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Nové prodejní 
místo našeho 

týdeníku
Přihlaste svoje vyzdobená okna či předzahrádky do soutěže, která se 
koná od 1. 6. do 15. 8. 2014. Fotografie pošlete na ic@mestovm.cz.
Kategorie: 
▶ květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií
▶ květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice.
         Více informací najdete na webu města www.mestovm.cz

o prázdninách:
SRPEN: 6. a 20.
V září vycházíme 

opět pravidelně každou 
středu, poprvé 3. září.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYCHÁZÍ 23. 7.

Zahradní centrum v Budišově
Ing. Ladislav Molnár

LETNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA TRVALEK 
A OKRASNÝCH TRAV

Od 15. do 18. července 2014
tel.: 568 875 403, 736 484 435
Otevřeno : po–pá 9–17 hodin

so 8–12 hodin

Prodejna Tabák 
a tiskoviny v super-
marketu Kaufland, 

U Tržiště, Velké 
Meziříčí.

Rodačku z  Tasova, absolventku 
velkomeziříčského gymnázia 
a finalistku soutěže Hlas Česko-
Slovenska Vendulu Příhodovou 
přivítalo zaplněné náměstí fa-
noušků ve  Velkém Meziříčí mi-
nulý čtvrtek večer. 
Přítomným zazpívala zhruba 
hodinu a  půl povětšinou ang-
lické písničky. Svoje vystoupení 

zakončila finálovou písničkou 
Jednoho dne se vrátíš. S dopro-
vodnou kapelou hodlá mladá 
zpěvačka vystupovat i na dalších 
koncertech. Jak putovala soutěží 
a  co pro ni bylo nejnáročnější, 
než si mohla odvézt stříbrnou 
pozici, stejně tak kde bude zpívat 
a hrát, si můžete přečíst v samo-
statném rozhovoru na straně tři, 

který našemu týdeníku poskytla.
Před Vendulou se představila 
velkomeziříčská akustická ka-
pela Four Covers s frontmanem 
Michalem Kmentem. Tu můžete 
samostatně v  rámci Velkomezi-
říčského kulturního léta slyšet 
na pódiu na náměstí 23. 8. od 17 
do 20 hodin.

Text a foto: Iva Horká
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Prezident Miloš Zeman navštívil náš 
kraj, pobyl i ve Velké Bíteši

Domácí hospic Vysočina otevře 
pobočku ve Velkém Meziříčí

Kraj Vysočina připravil na závěr 
června letošního roku návštěvu 
prezidenta ČR Miloše Zemana. 

Během několikadenního pobytu 
navštívil Zeman také Velkou Bíteš. 
V pátek 27. června dopoledne nej-
prve zajel do První brněnské stro-
jírny, kde si prohlédl krom jiného 
také provoz ve zkušebně leteckých 

motorů (foto str. 4). Poté se prezi-
dentská kolona přesunula k radnici. 
Tam se hlava našeho státu setka-
la s  představiteli města a  dalšími 
hosty, v  obřadní síni se podepsala 
do kroniky, připnula prezidentskou 
šerpu na prapor města a posléze se 
odebrala zpět před budovu, aby po-
zdravila občany. „Bíteš mám spoje-
nou s restaurací u Karlíčka,“ pronesl 

Zeman a připomněl, jak je důležité, 
jací lidé stojí ve vedení ať už restau-
račního zařízení, města, firmy či 
obce. Krom toho popřál Bítešským, 
aby brzo dokončili úpravu náměstí 
(foto str. 4) a  symbolicky zasypal 
kořeny již připravené mladé lípy. 
Protože téměř na minutu dodržoval 
časový harmonogram, kolem 13.00 
odjel do Třebíče.

Domácí hospic Vysočina začne 
od prvního září ve Velkém 
Meziříčí poskytovat svou službu 
– domácí hospicovou péči. 
Zastupitelstvo města ji prozatím 
podpořilo částkou čtyřiceti tisíc 
korun.

Obecně prospěšná společnost Do-
mácí hospic Vysočina z  Nového 
Města na Moravě přímo ve Velkém 
Meziříčí otevře svoji pobočku, a to 
v ulici Nad Gymnáziem, kde sídlí 
i  zdravotnická záchranná služba. 
„Poskytujeme domácí hospicovou 
péči v  Novém Městě na  Moravě 
a  v  Jihlavě. Protože jde o  terénní 

službu, která je svým rozsahem 
omezená do 25, maximálně 30 km 
od  sídla střediska, Velké Meziříčí 
zůstávalo stranou,“ uvedl ředitel 
Domácího hospice Vysočina Petr 
Havlíček. Nyní tedy zahájí posky-
tování domácí hospicové péče ne-
jen ve Velkém Meziříčí, ale i v jeho 
okolí do  již zmiňovaných 25 km. 
„Počítáme hlavně s  vyšší angažo-
vaností směrem, kam naše stávající 
střediska nedosáhla, tedy i na Vel-
kou Bíteš, Třebíč a Náměšť nad Os-
lavou,“ upřesnil Havlíček.
Ve  velkomeziříčském regionu 
službu podobného charakteru po-
skytuje i Oblastní charita Žďár nad 

Sázavou. Pro rok 2013 jí město při-
spělo částkou 90 tisíc korun. „Tato 
služba je však spíše zdravotně soci-
álního charakteru. Je to zdravotně 
ošetřovatelská služba s  paliativní-
mi prvky. 
Na  rozdíl od  Domácího hospice 
Vysočina, který poskytuje kom-
plexní službu spíše sociálně zdra-
votního charakteru. Její výhodou 
je nepřetržitý provoz. A služba to-
hoto charakteru a kvality v našem 
městě chybí,“ srovnala vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnic-
tví velkomeziříčského městského 
úřadu Marta Muchová.

Fanoušci vřele přivítali finalistku 
Hlasu Vendulu Příhodovou

Miloše Zemana přivítali v Bíteši jak zástupci města, tak tamní obyvatelé včetně dětí 
v krojích, ale i dechová hudba Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Pokračování na straně 3

Křižanovu je již 775 let. Výročí oslavil 
koncem června
Úctyhodných 775 let si 
v letošním roce připomněl 
městys Křižanov a 140 let 
tamní sbor dobrovolných 
hasičů (SDH). 

Oslavy se konaly po  dva dny 
o posledním červnovém víken-
du, a to hned na několika mís-
tech v  obci. Program oslav byl 
bohatý a pestrý.
Slavnostní setkání občanů, ro-
dáků, představitelů Kraje Vy-
sočina, okolních měst a  obcí, 

zástupců místních organizací 
a  spolků s  vedením městyse se 
konalo v sobotu 28. 6. v  soko-
lovně. Tam přítomní přivítali 
vzácné hosty, kupříkladu malí-
ře, pana Valíka ze Švédska, kte-
rý Křižanovským daroval ob-
raz, jenž si mohli prohlédnout 
přímo v sále. 
Přijeli i  rodáci dr.  Kostečka či 
kněží Karel Satoria, Jan Kotík 
a  další. Písněmi z  pódia po-
zdravila hosty dalšího rodáka, 
hudebníka Milana Čecha, ale 

také kapela Šafářanka, která 
funguje při tamním Ústavu so-
ciální péče (ÚSP).
„Nyní máte možnost si pro-
hlédnout svůj Křižanov, jak se 
v  průběhu let změnil,“ vyzvala 
hosty starostka Marie Smejka-
lová. Ta poté také pokřtila spo-
lu s  bývalou místostarostkou 
městyse Evou Nagyovou knihu 
o  sportu IV., jejíž autorkou je 
právě Nagyová. „Ať tě lidé rádi 
čtou,“ popřála autorka publi-
kaci.

Od 15. července pomůže provozu 
ve Velkém Meziříčí další kru-
hový objezd. Tentokrát vyroste 
na frekventované křižovatce ulic 
Hornoměstská a Třebíčská.

Úpravu zde radnice testuje s  tím, 
že po  ročním zkušebním provo-
zu stanoví, zda bude provizorní 
kruhový objezd změněn na  trvalý. 
„Křižovatka je frekventovaná a vel-
ké potíže mají řidiči, kteří potřebují 
z vedlejší Třebíčské odbočit vlevo," 
říká starosta Necid a dodává, „po-

blíž je také velká světelná křižovatka 
Hornoměstská - Vrchovecká a  je 
tedy nutné blízké umístění kruhové 
a  světelné křižovatky otestovat - 
zda to např. nezpůsobí přeplňování 
křižovatek a kolony.“ Kruhový ob-
jezd bude zprovozněn 15. 7. s tím, 
že jej ve stávající křižovatce vytvoří 
mobilní zábrany, provizorní násyp 
a vodorovné značení. „Toto navrhli 
dopravní odborníci a v rámci schva-
lování Bílé knihy dopravy prošlo 
diskuzí veřejnosti i zastupitelů,“ řekl 
starosta. Podle dopravního inžený-

ra je v takovém případě nutné, aby 
řidiči striktně dodržovali pravidlo 
z vyhlášky – pokud nemohu za kři-
žovatkou pokračovat, do křižovatky 
nevjedu. Potom by prý měl kruhový 
objezd zůstat průjezdný a měl ply-
nulosti dopravy ve  městě pomoci, 
a to i přesto, že se nachází nedaleko 
světelné křižovatky. Naopak někteří 
zastupitelé v tomto smyslu vyjádřili 
pochybnosti. „Tyto debaty skončí 
v okamžiku, kdy bude kruhový ob-
jezd zprovozněný a hlavně několik 
měsíců testovaný. 

 Pokračování na straně 4

Křižovatku Hornoměstská – Třebíčská 
propojí nový kruhový objezd

Za dva týdny začne uzavírka Sokolovské
-ran-

Oprava průtahu Velkým Meziříčím 
bude pokračovat další etapou, a to 
na Sokolovské, která bude od 23. 
července uzavřena.
Zhotovitel rekonstrukce silnice, 
společnost Skanska, stanovil prů-
běh stavby. Od 23. 7. do 30. 9. po-
trvá uzavírka silnice II/602 v ulici 
Sokolovská od křižovatky s ulicemi 
K Novému nádraží – Nad Sv. Jose-
fem po křižovatku s místními ko-
munikacemi Moráňská – Poštovní 

– Nábřeží. „Na Poštovní bude po 
dobu uzavírky obousměrný provoz 
a průjezd osobních vozidel z Novo-
sadů na Poštovní bude po většinu 
doby uzavírky umožněn,“ infor-
moval E. Krejska z odboru dopravy 
MěÚ a dodal, že stejně tak i křižo-
vatka Sokolovská – K Novému ná-
draží – Nad Sv. Josefem bude s urči-
tým omezením rovněž průjezdná.
Karlov bude průjezdný v srpnu
O víkendu 9. a 10. srpna bude na 

silnici II/602 v ulici Karlov v úseku 
od okružní křižovatky (Františkov) 
až po křižovatku na Dolní Radsla-
vice prováděna finální pokládka 
AB vozovky. „Od 11. srpna bude 
tato komunikace v ulici Karlov 
otevřena pro běžný provoz a stav-
ba bude dokončována za provozu 
s omezením rychlosti na 30km/h 
a dalším přechodným dopravním 
značením,“ doplnil Krejska.

Připravila: Martina Strnadová
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V Jupiter clubu měnili okna a stěhovali kotelnu

Hradišťan podpořil svým vystoupením výstavbu 
pomníku svaté Zdislavy v Křižanově

J. Pavlica s Hradišťanem zahrál na benefičním koncertu 
v Křižanově. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

V příjemném prostředí farní 
zahrady v Křižanově a vpravdě 
letním počasí přivítali poslu-
chači věhlasnou českou skupinu 
Hradišťan. 

Ta přijela, aby zahrála na benefič-
ním koncertu, který byl uspořá-
dán na podporu výstaby nového 
pomníku svaté Zdislavy, pravdě-
podobně rodačky křižanovské. 
S  pracemi na  budování zázemí 
bylo již započato, dokončení díla 

je naplánováno na příští rok, kdy 
proběhne významné výročí této 
patronky rodin, jež byla kanoni-
zovaná papežem Janem Pavlem 
II. v roce 1995.
Díla se ujal akademický sochař 
Otmar Oliva spolu s  architek-
tem ing.  Františkem Zajíčkem 
z  Olomouce (projekt). Model 
a kamenné prvky zhotovuje Petr 
Novák. Pomník bude stát na ná-
městíčku, vedle radnice - tam, 
kde stávala kdysi kašna.

Hradišťan myšlenku podporu-
je, jak vzkázal z pódia duchovně 
založený Jiří Pavlica, pravidelný 
účastník koncertů Lidí dobré 
vůle na  Velehradě. V  Křižanově 
během dvou hodin kapela po-
těšila početné publikum písně-
mi od  lidových ze sbírky Leoše 
Janáčka, přes duchovní skladby 
a evergreeny (Modlitba za vodu,  
Hoří léto, Kamínek naděje, Čas, 
čas a další) až po  ty nové z  CD 
Vteřiny křehké.

Šestice špičkových muzikantů 
spolu se zpěvačkou Alicí Holu-
bovou spolu hraje v této sestavě 
dobrých pět let. 
Pokud jste vystoupení Hradišťa-
nu v křižanově propásli, můžete 
ho v  našem regionu opět slyšet 
a  vidět, a  to v  kostele v  Netíně 
ve  čtvrtek 14. 8. od  19 hodin. 
Tam se koncert koná v rámci vý-
ročí 300 let pěších poutí k Panně 
Marii netínské (1714 - 2014).

Lidé koupí vstupenek a příspěvkem do kasičky 
podpořili stavbu pomníku sv. Zdislavy. Foto: Iva Horká

Pod základními školami na Oslavické ulici ve Velkém 
Meziříčí začala výstavba okružní křižovatky. Hotova by 
měla být do konce srpna. Foto: Martina Strnadová

Den indické kultury umožnil 
návštěvníkům poznat tradiční 
indickou hudbu, tanec, filozo-
fii, ale i stravu a oděv. 

V  rámci Velkomeziříčského 
kulturního léta se v  pátek 4. 
7. uskutečnil na  náměstí Den 
indické kultury. Návštěvníci 
mohli během celého odpoledne 

nejen poslouchat tradiční in-
dickou hudbu, zhlédnout ukáz-
ky tance Bharata Natyam (foto 
vpravo), ale seznámit se i s nej-
důležitějšími prvky indické kul-
tury od  oděvu, přes stravu až 
po filozofii. 
Kromě vystoupení na  pódiu 
mohli přihlížející využít několi-
ka doprovodných akcí – nechat 

se tetovat henou (foto vlevo), 
usmažit si vlastní indický chléb, 
ochutnat z  mnoha nabízených 
sladkých i  slaných vegetarián-
ských jídel, zeptat se mnicha 
na otázky spojené s védskou fi-
lozofií, ženy si mohly zkusit ob-
léknout sárí. Program připravili 
členové Hare Krišna, kteří při-
jeli do  Velkého Meziříčí přede-

vším z Ostravska a Benešovska. 
S úspěchem vystupovali již v ně-
kolika jiných městech, například 
v České Lípě. A díky přístupnos-
ti návštěvníků a velmi dobrému 
zázemí na náměstí již nyní vědí, 
jak prozradil organizátor akce 
Acyuta Gotra dás, že se i za rok 
do Velkého Meziříčí vrátí. 

Text a foto: Klára Katolická

Velké Meziříčí navštívila Indie Naše město přivítalo 
návštěvu z Vansbra
Velké Meziříčí navštívili zástupci partnerského švédského Vansbra. Kon-
cem června je na radnici uvítalo vedení našeho města. Švédi se přijeli 
domluvit na další spolupráci. Chtěli by ji rozvinout zejména v oblastech 
sportu, kultury, firemní spolupráce, aktivit mládeže, přičemž hodlají pod-
porovat i výměnné pobyty. Co už funguje, je vzájemná spolupráce s cent-
rem zaměstnanosti.                                             Text a foto: Martina Strnadová

U domova pro seniory Kraj Vysočina staví park. Bude 
sloužit nejen obyvatelům domova, ale i veřejnosti. 
Foto: Martina Strnadová

Začaly práce na rozšíření parkoviště u hřbitova na 
Karlově. Přibude cca čtyřicítka nových míst. Foto: 
Martina Strnadová

V  administrativní části bu-
dovy Jupiter clubu, na  straně 
od  řeky, proběhla v  minulém 
týdnu výměna oken. Pokryje 

ji finanční částka, která zbyla 
z  digitalizace kina. Zastupitel-
stvo našeho města její rozdě-
lení na  další drobnější opravy 

schválilo v  červnu letošního 
roku. Souběžně probíhalo i stě-
hování kotlů ze staré kotelny 
na  nádvoří kina. Nová kotelna 

bude po rekonstrukci umístěna 
na  střeše zmodernizovaného 
víceúčelového sálu.

Text a foto: Martina Strnadová
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Rozhovor s Vendulou Příhodovou, finalistkou soutěže Hlas ČeskoSlovenska

Je to pár dní, co skončila soutěž Hlas ČeskoSlovenska. Změnil se 
od účasti v ní Váš běžný život?
Změnil se mi od základu, od skončení soutěže jsem například neměla do-
sud čas si odpočinout. Také je pro mě úplně nové, že mě někdo na ulici 
osloví jménem nebo se se mnou chce vyfotit v tramvaji. Je jasné, že tento 
druh slávy je velmi pomíjivý, ale dává mi možnost udělat to, co jsem si vždy 
přála: založit kapelu a hrát lidem.
Co bylo tím impulsem, že jste se rozhodla do Hlasu přihlásit?
Impulsem byl Milan, přítel mojí maminky. Tak dlouho o Hlasu mluvil, až 
jsem si řekla, že vlastně sama nevím, proč bych soutěž neměla zkusit.
Byla to zkušenost veskrze kladná? 
Vlastně jsem zatím žádná negativa neobjevila. Zažila jsem spoustu legrace, 
ze štábu a soutěžících se v podstatě na půl roku stala moje druhá rodina. 
Zvláště poslední měsíc jsme spolu trávili každý den. Samozřejmě přišly 
i okamžiky, které nebyly příjemné, například pokud se jednalo o zdravotní 
problémy (které jsme měli všichni kvůli nedostatku odpočinku a velkému 
stresu). Myslím ale, že každá zkušenost je k něčemu dobrá – i ty těžší chvíle, 
které člověk zažívá, bývají nakonec do budoucna užitečné. 
Co pro Vás bylo nejtěžší?
Při prvních kolech určitě čekání. Vzhledem k velkému počtu soutěžících 
jsme často čekali třeba půl dne, než jsme se dostali k natáčení rozhovorů 

nebo ke zvukové zkoušce. Především ve finálových kolech jsem si ale chvíle 
čekání nakonec docela oblíbila, protože čím větší byla pravděpodobnost, 
že daný týden vypadnu, tím víc jsem si chtěla užít všech, které jsem měla 
v soutěži ráda. Úplně nejtěžší je ale dle mého názoru na takové soutěži ten 
neustálý tlak, který je na soutěžící kladen. Ke stresu z toho, že píseň špatně 
zazpívám, se přidají i zdánlivé hlouposti jako dívat se do správné kamery, 
neupadnout na vysokých podpatcích, přemýšlet nad každým slovem, které 
při rozhovorech vyslovím…
Panovala mezi soutěžícími rivalita, nebo spíše přátelská atmosféra? 
Myslím, že hlavně na začátku, kdy jsme se neznali. Byl to takový způsob 
obrany. Leckdy se před sebou různě předváděli podobně jako kohouti 
na smetišti. My, co se s pocitem nejistoty vyrovnáváme jinak, jsme si k sobě 
velmi rychle našli cestu. A s některými kamarády jsme vydrželi až do finá-
lových kol... Především od přímých přenosů, kdy nás bylo proti původní-
mu počtu opravdu málo, jsme se navzájem podporovali a radili si. Všem 
bylo jasné, že už to nezáleží na nás a že jsme v tom všichni společně. Dovo-
lím si tvrdit, že jsem našla mezi soutěžícími i skutečné přátele.
Setkáváte se pouze s pozitivními ohlasy, nebo máte zkušenost i se závis-
tí, nepřejícností?
Když skončíte druhá v takové soutěži, je to vlastně ideální. Lidé, kteří mi 
fandili, jsou spokojení, že mám „stříbrnou medaili“, a díky tomu, že jsem 
nevyhrála, tolik nevadím ani těm, kterým jsem k srdci nepřirostla. 
Myslíte si, že jsou v dnešní době talentové soutěže již překonané (což si 
myslí i tvůrce formátu X-Factor Simon Cowell), nebo mají stále divá-
kům co nabídnout?
Talentové soutěže byly úspěšné za  generace našich babiček, maminek 
a myslím, že budou oblíbené i dál. Je jen otázkou, kam se budou posouvat, 
co se formátu týče. V každé další sérii nám známých soutěží se hledá stále 
větší „zázrak“, zostřují se pravidla, některé soutěže spíše připomínají reality 
show, protože tvůrci sází na to, že diváky často více zajímá osobní život sou-
těžících, než jejich výkony. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit projektu, 
ve kterém nikdo nikoho neponižuje a úspěšnost se zakládá na kvalitních 
výkonech soutěžících.
Jaká byla podle Vás konkurence v Hlasu? Trochu to vypadalo, že už není 
kde brát nové a nové talenty. Co si o tom myslíte Vy?
Než jsem se Hlasu zúčastnila, také jsem si myslela, že už se nové talenty 
v naší malé zemi najít nedají. Letošní ročník Hlasu ČeskoSlovenska je ale 
důkazem toho, jak moc jsem se mýlila. V celé soutěži jsem potkala tolik 
výborných zpěváků a  zpěvaček! Konkurence byla tedy veliká, ale já to 
v podstatě nevnímala. Nesoutěžila jsem totiž proti nim, ale po jejich boku. 

Snažila jsem se podat co nejlepší výkon – spíše jsem tedy soutěžila sama 
se sebou. A je mi ctí, že jsem takové talenty a především úžasné osobnosti 
mohla potkat.
Proč podle Vás zvítězila Lo Hrůzová? Zdánlivě měla snazší písničky 
ve finále (Zagorová), než Vy. Vybrala jste si sama píseň V. Špinarové 
nebo také kouč? 
Začnu od  konce. Písně do  finálového kola nám vybírali po  konzultaci 
s námi koučové, mě nevyjímaje. Michal přišel se třemi finálovými písněmi 
a já byla ráda, že dvě z nich znám. Ke třetí z nich jsem měla vždy velký re-
spekt, a tou byla právě píseň z filmu Tenkrát na západě. Nikdy jsem si na ni 
sama netroufla a překvapilo mne, jak moc mi Michal tímto výběrem dů-
věřuje. Snažila jsem se proto ze všech sil nezklamat nejen sebe, ale ani jeho.
Jsem si jistá, že Lo vyhrála naprosto oprávněně. Je to talentovaná zpěvačka 
a má navíc i to něco, s čím se musíte narodit, co se nedá naučit. Ačkoliv 
má tato soutěž v názvu slovo hlas, všichni víme, že to není všechno. Lo je 
úkazem na naší hudební scéně celou svou osobností (to myslím v nejlep-
ším slova smyslu) a zasloužila si vyhrát stejně tak jako všichni ostatní, kteří 
se Hlasu zúčastnili. Co se týče písní, je to opět otázka názoru. Myslím, že 
zazpívat šanson tak, abyste věřili interpretovi každé slovo, je jedna z nejtěž-
ších věcí vůbec. Klobouk dolů, Lenko!
Jaké máte nejbližší plány ? Vystupujete stále v muzikálu Mauglí?
Mé plány jsou v podstatě velmi prosté. Trochu si odpočinout a hlavně hod-
ně pracovat. Konec soutěže neznamená, že mi začínají prázdniny, ale na-
opak jím začala ta pravá dřina. Těším se na ni (úsměv).
Letošní sezona je už za námi, takže teď mám od divadla na chvíli volno. 
Jedinou výjimkou je muzikál Hamlet, který budeme hrát v rámci festivalu 
Colours of Ostrava. Od září mě pak můžete opět vidět v muzikálech Mau-
glí, Rent a Kočky, ve scénickém čtení Už umři, mami! a připravují se další 
projekty, ve kterých budu účinkovat.
Dostala jste už nějaké nabídky ke spolupráci, natočení desky apod.? 
Vše je ve  stádiu jednání. Ono to dnes není tak jednoduché, hudebních 
společností není mnoho a interpreti se musí snažit především sami. Navíc 
razím heslo, že kvalita je lepší než kvantita.
Mohou Vás fanoušci vidět krom našeho města ještě někde jinde?
Zatím se program na léto teprve plní, ale můžu slíbit, že všechny informace 
o koncertech, představeních a dalších akcích se vždy objeví na mé faceboo-
kové stránce (Official Vendula Příhodová) a brzy i na webových stránkách, 
které se dokončují. Nejdříve mě fanoušci mohou vidět v již zmíněném čer-
vencovém představení muzikálu Hamlet.

Připravily Klára Katolická a Iva Horká

Iva Horká

Setkání harmonikářů 
oslavilo 10. jubileum

Lenka Vasková ze ZUŠ VM patří ke stálicím lhoteckých 
harmonikářů. Více foto str. 4 a na webu. Foto: Iva Horká

Tradiční lhotecké setká-
ní harmonikářů oslavilo 
poslední červnovou sobotu 
jubilejní ročník. 

Během deseti let se na  tam-
ním podiu, jak v  kulturním 
domě zpočátku, tak na  výle-
tišti posléze, vystřídalo kolem 
pěti set účinkujících a několik 
tisícovek návštěvníků. Někte-
ří vystupující začínali před 
lety jako děti, nyní se před-
stavili už jako dospělí, třeba 
i studenti konzervatoří apod.
Duší celé akce je od  počátku 
rodina Vondrákova ze Lho-

tek, které vydatně pomáhali 
místní lidé, kamarádi a  další 
pořadatelé. V  roli moderá-
torů se vystřídali kupříkladu 
Milada Vondráková, Pavel 
Chovan, Antonín Havlát, Iva 
Horká či Zdenka Poláková. 
Na  jubilejním ročníku zahrá-
li převážně akordeonisté, ale 
také hudební skupiny jako 
třeba Akordeon Band Vyso-
čina, Veget, Stetson, Amarylis 
a další stálí či noví účinkující. 
Mediálně po celou dobu zmí-
něnou akci podporoval týde-
ník Velkomeziříčsko.

Vendula Příhodová zazpívala na náměstí ve VM 3. 7. 
2014. Více fotek na našem webu. Foto: Iva Horká

V  pondělí 30. června se zaplnilo 
prostranství před kaplí sv. Zdislavy 
v Lavičkách věřícími nejen ze zdejší 
obce a  farnosti, ale z celého okolí. 
Chtěli tak být společně přítomni 
primiční mši svaté zdejšího rodá-
ka P.  Mgr.  Michala Sekničky. Ten 
přijal kněžské svěcení v  brněnské 
katedrále 28. června. Ve své pro-
mluvě, kterou měl P.  Josef Pohan-
ka, jenž působil ve  zdejší farnosti 
jako kaplan, přiblížil nelehký úděl 
kněze, ale dodal, že věří, že svého 
rozhodnutí uposlechnout „Božího 
hlasu“ nebude otec Michal litovat. 
Po skončení slavnostní bohoslužby 

bylo pro všechny přítomné připra-
veno občerstvení a slavnostní chvíli 
doplnilo vystoupení skupiny Akor-
deon Band Vysočina. 
P.  Seknička je již v  krátké době 
druhým novoknězem ze zdejší far-
nosti, v loňském roce byl vysvěcen 
P. Pavel Kuchyňa z Velkého Mezi-
říčí, další dva budoucí kněží se při-
pravují v semináři. Z Laviček je to 
již třetí kněz, byť dva předchozí byli  
vysvěcení ve  40. letech minulého 
století – P. Jan Požár (1940) a P. Jin-
dřich Štěpánek (1945), který byl 
prastrýcem novokněze Michala. 

Text a foto A. Horký

Petr Havlíček tuto službu upřesnil 
pojmem specializovaná paliativ-
ní péče – ta, na rozdíl od obecné 
paliativní péče, kterou poskytují i 
agentury domácí zdravotní péče 
nebo i praktičtí lékaři, naplňuje kri-
téria: poskytování 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu; zajištění multi-
disciplinárním týmem, jehož členy 
jsou lékař, zdravotní sestra, sociální 
pracovník, duchovní a psycholog; 
délka pobytu členů v domácnosti 
pacienta musí vycházet z přání jeho 
nebo jeho rodiny (určitě nesmí 
být omezena časovými normami 
apod.); u klienta je lékařsky dia-
gnostikován terminální stav nemo-
ci; nedílnou součástí je i odborné 
sociální poradenství.
To domácí hospicová péče žďárské 
charity, která ve Velkém Meziříčí 
přímo nesídlí, má stanovenu pro-
vozní dobu – pondělí až pátek od 
7.00 do 15.30. „V případě potřeby 
je naše služba poskytována kdyko-

liv i mimo tuto rámcovou provozní 
dobu, nepřetržitě. A to platí i pro 
region Velké Meziříčí,“ podotkla 
však Jana Zelená, ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou a dodala, 
že i jejich domácí hospicová péče 
zahrnuje komplex služeb, který se 
skládá z odborné zdravotní – lé-
kařské a ošetřovatelské péče, služby 
sociální – odlehčovací, psycholo-
gické pomoci a duchovní podpory. 
„Za leden až květen 2014 byla naše 
služba ve Velkém Meziříčí poskyt-
nuta 11 pacientům,“ zmínila ještě 
Zelená.
Domácí hospic Vysočina i Oblastní 
charita ZR půjčují i zdravotnické 
pomůcky, samozřejmě za poplatek. 
Placená je i samotná služba domá-
cí hospicové péče. Klient zaplatí 
jednorázový vstupní poplatek 500 
Kč a 50 Kč za každý další den, bez 
ohledu na to, zda jsou pracovníci 
u klienta jedenkrát, vícekrát nebo 
vůbec. Domácí hospicová péče 

žďárské charity má cenu za úkony 
základních činností stanovenu po-
dle počtu hodin služby pečovatele. 
Výše úhrady činí 80 Kč za hodinu, 
podle skutečně spotřebovaného 
času nezbytného k zajištění úkonů.
Více informací najdou na http://
www.hhv.cz a http://zdar.charita.
cz. 

V Lavičkách měl primici 
P. Michal Seknička

Vážení občané, dovoluji si vás upozornit na aktuální nebezpečí otravy oxi-
dem uhelnatým, které hrozí zejména v těchto teplých letních dnech. Od 
počátku roku 2014 již v Kraji Vysočina zemřelo několik lidí a několik se 
přiotrávilo oxidem uhelnatým. Nepodceňujte pravidelnou údržbu plyno-
vých zařízení a spalinových cest. Více informací najdete na stránkách měs-
ta www.mestovm.cz, kde je zveřejněn i rozhovor s odborníkem v oblasti 
pravidelné údržby plynových zařízení.     Josef Komínek, místostarosta města

Pozor na nebezpečný 
oxid uhelnatý!

Domácí hospic Vysočina otevře...
Pokračování ze strany 1

Posláním domácí hospi-
cové péče je pomoci li-
dem, kteří bojují s těž-
kým nevyléčitelným 
onemocněním, a umí-
rajícím, prožít poslední 
období svého života 
v domácím prostředí 
a zároveň poskytnout 
podporu a pomoc blíz-
kým pečujícím osobám 
a umožnit jim nezbytný 
odpočinek.

Martina Strnadová

Muž napadl v baru 
mladíka, ten skončil 
v nemocnici
Policisté přijali oznámení o  napa-
dení v baru v ulici k Haltýři ve Vel-
kém Meziříčí. Na  místě zjistili, že 
čtyřiadvacetiletý muž v baru po 21. 
hod. napadl 19letého mladíka. Muž 
měl poškozeného napadnout pěst-
mi a kopy, a tím mu způsobil zraně-
ní, se kterým musel být hospitalizo-
ván v třebíčské nemocnici. 
Policisté u  agresivního muže pro-
vedli dech. zkoušku na  alkohol, 
při které nadýchal 2,32 promile. 
Protože se i v přítomnosti policistů 
choval agresivně a  odmítal spolu-
pracovat při prováděném šetření, 
policisté muže za  použití donuco-
vacích prostředků zajistili a převezli 
na záchytku. 
Ve věci policie zahájila úkony trest-
ního řízení pro podezření z přečinu 
výtržnictví. Případu dále prověřují, 
není vyloučeno, že právní kvalifika-
ce bude během prověřování rozší-
řena o další trestné činy –PČR–



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 26 | 9. čeRVence 2014 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 26 | 9. čeRVence 2014

fotogalerie - loučení deváťáků 2014 (DaLŠí FOtKy naJDete na naŠeM weBU)

Rodáci se sešli s vedením obce a dalšími pozvanými 
hosty v sokolovně. Foto: Iva Horká

Rozkopané bítešské náměstí nebránilo v důstojném 
přijetí prezidenta ČR. Více fotek na našich webových 
stránkách. Foto: Iva Horká

Prezident ve zkušebně leteckých motorů PBS. Vpředu 
zleva: Z. Katolický, ředitel divize letecké techniky, MZ, 
M. Macholán, generální ředitel. Foto: Otto Hasoň

Křižanovu je již 775 let...

Pokračování ze strany 1

Křižanovští požehnali nové prapory. Více fotek na 
našich webových stránkách. Foto: archiv SDH Křižanov

Na nedělním slavnostním žehná-
ní praporů pak při mši svaté sta-
rostka vzpomněla historii městy-
se a pamětních desek umístěných 
na zdi kostela připomínající pad-
lé a nezvěstné občany Křižanova 
za  první světové války. Po  mši 
bylo požehnáno dvěma novým 
praporům, a  to praporu městy-
se Křižanov a  replice sborového 
praporu z roku 1883, který je nej-
starší v okrese Žďár nad Sázavou. 
„Původní prapor zhotovila paní 
Leopolda Holcmaisterová a  byl 
posvěcen a  slavnostně předán 
sboru 12. 3. 1883. Kmotrou byla 
urozená paní šlechtična Eugenie 
z Tauberů. Po slavnostních obřa-
dech v kostele se hasiči přesunuli 
na náměstí, kde byl u kostela po-

ložen věnec u  pamětních cedu-
lí,“ upřesnili zástupci hasičského 
sboru. Odtud se průvodem, v je-
hož čele šli páteři Tomáš Holc-
ner a Jan Kotík, všichni odebrali 
do areálu Škrejblík. 
Po  oba dva dny pak probíhaly 
výstavy a akce, a to jak v katolic-
kém domě (prezentace spolků), 
tak v sokolovně (fotky), v hasič-
ce (technika), ÚSP (prohlídka 
dílen, parku apod.) či vyhlídkové 
lety na letišti, sportovní turnaje, 
taneční zábava, mše svatá v kos-
tele (P. Karel Satoria) a další. 
Po  celou dobu oslav bylo pro 
návštěvníky a  účastníky připra-
veno občerstvení, které velkým 
dílem připravily místní ženy.

Iva Horkáfotogalerie - Prezident v Bíteši  (DaLŠí FOtKy naJDete na naŠeM weBU)

Žáci devátých tříd ze ZŠ Školní poděkovali mimo jiné i svému řediteli Petru Blažkovi, vtipně i za to, že jim občas zalil 
ve třídě květiny. Rozloučení se konalo v koncertním sále Jupiter clubu. 2x foto: Iva Horká

Základní škola Oslavická se ve školním roce 2013/2014 rozloučila s jednou devátou třídou. Kolektiv osmnácti žáků 
vedl třídní učitel Vincenc Záviška. na rozloučení s deváťáky přišli i učitelé a rodiče dětí. 2x foto: Martina Strnadová

Loučení devátých tříd ze ZŠ Sokolovská, kterou vede Petr Hladík, se konalo v kině. Žáci si opět připravili se svými 
učiteli pestrý doprovodný program. na setkání zazněla mnohá poděkování, rodičům nevyjímaje. 2x foto: Iva Horká

na náměstí se konala 5. 7. pro děti pohádka o Medvídku 
Medouškovi (foto nahoře). Malý televizní kabaret pak 
probíhal v kinosále JC. 2x foto: Klára Katolická

Desátý ročník lhoteckého setkání harmonikářů se konal poslední červnovou sobotu. Snímek vlevo ukazuje, že i jiné 
nástroje, než akordeony hrají na této akci. Vpravo účastníci letošního vystoupení. 2x foto: Iva Horká



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 26 | 9. čeRVence 2014 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 26 | 9. čeRVence 2014

řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 9. 7.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Mostiště 18.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Čtvrtek 10. 7.: 7.00 mše sv. – o. P. K., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 11. 7.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 
adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 12. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 svatba beze mše sv. – o. 
L. Sz., 13.00 svatba beze mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 7.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 13. 7.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 
9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., 
Vídeň 11.00 poutní mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 11. 7. Horní Bory 
17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. J. B., 13. 7. Horní 
Bory 9.45 mše sv. – o. J. B. Farní oznámení: Pátek adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání od 14.00–15.30, 18.00 
koncert skupiny Paprsky. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti.
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

Umění odpočívat Dobar dan, Hrvatsko! Dobro došli?
Celkem výstižně dělíme odpo-
činek na  pasivní a  aktivní. Při 
tom prvním ustáváme od veškeré 
činnosti a  ničím se nezabýváme. 
Aktivní odpočinek spočívá ve vy-
střídání aktivity, která nás unavila, 
aktivitou jiného druhu. Lidé, kteří 
pracují tělesně, se věnují v  době 
odpočinku duševní činnosti, lidé 
pracující duševně naproti tomu 
aktivitám tělesným. Moc se těším 
na blížící se dovolenou a s ní spo-
jený vydatný odpočinek. Ne vždy 
se člověk vrací z dovolené oprav-
du odpočatý. Nestává se nakonec 
v dnešní uspěchané a upracované 
době skutečný odpočinek umě-
ním? Moc vám přeji, ať patříte 
k těm, kdo odpočívat umí. Připo-
juji příběh, který považuji v  této 
souvislosti za inspirativní.
Majitel firmy na  zpracování ryb 
šel po  mořském břehu a  viděl 
vytaženou lodičku. Vedle ní ležel 
a odpočíval rybář. „Proč nelovíš? 
Je krásné počasí, klidná hladina, 
a ty tady lenošíš.“ Rybář mu odpo-
věděl: „Dneska už mám naloveno. 
Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl je 

plné.“ „Tak proč nelovíš dál, když 
je tak úrodný den?“ říká průmy-
slník. „Já už nepotřebuji, když 
mám naloveno. Proč bych měl 
lovit dál?“ „Proč, proč!? Protože 
kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš 
ještě víc, ryby pak prodáš a kou-
píš si dvě loďky.“ „A co bych dělal 
s dvěma loďkami?“ diví se rybář. 
„Nalovil bys dvakrát tolik a pak by 
sis mohl zaplatit jednoho zaměst-
nance a už byste lovili dva na dvou 
loďkách.“ „A proč bych to dělal?“ 
ptal se dál rybář. „Proč, proč? Pro-
tože byste nalovili třikrát tolik, ty 
bys to prodal a mohl by sis koupit 
motorový člun. Tím bys nalovil 
pětkrát tolik ryb, prodal je do mé 
továrny, já bych ti dobře zaplatil 
a mohl by sis koupit dva motoro-
vé čluny a najmout si čtyři rybáře 
na práci.“ „A proč bych to dělal?“ 
řekl nechápavě rybář. „Kdybys 
měl dva čluny a čtyři dělníky, tak 
už bys nemusel pracovat, oni by 
pracovali na tebe a ty by sis mohl 
lehnout na  břeh a  odpočívat.“ 
„A co myslíš, že právě teď dělám?“

Pavel Janošík

Akce, které jsme se společně se 
studentským sborem Harmonie 
ve  dnech 12.–16. 6. 2014 zúčast-
nili v  chorvatském Tisnu, nám 
spadla doslova jako dar radnice 
Velké Meziříčí do  klína. Studen-
ty doprovázím na  nejrůznějších 
koncertech, ale i  na  soutěžních 
přehlídkách už opravdu hodně 
dlouho. Obě umělecké vedoucí 
souboru Ola Ubrová i  Ája Svo-
bodová jsou kamarádky z dětství 
a  jejich žádost o  nějaké ty flét-
nové doprovody prostě nemůžu 
odmítnout. A tak, když mi volaly, 
že pojedeme hrát do  družebního 
města Tisna v  Chorvatsku, byla 
jsem fakticky nadšená. Už cestou 
v  autobuse jsme věděli, že náš 
zájezd bude veselý a fajn. Studen-
ti byli bezvadní, jejich chování 
zaslouží velkou pochvalu, řidiči 
velice ochotní a osazenstvo všech 
dospěláků nemělo chybu. Všichni 

jsme si tak nějak vyzkoušeli stavě-
ní stanů v  kempu, zaplavali jsme 
si v  čistém Jadranu, poznávali 
pamětihodnosti Tisna a Šibeniku. 
Počasí také vcelku vyšlo, pršelo 
pouze v  sobotu dopoledne, ale 
bylo teplo, takže nám to nevadilo. 

S  poznáváním okolí nám pomá-
hal místní učitel Karlo, jenž mlu-
vil plynně česky a byl velmi, velmi 
ochotný cokoli vysvětlit a  pro-
chodil s námi dvě půldne. Trošku 
jsme měli obavu, kam si schováme 
nástroje – v buse by jim bylo ved-

ro a ve stanu je to nereálné. Nako-
nec jsme je zanechali u urostlých 
vatrogasců (hasičů), kam jsme 
chodili na  večeře. Náš koncert 
provázelo příjemné červnové po-
časí, hráli jsme pod širým nebem 
v átriu kulturního centra v Tisnu. 
Chorvatské publikum bylo pří-
jemné, hrálo se nám všem snad 
dobře. Na programu byly skladby 
z různých období populární hud-
by 20. století. Sólisté excelovali, 
píseň Fix you jsme museli pro 
velký úspěch opakovat. Zpívalo se 
a hrálo ještě i po koncertě v kem-
pu. V neděli večer jsme byli vším 
už tak znavení, že jsme se načisto 
těšili, až si v autobuse na zpáteční 
cestě „bucnem“. Zbývá už jen po-
děkovat všem, kteří se o zdar naší 
expedice zasloužili. A  pak ještě 
Chorvatům: „Chvála!“

Lea Fučíková, 
foto: archiv Harmonie

V červnu proběhla vernisáž výsta-
vy mladých fotografů z Domu dětí 
a  mládeže Velké Meziříčí v  rámci 
8. ročníku Evropského festivalu 
filozofie. V sále luteránského gym-
názia byly vystavovány fotografie, 
které děti pod vedením Mgr. Alice 
Trojanové společně vytvořily. 
Přítomní návštěvníci měli mož-
nost si prohlédnout zajímavá 
díla mladých fotografů, ale také 
se zaposlouchat do  tónů ne-

tradičních hudebních nástrojů 
v  podání Svatavy Drlíčkové, 
která svým hudebním vystou-
pením výstavu podpořila. Devět 
mladých fotografů ukázalo, že 
práce s  fotografií je jim velmi 
blízká. Přejeme jim, aby i nadále 
rozvíjeli svůj talent v tomto obo-
ru a při fotografování měli vždy 
dobré světlo.

Text a foto: Dům dětí a mládeže 
Velké Meziříčí

Mladí fotí

Tento seriál vznikl jen z  toho dů-
vodu, že se popisovaný děj velmi 
blízce vztahuje i k našemu městu, 
tedy k Velkému Meziříčí…
„Z  tohoto místa 28. června roku 
1914 bosenskosrbský student Ga-
vrilo Princip svým výstřelem vyjá-
dřil odvěkou touhu národa po svo-
bodě…“ … a navíc za to ani tehdy 
nemohl dostat trest smrti – přesto-
že kterýsi redaktor v  naší televizi 
před týdnem ve své reportáži zcela 
vážně tvrdil, že prý pachatel sara-
jevského atentátu „skončil na šibe-
nici“ (anebo říkal, že „dostal pro-
vaz“? no, to je vlastně jedno); buď 
jak buď, uváděl takříkajíc úplně 
v  pohodě naprostý nesmysl. Pro-
cesní soud v Sarajevu, jenž zasedal 
ještě na podzim onoho neblahého 
roku 1914, nemohl osobám, které 
nedosáhly plné dospělosti (tehdy 
20 let věku), udělit absolutní trest, 
přestože šlo o hlavní viníky – a to 
zejména v osobách Principa a Čab-
rinoviče. Ať už si Rakousko-Uher-
sko bylo, jaké už si bylo, svoje vlast-
ní zákony víceméně (ale spíš více, 
nežli méně) ctilo. Totiž alespoň 
procesně a formálně. Gavrilo Prin-
cip tak skonal až na útrapy svého 
věznění a  na  kostní tuberkulózu 
v dubnu 1918 v našem Terezíně…
Co dále o  Sarajevu? Rozhodně 
nešlo o  izolovaný čin nějakého 
šíleného, pomateného anebo dez-

orientovaného jedince. G. Princip 
byl studentem gymnázia, vzešlým 
z  nuzných domácích poměrů; 
projevovalo se u  něj silné národ-
ní, ale také sociální cítění. Bolest-
ně vnímal nespravedlnost tohoto 
světa a vyjadřoval odpor k šlechtě 
a  k  vládnoucím vrstvám soudobé 
společnosti. Velmi se zajímal o  li-
teraturu a umění – a  jeho životní 
názory i  postoje se pohybovaly 
na rozhraní romantismu, anarchi-
smu, socialismu a  „vlasteneckého 
nacionalismu“. Nebyl to nějaký 
sprostý, povrchní, primitivní vrah 
– naopak! Svým činem chtěl coby 
pravý revolucionář vyburcovat 
mladé lidi v Bosně a Hercegovině 
k  odporu proti drzé anexi tohoto 
území rakouskou habsburskou 
monarchií, k  níž po  předchozím 
vybojování na Turcích (1878) do-
šlo oficiálně a s rádoby „definitivní 
platností“ roku 1908. Na  sarajev-
ské ulici, respektive na  křižovatce 
Apelova nábřeží s třídou Františka 
Josefa, nestál s touhou proslavit se, 
a to proslavit se smutně a jaksi zá-
porně. Provést útok na následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d‘Este 
chtělo (a  také i  bylo připraveno) 
více mladých lidí, a  ne pouze ně-
jaký osamocený „podivín“ Princip. 
A  to minimálně šestice: tři bývalí 
bosenští emigranti dorazili ze srb-
ského Bělehradu (Gavrilo Princip, 

Nedjelko Čabrinovič a Trifko Gra-
bež), vyškoleni důstojníky tajné 
organizace „Ujedinjenje ili smrt“ 
(„Sjednocení, nebo smrt“), jež je 
ovšem známější pod neoficiál-
ním názvem Crna ruka (pověst-
ná Černá ruka, samozřejmě); nu 
a  nejméně ve  třech případech šlo 
přímo o  domácí, výhradně sara-
jevské zájemce o  atentát na  arci-
vévodu. Ti byli, stejně i  jako ona 
„bělehradská trojka“, členy hnutí 
Mladá Bosna, jehož duchovním 
vůdcem byl ve  švýcarském exilu 
žijící filozof Vladimir Gacinovič. 
A tak společně s Principem, Čabri-
novičem a Grabežem svírali v ruce 
browning anebo bombu také učitel 
Danilo Ilič, muslim (dnes by se 
ovšem v případě Bosny a Hercego-
viny muselo psát Muslim!) Moha-
med Mehmedbašič – to aby účast 
na spiknutí nebyla jen a výhradně 
srbská! – a Cvetko Popovič. A dále 
prý snad také Marko Perin, Vasjo 
Čubrilovič a další. Leccos je kolem 
toho všeho nejasné; no, vlastně 
snad úplně všecko…
Jak je dobře známo, první pokus 
o  atentát na  nenáviděného Habs-
burka provedl toho nešťastného 
dne ještě před Principem někdo 
jiný: a to nespolehlivý, lehkomysl-
ný, užvaněný, vychloubačný a  na-
mistrovaný mladý typograf Ned-
jelko Čabrinovič, který při cestě 

autokolony na sarajevskou radnici 
vykročil odhodlaně ke kandelábru 
pouličního osvětlení a narazil o něj 
chemickou roznětku své ruční 
bomby (nešlo o  granát v  pravém 
slova smyslu). Vzápětí vrhl tento 
plochý výbušný předmět vysokým 
obloukem na Harrachův kabriolet, 
tedy na otevřený vůz se shrnovací 
střechou. Toto auto Graf und Stift 
„Phaeton“ bylo registrováno pod 
označením A III 118. V něm kro-
mě arcivévody Františka Ferdinan-
da, následníka rakousko-uherské-
ho trůnu, jela také jeho podstatně 
méně urozená česká manželka 
Žofie (Sophie) Chotková, dále pak 
majitel vozu a  Ferdinandův ad-
jutant hrabě František Harrach 
ze zámku ve  Velkém Meziříčí, 
pak i  zemský místodržící neboli 
guvernér (a  zároveň polní zbroj-
mistr) gen.  Oskar Potiorek – nu 
a  samozřejmě také šofér, jímž byl 
Leopold Lojka ze zámku ve  VM, 
jenž zde byl původně panským ko-
čím a pocházel tuším že ode Zno-
jma anebo snad přímo ze Znojma. 
Ruční bomba však díky tomu, že 
Lojka si všiml čehosi podezřelého 
letícího a instinktivně přidal plyn, 
dopadla až na  střechu složenou 
na zádi a z ní sklouzla na zem; ane-
bo ji snad stačil chytit a  odhodit, 
respektive odrazit sám arcivévo-
da. Toto není zcela jasné a  právě 

v tomto se výklady i svědectví jaksi 
různí. Nálož tak vybuchla až pod 
následujícím automobilem, pod 
nímž prý udělala v  dlažbě docela 
slušnou, solidní díru a stačila zranit 
jak cestující ve voze, tak i několik 
přihlížejících okolo, tedy místních 
lidí shromážděných na  chodní-
ku. Nedjelko Čabrinovič se vytrhl 
pohotovým divákům a  agentům 
či detektivům hlídkujícím na  ná-
břeží, vyhoupl se na zídku a skočil 
do mělkého koryta říčky Miljacky. 
Potloukl se sice o kameny v řečišti, 
ale stačil ještě předtím, než dorazili 
jeho pronásledovatelé, z kapsy vy-
táhnout a  pak roztrhnout kapsli, 
ve  které měl připraveno cyankáli. 
Jed však byl starý, zvětralý a slabý, 
téměř neúčinkoval – a tak byl ten-
to útočník vzápětí dopaden živý, 
zmlácen a pak odvlečen na policej-
ní služebnu.
Automobilová kolona pak na  Ha-
rrachův i  Potiorkův popud rychle 
pokračovala dál v cestě na radnici. 
Tam hned na  úvod své oficiální 
schůzky s  vedoucími představiteli 
a  podnikateli města silně rozruše-
ný Ferdinand seřval nic netušícího 
sarajevského starostu Čurčiče, že 
přece přijel na  přátelskou návště-
vu – a  tady že se po  něm házejí 
bomby! Uklidnit ho musela až jeho 
milovaná choť Žofie. Znejistělý 
a roztřesený Čurčič pak jen taktak 

odkoktal jakýsi trapný uvítací pro-
jev, po  němž pak uvnitř budovy 
následovaly další oficiality; a  také 
gurmánská, lukulská a  procovská 
recepce – dnes by se asi řeklo že 
raut, čili lidově takzvaná panská 
žranice a popíječka (ožíračka v tom 
pravém slova smyslu to ale neby-
la). Jedlo se vše možné drahé, asi 
i  včetně humrů a  kaviáru; nalévá-
no bylo luxusní francouzské víno 
Pommery Gréno sect. A také bylo 
na přání následníkovo rozhodnuto, 
že se z radnice pojede na návštěvu 
osob zraněných oním bombovým 
výbuchem, zejména šlechtice von 
Merizziho, hraběte Boos-Waldecka 
a postarší baronky Lanjusové, a  to 
přímo do místní nemocnice. V tom 
smyslu se tedy ihned upravil – či 
spíše změnil! – další program. Věru, 
nic čestnějšího, ale bohužel zároveň 
i nic horšího už Františka Ferdinan-
da napadnout nemohlo: neboť poz-
dější následky tohoto rozhodnutí 
byly hrozné, fatální a bohužel i zcela 
nevratné. Nikoho totiž nenapadlo 
informovat také venku (či v jiných 
místnostech radnice?) čekající řidi-
če. Na velkou tragédii tak bylo za-
děláno dokonaleji než na chleba… 
Dál už úřadovala jenom souhra 
kolosálních náhod a  Principovo 
nečekané „štěstí“ – a zejména jeho 
takřka až jurodivá akčnost… (po-
kračování příště)

100 let od tragického atentátu v Bosně a od vypuknutí první světové války (2)

Vladimír Pařil

Rok se s rokem sešel,
slavnostní den nadešel.
K ukončení Slabikáře,
konalo se pasování na čtenáře.
19. 6. 2014 se prostorách auly 
na  ZŠ Komenského konalo pa-
sování dětí prvních tříd do stavu 
čtenářského. Program začal ple-

jádou několika písniček a básni-
ček, které se děti v průběhu roku 
naučily. Poté následovalo samot-
né pasování a dekorování šerpou. 
Malí čtenáři si převzali svou prv-
ní knihu. A hurá do čtení! 

Text a foto: třídní učitelky 
prvních tříd

Pasovali prvňáčky
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rada města Projednala 18. 6.

Kovovýroba Velké Meziříčí 
přijme na výpomoc 

ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE 
dle dohody. Tel.: 604 532 448, 

kovo.nevecny@seznam.cz

1. Rada města vzala na vědomí:
•	 zprávu	o činnosti	bytové	komise	za II.	čtvrtletí	2014.
2. Rada města schválila:
návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene – služebnost inž. 
sítě – ve prospěch Telefónicy Czech Republic, a. s., Praha a k tíži po-
zemků města parc. č. 5220/2 a  5222/2 v  obci a  k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení podzemní veřejné komunikační sítě do těchto po-
zemků, právem provozování, údržby a oprav, provádění úprav za úče-
lem modernizace nebo zlepšení výkonnosti. Služebnost bude zřízena 
na dobu technologické životnosti stavby. V případě žádosti Telefónicy 
Czech Republic, a. s., Praha o provedení změny názvu bude smlouva 
uzavřena na společnost s novým názvem – O2 Czech Republic, a. s.
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	věcného	břemene	–	služebnosti	
inž. sítě – ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži 
pozemků města v  Hliništích parc. č. 2837/4, 2838, 3627/2, 6416/5, 
6404/17, 3627/52, 6417, 3627/56 a  5654, s  právem uložení zemní-
ho kabelu VN do těchto pozemků, právem provozování, opravování 
a udržování, právem umístění obslužného zařízení, právem obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. 
Služebnost inž. sítě bude zřízena na dobu určitou
•	 návrh	 smlouvy	 budoucí	 na  zřízení	 práva	 věcného	 břeme-
ne – služebnost inž. sítě ve  prospěch E.ON Distribuce, a. s., Čes-
ké Budějovice a  k  tíži pozemku města parc. č. 5075/1 na  ul. Kar-
lov u  nového hřbitova, obec a  k. ú. Velké Meziříčí s  právem 
uložení zemního kabelu NN do  tohoto pozemku, právem pro-
vozování, oprav a  údržby, právem umístění obslužného zařízení, 

provádění úprav, obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkon-
nosti včetně odstranění. Služebnost bude zřízena na  dobu existence 
•	 návrh	smlouvy	budoucí	na zřízení	věcného	břemene	–	služebnost	
inž. sítě – ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a k tíži 
pozemku města parc. č. 2037/1 v  k. ú. Olší nad Oslavou s  právem 
uložení přípojky NN do tohoto pozemku pro rodinný dům, právem 
provozování, opravování a údržby, právem umístění obslužného za-
řízení, právem provádění úprav za účelem obnovy, výměny, moder-

nizace, zlepšení výkonnosti nebo odstranění. Služebnost bude zřízena 
na dobu existence stavby 
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	290	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezer-
va,	rozdělení:	290	tis.	Kč	–	§	3412	doplnění	a obnova	dětského	hřiště	
na ul. Čermákova
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	315	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	39	tis.	Kč	–	§	3412	pol.	5171	org.	668	oprava	stropu	skladu	
skateparku,	276	tis.	Kč	–	§	3412	pol.	6121	org.	668	vybudování	sociál-
ního zařízení pro budovu skateparku
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 33.600	Kč	 –	 §	 5512	 přijatá	 náhrada	
za zásahy	SDH,	rozdělení:	10 000	Kč	–	§	5512	pol.	5156	pohonné	hmo-
ty	a maziva,	23.600	Kč	–	§	5512	pol.	5137	drobný	hmotný	dlouhodobý	
majetek
•	 účetní	závěrky	níže	uvedených	příspěvkových	organizací,	sestave-
ných v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k datu 31. 12. 

2013: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, pří-
spěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, 
Mostiště 50, příspěvková organizace, Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvková organizace, Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 
1800/20, Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Muzeum 
Velké Meziříčí, Městská knihovna Velké Meziříčí, Dům dětí a mláde-
že Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Základní umělecká škola 
Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Sociální služby města Velké 
Meziříčí
•	 Smlouvu	o užívání	prostor	MěÚ	Velké	Meziříčí	uzavřenou	mezi	
Městem Velké Meziříčí a Občanskou poradnou Žďár nad Sázavou
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	10.500	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	10.500	Kč	–	§	5512	úpravy	v budově	hasičské	zbrojnice	pro	
ZZS Kraje Vysočina
•	 se	zapojením	transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
Velké Meziříčí v květnu–červnu 2014, do upraveného rozpočtu města 
Velké Meziříčí v r. 2014 
•	 s uzavřením	smlouvy	o zajištění	zpětného	odběru	a využití	odpadů	
z obalů se společností EKO-KOM, a. s., Praha
•	 se	zápisem	jídelny	–	výdejny	Základní	školy	a mateřské	školy	Velké	
Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace do školského rejstříku 
a se změnou kapacity školní družiny z 25 na 29 žáků 
•	 ve  smyslu	 §	 39	 zák.	 250/2000	 Sb.,	 o  rozpočtových	 pravidlech	
územních rozpočtů s  přijetím daru – knih pro Městskou knihovnu 
Velké Meziříčí                                       Ing. Radovan Necid, starosta města

V pátek 20. června 2014 proběhla ve Velkém Mezi-
říčí na Průmyslové ulici oslava 10 let firmy Wiegel 
CZ žárové zinkování. 
Žárové zinkování je povrchová úprava ocelových 
výrobků. Zinkový povlak zajišťující dlouhodobou 
ochranu proti korozi vzniká ponořením do  rozta-
veného zinku o teplotě 450°C. Na výrobku dochází 
k reakci mezi železem obsaženým v oceli a zinkem. 
Na  povrchu součásti se vytvoří slitinový povlak, 
který spolehlivě ochrání ocel proti korozi na desítky 
let. K hlavním přednostem patří dlouhodobá život-
nost, odolnost vůči poškození a bezúdržbovost. Vy-
užívá se v mnoha odvětvích, z nichž nejvýznamněj-
šími jsou stavebnictví, energetika a  automobilový 
průmysl. 
Žárové zinkování má široký rozsah uplatnění a se-
tkáváte se s  ním prakticky denně (brány, zábradlí, 
ploty, stožáry veřejného osvětlení, svodidla…).
Historie firemní skupiny Wiegel sahá až do  roku 
1948, kdy pan Hans Wiegel, kovářský mistr, dobře 
rozpoznal přednosti této povrchové úpravy. Svo-

ji kovářskou dílnu rozšířil o  pozinkovnu, která se 
vzhledem k  velkému zájmu zákazníků z  širokého 
okolí stala jeho hlavní provozovnou. Po celá dese-
tiletí se firemní skupina rozvíjela natolik, že v tuto 
chvíli patří do skupiny WIEGEL více než 30 žáro-
vých zinkoven, které se nacházejí v Německu, České 
republice, Rakousku a Slovensku. 
Zinkovna ve  Velkém Meziříčí byla již třetím pro-
jektem německé skupiny Wiegel realizovaným 
v České republice. Díky rozměrům zinkovací vany 
se však stala největší zinkovnou na  našem území. 
Provozovna je schopna pozinkovat prakticky vše, 
co lze po silnicích standardně přepravit. Maximální 
rozměry dílu pro pozinkování jsou 15,2 × 1,7 × 2,8 
metrů (d × š × h). 
V zinkovnách společnosti WIEGEL jsou denně reali-
zovány desítky zakázek, které jsou expedovány nejen 
na český a slovenský trh, ale díky našim zákazníkům 
prakticky do všech světových kontinentů.

                           Wiegel CZ žárové zinkování, s. r. o., 
článek je součástí placené inzerce

Žárová zinkovna ve Velkém Meziříčí oslavila 10 let provozu

Pozinkované kované plotové dílce vyrobené firmou ID-art Geršov. Projev starosty města ing. Radovana necida. 4× foto: archiv firmy

Applications including detailed 
curriculum vitae should be 

submitted by e-mail to 
mlady@eurowagon.cz

INTERNAL SALES 
BACKUP

Local producer of trailers 
and mobile units is seeking 

to employ

Required skills/experience:
•	Fluency	in	English	
(written and spoken)
•	Knowledge	of	German	
language is an advantage
•	Experience	with	business
We can offer:
•	Self-improvement
•	Competitive	salary
•	Background	of	a prosperous	
company

Proč naše země nebohatne? 
Proč Evropa hraje druhou ligu? 
Proč místo prosperity a růstu máme obavy z budoucnosti? 
Co je nutné změnit a jak to udělat? 

Tyto otázky si jistě klade nejeden 
člověk, obzvlášť v  době hospodářské 
recese. Pokud by někoho zajímal ná-
zor odborníka, má šanci. Kandidát 
Strany svobodných občanů do Senátu 
Josef Fendrych si pozval do Velkého 
Meziříčí místopředsedu své strany, 
ekonoma a  IT profesionála Tomáše 
Pajonka. Svobodní tak zahajují před-
volební kampaň jako první z  politic-
kých stran.
„Chceme veřejnosti na besedě ukázat, 
že současný stav země i Evropské unie 
má konkrétní viníky,” vysvětluje Josef 
Fendrych, který se na  podzim bude 
ucházet na Žďársku o hlasy voličů.
„Pracující lidé, tvořící hodnoty, se do-

stali na druhou kolej a už nerozhodují o osudu své země. Země 
v  EU chudnou. Evropská politika zvýhodňuje vybrané zájmové 
skupiny. Zvýhodnit jedny však znamená znevýhodnit druhé. Vý-

sledkem takto chápané evropské 
integrace je, že zatímco majitelé 
grantových agentur, vysocí úřed-
níci, kariérní evropští politici a by-
rokraté bohatnou, skoro všichni 
ostatní prodělávají kalhoty,” kriti-
zuje Tomáš Pajonk.
Debatou, která se uskuteční ve Vel-
kém Meziříčí ve  čtvrtek 17. čer-
vence, pomalu začíná volební kam-
paň, která vyvrcholí 10. a 11. října 
volbami do zastupitelstva i Senátu. 
„Chceme, aby o  nás lidé vědě-
li a  zjistili, že jim jsme schopni 
nabídnout řešení. Rádi kohokoli 
uvítáme od  19.00 v  sále v  Novém 
Svitu na  náměstí,” vysvětluje Josef 
Fendrych s tím, že vstup je zdarma.

-pi-

Jako první startují senátní kampaň Svobodní

ELEKTROMATERIÁL A SVÍTIDLA

SKLADNÍK ELEKTROMATERIÁLU

IMAO electric s.r.o. hledá 
vhodného uchazeče na pozici

Požadujeme:
- výuční list elektrotechnického směru 
(příp. maturitní vysvědčení),
- platné osvědčení odborné způsobilosti 
v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb.§ 5 - § 8,

- řidičský průkaz B,
- uživatelskou znalost práce na PC.

Strukturované životopisy zasílejte na email: 
imao@imaocz.cz

Vhodní kandidáti budou pozváni na osobní pohovor.

IMAO electric s.r.o. ,Třebíčská 774, Velké Meziříčí

Sál v Novém Svitu
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DALŠÍ ČÍSLO VELKOMEZIŘÍČSKA VYCHÁZÍ 23. 7. 
příjem inzerce do pátku 18. 7. (včetně)

TEL.: 566 782 009, 739 100 979
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Sběrny řádkové soukromé 
inzerce pro týdeník 

Velkomeziříčsko mimo 
redakci:  Měřín – Papírnictví  

Wasserbauerová, 
Křižanov – novin. stánek 
Jančík, Tasov – prodejna 
p. Böhm, IC Velká Bíteš.

Koupím

nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

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 

pøijme do pracovního pomìru:

- min. vyuèen ve strojírenském oboru
- zodpovìdnost a spolehlivost
- praxe s obsluhou CNC vítána
- práce ve 2 smìnném provozu

nástup možný ihned, tel.: 777 736 753
nebo zasílejte písemné nabídky na:
  info@vezeko.cz nebo na adresu:

Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziøíèí

- èeský výrobce pøívìsù a 
nákladních automobilù

nástaveb 

VEZEKO s.r.o.

PRACOVNÍKA 
PRO OBSLUHU CNC 
 ohraòovacího lisu

Požadujeme:

Nabízíme:
- zázemí stabilní firmy
- zamìstnanecké benefity
- odpovídající finanèní ohodnocení

SVÁØEÈE

- sváøeèský prùkaz
- zodpovìdnost a spolehlivost
- ètení technických výkresù
- práce ve 2 smìnném provozu

Požadujeme:

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.

■ Peřinu duchnu, nové peří, vel-
mi levně. Tel.: 604 756 519.
■  Hoblovku s protahem, továr-
ní výroby, šíře válce 210 mm. 

Tel.: 604 813 437.
■ Pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

  
■ Sekačku MF 70. Více info 
na tel.: 603 175 774.
■ 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 sta-
ré 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, stodo-
ly, pozůstalosti. Za nabídky pře-
dem děkuji.  Tel.: 608  714  444; 
776 776 007.

■ Prodáme RD v  Oslavici – 
790.000 Kč, RD ve Velkém Mezi-
říčí 5+1, RD u Měřína 790.000 Kč, 
zahradu na Fajtově kopci 1 000 m2, 
stavební pozemky ve Velkém Me-
ziříčí a okolí. Domy na klíče. Tel.: 
605 054 470. RK nevolat.
■ 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.

■ Pronájem bytu 3+1 v  klidné 
části Velkého Meziříčí s možností 
zahrádky. Tel.: 776 684 440.
■ Hledám pronájem zaříze-
ného bytu 1+1 nebo garsonku 
do  6.000 Kč měsíčně i  s  energie-
mi. Velmi spěchá. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 722 565 522. 
■ Pronajmu byt 2+kk, zaříze-
ný, volný od  1. 7. 2014, na  ulici 
Čermákova 2006. Info na  tel.: 
777 149 040, 774 669 380.
■ 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 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  uli-
ci Čechova, o  rozměrech 

2,5×7,5 m. Možno parkovat až 
dvě auta. Garáž je v  bytovém 
domě, má vlastní elektřinu. Vol-
ná ihned, cena 1.000 Kč/měs. 
Tel.: 603 834 418.
 

■ Darujeme dvě kočičky. Stáří 
8 týdnů. Obě jsou bílostrakaté,  
ochočené a  zvyklé na  psa. Tel.: 
605 182 943.

■ Nekuřačka, svobodná VŠ 
v  ID bez viditelné vady hledá 
partnera pro vzájemnou oporu 
a možné i  společné soužití. Tel.: 
605 788 386, volejte nejlépe od-
poledne anebo navečer, SMS ne-
posílat.

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

PŘIJMU ZÁMEČNÍKA
Tel.: 739 144 196 NABÍZÍ K PRODEJI

KOHOUTY A SLEPICE 
PO PRVNÍM ROCE SNÁŠKY

Prodej bude probíhat na hale ve Vanči 
od 21. do 25. 7. 2014. 

Prodejní doba od 7 do 14 hodin. 
Cena 30 Kč za kus.

INFORMACE NA TEL.: 568 627 918.

LÍHEŇ STUDENEC, s. r. o.

pro sklad ve Velkém Meziříčí:
 ■  SKLADNÍKA  

Požadujeme: zodpověd-
nost, dobré fyzické 

a zdravotní předpoklady.
KONTAKT: 

obchod@sanimat.cz 
tel.: 737 288 629

H L E D Á M E
Velké Meziříčí

O PRÁZDNINÁCH DOUČIM 
FYZ & MAT rozsah: 6.–9.tř.; 

prima-kvarta. Připravím 
na úspěšný vstup do 1. r. SŠ. 

Tel.:774 621 703; 
info: www.mat-fyz.cz
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Poděkování

Vzpomínky

sPolečenská ruBrika

Blahopřání

Děkujeme touto cestou kolektivu MŠ Mírová za velmi vydařenou Za-
hradní slavnost, která se konala v pátek 20. 6. 2014. Ani nepřízeň po-
časí nemohla tak super zorganizovanou akci narušit!
A ze srdce děkujeme paní učitelce Blance Kadlíkové a Lidušce Čer-
né za jejich obětavost, vřelost a milý přístup k našim dětem a zároveň 
i k nám, rodičům. Jste nejlepší!

Rodiče dětí ze Sluníček

Poděkování MŠ Mírové

❧ Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. ❧

Dne 9. července před 20 lety nás 
opustila paní 

Božena Doležalová 
ze Lhotek. 

S láskou vzpomínají 
děti s rodinami.

❧ Jak smutno je nám bez Tebe, 
jak dlouhý je to čas, 
rádi bychom Tě spatřili 
a byli s Tebou zas.
Čas plyne, ale bolest v srdci zůstá-
vá. ❧
 
Dne 4. července tomu byl 1 rok, 
co zemřel milovaný

Pavel Harvánek z Rudy.

Nikdy nezapomenou 
manželka a děti.

Zubní  pohotovost: So 12. 7. MUDr. D. Chytrá, 
Tyršova 855, Nové Město na Moravě, tel.: 739 093 334. Ne 13. 
7. MDDr. V. Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, tel.: 
739 093 334 So 19. 7. MUDr. M. Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442. Ne 20. 7. MUDr. I. Matonoha, Jimramov 265, 
tel.: 566 562 619 (www.nnm.cz). 

Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové, Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

Nepůjde elektrický proud: 14. 7.: 7.30–14.30 Malá 
Stránka, Třebíčská 13, 15, V  Jirchářích. 7.30–15.45 ul. Oslavická 
od křižovatky s Mírovou po č. p. 1841/7, Školní (garáže). 
15. 7.:  7.30–12.30 Kúsky. 21. 7.: 7.30–9.15 Agro Měřín, Real elek-
tro, Raycomat, Rodos, Atika Lysý, JMP Net, SŠŘS Zahradní, Nová 
říše od Zahradní ul. směrem dolů, Uhřínovská 540, 547, Zahradní  
(od Nové říše ke statkům).                                                         -E.On-

Dne 14. července oslaví význam-
né životní jubileum 
naše kamarádka 

Eva z Borů.

Naše milá Evičko,
posíláme přáníčko,
aby ses nám usmívala
jak na nebi sluníčko.

To Ti přejí dobří kamarádi 
netrpělivě se těšící na oslavu.

Dne 10. července uplyne osm let od chvíle, kdy zemřela paní 

Zdeňka Kuřátková z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkují rodina Teplých a dcera Zdenka. Hotel U Bílého koníčka příjme 

do trvalého pracovního poměru
ČÍŠNÍKA – SERVÍRKU
Požadujeme:	
●		středoškolské	vzdělání	ukončené	maturitou
●		znalost	cizího	jazyka	výhodou	●	znalost	práce	na	PC
●		schopnost	samostatné	práce,	příjemné	vystupování,	
				 komunikativnost	a	časovou	flexibilitu
Nástup	možný	od	1.	10.	2014.	Písemné	přihlášky	s	životopisem	
zasílejte	na	e-mail: info@ubilehokonicka.cz,	případně	na	adresu	

hotelu	(Hornoměstská	348/5,	594	01	Velké	Meziříčí).	
Tel.:	605	054	154,	602	144	641.

Ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, p. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici

s místem výkonu práce Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí
    Kvalifikační a jiné požadavky:
SŠ vzdělání ekonomického směru ● znalost zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, souvisejících právních předpisů a Českých účetních 
standardů ● samostatnost ● zodpovědnost ● nekonfliktní jednání
● smysl pro týmovou práci ● organizační schopnosti ● časová 
flexibilita ● znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, Internet
 Výhodou:
praxe v ekonomické oblasti příspěvkových organizací ● znalost, 
příp. zkušenosti z  prostředí sociálně-zdravotních služeb  ● VŠ 
vzdělání ekonomického směru ● praxe v  používání programu 
GORDIC ● znalost světového jazyka ●  řidičské oprávnění skupi-
ny B
 Typické činnosti vykonávané na této pozici:
sestavování rozpočtu organizace ● samostatné vedení účetnic-
tví účetní jednotky a účtování dle zákona o účetnictví a platného 
účetního rozvrhu ● účtování o nákladech a výnosech, o výdajích 
a příjmech, o výsledku hospodaření včetně sestavování účetních 
závěrek a vedení účetních knih (deník, hlavní kniha, rozvaha, vý-
kaz zisku a ztráty, příloha) ● vykazování pomocného analytického 
přehledu (PAP) ● účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku ● 
evidence majetku v  programu EMA ● evidence záručních listů 
●  fakturace, likvidace faktur došlých i vystavených ● provádění 
dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů ● účto-
vání o pohledávkách a závazcích na úseku zúčtovacích vztahů ● 
zúčtování daní a dotací na úseku finančních prostředků a zdrojů, 
přiznání DPPO ● zúčtování DPH – odpočet DPH v krácené výši 
● dle koeficientu, vypořádání odpočtu DPH za vypořádané obdo-
bí ● sledování a evidence pohybu a stavu finančních prostředků 
na  bankovních účtech a  kontrola zůstatku hotovosti ● převody, 
vklady a výběry z bankovních účtů ● provádění platebního a zú-
čtovacího styku s bankovními ústavy a poštou ● vedení provozní 
pokladny – pokladní manipulace s peněžní hotovostí a ceninami
- zúčtování mezd do  účetnictví ● kalkulace nákladů vedlejších 
činnosti a účtování vedlejší činnosti, sledování výsledků hospoda-
ření vedlejší činnosti ● evidence fondů a jejich pohyby ● zpraco-
vání statistických výkazů
 Nabízíme:
pracovní poměr na dobu určitou ● možnost vzdělávání a osobní-
ho růstu ● 10. platovou třídu
 Předpokládaný nástup: ihned 
 Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
jméno a příjmení, titul zájemce ● místo trvalého pobytu zájemce 
● datum a podpis zájemce
 K přihlášce je nutno doložit:
motivační dopis ● profesní životopis, ve  kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a do-
vednostech  ● výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 mě-
síce ● ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese 
Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí do 24. 7. 2014. 
Na obálku, prosím, napište „Výběrové řízení – neotevírat“.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně 
vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři 
personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby: 
Helena Chalupová, tel.: 561 201 572, mob.: 736 541 988, 

e-mail: chalupova@domovvelkemezirici.cz
Jana Michnová, tel.: 561 201 580, mob.: 736 541 471, 

e-mail: michnova@domovvelkemezirici.cz

RADOSTÍNSKÁ LÁVKA/NECKYÁDA
na hasičské nádrži u tenisových kurtů v Radostíně n. Oslavou 

12. 7. 2014
Prezence soutěžících od 13.00, začátek soutěže ve 14.00

Vstupné pro diváky 20 Kč. 
Program: 1. lávka (přejezd na trakaři ve dvojicích)

2. přehlídka plavidel
Po soutěži opékání párků a posezení u ohně. Kostýmy vítány!

Děkujeme všem, kdo se v úterý 1. července 2014 přišli rozloučit 
s nejstarším 

Ivanem Kácalem. 

Svou účastí, slovy útěchy a květinami jste mírnili naši bolest nad jeho 
odchodem.

Za celou naši rodinu manželka Jiřina

Poděkování za poslední rozloučení

Skupina ŽÍZEŇ 
slaví 35 let!

26. 7. od 19.30 
výletiště 

LHOTKY

O Bibli Kralické – 11. 7. 2014 
19.00 KD Uhřínov 

přednáška na téma O Bibli Kralic-
ké, přednáší David Rafael a Martin 
Babák o historii Bible Kralické, je-

jím úzkém sepjetí s historií českého 
národa a o významu odkazu této 
vzácné knihy pro dnešní dobu. 
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Neděle 13. 7. v 19 hodin – POUTNÍCI 
bluegrass a country skupina z Brna

Pondělí 14. 7. – středa 16. 7.  ve 22 hodin 
– KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
promítání filmů venku na náměstí

Sobota 19. 7. v  19 hodin – ACCORT, RE-
NOVACE – zábava pod lipami na  náměstí, 
občerstvení zajištěno (při nepříznivém počasí 
se zábava přesouvá do 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 

Neděle 27. 7. v 19 hodin – KUSPOKON
 
Sobota 2. 8. v 19.30 hodin – ROCKON (bý-
valá kapela S.O.P.E.L.), třebíčská skupina  

Neděle 3. 8. v 18 hodin – 
humpolecký pěvecký sbor Taková je láska 

Pátek 8. 8. v 19 hodin – STETSON

Neděle 10. 8. v 18 hodin swing dixie –
VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC – vystou-
pení doprovázené mluveným slovem a  zpě-
vem, známé skladby české a zahraniční pro-
dukce swingdixielandové hudby

Sobota 16. 8. v 19 hodin – THE BUSH 

Neděle 17. 8. v 17 hodin – MISTŘÍŇANKA 
koncertní vystoupení dechové kapely

Pátek 22. 8. v  19 hodin – ROZEHRANÁ 
PARTIE, koncert skupiny z 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

velkomeziříčské kulturní léto 2014

JANA MIKYSKOVÁ A PROKOP VESELÝ 
KERAMIKA A OBRAZY

Vernisáž „celoletní“ výstavy výtvarníků Jany Mikyskové 
a Prokopa Veselého - 13. 7. ve 13.30 hodin

Vystavována budou i díla dalších autorů 
jak do interiéru, tak i exteriéru.

Prodejní galerie Dvorek, Meziříčská 109, 594 51 Křižanov
www.galerie-dvorek.cz, mirek.misa@galerie-dvorek.cz, 

tel.: 733 191 742, 561 116 263 

TŘI MUŠKETÝŘI 
 19. a 26. 7. v 19.00 

nádvoří zámku Velké 
Meziříčí,  v podání diva-
delního souboru „Špatně 
namíchaný bublifuk“ pod 

vedením Josefa Marka. 
Vstupné: 100 Kč dospělí, 
50 Kč děti od 6 do 15 let, 

zdarma děti do 6 let 
www.muzeumvm.cz

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

Jaká byla výstroj vojáka v první světové válce? Jak vypadá kalamář 
z nábojnic? Nejen to se dozví návštěvníci výstavy Velká válka, kte-
rou připravuje velkomeziříčské muzeum. 

Výstavní sál muzea se na dva měsíce pomyslně změní na bitevní pole. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout zbraně a jednotlivé součás-
ti výstroje. Chybět nebudou patrontašky, přilby, vojenské průkazky, 
polní lahve či jídelní misky. To vše pak doplní archivní materiály, 
mezi kterými budou deníky, zápisky a korespondence přímých účast-
níků války a  fotografie Vilíma Vilímka, který působil jako válečný 
zpravodaj. 
Vernisáž se uskuteční v pátek 25. července v 17 hodin. 

-muz-, foto: archiv muzea

Muzeum připomene sté výročí vypuknutí války

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
pořádá 

VÝLET NA ZÁMEK BUDIŠOV 
s prohlídkou zoologického depozitáře 

Moravského zemského muzea  20. 8. 2014. 
Odjezd v 9.00 od DDM, návrat okolo 13.00. 
Dítě bez doprovodu dospěl. osoby 150 Kč, 
dítě s doprovodem dospěl. osoby 115 Kč, 

dospělá osoba 150 Kč. 
Přihlášky do 23. 7. 

a od 4. 8. do 8. 8. do 12 hodin. -ddm-

MORAVANKA
13. 7. 2014 pouť ve Heřmanově

16–18 hodin na návsi,
vstupné 100 Kč, občerstvení zajištěno

Neděle 20. července 2014 v 18 hodin
ZVONILKA A PIRÁTI
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambici-
ozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými mož-
nostmi modrého kouzelného prášku. Animovaný 
fantasy film USA pro děti, český dabing. 
VSTUP ZDARMA! 78 minut

Neděle 20. července 2014 ve 20 hodin
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Marek je typickým příkladem mladého mimoně, 
žijícího ve  vlastním vesmíru. Je to chytrý a  milý 
student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen 
hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jedno-
ho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak 
beznadějně, že ve  škole není schopen ani udělat 
zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho 
odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc 
a zasvětit do Markových problémů jeho otce, který 
je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: 
jak získat ženu. Společně pak začnou Markovi při-
pravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu 
mělo podařit najít cestu k milované dívce. Tím mu 
však zadělali na nejeden veliký průšvih. Marek pod 
vedením otce a přátel absolvuje velmi svérázný kurz 
dívčí psychologie. Platí ovšem v životě těch 10 za-
ručených pravidel přesně podle knížek? Komedie 
ČR 2014. Režie Karel Janák. V hlavní roli M. Ruml, 
M. Donutil, J. Prachař, J. Dolanský, T. Hovorová, 
P. Buchta, L. Županič, A. Šišková, R. Uzel, V. Kuba-
řová a další. 
VSTUP ZDARMA! Mládeži přístupný. 100 min.

Pondělí 21. července 20 hodin
POJEDEME K MOŘI
Rodinná komedie ČR 2014. Režie Jiří Mádl.
V hlavní roli P. Šimčák, O. Vetchý, Z. Bařinka, M. 
Táborský, L. Trníková a další. Vstupné: 80 Kč, mlá-
deži přístupný. 90 minut

Úterý 22. 7. v 18.00, středa 23. 7. ve 20.00
ZLOBA – KRÁLOVNA MAGIE

Fantasy, dobrodružný, rodinný, romantický film 
USA/Velké Británie 2014. Český dabing. V  hlavní 
roli A. Jolie, S. Copley a další. Vstupné: 80 Kč, mlá-
deži přístupný. 97 minut

Čtvrtek 24. července ve 20 hodin
RANHOJIČ
Historické dobrodružné drama/Německo 2013, pů-
vodní znění, české titulky. V hlavní roli T. Payne, B. 
Kingley, S. Skarsgäd, O. Martinez, E. Rigby a další. 
Vstupné: 90 Kč, mládeži přístupný. 150 minut

Pondělí 28. července ve 20 hodin
FAIR PLAY
Drama Česko/Německo/ Slovensko 2014.
V hlavní roli A. Geislerová, E. Josefíková, J. Wohan-
ka, I. Bareš, R. Zach, T. Medvecká, B. Kohoutová 
a další. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný od 13 let. 
100 minut

Úterý 29. července ve 20 hodin
12 LET V ŘETĚZECH
Životopisné, historické drama USA/Velké Británie 
2013. V hlavní roli  Chiwetel Ejjofor, Dwight Henry, 
Bryan Batt, Michael Fassbender, Brad Pitt a další.
Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný od  15 let. 134 
minut

Středa 30. července ve 20 hodin
BABOVŘESKY 2
Letní komedie Zdeňka Trošky. V  hlavní roli L. 
Langmajer, L. Vondráčková, J. Dolanský, V. Žilková, 
P. Kikinčuk, M. Stropnický, J. Synková, J. Altmann-
ová, M. Kantorková a další.
Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný. 110 minut

Čtvrtek 31. července v 18 hodin
SPIDER MAN 2
Akční fantasy film USA 2014. Český dabing.
V hlavní roli Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie 
Foxx a  další. Vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný 
od 12 let. 142 minut

kino juPiter cluB (nově zdigitalizované!)

BLUEGRASS MUSIC 

VI. CHLUMECKÝ FESTBÁL
2. 8. 2014 v 19.00 kulturně sportovní arál v Chlumku

Program: koncert bluegrassových kapel Kitchen Band, Stop time, 
Benefit, Modrotisk, po koncertu jam session.

Akce se koná za každého počasí.

PARTY NIGHT – 18. 7. POLNÁ (zámek), 18.00
svoz z Velkého Meziříčí – trasa 2

https://www.facebook.com/partynight.cz?fref=ts
www.party-night.cz
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Máte rádi sport? Chcete si jednou týdně zahrát fotbálek? Je pro vás 
velký fotbal příliš organizačně a fyzicky náročný? Láká vás postoupit 
na republikový turnaj malé kopané? Pokud dáte dohromady tým ze 
svých přátel, je malá kopaná právě pro vás!
Malá kopaná Velké Meziříčí pořádá již III. ročník ligy malé kopané – 
startuje od září 2014. Nabízíme technický servis pro zápasy na umělé 
trávě za III. ZŠ. Zajistíme rozhodčí, výsledkový servis na webu a Face-
booku. Pro předběžný zájem či info nás prosím kontaktujte. 

Honza Bílek
bilek@mkvm.cz, 739 623 665

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se na Zá-
kladní škole Hany Benešové 
v  Borech uskutečnil už 22. roč-
ník tradiční sportovní soutěže. 
Letos jsme měli velké obavy 
z počasí, ale to bylo vlídné, a tak 
si mohlo tento den změřit své 
síly téměř 180 soutěžících ze 4 
základních škol: z  Křižanova, 
Ostrova nad Oslavou, Radostí-
na nad Oslavou a Borů. Železný 
mužíček je soutěž pětičlenných 
družstev ve  čtyřech disciplí-
nách – běhu na  60 m (1.–3. tř. 
na 50 m), skoku dalekém, šplhu 
a  hodu míčkem. Nejlepší výko-
ny jsou změřeny, obodovány a je 
sestaveno pořadí jednotlivců 
i  družstev a  může proběhnout 
slavnostní vyhlášení. Ale tak 
jednoduché to není! Aby vše 
hladce proběhlo, musí být sesta-
veny týmy rozhodčích a pomoc-

níků, kteří pečlivě a  svědomitě 
připraví své stanoviště a  měří 
výkony. Na  slavnostním zaháje-
ní se slibem sportovců jsou děti 
rozděleny do skupin podle věku. 
Zdravotního dozoru se obětavě 
ujala Jiřina Dvořáková z  Borů. 
Touto cestou jí děkujeme! Po ab-
solvování všech čtyř disciplín 
se závodníci mohli občerstvit 
v kuchyňce a v altánu. A pak už 
mohlo proběhnout slavnostní 
vyhlášení výsledků. S podporou 
sponzorů, kterým velmi děkuje-
me, si děti odnášely domů hod-
notné ceny a pěkné medaile.
I ti, kteří nevyhráli, si s sebou od-
nesli drobnou věcnou cenu. 
Nejhodnotnější výkony v  běhu 
na 60 m a skoku dalekém:
1. kat. chlapci: 8,41 s  – Doležal 
Vojtěch (Radostín), 320 cm – 
Srnský David (Ostrov); dívky: 

8,82 s – Svobodová Nikola (Ost-
rov), 316 cm – Svobodová Nikola 
(Ostrov)
2. kat. chlapci: 9,09 s – Dominik 
Bajer (Křižanov), 377 cm – Ma-
těj Veselský (Křižanov); dívky: 
9,42 s  – Jana Bajerová (Bory), 

327 cm – Jana Bajerová (Bory)
3. kat. chlapci: 8,38 s – Jan Poul 
(Radostín), Jan Růžička (Křiža-
nov), 410 cm – Jan Musil (Kři-
žanov); dívky: 8,64 s  – Barbora 
Juračková (Křižanov), 375 cm – 
Lucie Kališová (Radostín)

4. kat. chlapci: 7,72 s – Václav Parcl 
(Radostín), 467 cm – Michal Krejčí 
(Křižanov); dívky: 8,72 s  – Eliška 
Rozmarínová (Bory), 409 cm – 
Eliška Rozmarínová (Bory)
Nejhodnotnější výkony v hodu kri-
ketovým míčkem a šplhu na tyči:

1. kat. chlapci: 30 m – Vojtěch 
Doležal (Radostín), 5,75 s  – To-
máš Juračka (Křižanov); dívky: 
24 m – Magdaléna Jurová (Rado-
stín), 6,99 s – Nikola Svobodová 
(Křižanov) 
2. kat. chlapci: 37 m – Dominik 
Bajer (Křižanov), 4,75 s – Domi-
nik Bajer (Křižanov);  dívky: 26 m 
– Denisa Čejková (Křižanov), 
4,36 s – Jana Bajerová (Bory)
3. kat. chlapci: 40,5 m – Jan Poul 
(Radostín), 3,77 s  – Filip Grycz 
(Bory);  dívky: 35,9 m – Barbora 
Juračková (Křiž.), 3,87 s – Klára 
Březková (Bory)
4. kat. chlapci: 56,5 m – Matěj 
Zedník (Bory), 3,01 s  – Roman 
Hladík (Radostín);  dívky: 35,5 m 
– Jana Hořínková (Křižanov), 4,00 
s – Eliška Rozmarínová (Bory)

-jur,sta,řez,sme-, 
foto: archiv ZŠ Bory

Železný mužíček se v Borech konal už podvaadvacáté

Od 13. do 15. června se účastnila 
všechna chlapecká mládežnická 
družstva již 20. ročníku Polanka 
cupu. Velmi dobře organizovaný 
turnaj s  letitou tradicí připravil 
pro mladé házenkáře nevšed-
ní zážitek. Kromě dorostenecké 
kategorie a  finálových bojů se 
všechna utkání hrála na místním 
travnatém fotbalovém hřišti, kte-
ré bylo rozděleno na  tři házen-
kářská hřiště.
V  kategorii mladších a  starších 
žáků jsme spojili síly s  klubem 
Dolní Cerekve. Díky tomu jsme 
měli dostatek hráčů a  kluci si 
mohli zahrát v příslušné katego-
rii, do které patří. 
Družstvo minižáků na  turnaji 
sbíralo zkušenosti z velkého tur-
naje. Pro naše nejmenší házenká-
ře to byla prakticky první utkání 
na velkém hřišti. Přechod z ma-
lého hřiště byl znát a  orientace 
v prostoru dělala klukům problé-
my. Tahouni družstva byli Lukáš 
Dobejval, Milan Krejčí a  Alex 
Kuřátko. Bohužel i  přes několik 
vyrovnaných utkání se nepoda-
řilo klukům vyhrát a  obsadili 

desátou příčku. Pod heslem není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se, 
si to kluci užili a nasbírali cenné 
zkušenosti.
Výsledky minižáci:
VM – Sokol Karviná 10:21
VM – Sokol Ostrava 10:16
VM – DTJ Polanka 10:12
VM – Sokol Poruba 2:17
VM – ŠKH Pezinok 3:8
VM – Sokol Klimovice 12:16
Sestava: Milan Krejčí, Lukáš 
Dobejval, Alex Kuřátko, Lukáš 
Deraha, Lukáš Dobrovolný, Lu-
káš Kučer, Jakub Uchytil, Martin 
Dobejval a Jaroslav Pavlíček, tre-

nérky Vlaďka Horáková a Lenka 
Pavlíčková. 
Mladší žáci odehráli několik vý-
borných utkání s  dramatickou 
koncovkou. Soupeře se nám da-
řilo velmi často zaskočit dobře 
zvládnutou osobní obranou, kte-
rou pravidelně hrajeme v soutěž-
ních utkáních. Kluci vybojovali 
druhé místo ve skupině a postou-
pili do dalších bojů, kde nejdříve 
smolně podlehli Frýdku-Místku 
a následně již nestačili na fyzicky 
vyspělá družstva Zlína a Hlučína. 
Nakonec jsme se s turnajem lou-
čili na devátém místě. 

Výsledky mladší žáci:
VM – HC Háje Praha 8:12
VM – HK Ivančice 13:13
VM – DTJ Polanka 20:7
VM – ŠKP Frýdek-Místek 10:13
VM – HC Hlučín 11:26
VM – HC Zlín 6:17
Sestava: Jan Hnízdil – Vojtěch 
Svoboda, Jakub Benda, Štěpán 
Fiala, Dominik Šroler, Marek 
Špejtek, Filip Fous, Filip Plavec, 
Alexandr Svoboda a  Vojtěch 
Musil, trenéři Petr Kaštan a Pavel 
Svoboda.
Starší žáci nám na  turnaji dělali 
velkou radost. Do turnaje vstou-

pili remízou s  družstvem Háje 
Praha. Následovalo vítězné taže-
ní až do semifinále, kde nestačili 
na družstvo Ivančic. O třetí místo  
se opět střetli s  družstvem Háje 
Praha, kde potvrdili vzrůstající 
herní formu během turnaje a vy-
bojovali bronzové medaile. Sym-
bolicky tak v této kategorii obhá-
jili třetí příčku z loňského roku.
Výsledky starší žáci:
VM – HC Háje Praha 15:15
VM – DTJ Polanka 16:15
VM – ŠKH Agrokarpaty Pezinok 
25:19
VM – HC TJ Náchod 27:15
VM – Sokol Nové Bránice 19:14
Semifinále
VM – HK Ivančice 16:25
O 3. místo 
VM – HC Háje Praha 19:11
Sestava: František Kratochvíl – Vác-
lav Rous, Kamil Babáček, Dominik 
Buchta, Samuel Bárta, Jan Palán, 
Patrik Matula, Petr Palán, Vojtěch 
Drápela a  Filip Svoboda, trenéři 
Martin Jetleb a Ladislav Šidlo.
Letos poprvé jsme mohli turnaj 
absolvovat i  s  družstvem mlad-
šího dorostu. Ambice našeho 

družstva se bohužel nenaplni-
la. Pro zranění chyběli tahouni 
Martin Janíček a  Tomáš Blaha. 
Hned v  úvodu jsme podlehli 
Ostravě a  již bylo jasné, že to 
nebude jednoduché se dostat 
do semifinále. Velmi dobré utká-
ní pak sehráli s  prvoligovým 
Frýdkem-Místkem, ale také 
jsme odcházeli z  hřiště poraže-
ní. Ostatní utkání o  umístění si 
již kluci herně užívali. Vystřídali 
se na postech, kde běžně nehrají 
včetně branky.
Turnaj završili šestým místem.
Výsledky mladší dorost:
VM – TJ Sokol Ostrava 10:16
VM – TJ TŽ Třinec 19:5
VM – ŠKP Frýdek-Místek 19:22
VM – Sokol Poruba I. 26:13
VM – Tatran Litovel 8:13
VM – HC TJ Náchod 16:11
VM – Sokol Poruba II. 28:18
Sestava: Vojtěch Drápela – To-
máš Stupka, Michael Ambrož, 
Filip Svoboda, Filip Macoun, 
Tomáš Pažourek, Tomáš Frej-
lich, trenér Martin Janíček ml. 
a Petr Kácal.

-šid-, foto: archiv házené

Mládežnická družstva házenkářů zakončila sezonu Polanka cupem

Malá kopaná Velké Meziříčí, o. 
s., děkuje všem zúčastněným 
za  ukončení sezony 2013/2014 
na  výletišti v  Mostištích. Velký 
dík patří SK Mostiště za pořada-
telství a  všem sponzorům, kteří 
přispěli věcnými cenami.
Vítězové a statistiky ročníku:
V  ročníku 2013/2014 Harrach 
ligy mužů bylo odehráno celkově 

110 utkání, celkem – 104 ŽK, 9 
ČK, 695 branek.
Nejlepší hráč – Milan Špaček 
(Slza VM).
Nejlepší střelec – Radek Durda 
(Woolloomooloo Bay) – 39 bra-
nek v  11 zápasech v  průměru 
3,55 branky na zápas.
Nejlepší brankář – Michal Neto-
lický (SK Mostiště).

1000. gól MKVM – Milan Špaček 
(Slza VM) zápas: Slza 5:2 Kašpaři 
– 2. 6. 2014 20. kolo 54. minuta.
Cena fair play: Slza VM – 5 ŽK, 
0 ČK.
Nejtrestanější hráči – Patrik Liš-
ka (Oslavice) – 6 ŽK, 0 ČK; Jakub 
Rosický (Oslavice) – 6 ŽK, 0 ČK; 
Libor Smejkal (La Bucañeros) – 1 
ŽK, 2 ČK.

Nejvíce branek vstřelil tým Woo-
lloomooloo Bay (136 branek).
Nejméně branek inkasoval tým 
Woolloomooloo Bay (30 bra-
nek).
Nejvíce branek inkasoval tým 
Kittydogs United (110 branek).
Nejméně branek vstřelil tým The 
Lost Generation (23 branek).

-bíl-

Malá kopaná zakončila sezonu v Mostištích

Na  začátku sezony vznikl nově 
i tým minižáků, který jako krou-
žek spadal pod hlavičku místního 
domu dětí a  mládeže. Zpočátku 
jsme měli trochu obavy, abychom 
měli dostatek hráčů, ale i  díky 
náborům, které jsme provedli 
v  místních i  okolních školách, 
a  projektu Školní liga v  minihá-
zené se nám povedla sestavit veli-
ce bohatá hráčská základna.
Startovali jsme v  soutěži Liga 
Vysočiny minižáků. Hrálo se sys-
témem 4+1 na  šířku klasického 
házenkářského hřiště, ve  dvou 
kategoriích – přípravka a minižá-
ci. V  této soutěži startovala ještě 
družstva z Nového Veselí, Havlíč-
kova Brodu, Žirovnice a  Ledče 

nad Sázavou. Na  každém turnaji 
mohl z každého družstva startovat 
libovolný počet týmů. Naši větši-
nou odjížděli na turnaj dokonce se 
čtyřmi chlapeckými týmy!
Na turnajích se body nezapočítá-
valy, ale výkonnostně jsme patřili 
k  lepším týmům soutěže. V  této 
kategorii jsme nekladli důraz 
na výsledky, ale na to, aby se kluci 
naučili určité základní věci a aby 
měli radost ze hry. 
Během sezony jsme odehráli vel-
kou porci turnajů, ať už v blízkém 
okolí, či třeba v okolí Olomouce 
a Ostravy.
Na  klucích bylo během sezony 
vidět veliké zlepšení, je třeba je 
pochválit za  přístup k  tréninku, 

za bojovnost v zápasech a myslím 
si, že si celkově vytvořili pozitivní 
přístup k házené a sportu celkově. 
Poděkování patří trenérům, kteří 
se hráčům věnovali jak na trénin-
cích, tak na  turnajích. Velký dík 
patří i rodičům malých házenkářů 
za  bezproblémovou komunikaci 
a pomoc při dopravě na turnaje.
V srpnu se chystáme i na  táboro-
vé soustředění do  Dolní Cerekve 
a doufám, že v příští sezoně bude-
me stejně úspěšní jako v té minulé.
Hráli: Ivo a Tomáš Báňovi, Tade-
áš Bíbr, Jakub Borkovec, David 
Černík, Lukáš Deraha, Lukáš 
a  Martin Dobejvalovi, Lukáš 
Dobrovolný, Filip Blažek, Fran-
tišek a  Radim Hlaváčovi, Adam 

Jaša, Pavel Kotouček, Robin Kou-
dela, Milan a Jakub Krejčí, Tomáš 
Kučera, Alex Kuřátko, Mirek 
Mašek, Radek Navrátil, Jaroslav 

Pavlíček, Adam Požár, Vítězslav 
Rohovský, Martin Špinar, Matěj 
Trifanov, Marek a  Jakub Uchyti-
lovi, Denis Vik.

Trenéři: Petr Kaštan, David Sto-
klasa, Pavol Živčic, Vlaďka Ho-
ráková, Jiří Kaštan a Petr Horák.

Text a foto: Petr Kaštan

První házenkářská sezona minižáků z DDM proběhla na jedničku
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V  neděli 22. 6. uspořádal at-
letický oddíl v  Pacově 3. kolo 
krajského přeboru atletických 
přípravek. Závodů se zúčastnilo 
130 dětí (ročníky 2003 a mladší) 
z 5 oddílů Kraje Vysočina. Nej-
mladšími startujícími byli atleti 
narození 2009.
Závodilo se ve  štafetě 4×60 m 
a  v  disciplínách 50 m překážek, 

skok daleký z  místa, hod raket-
kou a běh přes žebřík.
Více se nám dařilo v  kategorii 
děvčat. V mladších dívkách opět 
vyhrála Sára Pavlidu, čtvrtá byla 
Veronika Krčálová a  na  8. místě 
Dana Harvey. Ve starších dívkách 
Zuzana Rašovská a  Magdaléna 
Zachová společně obsadily 4. 
místo. Mezi mladšími chlapci se 

v první desítce v mladší kategorii 
umístil Jakub Cerkal (10. místo).
Chlapci 2005 a mladší: 10. Jakub 
Cerkal (3. místo dálka), 13. Leoš 
Vrána, 23. Jan Podrábský, 24. 
Michal Kučera, 25. Matyáš Mu-
cha, 30. Tomáš Malec, 36. Oliver 
Harvey, 37. Patrik Smejkal, 45. 
Denis Smejkal, 46. David Cerkal 
(r. 2009), 47. Šimon Rašovský (r. 

2008), 8. štafeta 4×60 m A (Kuče-
ra, Vrána, Podrábský, Smejkal P.), 
9. štafeta  4×60 m B (Mucha, Har-
vey, Smejkal D., Cerkal J.).
Chlapci 2003–2004: 15. Milan 
Todorov (6. místo překážky), 
18. Šimon Čech (6. místo raket-
ka), 25. Petr Ambrož, 6. štafeta 
4×60 m (Ambrož, Čech, Todorov, 
Malec).

Děvčata 2003–2004: 4. Zuzana 
Rašovská (2. místo žebřík, 4. mís-
to překážky a dálka), Magdaléna 
Zachová (1. místo překážky, 3. 
místo dálka), 11. Vendula Švihál-
ková, 13. Věra Podrábská, 16. Te-
reza Lišková (1. místo raketka), 20. 
Natálie Malcová, 29. Adéla Kuče-
rová, 2. štafeta 4×60 m (Rašovská, 
Zachová, Švihálková, Malcová).

Děvčata 2005 a  mladší: 1. Sára 
Pavlidu (1. dálka, 2. překážky, 
3. žebřík a  raketka), 4. Veronika 
Krčálová (1. raketka, 2. překážky 
stejným časem jako Sára Pavlidu, 
2. žebřík), 8. Dana Harvey (2. 
raketka), 22. Marie Bartošová, 
24. Natálie Hladíková, 2. štafeta 
4×60 m (Pavlidu, Krčálová, Bar-
tošová, Harvey).

V Pacově proběhl krajský přebor atletických přípravek

-vill-

Pokud by vás zajímalo, kdy a z ja-
kých důvodů se začaly pořádat 
vandry do Vídně, potom vězte, že 
historie těchto pochodů se začala 
psát už v  roce 1983. Tehdy spo-
lek cestovatelů a  romantiků při 
Lokomotivě Brno Kudrna uspo-
řádal prvních 10 ročníků Vandru 
do Vídně. A jak nám s úsměvem 
na  rtu řekl jeden ze zakladatelů 
těchto pochodů Vilda Dvořák: 
„Byla to nejzdařilejší taškařice, 
kterou náš romanticko-cestova-
telský spolek pořádal. Při prvním 
ročníku v roce 1983 byl o vandr 
obrovský zájem, někteří účastníci 
skutečně věřili, že se jim podaří 
vycestovat do  velké Vídně a  jen 
tak se nevrátí.“ Tehdejším reži-
mem byl pro tuto akci stanoven 

limit 400 lidí, který se nesměl 
překračovat. Ale jak nám Vilda 
přiznal, všemožně se toto naří-
zení obcházelo. Tak tomu bylo až 
do roku 1992. Následovala něko-
likaletá odmlka, která nenechala 
chladnými hasiče z  Vídně, kteří 
tradici pochodů znovu obnovili. 
Po nějaké době převzal iniciativu 
Sportovní klub Vídeň a pod jeho 
taktovkou se pochody pořádají 
dodnes.
A jak tomu bylo letos při 16. roč-
níku Vídeňského pochodu?
Sobota 21. června vítala pochod-
níky chladným, deštěm hrozícím 
počasím. I  přesto se k  prezenci 
dostavilo 258 účastníků. Pořada-
telé si pro ně přichystali tři trasy – 
10, 21 a 35 km. Všechny tři vedly 

překrásnou krajinou v okolí obce 
Cyrilov až na  dominantu širého 
okolí, 662 metrů vysoký Holý 

vrch. Dvě delší cesty vedly pout-
níky do obce Bory a následně je 
pohltily lesy v  okolí mostišťské 

přehrady. Prostřední trasa dále 
vedla po  pravém břehu nádrže 
až do  0lší a  odtud hurá do  Víd-
ně. Delší 35 km trasa zavedla po-
chodníky až do Netína, Dědkova 
a  nejzazším bodem vandru byl 
Blízkov, kde v kultovní hospůdce 
„U  Haryho“ proběhla kontrola 
a orazítkování vandrkarty. 
V cíli při dobrém obědě a pití si 
pak všichni mohli sdělit zážitky 
z cest.
V 16 hodin začalo tradiční klání 
zvané Vídeňská lávka. 
Závodí se na  rybníce Rathán 
o  nejrychlejší přejezd dvojic 
na trakaři a nejpomalejší přejezd 
jednotlivců na  kole. Obě hlavní 
ceny tentokrát ukořistili přespol-
ní borci.

Na  závěr bych chtěl poděkovat 
všem partnerům, kteří nás pod-
porují – Vezeko, Zednické práce 
Petr Večeřa, Hospodářské potře-
by Moravec, Agados, Klempířství 
Zdeněk Smejkal, Enviro ekoana-
lytika, Zahradnické služby Petr 
Rozmarín, Lomax Stanislav Pe-
kárek, Zemní práce Rudolf Ham-
mer, AD Servis Jaromír Ambrož, 
Staob Jindřich Drápela, Truhlář-
ství Ambrož, Topení, voda, plyn 
Jiří Svoboda, Building centrum 
HSV, Elmaco elektroinstalace, 
Zahradní a krajinářská architek-
tura Greenberg, VZP ČR, Obec 
Vídeň. Zvláštní poděkování patří 
týdeníku Velkomeziříčsko za me-
diální podporu. 

-za-, foto: Vendula Kamanová

Ohlédnutí za Vídeňskými pochody alias Vandry do Vídně

První prázdninový víkend se 
družstvo žen SDH Velké Meziříčí 
cvičící tradiční disciplíny CTIF 
vydalo na 5. zemské hasičské dny 
do Německa, navštívit saské měs-
to Bautzen, v češtině známé jako 
Budyšín. 
V  pátek na  družstvo čekalo za-
hájení hasičských dnů, které se 
odehrávalo na náměstí. Po vydat-
né sobotní snídani jelo družstvo 
na  místní stadion, kde se mimo 
disciplíny CTIF v  dopoledních 
hodinách odehrával souboj šta-
fet, stovek a  požárního útoku 
v podobě 11. zemského hasičské-
ho mistrovství v požárním spor-
tu. K vidění tu byl i trojboj.
Po slavnostním nástupu následova-
ly tréninky, při kterých si družstva 
musela zvyknout na  trochu odliš-
ný materiál, než používají doma. 
Holkám se nelíbily klíče, ale muse-
ly zatnout zuby a  na  těžké klíče si 
zvyknout během půlhodinového 
tréninku. Na  ostrý start šly v  10 
hodin. Naštěstí se část družstva 
na  sacím vedení domluvila, že si 
dají záležet a s klíči budou zacházet 
přesněji a opatrněji. Stálo je to sice 
dobrý čas, na který jsou zvyklé, ale 

naštěstí se útok podařilo zaběhnout 
bez trestných bodů. Štafeta byla pro 
velké zklamání čistá, bez překážek, 
na které se holky těšily nejvíce. 
V  neděli proběhlo na  histo-
rickém náměstí vyhlašování 
výsledků. V  ženské zahranič-
ní kategorii ženy z  SDH Velké 
Meziříčí s  časem útoku 56:30 
a  s  časem štafety 65:60 vyhrály 

a patřilo jim první místo. V cel-
kové kategorii žen a  mužů díky 
žádným trestným bodům holky 
vybojovaly taktéž prvé místo. 
Byla to krásná atmosféra, když 
místní hasiči povzbuzovali tým 
z  České republiky při přebírání 
krásného poháru a cen. 
Za družstvo děkuji Bc. Mirce Hala-
šové, která celý víkend absolvovala 

s námi a pomáhala nám při organi-
zaci a jazykových bariérách. 
Složení družstva: velitelka Monika 
Bernatová, členky Lucie a Veroni-
ka Sedlákovy, Jana Kratochvílová, 
Petra Žejšková, Michaela Berna-
tová, Šárka Vítková, Radka Křika-
vová a Šárka Lázničková. Vedoucí 
Stanislav Kratochvíl st. 

Velkomeziříčské hasičky závodily na hrách v Sasku

-ber-, foto: archiv SDH

Druhého července v Kanadě pro-
běhl draft, na základě kterého mo-
hou odejít sedmnáctiletí hokejisté 
z  Evropy do  kanadsko americké 
Canadian Hockey League – CHL.
Jako první letos volil tým z Onta-
rio Hockey League – Sarnia Sting.
V  době probíhajícího draftu po-
býval odchovanec velkomeziříč-
ského hokeje Pavel Zacha na ho-
kejovém kempu v Montrealu. 
Volba týmu Sarnie, kterým pro-
šlo v  poslední době hned několik 
jedniček draftu NHL v čele se Ste-
venem Stamkosem, způsobila po-
zdvižení i bouřlivé reakce ze strany 
Allana Walshe, Pavlova americké-
ho agenta. Nebyla dopředu připra-
vená ani dohodnutá a přes velkou 
snahu hráčova agenta se nepoda-
řilo generálního manažera Sarnie 
od této volby odradit.
Důvodem byl fakt, že Sarnia 
získala díky volbě svého hráče 
v  prvním kole letošního draftu 
NHL nečekaně právo volby také 
v draftu do CHL, takže se v tomto 
směru začala aktivizovat až těsně 
před draftem do kanadské CHL, 

čímž byly narušeny původní jiné 
dlouho připravované dohody. 
Půl roku práce a jednání vzalo za své 
a vše se ocitlo úplně na začátku. Obě 
strany teď čekají jednání s nejistým 
koncem, protože Pavel Zacha je pod 
platnými smlouvami jak v Liberci, 
tak i v české reprezentaci. 
Z  osobního hlediska jde o  další 
velký úspěch a zviditelnění hráče. 
„Jít do zámoří z pozice jedničky 
draftu je to nejlepší, co se Evro-
panovi před takovým důležitým 
krokem v kariéře může přihodit,“ 
prohlásil trenér Petr Jonák, kte-
rý posledních pět sezon působil 
v Detroitu u mládeže.
Pavel Zacha má před sebou posled-
ní veledůležitou sezonu, na jejímž 
konci bude draft do NHL. V tom 
má v  této chvíli vysoké ambice, 
mohl by jít vysoko v první desítce 
draftu NHL 2015, což už se žádné-
mu Čechovi nepodařilo řadu let. 
Rozhodnutí, kde tuto sezonu 
strávit, bude představovat velmi 
důležitý moment v  jeho celko-
vých ambicích směrem ke draftu 
NHL 2015.

Pavel Zacha jedničkou 
kanadského draftu

-zach-

Mladší žáci letos hráli Ligu Vy-
sočiny společně s týmy Nového 
Veselí A a B, Havlíčkova Brodu 
a  nově i  s týmem z  Chrudimi. 
V konečném součtu bodů kluci 
vybojovali bronzové medaile. 
Když vezmeme v  potaz, že se 
tým pořádně dal dohromady až 
v průběhu podzimní části a pa-
třil k nejmladším v soutěži, tak 
je to pěkný výsledek celoroční 
práce. Celou sezonu táhlo her-
ně i  střelecky hlavně trio Ště-
pán Fiala, Vojta Svoboda a  Ja-
kub Benda. V  průběhu sezony 
se ale výrazně zlepšili i  ostatní 
kluci a na posledních turnajích 
skórovali všichni hráči. Obrov-
ský posun zaznamenali hlavně 
Roman Juhoš, Matouš Malec, 
Alex Cerkal a  věkově ještě mi-

nižák Lukáš Dobejval. Celou 
sezonu se družstvo opíralo 
o  dobré výkony brankářů, vě-

kově minižáků Víti Rohovského 
a  Milana Krejčího, což je velký 
příslib do  příští sezony. Nej-

lepším střelcem soutěže se stal 
Vojta Svoboda, který vsítil 159 
branek.

Mimo sezonu jsme odehráli 
mnoho turnajů, např. meziná-
rodní turnaj v  Zubří. Účastnili 
jsme se jednoho z  největších 
mládežnických turnajů na  svě-
tě – Prague Handball Cup 2014. 
Po  sezoně jsme ještě startovali 
na velkém turnaji v Polance nad 
Odrou.
Po  letní pauze odjíždíme 
na  soustředění do  Dolní Ce-
rekve, kde budeme zapraco-
vávat do  týmu hráče, kteří 
přecházejí z  minižáků, a  ladit 
formu na  nadcházející sezo-
nu. Tam budeme chtít zaútočit 
na  přední umístění v  tabulce 
Ligy Vysočiny v  nové sezoně 
2014/2015.
V  neposlední řadě bych chtěl 
všechny kluky za  výkony, které 

předváděli jak na trénincích, tak 
i v zápasech, velice pochválit.
Pořadí Ligy Vysočiny mladších 
žáků:
1. TJ Sokol Nové Veselí A 
2. Jiskra Havlíčkův Brod 
3. TJ Sokol Velké Meziříčí 
4. TJ Sokol Nové Veselí B 
5. Sokol Chrudim
Hráči: Vítězslav Rohovský, 
Milan Krejčí, Jan Hnízdil – 
Roman Juhoš, Josef Suchoň, 
Vojtěch Svoboda, Alex Cerkal, 
Jakub Burian, Martin Poul, 
Dominik Šroler, Jakub Ben-
da, Martin Neufuss, Kristián 
Řezáč, Matouš Malec, Štěpán 
Fiala, Lukáš Dobejval. Trené-
ři Petr Kaštan, Ladislav Šidlo 
a Pavol Živčic.

Text a foto: Petr Kaštan

Mladší žáci házené dohráli sezonu a jsou na třetím místě Ligy Vysočiny
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Martina Homolová získala 
na právě ukončeném doroste-
neckém a juniorském mistrov-
ství republiky dalšího výrazné-
ho úspěchu.

Ve  sprintu na  200 m potvrdila 
pozici v  juniorských tabulkách 
a  vybojovala bronzovou medaili 
časem 24,94 s.
I  v  nejkratším sprintu na  100 m 
se hladce dostala do finále a byla 
z toho „bramborová“ medaile – 4. 
místo časem 12,55 s.
Na  základě těchto výkonů byla 
nominována do  juniorského re-
prezentačního družstva a  star-

tovala v mezistátním utkání ČR 
– Chorvatsko – Maďarsko – Slo-
vensko – Slovinsko ve  slovin-
ském Gradci (viz článek dole).
V  kategorii juniorů startoval 
na  100 m Martin Veselý a  do  fi-
nále těsně nepostoupil. Celkově 
obsadil velice slušné 10. místo.
Oba dva dny šampionátu vý-
razně ovlivnil vítr, který potrá-
pil především sprintery – místy 
foukal v cílové rovince protivítr 
až 6 m/s. Přesto padlo několik 
rekordů šampionátu a  byly spl-
něny i další 3 limity na mistrov-
ství světa juniorů v  americkém 
Eugene.

Velkomeziříčská atletka má bronz z juniorského mistrovství České republiky

-vill-
Finále na 200 m, Martina Homolová dobíhá třetí. 
Foto: archiv atletiky

Velkomeziříčští atleti Martin Veselý a Martina 
Homolová. Foto: archiv atletiky

V  neděli 29. června uspořádal 
sportovní klub Kociánka Brno 
MČR v  cyklistice jednotliv-
ců spasticky a  tělesně postiže-
ných sportovců, které se konalo 
na  Masarykově okruhu v  Brně. 
Za HSC Velké Meziříčí se těchto 
závodů zúčastnil cyklista Milan 
Bartůněk v kategorii handbike. 
Cyklisté byli rozděleni dle ka-
tegorií postižení a  tříd do  dvou 
skupin. Milan Bartůněk odstar-
toval v  17 hodin v  první skupi-
ně a v jeho kategorii se jely čtyři 
okruhy v celkové délce 21,61 km. 
Po průtrži mračen byla trať ještě 
místy mokrá, ale během prvního 
okruhu zcela oschla a na trati byla 
na  cyklistech vidět velká snaha 

o získání titulu MČR ve svých tří-
dách postižení.
Milan měl první tři kola časo-
vě vyrovnaná, čtvrté kolo odjel 
skvěle a  čas 1 hod 15 min a  16 
s  znamenal oproti minulému 
roku velké zlepšení.
Po  dojetí posledního cyklis-
ty a  zpracování všech výsledků 
došlo k  slavnostnímu vyhlášení 
na stupních vítězů v depu Masa-
rykova okruhu.
Ve své kategorii byl vyhlášen i náš 
cyklista Milan Bartůněk a od všech 
dostal uznání za  skvělý výkon, 
především pro náročnost v  této 
třídě. Cyklista musí na speciálním 
kole šlapat rukama a  jako všichni 
ostatní cyklisté musí mít i  Milan 

našlapáno mnoho a  mnoho kilo-
metrů, aby zvládl náročnost tohoto 
silničního okruhu, který je určen 
především pro silniční motorky 

a automobily. Sportovní klub děku-
je všem sponzorům a mediálnímu 
partneru týdeníku Velkomeziříč-
sko.

Bartůněk jel mistrovství handicapovaných cyklistů

-char-, foto: archiv HSC VM

Podobně jako dorostenky a  do-
rostenci v  Budapešti také čeští 
junioři zvítězili v  mezistátním 
pětiutkání ve Slovinském Hradci 
(Slovenj Gradc). Poradili si s Ma-
ďary, Chorvaty, Slováky i  domá-
cím týmem.
Své vrstevníky Češi předčili 
v  obou kategoriích. Za  junio-

ry byli druzí Maďaři o  22 bodů 
zpět, ze soupeřek juniorek byly 
nejlepší Slovinky se ztrátou 38,5 
bodu. 
K  celkovému prvenství výrazně 
přispěla i  atletka TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí Martina Homolová. 
V běhu na 200 m získala 8 bodů 
(bodování dle umístění 11-9-8-

7-6-5-4-3-2-1) a výrazně přispěla 
k  vítězství naší štafety 4×100 m. 
Čas 46,15 s je 16 setin za platným 
českým rekordem v  této katego-
rii.
Celkové bodové zisky:
junioři
1. Česko 254,5 b
2. Maďarsko 232,5 b

3. Slovinsko 200 b
4. Chorvatsko 194 b
5. Slovensko 136 b
juniorky
1. Česko 258
2. Slovinsko 219,5 b
3. Maďarsko 205,5 b
4. Chorvatsko 204,5 b
5. Slovensko 130,5 b 

K vítězství ČR na mezistátním pětiutkání juniorů 
přispěla i zdejší atletka Martina Homolová

Martina Homolová předává štafetu. Foto: archiv 
atletiky

Česká výprava na nejvyšším stupni vítězů. Foto: 
archiv atletiky

Milan Bartůněk na svém handbiku. Foto: archiv HSC

Objevem letošní cyklistické sezo-
ny je v  Březejci jednoznačně Lu-
káš Bronček. Lukáš je mladý, pro 
pohyb nadšený muž, sportuje celý 
svůj život. Mezi spasticky postiže-
nými cyklisty závodil poprvé, a to 
v  Brně na  Masarykově okruhu, 
kde se poslední červnovou nedě-
li konalo Mistrovství ČR Spastic 
handicap v cyklistice. Lukáš patří 
do kategorie nejméně postižených 
spastiků – C5. V Brně na něho tedy 
čekalo ujet 10 okruhů neboli cca 
50 km. První v  jeho kategorii byl 
Jiří Bouška ze SC JÚ Praha, který 
závod ujel v čase 1:36:45. Dle spor-
tovního ustanovení v propozicích 
byl po  projetí prvního závodníka 
každé kategorie cílem ostatním 

závodníkům měřen čas dojezdu 
a  ztráta okruhu na  vítěze. Lukáš 
stihnul 7 kol a umístil se na místě 
čtvrtém. Toto umístění je úspě-
chem, a pokud nepoleví v trénin-
ku a zkusí si zvyknout na silniční 
kolo, ještě o něm určitě uslyšíme. 

-dos-, foto: archiv TJ Březejc

MČR se zúčastnil i cyklista 
Bronček z Březejce

Inu, cože to vlastně jsou normál-
ní rybářské závody? – No přece 
taková jakoby hospoda přímo 
pod širým nebem!
V  neděli 22. června se uskuteč-
nila tradiční soutěž v  lovu ryb 
na udici, totiž další ročník dobro-
vodské „Zlaté šupiny“.
Na  rybníku pod vsí se závodi-
lo od  šesti do  dvanácti hodin. 
Dlužno uvést, že počasí bylo 
i  přes počáteční ranní zataže-
nost oblohy nakonec přes den 
přímo ideální, až ukázkové. Ani 
vedro, ani zima – a  větříček si 
jen tak zlehýnka povíval… Jen-
že ty zlomyslné, nevděčné po-
tvory ryby si této skutečnosti 
bohužel nijak zvlášť nevážily 
a  rozhodly se natruc brát jen 
velice sporadicky. Přesto mohli 
být účastníci nadmíru spokoje-
ni; vždyť u srubu na hrázi bylo 
k  dispozici – a  také v  perma-
nenci – výborné občerstvení: 
znamenitá dršťková polévka 
p.  Maršálka, uzené klobásky, 
sekaná, uzené maso, pivečko 
Černá Hora a  jiné pochutiny, 
a  to včetně oněch ostrých a  te-

kutých. Pořadatelství akce se 
opět ujali, ba přímo zhostili 
manželé Čermákovi, F. Klapal 
a  další místní činovníci; jim 
všem – a také rozhodčím – patří 
uznání a dík.
Konečné pořadí:
1. Vladimír Pařil Velké Meziříčí 
3 kapři
2. Roman Prokeš Velká Bíteš 3 
kapři
3. Pavel Psohlavec ml. Velké Me-
ziříčí 2 kapři
atd.
Rozhodovala souhrnná délka 
všech ulovených ryb v  centime-
trech.
Největší kus: kapr 52 cm chycený 
P. Psohlavcem ml. z Velkého Me-
ziříčí.
Jako odměny byly vedle diplo-
mů a  putovního poháru (jímž 
je už po  14 let pěkný skleněný 
kapr z  huti p.  Svobody v  Karlo-
vě u  Škrdlovic) připraveny také 
hodnotné věcné ceny od  štěd-
rých sponzorů.
Akce se i  letos vydařila a  líbila, 
a tak – jako ostatně každoročně – 
nashledanou napřesrok!

Rybáři soutěžili v lovu 
ryb na udici

-vp-

V sobotu 28. 6. náš atletický od-
díl uspořádal 3. kolo krajského 
přeboru družstev mladšího žac-
tva. Závodů se zúčastnilo 55 dětí 
(ročníky 2001–2004 ) z 5 oddílů 
Kraje Vysočina. 
Závodilo se v  disciplínách 60 m, 
60 m překážek, hod míčkem, 
skok daleký a 800 m.

Více se nám dařilo v  katego-
rii děvčat – v  celkovém pořadí 
v mladších dívkách obsadila Pet-
ra Kašová 4. místo.
Z výsledků: pětiboj děvčata
4. Petra Kašová 1838 bodů
21. Eliška Maloušková 1050 bodů 
25. Věra Podrábská 1032 bodů
18. Magd. Zachová (r. 2004) 895 b.

pětiboj chlapci
8. Petr Vokoun 915 bodů
40. Jakub Krejčí 706 bodů
jednotlivé disciplíny: 60 m
7. Petra Kašová 9,23 s
9. Petr Vokoun 9,45 s
12. Jakub Krejčí 9,62 s
60 m překážek
3. Petra Kašová 11,44 s

800 m
3. Petr Vokoun 2:41,99
3. Eliška Maloušková 2:52,8s
8. Petra Kašová 3:00,29
9. Věra Podrábská 3:01,04
9. Jakub Krejčí 2:57,93
dálka
5. Petra Kašová 398 cm 
9. Petr Vokoun 375 cm

Atletické mladší žactvo závodilo ve vícebojích

-vill-

SK Sokol Lhotky vás zve na

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
12. července 2014 na fotbalovém hřišti ve Lhotkách
Od 9.00. Startovné 600 Kč. Přihlášení a zaplacení startovného nej-
později do 10. 7. Kontakt: tel. 728 366 964 (Vondrák), 721 253 524 
(Musil), e-mail: vondrakpet@seznam.cz

-vill-


