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Program
PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ

STUDENTŮ ŠKOLY
slavnostní tabule, odbytová střediska,

slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC

barmanská soutěž v kategorii Junior
UKAŽ, CO UMÍŠ

cukrářská soutěž v kategorii Junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

barmanská soutěž v kategorii Junior
BĚH ČÍŠNÍKŮ

tradiční sportovní soutěž družstev
PREZENTACE FIREM SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ

STEAKOVANÁ S NOWACEM
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

pozvánka k návštěvě Itálie
PREZENTACE, BESEDA A AUTOGRAMIÁDA

BÁRY ŠTĚPÁNOVÉ
ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ

DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM
módní přehlídka

Město připravuje
nový ceník pozemků

Ceny městských pozemků ve Velkém Meziříčí budou určovat nová 
pravidla. Jejich návrh vypracovalo majetkoprávní oddělení odboru 
výstavby a regionálního rozvoje městského úřadu. Podnět k novému 
zpracování dala městská rada. „Zatím jde o návrh k diskuzi. Chceme ale 
ceny pozemků rozlišovat podle lokality, její atraktivnosti, zda jde o po-
zemek třeba v památkové zóně města, či v nějaké okrajové části, jestli 
je u komunikace a podobně,“ vyjmenovává starosta František Bradáč 
záměr vedení města.

Město tak bude rozděleno asi na tři základní cenová pásma, v nichž bu-
dou stanoveny minimální ceny pozemků. V jednotlivých pásmech ale bude 
možný i individuální přístup, tedy podobně, jak to fungovalo doposud. 
Zatím platí, že třeba za pozemek pro výstavbu rodinného domu v lokalitě, 
která je k tomu zainvestována městem, zaplatí zájemce 750 korun za metr 
čtvereční. Zatímco při dokupu části pozemku zaplatí například jen 400 
korun za metr čtvereční. Individuální přístup přitom řešili na svém jed-
nání v úterý 28. dubna zastupitelé. Zájemci chtěli přikoupit část pozemku 
v lokalitě Příkopy, která je bývalým náhonem. Radní proto navrhli cenu 
nižší, a to 200 korun za metr čtvereční, což zastupitelé schválili.

Pozemků pro rodinnou výstavbu bude dost
Zájemci, kteří hodlají ve městě stavět rodinný dům, mohou být v klidu. 

Pozemků má město připravených dostatek. Ze čtyřiatřiceti parcel na 
Hliništích sice zbývají k prodeji jenom dvě. Příští rok však město hodlá 
zainvestovat další pozemky, které v lokalitě dokoupilo. Přibude jich čty-
řicet až padesát. „Ty budou stačit odhadem alespoň na dalších pět šest 
let,“ dodává starosta. Celá lokalita přitom počítá do budoucna až se sto 
padesáti stavebními parcelami. „Navíc máme připravenou další lokalitu 
Čechovy sady II,“ připomíná Bradáč. Tam město do pozemků zatím 
neinvestuje. Pouze v místě probíhá rekonstrukce vodovodního řadu, a to 
i z důvodu plánované výstavby domova pro seniory. Zatímco ve Velkém 
Meziříčí je v současné době možné koupit městský pozemek pro výstavbu 
rodinného domu za sedm set padesát korun za metr čtvereční, ve Velké 
Bíteši tamější radnice prodává takové zasíťované pozemky za tisíc dvě 
stě korun za metr čtvereční.                                      Martina Strnadová

Kdo vyjel minulou středu na 
frekventovanou trasu Žďár nad 
Sázavou – Osová Bítýška, nedo-
stal se do svého cíle včas. Ve dvou 
úsecích, mezi Osovou Bítýškou 
a Jívovím a Ostrovem nad Oslavou 
a Žďárem n. Sázavou, přibrzdila 
dopravu na téměř dvě hodiny necelá 
dvacítka traktorů táhnoucí nejrůz-

Zemědělci protestovali 
proti vybíjení dojnic. 

Vyjeli proto na silnice

nější vlečky, krmné a fekální vozy. 
„K vysvětlení, proč protestujeme, 
jsme zvolili i transparenty zavěšené 
na vozidlech. Některé jsme rozdali, 
jiné si řidiči vyrobili sami,“ osvětlil 
,vyzdobení’ kolony nejrůznějšími 
tabulemi ředitel Okresní agrární 
komory ve Žďáře nad Sázavou 
ing. Václav Špaček.     (Pokr. str. 2.)

V minulém čísle našeho týdeníku 
jsme podrobně informovali o uza-
vírkách na dálnici D1 u Velkého 
Meziříčí v souvislosti s výstavbou 
protihlukové stěny nad městem 
(směr východ) a rekonstrukcí mostu 
D1 u sjezdu z dálnice Velké Me-
ziříčí-východ. Během stavby pro-
tihlukové stěny i při rekonstrukci 
mostu zůstanou zachovány vždy 
dva jízdní pruhy v jednom směru. 
Dále je pak úplně uzavřena silnice 
č. II/360 u Oslavičky ve směru na 
Třebíč, kam vede od 1. 5. objížďka. 
Důvodem je výstavba mostu přes 
zmíněnou silnici a tamní želez-
niční trať.

Uzavírky budou 
v těchto termínech

Oslavička-Třebíč
1. 5. – 15. 6. 2009
7. 9. – 20. 9. 2009

Dálnice D 1 (145,5-146,9 km) 
a most u sjezdu východ
4. 5. – 6. 6. 2009 první fáze stavby 
protihlukové stěny
7. 6. – 5. 9. druhá fáze stavby 
protihlukové stěny, k ní navíc 
přibude i oprava mostu u Dolních 
Radslavic
6. 9. – 24. 10. třetí fáze stavby pro-
tihlukové stěny
25. 10. – 8. 11. 2009 poslední fáze 
prací – stavba portálu.

Iva Horká

Češi první na světě!
Avšak

ve špatné lize
Tak zní motto letošního květino-

vého dne, který připadá na 13. kvě-
ten. Třináctý ročník celonárodní 
sbírky se tentokrát zaměřuje na 
prevenci rakoviny tlustého střeva 
a konečníku. „Už dvacet roků drží 
čeští muži ošklivý světový primát: 
na zmíněné onemocnění jich ročně 
zemře kolem dvou a půl tisíce,“ 
uvádí Liga proti rakovině Pra-
ha, která květinové dny pořádá. 
„A nejhorší na tom je, že většinou 
zbytečně. Chlapi se totiž skrínin-
govým testům vyhýbají, podceňují 
prevenci a přitom by stačila jen 
trocha odhodlání absolvovat jed-
noduchý test,“ dodává profesor 
MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., 
předseda Ligy proti rakovině. Ten 
zdůrazňuje, že když se nemoc od-
halí v časných stadiích, má každý 
až pětasedmdesátiprocentní naději 
na uzdravení. Doporučuje pak, aby 
lidé požádali svého praktického 
lékaře o příslušné vyšetření. Mu-
žům a ženám nad padesát let věku 
navíc hradí tyto jednoduché testy 
zdravotní pojišťovna.

Až tedy uvidíte v ulicích našeho 
města příští středu dvojice nabí-
zející žlutý kvítek, je na vás, zdali 
do sbírky přispějete libovolnou 
částkou. „Kup kvítek jak sluníčko, 
pomoz aspoň maličko,“ bude vy-
zývat také slogan na letáčku, který 
obdrží každý, kdo si látkový kvítek 
měsíčku lékařského koupí.                       

 Iva Horká

Probíhají 
uzavírky

Hned poté, co byla začátkem 
března letošního roku ukončena 
veřejná sbírka na opravu varhan 
v netínském kostele, bylo přistoupe-
no k dalšímu kroku. Tím byl výběr 
varhanářské fi rmy, jež rekonstrukci 
nástroje provede. „Měli jsme pět 
nabídek od českých fi rem a jako nej-
lepší se nám jevil návrh společnosti 
s ručením omezeným A.Q. Attentus 
Qualitatis z Kuřimi,“ upřesnil 

Začali s opravou varhan 
v netínském kostele

netínský starosta Karel Liškař. Vy-
bírání probíhalo za účasti zástupce 
obce, rodiny Podstatzkých, ale též  
varhaníka z netínského kostela i 
zástupce diecézní organologické 
komise z Brna. Jak pro náš tý-
deník uvedl Martin Bednařík ze 
zmíněné fi rmy A. Q., rekonstrukce 
bude provedena v několika etapách, 
rozložených do delšího časového 
období. Nicméně, po té nejdřívější 
opravě by se prvního koncertu 
mohli posluchači dočkat už letos 
ke konci roku. 

Vybralo se
přes 861 tisíc korun

Na kontě sbírky se v době uza-
v ření účtu sešlo úctyhodných 
861 301,71korun. Veřejnou sbírku 
vyhlásila obec Netín před třemi 
lety na základě povolení krajského 
úřadu v Jihlavě.        (Pokr. str. 2.) 

Netínské varhany by po první etapě oprav mohly být posluchačům předsta-
veny na koncertu již o letošních Vánocích. Na snímku varhaníci  Vladimír 
Sklenář (vpravo) a Petr Sobotka.                                 Foto: Iva Horká

Pietní vzpomínka 
u památníku 
padlých
Čtvrtek 7. května 2009 v 17 
hodin
u památníku, hřbitov Karlov 
ve Velkém Meziříčí 
Doprava zajištěna autobu-
sem – odjezd v 16.30 hodin 
od Jupiter clubu se zastávkou 
U Smrčkových.
Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků 
za svobodu.

Srdečně zve starosta města. 

Koncert 
ANNY K.

a Marka Ztraceného
Čtvrtek 7. 5. 2009 od 20.00
Více strana 8

Výluka provozu 
byla zrušena
Ve dnech od 1. do 10. května 
2009 byla plánovaná výluka 
informačních systémů Mi-
nisterstva vnitra ČR a měla 
být proto uzavřena pracoviště 
evidence obyvatel, občan-
ských průkazů, cestovních 
dokladů a registr silničních 
vozidel Městského úřadu Vel-
ké Meziříčí. Podle informací 
tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ministerstvo 
vnitra tuto odstávku zrušilo. 
Všechna pracoviště městské-
ho úřadu jsou tedy občanům 
k dispozici. 

Komentáře radních
Dnes komentuje téma týdne
radní František Bradáč
Více strana 2

13. 5. 2009
Květinový den 
Gastroden
Více strana 1
Řemeslné trhy
Pořádá město Velké Meziříčí
po celý den na náměstí.
(Náměstí bude po dobu trvá-
ní trhů uzavřeno pro vjezd 
vozidel.)

Avizní okénko připravuje:
Iva Horká

K vysvětlení důvodů protestu zvolili zemědělci také transparenty. 
Foto Jitka Kočí
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OKÉNKO RADNICE

KOMENTÁŘE RADNÍCH MĚSTA

Výsledky práce myslivců
Nedávno byly vyhodnoceny výsledky chovu a lovu zvěře v našem 

okrese za rok 2008. Ve 126 honitbách okresu (v obvodu MěÚ V. Meziříčí 
je 41 honiteb) bylo uloveno 50 kusů jelení zvěře (z toho v obvodu MěÚ V. 
Meziříčí 4 kusy), 81 (60) kusů dančí zvěře, 87 (72) kusů mufl oní zvěře, 
3 257 (1 367) kusů srnčí zvěře, 936 (258) kusů prasat divokých, 1046 
(827) kusů zajíců, 1 618 (1 288) kusů bažantů, 9 174 (5 063) kusů kachen 
divokých a 1 064 (320) kusů lišek. V okrese byla v honitbách o výměře 141 
tisíc hektarů (v obvodu MěÚ Meziříčí 42 tis. hektarů) ulovena zvěř o váze 
77 tun (32 tun) zvěřiny. Na 1 hektar honební plochy to je 0,55 kilogramu 
(v obvodu MěÚ V. Meziříčí 0,78 kilogramu) zvěřiny. Myslivcům Velko-
meziříčska se podařilo splnit plán lovu srnčí zvěře, jenž se proti minulému 
roku zvýšil o 200 kusů. Překročili také loňský lov prasete divokého téměř 
o 30 kusů. Tím se snaží omezovat vznik škod v lese a na polích. Úlovků 
pernaté zvěře dosáhli zazvěřováním honiteb mladou zvěří. Vypustili přes 
1 500 kusů kohoutů a slepic bažanta a 5 550 kusů kachny divoké. V oboře 
Chlumek byla ulovena nejsilnější trofej mufl ona okresu v minulém roce. 
A nejsilnější srnec v okrese byl uloven v honitbě Netín. V minulém roce 
naši myslivci ulovili 11 jezevců, 237 kun, 4 psíky mývalovité a 6 norků 
amerických. Při letošním jarním sčítání bylo zjištěno, že se tu vyskytuje 
např. 5 bobrů, 48 vyder, 2534 koroptví, 191 kusů krkavců, 362 křepelek 
a 55 výrů. Z těchto údajů je vidět, že myslivci z honiteb v obvodu MěÚ 
Velké Meziříčí mají po celý rok hodně práce a že se jim daří.

Odbor ŽP MěÚ V. Meziříčí

Hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu na voličský průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5. a 6 červ-
na 2009 bude možno volit také na voličský průkaz. Volič, který v době 
hlasování nebude přítomen v místě svého bydliště a chce využít svého 
volebního práva, může požádat obecní úřad, kde je zapsán v seznamu 
voličů (dle místa trvalého bydliště), o vydání voličského průkazu. Ten 
opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlaso-
vání v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle zákona 
o volbách do Evropského parlamentu písemně požádat o jeho vydání. 
Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho 
žádost doručí na obecní úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně 
ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního úřadu o vydání vo-
ličského průkazu osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již 
nemá předem sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné 
žádosti úředně ověřen, pověřený zaměstnanec ověří údaje uvedené v žá-
dosti dle jeho občanského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu 
lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena 
příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009 do 
16 hodin. To, že nelze podávat žádost o vydání voličského průkazu po 
tomto datu, vyplývá z povahy a rozsahu voleb do Evropského parlamentu. 
Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu do 
15 dnů přede dnem voleb má být zabráněno možnosti dvojího hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 21. května 2009, předá voličský průkaz osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu.

Na městském úřadě ve Velkém Meziříčí lze žádat o vydání voličského 
průkazu v budově úřadu na adrese Náměstí 14/16, 1. patro, dveře č. 102.

-šve-

Prodali pozemek v Jidáškách
Čtyři zájemci chtěli koupit pozemek ve velkomeziříčské průmyslové 

zóně Jidášky. Zastupitelé nakonec souhlasili s jeho prodejem Blance Duf-
kové z Horních Borů za cenu 400 korun za metr čtvereční. Ta pozemku 
o velikosti necelých třinácti set metrů čtverečních hodlá postavit výrobní 
halu pro kovoobrábění na CNC strojích.

Dalším zájemcem o koupi pozemku byl Jiří Fiala, který jej chtěl využít 
pro stavbu prodejny a skladu autodílů. Se záměrem vybudovat v místě 
veterinární kliniku podala svou žádost Milada Leščenková. Ta ve Velkém 
Meziříčí veterinární praxi již provozuje a v Jidáškách zamýšlela vedle 
kliniky zřídit i útulek pro psy. „Po dohodě by mohl sloužit i městu,“ 
navrhovala na jednání Milada Leščenková. „V průmyslové zóně útulek 
pro psy? Rada města tam preferuje spíš průmyslovou výrobu,“ podotkl 
starosta František Bradáč. Nakonec se však zastupitelé rozhodovali mezi 
dvěma žadateli, a to již jmenovanou Blankou Dufkovou, jež má dosud pro 
svou činnost pronajaté již nevyhovující prostory v Borech a Lavičkách, 
a Petrem Bližňákem z Oslavice. Ten plánoval v Jidáškách podobnou 
činnost, tedy výstavbu výrobní haly pro výrobu jednoúčelových strojních 
zařízení, jako je soustružení nebo frézování na CNC strojích. Sám zatím 
podniká v Ořechově u Brna. Zastupitelé nakonec dali na doporučení Rady 
města a šestnácti hlasy odsouhlasili prodej pozemku Blance Dufkové, 
tři se hlasování zdrželi. Přitom oba zájemci v místě plánovali vpodstatě 
totožnou výrobu, oba shodně uváděli, že předpokládají zahájit výstavbu do 
jednoho roku. Zastupitelé se také zajímali, kolik hodlají oba podnikatelé 
vytvořit nových pracovních míst. Opět se dočkali shodné odpovědi – oba 
plánují zaměstnat asi pět lidí. Rozhodujícím argumentem se tak nakonec 
stal fakt, že Blanka Dufková svou žádost o prodej pozemku v průmyslové 
zóně Jidášky podala jako první ze všech.

Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) Řidiči 
tak mohli číst hesla jako Nedopusť-
me po pádu prasat vybíjení krav či 
Podporujeme české zemědělce.

Podobná situace jako na Vyso-
čině, kde akci podpořily stovky 
farmářů, přitom byla i na silnicích 
v okolí Brna, Královehradeckého, 
Pardubického či Jihočeského kra-
je. Protestní jízdu zorganizovala 
Agrární komora České republiky, 
v Německu ji uspořádal Německý 
svaz chovatelů mléčného skotu, 
v dalších zemích pak Evropské 
představenstvo pro mléko. Na 
velkomeziříčsku vyjeli se zeměděl-
skou technikou ze Záblatí, Vlkova, 
velkobítešského BIKOSu, Jablo-
ňova, Rudy, Dolních Heřmanic či 
Oslavice.

„Ve žďárském okrese svolala 
protest zemědělců Okresní agrár-
ní komora a Územní organizace 
zemědělského svazu. Akci jsme 
zorganizovali mimo jiné také na 
podporu německých farmářů, kteří 
nás podpořili v březnu v Praze. 
Pokud vím, přidali se i soukromí 
farmáři v Rakousku,“ zdůvodnil 
zhoršenou průjezdnost tahů na 
Vysočině Václav Špaček. Důvodem 
celého protestu je kritická situace 
chovatelů dojného skotu, přičemž 
právě chov skotu má na Vysočině 
velkou tradici. Chová se zde 16 % 
stavů České republiky a ročně se 
vyprodukuje 500 milionů litrů 
mléka. V současné době se far-
mářská cena mléka, tj. je cena, za 
kterou jsou schopni farmáři mléko 
vyprodukovat, pohybuje nad osmi 
korunami a padesáti haléři. Při-
tom výkupní cena mléka, kterou 
producentům poskytují mlékárny, 
se pohybuje okolo šesti korun, 
spíše méně. Ti jsou pak logicky ve 
ztrátě. „Za litr mléka nám v březnu 

Zemědělci protestovali
proti vybíjení dojnic

mlékárna platila základní cenu 
5 Kč, s množstevním příplatkem 
a příplatkem za obsah bílkovin byla 
výsledná cena o několik desítek 
haléřů vyšší, a to jen díky velmi 
dobrým kvalitativním parametrům 
mléka, jinak by částka byla ještě 
nižší,“ uvedl zemědělec z našeho 
regionu, který si nepřál být jmeno-
ván, a dodal, „před několika lety 
jsme zmodernizovali stáj i dojírnu, 
vzali jsme si na to úvěr u banky, 
který jsme oproti jiným naštěstí 
stihli splatit, ovšem pokud se bude 
situace vyvíjet i nadále podobně, 
zrušíme po prasatech i chov skotu.“ 
Některá zemědělská družstva na 
žďársku s rušením chovů či jejich 
částí již začala, prozatím se to týká 
především provozů s vazným ustá-
jením dojnic, které je velmi náročné 
na energie a obsluhu.

Již více než půl roku způso-
bují nízké ceny mléka farmářům 
milionové ztráty. K veřejnosti se 
obrátili poté, co ministerstvo země-
dělství na jejich varování a výzvy 
nereagovalo. „Ministr Gandalovič 
převedl částku 750 milionů korun 
z programu pozemkových úprav, 
které jsme požadovali výjimečně 
převést na záchranu mléčného 
skotu prostřednictvím Místních 
akčních skupin do rozpočtů malých 
obcí,“ uvedl v dopise zaslaném jed-
notlivým zemědělským subjektům 
ing. Vlastimil Vaněk, ředitel Okres-
ní agrární komory v Jihlavě. Také 
podotkl, že akce nebyla namířena 
proti spoluobčanům a jejím cílem 
nebylo úplné zastavení dopravy: 
„Jsme tu pro vás, chceme vám 
připravovat ty nejlepší potraviny, 
chceme krásnou krajinu. Chceme, 
aby se o našich problémech vědělo 
a aby je skutečně už někdo začal 
konečně řešit.“                Jitka Kočí

Most u základní školy v Mostištích prochází v těchto dnech kompletní 
rekonstrukcí. Postupně bude zcela zlikvidován a nahrazen novým, žele-
zobetonovým mostem. Provoz v místě rekonstrukce řídí semafory. Druhý 
mostek u prodejny smíšeného zboží dostal nové zábradlí, římsy a opravy 
se na něm dočkaly také chodníky.

Text a foto: Jitka Kočí

Starý most nahradí nový

Začali s opravou varhan
v netínském kostele

(Pokr. ze str. 1.) Patronát nad ní 
za rodinu Podstatzkých držel také 
nejstarší ze sourozenců František, 
který byl iniciátorem myšlenky 
varhany opravit. Peníze věnovali 
jak soukromí dárci, tak podnikatelé, 
farníci či posluchači zámeckých 
či netínských koncertů a další 
anonymní dárci. Nástroj byl v ne-
tínském kostele postaven varhaná-
řem Janem Komorníkem v letech 
1779–1781. Do skříně v barokním 
stylu byl v roce 1939 fi rmou Melzer 
vestavěn dvacetirejstříkový stroj se 
dvěma manuály a pedálem. „Var-
hany v netínském kostele jsou dnes 
nástrojem fi rmy Melzer z poloviny 
20. století postavené na pneumatic-
kém systému v původních barokních 
skříních. Ty pochází z varhan Jana 
Komorníka z 80. let 18. století. 
Melzerovy varhany jsou dnes velmi 
těžko použitelné kvůli dožívajícímu 
systému i napadení červotočem. To 
je rozsáhlejší v částech vyrobených 
firmou Melzer, než v dochované 
skříni varhan,“ přibližuje historii 
MgA. Bednařík z fi rmy A. Q. Ten 
je autorem návrhů na opravu ne-
tínského nástroje a za celou stavbu 
také odpovídá. Podle svých slov má 
praktikum u fi rmy Schuke Potsdam, 
a tak budou varhany postaveny i na 
základě zkušeností z této firmy. 
Intonovat – a tedy dokončovat 
zvukovou podobu nástroje – bude 
intonér Zdeněk Henych.

„Zhodnocení stavu současného 
nepříliš kvalitního nástroje vesta-
věného do cenných skříní vedlo ke 
zvolení následujícího postupu: his-
torická skříň z původního Komor-
níkova nástroje bude zachována, 
opravena a zakonzervována proti 
dřevokazu,“ 
vypočítává 
Martin Bed-
nař ík a po-
kračuje: „Do 
té to sk ř íně 
bude posta-
ven nový ná-
stroj v duchu 
dobových 
dispozičních 
praktik, ale 
z a  p o u ž i -
t í dnešních 
technologií 
a moderních 
konstrukč-
ních prvků. 
Například re-
gulace vzdu-
c h u  (t l a k u 
i množství) 
n a  k a ž d é 
vzdušnici, 
samostatný 
odpad vzdu-

chu z kancel, nebo samočinné 
napínání tónové traktury. Tento ná-
stroj bude postaven s mechanickou 
trakturou tónovou i rejstříkovou na 
zásuvkových vzdušnicích. Obsazen 
bude na dvou manuálech a pedálu 
14 rejstříky (782 píšťal), z toho dva 
rejstříky budou jazykové, což vy-
plývá z dispozic Jana Komorníka. 
Počet rejstříků se může v ideálním 
případě mírně navýšit a v projektu 
bude toto možné zvětšení nachys-
táno. Průběh prací je rozdělen do 
několika etap. První etapa proběhne 
letos a zahrnuje opravu skříně po-
sitivu v zábradlí kůru a její osazení 
novým strojem (vzdušnice, mecha-
nika, pět rejstříků), výrobu a dodání 
nového hracího stolu, ve kterém už 
bude vše nachystáno na další etapy 
(klaviatura i mechanika hlavního 
stroje, spojky, mechanika pedálu 
a mechanika rejstříková). Toto spolu 
s novým ventilátorem bude funkčně 
propojeno a na podzim 2009 bude 
možno nově vzniklou část nástroje 
používat jak při liturgii, tak při 
příležitostných koncertech.“

V následujících etapách budou 
opraveny a zakonzervovány obě 
boční skříně, demontována necit-
livá vestavba mezi těmito částmi 
a bude postaven hlavní manuál, 
pedál a vše zprovozněno. Další 
fáze oprav však budou závislé na 
dostupných fi nancích. Pokud by se 
podařilo získat fi nanční částky pro 
rok 2010 a 2011 jako pro letošek, 
mohly by být nové varhany dokon-
čeny v roce 2011. V současné době 
je ale předčasné o tomto hovořit, 
neboť je zatím stále v jednání, zdali 
bude další sbírka probíhat, či niko-
liv.                  Text a foto: Iva Horká

Dnes komentuje téma týdne další 
člen Rady města Velké Meziříčí ing. 
František Bradáč, starosta. Příští 
komentář (v č. 20) bude od Josefa 
Komínka, místostarosty města.

Májové zamyšlení?
Každoročně si v prvních květno-

vých dnech připomínáme události 
května roku 1945. Května, který 
oděný jarním sluncem a vůní šeří-
ků, oddělil tíživé období nacistické 
okupace a nadějný počátek opětně 
nabyté svobody. 

Ve Velkém Meziříčí však nemá 
jen radostný líc osvobození a ko-
nec poroby, ale také svůj bolestný 
a zavazující rub oběti.

Završení válečných let v samot-
ném Velkém Meziříčí bylo vpravdě 
tragické. Slzy radosti z osvobození se 
tenkrát mísily se slzami bolesti nad 
ztrátou blízkých, přátel či kamarádů. 

Od té doby uplynulo už více 
jak 60 let. Z našich řad odcházejí 
účastníci i pamětníci a stále přibý-
vá těch, kdo na události válečných 
let pohlížejí se zájmem pouze jako 
na historickou událost patřící na 
stránky učebnic dějepisu.

Přes onu již zmíněnou letitou 
propast není možné zapomenout. 
Vždyť ani v této době nezmizely 
ze světové scény války a útlak. 
Nabývají jiných forem a jiných 
způsobů, neznamená to však, že by 
byly méně nebezpečné. A stále platí, 
že nejvíce pak trpí prostí, obyčejní 
lidé stávající se oběťmi mašinérie 
zvůle a násilí.

Půjdeme-li tedy v těchto krás-
ných jarních dnech kolem někte-
rého pomníku, ať už v Balinském 
či Nesměřském údolí, zastavme se 
na chvíli.

Našim padlým spoluobčanům 
věnujme s úctou a vděčností tichou 
vzpomínku, či modlitbu. Sami si pak 
uvědomme, že život v míru a svobo-
dě není samozřejmostí jak by se nám 
mnohdy mohlo zdát a že není čas na 
to, abychom si mohli dovolit přestat 
být ostražití.

Zamysleme se také nad význa-
mem oběti, nad jejím vznešeným 
a duchovním obsahem.

Ing. František Bradáč, starosta

Snímek zachycuje kolonu zemědělských strojů projíždějící obcí Jívoví, 
která brzdila na frekventované silnici provoz.                Foto: Jitka Kočí
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OKÉNKO KRAJEViděli výstavu na vlastní 
oči, uši i kůži

Zhlédnout netradiční hudební nástroje, poslechnout si jejich zvuk 
a ten zachytit na papír nebo si některé z vystavených děl odnést domů, 
tuto možnost mají návštěvníci netradiční výstavy Na společné cestě ve 
velkomeziříčské Galerii synagoga. Kolektiv autorů vedený Svatavou 
Drlíčkovou (foto vpravo) ji slavnostně otevřel vernisáží 28. dubna za 
zvuků didgeridoo Tomáše Dufka z Dolních Radslavic. Nástroj používaný 
australskými domorodci k léčení i rituálům pak vystřídaly v průběhu 
večera šamanské bubny, bubny džembé v podání dr. Lubomíra Holzera 
(foto vlevo), muzikoterapeuta a pedagoga. Svou hrou roztančil všechny 
přítomné (foto dole).

Cílem výstavy je umožnit široké veřejnosti zažít arteterapii a muziko-
terapii na vlastní kůži. „Pro mateřské, základní i střední školy, ale i pro 
další věkové skupiny a pro tělesně či mentálně postižené spoluobčany je 
připraven speciální program arte a muziko dílny, jejichž výsledkem budou 
netradiční zážitky. Na tento program, který bude vždy přizpůsoben dané 
věkové kategorii zúčastněných, je nutno se předem objednat,“ upřesnil 
Tomáš Hartman z muzea ve Velkém Meziříčí. Arteterapie je léčebný 
postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku 
k poznání duše člověka. Důraz je kladen na prožívání během procesu 
tvorby. Muzikoterapie má léčebné i preventivní účinky. Léčí člověka ve 
všech jeho částech a zároveň v celku.

Během doprovodného programu výstavy vznikne v předsálí galerie 
výtvarné dílo, které děti a studenti vytvoří pod vedením terapeutky Sva-
tavy Drlíčkové. Ta muzikoterapii i arteterapii vystudovala na pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. „Návštěvníkům předvedu zvuky 
jednotlivých vystavených hudebních nástrojů, oni by pak měli zvuk nebo 
celkový dojem z výstavy převést na malé papírky, ze kterých na konci 
výstavy bude podobné dílo, které vytvořili vystavující výtvarníci. Každý 
z nich na papír nakreslil svou část, papír složil a předal jej dalšímu. 
Podobně vznikl hudební nástroj, poskládaný z různých částí. Příchozí 
mu mohou vymýšlet název, autor toho nejlepšího bude odměněn jedním 
z vystavených nástrojů,“ přiblížila náplň programu Svatava Drlíčková.

„Nejlepším způsobem, jak porozumět arteterapii a muzikoterapii, jak 
zjistit všechny její účinky, je zažít ji osobně. Proto neváhejte a přijďte se 
na vlastní oči, uši i kůži přesvědčit do Galerie synagoga každý den, kromě 
pondělí až do 29. května,“ pozval čtenáře na výstavu T. Hartman.

Text a foto: Jitka Kočí

V polovině dubna v Kozlově u Křižanova opět posuzovali nejlepší 
pálenky. Letos již popáté. „Vyhodnotili jsme všechny vzorky určené na 
veřejnou výstavu Kozlovský košt pálenek, která se konala 25. dubna,“ 
uvedl pro náš týdeník jeden z pořadatelů Jaromír Plodek, starosta Kozlova, 
„velmi nás potěšilo, že každoročně vzrůstá zájem o vystavování domácích 
ovocných pálenek.“

Zatímco loni bylo Plodkových slov na výstavě k degustaci 78 pálenek, 
letos se konečný počet zastavil na čísle 111. Všechny lihoviny byly rozdě-
leny do kategorií podle druhu ovoce, takže byly vystavovány slivovice, 
jablkovice, hruškovice, třešňovice, meruňkovice, rynglovice a taky 
pálenky z ostatního ovoce. V této kategorii se sešla například vínovice, 
černý jeřáb, višňovice, malinovice, ale třeba i jalovcová pálenka a další jiné 
zajímavé vzorky. Samozřejmě, že nejvíce bylo slivovic, a to dvaačtyřicet, 
a hned za nimi jablkovic – celkem sedmadvacet.

„Veřejná výstava měla být zahájena sice o půl třetí, ale jako každoročně 
i letos přišli první nedočkavci daleko dříve, již před druhou hodinou,“ 
hodnotí akci Jaromír Plodek, „ v klidu si tak vybrali místo, přečetli výsled-
kovou listinu a mohli si vybrat, kterou pálenku ochutnají jako první.“

A chutnat se muselo, je přesvědčen starosta. „Vždyť je přeci nutné 
posoudit, zda vítězná pálenka byla lepší než ta moje,“ dodává a pokra-
čuje, „letos všechny návštěvníky vítali sami pořadatelé, kteří všem pří-
chozím hned nalili do skleničky uvítací vzorek slivovice. Vynikající bylo 
samozřejmě i občerstvení, protože mnozí hosté se hned pustili do talíře 
s domácím uzeným masem, kousky sýru a výborným chlebem. Malým 

překvapením pro hosty byla i hudební skupina Accord Band Vysočina, 
která rozezpívala celou společnost.“

A kdo vlastně nakonec zvítězil? Kozlovské pořadatele velmi potěšilo, 
že opět mnoho oceněných pálenek pocházelo z kozlovské pálenice. „Na-
příklad první místo v kategorii ostatní ovoce získala pálenka z černého 
bezu Jiřího Ambrože z Horní Libochové, dále pálenky destilované v této 
pálenici získali tři druhá místa a celkem pět míst třetích. Výborně si 
však vedla i pálenice z Prostějova, ze které dodal pan Karafi át vítěznou 
jablkovici a rovněž první hruškovici. Na místě nejvyšším v kategorii sli-
vovice stanul pan Vaněk z Pacova a nejlepší rynglovici měl pan Hrdlička 
z pálenice Bítovčice. Aby byl výčet vítězů úplný, tak nesmím zapomenout 
na vynikající třešňovici od paní Pavlíkové a špičkovou meruňkovici pana 
Martínka z Bystřice nad Perštejnem,“ vypočítává pořadatel. Podle jeho 
sdělení byla právě tato meruňkovice vítězem mezi vítězi a stala se šam-
pionem výstavy. Však se po ní také zaprášilo – její vzorek byl vypit mezi 
prvními, což je celkem logické. Kdo by taky nechtěl ochutnat šampiona 
na koštu pálenek?

Všichni vítězové obdrželi za první až třetí místo krásný pohár a sa-
mozřejmě diplom. Návštěvníci se podle hodnocení pořadatelů výborně 
bavili, ochutnávka byla skvělá a sál opět plný.

„Nebyli jste letos na Kozlovském koštu? Nevadí, příště přijďte!“ uzavírá 
Jaromír Plodek a zároveň zve na další ochutnávku originálních českých pá-
lenek za rok. Akci mediálně podporuje také týdeník Velkomeziříčsko.

Zprac.: Iva Horká (dle podkladů J. Plodka)

Šampionkou kozlovského koštu se stala meruňkovice z Bystřice

Úctyhodných šest desítek let jsou 
spolu manželé Jindřiška a Miroslav 
Chloubovi z Velkého Meziříčí. 
Brali se na jaře, 28. dubna 1949 
v Hostimi na Moravskobudějovicku 
a minulý týden v úterý oslavili dia-
mantovou svatbu. K té jim den nato 
přišel poblahopřát i starosta města 
František Bradáč a Marie Valentová 
ze Spolku Ludmila.

Manželé Chloubovi spolu ve 
Velkém Meziříčí žijí od roku 1962. 
Vychovali tady tř i dět i, dcera 
Jarmila a syn Zdeněk žijí také ve 
Velkém Meziříčí, jen nejmladší 
Olga bydlí v Kladně. Od svých 
dětí mají devět vnoučat, z nichž 
tři jsou chlapci, a jedno pravnouče 
– tříletého Kubíka. „Víte, kolik se 
nás tady v tomhle obýváku sejde 
na oslavě? Jednadvacet!“ spočítá 
rychle Jindřiška Chloubová.

Chloubovi se do Velkého Me-
ziříčí přistěhovali z Lesonic. Oba 
přitom pocházejí od Moravských 
Budějovic – Miroslav se narodil 
právě tam a Jindřiška v nedaleké 
obci Prokopov. „Rodiče byli ze-
mědělci a v osmačtyřicátém jim 
všechno sebrali. To jsme měli o ta-
tínka strach, aby si něco neudělal,“ 
vzpomíná Jindřiška Chloubová. 
Její manžel zase žil od svých pěti 
let s rodiči ve Velkém Meziříčí, 
protože jeho otec dostal práci 
sazeče v tiskárně u Šašků. „Můj 
tatínek byl velký vlastenec, pro jeho 
názory ho Němci zavřeli, byl ve 
Znojmě,“ říká Miroslav Chlouba. 
Sám vystudoval velkomeziříčské 
gymnázium a po maturitě byl na 
dva a půl roku totálně nasazený 

v Rakousku. Po skončení války 
chtěl pracovat, jak se říká, na dráze. 
„Nabízeli mi zvedat šraňky, ale já 
jsem chtěl být výpravčí,“ popisuje. 
Raději šel tedy do Znojma vystu-
dovat pedagogickou školu a stal 
se učitelem. A tak jej pamatují 
i mnozí jeho bývalí žáci ve Velkém 
Meziříčí, které učil od první do 
páté třídy na základní škole v Ko-
menského – u kostela. To Jindřiška 
Chloubová vystudovala rodinnou 
školu Vlasta ve Znojmě a poté si 
udělala ještě kurz pro zdravotní 
sestry. Pracovala pak v poradnách 
jako dětská zdravotní sestra. Pak 
měla svoje děti a zůstala s nimi 
deset let doma. A poté, to už byd-
leli ve Velkém Meziříčí, pracovala 
v Kablovce, nejprve jako dělnice 
a pak coby účetní. Ve volném čase 
se starala o zahrádku na Fajťáku, 
taky ráda pletla. „Ještě teď pletu 
vnoučatům svetry nebo taky nape-
ču, když mají přijít na návštěvu,“ 
podotýká. Miroslav Chlouba měl 
zálibu v ochotnickém divadle, kde 
si zahrál třeba i Karla IV v Noci na 
Karlštejně. Taky sportoval. „Jako 
mladý jsem hrál házenou, nejdřív 
na Tržišti a pak v Rudolfově par-
ku,“ říká. Svým žákům se věnoval 
i mimo školu. Vedle sportovních 
aktivit vedl i turistický kroužek. 
Vlakem a taky pěšky vyráželi třeba 
až na Pálavu. „Ještě teď mi někteří 
z mých bývalých žáků píšou,“ říká 
Miroslav Chlouba ukazujíc pohled-
nice od nich i společné fotografi e ze 
setkání po letech. A není divu, když 
jim věnoval tolik svého času.

Text a foto: Martina Strnadová

Manželé Chloubovi
oslavili diamantovou svatbu Krajský úřad navrhl

úspory v rozpočtu
Kraj Vysočina letos přijde podle prognózy Ministerstva fi nancí ČR 

o zhruba 275 milionů korun na daních oproti roku 2008. Kraj proto chystá 
úsporná opatření. Jde o pojistku v podobě případných škrtů v jednotli-
vých kapitolách.

„Ministerstvem fi nancí předpokládaný pokles výnosů daňových pří-
jmů v absolutním vyjádření pro kraj Vysočina znamená výpadek ve výši 
275 mil. korun oproti skutečnosti roku 2008 a cca 160 mil. korun proti 
schválenému rozpočtu roku 2009,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast 
fi nancí Vladimír Novotný. Už v době sestavování a schvalování rozpočtu 
úřad pracoval s preventivně navrženými příjmy o 3 % nižšími než v roce 
2008 – tedy na úrovni 97 % roku 2008.

Kraj Vysočina se zabývá případným snižováním rozpočtových výdajů, 
které může být realizováno v případě nepříznivého vývoje daňových příjmů 
kraje. V současné době byly pozastaveny některé zbytné výdaje kraje pro-
vozního charakteru ve výši zhruba 67 mil. korun v jednotlivých kapitolách 
odborů krajského úřadu. Toto prozatímní omezení konkrétních výdajů by 
nemělo mít dopad na mzdové náklady pracovníků příspěvkových organizací 
kraje, na strategickou investiční činnost kraje, na kterou je navázána část za-
městnanosti v regionu nebo na realizaci projektů fi nancovaných z fondů EU.

Na defi nitivní škrty bude mít zásadní vliv kondice růstu hrubého do-
mácího produktu. Není vyloučeno, že další úsporná opatření v rozpočtu 
kraje budou ve světle aktuálního vývoje pokračovat.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Zhruba měsíc měla veřejnost 
možnost hlasovat v pátém ročníku 
krajské ankety Zlatá jeřabina. Cena 
kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2008 byla tradičně rozdělena 
do dvou kategorií – kulturní aktivi-
ta a péče o kulturní dědictví. V kaž-
dé kategorii figurovalo 30 akcí. 
O titulu Zlatá jeřabina v letošním 
roce rozhodlo více než patnáct tisíc 
zaslaných hlasů – elektronických 
a poštovních.

Péče
o kulturní dědictví

(celkem v celé kategorii hlasů: 
10 335)
1. Celková obnova klášterního kos-

tela Nanebevzetí Panny Marie ze 
Žďáru nad Sázavou s celkovým 
počtem hlasů 2 298.
Obnova byla zaměřena na interiér 
kostela a jeho architektonický 
vzhled, který nyní svým ba-
revným provedením odpovídá 
původnímu stavu, kterého se 
kostelu dostalo celkovou barokní 
přestavbou v letech 1706 – 1709.

2. Celková obnova fary č. p. 20 
z Dalešic s celkovým počtem 
hlasů 2 262
Rekonstrukce této barokní kul-
turní památky z 18. století za-
počala již v roce 2006 opravou 
střechy a byla zakončena v loň-
ském roce odvlhčením objektu 
a opravou vnější fasády. Budova 
se nachází v areálu historických 
staveb, které tvoří ucelený kom-
plex s barokním zámkem a kos-
telem sv. Petra a Pavla.

3. Restaurování oltářů v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie z Polné 
o celkovém počtu hlasů 1 189.
Tento chrám byl postaven v letech 
1700 – 1707 knížetem Leopoldem 
z Dietrichsteina a v jeho interiéru 
se nachází celkem 10 oltářů. 
Generální oprava byla zahájena 
v roce 2001 a společně s restau-
rováním oltářů probíhaly také 
stavební úpravy celého objektu.

Kulturní aktivita
(celkem v celé kategorii hlasů: 
5 489)
1. dvoudenní akce Trampský širák 

2008 s celkovým počtem 1 838 
hlasů
Jde o 5. ročník festivalu folk, 
country a trampské hudby, kte-
rý se uskutečnil na podzim 
v Hanesově mlýně u Štoků na 
Vysočině

2. Černovicko se baví s celkovým 
počtem hlasů 652
Kulturně-společenská akce, na 
které se prezentovaly nejrůznější 
spolky, zájmová sdružení a or-
ganizace působící na Černovic-
ku. Do pestrého programu byli 
aktivně zapojeni i návštěvníci.

3. Velká bitva o Polnou s celkovým 
počtem hlasů 624
Akce připravená v duchu re-
konstrukce středověké bitvy na 
motivy legendy a skutečné šar-
vátky z roku 1468, jež se strhla 
o polenský hrad.
„V porovnání s minulým roční-

kem této ankety je možné sledovat 
nárůst hlasů především u kategorie 
péče o kulturní dědictví. Svědčí 
to o rostoucím zájmu veřejnosti 
o památky a péči o ně na Vysočině. 
Po dobu hlasování jsme také re-
gistrovali značnou propagaci jed-
notlivých akcí ze stran zájmových 
sdružení, církví, popř. měst a obcí. 
Anketa získala za dobu své exis-
tence velkou oblibu a těší se zájmu 
veřejnosti,“ uvedl radní kraje pro 
oblast kultury Tomáš Škaryd.

Výsledky ankety budou ofi ciálně 
vyhlášeny na zasedání Zastupitel-
stva kraje Vysočina dne 12. května 
2009. Samotné slavnostní předání 
cen vítězům se uskuteční 21. května 
2009 v Horáckém divadle Jihlava. 
Galavečer u příležitosti předávání 
Cen kraje Vysočina za kulturní po-
čin roku bude orámován hudebním 
vystoupením operního pěvce Jakuba 
Pustiny a jeho hostů. Iniciátoři prv-
ních tří vítězných projektů získají od 
kraje Vysočina fi nanční dar.
V loňském roce získaly Cenu kraje 
Vysočina za kulturní počin roku 
2007 – Zlatá jeřabina tyto akce: 
v kategorii kulturní aktivita se na 
prvním místě umístila pětidenní 
kulturně-humanitárně-sportovně-
společenská akce Handball Help 
Cup 2007. V kategorii péče o kul-
turní dědictví získaly cenu kraje 
za první místo počítačový model 
historické části města pod názvem 
Zmizelý Havlíčkův Brod – část 
Na Louži. Celkem bylo doručeno 
necelých sedm tisíc hlasů.
Jitka Svatošová (viz foto vlevo), 
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Zlatá jeřabina:
Rozhodnuto o titulech
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

V čem je velikost člověka?
Člověk rád hodnotí a poměřuje druhé. Kdo co umí, kdo je v čem lepší 

než jiní. Baví nás to, jak dokládá nepřeberné množství anket, žebříčků 
a cen. V bibli čteme, že se na to ptají i učedníci Ježíše. Chtějí zjistit, v čem 
spočívá skutečná velikost člověka. Ježíšova odpověď je zvláštní. Zavolá 
dítě, postaví je doprostřed a ukáže na ně. To je svého druhu skandál, pro-
tože je dost opovážlivé stavět dospělým a zkušeným před oči nedospělé 
a nezkušené „lidské mládě“. Ale právě dítě, leckdy nepoučené a někdy 
i naivní, nám může zřejmě sdělit něco důležitého. Dětství není rozhodně 
žádný věk bezstarostnosti či nevinnosti. Dítě se dokáže mnohým trápit, 
vztekat se, když není po jeho, hádat se o úplné hlouposti, dělat naschvály 
těm, kteří se mu nelíbí. Pokud jde o morálku, jsou děti stejné „potvory“ 
jako dospělí. Tak v čem nám je dává Ježíš za vzor? V dětech je velmi silná 
porce důvěry. Kdo z vás zažil tu situaci, že přecházíte frekventovanou 
ulici a dítě samo se vás chytne za ruku, protože dobře ví, že je převedete 
lépe než by dokázalo přejít samo, ten ví, o čem je řeč. Taková důvěra, to 
je opravdu síla. Ale mám dojem, že tahle důvěra je určitým způsobem 
nasměrovaná. Dítě mnohem víc než dospělí lidé žije pro budoucnost. 
Pořád se na něco těší, žije z toho, co bude. Ví, že to pravé a důležité je 
teprve před ním. Poznává, připravuje se. A to je podle mne ono. Dítě žije 
z naděje. Někdy si možná představuje o své budoucnosti i dost pohádko-
vé věci, sní, ale nijak mu to nebrání v snažení svou budoucnost aktivně 
ovlivňovat. To je úžasný přístup k životu. Důvěřivý, učenlivý, aktivní 
a otevřený. Myslím, že právě tenhle způsob života nám Ježíš staví před 
oči. Ptáte se na velikost člověka? Co jsou ta pravá měřítka, podle nichž 
hodnotit? Pak se vraťte k důvěřivé naději v budoucnost, mějte ještě sny 
o životě, učte se nové věci, přijímejte budoucnost jako příležitost, v ote-
vřenosti a nehotovosti. Takoví lidé jsou největší – ti, kteří přes všechno 
věří, že to nejlepší je stále před námi. Tito lidé, obráceni k budoucnosti 
– ať je jim deset nebo devadesát – jsou opravdu velcí. Skrze jejich naději 
se dějí v tomto světě ty nejkrásnější věci.                          P. Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb
Středa 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 7.00 Mše sv. za náš národ, aby zůstal národem
 svatováclavským. o. M. P.
10.00 Mše sv. v DPS o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
19.00 Mše sv. – Lavičky
Čtvrtek 7. 5. Den modliteb za kněžská a řeholní povolání
 7.00 Mše sv. za Andělu Šeffl ovou. o. L. Sz.
17.30 Pobožnost za povolání s novénou před dnem biřmování.
18.00 Mše sv. za Marii Motáčkovou. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Vídeň o. P. K.
Pátek 8. 5. Památka Panny Marie Prostřednice všech milostí
 8.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Pospíšilovy, syna Josefa
 a duše v očistci. o. L. Sz.
10.00 Zádušní mše sv. za zemřelého Jaromíra Kůpu. o. P. K.
16.30 Mše sv. pro mládež – na poděkování za společnou cestu
 životem a za živé a zemřelé členy rodiny Rosovy a Do-
 ležalovy a za nedožité 70. narozeniny Marie Rosové. o. L. Sz.
17. 30 Novena před dnem biřmování.
Sobota 9. 5.
 7.00 Mše sv. za zemřelé a žijící členy rodiny Navrátilovy
 a Žáčkovy a za duše v očistci. o. L. Sz.
11.00 svatba: Filip – Kalinová o. M. P.
17.30 Novena před biřmováním o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Boží milosrdenství pro živé a zemřelé
 z celého příbuzenstva. o. M. P.
5. neděle velikonoční 10. 5.
 7.30 Mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy,
 Kotrbovy, celou přízeň a duše v očistci. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodiče Žundálkovy a Šanderovy,
 zemřelé sourozence a vnuka. o. P. K.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi – za Ferdinanda a Vladi-
 míru Hladkých, jejich rodiče a dcery Miladu a Marii. o. P. K.
17.30 Novena před dnem biřmování
18.00 Mše sv. za rodiče Pytlíkovy a Vondráčkovy,
 živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci. o. L. Sz.
11.00 Poutní mše sv. ve Svařenově o. M. P.
Pondělí 11. 5.
 7.00 Mše sv. za rodiče Doležalovy a duše v očistci. o. L. Sz.
14.00 Mše sv. v nemocnici. o. P. K.
Úterý 12. 5.
 7.00 Mše sv. za Vladimíra Krejčího a rodiče. o. L. Sz.
16. 30 Mše sv. pro děti – za Antonína Procházku. o. L. Sz.
Středa 6. 5. Památka Panny Marie Fatimské
 7.00 Mše sv. za manžela Jana, rodiče a Růženu. o. L. Sz.

Farní oznámení
V úterý 12. 5. v 16. 30 bude mše sv. pro děti s přípravou na 1. svaté přijímá-
ní. Každou středu v 18.30 náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní 
mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 bude adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14. 00 do 15. 30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. Děkuji všem, kteří pracovali 
ve farnosti. Ve středu 13. 5. ve 14.00 bude generální úklid kostela před 
biřmováním. Prosíme o pomoc všechny biřmovance.                        -ls-

Současný trh s nemovitostmi určenými k rekre-
ačnímu bydlení se neustále mění. Před dvaceti roky, 
kdy všichni objevovali Vídeň, Paříž, Londýn, moře 
v Itálii, Chorvatsku, se zdálo, že o chaty a chalupy 
přestane být zájem. Po pěti letech se český národ vrátil 
od evropských moří zpět na své zahrádky. Navíc se 
rekreační objekty staly v nejisté době vhodnou inves-
ticí k uložení peněz. S příchodem hospodářské krize 
by se dalo předpokládat, že zájem o rekreační stavby 
výrazně poklesne. Stejně tak i jejich cena, ale není 
tomu tak. Hlavním důvodem se zdá být, že čím dál více 

CHATY, CHALUPY – situace na trhu

Slet čarodějnic na Rudě
Před vypuknutím Filipojakubské noci se sešly čarodějnice z Rudy 

a okolí u Stodoly za kulturním domem. Počátek byl sice doprovázen 
burácením hromů, ale o to více byla atmosféra soutěžního odpoledne 
čarodějnická. Déšť nás nezaskočil a soutěžili jsme kvůli nepřízni počasí 
více uvnitř než venku.
Čarodějnice se utkaly mezi sebou v soutěžích zručnosti, pohyblivosti, 

ladnosti, chytrosti… Sešlo se na 30 čarodějek a čarodějů a všichni byli 
odměněni za svou snahu odměnami mlsavými i věcnými. Vrcholem celého 
večera byl lampionový průvod na kopec Strážník, kde byla spálena zlá ča-
rodějnice. Poté jsme ještě dlouho do noci seděli u ohně, opékali a bavili se. 
A to nejenom děti, ale i dospělí. Tak, holky – čarodějky, zase za rok!

Text a foto: Mgr. Marcela Žáková

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih v Městské knihovně Velké Meziříčí
Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví 

a naše duše odpovídá, napsal francouzský spisovatel André Maurois 
(1885 – 1967). Projděte si nabídku knih, s kterými by mohly naše duše 
vést takový dialog, ať už vážný nebo nevážný…

Kateřině Richterové je třiatřicet let a je právničkou. Miluje čínskou 
kuchyni a magnólie. Napínavý příběh, který vám představuji, má v názvu 
její oblíbené květy a je její literární prvotinou: Jednadvacet magnólií. 
Jednoho dne pozve Veroniku na oběd přítel se střední školy a oznámí jí, že 
si ho někdo najal, aby ji zabil. Zabije vrah Veroniku? Má své důvody, proč 
to neudělá hned. Pokud ji však nechá žít, na jak dlouho? Gabriela, která si 
objednala Veroničinu vraždu, toho má na svědomí mnohem víc. Mimo jiné 
i zradu muže, kterého kdysi milovala. Na konci knihy se příběhy všech spojí. 
Rozuzlení napínavého příběhu se však dozví jen čtenář. Konečně jsme do-
koupili do knihovny románovou prvotinu nositele Nobelovy ceny Williama 
Goldinga Pán much. Vypráví alegorický příběh o skupině chlapců, kteří 
se na pustém ostrově pokouší vybudovat demokratickou společnost a kata-
strofálně selhávají. Román pojednává o kontroverzních tématech, jako jsou 
individuální prospěch versus obecné blaho, tyranie, fanatismus a vrozený 
sklon lidské povahy ke zlu. Žádná romantika jako v Dva roky prázdnin, žád-
ný Robinson Crusoe s kámošem Pátkem. Ale hezky syrový příběh o tom, 
na jak křehkých zákonech stojí naše společnost. Skupina chlapců, odtržená 
od zbytku světa reprezentuje vše, co kdy lidská civilizace představovala 
a bude představovat. Jak málo stačí k tomu, aby se vše zvrtlo, a stovky let 
polidšťování člověka jsou jako mávnutím kouzelného proutku zapome-
nuty. Je to jedna z nejsilněji působících knih a vřele ji všem doporučuji.

Ostrov Kauai leží 20 minut letu od známého Honolulu. Je to nejstarší 
ostrov Havajského souostroví. Vznikl sopečnou činností již před šesti mi-
liony let. Má přezdívku Zahrada pro svou bujnou vegetaci. Ostrov Kauai 
je jedním z nejvlhčích míst planety. Ve vnitrozemí dosud najdeme pravý 
dešťový prales, zarostlá údolí a romantické vodopády. Polynéská legenda 
praví, že ostrov získal jméno po nejoblíbenějším synovi domorodého 
námořního objevitele ostrova. Slovo Kaua´i můžeme přeložit jako „místo 
kolem krku“, což prý ukazuje na vztah otce k synovi. My bychom řekli, 
že ho má přivinutého na hrudi. – O cestě na Havaj píše i kontroverzní 
spisovatel Jan Pelc v knize Kauai. A nejen o ní. Autor doplnil cestopis 
vzpomínkami na svoji životní cestu, cestu po vlastním osudu. Vrací 
se k prvním setkáním s alkoholem, undergroundem, emigrací, panem 
Tigridem a návratem do Čech. Havají projíždí jako poutník po zemi za-
slíbené, beznadějně se do ní zamiluje a rozhodne se nevrátit se a znovu 
prožít začátky v cizí zemi. Kniha je doplněna mnoha fotografi emi.

Abychom potěšili i milovníky thrillerů a detektivek, vybrala jsem nejno-
vější román Stephena Cannella Vražedná posedlost plný akce, suchého 
humoru i napětí. Hlavním hrdinou je Chick Best, muž středního věku, 
sobecký a bezohledný milionář. Kromě výstavního sídla a luxusních aut 
vlastní také krásnou a nevěrnou manželku Evelyn. Problémy mu působí 
i šestnáctiletá dcera Melissa, protože se stýká s motorkářem nevalné pověsti 
a na protest proti rodičům se uchyluje k drogám. Náhodné setkání o vánoční 
dovolené ale zcela změní Chickův život. Prožívá lásku na první pohled, kte-
rá se ale postupně mění v šílenou a vražednou posedlost. Dozví se jeho nová 
láska Paige pravdu o Chickovi, proměněném ve vraždící monstrum, včas?

Naše spisovatele detektivek zastupuje Inna Rottová, které vychází 
v edici Původní česká detektivka nakladatelství Moba kniha Vzkaz na 
starém záznamníku. V jednom ze sídlištních bytů našli mrtvou starou 
paní, bývalou vychovatelku v dětském domově. Nešťastná náhoda se ale 
při bližším ohledání mění ve vraždu. Vyšetřovatelka Sabina Hronová se 
spojí s inženýrem Mrázkem, který starou paní zval na důležitou schůzku 
v kavárně. Dozvídá se od něj, že na jeho starý záznamník přišel podivný 
vzkaz… Chcete-li vědět, jak to bylo dál, musíte si tuhle detektivku reno-
mované české autorky přečíst.

Kromě zmíněných titulů si samozřejmě můžete v Městské knihovně 
vybrat z desítek a stovek dalších zajímavých knih nejen z beletrie, ale 
i z literatury faktu, cestopisů, příruček, životopisů, poezie, regionální 
literatury a dalších. Těším se zase za 2 měsíce na shledanou při dalších 
tipech na dobré počtení.                                     J. Šumpelová, MěK VM

Sokolovna
V pozdějších letech Vysočina 

a Jupiter, ale za našeho mládí 
sokolovna – středisko místního 
kulturního a společenského života. 
Kino bylo i v charitě, ale divadelní 
představení, koncerty a hlavní ta-
neční zábavy a plesy se odehrávaly 
především v sokolovně.

Myslím, že nejen mé první vzpo-
mínky na sokolovnu jsou spojeny 
s přestaveními loutkového divadla 
v zimních nedělních odpoled-
ních. Loutky vodili a ozvučovali 
místní učitelé; jasně si vzpomí-
nám na zvonivý hlas Kašpárka 
– paní učitelky Slepičkové. Jed-
nou byl se mnou náš dědoušek; 
nechápal jsem, jak mohl usnout, 

když to přece bylo tak zajímavé.
Po představení následoval velmi 

očekávaný fi lmový žurnál, plný za-
jímavostí a kuriozit z celého světa, 
a po něm grotesky s oblíbenými 
postavičkami Walta Disneyho. Plni 

dojmů jsme se potom rozcházeli do 
svých domovů.

Do sokolovny jsme přicházeli 
i na české veselohry, třeba s Vlas-
tou Burianem, ale i na americké 
komedie s Charlie Chaplinem, 
Laurelem a Hardym či Patem 
a Patachonem. Tehdy jsme také 
viděli nezapomenutelnou Sněhurku 
a sedm trpaslíků. Když jsem potom 
zimním podvečerem šlapával domů 
až nahoru na Karlov, přál jsem si 
mít doma kino! A to je tuším jediné 
přání z mého mládí, které se mi 
v životě – dík televizi – splnilo.

V sokolovně jsem také poprvé 
– a naposledy – vstoupil na prkna, 
která znamenají svět. V páté třídě 
učitelka chlapců Večeřová a uči-
telka děvčat Slepičková nacvičily 
s námi pohádkovou hru Mikeš 
Lomidrevo. Ačkoli jsem neměl na 
roli jednoho ze tří kovářských tova-
ryšů fi guru, přece jsem se herecky 

vyznamenal. Když se nám totiž při 
bušení kladivy do kovadliny posu-
nul kovový plát, suverénně jsem jej 
potáhl zpět – holou rukou za jeho 
„rozžhavenou“ část (obalenou čer-
veným papírem). V sále to pořádně 

zašumělo, ale jinak obecenstvo pro-
jevilo smysl pro humor, i nějakou tu 
dávku milosrdenství.

V sokolovně se také konala di-
vadelní přestavení místních ochot-
níků, mezi nimi i studentů. Jejich 
vystoupení měla slušnou úroveň 
a dobrý ohlas publika. Obzvlášť si 
vzpomínám na jejich uvedení hry 
Zmoudření Dona Quijota.

V sokolovně a v charitě se pra-
videlně promítaly fi lmy. Ale v nej-
nižších třídách gymnázia se i na 
přístupné fi lmy zapisovalo a návště-
vu představení mohl třídní profesor 
kvůli prospěchu nebo chování žáka 
i zakázat. Ale nějaký praktický 
efekt tohle zapisování nemělo. 
Když nám už táhlo na šestnáct, 
začali jsme, my kluci, pronikat i na 
fi lmy mládeži nepřístupné. (Na to 
jsem si podrobně zavzpomínal k 50. 
výročí naší matury. Právě z galerky 
v sokolovně vyvedl jednou kama-

ráda Frantu a mě z kina četník.)
Pravé fi lmové opojení vypuklo až 

po osvobození, kdy se zase objevily 
zahraniční, hlavně americké fi lmy. 
Vstupenky nebyly drahé, nabídka 
fi lmů bohatá, a tak jsme někdy byli 
v kině i vícekrát v týdnu. Zvláštní 
oblibě se těšily fi lmy válečné, dob-
rodružné i romantické – nejednou 
si je s nostalgií připomínám při 
televizních pamětnických a klubo-
vých fi lmech.

No, a byla i představení, které 
jsme sledovali mírně nesoustředě-
ně, když jsme jaksi náhodou seděli 
vedle dívky, případně se drželi za 
ruce a potom dívku snad i dopro-
vázeli. Jako prvé zážitky tohoto 
druhu zůstaly asi nejen v mých 
vzpomínkách.

Ale vzpomínku si zaslouží i to, 
že při těch návratech z kina jsme 
nejednou také debatovali o tom, co 
jme právě viděli. Přitom jsme za-
brousili i do vážnějších otázek živo-
ta i do úvah o naší budoucnosti. Po 
letech jsem si uvědomil, že při tom 
vlastně nikdy nebyl nějaký dospělý, 
rodič nebo učitel. Takže jsme asi 
i my byli v jejich očích jen ti hluční, 
uřehtaní i drzí kluci, zdánlivě bez 
vážnějších zájmů a myšlenek – tedy 
asi právě takoví, jak se dnešní mladí 
lidé nejednou jeví nám.

Ing. Bohumír Kvasnička

lidí plánuje trávit svoji dovolenou doma, v tuzemsku. 
Díky této skutečnosti se chaty a chalupy začínají také 
stále více pronajímat. Toto zjištění opět ovlivňuje ceny 
těchto staveb, a jejich prodej by měl být svěřen realitní 
kanceláři. Potom se nemůže stát, že například paní 
prodá zděnou chatu v pěkném prostředí u Velkého 
Meziříčí v hodnotě půl milionu korun českých, pod 
vlivem článků o hospodářské krizi, za pouhých dvě stě 
tisíc korun českých. Kancelář s dlouhodobými zkuše-
nostmi a dostatečnou praxí na trhu vám ráda poradí. 
Vždyť přece „za zeptání člověk nic nedá“.          -bp-

Jak jsem objevoval Mezříč
(4. díl)                                                      (Pokr. z č. 5, 9, 13)

…a čarodějnice v Kunšovci

Hranici každoročně zdobí vyřazený vrak.                              Foto: -cer- 
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Nepůjde el. proud
Dne 6. 5. od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, F. Stránecké od Hornoměstské 
po č. p. 1058, Na Pískách 922, 987, Nová říše (od ul. Na Pískách po Zahradní), 
Zahradní (od Uhřínovské po ul. Nová říše), Strmá, Uhřínovská (po ul. Nová říše), 
Hornoměstská bytovky 103, 104, 105, 113, 423, 424, 425, 426, Hornoměstská 363, 
348, 395, pneuservis, Samota 467;
dne 6. 5. od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, Malá stránka, Třebíčská (po 
Nádražní), Nádražní, V Jirchářích, zastávka ČD, Nad Tratí 909.        -E.ON-

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy –
agendy registru řidičů a vozidel
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 
a zařazením do 5. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou – zástup za MD a RD

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● práce ve veřejné správě výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 13. 5. 2009 do 12.00 
hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ Ing. S. Rosy, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.
vypisuje výběrové řízení na kumulovanou pozici

Požadavky: min. SŠ, dobrá znalost a praxe v oboru, 
 samostatnost, pracovitost, fl exibilita, loajalita.
Nabízíme nadstandardně dobré platové podmínky a přátelský
kolektiv.
Nástup nejpozději 1. 7. 2009
Nabídky zasílejte na adresu: LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o. 
 Hornoměstská 383
 594 26 Velké Meziříčí
Kontakt: 566 501 611

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ ÚČETNÍ
/
REFERENTKA ODBYTU

Zubní pohotovost
 8. 5. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
 9. 5. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Moravě
10. 5. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonické ověření. 
Ord. hodiny na pohotovosti Karáskovo nám. 11 Brno: So, Ne a svátky od 9 
do 12 hodin.                                                          Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Kontaktní osoba pro prodej a dopravu

Firma
Building Plastics ČR s. r. o.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Kontakt pro zasílání životopisu:
job@minirol.cz

Building Plastics ČR s. r. o.
Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

kont. osoba: Káňová Petra, tel.: 566 502 441

Náplň práce:
◙ příjem objednávek
◙ potvrzování objednávek
◙ poradenství pro zákazníky
◙ plánování výroby
◙ organizace dopravy

Vhodný kandidát:
◙ znalost AJ nebo NJ
◙ vzdělání: středoškolské nebo 

odborné vyučení s maturitou
◙ zkušenosti s prací na PC 
◙ spolehlivost a samostatnost
◙ možný nástup ihned

Nabízíme:
◙ možnost profesního růstu
◙ práci ve stabilní a dynamické společnosti
◙ motivující fi nanční ohodnocení
◙ práci na plný úvazek

přijme na úsek prodeje olejů

řidiče – skladníka
Požadujeme řidičský průkaz sk. C
Bližší informace na tel. 566 501 221

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

Nový začátek
Když mi před osmi lety umřela máma, začala jsem prožívat takové stavy 

vědomí, kterým jsem nerozuměla. A kvůli velkým bolestem v celém těle 
se mi začal měnit celý život.

Nedokázala jsem pochopit, co se se mnou děje, hledala jsem pomoc, 
a když se hledá, vždy se najde někdo, kdo vás posune zase kousek dopředu. 
Začala jsem se věnovat duchovním věcem, abych pochopila, že existuje 
ještě něco jiného než materiální svět.

Skoro každý dnes ví, že vše souvisí s psychikou, která nás ovlivňuje 
– hlavně naše zdraví. Psychika je zodpovědná také za potíže ve vztazích 
k druhým lidem a především nás samých k sobě.

Je doba velkých změn, jež nás nutí posunout se dopředu a pochopit 
určité souvislosti, které se týkají i našeho dětství. Otevírají se bolesti 
ukryté hluboko v našich srdcích a vplouvají nám do života, když je zrovna 
nepotřebujeme. Opakují se situace, které jsme již prožili, bolesti, na které 
jsme už dávno zapomněli. Ale dnes jsme opravdu již někde jinde, jen se 
nám stále vrací to, co se nám kdysi stalo a nějakým způsobem se nás to 
dotklo. Opakujeme stejné chyby. Nacházíme si podobné partnery a točíme 
se stále ve stejném kruhu pořád dokola.

Tato doba však nepřináší jenom otvírání traumat a opakování starých 
vzorců, ale přináší i řešení těchto problémů. Dnes je možné otevřené 
bolesti, které se zaháčkovaly a opakují se stále dokola, vymazat, a tím se 
přestává točit stejná energie. Ukončí se tak opakovaní podobných situací. 
Člověk zklidní psychiku a upevní zdraví, přestává mít deprese a různé 
bolesti v celém těle. Začíná se cítit svobodně, uklidní se a pochopí sou-

vislosti událostí, které se již staly, 
a tím se již situace neopakuje.

Každému, kdo má potřebu ve 
svém životě něco změnit, hlavně 
upevnit zdraví, kdo už nechce 
opakovat stejné vzorce chování, 
myšlení, kdo chce najít ve svém 
životě klid, začít si vážit sám sebe 
a najít pevné místo na zemi, mohu 
pomoci. Můžete mít hodně peněz, 
krásné auto, krásný dům, mnoho 
zážitků, ale pokud nemáte klid 
v duši, nemáte vlastně vůbec nic. 
K čemu to všechno potom je?      -pi-

S láskou zdraví Marie

Terapie:
osobní
Skype

Kontakt: 777 852 853

Prodám
■  Tr a k t or  Z 2 5A  b e z  SPZ 
a k tomu dvoukolový vlek valní-
ček asi na 10 q. Cena dohodou. Tel.: 
604 707 111.
■ Medomet, čtyřrámkový, nere-
zový, ruční pohon, rámková míra 

39×24, vyspádované dno. Cena 
dohodou. Tel.: 725 780 005.
■ Cirkulárku – motor 4 kW, dře-
věný stůl. Tel.: 605 950 246.
■ Skútr JMSTAR, 150 cm3, na-
jeto 600 km, cena dohodou. Tel.: 
604 989 341.
■ Modrobílého perského kocour-
ka bez PP, oba rodiče čistokrevní, 
šampioni. Velice pěkný, typový, 
vhodný i na chov. Cena 2.000 Kč. 
Tel.: 566 615 553.
■ Brambory, sadba – 6 Kč/kg, kon-
zumní 4 Kč/kg. Tel.: 777 754 759.
■ Patkový el. motor Siemens 
8 kW, 1 400 ot./min, Pionýr 555, 
předválečný Singer k renovaci. Tel.: 
603 849 249.

■ Škoda Felicie, orig. AL kola 
s pneu letní 165/70/13, dobrý stav 
i pneu, lze i na Favorit od r. v. 93, 
cena 3.700 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Ložnici – 3.000 Kč, sedač-
ku (rohovou) – 6.000 Kč, sporák 
komb. – 5.000 Kč, mikrovlnku – 
3.000 Kč, mrazák 80 l – 2.000 Kč, 
el. olej. radiátor – 1.000 Kč. Tel.: 
776 228 506.
■ Nová, celokovová garážová 
vrata – zateplená. Rozměr – š. 
214  cm, v. 200 cm, cena dohodou. 
Tel.: 737 448 775.
■ Osobní automobil Mercedes 
Benz A 160, obsah 1,6, plná výbava, 
tažné zařízení – najeto 148 905 km. 
Původní cena 113.000 Kč, nyní 
98.000 Kč i s poplatkem 3.000 Kč. 
Tel.: 603 879 581.
■ Seno luční, volně, cena 150 Kč/q, 
ručně sušené. Okapové žlaby, nové, 
pozink., levně. Frézu na železo, ver-
tikální frézy, výstružníky, děličku. 
Auto Fiat Brava 1,4 SX, r. v. 1998, 
najeto 74 000 km, první majitel, 
koupeno v ČR, nové zimní a letní 
pneu na diskách, perfektní stav, 
TP r. 2010, červená metalíza. Tel.: 
725 552 447.            (Pokr. str. 6.)

■ Základní umělecká škola Velké 
Meziříčí prodá 40 ks čalouněných 
koncertních lavic po 5 místech. 
Celkem 200 míst. Cena 20.000 Kč. 
(Jen v kompletu.) Tel.: 566 782 400, 
566 782 402.

► MusicData Showroom – novinky 2009
► Akční nabídky a množstevní slevy
► Výhodné sety pro celé kapely
► Prezentace produktů a odborné semináře
► Speciální areál pro testování velkých PA 

systémů

Tradiční prezentační a prodejní výstava

Areál Music Data Velké Meziříčí
14.–16. 5. 2009

MusicData s. r. o., Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 370-1
e-mail: info@musicdata.cz, www.musicdata.cz

Čtvrteční koncert

Páteční koncert
POZDNÍ SBĚR

CHINASKI
PETR ŠIŠKA

FOCUS
SILENT STREAM

NATUTY
FOCUS

HE BAND

► Velké ozvučené testovací podium
pro muzikanty

► Vystoupení muzikantů a kapel z ČR
► Pravidelné laser show
► Účast miss Vysočiny 2009
► Občerstvení – venkovní stan
► Páteční mega koncert

+ speciální host PETR BENDE



Koupím
■ Větší káru za traktor, rozměr 
170×300 cm. I bez sklápění. Tel.: 
603 713 892.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
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, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Kontakt: 
slahev@seznam.cz, 607 757 590.
Nemovitosti
■ Prodám zděnou garáž, ul. Nad 
Plovárnou. Cena 150.000 Kč. Tel.: 
736 488 290.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
ř íně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,560 mil. Kč. RK 
nevolat. Tel.: 602 948 306.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
850.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám stavební pozemek 
ve VM v lokalitě Amerika. Tel.: 
608 464 607.
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Nejlevnější půjčky
na koupi bytu, domu,
stavbu, rekonstrukci
Zdarma poradíme na tel.: 
604 658 962, 724 368 544.

DŮM ZDRAVÍ, spol. s r. o. 
Velké Meziříčí

nabízí celoročně
k pronájmu

od 1. 5. 2009
vytápěné garáže
za částku 800 Kč měsíčně. 

Informace podá pan Babák, 
tel.: 566 522 442.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám 
■ Fiat Punto II, Palio, Bravo, 
Brava atd. 4 ks letní obutá kola 
s pneu Firestone 165/70/14, pneu 
i ráfky zánovní, cena 3.800 Kč. Tel.: 
777 182 760.
■ Litá kola na Škodu Favorit, obu-
té pneu 175/70R13, cena 3.000 Kč. 
Tel.: 603 314 644.
■ Škodu Favorit 136 LS, r. v. 
1990, STK do 10/2010, motoricky 
velmi dobrý, nové př. blatníky, 
plně funkční, náhr. zimní pne-
umatiky. Dohoda jistá. Telefon: 
731 411 980.
■ Prase, krmené doma, 31 Kč/kg. 
Seno. Tel.: 566 520 629.
■ Palivové dříví štípané – borovi-
ce, 15-20 m3, cena 700 Kč/m3. Tel.: 
737 717 706.
■ Srovnávačku s horním prota-
hem domácí výroby. Šířka 200 mm. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 732 226 097.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Lednici Vestfrost SW 312 MS, 
celk. objem 313 l, nerez, nová, 
nevhodný dárek. Původní cena 
23.490 Kč, nyní 17.000 Kč, odvoz 
zajištěn. Tel.: 723 384 279.
■ Dithermová dvojskla, 18 ks, 
rozměry 130×60 cm, ideální na 
skleník. Cena 100 Kč/ks. Tel.: 
739 247 108.
■ Lednici 160 l (2002) za 1.800 Kč, 
mikrovlnku (2002) za 400 Kč, 
starší funkční elektrický sporák za 
400 Kč, kuchyňskou linku, cena 
dohodou, brambory 50 kg/4 Kč 
a dále daruji starší kamna na pevná 
paliva. Tel.: 608 949 273.
■ Štěňátka Toy pudlíků, barva 
bílá, apricot. Budou očkovaná, 
odčervená. Odběr ihned. Tel.: 
774 950 879.
■ Dětský kočár Knorr Carat, 
kombin., po 1 dítěti, používaný 
8 měsíců, stav velmi dobrý. PC 
7.000 Kč, nyní 2.800 Kč. Zdarma 
přidám pláštěnku a síťku proti 
hmyzu. Tel.: 608 866 543.

Výstava Simony Prokešové

Autoservis-Pneuservis
URBÁNEK
provádí plnění

KLIMATIZACÍ
již od 500 Kč

tel.: 566 544 266
mobil: 604 755 986, 737 125 792

více na 
www.autoservisurbanek.cz

► drobné domácí opravy
► kosení trávy křovinořezem
► pořez a štípání palivového dříví
► montáže nábytku

Kadeřnictví Jana Zezulová
Po, St, Č, Pá – dle objednání

Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

■ Prodám řadovou garáž (18 m2) 
na ul. Záviškova. Tel.: 732 675 588.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
Pronájem
■ Hledáme třetí spolubydlící do 
bytu 3+1 ve Velkém Meziříčí. Kon-
takty posílejte do redakce.
■ Hledám pronájem garáže na ul. 
Záviškova ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
608 354 520.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, zateplený, nová okna, 
plyn topení, výtah, částečně vyba-
vený. Tel.: 733 107 489.
■ Pronajmu byt 2+kk v cen-
tru VM. Tel. od 8 do 15 hodin 
566 520 999

■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu nový byt 3+kk v cen-
tru VM s parkováním ve dvoře. Tel.: 
732 850 136.
Různé
■ Sekání trávy pro králíky na za-
hradě knihovny nabízíme po domlu-
vě (Vaňková, tel. 566 521 529).
■ Hledám spolucestující 
Velké Meziříčí – Žďár nad 
Sázavou a zpět. Příjezd do ZR 
mezi 6.30 a 8.30 (dle dohody), 
odjezd ze ZR nejdř íve od 
14.30, obvykle v 16.00 (dle 
dohody). Tel.: 731 277 097.

Velké Meziříčí,
kavárna v pasáži Imca

Výstava potrvá do 31. 5. 2009
www.simonaart.estranky.cz

Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
přijme pracovníka na pozici

údržbář strojní/elektro
Nástup možný ihned, nebo po dohodě.
Kontakt: 566 501 611 nebo
 602 560 446
 p. Pospíšil

JESTŘÁBEC 2044,
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

774 511 300
773 533 151

Přijeď, dotáhni, dotlač starý vůz a šrotovné na jiný vůz 
je tvoje. Možno fi nancovat úvěrem, schvalování do 
30 minut. Mimořádná akce se již nebude opa-
kovat! Informujte se osobně na Autobazaru (u Motelu 
Jestřábec), vedle STK.

hledá nové zaměstnance na pozice

AUTO M+V, s. r. o.

pro speciální úpravu karosérií osobních automobilů
Místo výkonu: Průmyslová, Velké Meziříčí

Kontakt: 777 241 002, 777 286 630

AUTOKLEMPÍŘ
ZÁMEČNÍK
KLEMPÍŘ

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1
si vás dovolují pozvat na

ve středu 20. 5. 2009 od 10 hodin.
Program:
10.00 – slavnostní

zahájení
s kulturním
programem

10.15 – vyhlášení
výsledků
výtvarné soutěže

10.30 – prohlídka
zařízení

Český svaz žen Velké Meziříčí zve na

nákupní zájezd do polského Těšína
v sobotu 16. května 2009. Odjezd od Domusu ve 4 hodiny ráno. 

Informace a přihlášky na tel. 774 248 061, 775 647 604.

V případě zájmu o tuto pozici zasílejte prosím svůj životopis včetně průvod-
ního dopisu na adresu: Lenka Křenková, lenka.krenkova@becker-acroma.cz
Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle 566 501 411.

Becker Acroma spol. s r. o. – dceřiná společnost švédské 
fi rmy zabývající se průmyslovou povrchovou úpravou 
dřeva se sídlem ve Velkém Meziříčí hledá pro svůj tým 
kolegu/kolegyni na pozici:

FINANČNÍ ÚČETNÍ/ÚČETNÍ
Požadujeme
● VŠ ekonomického směru
● min. 2 roky praxe v účetnictví 

(i při studiu)
● dobrá znalost účetnictví
● dobrá znalost angličtiny
● znalost práce na PC

Popis práce:
● sestavování fi nančních výkazů
● práce s klienty
● účtování
● kontrola plnění platebních podmí-

nek zákazníky

Den Země v Moravci
Den Země slavíme už po generace a i naše škola se snaží, aby rok od 

roku žáci Základní školy Moravec dělali naši Zemi hezčí. Den Země 
se slaví 22. dubna, ale my jsme první krok udělali již 20. dubna, a to 
takový, že jsme shrabali naši školní zahradu a ani větve poházené kolem 
naší školy nezůstaly ležet na zemi. Poté jsme posbírali po obci Moravec 
odpadky. Tímto se žáci a zaměstnanci základní školy zapojili do akce 
Čistá Vysočina. Ale třemi pracemi to nekončí. Svět uklidit nemůžeme, 
ale kolem sebe pořádek udělat smíme a to jsme také udělali. Hned druhý 
den jsme vyrazili do naší nově vybudované ekozahrady u MŠ Moravec. 
Tam jsme zemi zbavili ještě podzimní peřiny, tedy listí, rozbalili stromy 
po zimě, okopali záhonky, zbavili je plevele, upravili a zaseli zeleninu 
a některé květiny. Ani byliny jsme nenechali napospas. Na závěr jsme 
zasedli k ohništi a opekli si špekáčky. Jsem ráda, že se Den Země slaví, 
protože je to jediná příležitost, kdy můžeme 
naši Zemi uctít tím, že jí pomůžeme od 
nečistot. A jak už jsem říkala, i naše škola 
pomohla.

Jana Elčknerová, žákyně 4. ročníku

Tel.: 608 133 615

Vinotéka
Vinařství u Kapličky
přijme obsluhu vinotéky.
Tel.: 777 241 002

Obec Netín vás srdečně zve na

Zahájení v 9 hodin 13. června 2009
Podrobný program na www.obecnetin.cz



(veselohra)
přeložil a upravil Josef Novotný a Jan Procházka.
Tato hra je prosycena bouřlivými nehodami  líbezné, nezkrotné a typicky 
vykašpařené Opaly Kronkieové, skrze niž autor nastavuje zrcadlo nám 
všem, abychom si uvědomili, jací blázni my smrtelníci můžeme být. Akce 
střídá akci, které vyvolávají smích a dobrosrdečnou atmosféru. 
(„…publikum si vychutnávalo každý vtip a nevěřícně potřásalo hlavami 
nad veselými situacemi a jedinečnými, báječnými postavami.“ – N.C. 
Times-News). Opalina nezměrná dobrosrdečnost z ní opět učiní oběť, 
tentokrát je viníkem úlisný, nesvědomitý politik, který ve volbách usiluje 
o to, aby byl znovu zvolen za starostu. Ale Opala se s pomocí nových i 
starých přátel rozhodne bojovat s oním prodejným člověkem a stane se jeho 
protikandidátem. Její soupeř je upřímně vyděšen zájmem voličů Opalu 
volit a nezbude mu tedy nic jiného, než se uchýlit k nekalým prostředkům, 
aby ji tak od kandidatury odvrátil. To, co následuje, drží publikum ve 
všech divadlech v úzkostném očekávání i bouřlivém smíchu, dokud nedo-
jde ke zvratu událostí tak, aby vše dospělo ke šťastnému závěru. Odjezd 
autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2009/2010

Programové oddělení, tel. 566 524 572, přijímá rezervace 
míst na divadelní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na 
sezonu 2009/2010 – celkem 6 představení + 1 bonusové
(k 70. narozeninám HDJ)
Dramaturgický plán:
Komedie omylů; Čarodějky ze Salemu; My Fair Lady; To byla ale noc!; 
Balada pro Banditu; Obsluhoval jsem anglického krále; Tatínku, ubohý 
tatínku, maminka tě pověsila v šatníku a mně je tak smutno
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 648 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Změna programu vyhrazena!
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Vzpomínka

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, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Nevyzvednuté vstupenky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. uvede
zábavnou
kouzelnickou show

Účinkují: Vladimír Hron, Pavel Ko-
žíšek
Středa 27. května 2009 v 19.30 hodin
Vstupné: 220 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 12. května 2009, 
nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

Sponzoři:
Město Velké Meziříčí,
ORFIDEUS s. r. o., ALPA

VELKOMEZIŘÍČSKOVELKOMEZIŘÍČSKO

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

Pondělí 25. května 2009 v 19.30 hodin
AP – Prosper

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera

26. 5. přednáška
 Vystěhování kulaků z okresu

  Velké Meziříčí v 50. letech 20. století
  (několik úvah nad písemným soupisem) 

Mgr. Martin Štindl, PhD.

LADIES PARTY PRO DÁMY
Po velkém loňském úspěchu opět přijedou

RANGERS TEAMRANGERS TEAM
se svojí novou striptýzovou show

Pátek 29. 5. 2009 v 19.30 hodin

Stolová úprava • Vstupné: 150 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 

nebo na programovém oddělení JC

Setkání rodáků 19. září 2009
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 
našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1959. Srdečně 
jsou zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem 
městě a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí.
Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, 
kteří žijí mimo naše město a spádové obce. Adresy sdělte laskavě 
na matriku (budova spořitelny), nebo podatelnu městského úřadu 
co nejdříve. Děkujeme za spolupráci.
Martina Bednaříková, matrikářka Městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí, tel. 566 501 027, email: bednarikova@mestovm.cz

Pátek 8., sobota 9. v 18.30 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Malý hrdina s velkým srdcem.
Dobrodružný příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky, 
je animovaný fi lm pro děti. Filmoví autoři z komorní pohádky vytvořili 
výpravný dobrodružný příběh, ve kterém divák s hlavním hrdinou projde 
fantastickými světy, do nichž by se vzhledem ke své velikosti asi jen tak 
nepodíval. Animovaný rodinný fi lm USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč  94 minut
Úterý 12. v 19.30 hodin
NENAROZENÍ
Zlo potřebuje život.
Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží 
vrátit do života. Casey je vysokoškolačka v rozpuku, kterou trápí snad jen 
dávná vzpomínka na matčinu sebevraždu. Záhy se kolem ní ale začnou 
dít podivné věci, které nabývají čím dál zlověstnější charakter. Sny se 
prolínají s realitou, Casey se začne měnit barva očí, zdánlivě bez příčiny 
umírá kojenec, kterého hlídala… Na konci děsivé spirály, která ji přivede 
na samou hranici šílenství, Casey pochopí, proč její matka spáchala sebe-
vraždu. Na rozdíl od ní se ale nepoddá a rozhodne se s temnými silami, 
které ji chtějí ovládnout, svést nerovný souboj. Pomáhat jí budou přátelé 
a hlavně židovský rabín Sendak, který jako jediný ví, jak dybuka zastavit. 
Nebo se tak alespoň tváří. Režie a scénář David S. Goyer. Horor USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  87 minut
Středa 13. v 18.30 hodin
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Pro superpsa Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik – 
alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní show 
nešťastnou náhodou d ostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná 
prožívat své největší dobrodružství v životě – skutečnou cestu po skutečném 
světě. Rodinný, animovaný snímek USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 103 minut
Pátek 15. v 19.30 hodin
BAADER MEINHOF KOMPLEX
Film líčí smutnou kapitolu moderních dějin západního Německa, které bylo 
v sedmdesátých letech sužováno vlnou násilností ze strany RAF, hnutí bo-
jujícího proti kapitalismu. Pozornost je především věnována první genera-
ci mladých teroristů, jejichž vůdci byli milenci Andreas Baader a Gudrun 
Ensslinová a novinářka Ulrike Meinhofová. Snímek téměř dokumentárně 
zachycuje vznik RAF, první násilné útoky, vojenský výcvik v Jordánsku, 
uvěznění teroristů, soudní líčení a nástup krvavé druhé generace. Drama 
Německa, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  150 minut
Sobota 16. v 19.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Nový model, původní součástky.
Ocitáme se v Dominikánské republice, kde hodlá Torrettova skupina rychle 
a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu z jedoucího konvoje. Velkolepá akční 
sekvence jen předjímá tempo, jaké bude Justin Lin po zbytek fi lmu diktovat. 
Po ostrém střihu se ocitáme v Los Angeles, kde narazíme na druhého „ztra-
ceného syna“. Brian O’Conner zůstal věrný policejní placce. Právě se snaží 
rozkrýt drogový kartel, jehož členové pašují drogy do Spojených států přes 
mexickou hranici nebezpečnými spanilými jízdami podzemními tunely. 
Mistr volantu O’Conner získá od nadřízených ofi ciální posvěcení oprášit 
své řidičské umění a proniknout do tohoto gangu coby jeden z řidičů. 
Stejný záměr, nicméně mnohem osobnější cíl, který se nesluší prozrazovat, 
má i Dominic Toretto. A tak se oba sejdou na startu nelegálního závodu, 
jehož vítězové získají pochybné právo stát se členy gangu a pracovat pro 
něj jako námezdní jezdci. Znovu tak budou řvát motory, pneumatiky trhat 
asfalt a proteče i pár litrů krve. Tahle jízda rozhodně není pro čajíčky. 
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč  107 minut
Úterý 19., středa 20. v 19.30 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí v televizním studiu naproti mode-
rátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem? a čeká na poslední 
otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedáv-
nou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do 
světa bez budoucnosti, do světa nám nepředstavitelné bídy. Jak se kluk z uli-
ce dokázal dostat tam, kam se nedostali ani hoši z lepších rodin ani učenci 
s několika tituly v kapse? Odpovědi na tyto otázky bude z Jamala tahat někdo 
mnohem méně příjemný než televizní moderátor. Film Velké Británie, pů-
vodní znění, české titulky. Film získal Oscara. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  120 minut

Dnes, 6. května 2009, tomu bude 1 rok, kdy jsme se navždy rozloučili 
s paní 
Zdeňkou Cejnkovou,
rozenou Jašovou. 
Za tichou vzpomínku děkuje a vzpomíná celá rodina Popelova z Oslavice.

Se vzpomínkou se připojuje Eva Babáková. 

Odešel jsi,
ale zůstal jsi v srdcích těch,
kteří Tě milovali. 
Dne 10. kvě tna vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 
Zdeňka Kostečky 
z Netína. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že poslední šesté před-
stavení divadelní sezony 2008 – 2009 pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 3. června 2009 od 19 hodin

Pozvánka
Vážení příznivci taneční hudby 50. – 80. let minulého století. Dovolu-

jeme si pozvat vás 16. května 2009 ve 20 hodin do velkého sálu Jupiter 
clubu na další pokračování hudebního pořadu Co čas neodvál 4 aneb 
Nechte zvony znít. V první části společenského večera pro vás zazní 
30 nově zaranžovaných skladeb různých skladatelů a interpretů. Mezi 
jinými např. Nechoď do kláštera, Smutný dům nebo orchestrálky Bugatti 
step, Tico Tico. Budete mít opravdu co poslouchat a na co tančit, neboť 
celý večer je komponován jako taneční. Zazní i starší melodie, nebudou 
chybět klasické dechovky ani lidovky. Bude to večer plný hudby a písní, 
které mají přívlastek „věčně zelené“. 

Srdečně zve kapela JUPITER a její sólisté

Očím jsi odešla,
v srdci jsi zůstala. 
Dne 10. května vzpomeneme 5. vý-
ročí úmrtí naší milované manželky, 
maminky a babičky, paní 
Ludmily Krejčí
z Pyšela.
S láskou stále vzpomínají a nikdy 

nezapomenou
manžel, syn a dcera s rodinami, 

maminka a setra s rodinou.

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let.

Vstupné: 35 Kč.

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 15. 5. 2009

Sk Mostiště pořádá zábavu
se skupinou

v sobotu 16. 5. 2009
v Mostištích,
na parketu u rybníka.
Srdečně všechny zveme.
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ARBOK • ABI GAIL • DOGA • Nightwish revival • ARAKAIN
20. 6. 2009

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH

5. ročník

Lhotecké setkání harmonikářů
27. 6. 2009 začátek v 15 hodin

výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

Fajtův kopec
17. 7. – 18. 7. 2009

www.fajtfest.xf.cz

První dvoudenní
OPEN AIR festival
ve Velkém Meziříčí

X-CORE
HAZYDECAY
FOURT FACE
MAGMA HOTEL
MAWATAKI

SINDICK8
BAD VICTIM
SEPPUKA
DEVASTHATOR
FILTHYMINDS

Přednáška
na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
Středa 6. května 2009

v 18 hodin
Přednáší

Dr. Krejčík a Dr. Navrátil

OVERHYPE
SIC.ENGINE
BROKEN SIGHT
SUNSET TRAIL

SDH Vídeň pořádá 9. května

 8. 5. Čáslavice, host: S.O.P.E.L.
 9. 5. Budišov
15. 5. Kojetice
16. 5. Studenec, host: Crossband
22. 5. Rokytnice, host: Brizzolit
23. 5. Mostiště u Velkého Meziříčí 

(za deště KD Vídeň)
29. 5. Třebíč – Karlovo náměstí – 

Slavnosti piva 18.30 – 20 h

Svatava Drlíčková, Monika Nikodýmová,
Bára Cigánková, Jitka Králíková,

dr. Lubomír Holzer, Jiří Šorm,
František Pavlík, Tomáš Dufek

Netradiční výstava zaměřená na arteterapii
a muzikoterapii

s doprovodným programem.
Muzikofi letická pohádka Jak se přivolává Slunce

14. 5. v 18 hodin
Koncert Strom šamanů 29. 5. v 18 hodin,

zakončení výstavy

Otevřeno denně mimo pondělí

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na přednášku spojenou s pozdně večerní exkurzí do terénu

Cesta za kvákajícím bratrstvem
ve čtvrtek 7. května od 19 hodin v budově střediska.
Předpokládaný konec ve 
23 hodin.
Můžete se těšit na pou-
tavé vyprávění Mgr. 
Vlastislava Káni spojené 
s promítáním fotografi í. 
Následovat bude exkur-
ze za obojživelníky na 
mokřady v okolí Velkého 
Meziříčí. Doprava auto-
busem zajištěna. Doporu-
čená výbava: přiměřené oblečení, sportovní obuv, gumáky a baterka. Tuto 
akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.                           -mn-

Výstava prací žáků Základní školy 
speciální a praktické školy Březejc

Svět kolem nás
Do 25. května 2009
Městská knihovna
Velké Meziříčí
Poštovní 1392/22
Finančně podpořeno
krajem Vysočina
v rámci projektu
„MY TO DOKÁŽEME“

K tanci a poslechu hraje
harmonikový soubor

Akordeon band Vysočina.
Začátek v 19.30 hodin

v kulturním domě ve Vídni. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Galerie synagoga Velké Meziříčí vás zve na výstavu

5. 6. 18.00 – autorské čtení
   Petry Hůlové
 19.30 – Eva Vrbková,
   Tatiana Vilhelmová,
   Lela Geislerová
Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy
24. 6. 19.30 – Duo Ardašev

Anna K. právě fi nišuje své
Aukro Best Of Tour s Markem Ztraceným. 
Čekají ji už jen dva koncerty
Anna K. tento týden zakončí své úspěšné Aukro Best of Tour, se kterým 

už navštívila deset měst po republice. Na turné vyrazila k příležitosti vydání 
svého prvního výběrového alba s názvem Best Of, zároveň Anna K. slaví 
patnácté výročí její sólové kariéry. Jako přeskokan doprovází Annu K. bě-
hem celého turné objev loňského roku Marek Ztracený se svou kapelou. 

Tak jako na celém turné, tak i na posledních dvou koncertech, které zpě-
vačku právě čekají 7. 5. Velké Meziříčí a 8. 5. Smržovka u Jablonce n. N., 
zazpívá zpěvačka svým fanouškům přes dvacet písní, mezi nimiž nebudou 
chybět její největší hity jako Nebe, Noc na zemi, Večernice, Nelítám nízko, 
ale i ty méně známé těm, kteří zpěvačku znají jen z rádií, jako jsou např. Děti 
květin, Snad, Divoká, Lehce nevinná a mnoho dalších. Během pražského 
koncertu dostala Anna K. od vydavatelství Universal Music zlatou desku 
za prodej alba Best Of 
93–07.

Pro ty, kteří by ne-
chtěli o specifickou 
atmosféru samostat-
ných koncertů Anny 
K. přijít, jsou tu ještě 
již zmíněné dva po-
slední termíny z vý-
ročního turné a to 
7. 5. – Velké Meziří-
čí, Jupiter club a 8. 5. 
Smržovka u Jablonce 
nad Nisou. 

-pš-

EVROPSKÝ FESTIVAL 
FILOZOFIE
Ve dnech 5.–7. června 2009 připravuje 
Město Velké Meziříčí 3. ročník Evropské-
ho festivalu fi lozofi e, který je jedinou akcí 
svého druhu v ČR. Odbornými partnery fes-

tivalu jsou Filozofi cký ústav AV ČR a Filozofi cká fakulta MU v Brně.
Mottem festivalu je tentokrát filozofické téma „HARMONIE 
A CHAOS“

Kdo se na festivalu představí?
Pátek 5. června – koncertní sál Jupiter clubu
14.00 – Viktor Votruba „Deterministicky chaos v astronomii a fyzice 
aneb Věštíme budoucnost“; 16.00 – Tomáš Pffeifer „Tvore lidské-
ho stupně, staň se člověkem“; 18.00 – Concentus Moraviae: Petra 
Hůlová autorské čtení – Umělohmotný třípokoj – držitelka ocenění 
ceny Magnesia Litera za prózu; 19.30 – koncert – Vůně ženy – tři 
duše – tři ženské hlasy: Eva Vrbková, Lela Geislerová, Tatiana 
Vilhelmová – vstupné
Sobota 6. června – nádvoří zámku – časový program upřesníme
10.00 – slavnostní zahájení
Ivan M. Havel „Studium mysli v kognitivní vědě a fi lozofi i“; Michael 
Hauser „Disharmonie“; dr. Nickl (Hannover); Jan Zouhar „A. I. Bláha 
o harmonii společnosti“; Radim Brázda „Objevování nebo konstrukce 
řádu?“; Josef Krob „Chvála chaosu“; Zdenka Jastrzembská „Harmonie 
a chaos jako nástroje vysvětlování a předvídání“; Josef Šmajs „K har-
monii ve vztahu přírody a kultury“; Kryštof Boháček „Éros a harmonie“
Neděle 7. června – zámek
14.00 Divadelní představení pro děti – Jak Trautenberg dělal Krako-
nošovi ducha; Miloš Štědroň „Harmonie v hudbě“; Floristická show 
skupiny Bohuslava Rabušice a Jirky Martínka; Divadlo A.I.D.S.
Festival doplní např. výstava obrazů Bořka Vystrčila „Exibition 
Atelieru Krisans“, dětský den DDM ve Velkém Meziříčí atd. Více 
informací přineseme v dalších číslech.

Osobnost festivalu – I. M. Havel
Doc. ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. je ředitelem Centra teore-
tických studií při UK a AV ČR a šéfredaktorem časopisu Vesmír. 
Je bratrem bývalého prezidenta Václava Havla. Vystudoval obor 
Automatizace a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT 
v Praze. Roku 1971 získal doktorát na univerzitě v Berkeley 
v Kalifornii. V současné době je ředitelem Centra pro teoretická 
studia při UK a AV ČR, kde se zabývá mj. kybernetikou, umělou 
inteligencí, robotikou, kognitivními vědami a fi lozofi ckými 
otázkami, které s těmito obory souvisí a kde vede dvousemes-
trální transdisciplinární seminář Přirozené a umělé myšlení.

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu
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VYHODNOCENÍ SEZONY 2008/09 MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ 
HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

HÁZENÁ

MK Břeclav – FC VM st. dorost 
3:0 (0:0)
Rozhodčí: Gasnárek – Monček, 
Novotný. Sestava: Pokorný – Mucha 
(68. Kubec), Budzinsky, Z. Večeřa, 
Nožička (78. Horký) – Liška, Smej-
kal, Vítek, Kozuň (75. Kaminaras) 
– Denev (60. J. Večeřa), Koníř
Zápasy na jihu jsou vždycky velmi 
těžké. Výsledek utkání vůbec ne-
odpovídá jeho průběhu, a nakonec 
jsme zápas prohráli sami svým 
špatným důrazem při standardních 
situacích.
První poločas začal oboustranně 
opatrně. Po třech našich šancích 
přišla první šance domácích až 
ve 22. min., ale Pokorný si s ní 
poradil. Ve 30. minutě byl Kozuň 
hrubě faulován. Pokutovým kopem 
ze středu velkého vápna Z. Večeřa 
brankáře nepřelstil. V prvním polo-
čase byl náš tým jasně lepší, jen se 
neprosadil gólově. Dvě velké šance 
navíc zastavil podnapilý pomezní 
rozhodčí, který mával nesmyslný 
ofsajd.
Druhý poločas začal naší aktivitou. 
Kluci velmi dobře presovali, ale 
šance končily před vápnem. Naši 
měli opět několik šancí, ale bez 
gólu. A jak se říká: nedáš – dosta-
neš. To se vyplnilo v 62. minutě, 
kdy padl první gól do naší sítě. 
A druhý přišel hned dvě minuty 
nato po pokutovém kopu. Naši 
obránci hráli se špatným důrazem 
v osobních soubojích. Domácí se tak 
dostali „na koně“ a začalo jim vše 
vycházet. Třetí branka do naší sítě 
padla po rohovém kopu, když brá-
nící hráči nereagovali na nabíhající 
hráče. Náš tým se nakonec porazil 
sám, špatným důrazem v obranné 
činnosti při zahrávání standardních 
situací. Škoda první půle kdy jsme 
byli jednoznačně lepším týmem 
a nedali jsme tutovky.

-sme-
MSK Břeclav – FC VM ml. dorost 
1:1 (0:0)
Branka za VM: Polák. Sestava: 
Homola – Partl, Kubec, Pospíšil, 
Wasserbauer – Miškela, Prudík (35. 
Polák), Weiss, Denev (69. Minařík) 
– Malec (75. Jurda), Kuřátko.
Ve 21. kole jsme zavítali na půdu 
třetího celku. Po návratu Lukáše 
Homoly do naší branky se nám ko-
nečně vrátila chuť do hry. Klukům 
došlo, že to bez trénování samo 
nepůjde. Ve správném rozestavení 
jsme domácí k ničemu nepustili 
a od obrany, která je držela v of-
sajdové pasti, přes důrazně hrající 
zálohu až po tvrdý útok jsme dali 
zapomenout na své nepovedené 
zápasy. Domácí nás první poločas 
zastavovali jen za cenu faulů. Ve 
33. min se blýskl Homola, když 
zlikvidoval šanci domácích a vy-
razil ji na roh. Závěr pak patřil 
domácím.

Ve druhém poločasu kluci začali 
stejně dobře jako v prvním a roz-
hodně nebylo vidět, že hrajeme 
se třetím týmem. Byl to zase spíš 
úporný boj s řadou dost tvrdých 
osobních soubojů. Pak se snažil 
hlavní sudí nějak uklidnit hráče 
a rozdával karty jak v mariáši. 
Naší odpovědí byla gólová tečka 
ve 49. minutě, když Polák propá-
lil ze 20 m všechno, co mu stálo 
v cestě. Zmrazení domácí pak 
kupili chyby, ale my jsme jich 
nevyužili. V závěru domácí pro-
střídali a čerství hráči nám začali 
zatápět. Několik šancí skončilo za 
brankovou čárou a dvakrát podržel 
náš gólman. Za naši pasivitu jsme 
pykali v 74. min, kdy nás domácí 
propálili podobně jako my předtím 
je. Závěr zápasu jsme dohrávali 
pod dost velkým tlakem. Kluci 
předvedli výborný výkon, za který 
si všichni zaslouží víc než pochvalu.            

-kub-
Jemnicko – FC VM st. žáci 0:2 
(0:1)
Střelci: 32. Komínek, 46. Krejčí. 
Sestava FC VM: Sysel – Pazderka, 
Štefka, Rosický, Bradáč – Bárta, 
Chytka (42. Procházka) Pokorný, 
Ráček – Krejčí, Komínek
Naši žáci odjížděli do Jemnice 
bez nejlepšího kanonýra soutěže 
Polanského, který náhle onemoc-
něl. Do první šance se dostali 
v 10. minutě, když roh Bradáče 
namířil Štefka hlavou do branky, 
ale domácí obránce vykopává míč 
z brankové čáry. V 32. minutě se 
po křídle uvolnil Chytka, nahrál 
volnému Komínkovi, který střelou 
bez přípravy rozvlnil síť 0:1.
Domácí měli šanci ve 42. minutě, 
kdy brankář Sysel zneškodnil 
samostatný nájezd. Ve 46. minutě 
se uvolnil po křídle Komínek, na-
centroval do pokutového území, na 
míč si naběhl Krejčí a tvrdou střelou 
nedal brankáři šanci 0:2.
Jemnicko – FC VM ml. žáci 0:3 
(0:1)
Střelci: 20. Kožený, 45. Karmazín, 
52. Procházka. Sestava FC VM: 
Hladík – Bačák, Novotný, Juda, 
Špaček – Chalupa, Procházka, 
Hibš, Vokurka – Heto, Krčál, Dvo-
řák, Kožený, Karmazín
Mladší žáci si od začátku utkání 
vytvořili převahu, ale nemohli se 
střelecky prosadit. V 20. minutě 
dobře atakoval brankáře Karmazín, 
míč se odrazil k volnému Kožené-
mu, který neměl problém dopravit 
míč do prázdné branky 0:1.
Ve druhém poločase si naši žáci 
opět vytvořili tlak, ale bez branek. 
Ve 45. minutě se do míče opřel 
Karmazín a odrazem od břevna 
zvýšil na 0:2. V 52. minutě předvedl 
samostatnou akci Procházka, když 
se trefil přesně k tyči domácího 
brankáře 0:3.                         -dek-

První májový víkend se teplotně 
vydařil. Naše fotbalové výsledky 
však byly spíše jasno-oblačno. 
Utkání bylo mnoho, a proto jsem 
musel popsat všechno jen zkráceně. 
Vyzvednout vítězství a pomlčet 
o chybách.
Bory B – Březí 1:2 (0:1)
Diváků 160. Za Bory S. Coufal.
Bory A – Bystřice B 0:2 (0:1)
Diváků 170. Bystřice už v 8. lehce 
vedla. Později naši branku překopli 
a potom dali i tyč, ale jinak nic.
Bory A – Žďár B 1:5
V 64. za Bory M. Vávra.
Dorost: Bory – Křižanov 4:1
Branky Bory V. Chalupa 2 a L. 
Ochrana 2
Př ípravka: Kř ižanov – Bory 
1:2 (0:1)
Naši se maximálně snažili, ale Kři-
žanovští byli lepší. A díky našemu 
vynikajícímu brankáři jsme nako-
nec vyhráli, když chytil penaltu. 
Náš výrazný střelec byl J. Starý.
Dorost: Bory – Jívoví 1:4
Bídný domácí fotbal.

Bory A – Nedvědice 1:2 (1:0)
Diváků 120. Za Bory Martin Vá-
vra. Bylo to pro nás naprosto 
bezzubé utkání a pak jsme dostali 
branku, kterou jsme už nedokázali 
srovnat.

-ochr-

I když závěr sezony byl na konci 
března, domnívám se, že je po-
třebné vyzdvihnout úspěchy našich 
žáků v této sezoně. Mladší žáci po 
odchodech několika hráčů, kteří 
jsou přesvědčeni, že pro rozvoj 
dítěte v žákovských kategoriích 
je nejlépe dojíždět na tréninky 
desítky kilometrů, se v průběhu 
sezony zkonsolidovali a na závěr 
hráli již vyrovnané zápasy se 
všemi účastníky přeboru mladších 
žáků. To potvrzuje i to, že když 
v průběhu sezony sehráli naši hráči 
přátelské utkání s Jihlavou, která 
hraje žákovskou ligu po třídách, 
byla obě utkání vyrovnaná. To nás 
přesvědčilo, že pokud budou naši 
hráči nadále zodpovědně trénovat 
a myslím si, že v této sezoně jsme 
měli trenéry, kteří je dokázali kva-
litně připravit, můžeme i v našich 
podmínkách připravit hráče na 
vysoké úrovni.
Starší žáci patří ve věku kolem 15 
roků k nadějím do budoucnosti 
pro dospělý hokej. Přebor starších 
žáků, který se hrál na celé Moravě 
s přehledem vyhráli. Na turnaji 
v Kutné Hoře, který lze pova-
žovat za neoficiální mistrovství 
republiky starších žáků, kde se 
zúčastnili vítězové svých přeborů 
př íp. jejich náhradníci, jedno-
značně všechna mužstva přehráli 
a získali pohár pro vítěze. Kvalitu 
našeho mužstva potvrzuje i to, že 
při výběrech reprezentace kraje 
Vysočina je o naše hráče zájem 
z větších klubů.

Žákovská liga st. žáků sk. G
 1. Vel. Meziříčí 42
 2. Žďár n. S. 39
 3. Břeclav 29
 4. Pelhřimov 18
 5. Šternberk 12
 6. Uh. Ostroh 10

Žákovská liga ml. žáků sk. G
 1. Žďár n. S. 50
 2. Pelhřimov 43
 3. Tech. Brno 36
 4. Young Tigers 32
 5. Uh. Brod 30
 6. Uh. Ostroh 29
 7. Vel. Meziříčí 19
 8. Boskovice 18
 9. Břeclav 11
10. Šternberk  2 -js-

Divize mladší žáci
Sokol VM – HC Tišnov 12:0
Soupeř k utkání nenastoupil, kontu-
mační vítězství domácích.

Divize starší žáci
Sokol VM – HC Tišnov 34:7 
(17:3)
Od úvodních minut zcela jasná zá-
ležitost pro domácí celek. Fyzická 
i herní převaha pak byla vyjádřena 
i brankově.
Hráli: Lečbych – Krátký (9), Jurá-
nek (9), Veselý J. (7), Pospíšil M. (3), 
Janíček (2), Pospíšil J. (1), Horák P. 
(1), Holub. Trenéři Janíček, Živčic.

Východočeská divize mladší 
žákyně

Turnaj Pardubice
Druhý soutěžní turnaj se stal kořistí 
domácích hráček, se kterými náš 
celek po velmi dobré úvodní části 
nedokázal udržet nasazené tempo 
hry a po změně stran tahal za kratší 
konec. Ostatní týmy včetně osla-
beného lídra tabulky Havlíčkova 
Brodu se již bez větších problémů 
podařilo přehrát a získat tak druhou 
turnajovou příčku včetně šesti bodů 
do průběžné tabulky.
Sokol VM – Žirovnice 11:2 (5:1), 
– Ledeč nad Sázavou 8:5 (4:2), – 
Havlíčkův Brod 13:8 (6:5), – Par-
dubice 9:12 (5:4).
Hrály: Syptáková V., Hleba Inna 
– Partlová M. (12), Studená K. (6), 
Sedláčková Kl. (4), Kravalová S. 
(4), Janečková D. (3), Zezulová Kr. 
K. (3), Rosová T. (2), Matoušková 
E. (2), Koudelová T. (2), Doležalová 
R. (2), Uhlířová E. Trenérky Krato-
chvílová, Partlová.

XII. ročník ITS Cup Kunovice 
(30. 4.–2. 5. 2009)

Na největší republikový turnaj 
žákovských dívčích družstev se 
v letošním roce sjelo 45 týmů 
z České i Slovenské republiky, 
které po tři hrací dny měřily svoje 
házenkářské dovednosti. 
Velko meziříčské družstvo mlad-
ších žaček první hrací den na 
tar tanovém h ř išt i ve fotbalo-
vém areálu 1. FC Slovácko vstou-
pilo do soubojů šestičlenné zá-
kladní skupiny jasným vítězstvím 
nad celkem Sokol Hrabůvka B 
19:10. Druhé utkání s Pražským 
týmem HC Háje se podařilo až 
zlepšeným výko nem ve druhém 
poločase změnit v zasloužené 
vítězství 18:13. Podvečerní souboj 
na deštěm zkrápěném hřišti vyšel 
jednoznačně ve prospěch družstva 
Zlín A 7:16. Druhý hrací den začal 
porážkou na asfaltovém povrchu 
s Havlíčkovým Brodem 11:20, 
kdy po vyrovnaném průběhu prv-
ního poločasu soupeř po změně 
stran zcela opanoval hru. Důležitý 
duel s týmem Velká nad Veličkou 
o postupové místo ze základní 
skupiny se vyvíjel na tartanovém 
podkladu po větší část hrací doby 
lépe pro naše barvy. V dramatic-
kém závěru jsme soupeři chybami 
dali příliš velký prostor ke skóro-
vání a nakonec se dělily body za 
remízu 19:19, čímž si oba celky 
„zavřely vrátka“ do elitní skupiny. 
Souboje o celkové 9.–17. místo 
jsme zahájili vítězstvím nad Zlí-
nem B 26:14 a Bohunicemi 20:10. 
Závěrečné turnajové vystoupení 

o celkovou devátou příčku bylo 
reprízou souboje s družstvem 
Velká nad Veličkou. Po podobném 
průběhu předchozího měření sil 
byly nakonec soupeřky v závěru 
opět šťastnější 14:15. Turnajovou 
trofej pro vítěze kategorie mlad-
ších žaček získaly hráčky Slávie 
Praha před Havlíčkovým Brodem 
a Porubou.
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna – Kratochvílová Hana (45), 
Partlová Markéta (43), Studená 
Kateřina (27), Sedláčková Klára 
(10), Kravalová Soňa (5), Rosová 
Terezie (2), Janečková Denisa (1), 
Koudelová Tereza, Matoušková 
Eva, Homolová Michaela. Trenér-
ky Kratochvílová Olga, Partlová 
Edita.
Po dohodě oddílů v barvách star-
ších žaček Havlíčkova Brodu 
nastupovaly naše odchovankyně 
Monika Kratochvílová (22 branek) 
a Iva Závišková (15 branek). Zá-
kladní skupinou havlbrodský celek 
prošel pouze s jedinou porážkou: 
HB – Zlín B 22:11, – DHK Plzeň 
19:10, – Háje 15:13, – Hrabůvka 
8:13. V semifi nále pak narazil na 
vítěze druhé skupiny a favorita 
turnaje hráčky Zlín A, kterému 
podlehl po vyrovnaném boji 14:18 
a v duelu o bronzové medaile v re-
prízovém souboji nakonec i hráč-
kám Sokola Hrabůvky 15:17. 
Zlaté ocenění si nakonec v této 
věkové kategorii ze Slovácka 
odvezl po zásluze celek Zlína, 
stříbro patřilo domácím Kunovi-
cím a bronzové medaile „braly“ 
hráčky Hrabůvky.

V neděli 17. května 2009 
proběhne 3. závod ze seriálu 
Envinet Cup 2009

Duatlon 
Kamenná.
Zájemci se mohou zúčastnit 
v kategoriích mužů, žen i šta-
fet na tratích 5 km – běh, 18 km 
– kolo a 2 km – běh. Hlásit se 
lze písemně do 13. května na 
adresu: www.kamenaci.eu, 
nebo osobně v místě prezence 
v den závodu. Prezentace pro-
běhne v neděli 17. 5. od 8.30 
hodin na koupališti v Kamen-
né. Startovné (startovní číslo, 
občerstvení) 100 Kč (200 Kč 
štafeta) pro přihlášené do 13. 
května a 150 Kč (300 Kč šta-
feta) pro ostatní.
Další informace včetně časové-
ho harmonogramu závodu, po-
pisu tratí a všeobecných usta-
novení podá Milan Procház-
ka, tel. 724 091 786, e-mail 
milprochazka@seznam.cz

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty

Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad

chlapce a děvčata 
ročníků narození 

1998 a mladší.
Pravidelná tréninková čin-
nost probíhá ve sportovní 

hale Za Světlou
každé pondělí a středa

15.00–16.30 hodin.

Pozvánka do sportovní haly
Za Světlou:

Sobota 9. května
11.00 hodin I. liga mladší dorosten-
ky Zlín, 13.00 hodin Divize muži 
Bystřice nad Pernštejnem.
Neděle 10. května
9.00–16.00 hodin Východočeská di-
vize mladší žákyně: Vel. Meziříčí, 
Pardubice, Havlíčkův Brod, Ledeč 
nad Sázavou, Žirovnice.        -záv-

Mladší žáci HHK Velké Meziříčí

Starší žáci HHK Velké Meziříčí
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39. ROČNÍK MEMORIÁLU 
JAROSLAVA VAŇKA

HÁZENÁŠACHY

FOTBAL

MSD sk. D
FC VM – FK Mohelnice 1:0 (0:0)
Střelci: Pokorný (69.). Rozhodčí: 
Drápal – Seidl, Stloukal. DS Ko-
touček, ž. k. P. Mucha (27.), Dufek 
(73.) – Kloss (16.), Masopust (57.), 
Erneker (38.), Mičker (74.), Vašíček 
(90.), č. k. Kloss (30.). Diváků 310. 
Sestava FC VM: Invald – Hort, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(85. Jedlička), Pokorný – Loup (65. 
Netolický) – Durda (80. Beran), 
Němec – Kratochvíl. Velmez se 
snažil od první minuty jít za svým 
cílem, tj. potvrdit velmi dobré 
výkony s bodovým ziskem doveze-
ným z venkovních hřišť, a konečně 
v plném znění bodovat i doma. 
Hned úvodní akci Velmezu do 
brankového vyjádření chybělo pár 
centimetrů, když Dufkův průnik po 
pravé straně a jeho přízemní centr 
stačil osamocený Němec usměrnit 
jen špičkou kopačky kolem tyče do 
autu. Krátce nato dali hosté znát, 
že po předkrmu doma s Konicí 
nepřijeli jen bránit a po akci pravé 
strany dobře postavený Masopust 
nastřelil boční síť. Vzápětí však 
Loupův průnik do vápna hosté jen 
se štěstím odvrátili na roh, zatímco 
Němec sám před Winklerem se 
k míči nedostal. Následovala partie 
standardních situací na obou stra-
nách, kterou ukončila táhlá střela 
domácího Němce, jen těsně míjející 
levou tyč. Po akci téhož hráče o de-
set minut později šel sám na branku 
protivníka Kratochvíl, jenže jeho 
obstřel Winkler zneškodnil. Krátce 
nato měli starosti domácí, když 
po předcházejícím trestném kopu 
hostující kapitán Šrot už ve vápně 
nastřelil jen jednoho z obránců. 
Těsně před tím odešel pro druhou 
ž. k. mohelnický Kloss a Velmez 
snad v domnění, že teď už to tam 
padne samo, notně slevil z pohybu 
i důrazu a agresivity. I proto osla-
bení hosté bezbrankový stav do 
poločasu bez větší námahy udrželi. 
Po půlce domácí přidali a hned 
z toho v 50. byly dvě gólové šance 
po akcích Pokorného a Duf ka, 
z nichž při druhé stoper Brychta na-
střelil tyč a odražený míč už nikdo 
do sítě dopravit nedokázal. Krátce 
nato se hbitý Dufek po kombinaci 
s Hortem prezentoval jedovkou, 
která jen těsně minula pravý horní 
roh a vzápětí Němec opět po kombi-
naci s Dufkem našel svým centrem 
volného Krejčího, ale ten v gólové 
pozici nezamířil přesně. Uhodilo 
až o dvě minuty později, kdy hosté 
faulovali pronikajícího Dufka, Hort 
trestným kopem vystihl nabíhající-
ho Pokorného, a ten nesmlouvavě 
poslal svůj tým do vedení. Velmez 
pak měl v následujících minutách 
další šance ke zvýšení svého násko-
ku, ale hostující brankář a nepřesná 
muška byly pro Meziříčské velkou 
překážkou. Radost ze zisku tří bodů 
to ale domácím neubralo.     -ber-
FC Rapotice – FC VM B 0:1 
(0:0)
Branka: 67. P. Krejčí. Sestava hostí: 
Kučera – Netolický, Kružík, Stře-
cha, Halámek – Berka (59. Hort), 
Souček, Trnka (81. Ambrož), Kaf-
ka – Beran, Durda (30. P. Krejčí). 
Rozhodčí: Hájek – Švec, Pfeiffer. 
Delegát: Vrzáček
Dlouho nebylo jasné, zda nebude 
utkání znovu odloženo, neboť nad 
lesy obehnaným hřištěm v Rapoti-
cích se čerti ženili. Hromy, blesky 
a krupobití se nakonec umoudřilo, 
a tak se prakticky s půlhodinovým 
zpožděním mohlo začít hrát. Posíle-
ná Benfi ka šla od úvodu nebojácně 
do tlaku a domácí zadáci i záložníci 
hasili výpady hostí v poslední chví-
li. Na druhé straně se ale i Rapotice 
draly po, na mokrém dvojnásob 

nebezpečných a nevyzpytatelných, 
nákopech ke zteči velkomeziříčské 
branky, ale i zde domácí obrana 
v čele s kapitánem Kružíkem a po-
zorným Kučerou odolala. Benfi ka 
utahovala šrouby – Berkovi chyběla 
lepší střela, Durdovi poslední klič-
ka a osamocený Kafka nedokázal 
na zadní tyči zpracovat propadnutý 
míč. Jenže ve 30. minutě odkulhal 
po nevinném skluzu Radek Durda 
ze hřiště s nataženým svalem a ná-
por hostí počal uvadat. Přesto se 
ale do jejich doposud největší šance 
dostal po Berkově akci P. Krejčí, ale 
nedokázal ležícího Soustružníka – 
gólmana a trenéra domácích v jedné 
osobě tváří v tvář přehodit.
Po přestávce se začalo hrát nahoru – 
dolů, domácí vyrovnali hru a začali 
vystrkovat růžky. Míč už jednou po 
rohovém kopu poskakoval po bran-
kové čáře naší branky, Kučera jej 
však kryl a zadáci odvrátili. V 59. 
minutě musela znovu pro zranění 
střídat i další posila z A-týmu Berka, 
jenž do té doby podával vynikající 
výkon, byl však nahrazen nanejvýš 
adekvátně – na hřiště přišel Hort. 
Ten vrátil Benfi ce postupně klid 
a přesnou přihrávku a po několika 
hezkých kombinacích se hra znovu 
stěhovala ke svatyni Rapotic. V 67. 
minutě se hosté dočkali – Kafka 
– který do té doby střídal hezké 
momenty se slabšími, prošel podél 
zadní postranní čáry od rohového 
praporku individuálně přes dva 
protihráče a jeho příhru uklidil na 
zadní tyči pod víko branky Rapotic 
P. Krejčí. V následujících minutách 
však hosté nedokázali zkoprnělé 
domácí přes několik nadějných 
příležitostí, jimž chyběla finální 
přihrávka, dorazit, a tak je znovu 
čekal infarktový závěr. Nejdříve 
Netolický geniálním skluzem po-
slal těsně vedle naší branky míč, 
který se už chystal domácí útočník, 
postupujíce sám na Kučeru, poslat 
do jeho sítě, následně pak opako-
vaně motal hlavy našim zadákům 
individuálními akcemi střídající 
Kamerunec Rossi Nyebe. Proto 
musela na závěrečnou desetiminu-
tovku přijít na hřiště velezkušená 
speciální posila pro chvíle nejvyšší 
důležitosti – exkapitán Benfiky 
Marek Ambrož, který jako správná 
záloha povolaná do aktivní služby 
přispěl svou přítomností vrchova-
tou měrou k tomu, že nervydrásající 
závěr nepřinesl pohromu, ale když 
výtečný sudí Hájek foukl naposled 
do píšťalky, mohla Benfi ka slavit 
těžce vykoupené, a proto dvojnásob 
cenné tři body.                      -kre-

MSD muži A
 1. Šardice 23 16 4 3 44:15 52
 2. Líšeň 23 16 3 4 45:18 51
 3. Hulín 23 13 7 3 43:14 46
 4. Třebíč 23 12 6 5 29:15 42
 5. Vyškov 23 11 5 7 37:27 38
 6. Žďár n. Sáz. 23 8 7 8 39:39 31
 7. Vikt. Otrokovice 23 8 6 9 35:29 30
 8. Konice 23 9 3 11 32:46 30
 9. Protivanov 23 8 4 11 23:23 28
10. Rousínov 23 8 4 11 24:29 28
11. Velké Meziříčí 23 8 4 11 28:38 28
12. Boskovice 23 7 5 11 23:41 26
13. Rájec-Jestřebí 23 6 5 12 22:36 23
14. Ždírec 23 6 4 13 22:36 22
15. Napajedla 23 5 7 11 24:41 22
16. Mohelnice 23 4 4 15 21:44 16

Benfi ka
1. Stará Říše 19 12 6 1 45:14 42
2. V. Meziřičí B 19 9 8 2 42:19 35
3. Náměšť nad O. 19 9 5 5 43:34 32
4. Rantířov 19 8 7 4 22:19 31
5. Přibyslavice 19 7 9 3 31:18 30
6. Rapotice 19 8 6 5 43:32 30
7. Třešť 19 8 4 7 33:32 28
8. Budišov 19 8 4 7 33:32 28
9. Bohdalov 19 8 3 8 24:23 27
10. Šebkovice 19 5 6 8 24:36 21
11. Křižanov 19 5 3 11 24:36 18
12. Herálec (ZR) 19 5 2 12 27:51 17
13. Kouty 19 4 4 11 25:36 16
14. Čáslavice 19 3 1 15 24:58 10

V sobotu 2. května 2009 se na 
náměstí ve Velkém Meziříčí usku-
tečnila soutěž mladých hasičů 
v požárním útoku.
Zúčastnilo se jí 8 družstev mladších 
žáků a 8 družstev starších. Mezi 
nejmladšími zvítězil tým z Dobré 
Vody časem 17,18 s. První čtyři 
družstva starších žáků se dostala 
s časem pod 15 s. Nejrychlejší byli 

hasiči z Laviček s časem 14,18 s.
Poté následovala noční soutěž v po-
žárním útoku 39. ročník Memoriálu 
Jaroslava Vaňka. S neobvyklými 
podmínkami hned na začátku no-
vého ročníku soutěže si nejlépe po-
radilo družstvo žen z SDH Lhotky, 
které zvítězilo časem 18,94 s před 
ženami z Výčap a Olší u Tišnova.
V mužské kategorii zvítězilo druž-

Přebor Velkého Meziříčí 
v bleskovkách

V neděli 19. dubna se v klubovně 
u Káblovky uskutečnil tradiční 
jarní turnaj v blitzkách na 2×5 
minut/1 partie. Hrálo se systémem 
dvakrát každý s každým; setkání 
zájemců z VM i okolí řídil junior 
Tomáš Mrazík. Bleskové myšlení 
a rychlou ruku prokázali zejména 
mladí vyznavači královské hry. 
Poprvé v historii zdejších přeborů 
byly všemi účastníky používány 
výhradně jen moderní digitální 
šachové hodiny.
Konečné pořadí nejlepších:
1. Josef Kratochvíl

(VM/Caissa Třebíč) 12 b.
2. Vít Kratochvíl

(VM/TJ Náměšť n. Osl.) 11,5 b.
3. Tomáš Mrazík

(VM/Spartak VM) 11 b.
4. ing. Michal Nedoma

(VM/Spartak VM)  8 b.
5. Milan Čtveráček

(VM/Spartak VM)  5,5 b.
Oběma bratrům Kratochvílovým, 
jakož i Tomáši Mrazíkovi, patří 
uznání a gratulace.

Přebor Kraje Vysočina 
v Rapid-šachu

V sobotu 25. dubna se velkomezi-
říčští šachisté angažovali v jarním 
krajském turnaji, který se konal na 
sále hasičské zbrojnice v Lukách 
nad Jihlavou. Tuto akci každoročně 
organizuje oddíl Gambit Jihlava 
pod vedením ing. Bajera za patroná-
tu Krajského šachového svazu Vy-
sočina, jehož předsedou je Václav 
Paulík z Havlíčkova Brodu. Hrálo 
se celkem 7 kol, a to tempem 2×20 

minut na jednu partii. Pro všechny 
bylo k dispozici občerstvení, pro 
nejlepší pak věcné ceny od obce 
Luka a od sponzorů.
Konečné pořadí nejlepších:
 1. Vlastmil Piza

Telč/Gordic Jihlava
 6,5 b./32,0/23,0

 2. Pavel Švanda
Gordic Jihlava
 5,5 b./31,0/22,0

 3. Miroslav Zachariáš
Caissa Třebíč 5,5 b./27,0/20,0

 4. Lukáš Karásek
Gordic Ji. 5,0 b./31,5/23,0

 5. Roman Vincze
Gordic Ji. 5,0 b./31,0/23,5

Hráči z VM a okolí:
 8. Tomáš Mrazík

Spartak VM 5,0 b./27,5/20,5
13. Mgr. Zdeněk Mejzlík

Spartak VM 4,5 b./24,5/17,5
25. M. Čtveráček 3,5 b./30,0/22,0
29.  D. Dvořák

(Měřín) 3,5 b./27,5/19,5
30. V. Pařil 3,5 b./25,0/18,5
45. M. Kučera

(Mostiště) 2,5 b./26,0/18,5
46. J. Dvořák

(Měřín) 2,0 b./25,5/18,5
atd.
Nejlepší domácí hráč z Luk nad Jih-
lavou obsadil v silné a početné kon-
kurenci až 38. příčku (Jiří Varhaník 
– 3,0 b./24,0/16,5), nejlepší žena pak 
43. (Petra Masáková ze Spartaku 
Adamov – 3,0 b./20,5/14,0). Největ-
ší pochvalu samozřejmě zasluhují 
junior T. Mrazík a ostřílený kozák 
Mgr. Zd. Mejzlík.
Tento velký turnaj byl pojat jako 
soutěž „open“, tedy otevřená, a tak 
se ho mohli zúčastnit také zájemci 
z jiných krajů.                          -vp-

Trať nejen pro cyklisty krosaře vzni-
ká ve skiareálu Fajtova kopce. Ski 
klub Velké Meziříčí spolu s týmem 
cyklistů Trebeach crew z Třebíče 
začali dráhu budovat o uplynulém 
víkendu. „Příští víkend budeme 
pokračovat. Chceme být s prací 
hotovi do konce května,“ informoval 
manažer Ski klubu Jiří Pálka.
Nalevo podél sjezdovky už jsou 
vidět první terénní úpravy rýsující 
se trati (viz foto). Ta bude využitel-
ná v zimě i v létě. „Na zasněžené 
trati se bude jezdit skikros nebo 
boardkros, v létě zase »four« kros, 

což je rychlostní závod pro čtyři 
současně jedoucí cyklisty,“ popsal 
plány předseda Trebeach crew týmu 
Jiří Bublan. Podle něj podobná 
dráha nikde jinde na Vysočině 
není. V Třebíči je pouze bikepark. 
Ten je postavený na rovině a slouží 
spíš k tréninku skoků s krosovým 
kolem. Velkomeziříčská trať vzniká 
oproti tomu ve svahu a její nespor-
nou výhodou bude bezprostřední 
blízkost lyžařského vleku, na němž 
se přes léto vyvezou do kopce právě 
cyklisté krosaři.
Martina Strnadová, foto Jiří Pálka

II. liga muži
TJ Sokol VM A – SK Tišnov 29:27 
(13:12)
Sobotní zápas začali naši hráči ve 
velkém tempu a nasazení a úvodní 
minuty nasvědčovaly tomu, že sou-
peře hladce převálcujeme. Bohužel 
se nám nepodařilo úvodní pětiminu-
tový tlak proměnit v branky, čehož 
soupeř využil a „vycítil šanci“. 
Celý první poločas se naši hráči 
nedokázali od nepříjemně hrajícího 
soupeře brankově odpoutat. V úto-
ku naši stereotypní střelbu spojek 
z dálky likvidoval pohotový brankář 
soupeře, dařila se nicméně střelba 
z křídel. Před naší vysunutou obra-
nou se soupeř prosazoval z hranice 
devíti metrů a střelbou přes pivota. 
Do kabin jsme tak odcházeli s mi-
nimálním náskokem.
Pravé trápení však našim hráčům 
nastalo až v druhém poločase. 
Soupeři se brzy povedlo dostat do 
vedení o dvě branky, které se ani 
přes bojovný výkon všech našich 
hráčů nedařilo mazat. V zhruba 
55. minutě se nicméně po několika 
rychlých brejcích podařilo konečně 
vyrovnat. Obrat v zápase psychicky 

neunesli dva hráči Tišnova a v dvoj-
násobné přesilovce jsme se dostali 
do vedení o dvě branky. Samotný 
závěr zápasu jsme nezahráli příliš 
takticky. Namísto držení míče jsme 
se pustili do dvou brejků, které 
ale skončily špatnou rozehrávkou. 
Soupeř již však zaváhání nevyužil 
a více sportovního štěstí bylo ten-
tokrát naštěstí na naší straně. Spo-
kojenost tak zavládla hlavně díky 
zisku dvou důležitých bodů.
Sestava a branky: Kotík, Kubát – 
Chlubna (9), Večeřa (7), Bezděk (4), 
Matušík (2), Konečný (2), Kříbala 
Petr (2), Kaštan Jiří (2/2), Kříbala 
Martin (1), Kříbala Pavel, Necid, 
Živčic, Fischer. Trenér Vaverka

Divize muži
SK Slavoj Třešť B – TJ Sokol VM 
B 18:29 (7:14)
Do zápasu nastoupili domácí hráči 
pouze v osmi oproti plné lavičce 
hostů. Možná i kvůli tomu se 
rozhodli hrát zasunutou obranu. 
To byla voda na mlýn našim spoj-
kám, které se prosazovaly střelbou 
z dálky. I přesto, že se nedařilo pro-
měňovat rychlé protiútoky, skóre se 
bez jakýchkoli zvratů navyšovalo 
v náš prospěch a celý zápas byl pod 
kontrolou našich hráčů.        -nav-

stvo z SDH Kro-
koč í n A, čas 
19,09 s , před 
družstvem 
z SDH Stanoviš-
tě a družstvem 
ze Sychotína. 
Na soutěže se 
př išel podívat 
místostarosta 
Josef Komínek, 
k t e r ý  o c e n i l 
bojovnost a na-
sazení zvláště 
nejmenších hasi-
čů při provádění 
požárního útoku 
a předal ceny za 
umístění nejlepším družstvům. 
V kategorii žáků neodjelo žádné 
družstvo bez sladké odměny.
I soutěžící týmy mužů a žen byly po 
skončení soutěže odměněny cenami 
od sponzorů soutěže a vítězné ženy 
ze Lhotek včetně mužů z Krokočína 
si odvezli putovní poháry soutěže 
pořádané na počest člena tehdej-
šího SPO VM Jaroslava Vaňka, 
který zemřel na následky požáru.
Výbor SDH Velké Meziříčí touto 
cestou děkuje všem sponzorům, 

kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
soutěže. Městskému úřadu Velké 
Meziříčí, týdeníku Velkomezi-
říčsko, hudební skupině Maraton, 
záchranné službě a Městské policii 
Velké Meziříčí za pomoc při zajiš-
tění soutěže. Dále spoluobčanům 
bydlícím na náměstí za prominutí 
hluku a v neposlední řadě všem 
členům SDH, kteří pomáhali při 
zajištění této celodenní soutěže.

Miroslav Jágrik, starosta SDH 
Velké Meziříčí

Vlek na Fajťáku využijí 
v létě cyklisté

SK Mostiště pořádá

smíšených družstev
v sobotu 9. 5. 2009

Srdečně zveme fandy volejbalu.

SDH VM ženy

SDH VM mladší žáci


