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Město Velké Meziříčí pořádá 14. května 2008 na náměstí

Náměstí bude po celý den uzavřeno pro vjezd vozidel – s výjimkou 
zásobování.

Bítešská realitní kancelář

Kostelní 75, Velká Bíteš
Pro naše klienty hledáme byty, RD, chaty a chalupy na Vysočině.

Nabídněte!
Pro prodávající veškeré služby zdarma!

Tel.: 775 214 919, www.realityD1.cz

Již 31. rokem pořádá HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí svůj tradiční

Gastroden.
14. května 2008, přijďte se podívat na velkolepou akci.

Pro veřejnost je výstava otevřena od 8 do 17 hodin. 
Program: 

Přehlídka gastronomických dovedností studentů školy
Barmanské soutěže
Cukrářská soutěž

Běh číšníků v trojboji
Prezentace fi rem souvisejících s gastronomií

San Benedetto del Tronto – pozvánka k návštěvě Itálie
Ozdobné vykrajování ovoce

S Tescomou se prima vaří – společenský, zábavný a soutěžní program
Doprovodný zábavný program 

Historický šerm.

Liga proti rakovině (LPR) pořádá 

12. ročník veřejné celonárodní sbírky
ve středu 14. května 2008, i v našem městě. 
Téma: Význam HPV vakcinace u dívek a samovyšetření varlat 
u chlapců
Heslo: Dnešní děti – zítřejší svět.
Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!
Můžete přispět jakoukoliv částkou koupí kvítečku nebo poslat dár-
covskou SMS za 30 Kč (LPR obdrží 27 Kč) ve tvaru DMS KVET 
na číslo 87777 až do 20. 10. 2008. Přispívat lze i na sbírkový účet 
číslo 65 000 65/0300 až do 31. 12. 2008. Stálý účet LPR je ČSOB 
8888 88 8888/0300.                                                                         -ivh-

Líbánky 
v Jupiter 

clubu
20. května 2008 v 19.30

Divadelní hra

Líbánky
aneb

Láska ať jde k čertu
(Blíže viz strana 8).

Halina Pawlowská 
v Jupiter clubu

15. května 2008 v 19.30
v pořadu

Banánová velryba
aneb

Nová show
Haliny Pawlowské.

(Blíže viz strana 8).

Foto: www.asistentka.cz

Konec druhé světové války, 
rozkvetlé májové dny roku 1945, 
osvobození… 

Doba před třiašedesáti lety byla 
naplněna štěstím a radostí, které se 
mísily s bolestí a smutkem. Posled-
ní válečné dny ve Velkém Meziříčí 
přinesly řadu obětí na životech. 
Němci popravili v Balinském údolí 
a v Nesměři téměř šest desítek čle-
nů revolučního národního výboru. 
K této tragédii došlo 7. května 1945. 
Další více než čtyřicítka občanů 
zahynula 9. května při bombardo-
vání, jež provedly letouny Rudé 
armády pronásledující ustupující 
německé jednotky. Památku všech 
přišli v předvečer dne osvobození, 
7. května, uctít vedle rodinných 
příslušníků představitelé města, 
kraje Vysočina, zástupci veřejného 
i politického života a další občané. 
Položit věnce a kytice přišli k pa-
mátníku padlých na hřbitově na 
Karlově, kam byly všechny oběti 
13. května 1945 pohřbeny do dvou 
společných hrobů. 

Pietní vzpomínku každoročně 
organizuje město Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Českým svazem 
bojovníků za svobodu.  Starosta 
František Bradáč přivítal všechny 
přítomné a připomněl, že se letos 
scházíme v roce pro Velké Meziříčí 

jubilejním. Město slaví šestisté vý-
ročí udělení plných městských práv. 
Taková událost zavazuje k rozvíjení 
správných hodnot. Starosta vyzdvi-
hl jako důležitou znalost vlastní mi-
nulosti a úctu k zásluhám i obětem 
našich předků. „Zamysleme se nad 
významem oběti a padlým spoluob-
čanům věnujme tichou vzpomínku 
nebo modlitbu,“ vyzval Bradáč. 
První náměstek hejtmana kraje 
Vysočina Václav Kodet podotkl, 
že mu mezi účastníky pietního ak-
tu schází mladá generace. A právě 
i v jejich řadách se dnes najdou 
lidé, kteří koketují s myšlenka-

mi, jež rozpoutaly tento válečný 
konfl ikt. „Je jen na nás, abychom 
doma poučili naše děti. Proto, aby 
se tyto hrůzy již nikdy neopakova-
ly,“ zdůraznil Kodet. V podobném 
duchu pak hovořil i místopředseda 
Poslanecké sněmovny Jan Kasal. 
Rovněž apeloval na mladší gene-
raci, která by si měla uvědomit, 
že svoboda není samozřejmá věc. 
Připomněl, že Česká republika by 
měla být domovem pro lidi, kteří 
si ji zaslouží. Pietní vzpomínku 
u památníku padlých zakončila 
česká státní hymna.

Text a foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčští uctili oběti války Mateřské školy jsou plné
Devětadvacet dětí, které letos přišly k zápisu, nebylo přijato do mateřské 

školy ve Velkém Meziříčí. Důvodem je nedostačující kapacita čtrnácti tříd, 
které jsou v současné době v našem městě otevřeny. Tento problém pocho-
pitelně vyvolal v řadách rodičů diskuze a mnohde i emoce. Každopádně 
přijímací řízení ještě není uzavřeno. Zatím se proti rozhodnutí odvolalo 
sedm rodičů. Do konce května by měl být znám výsledek. Otevření další 
třídy na Sportovní ulici by mohlo být jednou z variant řešení, což zůstává 
na rozhodnutí provozovatele, tedy města. Dle přísných hygienických no-
rem může mateřská škola v našem městě na příští školní rok 2008/2009 
přijmout méně dětí, konkrétně 356, než tomu bylo v předchozích letech. 
„Podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví z roku 2005 jsme museli znovu 
proměřit kapacity našich škol. Po dva roky jsme se snažili udržet vyšší 
počet dětí na třídu, ale teď přišla nová kontrola z hygieny, která to již 
nepovolila. Musíme nařízení respektovat a od 1. září 2008 jsme byli nuceni 
změnit rejstřík škol,“ vysvětlila ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí 
Božena Suchánková. Ta navíc uvedla, že vloni k zápisu došlo dětí méně, 
než letos. Uvedené důvody vysvětlují, proč v minulém školním roce mohli 
uspokojit všechny zájemce. 

        (Pokračování na straně 2.)

Opět vybírali 
strážníka

Radní vybrali nového strážníka 
Městské policie Velké Meziříčí. 
Příchozí doplní počet strážníků na 
šest, což je kompletní stav městské 
policie v našem městě. 

Před časem totiž odešel jeden 
ze dvou nováčků, který do služby 
nastoupil teprve v loňském roce. 
Ten navíc svou pozici opustil krát-
ce poté, co absolvoval na náklady 
města nezbytné tříměsíční školení 
za třicet tisíc korun. „Tentokrát to 
nehrozí, protože nástupce, kterého 
jsme vybrali, je hotový strážník. 
Přechází k nám od městské policie 
z Moravského Krumlova,“ podotkl 
starosta František Bradáč s tím, že 
zatím nepotvrdil nástup. Na pozici 
strážníka městské policie se tento-
krát hlásilo osm uchazečů, tři ženy 
a pět mužů.                           -mrs-

Desátého května, v deset hodin, na desítky a de-
sítky exponátů, minimálně na deset let. To je velmi 
stručné resumé nové regionální expozice Ve znamení 
sedmi per, která byla slavnostně otevřena minulou so-
botu. Pro veřejnost pak o den později. Zájemci mohli 
nahlédnout do několika nově zařízených místností. 
Ty uvedli v život starosta Velkého Meziříčí František 
Bradáč a senátor za žďárský okres Josef Novotný, kte-
ří slavnostně přestřihli pásku v sobotní dopoledne za 
hojné účasti významných osobností. Otevřeli tak dveře 
ke skvostům, které se za nimi skrývají. Mimo jiné je 
to nejstarší exponát, jímž je Madona velkomeziříčská 
z první poloviny 14. století či městská kniha s nejstar-

Nová regionální expozice
přivítala o víkendu první návštěvníky

ším datovaným záznamem z roku 1385. Dále pak nej-
mladší vystavený předmět – pionýrská košile a šátek, 
nejmenší exponát hřebíčky a fl oky ze ševcovské dílny, 
jejichž délka je asi jeden centimetr, a naopak největší 
„kousek“ je obraz Taneční pořádek s rozměry 191 × 
276 centimetrů. Kromě zmíněných nej tam návštěvník 
uvidí spoustu dalších zajímavých věcí. Vše na ploše 
270 metrech čtverečních, reinstalovaný kubismus pak 
na dalších 86 metrech čtverečních.

Vybudování zmíněné expozice zaměřené na dějiny 
města je příspěvkem k oslavám 600. výročí udělení 
plných městských práv Velkému Meziříčí, jež se konají 
v průběhu celého letošního roku.           (Pokr. str. 2.)

Autorka nové regionální expozice PhDr. Marie Ripperová představuje největší vystavený předmět – obraz 
Taneční pořádek, který měří 191 x 276 centimetrů.                                                                 Foto: Iva Horká
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KRIMINALITA A NEHODOVOST

OKÉNKO RADNICE

Dne 7. dubna 2008 se Šamani 
IX.A Základní školy Velké Mezi-
říčí Oslavická 1800/20 opět vydali 
do ostravského televizního studia 
soutěžit. Soutěžní tým zůstal stej-
ný, tedy Martina Minaříková, Ivana 
Salašová, Eduard Smejkal a Tomáš 
Voda. Pomocné body nám mohly 
získat naše třídní učitelka paní 
Mgr. Jitka Náhliková a vycho-
vatelka ŠD paní Zdeňka Veselá. 
Povzbuzovat nás jela i část žáků 
IX.B. Zvláště jsme byli rádi, že 
s námi jela i Žaneta Havelková, 
která pro nás natočila úvodní vi-
deo, kde se představila naše třída 
a soutěžní družstvo.

Tentokrát jsme vyjížděli velmi 
brzy ráno, abychom stihli natáče-

ní v Ostravě už po osmé hodině. 
Někteří v autobuse pospávali, vět-
šina však byla napjatá, jak soutěž 
dopadne. Dopoledne nás čekalo 
druhé kolo s Tukany z Nového 
Jičína. A odpoledne? Buďto další 
soupeř, nebo cesta domů.

Jak to dopadlo, to jste se možná 
už doslechli. Každopádně se dí-
vejte 16. 5., 23. 5. a 30. 5. vždy na 
ČT1 v 16.40 hodin. Městu ani sobě 
jsme ostudu neudělali!

Chtěli bychom také poděko-
vat Radě města Velké Meziříčí 
a škole za nemalé příspěvky na 
zaplacení autobusu, manželům 
Smejkalovým za pomoc při natá-
čení příspěvku o městě a za trička 
a všem, kteří nám fandili.          -ž-

PREZENTACE ŠKOL

Šamani opět soutěžili v Bludišti

Celý Areál zdraví u Světlé ve 
Velkém Meziříčí si chce prona-
jmout třebíčská fi rma 75H. Ta ve 
sportovním areálu dosud provo-
zuje restauraci a ubytování. Nyní 
má zájem o pronájem všech prostor 
včetně tenisových kurtů. Město 
proto ukončí nájem se současným 
provozovatelem – technickými služ-
bami – a na dobu určitou pronajme 
objekt novému nájemci. „Projednali 
jsme to už i se sportovními kluby, 
Sokolem a kuželkáři, které sporto-
viště využívají. Ti souhlasí, protože 
podmínky jim zůstanou zachovány,“ 

vysvětluje starosta František Bra-
dáč s tím, že město se v žádném 
případě nehodlá tohoto majetku 
zbavovat. Pouze změní provozova-
tele. Jeho snahou bude areál oživit. 
„Sportoviště ve Velkém Meziříčí se 
nachází v nádherném místě a my 
bychom tam chtěli přilákat více 
návštěvníků,“ potvrdila Jiř ina 
Nováková, zástupkyně fi rmy 75H, 
jež podobné sportoviště provozuje 
i v Třebíči. Podrobnější informace 
o jejich plánech přineseme v někte-
rém z příštích čísel týdeníku Velko-
meziříčsko.         Martina Strnadová

Chtějí oživit Areál zdraví Míst s parkováním na hodinu přibude
Parkovací místa s časově omezeným stáním ve Velkém Meziříčí 

přibudou. V nejbližší době se připravuje vymezení několika míst i u 
obchodního domu Kotvička. „Ne celé parkoviště, ale pravděpodobně 
čtyři nebo pět míst tam vyhradíme k parkování po dobu jedné hodiny,“ 
uvádí starosta František Bradáč. Žádost o vyznačení některých míst jako 
parkoviště s parkovacím kotoučem vzešel z Jednoty, která v Kotvičce 
provozuje obchod.

Lidé ve městě si na tento způsob parkování pomalu zvykají. „Nový 
systém se vžívá a mnozí si jej pochvalují,“ dodává Bradáč. Na nutný 
rychlý nákup či vyřízení potřebné věci je snazší najít volné místo oproti 
dřívějšku. Problémy ale vznikají zase v jiných částech města. Auta jsou 
totiž vytlačována dál na okraj centra, kde jsou parkoviště beznadějně 
plná. Řešení snad přinese až plánovaná výstavba parkoviště v bývalém 
areálu Svit.

Martina Strnadová

Kradli hlavně ve Velké Bíteši
Pachatelé krádeží v rodinných domech byli dopadeni

Žďárští kriminalisté objasnili sérii vloupání a krádeží v rodinných do-
mech. Celkem devět případů mají na svědomí dva muži ve věku 23 a 19 
let. V rozmezí od února do března 2008 vnikl mladší z nich sám do šesti 
rodinných domů a uvnitř poté odcizil různé věci - spotřební elektroniku, 
mobilní telefony, notebook, šperky, platební karty a fi nanční hotovosti. 
Rovněž provedl vloupání do klubovny kulturního domu ve Velké Bíteši, 
kde z odložených oděvních svršků odcizil fi nanční hotovosti a mobilní 
telefon. Společně pak v měsíci dubnu 2008 odcizili na ulici Bezručova 
ve Velkém Meziříčí čtyři kompletní kola ze zde zaparkovaného vozidla 
Škoda Octavia. Dále se vloupali do rodinného domu a samostatně stojící 
garáže na ulici Družstevní ve Velké Bíteši. Zde odcizili fotoaparát, da-
lekohled, vkladní knížku a fi nanční hotovost, z garáže pak různé nářadí 
a součástky z vozidla Ford Fiesta. Celková způsobená škoda se blíží částce 
140.000 Kč. Část odcizených věcí se podařilo zajistit. Ve věci bylo za-
hájeno trestní stíhání, oběma mužům bylo sděleno obvinění pro trestné 
činy krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné držení platební 
karty, spáchaných částečně samostatně a částečně ve spolupachatelství. 
Mladší z pachatelů má již bohatou trestní minulost, oba jsou stíháni na 
svobodě.                                                                  nprap. Václav Kučera

(Pokračování ze strany 1.)

Děti se přijímají do mateřské školy podle stanovených kritérií, z nichž 
na prvním místě je jejich předškolní věk a postupně následují další. Věk 
dítěte nižší než tři roky tak byl až na posledním místě. Změnu přináší 
nový sociální zákon o možnosti rodiče zvolit si délku trvání rodičovské 
dovolené, která může trvat třeba jen dva roky. „Pro příští rok tedy pro nás 
bude novým kritériem věk dítěte dva roky a takové děti budeme přijímat 
na plnou docházku,“ doplnila Božena Suchánková.

Letos byly některé děti odmítnuty právě pro svůj nízký věk a požadavek 
na docházku jen na pět dní v měsíci. „Pro ty děti, které mají více než tři 
roky a budou docházet trvale, místo máme,” říká Bradáč. „Kdyby to bylo 
nutné, mohli bychom otevřít ještě jednu třídu v mateřské škole na Spor-
tovní. Kapacita tam ještě je. Jenomže nelze platit personál a provozovat 
třídu, kam by chodily děti jen na několik dnů v měsíci. A co ty zbývající 
dny?“ připomíná starosta.  

Některé děti z Velkého Meziříčí vozí rodiče do mateřských škol v okol-
ních obcích. Do Lhotek v současné době jezdí stabilně dvě děti z Velkého 
Meziříčí. „Další jedno nebo dvě budou dojíždět od příštího školního roku. 
Kapacitu třídy – třiadvacet dětí – tak máme naplněnou,“ podotýká ředitel-
ka Eva Součková. Také Jitka Hublová, ředitelka mateřské školy v Mostiš-
tích a Olší nad Oslavou, uvádí, že mají plný stav a z Meziříčí k nim jezdí 
dvě děti.                                                                             Martina Strnadová

Mateřské školy jsou plné

„Šest set let? Jak změní se svět! Hodně, to všichni víme, na vlastní 
oči však, nikdy neuzříme…,“ veršovala mimo jiné ředitelka muzea Irena 
Tronečková na slavnostní vernisáži.

Některé skvosty však zachovány zůstaly a oči návštěvníků je přece je-
nom mohou spatřit. Expozice totiž přibližuje dějiny města a jeho obyvatel 
v průběhu uplynulých staletí. Zmíněna jsou samozřejmě také městská 
práva. Dále se expozice zaměřuje na způsob života měšťanů, domácnost, 
oblékání a další oblasti. Připomíná cechovní řemeslnou výrobu i rozvoj 
průmyslu v 19. století. Následující část je věnována školství a kultuře 
ve městě, nechybí připomínka sportu, spolkového života či hasičského 
sboru. Opomenuti nezůstali ani rodáci, jimž je věnován samostatný oddíl. 
Nejenom o nich se dozvíte z přiložených popisek, ale pro hloubavější ná-
vštěvníky jsou připraveny šuplíky, které skrývají další informace. Velmi 
dobrý nápad, který ocenili ti z prvních, jež jednotlivé sály procházeli.

„Všechny vystavené předměty jsou ze sbírek muzea – jen s malou 
výjimkou. Socha Madony velkomeziříčské z první poloviny 14. století 
byla zapůjčena místním farním úřadem a historické archiválie zapůjčila 
krátkodobě zdejší pobočka státního archivu. Až do poloviny června tak 
mohou návštěvníci obdivovat dochovanou městskou knihu, jejíž nejstarší 
datovaný záznam je z roku 1385, a také listinu Jana a Václava z Lomni-
ce z roku 1447, jíž potvrzují městská práva udělená Lackem z Kravař 
roku 1408,“ přibližuje dále expozici její autorka PhDr. Marie Ripperová 
z místního muzea. Dalšími vystavenými poklady jsou například obrazy 
Emila Filly, které pro tuto příležitost zapůjčila Národní galerie, a vhodně 
dotvářejí pokoj s kubistickým nábytkem.

Na pět nově zařízených místností navazují další dvě, kde byla reinstalo-
vána ukázka kubistického nábytku vyrobeného podle návrhu Pavla Janáka 
pro meziříčského rodáka Františka Závišku. Expozice byla vybudována 
– jak již bylo zmíněno – podle scénáře Marie Ripperové, autorkou archi-
tektonického řešení je Eva Macholánová. Na restaurování sedací soupravy 
z 19. století přispěl kraj Vysočina prostřednictvím grantového programu 
Klenotnice Vysočiny. Podíl na výsledné podobě expozice mají i majitelé 
zámku, kde muzeum sídlí, rodina Podstatzky-Lichtenstein. Ti totiž nechali 
nákladem dvou set tisíc korun restaurovat fresky ve výstavních sálech. 
Celkem tento počin, který si budou moci zájemci o historii prohlížet 
po dobu desíti až patnácti let, přišel na necelý milion tři sta tisíc korun. 
Účelové dotace města činily 630.000 korun v roce 2007, 270.000 pak 
v letošním roce. Z investičního fondu muzea šlo 315.000 Kč a z Klenotnice 
Vysočiny 43.000 Kč. 

Nová regionální expozice přivítala o víkendu první návštěvníky

Na vernisáži zmíněné vel-
kolepé výstavy v prostorách 
zámku samozřejmě nechyběla 
starobylá hudba, kterou ob-
starala skupina Weytora, dále 
scénky mapující jednotlivá 
století a ani bohatě prostřené 
tabule ve třech sálech, které 
byly dílem zdejší hotelové ško-
ly Světlá.                Iva Horká

Slavnostního přestřižení pásky se zhostili starosta Velkého Meziříčí 
František Bradáč (vlevo) a senátor za žďárský okres Josef Novotný. 
Vpozadí ředitelka muzea Irena Tronečková, jež svým slovem přítomné 
provedla celou vernisáží.                                                  Foto: Iva Horká

První, kdo se zajímal o jeden z nejcennějších kousků – městskou knihu 
s nejstarším datovaným záznamem z roku 1385 –, byl starosta našeho 
města František Bradáč.                                                 Foto: Iva Horká

Celkový pohled do jednoho z výstavních sálů.                Foto: Iva Horká

Kdy se mohou zájemci vypravit na prohlídku:
Květen, říjen: so, ne, svátky od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin, 
 (út–pá jen objednané skupiny, min. 15 osob).
Červen až srpen: út–ne 9–12, 13–17 hodin.
Září: út–ne 9–12, 13–16 hodin.

Švédští i čeští studenti poznávají naše město
Ve dnech 7.–14. května 2008 v našem městě probíhá výměna se švéd-

ským městem Vansbro, zahrnující 17 švédských a 17 českých studentů 
ve věku od 14 do 18 let. Cílem této výměny je mezinárodní porozumění 
mládeže, což je vlastně poznat i z názvu projektu – „Getting kNOw“, 
a také získat poznatky o židovské kultuře a zamyslet se nad problematikou 
rasismu v EU a ve světě.

Účastníci se v pátek setkali se starostou Velkého Meziříčí ing. Františ-
kem Bradáčem v obřadní síni na místní radnici. V neděli se prošli Balin-
ským údolím na ekologické vycházce a v pondělí také navštívili některé 
z místních středních škol. Více se můžete dozvědět v příštím čísle.

Tato akce probíhá pod záštitou starosty města ing. Františka Bradáče 
a byla fi nančně podpořena Evropskou komisí prostřednictvím programu 
Mládež v akci.                                                                                     -úč-

Návštěvu přijal starosta města František Bradáč na zdejší radnici. 
Foto: archiv MěÚ

Financování bydlení
Dnes již téměř každá banka poskytuje úvěr či hypotéku na fi nancování 

bydlení a jejich podmínky se navzájem příliš neliší. Mimo banky jsou tu 
také další soukromé fi rmy, které se snaží doplňovat a snad i konkurovat 
bankám. Takovéto soukromé půjčky ručené nemovitostí vidíme jako vy-
soce riskantní. Nebezpečí je velké, protože časem zjistíte, že většinu úvěrů 
není možné splácet za podmínek, které smlouva ukrývá a v důsledku toho 
časem přicházíte o zastavenou nemovitost. Vždyť jen v loňském roce bylo 
vyhlášeno přes 300 tisíc exekucí. Lidé mnohdy naivně věří ve výhodnost 
půjčky a pod vidinou rychlého bydlení podepíší vše, jen aby mohli co 
nejdříve získat peníze a bydlet. Spousta lidí si raději vyřídí úvěr, za který 
nemovitost pořídí. V první fázi nic neplatí, stačí podepsat několik papírů. 
Možná je lepší počkat, něco našetřit, popřípadě částku k dofi nancování si 
půjčit, ale v každém případě jen v zavedené  bance, která se zabývá úvěry 
a hypotékami. Z naší realitní praxe bylo v loňském roce více než osmdesát 
procent obchodů uskutečněno právě prostřednictvím úvěrů a hypoték. 
I přesto se domnívám, že je namístě více zodpovědnosti při fi nancování 
bydlení. Každému doporučujeme, kdo si chce pořídit nemovitost, ať si 
prověří, co kupuje a za kolik. Mnohdy se dá koupit levněji, lépe a měsíční 
splátky mohou být také ještě nižší a bez velkého rizika.

Ivana Dočkalová

► Zlatý čepec z první třetiny 
19. století.    Foto: Iva Horká



Učitelé předvedli,
že umějí nejen hrát, ale i bavit

Po dvou letech se znovu na pódium Jupiter clubu postavili učitelé zdejší 
základní umělecké školy (ZUŠ) pod vedením ředitele Martina Karáska. 
Představili se na více než dvouhodinovém Koncertu učitelů, který se 
konal minulou středu vpodvečer. Spolu s nimi účinkoval pěvecký sbor 
a orchestr ZUŠ i saxofonový  kvartet ze základní umělecké školy Jaroslava 
Kvapila z Brna. Slovem hudební klání provázel Jan Havliš z dramatického 
oboru místní ZUŠ.

Repertoár představení byl vskutku pestrý a na jeho výběru si jeho 
protagonisté dali opravdu záležet. Ve dvaceti skladbách se objevila jak 
klasická, tak moderní díla od Dvořáka, Fibicha, Liszta přes Hradeckého, 
Pavlíčka až po Gershwina, Ellingtona či Freedmana. Zazněla například 
oblíbená kompozice Pro Elišku, ale tentokrát v jazzové úpravě, dále blues 
či rokenrol a další. Od kytarového mága Michala Pavlíčka si pak manželé 
Němcovi vybrali skladbu Villa Ada, kde autor využívá lidského hlasu 
jako nástroje. Do povědomí vešla interpretací přední české zpěvačky Báry 
Basikové a Zdeňka Němcová za ní nezůstávala pozadu ani o píď.

Nejpočetnější 
hudební obor ale ne-
zůstal osamocen, ač 
mu patřila podstatná 
část programu. Po 
přestávce přišla na 
řadu Nedělní chvilka 
poezie (která slovy 
moderátora nikoho 
nezabije). Jan Hav-
liš z dramatického 
oboru sehrál s Rado-
vanem Hajným Po-
lednici v moderním 
pojetí, přičemž R. 
Hajný, zástupce ře-
ditele ZUŠ, ztvárnil 
nemilosrdnou poled-
nici oděn do sukně 
a s parukou na hlavě. 

Jen taneční obor nepřinesl svoji 
trošku do mlýna, neb …ředitel 
Karásek si zapomněl doma 
piškoty a bez nich to Labutí 
jezero prostě nedá…, žertoval 
moderátor Havliš. 

Ostatně, je dobře, že učitelé 
střídali vážnost s humorem, 
jejich žáci je totiž bedlivě sle-
dovali a viděli tak, že opravdu 
umějí hrát a publikum navíc 
ještě pobavit.

Samotný závěr pak patřil 
mohutnému tělesu, jež čítalo 
celkem čtyřiapadesát hráčů. 
Tvořil ho Pedagog Band a or-
chestr ZUŠ, jenž symbolicky 
zahrál přídavkovou skladbu ze 
seriálu Profesionálové. Koncert 
skvěle ozvučil zvukař Lukáš 
Hvězda z firmy Music Data.   
                                   Iva Horká
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OKÉNKO KRAJE

Za krásného počasí nedělního dopoledne se na náměstí sešli velkome-
ziříčtí sociální demokraté a příznivci lidové hudby k oslavě Dne matek. 
K poslechu vyhrávala oblíbená dechovka Veselá sedma. Její kapelník 
pan Sedlařík se ve městě těší stálé popularitě, zejména mezi bývalými 
spolupracovníky závodu Lacrum. Setkání se zúčastnil také poslanec 
František Bublan, který svůj pobyt ve Velkém Meziříčí zahájil účastí 
na mši v kostele sv. Mikuláše. Doprovázela jej ing. Dagmar Zvěřinová, 
kandidátka do Senátu za ČSSD. Pod lipami se nejen vesele vyhrávalo, 
ale také zpívalo a došlo i na taneček. Překvapila i nebývalá účast asi tří 
stovek hudbymilovných posluchačů. Všechny přítomné ženy obdržely 
od pořadatelů hezkou růži. Až polední zvony ukončily příjemné dopo-
ledne. Účinkujícím a hlavně zúčastněným spoluobčanům děkujeme. 
Dlužno dodat, že zejména střední a starší generace by si ráda podob-
ných setkání užívala daleko víc, než je jí nabízeno.    Josef Láznička

Foto: Antonín Dvořák

Zdařilá oslava Dne matek

Krajské dotace putují
na pasport místních komunikací

Krajští radní schválili dotaci 56 obcím na Vysočině na pořízení nebo 
aktualizaci pasportu místních komunikací. Do obecních rozpočtů tak 
poplyne celkově přes 762 tisíc korun. Přidělení dotace musí ještě pro-
jít schvalovacím procesem v krajském zastupitelstvu, které se sejde 
13. května.

Cílem krajské dotace je poskytnout obcím fi nanční podporu na vytvoře-
ní pasportu místních komunikací nebo jeho aktualizaci. V loňském roce, 
kdy byl dotační titul pro místní samosprávy vyhlášen poprvé, uspělo se 
svými žádostmi 42 obcí a dotace činila 821.500 korun. Pro letošní rok byla 
na tento účel v krajském rozpočtu vyčleněna částka až 2 miliony korun. 
Stejný dotační titul by měl být vyhlášen i v roce 2009.

Pasport je jakýsi seznam místních komunikací a obsahuje mimo jiné 
i základní popis umístění komunikací na pozemcích obcí, jejich typ (např. 
zda jde o cestu, vozovku, chodník), základní vlastnosti (např. podloží, 
povrch, příslušenství). Obecné požadavky na pasporty místních komu-
nikací obcí stanoví zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
„Při orientačním dotazníkovém průzkumu v roce 2005 bylo zjištěno, že 
odpovídající pasporty místních komunikací má na Vysočině zhruba jen 
10 % obcí,“ doplnil Jaroslav Pospíchal z odboru dopravy a silničního 
hospodářství                 Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Gymnázium Velké Meziříčí a Pedagogické centrum Vysočina pořádají 
ve středu 21. května 2007 ve 14 hodin v učebně ZSV gymnázia přednášku
RNDr. Petra Vrány a Mgr. Richarda Smutného z Gymnázia Velké Meziříčí

Český učitelský týden v CERN
CERN, evropská laboratoř pro částicovou fyziku, nabídla svým členským 
zemím uspořádání týdenních vzdělávacích programů pro jejich učitele. 
Akce pro učitele fyziky středních škol z našeho kraje byla organizována 
ve spolupráci Pedagogického centra Vysočina, Gymnázia Žďár nad Sá-
zavou a OŠMS KrÚ kraje Vysočina a fi nančně podpořena z prostředků 
kraje Vysočina. Proběhla v termínu 1. 3.–9. 3. 2008 pod názvem Český 
učitelský týden v CERN.
Cílem programu bylo:
● seznámení učitelů se současnou částicovou fyzikou
● názorná a důkladná ilustrace toho, co znamená současný základní 

výzkum na špičkové světové úrovni
● poznání role České republiky v jednom vědeckém oboru
● motivace učitelů 
● integrace českých učitelů do mezinárodního prostředí 
● stimulace kontaktů a výměny zkušeností mezi učiteli navzájem a mezi 

učiteli a vědeckými pracovníky
Přednášející seznámí zájemce z řad učitelů, žáků i širší veřejnosti s prů-
během této stáže. Při ní měli např. jedinečnou možnost sestoupit do 
hloubky 100 m a prohlédnout si část urychlovače LHC a dokončovaný 
detektor ATLAS. Program obsahoval dále přednášky, exkurze do vý-
početního střediska, do továrny na antihmotu atd. Účastníci si prohlédli 
interaktivní výstavy v areálu CERN a mohli si sestavit jednoduchou 
mlžnou komoru…               RNDr. Aleš Trojánek, ředitel gymnázia

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Nedělní den patřil všem mamin-
kám a k jejich svátku proběhlo ne-
spočet akcí. Klienti křižanovského 
ústavu sociální péče si připravili 
pro tuto příležitost také svoji be-
sídku, na niž se sjely nejen jejich 
rodiny, ale přišli také mnozí další 
hosté – zástupci obce Křižanov, 
kraje Vysočina, bývalí zaměstnanci 
ústavu, sponzoři a jiní.

Program zahájila kapela Ša-
fářanka několika písničkami. Jak 
připomněla ředitelka ústavu Ma-
rie Bartošková, skupina oslavila 
v loňském roce již třicáté výročí 
svého vzniku a na besídce mohla 
předvést novou moderní ozvučo-
vací techniku. Potom se střídaly 
básničky, pohádky O líném Hon-
zovi či Otesánek, cvičení aerobicu 
a další příspěvky klientů z jednot-
livých oddělení i ze základní školy 
a praktické školy. Pásmo zakončila 
opět Šafářanka. 

Při příležitosti slavnostního do-
poledne v křižanovském ústavu si 

hosté mohli prohlédnout budovu 
zámku, která postupně prochází 
rekonstrukcí. Marie Bartošková 
seznámila přítomné s posledními 
pracemi, které na ústavu proběh-
ly. Od opravy vstupních prostor, 
kde naleznou klienti nové pra-
covní uplatnění v recepci, přes 
rekonstrukci osobního výtahu, 
postupnou výměnu oken a dve-
ří, jež bude ukončena poslední 
etapou na zámeckém nádvoří. 
Klienti se mohou těšit z četného 
nového vybavení, jakým jsou 
třeba nábytek, postele, ale také 
bazén v parku, keramická pec 
a rehabilitační přístroj motomed. 
Letos má být v budově zavedena 
vzduchotechnika. 

Mimoto mohli návštěvníci bě-
hem nedělního dopoledne využít 
prohlídky terapeutických dílen 
a školy. Pro potěšení si mnozí 
zakoupili některé z výrobků, které 
klienti v dílnách vytvářejí.

Text a foto: Martina Strnadová

Klienti ústavu přivítali hosty

Kulturní pásmo k oslavě Dne 
matek proběhlo b neděli odpoledne 
v Jupiter clubu. Básně, písně a tan-
ce připravili kapela Jupiter a sólis-
té, spolu s dětmi ze základní školy 
Sokolovská. Ty zatančily na hudbu 

Pedagog Band (na snímku) s orchestrem ZUŠ zahrál v závěru koncertu 
přídavkovou skladbu z fi lmu Profesionálové.                 Foto: Iva Horká

Manželé Zdeňka a Petr Němcovi, kteří na 
ZUŠ učí zpěv a kytaru.  Foto: Iva Horká

Zpívali matkám

Z celkového počtu 
221 snímků vybrala 
porota ty nejlepší. 
Jejich autoři byli 
oceněni na vernisáži 
fotografi cké výstavy 
v Galerii synagoga 
minulou st ředu 
odpoledne. Soutěž 
o nejlepší snímek 
ve třech kategoriích 
– pohled na osoby, 
město a stavby 
– byla vyhlášena 
vloni a patř ila do 
trojice soutěží pod 
společným názvem 
Jakou barvu má 
naše město? Konaly 
se u příležitosti le-
tošních oslav Velké-
ho Meziříčí. Jejich 
hlavní koordinátor-
kou byla ředitelka 
městské knihovny 
Ivana Vaňková. Vý-
sledky literárního 
a výtvarného klání 
byly vyhlášeny o tý-
den dříve. Vítězné 
a další práce můžete 
zhlédnout ve výstavní síni Jupiter 
clubu do 25. května. Výtvarnou 
soutěž připravila Základní škola 
Sokolovská VM pod odborným 
vedením I. Bíbrové, nad literární 
částí bdělo zdejší gymnázium a je-
ho profesorka Eva Kočí Valová.

Fotografická soutěž pak byla 
dílem Základní školy Oslavická 
pod dohledem Ivany Hladíkové. 
Snímky posuzovali Jitka Bradáčo-
vá, Jiří Michlíček, Eva Lysáková, 
Martin Pelikán, Ivana Vaňková, 
Ivana Bíbrová a Eva Kočí Valová. 
Tato porota přiřkla vítězství Bo-

ženě Sedlákové (kategorie pohled 
na osoby), Jiřímu Mrázovi (pohled 
na město) a Michalu Koudelíkovi 
(pohled na stavby). Ceny na slav-
nostní vernisáži předávali starosta 
města František Bradáč, místosta-
rosta Josef Komínek a ředitelka ZŠ 
Oslavická Dagmar Suchá. Kulturní 
program připravili žáci 8. A a B ze 
ZŠ Oslavická, občerstvení potom 
žáci Střední školy řemesel a služeb 
Velké Meziříčí.

Výstavené snímky můžete 
zhlédnout v Galerii synagoga do 
8. června.                     Iva Horká

I fotografi cká soutěž zná vítěze

Ředitelka ZŠ Oslavická Dagmar Suchá předává cenu za první místo v ka-
tegorii pohled na stavby města Michalu Koudelíkovi.   Foto: Iva Horká

Vítězné snímky lze najít na společném panelu. 
Vpravo nahoře fotka M. Koudelíka, vlevo nahoře 
B. Sedlákové a pod ní J. Mráze.  Foto: Iva Horká

z pohádky Zlatovláska či ztvár-
nily Marnivou sestřenici. S verši 
Jaromíra Pelce vystoupila Libuše 
Kučerová. Pořadem provázeli Jiří 
Smolík a Lidka Vidláková. 

Text a foto: Martina Strnadová

Radovan Hajný jako polednice (vpravo) a Jan 
Havliš.                            Foto: Iva Horká
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Svatozdislavská pouť v Křižanově
Sobota 31. května 2008 
15.00 – mše svatá na Svaté u Kadolce s farníky a kněžími velkomezi-

říčského děkanství – po mši sv. tradiční malé občerstvení pro 
poutníky

16.00 – soutěžní rodinná cesta ze Svaté do Křižanova
18.00 – začátek programu s občerstvením pro děti i rodiče na farní 

zahradě v Křižanově
 – hudba country kapela Amatéři – skupina s otcem V. Langrem 

z Břeclavi-Poštorné
 – zábavný program pro děti na farní zahradě
19.00 – Katolický dům – přednáška a beseda pro rodiče o výchově 

v dnešní době – přednášející Mgr. Jan Pacner 
20.00 – Noční bdění se svatou Zdislavou – posezení pro potěchu duše 

na farní zahradě s překvapením
Neděle 1. června – Svatozdislavská pouť v Křižanově
 6.00 – první mše svatá (místní duchovní)
 7.30 – mše svatá sloužená Mgr. Janem Pacnerem, vojenským kaplanem 

armády ČR a bývalým křižanovským kaplanem
10.00 – mše svatá sloužená P. Augustinem OP, knězem řádu kazatelů 

dominikánů z Jablonného v Podještědí.
11.00 – občerstvení na farní zahradě
14.30 – svátostné požehnání
16.00 – malé fotbalové utkání – mladší ministranti s panem farářem 

versus „starý páky“ (bývalí odrostlí ministranti)
18.00 – Svatá Zdislava od Marie Holkové v Katolickém domě – divadelní 

představení dětí křižanovské farnosti.                   Josef Drlíček

Osm zastavení jara
– naučný výlet se vydařil

Dne 4. 5. 2008 uspořádal DDM 
Velké Meziříčí naučný výlet po 
památkách Vysočiny. Navržený 
harmonogram se během cesty 
spontánně poněkud měnil, a tak 
měli účastníci nakonec možnost 
prohlédnout si převážně sakrální 
objekty. Pomineme–li krátké za-
stavení u nově zřízeného strašidel-
ného hradu v Dolní Rožínce, byla 
první zastávkou návštěva kostela 
sv. Michala ve Vítochově. Přízni-
vec kostela pan Hanus nám ukázal 
vzácné fresky v presbytáři, porefe-
roval o proběhlém archeologickém 
výzkumu i o dalších plánovaných 
akcích. Vystoupili jsme také na 
věž, kde jsme si prohlédli starobylé 
zvony a rozhlédli se po krajině. Pak 
jsme již spěchali do Dalečína, projít 
si zříceninu někdejšího hradu, kde 
nyní také probíhají zabezpečovací 
práce. Krátká návštěva Ubušínku 
nám přiblížila pozoruhodnou 
lidovou architekturu. Dále jsme ab-
solvovali velmi zajímavý program 
v Trpíně. I když se pouťová boho-
služba, která předcházela varhan-
nímu koncertu, poněkud protáhla, 
byli jsme za čekání odměněni po-
svícenskými buchtami. Na varhany 
zahrál organolog Královéhradecké 

diecéze Václav Uhlíř. Repertoár byl 
zajímavý, zvuk nástroje ušlechtilý 
a atmosféra příjemná. Následnou 
přednášku o restaurování varhan 
jsme však již nemohli vyslechnout 
celou a přesunuli jsme se do Bys-
trého, kde jsme poobědvali. Po 
obědě a krátkém odpočinku jsme 
se svěřili do péče místního prů-
vodce pana Unčovského, který nás 
provedl místním poutním chrámem, 
zavedl na věž a dal k dobru několik 
historek z natáčení fi lmu Všichni 
dobří rodáci. Po prohlídce Bystrého 
následoval přesun opět do prostoru 
Trpín-Svojanov. Tam jsme zhlédli 
unikátní fresky ve středověkém 
kostelíku sv. Mikuláše a vyšli jsme 
si krátkou podvečerní procházkou 
k poustevně Na Majdalence. 

Počasí nám přálo, program byl 
dobře připravený a zajímavý, a přes-
tože bylo v kostelních prostorách ve-
směs velmi chladno, nabyté zážitky 
nám přinesly potěšení. Všechna 
navštívená místa proto vřele do-
poručujeme ke zhlédnutí. Návštěva 
hradu Svojanova zůstala výzvou bu-
doucnosti. Ostatně vnímavý poutník 
si je dobře vědom toho, že když už 
se mu podaří zlatá jablka spatřit, bu-
dou vždy nedosažitelná.    Jiří Milota

(3. díl – pokračování z čísla 
17/2008)

DO SVĚTA
Svět se pro Bohumila Buriana 

otevřel v roce 1917, kdy začal 
studovat boskovické gymnázium. 
Vzpomíná sestra Božena: „Chodi-
lo se tehdy pěšky pět kilometrů do 
Skalice a odtud lokálkou do Bosko-
vic. Drnovičtí studenti se scházeli 
vždy ráno o půl šesté u mostku za 
naším stavením, při cestě ze vsi. 
Bývalo jich tam kolem sedmnácti. 
Pískli a šli. Když byla krutá zima, 
museli si prošlapávat cestu. Bratr 
bydlel asi dvě zimy v podnájmu 
v Boskovicích. Pamatuji si, když 
se bratr vracel ze školy, většinou 
kolem čtvrté hodiny odpolední, 
najedl se a šel se učit do místnosti 
za kuchyň. Stůl, svítící petrolejka 
a jeho soustředěná mysl. Třeba až do 
půlnoci. Prosil nás, abychom ho ne-
rušili. Ráda jsem mu pucovala boty 
a dávala je na kamna, aby se usušily 
a nahřály. Měl jen jedny.“ 

Bohumil absolvoval gymnázium 
v roce 1925. Uvažoval o profesi 
lékařské, ale nakonec vstoupil do 
bohosloveckého semináře v Brně 
a stal se lékařem duší. O jeho stu-
dentských časech bohužel téměř nic 
nevíme. Pouze to, že byl vynikajícím 
studentem a že duchovní cvičení 
pro tehdejší seminaristy několi-
krát vedl vynikající a inspirativní 
teolog, publicista, pozdější vězeň 
komunistických kriminálů domi-
nikán Silvestr Braito (1898–1962). 

Slet čarodějnic na Rudě
V předvečer prvního máje se slétlo k „Roudské stodole“ na třicet 

čarodějnických učnic a učňů, aby během Filipojakubské noci předvedli 
svůj šarm, um a čáry. Soutěžili mezi sebou v jízdě zručnosti (opičí dráha 
s koštětem), ve které nejlépe uspěl starší učeň Toprajder, mladší učnice 
Anče a z těch nejmladších Katuška. V soutěži dovednosti (limbo) s pře-
hledem zvítězila ohebná čarodějka Terína a ďábelské tance (hula hop) 
nejlépe zvládla Rousína. 

Diváci během celého odpoledne mohli vybírat a volit nejkrásnější 
čarodějky a čaroděje – na prvních třech místech se umístili Katuška, 
čaroděj Domestosdar a Liliána. Pro vítěze byly připraveny ceny v podobě 
leteckých průkazů na košťata, čarodějnických nosů, hraček, sladkostí 
a diplomů. Všichni návštěvníci se mohli občerstvit čarodějnickým mlsem, 
dračí žlučí či vraní krví, pro ty starší byly připraveny chmelový lektvar, 
bramborový odvar či dračí slina. 

Večer vyšel od kulturního domu lampiónový průvod, jehož účastníci 
upálili pět odsouzených čarodějnic na kopci Strážník.

Díky čarodějnickým kouzlům všem přálo počasí a všichni si na konec 
mohli říct, že se tento sabat vydařil a už se těšíme, až se za rok zase 
slétneme…                                                                                           -MaSme-

Přehled seriálů
Pro lepší orientaci uvádíme malý přehled toho, co vyšlo.
Seriály najdete v drtivé většině na straně 4, vždy pod kolonkou Pří-

spěvky od čtenářů, eventuálně též na straně 3.
Minerály: č. 42, 43, 44, 45/2007; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, v č. 
17/2008 –seriál skončil.
Záchranka: č. 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 17/2008. Příští díl bude v některém 
z dalších čísel.
Peru: č. 10, 12, 14, 16, 18/2008. 
Zapomenutá výročí (Světla): č. 14, 16, 18/2008. 
Do nebe se nejede v kočáře: č. 15, 17, 19/2008.                                -ivh-

Zachovala se Burianova vzpomín-
ka, kterou uplatnil v jednom svém 
kázání: „Ještě jsem byl studentem, 
když v Zaječí u Brna udála se 
hrozná srážka rychlíku s vlakem 
nákladním. V Brně nastoupili do 
rychlíku také novomanželé, kteří 
měli právě po svatbě a vydali se 
spolu na svatební cestu. Manžel 
při srážce zahynul, mladá paní byla 
těžce zraněna. Úplně se nevyléčila, 
zůstala nemocná. Proč Bůh na mne 
poslal tak hroznou zkoušku právě 
v okamžiku vrcholného štěstí? ptala 
se snad tisíckrát či ještě vícekrát tato 
křesťanka, která za několik hodin po 
svatbě byla už mladičkou vdovou. 
Ale nakonec se přece jenom se 
svým utrpením smířila, neboť nau-
čila se zbožně modlit slova, jimiž nás 
naučil modlit se s odevzdaností do 
vůle Boží sám Syn Boží: Buď vůle 
tvá, jako v nebi tak i na zemi!“ Jak 
bohoslovec Burian prožíval dobu své 
kněžské formace, co četl, jak vnímal 
prvorepublikovou atmosféru, která 
nebyla katolické církvi nijak přátel-
sky nakloněna – o tom se můžeme 
jen dohadovat. Vhled do rodinné at-
mosféry podává Burianův synovec 
Josef Tenora: „Poválečné poměry 
byly u Burianů tristní – jednak 
onemocněl a umřel strýček Franti-
šek, všestranně nadaný, do kterého 
se vkládaly velké naděje. Jednak 
dědeček, tedy tatínek Bohumila, po 
válce při kolkování peněz nechal na 
žádost jednoho sedláka okolkovat 
určitý obnos na svoje jméno a fi -

nanční úřady v něm proto po mno-
ho let viděli zbohatlíka, což nebyla 
pravda. Dále – dům byl zadlužený 
od té hrozné povodně z roku 1922. 
Tetička Marie se vdávala na grunt do 
Voděrad a musela mít odpovídající 
výbavu. Brzy zemřela. To vše bylo 
bolestné a nesnadné. A doma tři 
dcery. Moje maminka Růžena si 
vzala za muže tovaryše svého otce 
a Božena s Antonií zůstaly doma. 
Později, když byl strýček ustanoven 
farářem, odešly k němu na faru a on 
se o ně postaral.“ 

DRNOVICKÁ PRIMICE
Bohumil Burian byl na kněze 

vysvěcen v Brně 5. července 1929. 
Slavná primiční (první) mše se 
uskutečnila doma v Drnovicích, 
14. července 1929. Na Burianově 
primičním obrázku můžeme číst 
citát z Žalmu: „Čím se odplatím 
Hospodinu za všecko, co mi udělil?“ 
Na fotografi ích z toho dne vidíme 
zametený a upravený dvůr u Buri-
anů, březové ozdoby, lidé v čistém 
slavnostním oblečení, houf družiček 
a dívek v bílém, s čelenkami, bratr 
Antonín s motýlkem u krku, žádné 
juchání, ale soustředěné tváře. Bohu-
mil sedí uprostřed své rodiny, hlavu 
mírně nakloněnu, kulatý obličej, 
brýle, vysoké oblé čelo, masivnější 
tváře. Oči a výraz naznačují rozhod-
nost, ale také jako by uvažoval o tíze 
odpovědnosti. Vzpomíná sestra Bo-
žena: „Primice u nás v Drnovicích 
před tím dlouhá léta nebyla. Tedy 
teď se připravovala velká slavnost. 
Vařili jsme tři neděle, pan hrabě dal 
srnce, mlynář pytel mouky, pekař 
Mach napekl několik várek koláčů, 
řídící Vlach půjčil školu – v učebně 
byla hostina. Každý z obce něčím 
přispěl, to byla úžasná atmosféra 
bratrství. Uklízela se celá dědina, 
náš dům se gruntoval a na dvoře byl 
naražený soudek piva na spláchnutí 
prachu. V den primice přišlo celé 
procesí boskovických žebráků, 
zvony zvonily, kůr zpíval, bratr hrál 
na varhany, my holky šly za družič-
ky. Vzpomínám si, že Bohumil byl 
trochu rozrušený. Jistě z toho, že 
se stával služebníkem Ježíšovým 
a bral to opravdově, ne jako funkci, 
ale jako službu. A jídlo, co se ten den 
nesnědlo, rozneslo se po sousedech. 
Za bratra jsme se modlili, aby svoji 
službu unesl a byl dobrým knězem.“
MEZIŘÍČÍ: RADOST I KŘÍŽ

Teď trochu životopisné statis-
tiky: P. Bohumil Burian byl jako 
novosvěcenec ustanoven kaplanem 
v Lysicích, kde si za svůj první plat 
pořídil radiopřijímač. Prezenční 
tříměsíční službu vojenskou konal 
u 24. pěšího pluku ve Znojmě (1929). 
Poté byl ustanoven administrátorem 

v Černé Hoře, Obyčtově a kaplanem 
v Netíně, odkud přišel 1. 9. 1931 do 
Velkého Meziříčí jako I. kaplan. 
Po dvou letech administroval pět 
měsíců faru v Jemnici, odkud se 
vrátil zpět do Velkého Meziříčí. 
Působil jako pokladník charitativ-
ního spolku Ludmila a v Okresní 
péči o mládež. Dne 11. března 1935 
odešel jako kooperátor do Kunštátu 
nedaleko svého rodiště, kde půso-
bil do 1. července 1937. Znovu byl 
přemístěn do Velkého Meziříčí jako 
zástupce nemocného faráře P. Josefa 
Skácela (1885–1939). Dne 26. červ-
na 1939 byl presentován zemským 
úřadem v Brně a 1. srpna 1939 
investován brněnským biskupem 
jako farář velkomeziříčský. 

Tedy do Velkého Meziříčí se vrátil 
potřetí a naposledy. Velké Meziříčí 
se stalo jeho novým domovem, 
místem řady přátelství, blízkých 
lidí a spolupracovníků, duchovních 
prožitků, ale také místem osobní 
křížové cesty. Za těch dvacet let 
bylo pouze pár poválečných mě-
síců poklidnějších. Většinu času 
prožil a pracoval pod mocenským 
nátlakem – za nacistů a komunistů. 
Jak P. Burian v tomto úsilí obstál? 
Jakému zlu, šikanám a hrozbám mu-
sel čelit a jaký kříž nést? Pokusme 
se z  archivních záznamů, osobních 
zápisků, dochované koresponden-
ce a několika svědectví sestavit 
mozaiku jeho velkomeziříčského 
života. Bude to mozaika nutně neú-
plná a fragmentární, přesto usilující 
o co nejvěrnější zachycení historické 
skutečnosti. 

P. Burian při svém farářském 
nástupu v roce 1939 do farní kro-
niky napsal: „Pojď, řekl Kristus, 
pod tíží se kloně, a pravicí kříž 
na rameně zvedal a okem v slzách 
průvodce hledal, co líc mu bledla 
a šel jsem já nehodný služebník, 
jejž si vyvolil, aby pokračoval 
v práci na líše velkomeziříčské, na 
níž padl můj předchůdce farář Josef 
Skácel.“ Týdeník Velkomeziříčsko 
přináší ve svém 29. čísle z 15. čer-
vence 1939 tuto zprávu: „Počátkem 
července byl na uprázdněné místo 
faráře ve Velkém Meziříčí jmeno-
ván dosavadní administrátor místní 
fary P. Bohumil Burian. P. Burian 
působil ve Velkém Meziříčí řadu let 
jako kaplan a získal si pro své osob-
ní vlastnosti i jako výborný kazatel 
oblibu farníků, kteří jistě s radostí 
vzali na vědomí jeho jmenování 
v důležitém úřadě, osiřelém v břez-
nu 1939 úmrtím faráře P. Skácela.“

Miloš Doležal, 
redaktor ČRo Praha 

Foto: archiv MD
(Další díl v čísle 21)

DO NEBE
SE NEJEDE V KOČÁŘE !

Bohumil Burian kaplanem v Lysicích.

Bohumil Burian vpravo, vlevo Mons. Karel Vystrčil, dlouholetý meziříčský 
profesor náboženství.

Bohumil Burian uprostřed předválečného velkomeziříčského spolku.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM
Provedeme:
veškeré malířské a natěračské 
práce včetně nátěru fasád.
Kontakt: Jiří Dufek – 777 321 877,
 Dušan Obůrka – 608 460 039

Firma patřící k mezinárodnímu koncernu ITW
zabývající se zpracováním plastových hmot pro automobilový 
průmysl
DIVIZE BODY COMPONENTS hledá pracovníka na pozici:

NÁSTROJAŘNÁSTROJAŘ
Pracovní náplň:
● opravy, údržba a změny na našich sériových vstřikovacích 

formách 

Očekáváme
● praxe v oboru nástrojař
● obsluha CNC centra, hloubičky, drátovky, soustruhu,

svářečky, práce na PC (výhodou) 

Nabízíme:
● zajímavé pracoviště v moderním expandujícím podniku
● atraktivní plat 
● možnost profesního růstu v mezinárodním koncernu

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením
dosavadní praxe v na tuto adresu: 

ITW Pronovia s. r. o., BODY COMPONENTS
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Kala Libor
Tel: 602 334 816, 566 788 908
Fax: 566 788 831
E-mail: libor.kala@vbs.itw-deltar.com

Tel. 775 100 321.

Půjčky
Platíte pouze měsíční splátky.

Kontakt 773 565 767
www.pujcime-vam.cz

Tel.: 604 214 453.

Žaluzie, sítě,

plovoucí podlahy, PVC.

Caha, Trnava 194
602 950 763

Navštivte Second Hand 
v bývalé budově Svit,

přestěhováno do 1. poschodí.

Prodej pokračuje. 50 % sleva.

Neříkejte nám, kolik vyděláváte!
U některých hypoték nepožadujeme potvrzení

o příjmech či daňová přiznání.
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23,VM

pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Novinka 
Dětské výhodné menu

jídlo + nápoj +   hračkahračka

Těšíme se na vaši návštěvu.
Vaše spokojenost je naší odměnou.

55 Kč.

49 Kč.To tady ještě nebylo!!!
Tak levný oběd jen za

Nově otevřeno
BISTRO PANDA FAMILY.

EURO BAGGING, s. r. o.
Hledá uchazeče na pozici

Servisní technik ČR 
+ zahraničí

Požadujeme:
 SOU, SŠ vzdělání (strojní zá-

mečník)
 svářečské oprávnění
 znalost AJ výhodou
 řidičský průkaz skupiny B,T
 časová fl exibilita
 spolehlivost, samostatnost
 ochota cestovat

Nabízíme:
 zajímavou práci s možností 

cestování
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování
 příspěvek na investiční život-

ní pojištění
V případě zájmu o danou pozici 
zašlete váš profesní životopis na 
naši adresu: Průmyslová 2082, 
594 01 Velké Meziříčí nebo na 
e-mail: j.orel @eurobagging.com

Maturanti
využijte možnost práce v perspektivním oboru jako 

poradce pro fi nanční plánování.
Máte možnost pracovat pro největší fi nanční instituci světa – holand-
skou fi nanční společnost ING. Právě v této době doplňujeme místa 

v obchodní skupině pro jihlavskou agenturu. 
Pro více info kontaktujte: Pavel Šacl, vedoucí obchodní skupiny 

ING, Dvořákova 9, 586 01 Jihlava. 

Tel.: 602 187 654, e-mail: pavel. sacl@poradce.ing.cz

Nábytek NEKO, Náměstí 165, Velké Meziříčí
Chcete si dopřát kvalitní spánek na kvalitní matraci?
Navštivte naši prodejnu ve dnech 19.–23. 5. 2008.
Opět jsme pro vás připravili

kdy vám poradí odborníci z fi rem vyrábějících matrace:
19.–20. 5. – matrace Perdormire – matrace s desetiletou zárukou
21. 5. – matrace TEMPUR – stav beztíže na vlastní kůži 
22.–23. 5. – speciální podložka a počítač ERGO CHECK vám usnadní
  výběr vhodné matrace

Při objednávce matrací a roštů v tomto týdnu budeme poskytovat slevy.

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93

594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě

nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.

Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 

pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 

pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540

Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

AGRO-Měřín,
obchodní společnost, s. r. o.
Zarybník 516, 594 42 Měřín

přijme 

pekaře
pro potravinářský provoz 

v Měříně.
Předpokládaný nástup ihned.

Kontaktní osoba: ing. Petr Dvořák, tel. 
566 544 155

Nabídky lze směřovat na adresu společ-
nosti nebo pekarna@agro-merin.cz

Tel: 777 120 478.

Tel.: 604 133 836.

Masérské
rekondiční a regenerační služby

– pouze na objednání,
tel.: 737 542 951

Marková Jana, Bezděkov 878/44, 
Velké Meziříčí

ARCCH_08065_Aveo 136x183_BW_Velkomeziricsko.indd 1 5/9/08 2:43:00 PM

Prodám

■ Krmné brambory, oves, koňský 
gumák. Tel.: 566 520 132.
■ Starší mrazák Bosh, ve ve-
lice pěkném stavu. Objem 120 l. 
Ener. třída A. Plně funkční. Cena 
20.000 Kč. Dále dětskou autose-
dačku 0–13 kg, jako nová. Třikrát 
použitá. Pořiz. cena 2.500 Kč, nyní 
1.200 Kč. Tel.: 605 161 416.
■ Prase, váha 130 a 100 kg, mož-
nost porážky, cena dohodou. Tel.: 
606 806 962.
■ MZ-251 v dobrém stavu. Málo 
jetá, udržovaná. Nové brzdové 
obložení. Cena 20.000 Kč. Tel.: 
777 132 118.
■ Škodu Favorit r. v. 1989, zá-
novní zimní gumy, rok TK, cena 
5.900 Kč. Tel.: 732 311 261.
■ Plastové okno 150×150 cm z vnější 
strany hnědé, včetně vnitřních žalu-
zií. Cena 5.500 Kč. Tel.: 723 553 289.
■ Motocykl MZ 150, barva čer-
vená, r. v. 1990, najeto 21 000 km, 
cena 18.000 Kč. Výborný stav. Tel.: 
603 993 027.
■ Renault – 21, r. v. 1990, cena 
– velmi levně. Tel.: 739 330 454.
■ Koňský vůz, nářadí za koně, 
eternitové hřebenáče červené 
22 ks, nové a tabule skel bronzová 
kůra 70×165 cm, 13 ks, nové. Tel.: 
604 171 964.
■ Celolitinovou dlabačku zn. 
Rikow. Tel.: 604 171 964.
■ Škodu 120 L, ve velmi dobrém 
stavu, bez koroze, nová baterie, 
nový brzdový válec. Cena dle do-
hody. Tel.: 568 878 229.
■ Na Škodu Octavii I Al kola, 4 ks 
orig. s pneu Michelin, 195/65/15 
letní, pěkná, nepoškozená. Cena 
6.500 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Kočárek, zn. Knorr. Modro-
-modrý, čtyřkombinace. Málo 
používaný. Tel.: 777 768 058.
■ Na Favorit, Felicii zimní obutá 
kola. Tel.: 777 182 760.

(Pokračování na str. 6.)

Uhřínov 1, 594 41 Uhřínov

Přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, ul. Třebíčská

UKLÍZEČKU.
Pracovní doba 5 hodin denně v odpoledních hodinách.

Nástup možný ihned. 

Tel. 566 520 394.
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Nový kontakt pro inzerci: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. 
Více informací o podmínkách inzerce naleznete na adrese:
www.velkomeziricsko.cz.

Lisovna plastů, spol. s r. o.,

Karlov 139, Velké Meziříčí, přijme pro posílení a rozšíření 

svého pracovního týmu spolupracovníka na pozici:

SKLADNÍK V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadavky:

• výuční list v oboru nejlépe technického směru, maturita výhodou
• znalost práce s PC 
• komunikační schopnosti 
• časová flexibilita a schopnost týmové spolupráce
• oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
• praxe v plastikářském oboru vítána
• praxe skladníka vítána
• znalost systému ISO 9001:2000, ISO/TS 16 949 výhodou
• znalost systému FIFO výhodou

Hlavní pracovní náplň:

• zásobování operátorů materiálem
• řízení činností ve skladu
• vedení skladové evidence
• práce na 12 hodinové směny 

Nabízíme:

• dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti
  pracovníka 
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc 
• 1 týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování 
• možnost dalšího vzdělávání a růstu 
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o.
Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Firma Bematech s. r. o. hledá zaměstnance pro dvousměnný provoz na pozici

ADMINISTRÁTORKA
Požadujeme: zodpovědnost a flexibilitu, znalost práce na PC
 (Microsoft Office), znalost NJ nebo AJ výhodou.
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické firmě,
 nové moderní pracovní prostředí, dobré 
 platové ohodnocení.
Náplň práce: příjem a potvrzování objednávek, poradenství 
 pro zákazníky, plánování výroby, evidence
 zákazníků.
Dvousměnný provoz: jeden týden 7.00–15.30
 druhý týden 13.00–21.30
Svůj životopis zasílejte na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz

1. obchodní zástupce – školení zdarma, vysoké provize,
dotace do začátků, kariérní postup

2. tipař – bez ŽL, výborný přivýdělek
U nás platí: pravidelné provize, 0 vstupní investice, klientela 

nadosah, možnost spolupráce i při zaměstnání

!!!UVĚROVÁ SENZACE!!!

!!!PŮJČKA až 2 miliony!!!

!VYPLÁCÍME EXEKUCE!

!I NEZAMĚSTNANÝM!
bez zkoumání registrů a příjmů

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ

60.000 Kč za 1.111 Kč na 72 měsíců

110.000 Kč za 2.111 Kč na 6 let

!!!s úrokem 7,1 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521.

Nepůjde el. proud
Bude přerušena dodávka el. energie dne:
14. 5. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: K Rakůvkám, Ke Třem křížům, Krátká, Nad Sýpkami, 
Pod Kaštany, Pod Lesem, Zámecká, Zámecké schody. 
Děkujeme za pochopení.                                                                -E.ON-

40 % na veškeré zboží!
Obrazy, keramika, svíčky, sklo, …

Mini Galerie
Novosady 16

Velké Meziříčí

Otvíráme v sobotu 31. 5. od 9.00 a na Den dětí (1. 6.) od 14 hodin 
a soutěžíme o hodnotné ceny.
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. soutěž o největší ulovenou rybu a jiné!
Od 31. 5. 2008 vždy o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin.
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI. RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME.

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

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Sobota 24. 5. 2008

VÝUKA AUTOMATICKÉ KRESBY ve Velkém Meziříčí 
s lektorkou paní Lenkou Hrádkovou-Tauchmanovou
seminář pro rozšíření intuice s pastelkou
poznání sebe sama
zrušení svých negativních programů, myšlenek
pomocí automatické kresby
VÝUKA AUTOMATICKÉ KRESBY
+ VYUŽITÍ BAREVNÝCH SVĚTEL
+ METODA EFT
Místo konání bude ještě upřesněno.
Doba: 9.30 – 17.00 hodin
Cena: 750 Kč
Další informace: www.oazanatura.estranky.cz
Informace a objednávky na tel. č. 604 320 118.

Neděle 25. 5. 2008

Osobní poradna
s paní Lenkou Hrádkovou-Tauchmanovou
o otázkách zdraví, vztahů, zaměstnání…
Cena: 450 Kč/1 h
Místo konání bude ještě upřesněno
Další informace: www.oazanatura.estranky.cz
Informace a objednávky na tel. č. 604 320 118.

Termíny talentových zkoušek do Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí

Hudební a výtvarný obor – 26. 5.–29. 5. od 14.00 do 17.00
Literárně dramatický obor – 27. 5. od 16.30 do 18.00
Taneční obor – 23. 5. od 15.30 do 17.00.                                           -mk-

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám

■ Střešní tašku Tondach 12 En-
goba, nová 300 ks, také hřebenáč, 
krajovka, větračka. Cena dohodou 
(levně). Tel.: 736 244 538.
■ Pěkný plyšový koberec – bě-
houn, š. 90×350 červenočerný mo-
derní vzor, čistý, jako nový. Cena 
1.000 Kč. Plyšový vlněný koberec 
světle modrá s tmavě modrou + 
béžovou kombinací s třásněmi 
moderní, čistý. Cena 1.500 Kč. 
Tel.: 608 324 187.
■ Moderní, 3 r. požívanou roz-
kládací sedací soupravu do tvaru 
U s úlož. prostorem. Meruňková 
barva, mater. – imitace broušené 
kůže s tefl onovou úpravou. Pěkná 
celočalouněná i záda potažená. 
Nepoškozená – původní cena 30 
tisíc, nyní do 10.000 Kč. Tel.: 
608 324 187.
■ Cyklistický komplet velikosti 
L. Tel.: 732 655 962.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.
■ Novou elektrickou pečící 
troubu. Peče a také griluje. Cena 
2.000 Kč, nová stála 4.500 Kč. Ma-
jitelka zemřela. Koupím dvě stará 
dámská kola bez přehazovaček 
nebo dámské kolo Favorit. Tel.: 
566 522 460.
■ ČZ sport 175, model 477 Oil-
master, r. v. 1971, ujeto 18 869 km, 
výborný stav. Nová baterie, 
nové STK, cena 12.000 Kč. Tel.: 
732 833 697.
■ Tříradličný pluh, pojízdnou ná-
drž na vodu a elektrický nakladač. 
Tel.: 608 236 065.
■ Litinové radiátory, dětské 
kolo pro věk 5 až 7 let. Tel.: 
602 782 393.
■ Kachlová kamna modré bar-
vy s bílým vzorem. K rozebrání 
kdykoliv. Cena dohodou. Tel.: 
774 780 739.
■ Řezačku na řezanku i s moto-
rem; tříradličný nesený podmítací 
pluh; za traktor nesený vybírač na 
brambory – čerta. Cena dohodou. 
Tel.: 774 780 739.
■ Štěňátka jork. teriéra – fenky. 
Hifi  věž – Sony RX 07 – 3.5000 Kč. 
Spěchá. Tel.: 722 565 587.
■ Lux na páru, čistí koberce, 
okna, sporáky, vodní kámen 
a jiné. Koupen listopad 2007, 2× 
použitý, původní cena 30.000, při 
rychlém jednání 20.000 Kč. Tel.: 
605 320 255.
■ Dveře vnitřní dýhované 3× 
L/80 2/3 prosklené, 3× P/60 plné, 
1× L/80 plné bílé, vchodové 0L/90. 
Zdvojená okna – malá i velká, dře-
věné garnyže – různé délky. Tel.: 
776 067 143.
■ Škodu 105L, STK 6/2009, cena 
3.000 Kč. Tel.: 606 400 277.
Koupím 

■ Litinovou protahovačku do šíře 
60 cm, min. 3 nože a litin. spodní 
frézku. Tel.: 721 086 594.
■ Patky ke stropním deskám 
„Hurdis“. Asi 250 ks (i méně). 
Tel.: 776 698 304.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Stadion S1, S11, S22, S23. Tel.: 
737 524 676.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, 

zelené a modré, dále koupím va-
ťáky, maskáče, letecké boty, kom-
binézy, kalhoty, blůzy s beranem, 
kukly, opasky, přezky, nášivky, 
odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 - možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám RD v Oslavici u Velké-
ho Meziříčí. Z roku 1996 s velkou 
zahradou. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám byt 3+1 v os. vlast. ve 
Vel. Meziříčí. Tel.: 777 170 765.
■ Koupím RD i levnější na opravy 
nebo ihned k bydlení, příp. stavební 
pozemek, cenu respektuji, bez RK. 
Tel.: 728 140 655.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heř-
manice, větší pozemek. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Prodám zahradu v lokalitě 
„Amerika“. Rozloha 456 m2, 
voda. elektřina zavedena. Tel.: 
608 784 905.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 
777 628 982.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999.
■ Prodáme podsklepený rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí, na ulici 
Vrchovecká 196/30 (naproti zimní-
mu stadionu), 10 minut do centra. 
Cena dohodou. Tel.: 605 803 102.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Piště, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Ve VM koupím RD nebo 
pozemek na stavbu RD. Tel.: 
608 550 196.
Pronájem

■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 3kk nový. Tel.: 
776 689 095. Volat po 18 hodině.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 607 758 215 po 17. 
hodině.
■ Pronajmu pokoj v RD, 2 km od 
Velké Bíteše. Tel.: 737 825 888.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí, i dlouhodobě. Tel.: 
777 008 284, po 17. hodině. 
■ Pronajmu ženě všestranných 
zájmů pracující v ZR nebo Vel-
kém Meziříčí polozařízený pokoj 
v RD s možností vaření. Dlouhodo-
bě. Občasná výpomoc v domácnos-
ti vítána. Zn. Vzájemná výpomoc. 
■ Pronajmu garáž na ul. Druž-
stevní. Zn. tel. v redakci.
■ Pronajmu byt 2+1. Tel.: 
606 956 035.
Různé

■ Hledám brigádu na víken-
dy, jakoukoli, muž 32 let. Tel.: 
723 677 299.
Daruji

■ Za odvoz akumulační kamna. 
Tel.: 732 370 725.

Zubní pohotovost
17. 5. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
18. 5. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Tel.:+420 566 522 425
E-mail: joppautomotive@tiscali.cz , 
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí

Firma JOPP Automotive hledá z důvodu růstu nové pracovníky 
do třísměnného provozu
na profese

Máte jen malou praxi? Nevadí! Rádi vás v naší fi rmě za-
školíme. Nabízíme možnost zaučení v německé mateřské 
společnosti. 

Požadavky: vyučen v oboru, popř. praxe, znalost NJ výhodou. 

Nabízíme zajímavé platové podmínky, zaměstnanecké bene-
fi ty, čisté prostředí, jistotu dlouhodobého prac. poměru, práci 
v příjemném kolektivu, možnost postupu. 

Nástup možný ihned!!!

AGROCENTRUM ZS, s. r. o.
se sídlem Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí

Prodej a servis zemědělských strojů

Hledá pracovníka na pozici:

 – manažer prodeje náhradních dílů

Datum nástupu: nástup možný ihned
Místo výkonu práce: Lavičky 139
Odpovídající platové ohodnocení

Požadujeme: – středoškolské vzdělání tech. typu (není podmínkou)
 – řidičský průkaz sk. B
 – uživatelská znalost práce na PC
 – výhodou znalost NJ
 – výhodou provozní zkušenosti se zem. technikou

V případě dalších informací kontaktujte:
p. Jakubec – mob.: 728 861 010, tel.: 564 408 040.
Přihlášky zasílejte na e-mail: info@agrocentrumzs.cz,
popř. poštou na adresu společnosti do 31. 5. 2008.
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STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ – MLÁDEŽ

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL – BORY

II. liga starší dorostenci
TJ Sokol II Prostějov – Sokol VM 
31:34 (13:18)
Domácí celek, bojující o zachování 
druholigové účasti, začal aktivněji 
a do desáté minuty měl i brankově 
navrch (3:0, 5:3). Zlepšená defen-
zivní činnost Velkomeziříčských 
společně s úspěšně zakončenými 
rychlými brejky následně zname-
nala změnu v dosavadním vývoji 
(5:7). Herně a střelecky se začala 
dařit střelba z postů spojek, ve 
které vynikal zejména Vítězslav 
Večeřa a do poločasu z toho byl 
zklidňující náskok. Po změně stran 
jsme pokračovali v nasazeném 
tempu a vytvořili si místy až os-
migólový odstup. Snaživý domácí 
tým bojoval, leč jeho nepřesnosti 
a chyby v rozehrávce byly vodou 
na mlýn pro naše útočné aktivity. 
Závěrečné minuty naši dohrávali 
spíše na krásu, čímž dali větší pro-
stor ke skórování Prostějovským. 
Nicméně z horké půdy sestupem 
ohroženého soupeře si odvážíme 
zasloužené bodové maximum. 7 m 
– hody 4/3:1/1, vyloučení 2:7.
Hráli: Kotík (1), Poul – Večeřa 
(9), Necid (8), Fischer (7/1), Rosa 
(3), Kříbala Ma. (2), Homola (2), 
Strašák (2), Kaštan J., Konečný. 
Trenér Vaverka.

Divize mladší žáci
HK KP Brno – Sokol VM 9:7, 
15:16 (8:9), nájezdy 13:9
Dramatické duely svedly týmy 

z popředí tabulky. V první části 
měli brankově navrch domácí, 
ve druhém dějství si bojovnějším 
pojetím a šťastnou trefou vysloužili 
body naši hráči. Závěrečné nájezdy 
rozhodli Brněnští ve svůj prospěch 
vyrovnanější lavičkou.
Hráli: Brabec – Pavliš (10), Juránek 
(5), Svoboda (4), Veselý (2), Janíček 
(2), Stupka T., Horák, Drápela, Svo-
boda F., Lečbych. Trenér Janíček.

Divize starší žáci
HK KP Brno – Sokol VM 33:19 
(16:9)
Úvodní minuty patřily překvapivě 
našemu celku. Postupem času se 
však naplno projevila herní vyrov-
nanost kádru domácích. Zejména 
kolektivnější pojetí a přímočaré akce 
slavily zasloužený úspěch a v celko-
vém vyjádření i vysoké vítězství.
Hráli: Vávra – Bílek (12), Svoboda 
(4), Kubiš (2), Horák (1), Pavliš, 
Juránek, Veselý, Pospíšil, Brabec, 
Lečbych. Trenér Buchta.  
Mezinárodní turnaj minižactva 
o pohár KCTM Vysočina 2008 

Naše nejmladší věková kategorie 
chlapců se zúčastnila turnaje há-
zené 4+1 hraného v Novém Veselí. 
Vystoupení bylo velice úspěšné, 
když naši nejmladší v konečném 
zúčtování obsadili bronzovou 
příčku. Celkem se zúčastnilo de-
vět družstev, rozdělených do dvou 
základních skupin. Po odehrání zá-
kladní části pak první a druhý celek 
odehrál semifi nálové utkání, které 

rozhodlo o umístění na 1.–4. místě, 
ostatní týmy bojovaly o turnajové 
příčky nižší.
Pro naše chlapce bylo zpočátku vel-
kým problémem vyrovnat se s men-
ším prostorem a větším důrazem 
v obranné části, ale postupem času 
se tým srovnal do herní pohody 
a výkon šel nahoru. V semifi nálo-
vém souboji se nepodařilo překonat 
domácí celek. V utkání o třetí mís-
to dokázali chlapci vrátit družstvu 
Ledče porážku ze základní skupiny 
a stanuli tak na bronzové příčce. Ve 
výborném světle se předvedl Mar-
tin Fiala, Filip Macoun a Vojtěch 
Drápela. K tradičním oporám pat-
řili nejlepší střelec družstva Martin 
Janíček a Tomáš Stupka. Tito naši 
odchovanci byli zároveň vybráni do 
výběru Krajského centra TM Vy-
sočina, kde mají možnost rozvíjet 
svoje hráčské dovednosti a mohou 
reprezentovat oddíl i město na 
přípravných kempech a meziná-

rodních turnajích, jak v kategorii 
mini, tak i v kategorii mladších 
žáků. Je to další motivační bod pro 
mladé hráče zúčastňovat se prestiž-
ních mládežnických turnajů a tím 
získávat cenné zkušenosti.
Výsledky ve skupině: Sokol VM 
– Ledeč A 6:10, Švermova 10:7, N. 
Veselí B 11:4, Stupava A 11:5
Semifinále: Sokol VM – Sokol 
Nové Veselí A 10:20, Ledeč n. Sáz. 
A – Havlíčkův Brod A 11:16
O 3. místo: Sokol VM – Ledeč 
A 14:10
Finále: Nové Veselí – H. Brod 
A 18:14
Celkové pořadí: 1. N. Veselí A, 
2. H. Brod A, 3. Velké Meziříčí, 
4. Ledeč A, 5. Švermova, 6. Stupa-
va B, 7. Stupava A, 8. N. Veselí B, 
9. Stupava C
Sestava: Macoun – Janíček 29, 
Stupka 12, Drápela 11, Fiala 9, Ho-
lub 1, Svoboda, Pažourek, Sobotka. 
Trenér Janíček.                  -záv-

Dne 11. května proběhl v Jihlavě 
turnaj TOP 8 starších žáků. Na 
turnaj bylo nominováno osm 
nejlepších starších žáků kraje Vy-
sočina a dva dostali od krajského 
svazu divokou kartu.  Deset hráčů 
hrálo v tabulce každý s každým na 
tři vítězné sety. Turnaj podle pa-
pírových předpokladů vyhrál Jan 
Bazala z Oslavice, když neprohrál 
ani jedno utkání. Druhý zástupce 

našeho velkomeziříčského regionu, 
Tomáš Nevrtal, skončil na sedmém 
místě.  
Konečné pořadí: 1. Bazala (Osla-
vice), 2. Páral (Třešť), 3. Pluhař, 
4. Petrlík (oba H. Brod), 5. Picka 
(Jihlava), 6. Haičar (Humpolec), 
7. Nevrtal (Lhotky), 8. Šetková 
(Humpolec), 9. Fiala (H. Brod), 10. 
Omar (Pelhřimov) 

-pl-

SPORTOVNÍ STŘELBA

Květnová vyjížďka na kole
V sobotu 24. 5. 2008 (jede se za jakéhokoliv počasí)
Začátek v 15 hodin před hlavním vchodem do zámku ve Vel. Meziříčí
Trasa: podle počasí, lehkým zpevněným terénem domluví se na 
místě cca 45 km. Jsou zváni všichni příznivci cyklistiky ve věku od 
10 do 100 let, všech výkonnostních kategorií. Jede se na horském 
kole poklidným tempem. 
Bližší informace na tel.: 603 372 045 nebo jkcyklo@seznam.cz 

Ve 22. kole MS dorostenecké divize 
v kopané, ale ve 21. teprve hraném 
zajížděli starší dorostenci FC Vel-
ké Meziříčí na hřiště ČAFky Brno, 
které měli z podzimu vracet domácí 
porážku 0:3. A to se jim podařilo 
dokonale. 

22. kolo MSDD sk. D 
ČAFC Židenice – FC VM st. do-
rost 0:3 (0:1)
Branky: Kratochvíl, Kučera Bud-
zinsky. Rozhodčí: Fojt. Diváci: 
70. Sestava FC VM: Hrazdira (46. 
Simandl) – Večeřa Zd., Dočkal, 
Matějek (46. Horký), Vyskočil 
– Smejkal L. (61. Kubiš), T. Dvo-
řák, Budzinsky, Dufek – Kučera 
(82. Večeřa), Kratochvíl. Trenér: 
Dočkal Stanislav a Kadlík Libor. 
Velkomeziříčští šli již od úvodní-
ho hvizdu rozhodčího cílevědomě 
za ziskem dalších cenných bodů 
v boji o udržení divize. První mi-
nuta a první střela Budzinského do 
brankáře. Ve 3. a v 6. minutě ještě 
po šancích Dufka neudeřilo, ale ve 
13. ano, když velmi hezkou akci po 
ose Budzinský, Kučera a Kratochvíl 
nekompromisně zakončil posledně 
jmenovaný 0:1. Ve 23. minutě je 
ošetřován Kučera po zásahu kopač-
kou soupeře těsně pod pravé oko. 
Ve 27. minutě likviduje brankář 
Hrazdira gólovou šanci domácích, 
když vyráží míč na břevno a mimo 
branku. Ve 38. minutě další únik 
Budzinského, ale střela jde do bran-
káře. Po dobře zahraném nepřímém 
kopu ve 43. minutě to silně zavánělo 
penaltou po faulu na Kratochvíla. 
Do druhého poločasu nastupují 
Velkomeziříčští bez otřeseného 
Matějka a bez Hrazdiry, který si 
natáhl sval ve stehně. V 68. minutě 
mohl rozhodnout Dufek, ale nedá-
vá. V sobotu mu asi nebylo přáno 
dát gól. Ten přichází až v 74. mi-
nutě nekompromisní střelou Kučery 
z úhlu do protější šibenice. Ale ještě 
předtím Velkomeziříčské do třetice 
postihlo zranění. Po úderu loktem 
má roztržené obočí na šití (bylo až 
po zápase – 5 stehů) Dvořák, který 
po ošetření a zatažení rány mašlič-
kou utkání obětavě a skvěle dohrává 
na postu stopera, kam se posunul 
po vystřídání Matějka. Toto vše 
kolektiv Velkomeziříčských ještě 
více semklo a domácí jasně přehrá-
vají pěknou kombinační hrou, která 
přináší ovoce v podobě posledního 
gólu v 88. minutě po nezištné při-
hrávce Kratochvíla na Budzinského 

do prázdné branky. Vítěze je potře-
ba za předvedenou hru pochválit, 
neboť všichni hráči podali výkon na 
hranici svých možností. A to je ta 
nejlepší pozvánka na sobotu 17. 5. 
2008, kdy přivítají v 10.15 hodin 
na Tržišti druhý celek tabulky, 
a to tým SK Líšeň.                 -dol-
 1. Znojmo 21 13 5  3 55: 28 44
 2. Líšeň 21 13 5  3 45: 23 44
 3. Přerov 21 11 3  7 43: 28 36
 4. DOSTA Bystrc 21  9 5  7 31: 22 32
 5. Vrchovina 21  9 4  8 38: 31 31
 6. Havl. Brod 21  9 3  9 31: 38 30
 7. Kunovice 21  9 3  9 31: 38 30
 8. HFK Olomouc B 21  7 8  6 30: 31 29
 9. Břeclav 21  7 6  8 31: 31 27
10. Židenice 21  8 2 11 39: 42 26
11. Uherský Brod 21  7 5  9 30: 40 26
12. Velké Meziříčí 21  7 3 11 33: 47 24

13. Veselí 21  5 5 11 30: 44 20
14. Žďár n. Sáz. 21  3 3 15 20: 44 12 
ČAFC Židenice Brno – FC VM 
ml. dorost 1:1 (0:1)
Branky: Vítek. Sestava: Simandl 
– Partl, Kubec, Mucha, Horký M. 
– Hort (50. Stávek), Wasserbauer 
(64. Kaminaras) – Vítek, Smejkal, 
Kozuň – Liška (70. Kuřátko) 
Domácí se nám stali v prvním 
poločasu jen statistou a ojediněle 
se dostali k naší brance. Kluci se 
snažili o kombinaci až do kasy, ale 
obrana domácích byla proti a když 
už jsme se osmělili a vystřelili na 
branku, tak gólman Židenic svůj 
tým podržel. První tutovku spálil 
Slávek Kozuň v 18. minutě, když 
prošel přes čtyři hráče z lajny až 
do vápna, ale střela jen těsně mi-
nula branku. Další jasná gólovka ve 
32. min. z druhé strany zatáhl Eda 
Smejkal míč od rohového praporku 
do malého vápna a přihrál Lukáši 
Liškovi, ale ten se šance zalekl 
a střílel vedle. Několik rohových 
kopů, ze kterých jsme zahrozili, ale 
ujal se až ten ze 37. min. To Jarda 
Kubec přenesl míč až na zadní tyč 
a Jakub Vítek se nemýlil. Ve dru-
hém poločase měli kluci od začátku 
chytit hru domácích, ale nepocho-
pitelně jsme je nechali hrát. Už ve 
42. minutě zahrozili, ale to naše 
obrana ještě ustála a vyvezli jsme 
míč na jejich půlku, jenže z násled-
né akce jsme inkasovali, když míč 
putoval od autové čáry před vápnem 
a obranná řada držela domácí na of-
sajdové lajně, se Mičovský rozhodl 
střílet a dost divnou ranou se míč 
dokutálel k pravé tyčce a bylo vy-
rovnáno (43. min.). Naštěstí to kluci 
nezabalili a hned z rozehrávky po-

sunul míč za obranu J. Kubec a Eda 
Smejkal šel sám branku, ale gólman 
ho vytěsnil ven z vápna (44. min.). 
V 51. min. kopal Jakub Vítek roh 
a Ondra Mucha těsně minul. Pak 
nás podržel Zdeněk Simandl, když 
si poradil s dotírajícím útočníkem. 
Další tutovku neproměnil Jakub Ví-
tek. V 58. min. šel sám z levé lajny, 
ale levačka ho zradila a neproměnil. 
62. min. opět Eda sám na branku 
a nic. Další nájezd zprava, to šel 
Slávek na branku a trefi l jen bran-
káře (64. min). Pak opět zaúřadoval 
v naší brance Simandl a nenechal 
nás na holičkách (65. min.). Naše 
hra ještě víc ožila příchodem Alexe 
Kaminarase, který probudil středo-
vou řadu a rozdával přihrávky jak 
o život. Opět nájezd Vítka, z levé 
strany jeho střela těsně minula le-
vou tyčku po křižné ráně z velkého 
vápna (69. min.). 72. min. kopal J. 
Kubec přímák a míč dostal na ko-
pačku Ondry Mucha, ale ten chtěl 
ještě akci vyšperkovat, posunul míč 
na paty Smejkala a zase nic. Kluci 
měli tentokrát šancí na tři zápasy, 
ale gólově je neproměnili. Perfektní 
týmová práce všech hráčů zaslouží 
velkou pochvalu. Jen na škodu jsou 
dva body, které klukům utekly za 
super výkon.                      -kub-
 1. Přerov 21 15 3  3 48: 14 48
 2. DOSTA Bystrc 20 14 2  4 50: 27 44
 3. Židenice 21 12 3  6 47: 27 39
 4. Líšeň 21 12 3  6 45: 31 39
 5. Břeclav 21  9 4  8 44: 38 31
 6. Vrchovina 20  9 3  8 39: 29 30
 7. Znojmo 21  8 5  8 37: 33 29
 8. HFK Olomouc B 21  7 7  7 34: 33 28
 9. Žďár n. Sáz. 21  6 6  9 30: 40 24
10. Uherský Brod 21  5 8  8 25: 32 23
11. Kunovice 21  5 6 10 30: 48 21
12. Velké Meziříčí 21  5 6 10 25: 45 21

13. Havl. Brod 21  5 3 13 25: 42 18
14. Veselí 21  3 3 15 17: 57 12
FK Humpolec – FC VM ml. žáci 
A 4:0 (3:0)
Sestava: Sysel – Horký, Novotný, 
Pažourek, Špaček – Vokurka, 
Drápela, Ráček, Benda – Chytka, 
Liška. Střídali: Komínek, Pospíšil, 
Chalupa. Rozhodčí: Bína
Lajdácký a nesoustředěný přístup 
hostujících hráčů k zápasu umož-
nil domácím do šestnácté minuty 
vstřelit tři branky a rozhodnout 
zápas. V úvodu druhé půle si hosté 
během pěti minut vytvořili dvě sto-
procentní gólové příležitosti, které 
však neproměnili. Těsně před zá-
věrečným hvizdem domácí přidali 
ještě čtvrtý gól. Po nefotbalovém 
výkonu si naši žáčci odvezli vyso-
kou, ale zaslouženou porážku.

FC VM ml. žáci B – Jiskra Měřín 
1:0 (0:0)
Branka: Chytka. Sestava: Smejkal 
– Chalupa, Hibš, Benda M., Jůda 
– Chytka, Vokurka, Procházka, 
Kurečka – Singer, Šmíd. Střídali: 
Kučera, Dvořák, Benda L. Roz-
hodčí: Dlouhý
Po trvalé převaze domácích rozho-
dl o hubeném vítězství deset minut 
před koncem zápasu Chytka střelou 
z 18 metrů do šibenice.
FK Humpolec – FC VM st. žáci A 
3:1 (2:1)
Branky: Morava, Kratochvíl, To-
movič – Komínek. Sestava hostí: 
Homola – Pazderka, Štefka, Ro-
sický, (36. Hladík), Fňukal – Krej-
čí, Bárta, Polák, Dvořák – Kočí, 
Komínek. Rozhodčí: Bína
K utkání odjeli hosté bez tří klíčo-
vých hráčů základní sestavy (Po-
lanského, Stupky a Bradáče) a na 
jejich hře to bylo znát. Přechod do 
útoku byl zbrklý a zkažených jed-
noduchých přihrávek bezpočet. 
Už v první minutě mohli domácí 
z brejku vstřelit branku, ale svoji 
šanci neproměnili, vzápětí šel 
sám na humpoleckého gólmana 
Komínek, ale taktéž mířil ved-
le. První gól Humpolce padl po 
střele z boku a následné dorážce 
zcela volným hráčem do prázdné 
branky, poté v jasné příležitosti 
Homolu prostřelil domácí útočník 
a zvýšil na dvoubrankové vedení 
domácích. Jedinou branku hostí 
dal jejich nejmladší hráč Komí-
nek, který měl mimoto na kopač-
kách hattrick – přes neproměněné 
šance podal výborný výkon a je 
velkým příslibem do budoucna. 
Humpolec zasadil defi nitivní K. 
O. našim nadějím ve 45. minutě, 
kdy Homola neudržel prvotní stře-
lu a znovu nikým neatakovaný hráč 
pohodlně dorážel. Hosté utkání po 
všech stránkách nezvládli. Z chyb 
se je třeba poučit, neboť ve středu 
nás čeká pohárové utkání ve Žďáře 
nad Sázavou.                -kre-
FC VM st. žáci B – Jiskra Měřín 
3:0 (3:0)
Sestava – Nedoma, Ostrý M. (50. 
Vidlák J.), Fikr, Jurda (60. Požáro-
vá), Bradáč, Procházka (45. Vidlák 
M.), Weiss, Prokop, Polanský, Stup-
ka (65. Ostrý Š.), Maloušek. Střelci 
branek – Prokop 2, Maloušek
Zasloužené vítězství a zisk důleži-
tých 3 bodů nad soupeřem, který 
domácí nijak neohrozil. Celé domá-
cí mužstvo zaslouží pochvalu za bo-
jovnost a nasazení.                      -vid-

Sportovně střelecký klub Kablo Vel-
ké Meziříčí uspořádal dne 4. května 
2008 již 29. ročník střelecké soutě-
že o „Cenu osvobození“ ve střelbě 
z libovolné a sportovní malorážky. 
Střílelo se 60 ran na vzdálenost 50 
metrů vleže na kruhový terč.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
22 střelců z osmi střeleckých klubů. 
Počasí střelcům tentokrát přálo, jen 
při střelbě druhé směny přišla vy-
datná přeháňka, která vadila pouze 
pořadatelům při výměně terčů.
Soutěž byla vyhlášena jen pro jed-
notlivce, uvádíme první tři z obou 
kategorií. 

Kategorie I. – muži a junioři
Kaman Petr 591 bodů (SSK Žďár 
nad Sázavou)

Materna Jiří 590 bodů (SSK Žďár 
nad Sázavou)
Pěch Pavel 578 bodů (SSK Slatina 
Brno)
Kategorie II. – veteráni, senioři, 

dorost
Hlaváček Stanislav 587 bodů (SSK 
Slatina Brno)
Michalová Jana 576 bodů (SSK 
Mostiště)
Fišera Jiří 570 bodů (SSK Cho-
těboř)
Díky sponzorům bylo možno mezi 
nejlepší jednotlivce rozdělit 16 
hodnotných věcných cen. 
SSK Kablo Velké Meziříčí touto 
soutěží zahájilo letošní maloráž-
kovou střeleckou sezonu.

Za SSK Kablo VM 
Stanislav Chylík

Vítězové II. kategorie dorost, ženy, senioři a veteráni.          Foto: -chyl-

Obec Ruda pořádá již sedmý ročník cyklistického závodu 

Zlaté kolo Vysočiny v sobotu 21. června 2008.
Závod pro všechny neregistrované nadšence cyklistiky se pojede po sil-
nicích kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Start i cíl je v Rudě.
Zúčastnit se ho může kterákoliv věková skupina obyvatelstva. Připrave-
ny jsou 3 různě dlouhé trasy. Ráno v 7.00 budou startovat závodníci na 
217 km, v 10.00 na 110 km a v 10.30 na 49 km.
Po skončení závodu je jako obvykle připraveno občerstvení, guláš, 
opékané sele, tombola pro závodníky, vyhlášení vítězů a diplomy pro 
všechny účastníky závodu.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách závodu zlateko-
lo.webpark.cz

Přípravka ve Vel. Bíteši
V. Bíteš – Bory 2:2 (2:0)
Bítešští nás tentokráte překvapili 
a vedli. Teprve ve druhé půli se 
nám podařilo pěknými střelami 
vyrovnat. 
Žďár – Bory 2:5 (0:2)
Kupodivu jsme se výrazně zlepšili. 
Standa Sklenář, Sojka a Pepa dávali 
velice pěkné branky. 
Dorost 2× D. Rožínka – Bory 
4:2 (2:0)
Naši zahráli velice slabě a proti 
nevýraznému soupeři jsme se ten-
tokráte úplně ztratili.
Křižanov – Bory 1:2 (1:1)
Nečekaně jsme proti ambiciózní-
mu soupeři uspěli a napravili si 
resumé.
Rad. Svratka B – Bory B 2:1 (1:0) 
Diváků 100
Hráli jsme nečekaně dobře, ale 
těsně před polovinou jsme si dali 
vlastní branku. Druhá půle byla 

opět složitá. Domácí zase krásnou 
střelou vedli, ale nám se podařilo 
snížit, i když nám byl při tom vylou-
čen brankář za faul na soupeře. 
Štěpánov A – Bory A 2:3 (1:0) 
Diváků 120.
Bylo to pro nás velice dramatické 
utkání. Odjížděli jsme bez úplné 
základní sestavy a vsadili jsme 
na náhodu. A ta nám kupodivu 
nakonec vyšla. Padaly tam červe-
né karty jako na střelnici. Domácí 
vedli a my jsme poté hráli bez hrá-
če vyloučeného velice striktním 
rozhodčím. Domácí potom vedli 
už 2:0, ale Milan Špaček dal dvě 
nádherné střely. Sudí nám vyloučil 
dalšího hráče, ale na kompenzaci 
potom také domácím. V tristním 
utkání poté za nás dává krásnou 
třetí branku Tomáš Zikmund a by-
lo po všem. Nakonec jsme odjíždě-
li velice šťastní a vše se uklidnilo. 
Bylo dobře.                         -ochr-



Středa 14. v 19.30 hodin
BOBULE
Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že 
nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená.
Honza je typický městský fl outek. Jeho kámoš Jirka je podvodníček, který 
rozumu moc nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně 
oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech. Kšeftují 
s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho dne se Honza 
dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. 
Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí, a rozhodne se splnit dědovi 
jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní si tím 
i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem toužil. Hrají: K. Hádek, 
L. Langmajer, M. Roden, T. Voříšková, V. Postránecký, T. Matonoha, M. 
Táborský. Režie T. Bařina. Letní komedie ČR.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 90 minut

Pátek 16. v 19.30 hodin, sobota 17. v 18.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nejnovější fi lm krále českých pohádek Zdeňka Trošky.
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však 
jejich lásce nepřeje. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majda-
lence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků. 
A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje jako 
Majdalenčina ženicha. Zatím se ale mladík ocitne v nemilosti, sedlák ho vy-
žene a Matěj se dostane až na královský hrad, kde probíhá velká soutěž o ru-
ku princezny Rozmarýny. Kdo uhodne tři hádanky, stane se jejím ženichem. 
Matěj je chytrá hlava, hádanky má rád a princezniny úkoly pro něj jsou 
hračka. O svatbu s princeznou však nestojí, jeho srdce patří Majdalence. 
Král si chytrého mladíka oblíbí, ale… Pohádka ČR. Hrají: J. Dolanský, 
T. Krchovová, J. Potměšil, M. Táborský, T. Medvecká a další. 
Vstupné: 74, 76 Kč 95 minut

Úterý 20., středa 21. v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
„Každý někoho potřebuje“
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém fi lmu osudy tří hlavních 
hrdinů – Učitele, Marie a Chlapce – jejichž náhodné setkání rozpoutá 
velký příběh lásky, přátelství a odpuštění. Každá z postav si s sebou nese 
tajemství, každá touží po lidské blízkosti.
Učitel opouští gymnázium, rodiče, kteří bydlí v hlavním městě a přichází 
učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné 
vztahy a našel znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. 
Jednou z nich je svérázná statkářka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý 
syn. Marie žije po rozpadu svého manželství smířena s osamělým životem, 
a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do Učitele. Na návštěvu za 
Učitelem přijíždí Přítel, který však záhy zdánlivě poklidné místo opouští 
a zanechává za sebou spáleniště rozvrácených vztahů. Beruška, která do 
té doby chodila s Chlapcem, ho bez rozloučení opouští. Učitel, který cítí 
vinu, se snaží svým přátelstvím pomoci Chlapci vrátit ztracené sebevědo-
mí. O to větší zklamání však prožijí Chlapec a Marie, když Učitel neodolá 
zoufalé touze dotknout se Chlapcova těla. Dokážou v sobě hrdinové tohoto 
příběhu najít sílu k odpuštění, potkají nakonec lásku nebo přátelství? 
Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská, L. Šedivý, M. Daniel, T. Voříšková, Z. 
Kronerová, M. Krobot. Drama ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 126 minut

Filmový klub
Čtvrtek 22. v 19 hodin
ŽELVY MOHOU LÉTAT
V utečeneckém táboře na turecko-irácké hranici, kam se stáhli 
Kurdové z okolních vesnic, to vře. Všichni čekají, kdy se tu 
konečně objeví Američané. Ve vyprahlé pustině, kde není téměř žádný 
rádiový či televizní signál, mají informace cenu zlata. Kdyby ovšem bylo 
čím platit! Tady přežívají den za dnem ti nejchudší z chudých.
Třináctiletý Kak, přezdívaný Satelit, se stává nepsaným vůdcem skupiny 
místních dětí, jejichž domovem jsou táborové stany. Většina z nich jsou zmr-
začení sirotci, kteří mají paradoxně jedinou možnost, jak si vydělat trochu pe-
něz – sbírají a prodávají zbylé nevybuchlé nášlapné miny, jimiž je zdejší oblast 
doslova zamořená. V táboře se jednoho dne objeví i bratr a sestra z vesnice 
za kopcem, kteří prožili kruté trauma. Tohle je ta odvrácená tvář války, plná 
krve, strachu a bolesti, jež dětská srdce proměňují v kámen. Film byl uveden 
na MFF Karlovy Vary pod názvem I želvy létají. Režie: Bahman Ghobadi. 
Film Francie, Íránu. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 40, 75 Kč 98 minut

Pátek 23. v 19.30 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Jejich svět je blíž než si myslíte.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 95 minut

Úterý 27. v 19.30 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Ještě si to užít…
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2008/2009

Programové oddělení, tel. 566 523 243, přijímá rezervace na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě
na sezonu 2008/2009 – celkem 6 představení.
Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)
Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)
Hrátky s čertem – Jan Drda (pohádková komedie)
Kdyby 1 000 klarinetů – Jiří Suchý (muzikál)
Dobro naší země – Timberlake Wetenbakerová (drama)
Opala je poklad – John Patrick (veselohra)
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 621 Kč (možnost 
uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci atd.)
Změna programu vyhrazena!                                                          -prog-
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20. května 2008 v 19.30 hodin
AP Prosper

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po letech se-
tkává v drahém francouzském hotelu, kam 
oba přijeli trávit líbánky se svými novými 
a mladšími partnery. Hrají: Jiří Langmajer, 
Ivana Jirešová/Klára Issová, Martina Vál-
ková/ Jitka Čvančarová a další.
Jednotlivé vstupné: 240 Kč.                      

 Změna programu vyhrazena!

Divadelní sezona jaro 2008
v Jupiter clubu
Rezervace vstupenek na jednotlivá představení
probíhá na tel. čísle 566 523 243. Info též na www.jupiterclub.cz

Foto: Ivo Mičkal

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

KINO JUPITER CLUB – KVĚTEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Jupiter club Velké Meziříčí vás zve na výstavu fotografi í

Výstava potrvá do 18. května 2008 v předsálí kina.  -prog-

Pátek 23. května 2008 v 19 hodin

The Rangers teamThe Rangers team
Striptýzová show

s krásnými kostýmy, skvělou choreografi í pouze pro dámy!!!

Takže drahé polovičky nechte doma a pojďte si užít.

Stolová úprava!

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
Rezervace vstupenek od středy 2. dubna 2008,

prodej od pondělí 14. dubna 2008.
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572

nebo programové oddělení JC.

Banánová velryba aneb One Woman show. Hu-
morné vyprávění příběhů ze života, televizního 
natáčení a spousta moudrých rad.

Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 270 Kč.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo programové oddělení JC, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.         -prog-

Čtvrtek 15. května 2008v 19.30 hodin

Slavnostní zahajovací koncert ve Velkém Meziříčí v sobotu 31. května 
v 19.30, kostel sv. Mikuláše.
Musica Aeterna
Peter Zajíček – umělecký vedoucí
Jiří Antonín Benda: Sinfonie č. 1 D dur 
Anton Zimmermann: Serenata affetuosa pro postní dobu 
Joseph Haydn: Divertimento (kasace) C dur Hob II:17 
300 Kč / 150 Kč

Soubor pro starou hudbu Musica 
Aeterna vznikl v roce 1973 z inicia-
tivy prof. Jána Albrechta, který jako 
první systematicky seznamoval 
budoucí profesionální hudebníky 
s hudbou období gotiky, renesance 
a baroka. Studium skladeb uvede-
ných epoch nakonec vyústilo do 
formování specializovaného tělesa 
pro starou hudbu, které se roku 
1989 defi nitivně přeorientovalo na 
hru na originálních nástrojích ze 17. 
a 18. století, resp. na jejich kopiích. 
Evropská hudba a hudba středoev-
ropské, resp. slovenské provenience 
17. a 18. století je těžištěm reper-
toáru souboru, který byl v letech 
1986–2005 organizačně včleněn do 
Slovenské fi lharmonie. Uměleckým 
vedoucím je Peter Zajíček.

Vedle koncertů v Bratislavě a na 
Slovensku účinkuje Musica Aeter-
na pravidelně i v zahraničí, přičemž 
nejvýznamnější je patrně dlouho-
letá spolupráce s Centrem barokní 
hudby ve Versailles. Mezi důležité 
počiny dále patří vystoupení na 
významných hudebních festivalech 
jako např. Festival van Vlaanderen, 
Holland Festival of Early Music 
Utrecht, Festival Wiener Klassik, 
Carinthischer Sommer Villach, 
Régi zenei napok Sopron, České 
mezinárodní slavnosti staré hudby 
Praha, Bach Tage Berlín, Bachfest 
Lipsko, Barockfest Münster, Swe-
dish Baroque Festival, Bratislavské 
hudobné slávnosti a dalších festiva-
lech v Bilbau, Granadě, Záhřebu, 
Varaždíně, Budapešti aj. 

Se souborem pravidelně spolu-
pracují významní specialisté na 
starou hudbu: Christophe Coin, 
Paul Colléaux, Pascal Dubreuil, 
Richard Fuller, Martin Gester, Paul 
Goodwin, Edward Higginbottom, 
John Holloway, Jan Kleinbussink, 
Catherine Mackintosh, Charles 
Medlam, Siegfried Pank, Andrew 
Parrott, Christophe Rousset, Oli-
vier Schneebeli, Simon Standage, 
Melvyn Tan, John Tool. 

Z dosud více než 15 CD nahrávek 
získaly mnohé mimořádná ocenění, 
např. Diapason d’Or v roce 1994 
a 1995 za komplet Concerti grossi 
Georga Muffata, Classical Awards 
– MIDEM 2003 v Canes v katego-
rii vokální hudba 17. a 18. století za 
nahrávku Sub olea pacis et palma 
virtutis J. D. Zelenky ve spolupráci 
se souborem Musica Florea.

Rada Konference biskupů Slo-
venska udělila souboru v roce 2006 
čestné uznání za osobitý přínos ke 
křesťanským hodnotám v kultuře na 
Slovensku. Mezinárodní kritika stá-
le více oceňuje umělecké výsledky 
souboru a nezřídka jej zařazuje mezi 
nejlepší tělesa svého druhu v Evropě.

Druhý velkomeziříčský kon-
cert festivalu C. Moraviae 16. 6., 
zámek, 19.30 hodin

Sirkka-Liisa Kaakinen – housle
Zbigniew Pilch – housle, viola 

d’amore
J. V. Stamic, B. Bohdanowicz, 

J. B. Kleczyński, F. Janiewicz, 
J. Kaczkowski

140 Kč / 90 Kč

Musica Aeterna

XIII. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst

na téma 

„Stará hudba z Visegrádu“

Programové oddělení JC oznamuje, že poslední šesté představení diva-
delní sezony 2007–2008 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se 
uskuteční ve středu 18. června 2008 v 19 hodin 

Ken Ludwig: TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Příběh je zasazen do prostředí amerického Clevelandu 30. let minulého 
století. Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, 
která má vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, 
ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Impresário donutí 
svého nenápadného tajemníka Maxe, přehlíženou „děvečku pro všechno“, 
ale se slibnými pěveckými ambicemi, zastoupit na jevišti indisponovaného 
tenora. A Max, nikým nepoznán, zažívá na jevišti svůj první velký sukces. 
Když se hvězda sama znovu vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje 
vstup na jeviště, je považována za podvodníka…
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
KOPRETINA – centrum pro rodiče s dětmi
Jedeme na výlet do ZOO Jihlava

Zvířátka taky nekouří!
V sobotu 31. 5. 2008 pojedeme na výlet do 
ZOO v Jihlavě. 
Autobus odjíždí v 9 hodin od parkoviště 
supermarketu Penny ve Velkém Meziříčí.
Cena za cestu je 90 Kč na sedačku. Při-
hlaste se co nejdříve na tel. 777 183 388, 
732 126 905 nebo osobně v Kopretině 
– centru pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, 
Vel. Meziříčí do 27. 5. 2008.
Přednáška se koná za podpory MÚ Velkého Mezi-
říčí a kraje Vysočiny na podporu kampaně Den bez tabáku.

Dětský den aneb Veselá louka
V sobotu 24. 5. 2008 se od 14 hodin uskuteční již 10. ročník Dětského 

dne v Šeborově u Uhřínova. 
Pro malé i velké je připraven bohatý program. Zároveň proběhne slet 

letadel a s příchodem tmy bude dětský den ukončen ohňostrojem. Ve-
čer k tanci a poslechu zahraje skupina Maraton. Občerstvení zajištěno. 
Děti, které přijdou v kostýmu (včelky, berušky, motýlka, apod.) budou 
odměněny. 

Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko. Výtěžek z dobro-
volného vstupného bude věnován handicapovaným dětem. 

Třída se zaměřením
na informační technologie

Ředitelství ZŠ Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13 otevírá třídu 
se zaměřením na informační tech-
nologie v nadcházejícím školním 
roce 2008/2009. Předpokladem 
pro výběr do této třídy je výborný 
či velmi dobrý prospěch. Žáci 5. 
ročníku budou přijímáni podle 
výsledků přijímacího testu (český 
jazyk, anglický jazyk, matematika, 
přírodověda, vlastivěda). S rodiči 
žáků, kteří projeví zájem o při-
hlášení svého dítěte do této třídy, 
se uskuteční ve středu 21. května 

2008 v 15 hodin v budově ZŠ 
Sokolovská 470/13 informativní 
schůzka. Přijímací řízení proběhne 
ve středu 28. května 2008 v 9 hodin 
ve třídách ZŠ Sokolovská 470/13. 
Zájemci se mohou přihlásit do 
pondělí 26. května 2008. Přihlášky 
do této třídy budou k dispozici na 
www.zssokolovska.cz v aktualitách 
a u sekretářky školy paní Tůmové. 
Žáci ze ZŠ Sokolovská si mohou 
vyzvednout přihlášky u třídní 
učitelky.

Mgr. Petr Hladík 



Očím jsi odešla, 
v srdcích jsi zůstala. 

Dnes, 14. 5. 2008, vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
naší maminky a babičky, paní 

Milady Ambrožové 
z Velkého Meziříčí. 

Nikdy nezapomenou děti s rodinami. 
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Blahopřání

Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ

Výstava potrvá do 22. 5. 2008 
ve výstavní síni městské knihovny.       -zus-

16. 5. Myslibořice
17. 5. Studenec
24. 5. Nové Syrovice

17. 5.  Rozseč
25. 5.  Borovník
Info: www.renons.cz

Městská knihovna Velké Meziříčí 
pořádá od 5. do 30. května 2008 kvíz nejen pro zamilované pod názvem 

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Charitou Opava
a Knihovnou M. J. Sychry vás srdečně zve na výstavu fotografi í s názvem

Výstava bude k vidění od 5. do 31. května v přízemních prosto-
rách Čechova domu ve Žďáře nad Sázavou. Vstup je zdarma. 
Expozice je jednou z aktivit, které Oblastní charita pořádá u pří-
ležitosti svého 15. výročí založení.                                         -lj-

V neděli 18. 5. 2008 uvede ve Špitálku Nadšený amatérský spolek 
Sydneyfárum veselou pohádku Jana Wericha 

Začátek v 15 hodin. Je to dárek pro rodiny dětí, které přistoupily 
k l. svatému přijímání. Příspěvky z dobrovolného vstupného budou 
použity na putování do Sydney ’08.                            P. Jan Peňáz 

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

Základní škola Oslavická Velké Meziříčí ve spolupráci
s Městem Velké Meziříčí, Muzeem Velké Meziříčí
a Městskou knihovnou Velké Meziříčí
vás zve v rámci oslav 600. výročí udělení
plných městských práv na výstavu fotosoutěže

JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO?
V Galerii synagoga do 8. června 2008. 

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 420/13,
Město Velké Meziříčí, Městská knihovna Velké Meziříčí,
Muzeum Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
vás zvou na
výstavu vybraných výtvarných prací ze soutěže

Petr Kolář a Děda Mládek
ve Velkém Meziříčí

Jak už všichni víme, letos slaví naše město výročí 
600 let od udělení plných městských práv. Součástí 
oslav bude i hudební víkend, který proběhne od 
30. 5 do 1. 6. A na co se během tohoto víkendu 
můžeme těšit? Program začne v pátek 30. 5 ve 20 
hodin, kdy na náměstí vystoupí Petr Kolář s kape-
lou. Petr Kolář zpíval ve skupinách Precedens nebo 
Arakain, současně ho můžeme vidět v několika 
muzikálech. Nyní jsou to Tři Mušketýři. Petr je 
držitelem několika ocenění a interpretem dnes již 
notoricky známých hitů „Ještě, že Tě, lásko, mám“ 

a „Den, kdy se vrátí láska“. Hned po Petrovi Kolářovi velkomeziříčské 
náměstí dostanou do varu Děda Mládek Illegal Band. Tato partička, která 
se proslavila cover verzemi Ivana Mládka, se nyní vrací na koncertní 
podia. Během letošního jara skupina pracovala na nové desce, která se 
co nevidět objeví na pultech obchodů. Nová deska ponese jméno „Bobr“. 
V sobotu se můžete těšit na tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské brá-
ně a v neděli 1. 6 na 
Den dětí proběhne na 
náměstí charitativní 
koncert Muzikanti 
dětem. Během celé-
ho víkendu je vstup 
na náměstí zdarma, 
bohaté občerstvení 
je zajištěno včetně 
pivního stanu s po-
sezením. Tímto vás 
srdečně zveme a těší-
me se na vás.       -pp-

Sobota 31. 5., náměstí, 14.30 hodin

Městská knihovna Velké Meziříčí
vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
Kategorie: děti od 10 do 15 let

 mládež od 15 do 20 let
 dospělí nad 20 let

Všichni autoři budou pozváni na zářijovou slavnost.
Oceněné prvotiny vydáme v tištěném sborníku, uveřejníme na 
webu knihovny, publikujeme v regionálním tisku. Tři nejlepší dílka
v každé kategorii vybere odborná porota. 
Práci opatřete kontaktními údaji autora (jméno, příjmení, věk, mobil 
či e-mail. adresa).
Práci doručte osobně knihovnici v půjčovně pro dospělé,
elektronicky na adresu knihovnavm@knihovnavm.cz, klasickou
poštou na adresu Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 
594 01 Velké Meziříčí. Vždy s uvedením hesla Prvotiny.
Autor smí předložit pouze jednu čitelnou prvotinu na libovolné téma, 
nemůže překročit rozsah 3 stran formátu A4, souhlasí s případnou 
prezentací díla (publikace, veřejné čtení), bude vyřazen ze soutěže 
při nesplnění zde zadaných podmínek. 
Mediální partner soutěže: týdeník Velkomeziříčsko. 

pátek 16. 5. 2008, KD Netín u Velkého Meziříčí, start 19.30 hodin
Hrají:

BAD VICTIM, SEZARBIL, CAYMAN, ASGARD, STRAIGHT

Soutěží družstva
Křižanova, Měřína, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí.

V minulém čísle jsme vám představili soutěž, kterou vyhlásilo 
Muzeum Velké Meziříčí. Dnes jsme pro vás připravili první z deseti 

obrázků. Jak jsme uvedli v minu-
lém čísle, naše soutěž se nechala 
inspirovat soutěží Národního 
památkového ústavu, nazvanou 
Maskaron. V Meziříčí je k vidění 
hned několik maskaronů, proto náš 
první obrázek ukazuje právě jeden 
z nich. Otázka je prostá: Na kterém 
domě byste našli níže zobrazený 
maskaron?

Znáte správnou odpověď? Pokud 
ne, nezbývá, než projít se trochu 
městem a dívat se kolem sebe. Až 
budete mít všech deset odpovědí 
pohromadě, napíšete je na papír 
a odešlete na naši adresu. Za týden 
vám představíme další fotografi i. 
Prozradíme, že se bude jednat opět 
o maskaron.

Muzeum VM

I.

Tváře města ■ Hledání cest ■ Meziříčské mosty
Výstava potrvá do 25. května 2008, výstavní síň Jupiter clubu 
(otevřeno Po–Pá 8.00–16.00, Ne 14.00–16.00)

Kvíz je určen pro čtenářky a čtenáře dospělého oddělení. Má dva 
oddíly po pěti otázkách. V první části určíte, která ze tří ukázek poezie 
přísluší k určenému spisovateli. V druhé zase přiřadíte k názvu románu 
správného autora ze tří možných. Cenou pro výherce bude čokoládo-
vé pokušení… Pro naše čtenáře bude vyluštění kvízu jistě hračka!

Těšíme se na vás!                                                                                     -sum-

Základní škola speciální a praktická škola Březejc

14. – 23. května 2008
Výstava proběhne v prostorách školy a Dětského střediska Březejc

(denně od 8 do 16 hodin)
Jste srdečně zváni!

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Jupiter clubem Velké Meziříčí
pořádají

spojenou s výstavou dětských prací.
28. května 2008 v 15.30 ve velkém sále Jupiter clubu.

V programu vystoupí zájmové útvary DDM VM: aerobic, country
tance, cvičení na míčích, f létna, džezgymnastika, mažoretky,

dramatický, step aerobic, kytara, line dance, orientální tance.

Na výstavě v předsálí budou prezentovat své výrobky útvary: 
aranžování květin, výtvarný, malí šikulové, malování na hedvábí, 
keramický, mladý novinář, plastikový modelář, papírový modelář, 

malý kutil a prop-club. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

Ať Ti všechno vychází, 
co sám si nejvíc přeješ, 
a i když slunce někdy zachází, 
tak ať se pořád směješ!

Dne 16. května oslaví své 70. naro-
zeniny pan 

Jan Zeman 
z Meziříčka. 

Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky 
a zdraví do dalších let

přeje manželka a děti s rodinami. 

Nebylo ti dopřáno s námi být, 
nebylo léku, abys mohl žít…

Už jen kytičku na hrob 
Ti můžeme dát,
chviličku postát 
a tiše vzpomínat.

Dne 12. května uplynuly 4 roky, kdy 
nás navždy opustil pan 

Jiří Havlíček 
z Oslavice. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi…

Manželka, Jirka, Jakub a rodina

Odešel jsi náhle a tiše, 
jako když hvězda padá, 
zůstala nám bolest, 
co nikdy neuvadá.

Dnes, 14. 5. 2008, vzpomene-
me 15. výročí, kdy nás tragicky 
navždy opustil ve věku 4 let náš 
milovaný a nezapomenutelný syn, 
bratr a vnuk 

Alešek Pelánek. 
Stále na něj vzpomínají rodiče 
a bratři Zdeněk a Petr s rodinami. 

Dnes, 14. května 2008, by oslavila 
21. narozeniny 

Veronika Peroutková 
z Pustiny, 
která tragicky zahynula při auto-
nehodě. 

S bolestí a smutkem vzpomíná
rodina Peroutkova. 

V neděli 18. května 2008 by oslavil 
70. narozeniny náš tatínek a dědeček

LADISLAV HRŮZA
elektroinstalatér z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Děkují synové Jaroslav a Pavel.

Měli jsme Tě rádi,
milý tatínku,
osud nám přinesl
jen smutnou vzpomínku…

MO ČČK Pikárec pořádá

která se koná v sobotu 17. 5. 2008 v lesích v okolí Pikárce.
Les bude otevřen od 12.30 do 15.30 hodin.

Vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma. Občerstvení zajištěno. 
V případě celodenního deště

se celá akce překládá na sobotu 24. 5. 2007.
-bro-
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FOTBAL – DIVIZE ATLETIKA

BENFIKA

HÁZENÁ

ŠACHY

MSD sk. D 
FC VM – HFK Třebíč 0:1 (0:0)
Branka: Rygl (50.). Rozhodčí: On-
dráš, Miko, Šťastný. Ž. k. Kopeček 
(28.), Linhart (88.), Smažil (89.), 
bez č. k. Diváků 550. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, Netolický (85. La. Stře-
cha) – P. Krejčí (66. Kafka), Prů-
ša, J. Hort, Ambrož (T. Dvořák), J. 
Krejčí – Kratochvíl
Meziříčští, stižení rozrůstající se 
marodkou, když ke dlouhodobě 
zraněnému L. Němcovi, F. Pokor-
nému a Loupovi přibyl se svalo-
vými potížemi kanonýr Staněk, 
ani v domácím prostředí na body 
nedosáhli. Přesto průběh prvního 
dějství vypadal pro Velmez vcelku 
nadějně. Už v 5. šel do vápna vstříc 
Beerovi Kratochvíl, ale jeho stře-
la k bližší tyči třebíčského gólma-
na nepřekvapila. Další gólové šan-
ce se domácí příznivci dočkali po 
deseti minutách, kdy Hort zahrával 
trestný kop a Beer po dvojí hlavič-
ce Muchy a Kratochvíla čaroval. Pak 
přišlo v podání domácích několike-
ré nadějné přečíslení, které ale Me-
ziříčští do gólového zakončení do-
táhnout nedokázali. V závěru polo-
času dostal příležitost i Invald, když 
po vysokém oblouku do vápna kryl 
nepříjemný volej. Šťastnou ruku měl 
při střídání hned po obrátce hostují-
cí trenér Salák, kterému se Rygl od-
vděčil průvanem v obraně soupeře, 
když přešel přes tři hráče a zabez-
pečil svému celku důležitý vedoucí 
gól. Snaha Velmezu o změnu skóre 
ztroskotávala na zbrklosti a nepřes-
nosti v kombinaci, a tak hosté vcel-
ku bez problémů kráčeli vstříc pl-
nému bodovému zisku. Vše změnit 
mohl v 74. kapitán domácího celku 
J. Hort, ale ani ten v gólové pozici 
osamoceného Beera nepřekonal. 
FC VM – ČAFC Židenice 1:2 (1:1)
Branky: Staněk (17. ) – Látal (19.), 
Kadeřábek (63.). Rozhodčí Gasná-
rek, Šenkýř, Hrůza, ž. k. Průša (44.) 
– Cenek (83.). Diváků: 455. Sestava 
FC VM: Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha (75. Lad. Střecha), J. Krej-
čí – P. Krejčí (46. Ambrož), Průša, 
Hort, Loup (84. Kafka) – Krato-
chvíl, Staněk 

Oproti utkání předchozího kola 
s Třebíčí už mohli nastoupit Sta-
něk s Loupem, ale v úvodu byli ak-
tivnější Žideničtí. V 5. po křížném 
centru zprava Lajcman z první ke 
vzdálenější tyči minul a o chvíli 
později Látalova jedovka prosvištěla 
kolem pravé tyče. Zato domácí uho-
dili rovnou, když v 17. našel Krato-
chvíl po pravé straně nabíhajícího 
Horta a jeho centr doklepl za záda 
bezmocného Novotného Staněk. 
Meziříčští se ale neradovali dlou-
ho. O dvě minuty nato propadl míč 
obranou Velmezu přímo k Látalovi, 
a ten bez meškání vyrovnal. Hráči 
domácího celku znejistěli, vázla 
kombinace i prolínání řad, což dá-
valo více prostoru hostům. Víc prá-
ce z obou brankářů měl tak Invald, 
který do poločasu dvakrát zachrá-
nil svůj celek od další pohromy. Po 
přestávce se hra Velmezu přece jen 
zlepšila. Do slibných pozic se po-
stupně dostali Staněk, po zatažení J. 
Krejčího po levé straně Kratochvíl, 
který v gólové pozici o centimetry 
přestřelil a Ambrož ve skluzu trefi l 
jen Novotného. Čafka se vymanil 
z tlaku domácích a našel odpověď 
nejvyššího kalibru. V 63. si před 
šestnáctkou soupeře vyměnili míč 
Látal s Kadeřábkem a kapitán hos-
tujícího celku vymetl levou šibeni-
ci meziříčské branky. Snaha domá-
cího celku o zisk alespoň jednoho 
bodu byla příliš uspěchaná, akcím 
chyběla nápaditost i přesnost. V sa-
motném závěru se do střelecké po-
zice dostal Staněk, jenže jeho střelu 
stačili hosté zblokovat na roh a ani 
dva po sobě zahrávané rohové kopy 
včetně standardky J. Horta už na 
další porážce Velmezu v domácím 
prostředí nic nezměnily.       -ber-
 1. Hulín 25 14 7  4 50: 26 49
 2. Blansko 25 15 4  6 49: 29 49
 3. Žďár n. Sáz. 25 14 6  5 55: 37 48
 4. Velké Meziříčí 25 12 5  8 37: 37 41
 5. Líšeň 25 11 5  9 40: 30 38
 6. Vyškov 25 10 7  8 35: 25 37
 7. Protivanov 25 11 4 10 36: 32 37
 8. Konice 25 11 3 11 41: 35 36
 9. Vikt. Otrokovice 25 10 4 11 43: 41 34
10. Rousínov 25  9 7  9 33: 37 34
11. Třebíč 25  9 6 10 36: 35 33
12. Rájec-Jestřebí 25  7 7 11 29: 34 28
13. Boskovice 25  8 4 13 37: 51 28
14. Židenice 25  5 9 11 26: 40 24
15. Havl. Brod 25  5 6 14 31: 52 21
16. Hrušovany 25  4 6 15 28: 65 18

FC VM B – TJ Destrukce Jaro-
měřice n. Rok. 0:1 (0:0)
Branka: 67. Sova. Sestava domá-
cích: Kučera – Invald D. (60. Sou-
ček), Kružík, Střecha Lad., Halá-
mek – Netolický (83. ČK), Jedlička 
(70. Jaša), Smejkal, Kafka – Trnka, 
Pokorný J. (65. Beran). Rozhodčí: 
Kůrka P. – Švehla, Kůrka J. Dele-
gát: Harvánek R.
Utkání Benfi ky se suverénně ve-
doucím celkem soutěže začalo 
opatrně a takřka dvacet minut se 
prakticky nic nedělo. Jako první 
vystrčili růžky hosté, kterým se 
dařilo stále více držet míč, ale ná-
znaky jejich šancí dokázali obra-
na i spolehlivý Kučera likvidovat. 
Pak zahrozila naše rezerva rychlý-
mi protiútoky a ukázala, že i hosté 
se musejí obávat o bezpečnost své 
branky, zejména tu byla utěšená 
Smejkalova střela, která napálila 
bránící domácí hráče a pak samo-
statné nájezdy Pokorného a znovu 
Smejkala, jemuž hostující stoper 
znemožnil v poslední chvíli kon-
covku jednoznačným držením, 
které ovšem sudí Kůrka přehlédl. 
Hosté předtím pálili nebezpečně 
z levé strany, ale Kučera byl zno-
vu na místě a předvedl výborný zá-
krok. Poslední a největší šanci prv-
ní půle pak měly znovu Jaroměři-
ce, když po zaváhání domácí obrany 
při za ni vráceném míči postupoval 

Novotný zcela sám na Kučeru, ten 
jeho střelu k tyči vytáhl konečky 
prstů mimo svoji svatyni, rozhodčí 
Kůrka ovšem toto nepostřehl, a tak 
se kopalo od branky a pak se šlo do 
kabin. Po přestávce pokračoval ob-
raz hry první půle, avšak hosté byli 
stále nebezpečnější a tlačili se do-
předu. Domácí zase spoléhali na 
brejky, ale J. Pokorný velkou šanci 
znovu neproměnil. Hru Jaroměřic 
výrazně oživil střídající Kalay, se 
kterým měli naši hráči plné ruce 
práce. Stupňující se tlak Jaromě-
řic mělo rozmělnit také naše stří-
dání, ale právě z rozhárané hry ve 
střední části druhé půle prameni-
la nenápadná akce, při níž dostihl 
Kalay míč nakopnutý na roh hřiš-
tě. Jeho přízemní zpětný centr pod 
sebe vyrazil Kučera nešťastně do 
dobíhajícího Sovy, který aniž vy-
střelil, dopravil míč do naší sítě. Po 
inkasované brance bohužel domácí 
celek silně znervózněl a nechal se 
až příliš rozhodit stále nepřesněj-
šími výroky rozhodčího Kůrky, se 
kterým se často pouštěl do marných 
diskuzí. Když pak tento arbitr ne-
odpískal evidentní pokutový kop za 
hokejové sražení Jedličky pronik-
nuvšího po nádherné patičce Trn-
ky do pokutového území, dal do-
mácí celek včetně lavičky průchod 
svému hněvu zřejmě až přes míru, 
což dalo sudímu Kůrkovi minimál-
ně další argument pro pořádné „při-
dušení“ našeho mužstva. Přesto se 

LYŽOVÁNÍ

Ve velkém stylu zakončila svoji 
skvělou sezonu Karolína Bednářo-
vá, když dokázala získat celkové pr-
venství v Poháru Jarka Drápely.
Závody se konaly na moravském 
ledovci Pradědu a byly to posled-
ní tři závody sjezdařské sezony. 
I přes téměř jarní počasí dokáza-
li pořadatelé připravit skvělé tra-
tě a vzhledem k tomu, že Praděd 
Karolíně svědčí, nenašla na nich 
přemožitelku (vyhrála zde již jako 
předžačka i prestižní Velikonoční 
vajíčko). Dokázala zvítězit v pá-
tečním i sobotním slalomu, když 
na druhém místě za ní vždy skon-
čila další meziříčská závodnice Ve-
ronika Čamková. V nedělním „ob-
řáku“ si potom obě soupeřky místa 
prohodily a potvrdily tak úspěch 
našeho lyžování.
Celkové prvenství v memoriálu Jar-
ka Drápely tak získala v ml. žáky-
ních Karolína Bednářová před Ve-
ronikou Čamkovou. Na výbornou 
příčku vystoupala i Kateřina Čam-
ková, která po odvážném výkonu 
byla druhá v sobotním slalomu. 
A jediný náš zástupce v chlapec-
kých kategoriích Jiří Novotný se 
dostal v obřím slalomu na 16. mís-
to a ve slalomu speciál na 13. místo. 

Obě závodnice z kategorie ml. žá-
kyň se v závěru sezony také zúčast-
nily mezinárodních žákovských zá-
vodů. Karolína Bednářová dosáhla 
v italském Abetone v konkurenci 
závodnic z 35 zemí na 19. místo 
ve slalomu a 22. v obřím slalomu. 
Další závod se jel ve francouzském 
Val ď Isere a toho se již zúčastnily 
obě závodnice. Ve slalomu dosáh-
ly Karolína na 9. a Veronika na 17. 
místo a v super G skončily na 22. 
a 42. místě.
Další závody pouze výsledky: 
Schnalstal Itálie, seriál Oetzitro-
phae – mladší žákyně: Veronika 
Čamková 8. místo, Karolína Bed-
nářová 13. místo; – starší žákyně: 
Kateřina Čamková 13. místo
Sulden Itálie – mezinárodní Sul-
den Cup – Karolína Bednářová 
6. místo
Sulden Itálie – Yeti Trophae 2008 
– Karolína Bednářová 4. místo
Letošní skvělou sezonu tak mají 
naše nejúspěšnější lyžařky za se-
bou, ale již za necelý měsíc odjíž-
dějí na první soustředění na rakous-
ké ledovce, kde zahájí přípravu na 
sezonu příští. A tak jim popřejme, 
ať se vše vydaří a ať se i v příští ly-
žařské sezoně prosazují na těch ne-
přednějších příčkách.

Ski klub VM

1. kolo krajského přeboru žákov-
ských družstev v atletice

V neděli 4. května proběhlo v Jihla-
vě 1. kolo krajského přeboru druž-
stev mladšího a staršího žactva 
v atletice. 
Krajský přebor družstev zahrnuje 
celkem 5 kol (4. 5. Jihlava, 18. 5. Pa-
cov, 15. 6. Třebíč, 7. 9. Nové Město 
na Moravě, 21. 9. – místo zatím není 
defi nitivně určeno).
Počet startů jednotlivce je omezen 
na 3 disciplíny. Maximální bodový 
zisk je závislý na počtu přihláše-
ných družstev. V kategoriích mlad-
šího žactva a starších žáků je počet 
družstev 6 (Humpolec, Jihlava, Le-
deč, Pacov, Třebíč a Velké Meziří-
čí), to znamená maximum 33 bodů. 
V kategorii starších žákyň jsou při-
hlášena 4 družstva (Jihlava, Pacov, 

Třebíč a Velké Meziříčí) – maxi-
mální bodový zisk je 27 bodů.
Mladších žákyně 2. místo
Homolová Martina 25 bodů 
Chevalierová Adéla 19
Kratochvílová Hana 19
Strnadová Adéla 4
Mladší žáci 2. místo
Kyus Michal 29 bodů
Perutka Martin 24
Havlíček Jakub 23
Vondráček Tomáš 13
Jelínek Petr 11
Valach Ladislav 3
Starší žákyně 4. místo
Kratochvílová Monika 12 bodů
Více starších žákyň SOKOLa Velké 
Meziříčí v tomto kole nestartovalo.
Starší žáci 4. místo
Havlíček Jiří 26 bodů
Klusáček Jiří 19
Bouček Martin 11 

-vill- 

Konečné pořadí krajského 
přeboru družstev 2007/2008

 1. Caissa Třebíč B 11 9-1-1 54,5 28 (34)

 2. Jiskra Havl. Brod A 11 8-1-2 56,0 25 (43)

 3. Spartak Velké Meziříčí A    8-0-3 54,0 24 (41)

 4. Žďas Žďár nad Sáz. B 11 7-1-3 54,5 22 (41)

 5. Spartak Pelhřimov A 11 7-1-3 52,5 22 (39)

 6. Sokol Bedřichov A 11 6-1-4 51,0 19 (37)

 7. SF Gambit Jihlava A 11 5-0-6 45,0 15 (27)

 8. Sokol Bedřichov B 11 3-2-6 34,5 11 (21)

 9. Spartak Třebíč A 11 3-1-7 36,5 10 (23)

10. SB Světlá nad Sáz. A 11 2-2-7 33,5  8 (17)

11. TJ Náměšť n. Osl. B 11 1-1-9 31,0  4 (24)

12. Jiskra Humpolec A 11 1-1-9 25,0  4 (15)

Vítězem postupujícím do 2. ligy 
se pro letošek stal tým Caissa Tře-
bíč B, a to přesto, že nezaznamená-
val drtivé výhry. Své soupeře sice 
překonával víceméně těsně, ale zato 
úspěšně a mnohokrát. Caissa uhrála 
velké množství individuálních re-
míz, a tak vcelku nevýrazný počet 
vyhraných partií u jednotlivých ša-
chovnic (34, viz čísla v závorkách) 
už ani nevadil. 
Kolektiv Spartaku Velké Meziříčí 
A – nehledě na debakl v posledním 
kole, kdy doma prohrál s Havl. Bro-
dem A 2:6 – zasluhuje za svoje vý-

kony v letošním seriálu velkou po-
chvalu. Prohrál totiž jenom s oběma 
týmy, které se umístily před ním, 
přičemž s Caissou jen nejtěsnějším 
možným rozdílem. Sami naši ša-
chisté a jejich kapitán ing. Michal 
Nedoma hodnotí právě skončenou 
sezonu pozitivně, tedy jako velmi 
vydařenou. 
Původní obavy a prognózy o hro-
zícím možném sestupu do krajské 
soutěže se naštěstí vůbec nepo-
tvrdily. Nyní nastává pro šachis-
ty „klid zbraní“, ovšem velkome-
ziříčští hráči se zúčastní několika 
oblíbených turnajů. První z nic 
se uskuteční 17. 5. v Bobycentru, 
další pak 21. 6. tamtéž (tyto br-
něnské akce se konávají vždy třetí 
sobotu v měsíci). Koncem června 
proběhne také maximálně oblí-
bená turnajová soutěž v Hodoni-
cích u Znojma. Přihlášky zájem-
ců o účast na kterémkoliv z těchto 
sportovních podniků se přijímají 
v Kablu (NKT Cables), a to ve vel-
ké zasedačce v budově zdravotního 
střediska (čtvrtky 18–22 a neděle 
9–12 hodin, což jsou termíny tré-
ninků místních šachistů)   

-vp-

Druhý květnový víkend byl ve zna-
mení maximálních bodových zisků 
mužů a dorostenců. Ženy po drama-
tickém průběhu nakonec odešly po-
raženy, nevýrazný výkon doroste-
nek znamenal vysokou prohru.

I. liga ženy 
TJ Jiskra Otrokovice – Sokol 
VM 33:31 (17:15)
Předposlední prvoligový souboj 
odehrály Velkomeziříčřské i přes 
úzký kádr na výbornou. Domácí 
celek první čtvrthodinu přehráva-
ly velmi dobrou a celistvou obra-
nou a přesnou součinností spojek. 
Postupně však začaly zbrkle řešit 
útočné akce a zkušený domácí tým 
toho dokázal náležitě využít (3:5, 6:
6, 10:10, 12:10). Závěr prvního jsme 
nezvládli. V poslední minutě soupeř 
dvěma brejky stanovil poločasový 
stav 17:15!!! Po přestávce zlepšená 
ofenzivní obranná činnost držela 
Otrokovické „na uzdě“. Škoda, že 
individuální chyby v oslabení nás 
limitovaly ve snaze udržet se na do-
střel (20:20, 23:20). Po dobu ošetření 
zranění kanonýrky Jarmily Hrůzo-
vé soupeřky udržovaly tříbrankový 
náskok (28:25). V závěru se podařilo 
zmobilizovat síly a bojovností srov-
nat až na 30:30 (57. min.) Následně 
dvě neproměněné výborné možnosti 
ke skórování nás zřejmě připravily 
o lepší výsledek. Oporou týmu byla 
brankářka Jana Lavická. 7 m – hody 
11/7:4/3, vyloučení 2:4, rozhodčí 
Kramoliš A., Krupa M.
Hrály: Lavická, Zelníčková – Hrů-
zová (11), Hublová (4), Vidláková R. 

(4/1), Plachetská (4/3), Fischerová 
(3), Kňourková E. (2), Svobodová J. 
Vedoucí družstva ing. Záviška. 

I. liga mladší dorostenky
TJ Jiskra Otrokovice – Sokol VM 
36:26 (16:12)
Pouze první poločas utkání jsme 
byli rovnocenným soupeřem. Ne-
účast některých stabilních hráček 
a zejména příliš časté útočné chy-
by se dařilo ještě první poločas na-
hrazovat bojovností. Netakticky 
sehraný závěr prvního poločasu 
pak pomohl Otrokovickým zís-
kat si sebevědomí před vstupem 
do druhé části (26. min. 11:11). Po 
změně stran se naše herní koncep-
ce postupně rozsypala, když jsme 
se nedokázali vyrovnat s osobní 
obranou na naši nejlepší hráčku 
Denisu Hladíkovou (20:13, 26:18). 
Prapor Velkomeziříčských tak v té-
to fázi střelecky držela pouze Mo-
nika Kratochvílová. Ostatní hráčky 
postrádaly nápaditost, příliš pomalé 
a individuálně vedené akce neměly 
šanci uspět proti kompaktní obraně 
domácích. A když ani obranná čin-
nost neměla prvoligové parametry, 
soupeřky si udělaly z naší svatyně 
střelnici a v tréninkovém tempu 
zvítězily. 7 m – hody 6/4:7/6, vy-
loučení 6:5.
Hrály: Babáčková – Kratochvílová 
(11/5), Hladíková (5), Hammerová 
P.(4), Rousová (2/1), Necidová S. (1), 
Valentová (1), Novotná (1), Invaldo-
vá, Bártová. Trenér ing. Záviška.

II. liga muži
TJ Sokol Telnice – Sokol VM 
30:35 (14:20)
Od úvodních minut jsme velmi 

dobrou obranou a účelnou útoč-
nou hrou spojek měli výrazně na-
vrch a získali si tak i důležitý ná-
skok (4:11, 7:12). V dalším průbě-
hu prvního dějství se dařilo držet 
nasazený trend a do přestávky jsme 
byli jasně lepším týmem. Po změ-
ně stran pestré útočné akce zname-
naly až devítigólový odstup (15:24) 
a v mnoha případech nápaditá útoč-
ná hra odsoudila domácí hráče do 
role diváků. Pod vlivem výrazné-
ho náskoku jsme v závěru polevili 
a domácí tak mohli zkorigovat ko-
nečné skóre. 7 m – hody 5/2:1/1, vy-
loučení 5:6.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Chlubna 
(12), Večeřa (8), Šidlo (6/1), Raus 
(3), Fischer (2), Kříbala Pa. (2), 
Živčic (1), Kaštan J. (1), Necid, 
Kaštan P., Rosa. Trenéři Raus, 
Vaverka.
Pozvánka do haly za Světlou na 
utkání závěrečného ligového kola:
sobota 17. května
9.00 II. liga st. dorostenci Hranice, 
11.00 I. liga ml. dorostenky Ostra-
va Poruba, 13.00 I. liga ženy Os-
trava Poruba, 15.00 II. liga muži 
Bohunice, 16.45 divize mladší žáci 
Bohunice, 18.00 divize starší žáci 
Bohunice.

Tabulka II. liga muži
 1. HC Gumárny Zubří SCM 20 17 0  3 711 : 514 34
 2. SHC Maloměřice 20 16 1  3 621 : 475 33
 3. TJ Sokol Nové Veselí 20 13 1  6 650 : 546 27
 4. HC Zlín 20 13 1  6 547 : 471 27
 5. HK Ivančice 20 13 1  6 647 : 610 27
 6. TJ Tatran Bohunice 20  9 2  9 580 : 556 20
 7. Sokol Velké Meziříčí 20 10 0 10 546 : 574 20
 8. TJ Sokol Telnice 20  9 0 11 534 : 622 18
 9. SK HC Tišnov 20  5 2 13 563 : 611 12
10. Sokol Dolní Cerekev 20  5 1 14 484 : 608 11
11. TJ Sokol Juliánov 20  3 3 14 492 : 600  9
12. SK Kuřim 20  1 0 19 466 : 654  2

ale dostal k obrovské šanci Netolic-
ký, jemuž sekundoval Smejkal, stře-
la z rohu malého vápna však cestu 
do sítě nenašla. Prvně jmenovaný se 
pak stal smutným hrdinou závěru 
zápasu, když hrubě jej faulujícího 
Kalaye následně poslal také k ze-
mi, z čehož bez ohledu na „patřič-
ně chytrý“ a teatrální výstup hráče 
Jaroměřic rezultovala neoddiskuto-
vatelná červená karta za oplácení. 
Střídající Kalay, který Jaroměřicím 
prakticky „udělal“ zápas, pak mohl 
v nastaveném čase domácí usmrtit 
druhou brankou, ale Kučera s po-
mocí Střechy jeho tisíciprocentní 
šanci dokázali zneškodnit. Utkání 
ukázalo, že v nesmírně náročném 
fotbale vyšší úrovně rozhodují ma-
ličkosti a každičký krok vedle může 
mít fatální následky. Zároveň však 
také to, že bez zbytečného respektu 
se dát hrát otevřená partie se sou-
peřem sebezvučnějšího jména, a že 
jsou i zápasy, po kterých se lze přes 
porážku odejít ze hřiště se vztyče-
nou hlavou.                            -kre-
 1. Jaroměřice n. R. 20 17 2  1 41: 14 53
 2. Nová Ves 20 11 7  2 43: 23 40
 3. Rantířov 20 10 4  6 39: 27 34
 4. V. Meziřičí B 20  9 5  6 24: 16 32
 5. Stará Říše 20  9 3  8 26: 24 30
 6. Náměšť n. O. 20  9 1 10 32: 36 28
 7. Přibyslavice 20  7 6  7 31: 31 27
 8. Šebkovice 20  6 6  8 24: 28 24
 9. Kouty 20  7 3 10 23: 27 24
10. Čáslavice-Sádek 20  6 3 11 18: 33 21
11. Třešť 20  5 5 10 31: 33 20
12. Bohdalov 20  5 5 10 29: 44 20
13. Rozsochy 20  4 7  9 22: 34 19
14. Stonařov 20  4 5 11 24: 37 17

Karolína Bednářová

Sport též str. 7.


