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10. LHOTECKÉ 
SETKÁNÍ 
HARMONIKÁŘŮ
28. 6. 2014 
15.00
LHOTKY
www.harmonikari.unas.cz

o prázdninách:
ČERVENEC: 9. a 23. 

SRPEN: 6. a 20.
V září vycházíme 

opět pravidelně každou 
středu, poprvé 3. září.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYCHÁZÍ 9. 7.

Křižanov slaví 775 let
Oslavy se konají tento víkend. 
Více na straně 6. Při této příležitos-
ti dostanou občané městyse knihu 
o  sportu zdarma. Ostatní zájemci 
si ji mohou 28. 6. koupit za 132 Kč 
v sokolovně či na OÚ.

Hradišťan vystoupí 
v Křižanově
Benefiční koncert, neděle 6. 7. v 17 
hodin na farní zahradě. Více str. 10
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Velkomeziříčské kulturní léto 
zahájila základní umělecká škola

Centrální parkoviště v Čechových 
sadech jedni chtějí, druzí ne

Třetí ročník Velkomeziříčského 
kulturního léta zahájil koncert 
Základní umělecké školy Velké 
Meziříčí. Náměstí zaplnili v so-

botu 21. června odpoledne četní 
účinkující a diváci. Těm se před-
stavili hrou, zpěvem i recitací žáci 
školy se svými učiteli, ať již v sólo-

vých vystoupeních, či v menších 
souborech, se sborem nebo s vel-
kými orchestry. Více foto strana 4.

Text a foto: Martina Strnadová

Pokračování na straně 2

ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ
přines nám ukázat svoje vysvědčení a máš vše o 10% levněji

kytary | baskytary | klávesy | dj | bicí | smyčce | zvuk | světla
* akce platí do 2.7.2014 pouze v prodejně MusicData, Sokolovská 250, Velké Meziříčí

AUTO … s.r.o.
Nádražní 67, Žďár nad Sázavou
Tel.: 605 298 195       www.auto-auto.cz 

MITSUBISHI ASX 

NEVYSVĚTLITELNÁ CENA

OD 369 000 KČ!

Kombinovaná spotřeba 5,6–6,0 l/100 km, emise CO2 133–153 g/km. 
Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.

Petice občanů ze sídliště Če-
chovy sady ve Velkém Meziříčí 
proti vybudování parkoviště 
mezi bytovými domy v ulicích 
Pionýrská a Mírová zaměstnala 
zastupitele na jejich posledním 
předprázdninovém jednání. 
Zastupitelé nakonec realizaci 
parkoviště odložili.

Lidé nechtějí nová parkovací mís-
ta na úkor jedné z mála volných 
zelených ploch, které se v sídlišti 
Čechovy sady nacházejí. „Tato 
plocha je jedinou souvislou zelení 
v tomto sídlišti, kam si chodí hrát 
většina dětí z  okolních obytných 
domů a která není narušena žád-
nou silniční komunikací,“ píší 
v petici, pod kterou se podepsalo 
202 obyvatel lokality. Před časem 
ovšem na  městský úřad přišla 
opačná žádost několika jiných ob-

čanů z ulice Pionýrské, aby město 
zajistilo vyšší počet parkovacích 
míst u  bytových domů v  ulici. 
I  na  základě tohoto požadav-
ku radnice začala hledat řešení, 
z nějž vzešla mimo jiné i varianta 
velkého parkoviště mezi bytovka-
mi na Mírové a Pionýrské. Další-
mi možnostmi pak bylo zavedení 
jednosměrek v  daných ulicích či 
rozšíření parkování vedle restau-
race U  Elišky – ovšem pozemek 
nepatří městu a  bylo by nutno 
jednat s  majitelem. Všechny va-
rianty se dostaly i  do  Bílé knihy 
dopravy, k  níž se občané mohli 
vyjadřovat. Připomínka k  velké-
mu parkovišti mezi bytovkami 
přišla jediná od zastupitele Milo-
še Vokouna – že se v místě v zimě 
sáňkuje. „Samozřejmě vzali jsme 
to v  úvahu, nicméně materi-
ál prošel zastupitelstvem města 

a položka se dostala i do letošní-
ho rozpočtu. Snažili jsme se dodat 
do lokality takovou kapacitu míst, 
která by aspoň na  nějakou dobu 
problémy s parkováním vyřešila,“ 
vysvětlil vedoucí odboru dopravy 
městského úřadu Jiří Pospíchal. 
Jedině tato varianta parkování je 
schopna tento požadavek splnit.
„Věnovali jsme se tomu, dva-
krát jsme to projednávali veřejně 
a  někdy koncem prosince jsme 
se rozhodli, že uděláme centrál-
ní parkoviště,“ potvrdil starosta 
Radovan Necid, nicméně dodal, 
„nechceme někomu dělat příkoří, 
chceme to tedy znovu zodpověd-
ně probrat. Odložíme to a znovu 
se zeptáme lidí.“ 
Zastupitelé pak hlasovali – petici 
vzali na vědomí a realizaci parko-
viště zatím odložili.

Martina Strnadová

Přes prázdniny přibude před velko-
meziříčskou druhou a třetí základ-
ní školou v Čechových sadech nový 
kruhový objezd. Ten bude opatřen 
zvýšenými přechody pro chodce 
a u blízkého dopravního hřiště na-
víc v  rámci stavby vzniknou nová 

parkovací místa. Stavba bude pro-
bíhat do  konce srpna. „Okružní 
křižovatka má zpřehlednit průjezd 
tímto místem a hlavně má přispět 
k bezpečnosti dětí na cestě do při-
lehlých základních škol a  na  dět-
ské dopravní hřiště,“ říká starosta 

Radovan Necid. Stavba si vyžádá 
uzavření ulic Oslavická a  Školní. 
Uzavírka bude podle postupu prací 
buď úplná, nebo bude možné v ně-
kterých dnech ulice projet jedním 
pruhem ve  směru ulice Oslavické, 
tedy na nejvíce frekventované trase.

„V  případě úplné uzavírky pou-
žívejte, prosím, objízdnou trasu 
po  ulici Čermákova, K  Novému 
nádraží a  Sokolovská, případně 
z  ulice Čermákova po  obchvatu 
silnice II/360 na  ulici Třebíčská. 
Příjezd ke garážím na ulici Školní 
bude umožněn přes ulici Jižní," 
popsal objížďku vedoucí odboru 
dopravy radnice Jiří Pospíchal 
s  tím, že hlavní příčinou úplné 
uzavírky jsou komplikované pře-
ložky inženýrských sítí a  vybu-
dování bezpečných zvýšených 
přechodů pro chodce. Ty je nut-
né udělat v celé šířce ulice naráz 
a zároveň betonový podklad musí 
čtrnáct dní zrát.
Podle starosty by měla úplná uza-
vírka ulic, tedy hlavní část stav-
by, probíhat v červenci. V srpnu 
by tak již bylo možno projíždět 
alespoň jedním jízdním pruhem 
na ulici. Město bude aktuální in-
formace o  postupu prací a  uza-
vírce zveřejňovat na  městském 
webu v dopravní sekci. „Speciální 
stránka městského webu se už 
osvědčila při velké uzavírce Kar-
lova. Proto tam umístíme i aktua-
lity ze stavby kruhového objezdu 
na Oslavické. Zároveň využijeme 
k informování místní média a sa-
mozřejmě městský rozhlas," řekl 
Necid. 

Křižovatka před školami se přes 
prázdniny změní na kruhový objezd

-ran-

Ve čtvrtek 26. června 2014 v sedm 
hodin bude otevřena prodejna 
Kaufland ve Velkém Meziříčí, 
v ulici Františkov.

Otevřením prodejny bude vytvo-
řeno zhruba osmdesátt pracovních 
míst, zaměstnanci pocházejí pře-
vážně z  tohoto města a  nejbližší-
ho okolí. Společnost Kaufland tak 
znovu potvrzuje, že patří dlouho-
době k největším a nejstabilnějším 
zaměstnavatelům v  ČR. Všichni 
zaměstnanci prodejen Kaufland 
ve Velkém Meziříčí pak mají jediný 
cíl – postarat se o požadavky zákaz-
níků ohledně služeb a zboží k jejich 
maximální spokojenosti. 
Nový Kaufland je vybaven tzv. Inte-
grovaným řešením zabezpečujícím 
potřebu potravinářského chlazení, 
vytápění a klimatizaci objektu. Jde 
o soubor chladicího systému a zaří-
zení, jehož technologickou součástí 
je i  tepelné čerpadlo. Celý systém 
využívá vzájemných synergií s  cí-
lem vysoké úspory provozních 
energetických nákladů dosahují-
cích až 30 %. Využitím zbytkové-
ho tepla potravinářského chlazení 
a případným spuštěním tepelného 
čerpadla, je tak eliminována po-
třeba tradičního způsobu vytápění 
objektu. V  letních měsících pak 
integrovaný systém dále zabezpe-
čuje klimatizaci celého objektu.  
Použitím přírodního chladiva CO², 

jakožto chladicího média mrazicí-
ho okruhu, se zlepšuje energetická 
účinnost celého systému a výrazně 
snižuje emise skleníkových plynů. 
Celý systém je tak považován za vy-
soce efektivní a maximálně šetrný 
k životnímu prostředí.
Nabídka prodejny Kaufland 
ve  Velkém Meziříčí je umístě-
na na  2  829 m² prodejní plochy. 
Sahá od  výrobků prodávaných 
pod vlastními značkami, které 
za  výhodné ceny nabízejí kvalit-

ní produkty, přes značkové zbo-
ží až k  regionálním produktům. 
K  tomu nabízí Kaufland dovo-
zové zboží stejně jako téměř 200 
bioproduktů. Stěžejním bodem 
nabídky obchodů Kaufland jsou 
oddělení s  čerstvým zbožím, ať 
už jde o  ovoce a  zeleninu, mléč-
né produkty nebo uzeniny, sýry 
a jiné lahůdky v obslužném pultu, 
nebo křupavé pečivo rozpékané 
každou hodinu v pekárně. 

Kaufland otevírá zítra prodejnu ve 
Velkém Meziříčí
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Fotbalový stadion na 
Tržišti projde regenerací
Kompletní zatravnění a au-
tomatická závlaha celkem za 
asi 1,7 milionu korun vylepší 
a rozšíří fotbalové hřiště na 
Tržišti ve Velkém Meziříčí. Fot-
balisté na akci získali dotaci od 
města i fotbalového svazu.

Regenerace fotbaliště proběhne ješ-
tě letos. Zastupitelé minulý týden 
sportovnímu klubu FC Velké Me-
ziříčí přispěli na tuto akci částkou 
1,3 milionu korun, což pokryje ná-
klady spojené s rozšířením travnaté 
plochy i na nynější škvárový ovál. 
„Je to dotace pro FC Velké Meziří-
čí na dofinancování akce, nicméně 
investujeme do vlastního majetku,“ 

vysvětlil starosta Radovan Necid 
pravidla financování akcí z gran-
tového systému fotbalového svazu, 
od nějž zdejší klub získal také do-
taci. „Dostali jsme 406 tisíc korun 
z kapitoly Zelený trávník na závla-
hu,“ doplnil předseda FC Velké 
Meziříčí Petr Ostrý.
Akce regenerace hřiště odsune start 
domácích zápasů nové fotbalové 
sezony. Hřiště totiž bude uzavřené 
až do konce srpna.
„Program našich mužstev bude 
směřován tak, aby v této době hrála 
venku,“ sdělil P. Ostrý s tím, že od 
září pak už bude hřiště na Tržišti 
plně v provozu.

Martina Strnadová

Podpořte smírčí borovici v anketě 
Strom roku

Památná smírčí borovice 
v Nových Sadech u Velké Bíteše 
postoupila do finále prestižní 
ankety Strom roku a od 15. 6. 
2014 probíhá hlasování. 

Vítěz národního kola postupuje 
do  evropského kola. Náš týde-
ník o tom informovala Čestmíra 
Řezaninová. „Hlasování probíhá 
od 15. 6. 2014 do 10. října 2014 
a  je zpoplatněné. Peníze získané 
z  hlasování jdou tomu stromu, 
pro který hlasujete,“ upřesni-
la Č. Řezaninová. Hlasovat se 
dá dvěma způsoby, jednak za-
sláním dárcovské sms ve  tvaru 
DMS STROM4 na  číslo 87  777. 
Cena dms je 30 Kč a  borovice 
obdrží 28,50 Kč, a jednak podpi-
sem na  podpisovém archu, cena 
podpisu je 3 Kč. Podpisové archy 
budou k  dispozici mimo jiné 
na  informačním centru ve Velké 
Bíteši. Více informací lze získat 
na  www.stromroku.cz. Pokud se 
vám strom líbí, máte možnost ho 
podpořit. Iva Horká

Foto: archiv ČŘ

Opraví dětské hřiště 
na Čermákově ulici

Wiegel oslavil desáté výročí svého 
působení v našem městě
Desáté výročí svého působení 
si minulý pátek slavnostně při-
pomněla velkomeziříčská firma 
Wiegel,  největší zinkovna 
v České republice. Ve svém are-
álu v průmyslové zóně Jidášky 
se konala oslava pro pozvané 
hosty, především obchodní 
partnery.

Svoji zdravici proneslo vedení 
zdejšího závodu v čele s Vladimí-
rem Duchtíkem, němečtí vlast-
níci či starosta Velkého Meziříčí. 
Německá firma začala v  České 
republice po  sametové revolu-
ci podnikat nejprve v  Žebráku 
u Prahy, poté zakotvila mimo jiné 
i  v  našem městě. „Děkuji panu 
Malíkovi i paní Matouškové, kte-
ří stáli u zrodu velkomeziříčské-
ho podniku,“ vzpomněl německý 
majitel firmy. Kromě vzorové 
ukázky žárového zinkování byl 
pro přítomné připraven také kul-
turní program, v němž vystoupil 

Petr Bende a Tereza Kerndlová.
Wiegel zaměstnává v  současné 
době na 120 lidí a patří k jedno-
mu z  největších zaměstnavatelů 
ve  městě. Díky více než 1  400 
pracovníkům ve  30 závodech 
v  Německu, Rakousku, České 

a  Slovenské republice je Wiegel 
s  jejich nasazením i  know-how 
jednou z  nejvýkonnějších žáro-
vých zinkoven v Evropě. 
(Článek je součástí placené pre-
zentace firmy, která vyjde příště.)

Zprava Vladimír Duchtík, Věra Matoušková a zástupce 
firmy z Německa. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Některé hrací prvky dětské-
ho hřiště na  Čermákově ulici 
již dosloužily – teprve po  šesti 
letech od  kolaudace. Technic-
ké služby proto zničené prvky 
odmontovaly. Lidem s  malými 
dětmi neúplné hřiště vadí a žá-
dají nápravu. Cenová nabídka 
na  kompletní opravu dětského 
hřiště se vyšplhala až k 550 tisí-
cům korun, což je příliš vysoká 
částka. Radní proto rozhodli 
o  obnově chybějících prvků, 
na což schválili téměř tři sta tisíc 
korun. Podle starosty R. Necida 
budou za  tyto peníze doplněny 
nejen herní prvky, ale i  „kačí-
rek“, aby bylo vše v  pořádku 
i z hlediska hygieny. -mars-

V Nové Vsi světili obecní prapor

Samoobslužné oddělení masa 
nabízí čerstvé maso pod znač-
kou K-Purland, které je k dostá-
ní exkluzivně jen v prodejnách 
Kaufland. Jde o maso a masové 
speciality připravené ve  vlast-
ním masozávodu v Modleticích 
u Prahy, kde se zpracovávají jen 
nejlepší suroviny od vybraných 
dodavatelů. 
Nabídka potravin je skutečně 
rozsáhlá. V  Kauflandu si zá-
kazníci budou moci vybírat 
z  celkové nabídky přes 20  000 
položek. Vedle potravin nabí-
zí nové nákupní místo cenově 
výhodné zboží v  oddělení do-
mácích potřeb, textilu, elektra, 
papírnictví či hraček, sezonní 
výrobky, stejně jako týdně se 
měnící akční zboží.
Trvalý úspěch společnosti Kau-
fland spočívá v důsledné ceno-
vé politice. Společnost naku-
puje zboží ve velkém množství 

a za výhodně nízkých cenových 
podmínek, a  výhody pak pře-
dává dále svým zákazníkům.  
Veškeré zboží však přitom pod-
léhá přísné kontrole kvality. 
Výhodné ceny a  přívětiví za-

městnanci dělají nákup v  Kau-
flandu atraktivním. Početné 
záruky a služby dokazují, že zá-
kazníci jsou tu naprostým stře-
dem pozornosti. Jistě příjemná 
je i  otevírací doba – Kaufland 
ve  Velkém Meziříčí má ote-
vřeno od  pondělí do  neděle 
od  7.00 do  22.00. Zákazníci 
mají k  dispozici 201 parkova-
cích míst.
Nabídku zboží prodejny Kauf-
land doplňují i  další obchody: 
pekařství Enpeka, řeznictví 

Makovec, tabák PressMedia, 
vinotéka Stretcom a  lékárna 
Sunpharma.
Za  svou práci a  přístup k  zá-
kazníkům získává společnost 
Kaufland pravidelně řadu oce-
nění. Dne 4. února 2014 získal 
na  konferenci Retail Summitu 
ocenění Obchodník roku 2013 
v kategorii Obchodník s potra-
vinami a  o  pár týdnů později 
dostal ocenění Superbrands 
2014. Dále je držitelem ocenění 
Dobrá značka od Reader´s Di-
gest Výběr, nebo TOP Retailer. 
Skupina Kaufland patří k  ve-
doucím řetězcům na trhu s po-
travinami v  České republice 
a  má své sídlo v  Praze. Kauf-
land provozuje doma i v zahra-
ničí již více než 1000 samoob-
služných obchodů.          
Michael Šperl, tiskový mluvčí 
společnosti. (Článek je součástí 
placené inzerce.)

Kaufland otevírá zítra prodejnu ve 
Velkém Meziříčí
Pokračování ze strany 1

Otevřeno: denně od 
pondělí do neděle od 7 do 

22 hodin

Víceúčelové hřiště na 
Oslavické bude ještě letos
Víceúčelové hřiště vedle Základní školy Oslavická ve Velkém Meziříčí 
vznikne ještě letos. Zastupitelé na jeho stavbu již v únoru vyčlenili 2,1 
milionu korun a nyní přidali další tři miliony dvě sta tisíc. Kraj Vysoči-
na by měl přispět dalším milionem, neboť jde o společný projekt města 
a kraje.

Nové sportoviště s umělým i písečným povrchem vyroste na místě staré-
ho nevyužívaného hřiště vedle základní školy. „Budou zde dvě víceúčelová 
hřiště například pro tenis, házenou, malý fotbal či nohejbal, dále dvě hřiště 
na plážový volejbal, která se dají propojit v plochu pro plážový fotbal. Ne-
bude chybět ani osvětlení a tribuna pro diváky,“ popsal investici starosta 
Radovan Necid. Areál bude oplocený, ale přístupný veřejnosti. Využívat jej 
samozřejmě budou i školní děti. Celková cena je dle projektové dokumen-
tace předběžně vyčíslena na sedm a čtvrt milionu korun. Kraj Vysočina 
plánuje hned vedle, a to u domu pro seniory park. I ten bude sloužit nejen 
obyvatelům domova, ale taktéž veřejnosti. V dané lokalitě tak vznikne spo-
lečný prostor pro setkávání všech generací. Martina Strnadová

V  rámci oslav výročí 650 let 
od první písemné zmínky o Nové 
Vsi u  Heřmanova proběhlo 
v  sobotu 21. 6. v  obci svěcení 
obecního praporu. Obřad vedl 
velkomeziříčský děkan Lukasz 
Szendzielorz, který pronesl krát-
kou modlitbu i při kladení věnce 
k  památníku padlým. Pozvání 

starostky Jitky Chocholáčové 
účastnit se tohoto slavnostního 
odpoledne přijali představitelé 
několika okolních obcí a  měst, 
mezi jinými starostka sousedního 
Heřmanova Pavla Chadimová, 
místostarosta Velké Bíteše Tomáš 
Kučera, místostarosta Velkého 
Meziříčí Josef Komínek nebo za-

stupitel Velkého Meziříčí Fran-
tišek Bradáč. Příprava na  akci 
trvala více než jeden a půl roku, 
zahrnovala výběr vhodných figur 
pro znakové pole, grafické zpra-
cování výsledného návrhu a jeho 
schválení v pověřeném výboru PS 
Parlamentu ČR. 

Text a foto: Klára Katolická

Policisté z Velké Bíteše prověřují 
případ ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. V pátek 13. 6. po dvacáté 
hodině provedli v areálu dopravní 
společnosti ve Velké Bíteši kontro-

lu řidiče nákladního automobilu. 
Řidič vozidla značky Man táhl na 
tažné tyči další nákladní auto, které 
mělo poruchu. Řídil přinejmenším 
po komunikaci v areálu firmy. Po-

licisté u sedmatřicetiletého muže 
provedli dechovou zkoušku na al-
kohol, při které postupně nadýchal 
hodnoty 2,18, 2,27 a 2,23 promile. 
Případ dále prověřují.

Řidič nákladního auta, který táhl další náklaďák, 
nadýchal přes dvě promile

-PČR-

Hasiči chytali hada

Při havárii se těžce zranil řidič
Dne  21. 6. se při havárii vozidla těžce zranil řidič (43). Jel ráno s fabií po 
silnici k Netínu. Projel mírnou zatáčku, pravděpodobně na malou chví-
li usnul, a na rovném úseku vjel do protisměru a následně mimo silnici, 
kde narazil do dvou stromů. Řidič musel být záchrankou transportován do 
nemocnice. Dechová zkouška vyloučila požití alkoholu. Škodu na vozidle 
předběžně vyčíslili na čtyřicet tisíc korun. Nehodu dále šetří. -PČR-

Hasiči ve Velkém Meziříčí 
chytali hada, naštěstí šlo jen 
o užovku.

V  pondělí 23. 6. v  10.09 hodin 
byli hasiči pracovníky společ-
nosti sídlící na  ulici Průmyslová 
ve Velké Meziříčí požádáni o po-
moc s  odchytem hada v  jedné 
z  hal. Místním profesionálním 
hasičům se hada podařilo velmi 
rychle odchytit. Užovku obojko-
vou, která není jedovatá, hasiči 
následně vypustili do  volné pří-
rody. 

Text a foto: HZS Kraje Vysočina
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V Jupiter clubu proběhnou další opravy

Všechny velkomeziříčské 
patrioty, ale také bývalé i sou-
časné gymnazisty či zájemce 
o stará řemesla mohl potěšit 
čtvrteční večer v kinosále Jupi-
ter clubu. V rámci Evropského 
festivalu filozofie totiž pro-
běhla další filmová projekce 
starých dokumentů z cyklu 
Historické události ve Velkém 
Meziříčí objektivem amatérské 
kamery.

Další z  filmových večerů tento-
krát nabídl snímky z doby ne až 
tak dávné, a to Vyznání – Krajem 
Pooslaví z  roku 1997, Uložené 
mládí k výročí 100 let gymnázia 

Velké Meziříčí z  r. 1999 a  Mly-
náři z r. 2008. Bonusem pak byl 
ten, který se minule nepodařilo 
promítnout – k oslavám 110. vý-
ročí Sboru dobrovolných hasičů 
Velké Meziříčí (1981).
Autora cyklu historických sním-
ků Jiřího Michlíčka tentokrát 
doplnil slovem Petr Hladík, 
šéfredaktor Českého rozhla-
su Region a  spoluautor filmu 
o  mlýnech a  mlynářích. Ten 
připomněl, že ve  velkomezi-
říčském filmovém archivu leží 
ještě řada pozoruhodných do-
kumentů, které čekají na  to, až 
je někdo zdigitalizuje – tak jak 
s tím nyní za podpory města za-

čal Jiří Michlíček. A  ten v  tom 
hodlá pokračovat, neboť jak slí-
bil, na listopad má připravených 
dalších pár kousků.
Jiří Michlíček stál za  kamerou 
ve  čtvrtek představených filmů. 
Ale jak sám řekl, na jejich vzni-
ku se podílela spousta dalších 
lidí. Například scénář a  také 
úžasný komentář ke  snímku 
Vyznání sepsal Bohuslav Miku-
lášek, jenž představil Velké Me-
ziříčí pohledem historika. I dal-
ší snímek patřil dějinám města, 
potažmo zdejšímu gymnáziu, 
které roku 1999 oslavilo sto let. 
Na  jeho scénáři spolupracova-
la Jiřina Kácalová, dlouholetá 

pedagožka této školy. A  krom 
ní a  jiných v  něm promluvil 
také další z  dlouholetých členů 
profesorského sboru Miloslav 
Fiedler. Jeho nezapomenutel-
ná historka, která překvapivě 
se životem na  gymnáziu souvi-
sela jen pramálo, byla vtipnou 
perličkou filmu. Ze zcela jiné-
ho soudku pak byl dokument 
o  starém zanikajícím řemesle 
– o  mlynářství. K  němu vedle 
J. Michlíčka a  již zmiňovaného 
P. Hladíka významnou měrou 
přispěl Vladimír Makovský, ne-
boť vznikl na motivy jeho knihy 
Mlýny a mlynáři na Velkomezi-
říčsku.

Účastníci festivalu zhlédli další amatérské filmy o našem městě

Zleva Jiří Michlíček a Petr Hladík. Více foto na našem 
webu. Foto: Martina Strnadová

Iva Horká

Martina Strnadová

Pojem prostoru zanesli do matematiky malíři

Concentus Moraviae u nás podruhé

Dva festivaly se potkaly 
minulou neděli na koncertu 
Terezínské hvězdy - Concen-
tus Moraviae (CM) a Evropský 
festival filozofie. 

Do  luteránského gymnázia dra-
maturgie CM připravila díla tří 
terezínských skladatelů, mezi něž 
patří Ervín Schulhoff, Gideon 

Klein a Hans Krása. Jejich skladby 
vznikaly v  neuvěřitelně bídných 
podmínkách terezínského ghetta, 
ale i přesto jde o jedinečnou sbír-
ku, jež dokládá evropskou úroveň.
Hans Krása patří k nejpozoru-
hodnějším z terezínských sklada-
telů, a to díky svojí dětské opeře 
Brundibár. Napsal ji ještě ve svo-
bodné Praze roku 1938 a vyhrál 

s ní státní soutěž. Provedení ale   
zmařila okupace naší země. V Te-
rezíně ji pak napsal znovu a byla 
tam internovanými dětmi nadše-
ně nastudována. V programu, kde 
smyčce doplnily saxofony a kla-
rinety, cembalo a trubka, zazněla 
mimo jiné i variace na moravskou 
lidovou píseň. Koncert natáčel 
Český rozhlas. Iva Horká

Foto: (c) Adam Dušek /Concentus Moraviae

Ladislav Kvasz hovořil o geometrii v malířství. Více foto 
na našem webu. Foto: Iva Horká

Úterní odpoledne filozofické-
ho festivalu patřilo přednášce 
o času živých a neživých Jose-
fa Kroba, geometrii v ma-
lířství Ladislava Kvasze či 
cestám časem jako problému 
vědy a filozofie přednášející-
ho Vladimíra Havlíka. 

Den pak uzavřelo neotřelé di-
vadelní představení Kočovné 
společnosti z  Brna o  tajemství 
loňských státnic. Přednáška 
Ladislava Kvasze předestře-
la divákům různé zajímavosti 
z  dějin malířství v  souvislosti 
s  využitím geometrie v  tomto 
uměleckém oboru. Některé zá-
konitosti ukázal Kvasz na  zná-
mých dílech jako je Mona Lisa 

Leonarda da Vinciho, jejíž ta-
juplný pohled je dílem jemné 
malířovy „hry“ s  horizonty. 
Tajemnost je dosažena pomocí 
geometrie prostoru. Díky tomu 
se slavná Mona Lisa na vás 
usmívá vpodstatě odkudkoliv 
se na ni podíváte. 
„Každá malířská škola měla svá 
pravidla,“ řekl Kvasz, „a někteří 
autoři je záměrně porušovali, 
aby dosáhli efektů.“ Poukázal 
přitom třeba na  obraz Zátiší 
s ovocem, který namaloval fran-
couzský impresionista Paul Cé-
zanne. „Chce rozbít náš vizuální 
prostor,“ dodal Kvasz, držitel 
ceny za  svoji knihu, která bývá 
označována za  Nobelovu cenu 
za filozofii.

Z darovaných peněz 
postaví i lanové centrum
Slíbený finanční dar měs-
tu od provozovatele zdejší 
bioplynové stanice pokryje 
náklady na výstavbu nízkola-
nového centra pro děti vedle 
dopravního hřiště na Oslavic-
ké ulici i vybavení do škol. 

Firma Energoklastr poslala 
městu na účet zatím celkem je-
den milion korun. Půlka daru 
půjde do  školství. Tři základní 
školy Velkého Meziříčí včetně 
dvou v  místních částech Lhot-
ky a  Mostiště za  peníze pořídí 
interaktivní, magnetické a  ke-
ramické tabule či také nábytek 
do  školní družiny a  výdejny. 

Druhý půlmilion jde z  větší 
části na zmiňované lanové cen-
trum, ale i na dětské stavebnice.
„Část těchto peněz jsme také 
použili na  dofinancování akce 
Merkury do  škol. Jde o  kraj-
skou akci, která má pomoci 
manuální zručnosti žáků právě 
pomocí stavebnice Merkur,“ 
vysvětluje starosta Radovan 
Necid s tím, že město proto vy-
zvalo místní firmy, aby školám 
přispěly, „finančním darem se 
zapojily místní firmy Building 
centrum HSV, Draka kabely, 
Lisovny plastů a  Sanborn, kte-
rým tímto veřejně děkuji.“

Martina Strnadová

Velkomeziříčský Jupiter club se 
dočká dalších zlepšení pro své ná-
vštěvníky. Městské zastupitelstvo 
schválilo rozdělení více než půl 
milionu korun, které zbyly po di-
gitalizaci kina, na řadu drobných 
oprav a nákupů. Veškeré opravy 
se týkají vedlejší budovy, jež 
sousedí s hlavním sálem, který se 
právě buduje.

„Opravou projdou nejen toale-
ty u  kina, ale částečně i  interiéry 
včetně schodů a nového koberce,“ 
popisuje použití peněz starosta 
Radovan Necid. Loutková scéna 
dostane nové dveře, a  tím pádem 
i  prostory pro umístění kulis, ad-

ministrativní část budovy dostane 
nová okna a  návštěvníci nového 
digitálního kina ocení i online re-
zervační systém. „Objednat si líst-
ky do kina přes internet je dnes už 
taková samozřejmost, že zejména 
tuto položku prací jsem velmi uví-
tal,“ ocenil starosta Necid a dodal, 
„budovu, ve které se kino nachází, 
jsme loni po  dlouhém vyjednává-
ní získali do městského vlastnictví. 
Byl to prozíravý a  správný krok, 
protože do  městského majetku 
dnes můžeme investovat a dávat jej 
do pořádku.“ 
Peníze zbyly kvůli tomu, že Jupiter 
club získal na digitalizaci půlmilio-
novou dotaci z ministerstva kultury 

a  po  výběrovém řízení zbyla ještě 
jistá částka. To znamená, že oproti 
předpokladu zbylo 572 tisíc korun, 
o kterých zastupitelé na návrh ředi-
tele Jupiter clubu rozhodovali. 
Digitalizace je dnes už hotová, 
spuštění kina ale zdržela technická 
příčina – silnější zvuk totiž způ-
sobuje drnčení vzduchotechniky 
v  sále. Firma, která se o vzducho-
techniku stará, ale už problém od-
straňuje. 
Jupiter club, s. r. o., je městské kul-
turní zařízení, které provozuje 
nejen samotné kulturní centrum 
na náměstí, ale například i pořádá 
kulturní a společenské akce a vydá-
vá týdeník Velkomeziříčsko. 

Filozofové řešili i volný čas

-ran-

Středeční přednáškový blok EFF  
nahlédl na čas a prostor ze sociolo-
gického hlediska. Michael Hauser 
se zaměřil na volný čas a na to, že 
současná civilizace nemá jasný ar-
gument, proč ho zachovat. Na něho 
navázal Filip Vostál (na snímku), 
který označil zrychlení za charakte-
ristický rys moderní doby. Po nich 
se Radim Hladík zaměřil na  pro-
stor, konkrétně na  rozdíl mezi lo-
kální a univerzální vědou. Následně 
se program přesunul z Jupiter clubu 
do luteránského gymnázia, kde Mi-
roslav Částek kombinací modlitby, 
zpěvu a předčítání představil Cita-
delu Antoina de Saint-Exupéryho.

Text a foto: Klára Katolická

Závěrečný den EFF: pohádka a hry pro děti
Odpoledne závěrečného dne (22. 6.) 
letošního Evropského festivalu fi-
lozofie nabídlo program především 
pro děti. Divadelní společnost pod 
vedením Julie Jurištové sehrála na 

zámeckém nádvoří pohádku Dob-
rodružství Hastrmana Tatrmana 
(snímek vlevo dole), na které před 
zámkem navázal program uspo-
řádaný DDM Velké Meziříčí. Děti 

obcházely jednotlivá stanoviště a pl-
nily jednoduché úkoly. Když prošly 
všemi zastávkami, získaly sladkou 
odměnu (na snímku vpravo dole). 

Text a  2x foto: Klára Katolická
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fotogalerie - evropský festival filozofie 2014 (DaLší FotKy NaJDete Na NašeM webu)

Fyzikové zahájili svými přednáškami evropský festival 
filozofie (eFF) 16. 6. 2014. Foto: Martina Strnadová

Skupina Hop trop slaví letos 35. výročí. Zahrála na 
zámku ve VM v sobotu 21. 6. 2014. Foto: Iva Horká

Petr Žůrek představil svoje fotografie v předsálí kina. 
Foto: Martina Strnadová

Žáci ze Zuš Velké Meziříčí zahráli na slavnostním 
zahájení eFF. Foto: Martina Strnadová

Petr Koubský a Josef šlérka měli témata dnešní doby: 
internet a virtuální realitu. Foto: Martina Strnadová

Vladimír Havlík promluvil o cestování v čase, které je 
vnímáno jako problém vědy a filozofie. Foto: Iva Horká

Prof. Jiří Kroupa poutavě přednášel v renesančním 
paláci o prostoru v architektuře. Foto: Iva Horká

Filozofický horor k zamyšlení přivezla Kočovná 
divadelní společnost z FF Mu brno. Foto: Iva Horká

b. Pejchal a M. štěpánek komentují výstavu Prostor 
a čas výtvarných umělců Horácka. Foto: Iva Horká

Radim Hladík v JC. Foto: 
Klára Katolická

tomáš bouda vystoupil namísto Petra škyříka ve 
čtvrtečním bloku přednášek. Foto: Martina Strnadová

Ve Filfest Slam poetry diváky skvěle pobavili bio Masha, 
Lojza Kvádr a Metoděj Constantine. Foto: Iva Horká

Psycholog Vl. Smékal. 
Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští zahájili kulturní léto minulou sobotu odpoledne koncertem Zuš na 
náměstí. akce byla taktéž součástí eFF. 2x foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 25. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 pohřební mše sv. – o. J. B. 
Lavičky 16.30 příležitost ke svátosti smíření a v 17.30 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 26. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.30 mše sv. – o. J. B., Mostiště 18.30 mše sv. – o. J. B.
Pátek 27. 6.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše 
sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 28. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Brno 9.00 kněžské svěcení, 18.00 
mše sv. – o. J. B.
Neděle 29. 6.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše 
sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Dolní Radslavice 11.00 poutní 
mše sv. – host, Petráveč 11.00 poutní mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 27. 6. – Horní Bory, 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., 29. 6. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa v Lavičkách 16.30 příležitost ke svátosti smí-
ření, mše sv. v  17.30. Čtvrtek po  večerní mši sv. teologická hodina. 
Pátek 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Sobota 9.00 v Brně na Petrově jáhen Mi-
chal Seknička přijme kněžské svěcení, autobus pojede v 7.15 od fary. 
Sobota 18.30 příprava před křtem, 19.30 5. příprava na  manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali ve  farnosti. Neděle setkání spolku 
Ludmila po večerní mši sv.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářů

Prázdniny – co s nimi? Koupě stavebního pozemku
Nedávno nám byl v  kanceláři 
klientem nabídnutý „lukrativní 
stavební pozemek“ o  výměře 
1000 metrů čtverečních k  vý-
stavbě rodinného domu za cenu 
přes jeden milion korun. Sta-
čilo jedno kliknutí na  počítači, 
abychom zjistili, že pozemek je 
jiného vlastníka, je přístupný 
jen helikoptérou a  lze tam ma-
ximálně na  jaře pěstovat ředk-
vičky.

Kde se smí stavět? Od letošního 
ledna platí nový občanský záko-
ník. Stavět se může jen na vlast-
ním pozemku, který je územním 
plánem příslušné obce k tomuto 
účelu určený. Když chci stavět 
na  cizím, dá se to vyřešit prá-
vem stavby. Toto právo vznikne 
smlouvou mezi stavitelem a ma-
jitelem pozemku, která se vloží 
do  katastru. Právo stavby lze 
zřídit nejvýše na 99 roků, pak se 

stavba stane součástí pozemku, 
jestliže se smluvní strany nedo-
hodnou jinak. Mohu si ujednat, 
že si stavitel pozemek koupí 
nebo právo stavby obnoví. Právo 
stavby si lze představit jako fik-
tivní pozemek, s nímž lze právně 
nakládat místo skutečným. Ob-
čanský zákoník považuje právo 
stavby za nemovitou věc. Můžete 
ho prodat, koupit, pronajmout, 
dát do zástavy. Platí se z něj daň 

z nemovitých věcí a nově posta-
vený dům se stane součástí práva 
stavby. Na cizím pozemku může 
stát i dočasná stavba, která není 
se zemí spojená pevným zákla-
dem. Pokud nekupujete od  za-
vedené realitní kanceláře, vždy si 
pečlivě ověřte, zda se na nabíze-
ném nebo inzerovaném „staveb-
ním“ pozemku dá stavět a za ja-
kých podmínek. 

Ing. Bořivoj Pejchal

V  měsíci červnu se naše ZŠ 
ve  Lhotkách zúčastnila na  SEV 
Ostrůvek pilotního progra-
mu O  hmyzu. Dozvěděli jsme 
se o  užitečnosti různých dru-
hů hmyzu pro zahradu, i  to, jak 
ho máme na  zahradu přilákat. 
Za  účelem prozkoumání lupou 
či pod mikroskopem jsme na za-
hradě na Ostrůvku nalovili hmyz 
žijící na  povrchu i  ve  vzduchu. 
Vyzbrojeni lžící, plechovkou a lu-
pou jsme nachytali hmyz žijící 
v  půdě, pod kameny a  ve  dřevě. 
Nakonec jsme vyrobili dva krás-
né hmyzí hotely, které umístíme 
na naší přírodní zahradě.

Žáci se seznamovali s hmyzem

Text a foto: ZŠ Lhotky

Děti z  naší mateřské školy Nad 
Plovárnou se zapojily do  envi-
ronmentálního projektu s  ná-
zvem Nebuďme lhostejní, příroda 
to ocení. V rámci tohoto projek-
tu, podporovaného Městem Vel-
ké Meziříčí, jsme si s dětmi poví-
dali o důležitosti třídění odpadu, 
ochraně přírody, vyzkoušeli jsme 
si pěstitelské činnosti, oslavili 
Den Země, sbírali papír, PET víč-
ka, vyrobili herbář a hráli ekolo-
gické hry. 
Rodina Říhova z  Balin pro nás 
uspořádala 21. 5. 2014 Pohádko-
vý les v Balinském údolí. Lesem 
děti provázely pohádkové posta-
vičky – Sněhurka a sedm trpaslí-
ků. K dobré náladě také přispělo 
bohaté občerstvení pro děti. Tato 
akce se velice podařila a všem za-
pojeným patří náš velký dík.
V  pátek 6. 6. 2014 jsme s  dětmi 
opět vyrazili do Balinského údolí, 
tentokrát však z jiné strany. Po pár 
metrech naučné stezky na nás čekal 
ing. Zdeněk Jaroš se svými kolegy. 
Tito zaměstnanci Lesů ČR z Nové-

ho Města na Moravě v rámci lesní 
pedagogiky pro děti nachystali pět 
stanovišť s  naučným programem. 
Děti zde poznávaly zvířata, stromy, 
určovaly plody lesa podle hma-
tu, vyzkoušely si sluchové pexeso, 

hledaly věci, které do lesa nepatří. 
Velký zájem u  dětí také vzbudilo 
troubení na lovecké trubky a ukáz-
ky loveckých trofejí. Z  tohoto 
příjemného dopoledne si děti od-
nesly mnoho poznatků a  nových 

zkušeností. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří nám 
pomohli projekt realizovat. 
Kolektiv pedagogických pracovnic 

MŠ Nad Plovárnou, 
foto: archiv MŠ

Děti se učí nebýt lhostejné k přírodě

Dne 11. června 2014 se ve  Špa-
nělském sále Pražského hradu 
konala galavečeře, kterou zabez-
pečovala cateringová společnost 
Golem ve  spolupráci s  několi-
ka hotelovými školami. Jednou 
z nich byla i naše Hotelová škola 
Světlá, která s touto firmou dlou-
hodobě spolupracuje. Akci zajiš-
ťovalo třicet sedm našich žáků, 
kteří významně přispěli ke zdár-
nému průběhu galavečeře. Ob-
dobná akce se bude konat 23. 
června 2014 ve vídeňském Lich-

tenštejnském paláci a  i  tentokrát 
budou naši žáci u toho. 
Zajišťování podobných akcí žáky 
Hotelové školy Světlá přispívá 
k  nabytí jedinečných zkušeností 
a přehledu, jejichž získání pouze 
ve školních lavicích je téměř ne-
možné. Věříme, že žáci ocení tyto 
zkušenosti nejen v dalším průbě-
hu studia, ale zejména v následné 
praxi. 

Hana Urbanová, 
učitelka odborných předmětů, 

foto: archiv SHŠ a OA VM

Světlá se podílela na 
přípravě galavečeře 
na Pražském hradě

Nové kurzy a  možnosti, jak hle-
dat práci na  Velkomeziříčsku, 
ale i  ukončená činnost pobočky 
ve Žďáře. Liga vozíčkářů připravi-
la pro lidi se zdravotním postiže-
ním několik změn. Stále však platí, 
že ten, koho trápí různé zdravotní 
problémy, například od  tělesné-
ho či mentálního postižení, přes 
chronické bolesti, silný diabetes 
až po  mozkovou příhodu, najde 
ve službách Ligy pomocnou ruku 
při hledání nového zaměstnání.
V dubnu skončila provoz pobočka 
ve Žďáru nad Sázavou. Se stejnou 

nabídkou ale přichází pracovníci 
ve Velkém Meziříčí a projekt s při-
léhavým názvem Směrem k práci. 
„Můžeme klientům proplatit ces-
tovné a  přizpůsobit jim čas kon-
zultací. Navíc máme v současnosti 
velmi širokou nabídku kurzů,“ 
upozornila pracovní konzultantka 
Michaela Beranová lidi z  celého 
Kraje Vysočina. Zájemci se můžou 
účastnit kurzů pracovněprávního 
minima, komunikace se zaměst-
navatelem, naučí se pracovat s po-
čítačem a zjistí, jak úspěšně projít 
pracovním pohovorem. „V  počí-
tačových kurzech mají také účast-
níci možnost získat rekvalifikaci,“ 

dodala konzultantka. Ti, kdo se 
chtějí vydat směrem k novému za-
městnání, se tak můžou přidat k 28 
předchůdcům, kteří za rok existen-
ce projektu již práci našli.
Zájemci se mohou nezávazně 
přijít zeptat a poradit, zda je na-
bídka vhodná právě pro ně, jestli 
využívat stěžejní individuální 
konzultace nebo zda se nabíd-
ka nehodí pro některého člena 
rodiny. Veškerá nabídka je díky 
podpoře Evropského sociálního 
fondu bezplatná. 
Najít práci, která odpovídá 
zdravotním omezením klien-
tů, se daří i  díky spolupráci se 

zaměstnavateli. Těm pobočka 
poskytuje jak cenné poraden-
ství a tip na vhodné zaměstnan-
ce, tak i  mzdové dotace. Spolu 
s  firmami jsme už několikrát 
dokázali, že zaměstnat člověka 
s  postižením je oboustranně 
výhodným krokem,“ dodala 
Beranová. 
Pobočku ve  Velkém Meziříčí 
najdou zájemci v  ulici Poříčí 11 
(Dům zdraví, přízemí), více in-
formací na  webu www.ligavozic.
cz/velke-mezirici nebo na  tel.: 
+420 725  104  848 či na  e-mailu 
michaela.beranova@ligavozic.cz. 

-mb-

Lidé s hendikepem nacházejí na Vysočině uplatnění

A  zase budeme mít velké letní 
prázdniny. Mnozí z nás už je mají 
naplánované. Ale ukazuje se, že 
mnoho našich dětí z  různých 
důvodů zůstává doma, ve  svém 
městě nebo vesnici. Velmi čas-
to je to pro rodiče problém – co 
mají s nimi dělat, aby jenom ne-
seděly doma. A  proto, podobně 
jak v  letech minulých, bychom 
chtěli nabídnout něco pro děti 
a pro rodiny.
První akcí jsou Prázdninové pon-
dělky. Děti, které zůstanou doma, 
by pondělní dopoledne prožívaly 
společně. Mohou přijít na  pon-
dělní mši svatou v 7.00. Program 
dne začne v 8 hodin (na faru mo-
hou přicházet od  7.30) a  konec 
je v 15.00. Tato akce začíná od 7. 
července a bude končit autobuso-
vým výletem 18. srpna. Informa-
ce o programu na každý jednotli-
vý týden budou zveřejněny týden 
předem na  nástěnkách v  kostele 
a na internetových stránkách far-
nosti. 
Druhou akcí – a to pro celé oko-
lí – jsou Toulky velkomeziříč-

ským děkanstvím. Soutěž pro-
bíhá na území našeho děkanství 
od  30. 6. 2014 do  31. 8. 2014. 
V letošním roce jsou do šestého 
ročníku toulek zapojena místa, 
která jsou zasvěcena Panně Ma-
rii: Velké Meziříčí – Fajtův ko-
pec, Kadolec, Pyšel, Krásněves, 
Dědkov, Osová, Netín, Březí, 
Rousměrov, Měřín.
Soutěžní karty budou v  koste-
le sv. Mikuláše, na  informač-
ním centru ve  Velkém Meziříčí, 
ve farních kostelích a na cílových 
místech. Nápovědy k  soutěžním 
otázkám jsou vždy na  cílových 
místech, internetu apod. Vylo-
sování výherců proběhne při 
šestém farním dni v  neděli 7. 9. 
2014. Podrobná pravidla soutěže 
najdete na  webových stránkách 
farnosti: www.farnostvm.cz
Tyto akce probíhají s finanční po-
mocí města a díky našim sponzo-
rům. 
Všem sponzorům děkujeme 
a  dětem a  soutěžícím rodinám 
přejeme mnoho zážitků o prázd-
ninách. P. Lukasz Szendzielorz

Prázdninové pondělky 
na faře 8.00–15.00
od 7. července do 15. srpna 

toulky velkomeziříčským děkanstvím
po místech zasvěcených Panně Marii: Velké Meziříčí 
– Fajtův kopec, Kadolec, Pyšel, Krásněves, Dědkov, 
Osová, Netín, Březí, Rousměrov, Měřín
soutěž probíhá od 30. června do 31. srpna
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POZVÁNKA na oslavy 775 let městyse Křižanova a 140 let založení 
SDH Křižanov – sobota 28. a neděle 29. června 2014

PROGRAM:
Sobota 28. června 2014
prezentace místních spolků a organizací
FC Sokol Křižanov:
  8.30 turnaj mladších žáků, přípravky
15.00 turnaj starších pánů
20.00 taneční zábava, hraje M.E.Š.
ZŠ a MŠ Křižanov:
10.00–16.00 den otevřených dveří Sdružení rodi-
čů a přátel školy.
10.00–12.00 soutěže pro děti na školním hřišti
Aeroklub Křižanov: 
10.00–18.00 prohlídka areálu, techniky a  letadel 
s průvodcem, možnost vyhlídkových letů, občer-
stvení
Vodotrysk a Klub důchodců:
od 10.00 - výstava fotografií Křižanova, sokolov-
na, občerstvení, skákací hrad pro děti
Katolický dům:
10.00–18.00 prezentace spolku, občerstvení
SDH Křižanov, hasička.
10.00–18.00 výstava techniky, historie ve fotografiích 
ÚSP Křižanov:
10.00–13.00 prohlídka dílen, provozu, parku, 

ukázka terapie, hraje Šafářanka
Sál sokolovny:
13.30 slavnostní setkání občanů, rodáků, hostů 
a zástupců místních organizací a spolků
se starostkou a  zastupiteli městyse Křižanova, 
krátký kulturní program. Hraje Šafářanka a Milan 
Čech, občerstvení zajištěno.
Kostel sv. Václava:
18.00 mše svatá (P. Karel Satoria)

Neděle 29. června 2014
Aeroklub Křižanov:
10.00–18.00 prohlídka areálu, techniky a  letadel 
s průvodcem, možnost vyhlídkových letů, občer-
stvení
SDH Křižanov:
13.00–14.30 slavnostní žehnání praporů při mši 
svaté, která bude zakončena průvodem do areálu 
Škrejblík (P. Mgr. Tomáš Holcner, P. ing. Jan Ko-
tík)
15.00 slavnostní zahájení, ukázka hasičské techni-
ky, práce mladých hasičů. K poslechu i tanci hraje 
Bobrůvanka, občerstvení zajištěno.

Druhý ročník multižánrového festivalu Vysočina fest, který se již při 
své premiéře zařadil mezi ty největší letní festivaly v České republice, je 
před námi a pořadatelé mají nakročeno překonat úspěch z roku 2013.
Zásadním faktorem úspěchu je kvalita ozvučení, což může být ob-
zvláště ve venkovních prostorech tvrdým oříškem. „V  tomto ohledu 
spoléháme na ozvučovací systém NEXO STM. Na tomto systému je 
unikátní nejenom jeho síla, ale i neuvěřitelně čistý zvuk. Jména uměl-
ců, kteří NEXO STM používají mluví sám za sebe – Robbie Williams, 
Elton John, The Kiss nebo třeba David Guetta,“ říká Tomáš Ouřední-
ček, majitel společnosti MusicData, která na festival techniku dodává.
Záběr společnosti MusicData se ale zdaleka neomezuje jen na profesi-
onální hudební techniku. „Zásadní částí našeho podnikání je i kamen-

ná prodejna a e-shop s hudebními nástroji www.iMusicData.cz,“ po-
kračuje T. Ouředníček. „Začínajícím i profesionálním muzikantům či 
kapelám poskytujeme výběr ze širokého portfolia produktů světových 
značek, naší silnou stránkou je i poradenství a servis v této oblasti.“
„I my v MusicData jsme muzikanti nebo zvukaři a ve volných chvílích 
řešíme stejné problémy jako naši zákazníci. Právě proto dobře chápe-
me jejich potřeby. Koneckonců, přijďte se k nám do MusicData ve Vel-
kém Meziřičí sami přesvědčit,“ dokončuje majitel firmy.
Vysočina fest se letos koná ve dnech 10.–12. července a těšit se můžete 
mimo jiné na Tomáše Kluse, Wanastowi Vjecy, Čechomor, Tublatan-
ku, Tři sestry, Chinaski, Richarda Müllera či Mig 21 a další. 

-rp-, článek je součástí placené inzerce ze str. 1

Vysočina fest i letos spolupracuje s MusicData

„S etogo mjesta 28. juna 1914 godine bosanskosrp-
ski studjent Gavrilo Princip svojim pucnjem vyrazil 
odvjekov voli naroda po slobodje“ (asi ani netřeba 
překládat, že)… Tak nějak to kdysi za vlády maršála 
Tita stálo, vytesáno srbskou „azbukovou“ cyrilicí, 
na pamětní desce u rádoby „otisků atentátníkových 
stop“, které byly uměle vytlačeny do betonu na ná-
břeží říčky Miljacky poblíž Latinského mostu v Sa-
rajevu, hlavním městě Bosny a  Hercegoviny. Ano, 
coby tamější poněkud morbidní atrakce, či spíše 
lákadlo na turisty. Na zdi nedalekého Muzea hnu-
tí „Mladá Bosna“ se zase skvěla zmínka o významu 
„heroičeskog sarajevskog attentata Gavrila Principa 
i drugova protiv habsburskog tiranina“…
Postava mladého pachatele proslulého „sarajev-
ského zločinu“ je dostatečně známa a  v  odborné 
i v beletristické literatuře dobře a výstižně popsána. 
Zatímco v případě oné odborné jde zejména o spisy 
někdejšího jugoslávského historika Vladimira De-
dijera, mj. oficiálního Titova životopisce, z beletrie 
bych za sebe doporučil zejména román „Sarajevský 
atentát“ od Karla Nového, publikaci „Atentáty, kte-
ré změnily svět“ od Václava Pavla Borovičky anebo 
knihu „Následník trůnu“ (v originále „Der Thron-
folger“) od Ludwiga Windera. Moc poutavě vylíčil 
průběh osudného dne také jugoslávský sborník „Sa-
rajevo, město poezie“, vydaný i v češtině. Komu se 
ale nechce číst, může zhlédnout velmi zajímavý ko-
produkční československo-jugoslávský celovečerní 
film „Sarajevský atentát“, natočený v r. 1975, v němž 
v roli Principova nejbližšího kamaráda Trifka Gra-
beže vystupuje český herec Jan Hrušínský, v úloze 
poněkud fiktivní Principovy přítelkyně Jeleny pak 
naše herečka Libuška Šafránková, zatímco poten-
ciální milenku dalšího atentátníka Nedjelka Čabri-
noviče představuje Jana Topinková, nyní Švandová. 
Stařičkého mocnáře Františka Josefa I. zde ztěles-
nil pouhý rok před svou smrtí Otomar Korbelář… 
Ostatně, slavný otec J. Hrušínského, tedy Rudolf 
Hrušínský, se k  této události filmově také jakoby 
na dálku přichomýtl, a  to v  roce 1956 coby dobrý 

voják Švejk, ke kterému starostlivá paní Műllerová 
vyděšeným hlasem pronesla onu nesmrtelnou hláš-
ku „Tak nám zabili Ferdinanda…“, aby o  chvilku 
později dodala, že „…toho tlustýho, nábožnýho…“.
Devatenáctiletý Gavrilo Princip, rodák z  vesnice 
Gornji Obljaj u města Bosansko Grahovo, se podle 
původního rodu svého otce, poštovního úředníka, 
měl prý jmenovat spíše Čeka – přičemž slovní shoda 
tohoto příjmení s pozdější sovětskou revoluční poli-
cií je opravdu ryze náhodná! Šlo o postavu vzešlou 
z velmi chudých, nuzných poměrů, a navíc veskrze 
tragickou. Tak řečený „Gavro“ byl neduživý, věčně 
nemocný a slabý – a to až tak, že jej coby zájemce 
o aktivní službu musely rovnou odmítnout dokonce 
i srbské dobrovolnické guerillové oddíly zaangažo-
vané v obou tzv. balkánských válkách. Šlo o komi-
ty neboli komitadže, kterým velel ostřílený srbský 
hrdina-veterán Milan Ciganovič (sváděli boje proti 
Turkům, ale poté i proti Bulharsku, 1912–13). Zde si 
dovolme malé odbočení: tedy ono se to téměř neví 
a je to vlastně i skoro k neuvěření, ale „díky“ těmto 
rozbrojům na Balkánském poloostrově náležel Bul-
harskému carství jeden originální primát: i když by 
se to právě do této zaostalé země určitě vůbec nikdy 
neřeklo, nasadila jako historicky první stát na světě 
do bojů dokonce i tehdejší úplnou novinku – totiž 
vojenský aeroplán! Ano, právě Bulharsko (!) premi-
érově použilo letoun k válečnému účelu...
Vraťme se ale zpátky k  osobě G. Principa. Možná 
že právě tento mladík – aniž by to ovšem sám pů-
vodně tušil a  chtěl – svým zoufalým, radikálním 
činem nejvíce ovlivnil příští události, od  kterých 
se pak odvíjely prakticky celé další, následné dějiny 
20. století – a  jejichž důsledky se projevují vlastně 
až dodnes… Nejen Balkán, ale i celá Evropa tehdy 
nebyla než soudkem střelného prachu a  ošklivým 
mlýnem, v němž se střetávaly, mísily a mlely politic-
ké, dynastické, vojenské, nacionální a územní zájmy 
imperiálních anebo i některých koloniálních moc-
ností: Německa, Rakouska-Uherska, Turecka, Itálie, 
Ruska, Francie a Velké Británie, ale i některých teh-

dy méně významných zemí, jako byly třeba Srbsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Belgie, Černá Hora (neboli 
tak řečené „Montenegro“) a jiné.
Je otázkou, zda by, nebýt Principovy horlivé akč-
nosti, k rozpoutání světové války vůbec došlo – ale 
nejspíš přece jenom tak jako tak ano… Jeho případ 
posloužil Rakousku-Uhersku jako vítaná záminka 
pro beztak už delší čas připravovaný vojenský útok 
proti Srbskému království. Následné zapojování 
dalších a  dalších států do  evropského a  pak i  svě-
tového konfliktu by se dalo označit jako „domino-
-efekt“, jak tak jedna země po  druhé vyhlašovala 
válku svým dávným nepřátelům, ale překvapivě ně-
kdy i některým svým původním spojencům – což 
byl zejména přístup Itálie.
V pekelném světle následujících krvavých čtyř let se 
zdá, že sarajevský atentát byl vlastně jenom takovou 
docela malou jiskrou, která nakonec zapálila svět – 
anebo snad jakousi malou vločkou, na niž se vzápě-
tí nabalila děsivá lavina strašlivých událostí. Vždyť 
pak už se válčilo dokonce nejenom v Evropě (i když 
v  ní především), ale také třeba v  rovníkové i  jižní 
Africe… Koneckonců, jistě jste někdy viděli slavný 
film „Africká královna“, natočený v roce 1951, ane-
bo „Vzpomínky na Afriku“ (1985); oba z prostředí 
anglické Keni a Německé východní Afriky (Tanzá-
nie). Ušetřeny bojů nezůstaly ani oceány a  moře. 
Bože, jak málo někdy stačí k velké tragédii…
28. června uplyne přesně 100 let od smutného a ne-
šťastného nedělního dopoledne, kdy se uskutečnila 
ona automobilová vyjížďka „Nejvyššího panstva“ 
po Sarajevu, která skončila až tak špatně nejen pro 
následníka rakousko-uherského trůnu Františka 
Ferdinanda d’Este a jeho českou choť Žofii Chotko-
vou, ale v důsledku toho všeho také pro pachatele 
a spoluviníky této dvojnásobné vraždy – a nakonec, 
a to jeden měsíc poté, i pro lidstvo a pro velkou část 
světa… 
Je známo, že tato zapeklitá kauza má specifický 
vztah i ke třem místům v dnešní České republice:
1. K našemu Velkému Meziříčí; neboť hrabě Fran-

tišek Harrach ze zdejšího zámku byl Ferdinando-
vým oblíbencem, pobočníkem a  důvěrníkem, nu 
a  shodou okolností i  náhod právě v  Harrachově 
sportovním kabrioletu zn. Graf und Stift „Phaeton“, 
který je dnes umístěn coby památný exponát ve ví-
deňském vojenském muzeu „Arsenal“, zmiňovaný 
nebohý manželský pár jel. O proslulém Harrachově 
kapesníku už snad ani netřeba psát…
2. Další sarajevské „světské relikvie“ uchovává 
ve svých prostorách zámek Konopiště u středočes-
kého Benešova, kde následník s chotí a jejich třemi 
malými dětmi sídlili; tam zas vystavují mj. nejen 
vražednou kulku, která vyletěla z namířeného Prin-
cipova browningu, ale také Žofiiny prostřelené letní 
šaty a jiné zajímavé věci.
3. Malá pevnost v  Terezíně; zde byla hlavní tzv. 
„bělehradská“ atentátnická trojka ze Sarajeva – to-
tiž Gavrilo Princip, Nedjelko Čabrinovič a  Trifko 
Grabež – po soudním procesu uvězněna a krutými 
podmínkami i svými nemocemi sužována a trápena, 
místními dozorci pak „jakožto ti viníci té pitomé vál-
ky“ týrána, šikanována a ponižována, zatímco ostatní 
spiklenci byli už brzy potrestáni přímo v Bosně; ti, 
kteří již dosáhli plné dospělosti – což tehdy předsta-
vovala věková hranice 20 let – i smrtí…
Zajímavou připomínkou tehdejších událostí je jak-
si neoficiálně, nepřímo a mimoděk i to, že se u nás 
ve  VM vyrábí pivo značky Harrach a  že pivovar 
v Benešově na arcivévodovu památku zase vaří pivo 
značky Ferdinand. V  Terezíně naopak nese jedna 
z ulic název Principova alej (pachatel dvojité sara-
jevské vraždy totiž v  Terezíně v  r. 1918 zemřel)… 
Právě v ní se dnes nachází i tamější muzeum věno-
vané jiné, mnohem pozdější a mnohem tragičtější 
kapitole dějin 20. století: a sice holocaustu – geno-
cidě židovského obyvatelstva, kterou zavinilo naci-
stické Německo.
Dějiny 20. století jsou opravdu všelijak podivně pro-
pleteny.

(pokračování v příštím čísle)
Vladimír Pařil

100 let od tragického atentátu v Bosně a od vypuknutí první světové války (1)

Oznámení o stanovení počtu členů
 Zastupitelstva města Velké Meziříčí 

na volební období 2014–2018
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí na svém zasedání 

dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, stanovilo počet členů Zastupitelstva města Velké Meziříčí 
na volební období 2014–2018 ve výši 23 členů.

Ing. Radovan Necid, starosta

▶ ▶ ▶ V pondělí 30. 6. 2014 z důvodu primiční mše svaté Mgr. Michala Sekničky bude uzavřena silnice III. 
třídy 0026 přes obec Lavičky. Vjezd bude povolen jen účastníkům této akce a obyvatelům obce. Objízdná 
trasa pro ostatní povede přes obce Netín, Olší nad Oslavou a Závist.             J. Havelka, starosta obce Lavičky

▶ ▶ ▶ Uzavírka místní komunikace Oslavická ve Velkém Meziříčí, v místě křižovatky u základních škol, 
v rámci stavby okružní křižovatky. Termín: 1.–30. 7. 2014, 15.–29. 8. 2014
Popis objížďky: silnice II/360 (ul. K Novém nádraží) a po místní komunikaci Třebíčská.                    -měú-

Uzavírky: Lavičky a ulice Oslavická

PRONÁJEM RESTAURACE 
A CATERINGOVÉHO ZAŘÍZENÍ V JUPITER CLUBU

Město Velké Meziříčí hledá provozovatele a poskytovatele 
cateringových služeb pro rekonstruovaný objekt 

kulturně společenského centra, 
které provozuje JUPITER club, s. r. o.

Nabízíme: 
• Pronájem: restaurace včetně kuchyně, bistro, kavárna a dva bary – komplexně zařízeno
 – součástí je vnitřní výtah a obslužný výtah pro zásobování z ulice do sklepa
• Celková výměra prostor k pronajmutí je 690 m2
• Součinnost při zprostředkování cateringových služeb v přilehlých prostorách; 
 velký společenský sál, koncertní sál, výstavní sál, galerie – provozovatel zajistí cateringové služby  
 při pořádání různých akcí: koncertů, divadelních představení, plesů, společenských akcí, 
 školení a konferencí, atd.
• Možnosti outside cateringu – v rámci akcí Jupiter clubu
• Provozovatel může poskytovat i služby závodního stravování do místních firem atd.
Pronájem od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zájemce předloží podnikatelský záměr včetně cenové nabídky.
Nabídky pronájmu budou zasílány do 31. 7. 2014 do 12 hodin na adresu Mgr. Milan Dufek, jednatel, 
JUPITER club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí. 
Obálka bude označena „Výběrové řízení na provozovatele restaurace“

Bližší informace: Mgr. Milan Dufek, jednatel společnosti, e-mail: reditel@jupiterclub.cz, 
                              tel.: 606 738 265
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SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebi-
telů), každou středu 14–16 
hodin, nová budova MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

pROdáM – kOUpíM – Různé

Prodám
■ Knihovnu, novější, vhodnou 
do  bytu i  do  kanceláří. Kvalitní 
zakázková výroba. V. 218 cm, š. 
87 cm, h. 51 cm. Cena dohodou. 
Tel.: 608 756 043.

■ Kolo dámské cestovní, 18 

rychlostí. Tel.: 720 287 024.
■ Peřinu duchnu, nové peří, vel-
mi levně. Tel.: 604 756 519.
■ Mrazničku, plně funkční, lev-
ně, typ Nordline MF 136, objem 
136 litrů, 6 šuplíků. V×Š×H v cm 
– 113×55×62, energetická třída 
A.  Tel.: 775 997 269.
■  Hoblovku s protahem, tovární 
výroby, šíře válce 210 mm. Tel.: 
604 813 437.
■ Plechové disky na  Suzuki Sa-
murai, 4 ks. Tel.: 737 141 612.
■ Skříň 90×170×50 – 1 ks, skříň 
50×170×50 – 1 ks a  komodu 
60×70×40 – 1 ks, vše bílé la-
mino, velmi zachovalé, celkem 
za 600 Kč. Tel.: 773 577 805.
■ Dřevěný suchý záchod. Vhod-
ný na  stavbu. Cena 500 Kč. Tel.: 
566 524 006.
■ Kamna větší na  vytápění díl-
ny nebo menšího domku či 
chaty. Cena 550 Kč, dohoda 
možná. V  dobrém stavu. Tel.: 
776 008 210. 

■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

  
■ Motorku ČZ i  nepojízdnou. 
Tel.: 737 141 612.
■ Sekačku MF 70. Více info 
na tel.: 603 175 774.
■ Německý druhoválečný moto-
cykl. Nejlépe vojenský. NSU 251 
OSL, DKW 351 NZ... Dále kou-
pím německou druhoválečnou 
výstroj. Tel.: 724 118 379.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sezonní zeleninu a  ovoce 
od  soukromého pěstitele z  Vel-
kého Meziříčí a  okolí. Nejlépe 
s  minimálním použitím pes-
ticidů. Stálý odběr. Nabídněte 
prosím na  telefon: 732  203  787.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Koupím pozemek na stavbu 
RD nebo rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 602 793 045.
■ Prodám chatu uprostřed lesů, 
200 m od rybníka v katastru obce 

Pavlínov, 13 km od Velkého Me-
ziříčí. Chata je celodřevěná, te-
pelně izolovaná, vlastní pozemek 
500 m2, studna, 220/380 V. Tel.: 
602 780 749.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Če-
chova, zrekonstruovaný, částečně 
zařízený, volný od 10. 7. 2014. Vo-
lejte tel.: 736 687 947, od 18 do 21 
hodin.
■ Pronajmu dvoupokojový byt 
na ulici Krškova. Tel.: 774 071 078.
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný, 
slunný, panelový, 70 m2, čás-
tečně zařízený. Ulice Poštov-
ní. Po  částečné rekonstrukci. 
Volný od  července 2014. Tel: 
775 333 449.
■ Pronajmu větší garáž na ulici 
Čechova, o rozměrech 2,5×7,5 m. 
Možno parkovat až dvě auta. Ga-
ráž je v bytovém domě, má vlast-
ní elektřinu. Volná ihned, cena 
1.000 Kč/měs. Tel.: 603 834 418.

 
■ Hledám hodnou paní do  65 
let. Rozvedený 55letý muž z ves-
nice. Tel.: 773 188 390.
■ Jsem 47/175, hledám hodnou, 
inteligentní, pracovitou, možno 
i pohlednou ženu k vážnému 
seznámení, se zájmy o rodinu, 
děti, vytváření vlastního zázemí. 
Nekuřačku, věk asi 30–40 let. Te-
lefonní kontakt v redakci.                              

■ Lustr pětiramenný s  kouřo-
vými malovanými skly, vhod-
ný do  vyšší místnosti. Tel.: 
608 756 043.

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Úklidová firma přijme
UKLÍZEČKU 

na úklid ve Stránecké Zhoři.
Práce o víkendu cca 5 hod/den 

+ občasný záskok v týdnu. 
Tel.: 777 608 980 

Zubní  
pohotovost: 
Sobota 28. 6. MDDr. K. Ku-
bicová, Masarykovo nám. 6, 
Velká Bíteš, tel. 566 531 645. 
Neděle 29. 6. MUDr. K. 
Škorpíková, Studentská 7, tel. 
566 690 123. (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–nedě-
le 7.00, tel.: 737 585 224. 

Nepůjde elektrický proud: 
3. 7. a 7. 7. od 7.15 do 17.00, Bezděkov 1754, Čechova 1795, Gen. Ja-
roše od č. p. 1562  a 173 nahoru, K. Pánka, čerpací stanice Dea, chaty  
na Fajtově kopci kolem čerpací stanice. Dne 9. 7. od 7.15 do 17.00,  
VM Příkopy  1651–1655,  665, 666, U Zlatého křížku.                        -E.On-

Přijme na středisko agroslužeb do pracovního poměru řidiče.
    Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B, C, (C+E), T
 profesní průkaz řidiče
                          flexibilita, spolehlivost
    Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení
  prosperující společnost
  týden dovolené navíc
  nástup dohodou

Žádost spolu s životopisem zasílejte na adresu:
AGROPODNIK, a. s.,Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, 

594 01 Velké Meziříčí,
Kontaktní osoba: stanislav.mokry@agpas.cz

nebo tel.: 603 863 292

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí nabízí

K PRONÁJMU u ulice Třebíčská 1540 budovu bývalé kotelny, 
357 m2 (vhodná jako provozovna, sklad apod.)

Informace tel. 561 202 320, případně kontakt zaslat na agp@agpas.cz

Kovovýroba Velké Meziříčí 
přijme na výpomoc 

ZÁMEČNÍKA 
SVÁŘEČE 

dle dohody. Tel.: 604 532 448, 
kovo.nevecny@seznam.cz

Přijmeme řidiče mezinárodní 
autodopravy, ŘP C, E. Nástup 
možný ihned. Betty Trans s.r.o, 

pobočka Velké Meziříčí. 
Tel.: 776 606 181.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu 

spolupracovníky na pozice:

U obou pozic nabízíme:
● velmi dobré mzdové podmínky ● 1,5 násobek mzdy ročně 

navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy ● 6 týdnů  
dovolené ● příspěvek na stravování ● další zaměstnanecké 

výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
se strukturovaným životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

nástROJař 
ve  dvOUsMěnnéM  pROvOzU

požadujeme:
● vyučení v oboru nástrojař ● praxe v oboru minimálně 2 roky 
● manuelní zručnost, přesnost ● schopnost týmové spolupráce

náplň práce:
● opravy a údržba forem a nástrojů 

● zajištění plynulého toku výroby ● provádění záznamů

seřizOvač 
vstřikOvaCíCH lisů 

v nepřetRŽitéM pROvOzU
požadujeme:

● SOU/SŠ technického směru ● manuální zručnost, přesnost  
● praxe v oboru vítána ● zkušenosti s problematikou zpracování 

plastů vítány ● schopnost týmové spolupráce

náplň práce:
● upevňování forem ● seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů  
● spouštění výroby konkrétního výrobku ● dohled na kvalitativní 

parametry ● optimalizace výrobního procesu

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 

R O Z K V E T L É  M Ě S T O  
Zhotovte fotosnímek výzdoby a pošlete na ic@mestovm.cz nebo osobně odevzdejte 

na Turistickém informačním centru města Velké Meziříčí 
s uvedením adresy vyfotografovaného místa do 15. 8. 2014.

Kategorie:  ▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
  ▶ květinová výzdoba předzahrádky viditelné z ulice

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. 
Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města a jeho místních částí. 

Soutěž se týká i firem se sídlem ve Velkém Meziříčí. 
Sponzoři: Město Velké Meziříčí, Zahradnictví Rozmarínek Vídeň.
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Vzpomínky

spOlečenská RUbRika

Společenská rubrika
Blahopřání ● Vzpomínky ● Poděkování ●

Texty s fotografiemi je možné kromě osobního předání 
v redakci (budova Jupiter clubu, 1. patro, Náměstí 17, Velké Meziří-

čí) zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
Bližší informace získáte na tel.: 566 782 009, 739 100 979

Blahopřání

→

sUdOkU

Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z minulého čísla

lijáku

DŮM DĚTÍ 
A MLÁDEŽE 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
POŘÁDÁ
EXKURZI 

NA 22. ZÁKLADNU 
VRTULNÍKOVÉHO 

LETECTVA 
SEDLEC, VÍCENICE 

U NÁMĚŠTĚ 
NAD OSLAVOU

2. 7. 2014, 
odjezd v 9 hodin od DDM, 

příjezd cca ve 14 hodin, 
cena 100 Kč/osobu

přihlášky do 25. 6. 2014, 
kancelář DDM

Více info: DDM VM, 
Komenského 10/2, 

tel.: 566 781 853

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCÍ 
LAVIČKY A ZÁVIST 

které se koná v neděli 6. 7. 2014 při příležitosti oslav 110. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů v Lavičkách.
Program: 8.30–9.30 příjezd rodáků, zápis do kroniky obce, 10.00 
mše svatá, kostel sv. Zdislavy, 11.15 po  mši svaté společné foto-
grafování rodáků, 12.00–15.00 možnost prohlídky místní mateřské a základní školy, 
kostela sv. Zdislavy, hasičské zbrojnice, od 13.30 program Sboru dobrovolných hasičů 
Lavičky, od 15.00 k tanci a poslechu hraje VYSOČINKA

Dětský den s myslivostí v Otíně
Poděkování

Dne 15. 6. 2014 proběhl v obci otín dětský den s myslivostí. Děkujeme mysliveckému 
spolku Pavlínov–Stránecká Zhoř za program, který připravil pro děti. 
Děkujeme všem sponzorům.                                                  obec otín, foto: archiv obce

Dnes, 25. 6. 2014, slaví naše 
maminka, babička a  prababička, 
paní 

Věra Kravalová
z Velkého Meziříčí 
80. narozeniny.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, lásky a božího požehnání 
přejí synové a dcery s rodinami.

Dne 26. 6. vzpomeneme nedožité 90. narozeniny našeho tatínka 

Františka Drápely.

Dne 7. 10. by se dožila také 90 let  maminka 

Alžběta Drápelová.

S láskou a smutkem v srdci vzpomíná syn Zdeněk s rodinou.
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Vážení občané,
dostává se vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné 
diskuze s občany našeho města 9. černa 2014.
Cílem této diskuze i na ni navazující ankety je dát občanům města Velkého Meziříčí prostor, aby se 
mohli vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, aby mohli být spokojení 
s místem, kde žijí a které je jejich domovem.
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle vašeho ná-
zoru měly mít v řešení přednost před ostatními. Lístek s označením více problémů bude neplatný!
NÁVRHY PROBLÉMŮ – problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte vy svým 
hlasem!

 ☐ Dokončení obchvatu města  – 4. etapa (Jihovýchod)
 ☐ Dokoupení zbývající části pozemků bývalého areálu Svitu do majetku města 
  a jeho revitalizace
      ☐ Městem spolufinancovat opravy nepamátkových objektů soukromých majitelů 
       v  městské památkové zóně
      ☐ Modernizace zázemí hřiště za Gymnáziem Velké Meziříčí
 ☐ Nedostatek některých služeb (např. opravna obuvi)
 ☐ Nedostatek parkovacích míst na sídlištích
 ☐ Nedostatek parkovacích míst v centru  
 ☐ Nedostatek sociálních bytů
 ☐ Odchody dětí po prvním stupni základní školy na gymnázia (úbytek žáků 
  v šestých třídách)
      ☐ Propojení cyklostezek centrem města
 ☐ Revitalizace areálu bývalého Svitu (zeleň, klidová zóna a přírodní amfiteátr)
 ☐ Revitalizace centra města a okolí
 ☐ Řešení nedostatku zubních lékařů
 ☐ Vybudování workoutového hřiště (venkovní tělocvična)
 ☐ Zajistit dostupnost dětského psychologa
 ☐ Zajištění pravidelných bezplatných dopravních spojů do bazénu (Třebíč)
 ☐ Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
Dotazník je uveřejněn také k přímému vyplnění a odeslání na webové stránce města Velkého Meziříčí 
http://www.mestovm.cz/cs/o-meste/zdrave-mesto-grantovy-program, nebo jej odevzdat na sběrných 

místech: Informační centrum, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a Městská knihovna. 
Výsledky budou předloženy Zastupitelstvu města. 

Děkujeme vám za zájem o naši společnou budoucnost a za váš čas! 
Anketa je anonymní a je otevřená pro vaše náměty do 21. července 2014

Program oslav:
12:30 - průvod od hasičské zbrojnice do kostela
 Nanebevzetí Panny Marie

13:00 - mše svatá za živé a zemřelé hasiče
 s žehnáním nového praporu sboru

14:00 - průvod na hřbitov k uctění památky
 zemřelých členů SDH Netín, 
 slavnostní pochod před KD Netín

14:30 - předání ocenění zasloužilým členům
 SDH Netín

15:00 - společenské odpoledne na návsi v Netíně

Po celý průběh oslav:
- výstava "Historie a současnost SDH Netín”
 v hasičské zbrojnici 

- před zbrojnicí výstava historické techniky SDH Netín

- pro děti skákací hrad

- celým odpolednem provede Venkovská kapela

- pro všechny připraveno bohaté občerstvení

Obec Netín

Bohu ku cti, vlasti k slávě, bližnímu ku pomoci.

Sbor dobrovolných hasičů Netín
Vás srdečně zve na oslavu u příležitosti

120. výročí založení sboru
která se koná

v sobotu 12.července 2014
v Netíně před kulturním domem
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Čtvrtek 3. 7. od 20 hodin – 
VENDULA PŘÍHODOVÁ, finalistka sou-
těže „Hlas Česko Slovensko“ s kapelou
Pátek 4. 7. od  12 hodin – DEN INDIC-
KÉ KULTURY HUDBA – hudba: bhajany, 
mantry, ukázka a  popis hudebních nástrojů, 
oblékání – vysvětlení a  ukázka nošení sárí 
(pro ženy) a dhótí (pro muže),  filosofie – je-
den nebo dva proslovy o  Védské nadčasové 
moudrosti, jídlo – po celou dobu bude k dis-
pozici stánek (stánky) s tradičním jídlem, ta-
nec – několik vstupů profesionální tanečnice 
devocionálního tance Bharat Natyam a  jiné 
zajímavé prvky kultury. Ve  stáncích bude 
možnost zakoupit indické občerstvení, de-
vocionální předměty, a  vyzkoušet si několik 
atrakcí, nebude ani chybět stánek Zeptej se 
mnicha – otázky a odpovědi.
Sobota 5. 7. v 17 hodin – Kulturní léto pro 
děti
pohádka – O MEDVÍDKU MEDOUŠKOVI 
Chrabrý hrdina medvídek Medoušek miluje 
knihy a  med. Jednoho dne jej však mlsnost 
připraví o hlavu, protože ji nechá ve sklenici 
medu. To ho ponoukne k  výpravě na  půdu, 
kde zažije nevídané dobrodružství a  najde 
svou vyvolenou. Plyšově jemně strašidelná 
pohádka pro menší děti se odehrává ve  dva 
metry vysokém domečku pro hračky.

MALÝ TELEVIZNÍ KABARET v  19 ho-
din, hudebně zábavný pořad pro děti s  těmi 
nejhezčími písničkami z  muzikálu, pohádek 
a mnoho dalších úsměvných písniček zpívané 
naživo. Atraktivní představení plné zábav-
ných soutěží o drobné ceny, her a tanečků je 
určené pro celou rodinu. Diváky čeká vtipné 
představení, kde se nejen děti mohou stát sou-
částí šou! V podání několika dětských herců. 
Neděle 13. 7. v 19 hodin – POUTNÍCI 
bluegrass a country skupina z Brna
Pondělí 14. 7. – středa 16. července ve  22 
hodin 
– KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
promítání filmů venku na náměstí
Sobota 19. 7. v  19 hodin – ACCORT, RE-
NOVACE
Vícegenerační zábava pod lipami – starosta 
města Radovan Necid zve na  vícegenerační 
zábavuna náměstí od 19 hodin. K dobré ná-
ladě budou hrát skupiny Accort a Renovace. 
Občerstvení zajištěno (při nepříznivém poča-
sí se zábava přesouvá do prostor luteránského 
gymnázia)
Pátek 25. 7. v 18 hodin – FORTIX, koncert 
kapely a dalších spřátelených kapel
Sobota 26. 7. v 19 hodin – JITKA VRBOVÁ 
S KAPELOU KNEZAPLACENÍ (vystoupení 
známé folkové zpěvačky)

Neděle 27. 7. v 19 hodin – KUSPOKON
 
Sobota 2. 8. v 19.30 hodin – ROCKON (bý-
valá kapela S.O.P.E.L.), třebíčská taneční sku-
pina  
Neděle 3. 8. v 18 hodin – humpolecký pěvec-
ký sbor Taková je láska 
Pátek 8. 8. v 19 hodin – STETSON
Neděle 10. 8. v 18 hodin swing dixie –
VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC 
koncertní vystoupení doprovázené mluve-
ným slovem a zpěvem, repertoár hudby tvoří 
známé skladby české a  zahraniční produkce 
swingdixielandové hudby
Sobota 16. 8. v 19 hodin – THE BUSH - kon-
cert skupiny
Neděle 17. 8. v 17 hodin – MISTŘÍŇANKA 
(koncertní vystoupení známé dechové kape-
ly).
Pátek 22. 8. v  19 hodin – ROZEHRANÁ 
PARTIE, koncert skupiny v Velkého Meziříčí
Sobota 23. 8. v 17 hodin – FOUR COVERS 
– koncert akustické skupiny
Neděle 24. 8. v 17 hodin – ŽALOZPĚV
Časy a  další vystoupení se budou průběžně 
měnit nebo doplňovat.
Změna programu vyhrazena!                     -zh-

Zdroj: www.mestovm.cz, sekce kulturní léto

O soutěži...
Velkomeziříčské pivo Harrach a pivovar s restaurací a hotelem 
Jelínkova vila slaví v letošním létě 10 let své existence. 
K této příležitosti uspořádal pivovar Harrach soutěž o hodnotné ceny.
V  minulých čtyřech číslech jsme postupně otiskli články o  pivovar-
ské restauraci a  velkomeziříčském pivu. Dnes zveřejňuje článek po-
slední. Tyto články mohly pomoci při zodpovídání soutěžních otázek. 
Na soutěžní poukaz napište správné odpovědi a zašlete jej do redakce 
nebo přímo do Jelínkovy vily. Můžete ho odevzdávat i osobně. 

Podmínky soutěže:
– soutěží pouze  osoby starší 18 let a každý pouze jedenkrát 
– soutěžní poukazy odevzdávejte do 9. července 2014  
– předání cen proběhne v pivovaru Harrach – Jelínkově vile 
Adresa pivovaru: Jelínkova vila hotel – pivovar, Třebíčská 342/10, 
594 01 Velké Meziříčí, www.jelinkovavila.cz
Redakce: Týdeník Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

Soutěžní otázky:
1) Od koho nebo od čeho je odvozen název velkomeziříčského piva 
Harrach?
2) Vypište minimálně 10 rybích a nebo jiných druhů mas, které jsou 
v nabídce pivovarské restaurace Harrach – Jelínkova vila.
3) Vypište minimálně 7 druhů piv z produkce velkomeziříčského pi-
vovaru Harrach.
4) Ve kterých receptech z pivovarské restaurace JV je použito pivo Ha-
rrach jako jedna z gastronomických surovin? (min. 2 recepty)
5) Kde se uchovávají živé ryby pro pivovarskou restauraci Harrach – Je-
línkova vila?

Ceny pro výherce:  1. cena: pobyt v hotelu a pivovaru Jelínko-
va vila na 1 noc pro dvě osoby – ubytování v historickém de luxe poko-
ji s vířivou vanou, vstupem do hotelového bazénu a sauny a poukazem 
na konzumaci piva Harrach a pokrmů v hodnotě 500 Kč
2. cena: sud piva Harrach Světlý ležák 50 l
3. cena: sud piva Harrach Světlý ležák 30 l

a dalších 12 zajímavých hodnotných cen (kompletní seznam cen byl 
otištěn v čísle 21, najdete ho také na www.jelinkovavila.cz)

Tematické články k soutěži: 
Jelínkova vila hotel-pivovar, specialista na sladkovodní ryby (5/5)
Jelínkova vila hotel-pivovar je podnik známý nejen díky svému nefiltro-
vanému a nepasterizovanému pivu Harrach, ale také díky široké nabíd-
ce specialit z čerstvých sladkovodních ryb.
Proč tedy jíst rybí maso? Maso sladkovodních ryb je velmi lehce stra-
vitelné díky příznivé struktuře bílkovin a také kratší a jemnější stavbě 
svalových vláken. Podíl bílkovin ve sladkovodní rybě dosahuje až 20 % 
a  například už jedna porce tolstolobika dodá vašemu tělu doporuče-
nou denní dávku kvalitních bílkovin. Z hlediska zdravé výživy je maso 
sladkovodních ryb dále ceněné díky množství tuku a rovněž pro složení 
tuku. Ryby s nízkým obsahem tuku (do 2 %) – jako např. štika a candát – 
se hodí do jídelníčku redukčních diet. Naopak některé druhy ryb, mezi 
něž patří např. tolstolobik, úhoř, sumec nebo amur, jsou vyhledávány 
pro zvýšený obsah tuku (více než 10 %), jehož hodnota převyšuje podíl 
tuku i u mnoha mořských ryb. Složení rybího tuku si totiž zasluhuje 
zcela zvláštní pozornost. Jeho nutričně nejcennější části jsou nenasyce-
né omega mastné kyseliny, které si lidské tělo nedokáže samo vytvořit 
a které jsou přitom důležitou součástí prevence civilizačních chorob.
V souvislosti s prospěšností konzumace ryb na naše zdraví bývají často 
mylně zmiňovány pouze ryby mořské. Hodnocení kvalit rybího masa 
a jeho dělení na mořské a sladkovodní je ale zavádějící. Není totiž ryba 
jako ryba. Jak u mořských, tak i u sladkovodních ryb můžeme nalézt 
rybí býložravce, dravce, ryby obecně dietní nebo tučné. Mezi aspekty 
ovlivňující kvalitu masa patří např. i  místo chovu a  původ ryb. Ryba 
(např. mořská) chovaná v  podmínkách velkochovu někde v  Asii má 
samozřejmě odlišnou kvalitu než ryba (třeba sladkovodní) volně žijící 
a přirozeně se stravující v rybníku na Vysočině.
Rybí maso se obecně vyznačuje vysokým podílem vody dosahujícím až 
70 %. Právě v souvislosti s vysokým obsahem vody ve svalovině je nutné 
uvědomit si důležitou skutečnost: rybí maso není vhodné k zamrazení. 
Při něm totiž dochází k výraznému snížení kvality. Čerstvost ryb, které 

nabízí restaurace v Jelínkově vile, je tedy jedním z klíčových hledisek, 
které vám umožňuje hodnotný gastronomický zážitek.
Zajímavostí restaurace v  Jelínkově vile je tedy bezesporu vlastní chov 
ryb v  rybnících na  Vysočině a  v jižních Čechách. Po  výlovech jsou 
ryby umístěny do rybářských sádek, odkud se živé převezou do haltýřů 
ve sklepení restaurace. V těchto haltýřích jsou v tekoucí vodě z bývalého 
mlýnského náhonu uchovány živé až do vlastního zpracování v restau-
raci. Proto je restaurace schopna garantovat vysokou kvalitu a čerstvost 
připravovaných specialit. Nezbývá než přijít ochutnat!                         -bv-

pivO HaRRaCH a JelínkOva vila HOtel – pivOvaR – 10 let s váMi – sOUtěŽ O HOdnOtné Ceny
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JMÉNO
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výstavy

RŮŽE V ZAHRADNÍCH 
KOMPOZICÍCH
Zahradnictví Rozmarínek, 
Vídeň 91, 25.–28. června 2014
otevřeno st, čt, pá 8–12, 13–17,
sobota 8–17, 
www.zahradnictvivm.cz    
                             
PROSTOR A  ČAS, do  13. 7. 
2014, výstavní sál Muzea VM
Klub výtvarných umělců Ho-
rácka, Velké Meziříčí je na  této 
výstavě zastoupeno tvorbou Bo-
řivoje Pejchala, Miroslava Ště-
pánka a Jany Mikyskové. 

FAJTFEST 17.–19. 7. 2014
FAJTŮV KOPEC  www.fajtfest.com

Vážení návštěvníci divadelních představení. I  když rekonstrukce velkého 
sálu stále trvá, zachovali jsme pro vás opět divadelní sezonu. Zvolili jsme ta-
ková divadelní představení, která je možná odehrát opět v kině Jupiter clubu.

Středa 17. září 2014 od 19.30 hodin
● ● ● HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE – nova ART
V jedné z nejlepších komedií našeho předního dramatika Vlastimila 
Venclíka se setkáváme s  milostnou dvojicí ve  čtyřech životních eta-
pách, v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním i postoje a přístup 
k lásce, sexualitě a vztahům. Hrají: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský.

Středa 15. října 2014 od 19.30 hodin
● ● ● Z LOUŽE POD OKAP – Fanny agentura
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech 
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se 
ovšem na  příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která 
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Ho-
molová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa

● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO, termín bude upřesněn
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní

Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová

Cena permanentky pro jednu osobu 1.000 Kč. Rezervace a prodej 
permanentek na programovém oddělení JC. Tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                   -zh-

sobota 31. 1. 2015
nový velký sál Jupiter clubu

KONCERT 
MICHALA DAVIDA
Prodej vstupenek a více informa-
cí na  tel.: 566 782 004, 005, 001, 
programové oddělení Jupiter clu-
bu, Náměstí 17, Velké Meziříčí

divadelní sezOna pOdziM 2014

SDH Ruda pořádá

TRAKTORFEST RUDA 2014
Setkání všech příznivců zemědělské techniky 6. 7. 2014 Ruda

• bohatý program pro celou rodinu • tematické soutěže 
s traktory i bez • atrakce a soutěže pro děti • zemědělská technika 
domácí i tovární výroby • moderní i historické zemědělské stroje 

• bohaté občerstvení  • tombola
Registrace od 7.30, zahájení v 10.00 

info: 602 217 088, 724 171 586, www.traktorfest.cz
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Opět jsme se ocitli v  druhém 
červnovém týdnu v  Bulharsku 
na fotbalovém výletě.
Pobývali jsme Slunečním pobře-
ží v  hotelu Blue bay vzdáleném 
několik desítek metrů od  plá-
že. Celých 1  500 kilometrů tam 
a také zpět jsme zvládli s trochou 
únavy, ale bezpečně, za což pat-
ří uznání řidičům aut. Při cestě 
k  moři jsme si prohlédli Rilský 
monastýr, klášter v pohoří Rila, 
založený na místě, kde podle le-
gendy žil poustevník svatý Ivan, 
česky Jan. Je to velký komplex 
čtyřpatrových staveb obklopu-
jících nádvoří, v  jehož středu je 
kostel a věž. Klášter patří do dě-
dictví Unesco a  ve  středověku 
byl centrem křesťanství v oblasti 
obklopené islámem. Další za-
stávkou byl Plovdiv. Tam jsme 
sehráli přátelské utkání s našimi 
kolegy, kteří v  rámci svého klu-
bu Bekta Plovdiv provozují sou-

kromou fotbalovou akademii. 
Rovněž u moře jsme se nejenom 
slunili a  koupali, ale pravidelně 

jsme chodili hrát fotbal, volej-
bal a  pétanque. Dík za  organi-
zaci patří Milanu Todorovovi, 

a za dárky pro bulharské přátele 
městu a několika firmám. 

-nov-, foto: archiv  autora

Fotbaloví senioři hráli v Bulharsku

Liga mužů 2013/2014
1. La Bucañeros 20 17 2 1 127:37 53
2. Woolloomooloo Bay 20 16 2 2 136:30 50
3. Slza VM 20 14 2 4 72:41 44
4. Flamengo 20 11 2 6 84:58 35
5. SK Mostiště 20 9 4 7 48:33 31
6. Pobřeží Kocoviny 20 7 1 12 47:62 22
7. Kašpaři VM 20 7 1 12 42:68 22
8. FC Wiegel VM 20 5 2 13 36:88 17
9. Kittydogs United 20 5 1 14 36:110 16
10. Oslavice 20 3 5 11 44:80 14
11. The Lost Generation 20 2 4 14 23:88 10

22. kolo – poslední
FC Wiegel VM – SK Mostiště 
0:0 (0:0)
Oslavice – Flamengo 7:6 (3:4)
Slza VM – The Lost Generation 
1:3 (0:1)
Woolloomooloo Bay – Kašpaři 
VM 11:2 (7:0)

Pobřeží kocoviny – Kittydogs 
United 5:1 (2:1)
Střelci branek: Durda Radek 
Woolloomooloo Bay 11 zápasů, 
39 branek; Komínek David Woo-
lloomooloo Bay 12, 17; Špaček 
Milan Slza VM 19, 17; Liška Lu-
káš La Bucañeros 17, 17; Adam 
Pospíšil La Bucañeros 18, 17; 
Votoupal Michal Flamengo 16, 
16; Malý Pavel, Woolloomooloo 
Bay 9, 15.
Červené karty: Smejkal Libor 
La Bucañeros 2; Komínek David 
Woolloomooloo Bay 1; Strnad 
Josef SK Mostiště 1; Netolický 
Michal SK Mostiště 1; Novotný 

Jiří Flamengo 1; Studýnka Martin 
FC Wiegel VM 1; Smejkal Zdeněk 
FC Wiegel VM 1; Střecha Filip 
Kittydogs United 1.
Žluté karty: Liška Patrik Osla-
vice 6; Rosický Jakub Oslavice 
6; Netolický Josef SK Mostiště 
4; Bradáč Vojtěch Flamengo 4; 
Jůda Zdeněk The Lost Generati-
on 3; Beran Vlastimil SK Mosti-
ště 3; Netolický Jan SK Mostiště 
3; Liška Lukáš La Bucañeros 3; 
Coufal Václav Pobřeží kocoviny 
3; Kuřátko Tomáš La Bucañeros 
3; Adam Pospíšil La Bucañeros 
3; Žejšek Martin Kašpaři VM 3.

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Liga malé kopané ukončila sezonu

Hodnocení jarní části sezony 
velkomeziříčské části mužstva 
mladších žáků U13. Do jarní čás-
ti jsme vstoupili po výborné zim-
ní pauze, ve které jsme si počínali 
suverénně na  všech halových 
turnajích. Za  celou zimu jsme 
si připsali jedinou prohru, čtyři 
remízy, ostatních čtyřicet utká-
ní jsme vyhráli. Těchto výsledků 
jsme dosáhli díky na pohled vel-
mi pěknému fotbalu.
Na  tyto výkony jsme chtěli na-
vázat i v následující části sezony. 
Až na pár utkání, ve kterých jsme 
měli výkonnostní výkyvy, se nám 
daný cíl podařilo splnit. Kluci 

v  některých zápasech své sou-
peře doslova válcovali. Herně se 
dokázali nejen vyrovnat, ale byli 
schopni i přehrát top týmy, které 
jsou v  naší skupině, jako napří-
klad Slovácko nebo Zbrojovka.
V průběhu celého jara jsme ode-
hráli čtrnáct utkání. V nich jsme 
jedenáctkrát vyhráli, dvakrát re-
mizovali a  jen jednou prohráli. 
Prohru jsme si připsali v  derby 
utkání s  Jihlavou. Díky této bi-
lanci obsadili kluci v  jarní části 
sezony druhé místo za suverénní 
Zbrojovkou, celkově skončili tře-
tí, což je vynikající výsledek. Naše 
výkony se podepsaly i na výši ko-

nečného skóre, které se zastavilo 
na hodnotě 101:24. Za to, co klu-
ci na jaře předváděli, jsem oprav-
du moc rád. Některých výsledků 
si velice cením, nejvíce asi vý-
hry nad brněnskou Zbrojovkou. 
V  tomto utkání dokázala parta 
kluků z Velmezu porazit tým tvo-
řený nejen hráči z  celého Brna, 
ale i ze širokého okolí.
Ještě jednou chci klukům za  tuto 
sezonu poděkovat a  doufám, že 
v  příští sezoně, ve  které nás čeká 
přechod do kategorie starších žáků 
a  na  celé hřiště, budou na  sobě 
v tréninku pracovat ještě více…

-ves-, foto: archiv FC

Fotbaloví žáci splnili daný cíl

Dotace města sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí na rok 2015.
Výzva je určena sportovním oddílům a jednotám ve Velkém Meziříčí 
nebo jeho místních částech.
Žádost o dotaci podávají sportovním oddíly zvlášť pro mládežnické 
věkové kategorie a zvlášť pro dospělé.
Žádost o dotaci musí být podána nejpozději 31. 7. 2014 na podatelně 
MÚ nebo odeslána poštou s poštovním razítkem stejného data.
Kompletní informace k podmínkám poskytnutí dotace vč. formulářů 
jsou umístěny na webových stránkách města www.mestovm.cz.

-měú-

Dotace sportovcům

Cyklozávody na Fajťáku

Foto: Petr Zezula

Hradišťan svým koncertem v Křižanově podpoří stavbu památníku sv. Zdislavy
Stavbu památníku sv. Zdislavy 
podpoří v Křižanově benefičním 
koncertem i  skupina Hradišťan. 
Jejímu uměleckému vedoucímu 
Jiřímu Pavlicovi jsme proto polo-
žili několik otázek.
Červencovým koncertem pod-
poříte s  Hradišťanem nejen 
stavbu památníku sv. Zdislavy, 
ale především snahu o přiblíže-
ní jejího života a odkazu dneš-
ním lidem. Kým je sv. Zdislava 
pro vás, inspirovala vás v  ně-
čem?
Sv. Zdislava je pro mne patron-
kou rodiny, alespoň tak ji osobně 
vnímám.
V  čem bude váš koncert v  Kři-
žanově výjimečný? Plánujete 
v  něm nějaké speciality oproti 
jiným vystoupením?
Vždy se snažím připravit pro-
gram tak, aby výběr repertoáru 
odpovídal místu a  konkrétnímu 
prostředí konání koncertu či 

třeba ročnímu období. Nejinak 
tomu bude v  Křižanově. Zazní 
zde písně duchovní, o  rodině,  
pro děti i některé z novinek, kte-
ré právě v těchto dnech natáčíme 
na nové CD.
Bude to vaše první návštěva 
Křižanova?
V Křižanově budeme hrát s Hra-
dišťanem poprvé.
Sv. Zdislava je jednou z  mála 
světic, které byly zároveň mat-
kami. I část vaší tvorby je urče-
na speciálně dětem – alba Hra-
jeme si u maminky a Studánko 
rubínko. Je těžší skládat pro 
děti než pro dospělé?
Není to ani těžší, ani lehčí, je to 
jen jiné. Písně pro děti jsem psal 
nejvíc v době, kdy byly naše děti 
menší, byly mi inspirací a  sou-
časně prvními posluchači. Když 
se jim písničky líbily, měl jsem 
šanci, že se budou líbit i ostatním 
dětem.

Na co je potřeba dávat si pozor 
při tvorbě pro děti?
Myslím, že je dobré, aby to byly 
spíše kratší hudební útvary, aby 
měly v  sobě obrazotvornost 
a  dětskou duši harmonizovaly. 
Vše ostatní je věcí nápadu a ka-
ždý autor má svůj vlastní recept 
a  svoji vlastní fantazii. Samotný 
tvůrčí proces se těžko popisuje.
Jaké písničky jste vy jako dítě 
poslouchal? Čím jste odkojený?
První písničky mi zpívala ma-
minka, ty byly nejkrásnější. 
A  bylo jedno, zda byly lidové či 
tehdejší takzvané šlágry nebo 
melodie z oper. Pak už jsem pro-
šel systémem uměleckého škol-
ství a  poslouchal, zpíval a  hrál 
opravdu všechno, od  Bacha 
po Vlacha.
Jsou skladatelé, kteří téměř ne-
poslouchají hudbu, aby nebyli 
nikterak ovlivněni. Co vy?
Myslím, že je dobré stále sledo-

vat, co se v hudebním světě děje, 
ale samozřejmě to nelze stíhat. 
Na mnohé věci mám jasný názor 
a  už se jimi ani nezabývám, ale 
na  druhé straně jsem rád, když 
mi děti přinesou něco, co poslou-
chá jejich generace. Často je to 
velmi zajímavé.
Není tajemstvím, že právě do-
končujete své nové album. 
O čem bude? Půjde čistě o vaše 
autorské skladby?
Nové CD se jmenuje Vteřiny 
křehké a  je na  něm 15 písní (až 
na  pár výjimek jsou to všech-
no novinky), které jsem napsal 
na nejrůznější texty a básně mně 
blízkých autorů, např. Josefa Ve-
selého, Jana Skácela, Františka 
Novotného, Dušana Vančury, 
Michala Stránského a dalších. Jak 
název CD napovídá, inspiruje se 
v každodennosti a současně jedi-
nečnosti každé vteřiny našich ži-
votů, neboť každá z vteřin našeho 

bytí je velmi křehká, vratká, ne-
vratná… a z této křehkosti a ne-
vratnosti jsou utkány naše životy. 
A o tom všem jsou písničky i celé 
album.

Vážení a  milí čtenáři, dovolte, 
abychom vás co nejsrdečněji 
pozvali na  vynikající koncert 
Hradišťanu a Jiřího Pavlici, kte-
rý se uskuteční 6. 7. v 17.00 v ro-
dišti svaté Zdislavy v Křižanově 
v areálu farní zahrady. 
Výtěžek z benefičního koncertu 
poputuje na  pomoc při realizaci 
mimořádného díla akademické-
ho sochaře Otmara Olivy, který 
pro Vysočinu tvoří unikátní dílo 
památníku svaté Zdislavy. Celý 
tento projekt výrazným způso-
bem připomene historické a kul-
turní kořeny naší vlasti, Kraje Vy-
sočina a městyse Křižanov. 
Také vy se připojte ke  stovkám 
a tisícům podporovatelů a doná-

torů výstavby památníku svaté 
Zdislavy, kterou současně spolu-
financuje Krajský úřad Vysočina, 
nadace ČEZ a  mnozí další, a  již 
také podporuje Ministerstvo kul-
tury ČR se záštitou ministra Da-
niela Hermana, pražský kardinál 
Dominik Duka, brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle a  další významní 
představitelé kulturního, spole-
čenského a  politického života. 
Vaše účast na koncertě Hradišťa-
nu v  Křižanově pomůže dobré 
věci. Děkujeme!
Vstupenky si můžete zakoupit 
v  předprodeji za  cenu 250 Kč 
a pak na místě za cenu 300 Kč.
Předprodej vstupenek: Květino-
vá síň Křižanov, tel.: 603 508 098; 
Jupiter club Velké Meziříčí, tel.: 
566  782  004; IC Nové Město 
na Moravě, tel.: 566 598 750; IC 
Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 
566 590 388; Síť prodejen Ticket-
portal a www.ticketportal.cz

-pp-



stRana 10 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 25 | 25. čeRVna 2014 stRana 11 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 25 | 25. čeRVna 2014

Město, které bylo původně nazý-
váno Německým Brodem a zcela 
pochopitelně se po druhé světové 
válce rádo muselo přejmenovat 
na daleko lepší a mnohem hezčí 
Havlíčkův Brod, mělo v  sobotu 
14. června 2014 ještě jednu další 
– i když ryze neoficiální – názvo-
slovnou podobu: a  sice Krato-
chvílův Brod! 
Zdejší tradiční turnaj totiž 
úžasným způsobem, suverénně 
a  zcela jednoznačně opanoval 
jeho vůbec nejmladší účastník 
- patnáctiletý žák ZŠ Vít Krato-
chvíl z  Velkého Meziříčí, který 
ovšem reprezentuje šachový od-
díl TJ Náměšť nad Oslavou. Vy-
hrál naprosto jedinečným stylem 
– s nevídaným, ohromujícím ná-

skokem celých dvou bodů, což 
u podobných akcí vůbec nebývá 
běžné; spíše naopak, jde o  vel-
kou vzácnost. Už dvě kola před 
koncem této jedenáctikolové 
soutěže byl matematicky zcela 
jasným, jediným možným vítě-
zem. Jeho herní bilance je oprav-
du skvostná a impozantní: vždyť 
v  partiích s  dospělými, velmi 
zkušenými šachisty dosáhl de-
víti výher a dvou remíz, aniž by 
se od stolu zvedal byť i  jen jed-
nou jedinkrát poražen. Famóz-
ní a  fantastické! Přitom počítač 
při švýcarském systému řízení 
turnajů k  sobě do  duelů stále 
přiřazuje výkonnostně nejbližší 
hráče, tedy např. silné výhrad-
ně k silným… K dovršení všeho 

obsadil hned druhou příčku cel-
kového pořadí jeho o něco starší 
bratr Josef Kratochvíl! Zkrátka, 
šachy jsou sice už ze samot-
né své podstaty kratochvilnou 
hrou – ale toho dne bylo v Havl. 
Brodu už doslova překratochví-
lováno… A  to v  onom dobrém 
smyslu, samozřejmě! O  hře 
obou bratrů se lze vyjadřovat 
pouze v  superlativech; ostat-
ně, vždyť jejich výsledky hovoří 
samy za  sebe. Veškeré další ko-
mentáře jsou, pravda, celkem 
zbytečné; snad až na technickou 
poznámku, že „turnaj pod ši-
rým nebem“ se tentokrát přece 
jen – a to vzhledem k nejistému 
počasí – neuskutečnil přímo 
venku na  ústředním náměstí 

KHB, nýbrž ve vestibulu budovy 
tamější Staré radnice. Pozitivem 
akce se stal i bohatý výřad krás-
ných, opravdu hodnotných cen 
od  štědrých sponzorů; a  to jak 
cen finančních, tak i  věcných. 
Soutěž pořádali pánové Kulhá-
nek, Paulík a  Brodina, Krajský 
šachový svaz Vysočina, Město 
Havlíčkův Brod, šachový oddíl 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod a novi-
ny Havlíčkobrodský Deník. 
Konečné výsledky:
1. Vít Kratochvíl (absolutní vítěz 
a současně i vítěz kategorie juni-
orů) VM / TJ Náměšť n. Osl. 10 b. 
2. Josef Kratochvíl VM / ŠK Cai-
ssa Třebíč 8 b. 
3. Pavel Večeřa TJ Žďár nad Sáz. 
7,5 b. / 77,0

4. Ivo Svoboda TJ Žďár nad Sáz. 
7,5 b. / 72,5
5. Vlastimil Siebenbürger TJ 
Žďár nad Sáz. 7,5 b. / 64,5
6. Vít Veselý TJ Jiskra Havl. Brod 
7 b. / 76,5
7. Lubomír Bukáček TJ Žďár nad 
Sáz. 7 b. / 75,5
8. Michal Běloušek ŠK Sklo Bo-
hemia Světlá nad Sáz. 7 b. / 70,0
9. Zdeněk Ježek TJ Jiskra Havl. 
Brod 7 b. / 68,0
10. Bohdan Trčka ŠK Praha-Smí-
chov 6,5 b. / 52,0
11. Martin Buchta TJ Štefanydes 
Polička 6,5 b. / 51,5
12. Robert Pavlíček TJ Jiskra 
Humpolec 6 b. / 75,0... atd. 
Umístění ostatních Velkomezi-
říčských:

25. M. Čtveráček (VM, Spartak 
VM) 5,5 b. – 28. J. Dvořák (Mě-
řín, Spartak VM) 5 b. – 30. V. Pa-
řil (VM, Sokol Jámy) 5 b. – 31. J. 
Zeman (Meziříčko, Spartak VM) 
5 b. – 35. M. Kučera (Mostiště, 
Spartak VM) 4,5 b. atd. 
Na  této sportovně-společenské 
akci bylo vše výhradně pozitivní 
– totiž snad až na  to, že tam je-
den náš hráč z Měřína zapomněl 
bundu. 
Za  zmínku ovšem stojí i  to, že 
celkově pátý v  pořadí, tedy pan 
Vlastimil Siebenbürger ze Žďá-
ru, vloni celkem suverénně vy-
hrál mezinárodní turnaj v Thaj-
sku…
Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko. 

Havlíčkobrodské šachy: totální kratochvilismus!

Bowlingový turnaj O pohár sta-
rosty města Velké Meziříčí
Handicap Sport Club uspořá-
dal 14. června na  drahách River 
bowlingu 11. ročník tradičního 
turnaje O  pohár starosty města 
Velké Meziříčí.
Tento turnaj se konal jako vždy 
ve dvojicích, kdy handicapovaný 
sportovec hrál o  body se svým 
spoluhráčem, ale hrály i  dvojice 
z řad členů sportovního klubu.
Během prezence se přihlásilo 14 
družstev a  turnaj byl odehrán 
na dvě kola. 
Slavnostního zahájení se zúčast-
nil manažer skupiny M. S. Quatro 
Naše finanční poradenství ve Vel-
kém Meziříčí Lukáš Navrátil, kte-
rý jako spoluhráč Jendy Coufala 
odehrál celý turnaj.

Turnaj se odehrál za skvělé atmo-
sféry, sváděly se boje jak mezi sa-
motnými hráči, tak mezi dvojice-
mi, kdy si během turnaje dvojice 
počítaly své výsledky a  snažily se 
naházet do posledního kola co nej-
více bodů. Po  odehrání poslední 
bowlingové koule a sečtení výsled-
ků se konalo slavnostní vyhlášení, 
kterému byl přítomen místostaros-
ta Velkého Meziříčí Josef Komínek 
a Lukáš Navrátil. 
Nejprve byly předány ceny nej-
mladším sportovcům do  15 let, 
kde se na  prvním místě umístil 
Jiří Charvát ml.
Poprvé v  historii turnaje byl vy-
hlášen i  nejlepší handicapovaný 
sportovec, kterým se stal, Jan 
Majo součtem bodů 217. 
V celkovém pořadí turnaje dvo-

jic se na třetím místě umístil Jan 
Coufal se spoluhráčem Lukášem 
Navrátilem počtem bodů 430, 
druhé místo obsadil Jan Majo 
se spoluhráčkou Evou Charvá-
tovou 431 bodů a  na  prvním 
místě se umístil Milan Bartůněk 
se spoluhráčem Antonínem Ko-
zinou 471 bodů. Sportovní klub 
děkuje všem sponzorům, kteří 
věnovali ceny do  soutěže. Dále 
děkujeme Evě Kozinové za mož-
nost uspořádání a pomoc během 
celého turnaje, městu Velké Me-
ziříčí, Pěstitelské pálenici Karel 
Eliáš Kozlov a  Jiří Skryja Lavič-
ky, AD servisu Jaromír Ambrož 
Vídeň, Daliboru Pařilovi Kovo-
obrábění Kadolec, Pohostinství 
U  Karafiáta Vídeň, Wiegelu CZ 
žárovému zinkování, Vlastimi-

lu Dvořákovi Petráveč, M. S. 
Quatro pobočce Velké Meziříčí, 
Petru Gottliebovi a  všem spon-

zorům, kteří jak finančně tak 
materiálně přispívají našemu 
sportovnímu klubu. Mediálním 

partnerem klubu je týdeník Vel-
komeziříčsko. 

-char-, foto: archiv HSCVM

Hráči s handicapem i bez se utkali v bowlingu o pohár starosty

Je 7. června, krásné slunečné 
počasí a už od rána se do křiža-
novské sokolovny sjíždí cyklisté 
z  celé Vysočiny i  okolí. Startuje 
zde totiž třetí ročník amatérské-
ho silničního závodu Křižanov-
ská padesátka.
Ten letos zcela nedostál svému 
jménu, jelikož se jely okruhy dva 
– jeden 40 km a  druhý 80 km, 
který byli povinni jet muži 
od  osmnácti do  pětačtyřiceti 
let registrovaní v Českém svazu 
cyklistiky.
Ke dvěma startům se připravilo 
přibližně sto padesát závodníků 
rozdělených do  patnácti kate-
gorií podle pohlaví, věku a  zá-
vodního okruhu. Ten se začínal 
jako vždy na Benešově náměstí 
a  vedl soutěžící na  Heřmanov, 

Vidonín do Milešína, odkud se 
vraceli přes kopec zpět do Heř-
manova. 
První dva závodníci, kteří ten-
to kopec vyjeli, vyhráli tzv. 
vrchařskou prémii v  podobě 
soudku piva. 
Z  Heřmanova vedla trasa přes 
Skřinářov, Osovou Bítýšku, 
Rudu, Jabloňov na  Velké Me-
ziříčí a  přes Dolní Radslavice, 
Březejc a  Sviny zpět do  Kři-
žanova. Jak s  úsměvem tvrdí 
organizátoři závodu: „Závod 
je vhodný pro všechny typy 
kol. Každý bude asi chvíli na-
dávat.“ Delší 80 km trasu dojel 
jako první Křižanovák Jaroslav 
Sláma s časem 2:07:58 a obhájil 
tak svá předešlá vítězství v zá-
vodu.

Po dojezdu čekalo na závodníky 
občerstvení zařizované spolkem 
Vodotrysk v  areálu Volnočaso-

vého centra a komunitní zahra-
dy za  sokolovnou. Kromě svla-
žení hrdel a  naplnění žaludků 

si mohli zájemci nechat změřit 
krevní tlak a dozvědět se o vý-
hodách pro sportovce na stánku 
VZP s Evou Večeřovou. V 15.00 
proběhlo vyhlášení vítězů se 
starostkou Křižanova Marií 
Smejkalovou a losování tombo-
ly, kde hlavní cenou byl zájezd 
do Alp.
Závod zaštitoval cyklistický oddíl 
HC Sokol Křižanov v čele s hlav-
ními organizátory a  původci zá-
vodu Jaromírem Parajkou a Jiřím 
Staňkem. „Původně jsme kvůli 
problémům s datem konání pře-
mýšleli o  tom, že se letos závod 
konat nebude,“ říká Jirka Staněk 
a Jarda Parajka dodává, „jsme ale 
rádi, že jsme se do toho nakonec 
pustili.“ S ostatními organizátory 
se totiž shodují na  tom, že letos 

se závod obešel bez jakýchkoliv 
zmatků a nedorozumění, zkrátka 
že všechno šlo jako po másle.
Veliké díky patří partnerům 
a sponzorům, kterými byly art 
21, Author, Blue eye design, 
Bohemia glassluk, CK PK – 
sport travel agency, Cyklo Do-
ležal, Cyklo Janíček, Domácí 
potřeby Grec, Elektro Karma-
sin, Havlifoto, JK cyklo, Matri-
go, Městys Křižanov, Motozo-
ne, Musicdata, Nábytek Sýkora, 
novinyvm.cz, NTSUP, Pivovar 
Harrach, Rádio Čas, Restau-
race Křižanov, Restaurace Pod 
radnicí, Teknika-cz, týdeník 
Velkomeziříčsko, Vodotrysk, 
VV sklo, VZP, Wash me! mo-
bilní mytí vozidel.

-nag-, foto: Martin Havlát

V Křižanově závodili cyklisti již potřetí

-vp-

První letní den byl přisouzen 
osmadvacátému ročníku Běhu 
do  Křibu. Přesně dvě hodiny 
po  poledni dal traťový komisař 
pokyn k prvnímu startu. Na trať, 
která je pro něj notoricky známá, 
se vydal Jan Vrba nejstarší. Ten 
má jako jediný na pomyslné paž-
bě startů všech osmadvacet záře-
zů. Na  Křibu se představila celá 
plejáda výborných běžců a  malý 
čuník dlouho nevěděl, kdo bude 
jeho novým majitelem. Z  mi-
nulých let jsme byli zvyklí, že se 
boj o první místo zúžil na souboj 
Lukáš Zvolánek versus Ondřej 
Lukeš, jenže letos bylo vše jinak. 
Na kopci Křibu se totiž předsta-
vil skvělým výkonem Michal Su-
chánek a odměnou za fantastický 

čas 15,924 s se mu stal živý čuník. 
Dlouho se v Pucově čekalo na čas 
pod šestnáct vteřin, ale na rekord 
Jana Veleby 14,27 s to zatím nesta-
čilo. V  kategorii něžného pohlaví 
zaslouženě a  celkem s  přehledem 
zvítězila časem 23,301 s  Martina 
Havlíčková a i ona byla po závodě 
se svým výkonem velmi spokoje-
na. V závěru byla vyhlášena zvlášt-
ní cena sponzora. Za největší počet 
druhých míst si ji neodvezl nikdo 
jiný než vždy usměvavý Ondřej 
Lukeš. Nejstarším pokořitelem tra-
tě se stal Pavel Cabejšek z Pyšela. 
Jako nejmladší závodnice byla vy-
hlášena Kateřina Slamencová – 2,5 
roku, nejmladším běžcem Jan Ka-
rásek – 3 roky. 

Text a foto: Jan Džany Vrba

M. Suchánek je vítězem Běhu do Křibu SK Sokol Lhotky vás zve na

TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ
O putovní pohár obce Lhotky 
12. července 2014 na  fotbalo-
vém hřišti ve Lhotkách
Od 9.00, prezence družstev do 8.30. Startovné 
600 Kč, hrací systém 5+1, první 3 družstva ob-
drží věcné ceny.
Přihlášení a zaplacení startovného nejpozději 
do 10. 7. 2014.
Kontakt: tel. 728  366  964 (Vondrák), 
721  253  524 (Musil), e-mail: vondrakpet@
seznam.cz
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V sobotu 21. června 2014 se usku-
tečnilo v areálu v SDH Petrovice 
v třebíčském okrese krajské kolo 
hry Plamen ročníku 2013–2014.
Mladí hasiči z  Velkého Mezi-
říčí jako vítězové okresního 
kola a  družstvo z  Dobré Vody 

z  druhého místa odjeli do  Pet-
rovic bojovat o  postup na  Mis-
trovství České republiky. Velké 
Meziříčí muselo doplnit sestavu 
pro změnu věkových pravidel 
a  požádalo kamarády z  Kochá-
nova, kteří pomohli. Jmenovi-

tě Marek Sojka a  Jan Homola.
První disciplínu ovládli naši ka-
marádi z  Dobré Vody, naopak 
našim se vstupní disciplína nepo-
vedla. Po  polovině soutěže však 
bylo družstvo Velkého Meziříčí  
na vedoucí pozici, a obnovilo tak 

šance na  postup. Dvě poslední 
disciplíny se jim však nepoved-
ly a  z  Petrovic si odvezli stejně 
jako vloni z  Havlíčkova Brodu 
druhé místo. Družstvo z Velkého 
Meziříčí, které pracuje pod Do-
mem dětí a  mládeže, soutěžilo 
ve  složení Eliška Bártová, Eliška 
Hosnedlová, Daniela Bíbrová, 
Adam Jágrik, Jan Kutlvašr, Pat-
rik Prchal, Jan Švihálek a Daniel 
Frey doplnění Markem Sojkou 
a  Jendou Homolou. Náhradník 
Petr Kutlvašr a  zraněná Karolí-
na Kališová. Vedoucí Kristýna 
Jágriková. Na  mistrovství ČR 
do Brna postupuje Příštpo (TR). 
Na šestém místě skočilo družstvo 
Dobré Vody.  
V  neděli 22. června se stejném 
místě sešli vítězové okresních kol 
kategorie dorostu.
Okres Žďár nad Sázavou zastu-
povaly dorostenky z  Velkého 
Meziříčí. Dorostenky ve  složení 
Barbora Bartuňková, Marie Ště-
pánková, Eliška Bártová, Eliška 

Hosnedlová, Kateřina Kutlva-
šrová, Karolína Kališová, Petra 
Žejšková z Dobré Vody a Veroni-
ka Veselá z Hamrů nad Sázavou 
předváděly dobré výkony, zvítě-
zily v prvních třech disciplínách 
a  už před posledním požárním 
útokem si zajistily postup na mis-
trovství ČR dorostu v  Brně. Ve-
doucímu družstva dorostenek 
Stanislavu Kratochvílovi mladší-
mu se podařilo počtvrté za sebou 
postoupit na nejvyšší soutěž do-
rostu v ČR.

Dorostenci ze Lhotek sport sou-
těžili podle stejného scénáře 
jako dorostenky a před poslední 
disciplínou už věděli, že jedou 
na mistrovství ČR. Za dorostence 
ze Lhotek Sport startovali Martin 
Šišpela, Radek Švihálek a Michal 
Troščák z Velkého Meziříčí.
Děkujeme všem členům kolek-
tivů a  jejich vedoucím za  velmi 
dobré výkony a  přejeme postu-
pujícím hodně sportovního štěstí 
do dalších bojů na MČR.

-jág-, foto: archiv SDH

Velkomeziříčští hasiči jsou nejúspěšnější v kraji

Třetí ročník hokejbalové ligy 
nepoznal jiného vítěze než bor-
ce z  Oslavice. Ve  finále si snad-
no poradili s  HBC Morgan VM 
a potřetí za sebou zvedli nad hla-
vu pohár pro vítěze.
Hokejbal Oslavice – HBC Mor-

gan VM 5:1
Střelci: Střecha Tomáš 2, Šou-
kal Vojtěch, Dočkal Petr, Kavina 
Michal – Krča Michal. Rozhodčí: 
Maloušek, Molek, 80 diváků.
Zápas o 3. místo 
Wollongong – Rossoneri 2:1

Střelci: Pyrochta Filip, Abrhám 
Jan – Liška Lukáš.
Konečné pořadí třetího ročníku:
1. Hokejbal Oslavice; 2. HBC 
Morgan VM; 3. Wollongong; 4. 
Rossoneri; 5. Drabaři.

-ros-, foto: archiv hokejbalu

Hokejbalovou ligu vyhráli Oslavičtí

V  úterý 17. června dopoledne 
probíhala na  hřišti ZŠ Školní 
olympiáda 1. stupně základních 
škol z  Velkého Meziříčí. Zaháje-
na byla za  přítomnosti starosty 
a  místostarosty města a  ředitelů 
místních základních škol. Pořa-
datelem letošní akce byla ZŠ Osla-
vická Velké Meziříčí za  finanční 
podpory města Velké Meziříčí. 
V  loňském roce došlo k  rozděle-
ní olympiády pro první a  druhý 
stupeň, letos tedy soutěžili žáci 

prvních stupňů, příští rok budou 
soutěžit žáci druhých stupňů. Děti 
se utkaly na jednotlivých stanovi-
štích v běhu na 60 m, v opičí dráze, 
závodu s  míčem, skoku z  místa, 
ve střelbě na branku, hodu na cíl 
a na závěr ve štafetovém běhu. 
Výsledky: 1. ročník: 1. ZŠ Osla-
vická 19 bodů, 2. ZŠ Školní 13 
bodů, 3. ZŠ Sokolovská 10 bodů.
2. ročník: 1. ZŠ Školní 18 bodů, 2. 
ZŠ Oslavická 15 bodů, 3. ZŠ So-
kolovská 9 bodů.

3. ročník: 1. ZŠ Školní 19 bodů, 2. 
ZŠ Oslavická 13 bodů, 3. ZŠ So-
kolovská 10 bodů.
4. ročník: 1. ZŠ Oslavická 18 
bodů, 2. ZŠ Školní 14 bodů, 3. ZŠ 
Sokolovská 10 bodů.
5. ročník: 1. ZŠ Školní 17 bodů, 
2. ZŠ Sokolovská 15 bodů, 3. ZŠ 
Oslavická 10 bodů.
Školy pořadí celkové: 1. ZŠ Škol-
ní 81 bodů, 2. ZŠ Oslavická 75 
bodů, 3. ZŠ Sokolovská 54 bodů.

Text a foto: Simona Fňukalová

Děti závodily na školní olympiádě

BK VM U19 – BC Benešov 
68:50 a  63:74, celkové skóre 
131:124
Tento víkend měl tým velko-
meziříčských basketbalových 
juniorů možnost kvalifikovat 
se do  ligy U19 v  basketbale. 
Po velkém boji se vše zdařilo. 
V  domácím zápase se povedlo 
našemu týmu vybudovat so-
lidní náskok 18 bodů. Tento 
náskok se rodil těžce a jen díky 
nezměrné bojovnosti celého 
týmu skončil zápas nejvyšším 
dosaženým skóre. Nevoli sou-
peřova týmu vzbudil závěreč-
ný koš Martina Šmída, který 
padl se závěrečným klaksonem 
a rozhodčí jej správně uznali.
V  neděli v  Benešově čekal náš 
tým houževnatý soupeř, kte-
rý byl tlačen dopředu i  dvěma 

pražskými rozhodčími. Z  něja-
kého zvláštního důvodu stihli 
do  Benešova přestoupit ještě 
nejlepší hráči z  týmu BA Spar-
ta Praha, které jsme vyřadili 
v  předchozích duelech. Nako-
nec se vše podařilo a  náš tým 
uhájil sedmibodový náskok ze 
součtu obou zápasů a může sla-
vit historický úspěch – postup 
do dorostenecké ligy v kategorii 
do devatenácti let. 
Sestava týmu juniorů BK VM: 
Martin Šmíd, Jiří Studený, Ja-
kub, Mikoláš, Jan Mikoláš, Jan 
Sýkora, Tomáš Doležal, Jan 
Sladký, Vojta Dufek, Matěj Vr-
tal, Jakub Mezlík, Lukáš Ivančík 
a Adam Ostrý, trenéři Pavel Ku-
čírek a Tomáš Rapušák.

-rap-
Foto: archiv BK VM

Basketbalistům se podařil historický postup do ligy juniorů Malá kopaná Velké Meziříčí 
zve na 

ZÁVĚREČNOU 
2. ročníku malé kopané 

V pátek 27. června na výle-
tišti v Mostištích na hřišti.
Od 20.30 vyhlášení výsledků, 
hraje DJ Sláva. 
Vyhlášení pořadí týmů. Beč-
ka piva Harrach a  putovní 
pohár pro vítěze prvního 
ročníku Harrach ligy mužů.
Přijďte v  hojném počtu za-
končit druhý ročník malé 
kopané ve VM a okolí!


