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UVNITŘ LISTU

HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé 36
přijme od 1. 9. 2009 učitele(ku)

na plný úvazek.
Nejde o zástup.

Kontakt: 566 521 456, 566 522 837, admin@hotelskola.cz

Výprodej za snížené ceny
PANASONIC TX-32LXD80, LCD, 82 cm 15.990 13.690
PANASONIC TH-37PX8, PLAZMA, 94 cm 17.990 14.490
PANASONIC TH-37PX80, PLAZMA, 94 cm 18.990 16.490

Nové modely již skladem NeoPDP plazma
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů, ČT, 

Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Proč jsou některá místa na silnicích nebezpečná 
a jiná nikoliv? Jak je možné, že někde k nehodám 
dochází nadmíru často a jinde ne? Na tyto otázky 
hledají odpovědi odborníci na dopravu. Ti z našeho 
kraje si proto nechali od Centra dopravníku výzkumu 
vypracovat studii, která odhalila nebezpečná místa na 
silnicích v kraji Vysočina. „Je jich tak kolem osmdesá-
ti,“ upřesnila pro náš týdeník vedoucí oddělení správy 
komunikací ing. Ivana Ševecová z krajského odboru 
dopravy a silničního hospodářství. Patří mezi ně i jed-
no v našem městě a druhé v Bíteši. Ve Velkém Meziříčí 
jde o vozovku pod zámkem, v oblasti mostu přes řeku 
Oslavu, kde do silnice číslo II/360 na jedné straně mos-
tu ústí nábřežní ulice Poříčí a na straně druhé nábřežní 
komunikace Příkopy. Fakticky tedy jde o dvě sousedící 
nehodové křižovatky, kde mohutné betonové zábradlí 

o výšce asi 1,3 m představuje kritickou rozhledovou 
překážku pro řidiče jedoucí z vedlejších komunikací. 
Vozidlo s předností v jízdě tak zůstává do poslední 
chvíle téměř neviditelné, problém s rozhledem mají 
i chodci, což je pouze částečně řešeno a kompenzová-
no zrcadly, uvádí se v odborné zprávě z kraje, kterou 
našemu týdeníku poskytla tisková mluvčí krajského 
úřadu v Jihlavě Jitka Svatošová.

Zatím sice nejsou žádná opatření ofi ciálně navrže-
na, bude teprve zadána projektová dokumentace, ale 
možným řešením by v tomto případě mohlo být snížení 
betonové zdi, pokud je povolí statik, dále snížení rych-
losti a před mostem ve směru od Křižanova umístění 
výstražné značky „Zúžená vozovka“.         Iva Horká

(Dále viz článek V Bíteši by pomohl miniokruh na 
straně 2.)

Nebezpečná místa na silnicích jsou i v našem městě
Betonové zábradlí potřebuje snížit

▲ Zrádným místem byl v našem městě označen výjezd na most přes řeku Oslavu na Vrchovecké ulici, kde je 
špatný výhled, ať už řidiči vyjíždějí od polikliniky či z ulice Příkopy.                                      Foto: Iva Horká
▲► Při výjezdu z Příkop či z ulice Poříčí nepomáhají ani nainstalovaná zrcadla (viz foto ve výřezu). I přesto 
tam často dochází ke střetům vozidel.                                                                                        Foto: Iva Horká

Kamery by měly hlídat 
Rozkoš a parkoviště

Kamerový systém ve Velkém 
Meziříčí bude rozšířen o dvě nové 
kamery. Jedna ohlídá prostor na 
Rozkoši, kde letos vzniknou nové 
veřejné toalety, a druhá bude kon-
trolovat parkoviště u Penny mar-
ketu – bývalého Plusu. Vzhledem 
k tomu, že bude nainstalována na 
sloupu veřejného osvětlení u mostu, 
v jejím dosahu bude částečně i lo-
kalita Čechových sadů a únikové 
cesty kolem Agromotoru. „Žádali 
jsme o dotaci z programu prevence 
kriminality ministerstva vnitra,“ 
uvádí místostarosta Josef Komínek 
a dodává, „měli bychom dostat tři 
sta padesát tisíc korun.“ Příslib 
těchto peněz již Velké Meziříčí 
má. Program je totiž vypisován 
vždy počátkem roku, kdy se do něj 
zájemci mohou hlásit. Ze stovek 
přihlášených je vybráno na sto 
padesát úspěšných žadatelů. Ti 

pak znovu předkládají konkrétní 
technické řešení vedoucí ke snížení 
kriminality ve městě.

Tři sta padesát je maximální část-
ka, kterou mohou Velkomeziříčští 
získat. Celkové náklady přitom 
dosáhnou asi čtyř set sedmdesáti 
pěti tisíc korun. Zbytek doplatí 
město z vlastního rozpočtu. Po 
instalaci zmiňovaných dvou nových 
kamerových bodů by jich ve městě 
mělo být již celkem devět. Pořádek 
v centru nyní kontrolují kamery na 
radnici a Jupiter clubu, další jsou 
na světelné křižovatce při vjezdu 
na náměstí, na Třebíčské ulici, na 
Ostrůvku, u synagogy a u hřiště 
v Čechových sadech. Během roku 
také vedení města jednalo s poli-
cisty o tom, že by v budoucnu měly 
další kamery hlídat i hlavní výpa-
dovky z Velkého Meziříčí.

Martina Strnadová

Trojnásobný mistr ČR v cross country pilot Miro-
slav Zapletal a jeho velkomeziříčský navigátor Tomáš 
Ouředníček i po kuriozní nehodě dokázali v Itálii 
vybojovat zlato. Jejich vůz při prvním podniku me-
zinárodního šampionátu FIA CEZ (Central Europe 
Zone) dostal smyk a poté se převrátil. Po krátkém 
servisu mechanici odstranili rozbité okno a posádka 
dostala povolení ředitele soutěže startovat bez skla 
pouze v brýlích. Po výměně okna 
pak závodníci pokračovali ve své 
vítězné cestě a v soutěži si dojeli 
pro ocenění nejvyšší. „Zatím jsem 
jezdil bez nehod desetitisíce kilo-
metrů, převrácení vozu jsem zažil 
tentokrát poprvé,“ líčí nepříjemné 
zážitky Tomáš Ouředníček. Řidič 
Zapletal však pokračoval v jízdě, 
i když mu zůstal jenom malý kousek 

okna, který se neroztříštil. „Zato můj navigátor jel 
naslepo,“ dodal Zapletal s tím, že takhle tvrdě vybojo-
vané zlato snad ještě nikdy nezískal. Historický úspěch 
vybojoval tým Zapletal-Ouředníček na Rallye Dakar 
2009, a to 7. místo celkově; 3. místo v kategorii T1.1 
(benzin). Tým tak nečekaně porazil dva silné tovární 
týmy (Mitsubishi, BMW).                                              

Více strana 11.                                            Iva Horká

Zapletal s Ouředníčkem vybojovali v Itálii zlato
Po nehodě prosili auto, ať vydrží

Bezmála stovka muzejníků z celé 
České republiky se sjela na zámek 
ve Velkém Meziříčí. Společně zde 
zahájili veletrh muzeí České re-
publiky, který Muzeum Vysočiny 
Třebíč pod záštitou kraje Vysočina 
uspořádalo letos již počtrnácté. 
Tento ročník byl na počest muze-
ologa, kunsthistorika a filozofa 
Bohuslava Mikuláška, jenž byl po 
léta ředitelem muzea ve Velkém 
Meziříčí. „Právě on stál u zrodu ce-
lé této akce,“ připomněl mimo jiné 
ředitel třebíčského muzea Jaroslav 
Martínek a vyzval přítomné k uctě-
ní jeho památky minutou ticha.

Důvodem slavnostního zahájení 
právě ve zdejším muzeu se stala no-

Muzejníci se sešli na zámku
vá regionální expozice Ve znamení 
sedmi per, jež byla v loňském roce 
na zámku otevřena při příležitosti 
oslav šesti set let našeho města. 
Ta pochopitelně nemohla zůstat 
nepovšimnuta, a proto pozvání 
k její prohlídce od ředitelky velko-
meziříčského muzea Ireny Troneč-
kové patřilo všem hostům. Poté se 
účastníci odebrali do Třebíče, kde 
dvoudenní veletrh pokračoval hlav-
ním programem. V jeho rámci byla 
zahrnuta i návštěva Moravských 
Budějovic s jejich muzeem řemesel, 
zámkem a Masnými krámy.

Veletrh nabízí vedle prezentace 
a výstav muzeí také seminární pro-
gram. Ten letošní byl zaměřený na 

otázky, jak nově pojednat návštěvní 
prostory v památkových objektech. 
Jak sladit vztah expozice muzea 
a památkového objektu a dosáhnout 
hlubším propojením vyššího účinku 
emotivního, estetického, poznáva-
cího a praktického. Muzejníci dis-
kutovali například o modernizaci 
třebíčského zámku a zpřístupnění 
nových expozic v něm, o obnově 
zámku v Kuníně, o Císařských láz-
ních v Karlových Varech, o řešení 
expozice moravského národopisu 
v Moravském zemském muzeu 
v Brně. Dalšími tématy byly třeba 
osvětlení, architektura, ochrana 
exponátů či digitalizace a záchrana 
uměleckých děl.         (Pokr. str. 2)

Charitativní akce Muzikanti dětem, která probíhala po celé sobotní 
odpoledne předposlední květnový den na velkomeziříčském náměstí, 
a grant Nadace Divoké husy, vynesly téměř než sto sedmdesát tisíc korun. 
Ty dostaly děti z místního stacionáře Nesa. I přesto, že ponejprv pořadatele 
trápilo nepříznivé počasí s vydatným deštěm, lidé se podpořit dobrou věc 
přece jenom vydali. Nakonec se počastí umoudřilo a před pátou hodinou 
odpolední dokonce vysvitlo kýžené sluníčko. Hudebníci i posluchači tak 
okamžitě pookřáli a vydrželi na náměstí až do pozdních večerních hodin. 
Snímek dole zachycuje jednu z účinkujících kapel, velkomeziříčskou hu-
dební skupinu Pearlštejn. Vystoupili tedy jak místní muzikanti, tak hosté 
odjinud.                                                                        Text a foto: Iva Horká

Více čtěte v článku na straně 4.

Děti z Nesy dostaly
téměř 170 tisíc korun

Evropský festival 
fi lozofi e
Pořádá Město Velké Meziříčí 
a Jupiter club Velké Meziříčí
od pátku 5. do neděle 7. 6. 
2009
Nenechte si ujít možnost pá-
tečního setkání například s bi-
otronikem Tomášem Pfeiff-
erem, spisovatelkou Petrou 
Hůlovou či herečkou Tatia-
nou Vilhelmovou. Sobotní fi -
lozofi cký program na zámec-
kém nádvoří zahájí Ivan M. 
Havel a o naplnění nedělního 
pohodového odpoledne se po-
stará divadlo pro děti o Kra-
konošovi a Trautenberkovi, 
fl oristika apod.

Více strana 10
Hudební festival 
Concentus 
Moraviae
Spolupořádá Jupiter club Vel-
ké Meziříčí 
Pátek 5. 6. 2009 od 18 hodin
Jupiter club, Náměstí 17, Vel-
ké Meziříčí
Vystoupí mimo jiné i Táňa Vil-
helmová

Více strana 10

Volby do 
Evropského 
parlamentu
5. a 6. 6. 2009
Více strana 2

CO VÁS ČEKÁ

Rozhovor
S majitelem první irské hospo-
dy v našem městě
Markem Nováčkem
Více strana 3

NOVÝ telefonní 
seznam 
Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
Kompletní celostránkový se-
znam najdete v dnešním rozší-
řeném vydání na straně 8.
K přečíslování došlo z důvo-
du zastaralé stávající telefon-
ní ústředny, která byla již ne-
funkční. Po určitou dobu lze 
používat jak stará, tak nová 
telefonní čísla. Radnice však 
veřejnost vyzývá, aby použí-
vali raději pouze nová, publi-
kovaná čísla.

Avizní okénko připravila:
Iva Horká
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OKÉNKO RADNICE

KOMENTÁŘE RADNÍCH MĚSTA

(dokončení ze strany 1 Nebezpeč-
ná místa na silnicích…)

Bítešští mají podle informací 
z kraje problémy na křižovatce 
silnic druhé třídy II/602 a II/379 
a místní komunikace na Masaryko-
vo náměstí. Nejčastěji tam vozidla 
přijíždějící po II/602 od Devíti 
křížů (ulice Růžová) kolidují s vo-
zidly přijíždějícími zprava po II/379 
(ulice Na Valech). K nehodám 
pravděpodobně přispívá uspořádání 
komunikace a rozhledový defi cit 
vytvářený okrajem domu i přesto, 
že je tu snížená rychlost na třicet 
kilometrů v hodině, která je evi-
dentně nedodržována, což hraje roli 
v případě těžkých bouraček. V ulici 
Na Valech se objevuje nadměrné 
množství dopravních značek, hrozí 
kolize s nadjíždějícími si kamiony.

Tady odborníci předběžně do-
poručují upravit dopravní značení, 
zvážit upravení vysazené zelené 
plochy na rohu ulic Růžové a Na Va-
lech tak, aby řidič neměl omezený 
rozhled. Řešením jsou také stavební 
úpravy – v úvahu připadá i varianta 
zřízení miniokružní křižovatky. 

Probíhají uzavírky
V našem týdeníku jsme podrobně informovali o uzavírkách 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 
Meziříčí-východ. Během stavby protihlukové 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 železniční 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 protihlukové stěny
25. 10. – 8. 11. 2009 poslední fáze prací – stavba portálu.     Iva Horká

„Přes všechna opatření přesto 
největší podíl viny na nehodách 
v těchto místech mají právě řidiči,“ 
domnívá se I. Ševecová. Ta dodala, 
že realizace opatření, která povedou 
ke zlepšení, bude záležet na fi nanč-
ních možnostech kraje. Pokud půjde 
například o vodorovné či svislé zna-
čení, osazení svodidel či o podobné 
méně náročné akce, budou řešeny 
ještě tento rok. O něco náročnější 
investiční úpravy by se realizovaly 
v průběhu několika příštích let.

U osady chtějí 
světelný plot proti 

zvěři
Jsou však také úseky, kde se 

i ukáznění řidiči mohou ne vlastní 
vinou dostat do problémů. Jako 
například na silnici II/344 u osady 
Český Dvůr. Tam často dochází 
ke střetu aut se zvěří. Proto budou 
řidiči v tamních místech varování 
značkou „Zvěř“, popřípadě cedulí 
omezující rychlost a konečně lze 
na zmíněném úseku zřídit takzvaný 
světelný plot proti zvěři.

Iva Horká

V Bíteši by pomohl miniokruh

Za základní školou v Borech vzniká víceúčelové hřiště. Obec na ně 
původně získala devět milionů korun z evropských fondů. Na takovou 
částku byly totiž vyčísleny náklady. Borští však hřiště postaví levněji, a to 
za šest a půl milionu korun. Přitom 92,5 procenta pokryje dotace, zbytek 
uhradí obec. „Z výběrového řízení vzešla nižší částka, než jsme původně 
předpokládali. Vítězná fi rma JCZ z Nového Města nabídla nejnižší cenu, 
ale také sedmiletou záruku a dobu realizace pětapadesát dní, přičemž při 
nedodržení termínu by platila sto tisíc za jeden den prodlení,“ vysvětlil 
starosta Josef Březka argumenty, které rozhodly o zhotoviteli akce.

Práce na stavbě hřiště začaly koncem dubna, hotovo má být již 24. červ-
na. Nejprve došlo k odvodnění pozemku, poté následují konstrukční 
vrstvy.

Na ploše čtyři a půl tisíce metrů čtverečních za školou bude zájemcům 
k dispozici hřiště s umělou trávou na malý fotbal, tenis, volejbal, nohej-
bal, street ball, dále běžecká dráha, doskočiště, skate park, dva venkovní 
stoly na ping pong, dětské hřiště s hradem, skluzavkou a jinými prvky 
pro nejmenší. Navíc bude zejména školním dětem k dispozici altán pro 
venkovní výuku. Oplocený areál doplněný lavičkami bude k dispozici 
nejen škole, ale samozřejmě i veřejnosti. 

Martina Strnadová
Foto: Josef Březka

Celkem třicet obcí se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Vesnice 
roku, kterou pořádá kraj Vysočina v rámci programu obnovy venkova. 
Hodnocení obcí se ujala devítičlenná komise v čele s předsedou Josefem 
Zahradníčkem, starostou Studence, 
a místopředsedou Františkem Brožou, 
starostou Pikárce. 

Jak informovala tisková mluvčí 
kraje Jitka Svatošová, vesnicí roku 
2009 se stalo Hluboké na Třebíčsku. 
Obec s certifi kátem na vůbec nejmenší 
hřbitov v České republice, s historií 
sahající do 14. století, s 85 popisnými 
čísly a 212 obyvateli. Leží zhruba osm 
kilometrů od Náměště nad Oslavou. 
V minulosti získala oranžovou stuhu 
za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu a také diplom za vzorné vedení 
tamní knihovny. 

Zkrátka ale nepřišly ani dvě obce 
z našeho regionu, Lavičky a Bory. 
Prvně jmenovaná dostala diplom za 
rozvíjení lidových tradic a druhá čestné 
uznání za mimořádnou péči o zeleň 
v okolí obce. „V každé obci jsme strá-
vili devadesát minut. Během této doby 
se dotyční musí prezentovat,“ přiblížil 
způsob hodnocení předseda komise 
Zahradníček. Ten upřesnil, že Lavičky, 
které se ve zmíněné soutěži objevily po-
druhé, si porotu získaly svými typicky 
horáckými kroji. „Jsou ve vlastnictví 
obce, ale šily je zdejší ženy a tančí 
v nich místní soubor Turkovan,“ řekl 
starosta Laviček Jiří Bradáč, „hlavně 
se o ně stará Marie Nedomová, ale po-

Lavičky a Bory získaly ocenění v krajské soutěži Vesnice roku 2009

Jedni uspěli s horáckými kroji, druzí s péčí o zeleň
dílely se na nich i Věra Hladíková, Alena Skryjová a Ivona Mejzlíková. 
Jde o obyčejné kroje, charakteristické pro zdejší chudý horácký kraj. 
Jejich podobu jsme tehdy konzultovali s Marií Ripperovou z velkome-

ziříčského muzea,“ doplnil starostu 
jeho zástupce Zdeněk Chrást. Ten také 
dodal počty – dětských krojů vlastní 
celkem dvanáct párů a pro dospělé párů 
šest. Prohlédnout si je pořádně zblízka 
a v reálu, mohli návštěvníci lavičské 
pouti, která proběhla uplynulou neděli. 
Tamní v nich tančili i přesto, že pršelo, 
během odpoledne na výletišti, kde se 
představily jak taneční skupiny od těch 
nejmenších až po manželské páry. 

Borští zase u poroty uspěli s tím, jak 
vzorně pečují o zeleň mimo zastavěné 
území obce. „Tady jsme ocenili právě 
tu snahu a starání se o stromy a další 
zeleň. Taková práce je totiž dlouhodobá 
záležitost a nese plody až po několika 
letech,“ hodnotil úspěch Borských 
předseda komise. V ní totiž zasedli 
i odborníci z krajinářských organizací, 
památkáři či zástupci příslušných mi-
nisterstev, spolku pro obnovu venkova 
a další.

Všichni, kdož v soutěži uspěli, 
získají také fi nanční a věcné dary od 
kraje Vysočina. Obcím budou předány 
na slavnostním setkání, které proběhne 
do konce prázdnin právě ve vítězné obci 
Hluboké.                                 Iva Horká

Borští staví hřiště

(Pokračování ze strany 1.)
Za motto letošního ročníku si 

pořadatelé zvolili: „Ve světle me-
zinárodního srovnání se potvrzuje 
trvající vysoká popularita muzeí 
– expozic nabízejících in situ expo-
náty či historická prostředí.“

Martina Strnadová

Muzejníci 
se sešli 

na zámku

Účastníky muzejního veletrhu při-
vítal také starosta Velkého Meziříčí 
František Bradáč (druhý zprava). 

Foto: Martina Strnadová

◄ Oceněné kroje, v nichž tančí soubor 
Turkovan z Laviček. Ilustrační foto: OÚ

Kradl okna skrz střechu
Nová plastová okna asi nutně potřeboval zatím neznámý pachatel. 

K jejich nabytí zvolil vcelku originální způsob. Nejdříve musel vylézt na 
střechu novostavby ve Velkém Meziříčí. Poté musel rozebrat střešní kryti-
nu a rozřezat střešní latě. Pak už měl cestu volnou k zazděným plastovým 
oknům. Ty opatrně vyřezal a zmizel. Majiteli novostavby způsobil škodu 
za nejméně třicet tisíc korun.                                                         -pol-

Informace k volbám 
do Evropského parlamentu

Volební místnosti pro hlasování do Evropského parlamentu budou 
otevřeny v pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června 
2009 od 8 do 14 hodin.

Upozorňujeme voliče volebního okrsku č. 6 (hlášeni k trvalému 
pobytu v ulicích Boční, Gen. Jaroše, Kolmá, Krškova, Na Výsluní, Nad 
Gymnáziem a v chatách na Fajtově kopci), že volební místnost byla spolu 
se Základní a praktickou školou přestěhována na adresu Poštovní 1663/3 
(1. patro v budově školní jídelny). Vchod do volební místnosti směrem 
z ulice Čechova.

Okrsková volební komise umožní voliči hlasovat poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem ČR). V rámci realizace volebního práva si mohou 
občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, dosud si nepožádali 
o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na Městském úřadě 
Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského 
průkazu na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných 
údajů a jeho platnost je jeden rok. Občan k žádosti o OP předloží 2 
fotografi e a matriční doklady (rodný list, oddací list). Ve dnech voleb 
bude na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení 
občanského průkazu na počkání, a to následovně: v pátek 5. 6. 2009 od 
8 do 18 hodin, v sobotu 6. 6. 2009 od 9 do 12 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad (na Městském úřadě Velké Meziříčí na podatelně, tel. č. 
566 781 111) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků anebo vo-
lič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků. Voliči s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké 
Meziříčí si mohou hlasovací lístky vyzvednout na podatelně úřadu.   -šve-

Dnes komentuje téma týdne – 
týkající se obchvatu našeho města 
– další člen Rady města Velké Me-
ziříčí, ing. Radovan Necid. Příští 
komentář (v č. 24) bude od radního 
Pavla Peška. 

Dokončení obchvatu 
Velkého Meziříčí

Severojižní propojení kraje Vy-
sočina je významnou dopravní 
osou krajské silniční sítě. Jeho 
součástí je i obchvat Velkého Me-
ziříčí. Nemile mě zaskočila zpráva, 
že kraj Vysočina tuto důležitou 
stavebně-dopraví akci pozastavil. 
Chci to změnit.

Obchvat města v budoucnosti 
spojí dálniční exit Velké Meziříčí-
východ s již dokončeným obchva-
tem Oslavice. Všem z jižní části 
kraje zrychlí a zpříjemní cestu z D1 
domů, nám uleví od tranzitní dopra-
vy a pomůže při mimořádných do-

pravních situacích, kdy bývá město 
doslova ucpáno automobily.

Město Velké Meziříčí uspíšilo 
realizaci stavby obchvatu. Zaplatilo 
projekt pro stavební povolení a na-
bídlo kraji součinnost při výkupu 
pozemků. 

Od loňského roku však platí nová 
vyhláška o obsahu dokumentace 
dopravních staveb a hotový projekt 
se musí ve znění této vyhlášky 
aktualizovat. Jinak nebude možné 
pokračovat. Vyhláška nemění 
obsah projektu, jen jeho strukturu. 
Náklady na tuto aktualizaci byly 
vyčísleny zhruba na 300 tisíc korun. 
Kraj Vysočina je však ve svém 
rozpočtu nenašel.

Radě a zastupitelstvu našeho 
města proto navrhnu aktualizaci 
projektu zaplatit z rezervy rozpoč-
tu. Chci, aby realizace této důležité 
dopravní stavby neprodleně po-
kračovala dle fi nančních možností 
kraje Vysočina a s přispěním re-
gionálního operačního programu 
Evropské unie. Projekty, které jsou 
připravené, mají logicky přednost 
před těmi rozpracovanými.

Podporu našemu snažení vyjád-
řil starosta Třebíče ing. Ivo Uher, 
kterého jsem v té věci navštívil, 
pomoc při nedávné návštěvě naší 
radnice přislíbil také europoslanec 
dr. Ivo Strejček, kladně se vyjádřili 
vesměs všichni radní či zastupitelé 
Velkého Meziříčí, které jsem v dané 
věci oslovil. Ve Velkém Meziříčí by 
se nám jezdilo o poznání lépe.

Radovan Necid
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Zúčastněte se
podnikatelských soutěží

Za propadem ekonomiky nestojí jen špatné hospodářské výsledky 
fi rem, ale i ztráta důvěry v pozitivní ekonomický vývoj. Proto je víc 
než kdy jindy nutné podpořit pozitivní zprávy o podnikání. Příležitostí 
jsou k tomu podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku, kte-
ré pomáhají nejen samotným soutěžícím, ale i jejich kolegům z oboru 
a regionu, ve kterém podnikají. Loňské vítězství softwarových vývojářů 
Stormware a farmáře Františka Němce z Netína v podnikatelských sou-
těžích Firma roku a Živnostník roku pomohlo nejen jim, ale i celému 
regionu. Veřejnost se tak zásluhou soutěží dozvěděla, že v Jihlavě se 
daří společnosti, která se s fi remním softwarem dostala do více než 100 
tisíc počítačů a František Němec svou farmou strhnul pozornost médií 
rovnou na celou Vysočinu. „Spousta lidí se tak díky zájmu regionálních 
i celoplošných médií dozvěděla, že se dá dobře podnikat i na venkově. Po 
skončení soutěže jsme zaznamenali i další úspěchy, prodej jsme navýšili 
asi o 30 %, zúčastnili jsme se focení osobností roku 2008 a naše farma 
se stala okamžitě známá po celé Vysočině,“ zhodnotil František Němec. 
Letos se otevírá příležitost i pro další podnikatele, kteří se mohou při-
hlásit jednoduše na www.fi rmaroku.cz nebo www.zivnostnikroku.cz. 
Stejně tak je možné na uvedených stránkách nominovat podnikatele, 
které by měla veřejnost znát. A nemusí jít o žádné známé fi rmy, ale třeba 
i o provozovatele dobrých cukráren či šikovné řemeslníky.

Kategorie Byznys rebel je určena pro fi rmy i živnostníky, kteří mají 
odvahu originálním způsobem posouvat zažitá pravidla a svým zá-
kazníkům díky tomu přinášejí jasné výhody. Pro účast v této kategorii 
stačí poslat text v rozsahu zhruba 500 až 1 500 znaků, který popíše, 
v čem se fi rma odlišuje a jaké konkrétní výhody zákazníkům nabízí. 
Krajská kola soutěží proběhnou na podzim. Vítězové regionálních kol 
z každého kraje postoupí do celorepublikového fi nále, které se usku-
teční 26. listopadu v Praze a bude přenášeno Českou televizí. O vítězi 
v krajském kole soutěže Živnostník roku rozhodne odborná porota, 
v celorepublikovém fi nále pak veřejnost formou SMS hlasování. O ví-
tězi soutěže Firma roku jak v krajském, tak celostátním kole rozhodne 
odborná porota. Vítěze v kategorii Byznys rebel vyhlásí Vodafone vždy 
v rámci krajského kola.

Firmy a živnostníci, kteří se do soutěží přihlásí, si mohou zvolit be-
nefi ty již za samotnou registraci. Krajské vítěze čekají hodnotné ceny 
a výrazná publicita. Celorepublikový vítěz se může těšit na inzertní 
celostranu u vyhlašovatele soutěží Hospodářských novin.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Během dvou let vyroste v areálu 
krajské nemocnice v Třebíči nový 
pavilon Pro matku a dítě. Moderně 
vyhlížející budova s odpovídajícím 
přístrojovým vybavením a kom-
fortním zázemím pro maminky 
z celého kraje začne svému úče-
lu sloužit v první polovině roku 
2011. Stavba přijde kraj Vysočina 
na 309 mil. korun, 40 % nákladů 
bude hrazeno z regionálního ope-
račního programu Jihovýchod. 
Současná budova třebíčské porod-
nice je z roku 1977. Nový pavilon 
vyroste v místech staré interny 
a přímo naváže na pavilon malých 
interních oborů. Stavba na zelené 
louce se stane pomyslnou branou 
do Nemocnice Třebíč. „Vzhledem 
k tomu, že jde o novostavbu, práce 
nijak neovlivní obvyklý provoz ne-
mocnice a jejích oddělení. Je však 
třeba počítat se zvýšenou prašností 
a hlučností v areálu nemocnice, 
což je malá cena za budoucí velké 
pohodlí klientů nemocnice,“ uve-
dl náměstek hejtmana pro oblast 
majetku Libor Joukl. Do nového 
pavilonu se po kolaudaci sestěhuje 
nejen porodnice, ale i rehabilitace 
s vodoléčbou, lékárna a dětské od-
dělení. „Pavilon pro matku a dítě 

nabídne 29 lůžek porodnického 
oddělení, 28 lůžek pro rehabili-
tační jednotku, 22 lůžek pro dětské 
oddělení. Speciální lůžkové jed-
notky budou disponovat pěti JIP 
lůžky dětskými a čtyřmi JIP lůžky 
novorozeneckými. Odpovídajícího 
prostředí, především sociálního 
a hygienického, se dočká také 
zdravotnický personál. Zároveň 
dojde ke zvýšení bezpečnosti. Vy-
budováním nového pavilonu a jeho 
vybavením lékařskou technologií 
bude zajištěna moderní úroveň 
léčby pacientů v kontextu se sou-
časnými medicínskými trendy,“ 
uvedl ředitel Nemocnice Třebíč 
Petr Mayer.

V nových čtyřech patrech pa-
cienti najdou vstupní recepci a lé-
kárnu, rehabilitaci a vodoléčbu, 
dětské a novorozenecké oddělení 
a porodnici. Přímá spádovost do 
Nemocnice Třebíč překračuje 130 
tisíc obyvatel. Ročně se v nemoc-
nici uskuteční v průměru více než 
21 tisíc hospitalizací a 250 tisíc 
ambulantních ošetření. Ročně se 
ve zdejší porodnici narodí více než 
1100 miminek.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina (red. kráceno)

V Třebíči odstartovali
stavbu pavilonu pro miminka

V Jihlavě otevřeli
ambulanci genetického rizika

Od 1. 5. začala v jihlavské nemocnici při onkologickém oddělení 
fungovat nová ambulance genetického rizika. „Zabývá vyhledáváním 
a sledováním zdravých osob se zvýšeným rizikem dědičně podmíněného 
nádorového onemocnění. Pracovníci zprostředkují rizikovým osobám 
kontakt se specialistou genetikem, provádějí kontroly a předepsaná vy-
šetření, jejichž cílem je záchyt případného nádorového bujení v samém 
začátku,“ uvedl primář onkologického oddělení Nemocnice Jihlava 
Lubomír Slavíček. Rozšíření služeb má za cíl snížit riziko onemocnění 
nádorem, zachytit ho v počátečním stadiu a zabránit úmrtnosti v důsledku 
jeho neodhaleného bujení. Vyšetření jsou dostupná každému, je možné 
se objednat kterýkoliv pracovní den buď telefonicky na čísle 567 157 377 
nebo na e-mailové adrese holubkoval@nemji.cz. Vyšetření může být 
provedeno na základě doporučení ošetřujícího praktického lékaře, léka-
ře-specialisty, ale i bez nich.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Whisky, pivo, káva. Tyto tři 
zcela odlišné nápoje spojuje slovo 
irský. Skutečné speciality si mohou 
vychutnat návštěvníci první irské 
hospody neboli pubu na Vysočině, 
která byla nedávno otevřena na 
Obecníku ve Velké Meziříčí.

„Aby interiér skutečně vypadal 
věrohodně, spoustu podobných hos-
pod jsem jak v Čechách, tak třeba 
i ve Franci navštívil,“ říká majitel 
pubu Marek Nováček.
Čím je irská hospoda charakte-

ristická? Co tam nesmí chybět?
Typická je pro ni nejen nabídka 

nápojů, ale také zařízení a vzhled 
interiéru.

V pubu musí být například zavě-
šen zvon. V Irsku se na něj zvoní ve 
dvou případech. Jelikož se 
tam striktně dodržuje oteví-
rací doba, rozezní se pět mi-
nut před koncem. Obsluha 
následně zvolá, že se nalé-
vají poslední drinky. Pak už 
hosté nic nedostanou. Zvon 
se také rozezvučí, pokud 
nechá někdo z návštěvníků 
velké spropitné.

Snažil jsem se interiér na-
vrhnout tak, aby to skutečně 
vypadalo jako podnik v Ir-
sku. Přes maily a telefony mi 
pomáhala spousta známých 
třeba přímo z Dublinu, kteří 
tam žijí a vědí, jak hospody 
vypadají, sám jsem jich taky 
dost navštívil, než jsem se 
pustil do vytváření návrhů.

Proč jste se rozhodl 
vybudovat zrovna irský 
podnik?

Věděl jsem, že pokud chci 
provozovat další zařízení, 

musí to být něco tematického. Na-
víc jsem si irský pub vysnil už ve 
dvaceti letech. Takže si tím vlastně 
plním sen.

Jak moc jsou irské hospody 
v České republice rozšířené?

Podniků, které mají v názvu slo-
vo irský, pub nebo v logu skřítka 
či čtyřlístek, je dost. Opravdových 
pubů už je ale nesrovnatelně méně. 
Osobně vím jenom o třech, žádný 
se ale nenachází v okolí. Právě proto 
jsem se podnik odvážil označit jako 
první originální irský pub na Vyso-
čině. Od distributorů irského piva 
jsem totiž zjistil, že nikam jinam 
do okolí pivo nedodávají.

Jsou i v Irsku „horší“ a „lepší“ 
puby?

Existují tam dva druhy. Těmi 
prvními jsou klasické irské hospo-
dy. Pak jsou ale ještě malé krámky 
na vesnicích, kde se chlapi scházejí 
na pivo. Je to takové irské vesnické 
smíšené zboží.

Ve spojení s Irskem se mi vyba-
ví whisky…

Nesmějí samozřejmě chybět 
nejrůznější druhy irské whisky, 
které se ale v České republice ve-
lice těžko shánějí. Co se piva týká, 
tak v nabídce rozhodně musí být 
točený Guinness. Do nápojového 
lístku jsme zařadili také Cider, brit-
ské jablečné pivo, které se v Irsku 
těší velké oblibě. Lidé tak mohou 
vyzkoušet něco, s čím se běžně 
nesetkají. Jsem překvapený, jaký je 

tady zájem právě o Cidera. Takové 
množství jablečného piva jako my 
odebírá už jenom podobný podnik 
v Trutnově.

Patří do irské hospody i jídlo?
Ačkoli se v originálních pubech 

nevaří, my to zřejmě na podzim po-
rušíme. Chtěli bychom udělat jedno-
duchou steakovou kuchyni. Nabízeli 
bychom pouze pár steků, čerstvou 
zeleninu a tmavé pečivo. Už jsem 
si nechal poslat irskou kuchařku, 
abych věděl, co je pro danou kuchyni 
typické. Jaké třeba používají koření. 
Chtěl bych, aby příprava, technolo-
gie a již zmíněné koření odpovídaly 
Irsku. Irové mají například v oblibě 
mátovou omáčku, ale nejsem si 
jistý, zda by se u nás ujala. Musíme 

tedy najít určitý kompromis.
Na hospodu máte ne-

zvyklou otevírací dobu. Ve 
všední dny vítáte hosty už 
ve dvě hodiny odpoledne. 
Proč tak brzy?

Hostům nenaléváme je-
nom pivo a whisky. Nabízí-
me také množství kávových 
specialit, každý den máme 
kávové menu. Návštěvníci 
mohou například ochutnat 
dva druhy irské kávy. Jedna 
je a typicky česká, kterou 
známe z většiny podniků. 
Pak ale pro porovnání na-
bízíme takovou, jaká se 
pije v Irsku. Káva se lije 
do předehřáté sklenice, ve 
které se ohřeje také whisky. 
Promíchá se to s třtinovým 
cukrem a nakonec se místo 
u nás obvyklé šlehačky po-
užije mléčná pěna.     

Lucie Kučerová

V irské hospodě musí viset zvon, říká majitel pubu Marek Nováček

Dohazovač si nakonec „dohodil“ i pro sebe skvělou partii

Irský pub je charakteristický nejen nabídkou nápojů, ale také vzhledem interiéru. „Aby 
interiér skutečně vypadal věrohodně, spoustu podobných hospod jsem jak v Čechách, tak 
třeba i ve Franci navštívil,“ říká majitel pubu Marek Nováček.             Foto: Lucie Kučerová

Moderní a vkusně zařízený byt, ve kterém žije neméně přitažlivá 
a chytrá Stephanie Millsová (Kateřina Brožová) se svojí matkou Grace 
(Dana Syslová). Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá Stephanie, 
která si nechává říkat mužskou podobou svého jména, Stevie, je úspěšná 
manažerka. Navzdory tomu však odejde od fi rmy, kde pracovala, protože 
si v poslední chvíli uvědomila, že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas 
na soukromý život. Že si nestačila najít partnera, natož vdát se a mít děti, 
na které se už dlouho těší její čiperná maminka.

Stevie se proto rozhodne jednat rázně, jak má ve zvyku. Její bývalý 
šéf jí doporučil Robina McFee (Aleš Procházka), který pomáhá zámož-
ným klientům při výběru vhodného partnera a který i jemu pomohl najít 
manželku. Suverénně se chovající Robin, zjevně úspěšný muž, očividně 
není sebevědomé Stevie sympatický a po chuti jí není ani tento způsob 
seznamování. Musí však Robinovi odpovědět i na intimní dotazy, jak si 
svého partnera představuje, jaké má na něj požadavky. „Jsem ctižádo-
stivá a náročná. Nečtu romány, jenom odbornou literaturu. Muž mých 
snů může číst romány, v žádném případě však nesmí kouřit. Musí se ale 
mimo jiné i dobře oblékat. Rozhodně nesmí nosit proužky a kostky do-
hromady, nebo třeba boty na šněrování,“ vyjmenovala další už ty méně 

V roli emancipované manažerky ve hře Dohazovač, kterou diváci zhlédli 
v Jupiter clubu 25. 5., se představila herečka Kateřina Brožová. Jako 
dohazovač po jejím boku stanul Aleš Procházka (na snímku). 

Foto: Iva Horká

Matku Grace si zahrála Dana Syslová a dva nápadníky pak Jaromír Me-
duna (na snímku) a Richard Trsťan – viz foto str. 5.         Foto: Iva Horká

zásadní požadavky, zatímco před tím na agenta seznamky 
vychrlila předlouhý seznam toho, jak by měl její nastávající 
vypadat. Jen na barvě vlasů a několika málo nepodstatných 
věcech jí nezáleželo.

Stevie zpočátku tedy nijak neokouzlil ani Robin, ale ani 
první dva nápadníci, které za ní ze své stáje poslal. Jeden, 
dvaapadesátiletý Owen Grant (Jaromír Meduna), pro ni byl 
starý – zato si však náramně dobře rozuměl se Stephaninou 
šedesátiletou matkou. Druhý nápadník Wendell Trucker 
(Richard Trsťan), byl zase v jejích očích příliš sebestředný, 
navoněný a vyfi tkovaný timoliňák. Ten, který přece „Ne-
vyhodí tři sta dolarů za večeři, aniž by si – slušně řečeno 
– nic neužil.“ To bylo i na ráznou Stefanii příliš. Vyhodila 
ho z bytu.

Avšak po několika zvratech, jak už to v divadelních hrách 
tohoto typu bývá, všechno dobře dopadlo – a každý si na-
konec přišel na své. Stevie se dala dohromady s Robinem, 
který se do ní (i do jejího tučného konta) zamiloval, Grace 
si padla kolem krku s prošedivělým dvaapadesátiletým ná-
padníkem, původně určeném pro její dceru. A ba co víc – 
„dohazovač“ Robin se začne na přání svojí nové partnerky 
Stevie živit slušnou prací. A aby byla zápletka a její následné 
rozuzlení dokonalé, místo ve fi rmě, které Stephanie opus-
tila, obsadil právě její nastávající. A kdo jiný mu slušně 
placený f lek v renomované společnosti dohodil? Sama 
Stephanie. Pochopitelně v době, kdy ještě neměla o svém 
novém vztahu s „dohazovačem“ ani tušení. Tehdy ji jen 
tak mimochodem požádal, zdali by nevěděla o nějaké lepší 
práci…                                                                      Iva Horká
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Inteligence srdce a mysli
Jaké máte IQ? Už jste si jeho hodnotu nechali někdy změřit? Já se 

přiznám, že ne a ani po tom příliš netoužím. Co mne zajímá mnohem 
víc, je tzv. emoční inteligence, o které v posledních letech vyšlo hned 
několik výborných knih. Zatímco hodnota našeho IQ má co do činění 
s naším rozumem, myšlením a racionalitou, v emoční inteligenci jde 
o naši citlivost, vnímavost, umění naslouchat, schopnost nesobecké las-
kavosti a ochotu k oběti. Nedávno jsem se dokonce dočetl i o zkoumání 
tzv. sociální inteligence člověka. Ta se zaměřuje na lidskou schopnost 
solidarity, na vědomí sounáležitosti s jinými lidmi, kulturami, rasami, 
náboženstvími, na ochotu k dialogu a sociálním vztahům.

Možná i vy zakoušíte, že důraz na racionalitu není zdaleka tak silný 
jako dříve. Zdá se, že – obrazně řečeno – srdce začíná dohánět mysl. Ob-
jevujeme, jak je důležité to mít v mysli a srdci „srovnáno“. Mimochodem 
slova „mysl a srdce“ používá i Ježíš, když se ho ptají na to, co je v životě to 
nejdůležitější. On odpovídá: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým 
srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. A miluj bližního svého, jako 
sebe samého“. Největší přikázání není o chytrosti, ale o lásce, ve které 
je zapojen rozum i cit.

Jsem vděčný za každého, kdo si důležitost rovnováhy mezi inteligencí 
mysli a srdce uvědomuje a něco pro to dělá. Mám naději, že těch, kteří 
zkouší objevovat nesobeckou rovinu lidství, není vůbec málo. Vždyť 
k dobrému životu nepatří jen schopnost vydělat peníze, zacházet s počí-
tačem a znát jazyky, ale také umění pohladit, rozdělit se a angažovat pro 
druhé. Solidarita a láska je přece důležitější než výkon a úspěch. Nebo 
ne? Co myslíte?                                                                   Pavel Janošík

Středa 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 7.00 Mše sv. za rodiče Sedlákovy, dva syny,
 P. Edvarda Krejčího a Stanislava Ďáska. o. L. Sz.
10.00 Mše v DPS o. M. P.
19.00 Mše sv. – Lavičky o. M. P.
I. čtvrtek v měsíci 4. 6. Den modliteb za duchovní povolání
 7.00 Mše sv. za rodiče Klimešovy, prarodiče a dceru. o. P. K.
17.40 Pobožnost za kněžská povolání.
18.00 Mše sv. za Růženu Rumlerovou. o. L. Sz.
19.00 Mše sv. – Vídeň o. M. P.
I. pátek v měsíci 5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 8.00 Mše sv. za rodiče Josefa a Filipínu Homolovy,
 rodiče Františka a Marii Nožičkovy a Marii Vlčkovou. o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež – za zemřelou matku. o. L. Sz.
Sobota 6. 6.
 7.00 Mše sv. za rodiče Markovy a syna, rodiče Jirákovy
 a syna. o. P. K.
10.00 Svatba beze mše sv.: Kryštof – Jahodová o. P. Holý
12.30 Svatba beze mše sv.: Slabý – Smejkalová o. M. P.
18.00 Špitálek – Mše sv. v byzantském ritu o. Hořák
Neděle 7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
 7.30 Mše sv. za Oldřicha a Anežku Kratochvílovy 
 a Karla Pokorného. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za zemřelého manžela, Oldřišku,
 živé a zemřelé příbuzné. o. M. P.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi – za P. Františka Marka,
 jeho rodiče a zemřelou přízeň. o. M. P.
16.30 Poutní mše sv. v kostele Svaté trojice na Moráni
  – za živé a zemřelé farníky. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Josefa Šoukala, rodinu Šoukalovu
 a Martínkovu a duše v očistci. o. P. K.
Pondělí 8. 6.
7.00 Mše sv. za Vincence Horta, rodinu Roušovu
 a Lázníčkovu. o. L. Sz.
14.00 Mše sv. v nemocnici. o. P. K.
Úterý 9. 6.
 7.00 Mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Hlavovy a Jahodovy. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro děti – za Marii Smejkalovou
 a celou zemřelou rodinu. o. L. Sz.
19.00 Mše sv. – Hrbov o. M. P.
Středa 10. 6.
 7.00 Mše sv. za syna, manžela, rodiče Augustovy a Požárovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice

Farní oznámení (vybráno)
Od středy 27. května 2009 si můžete ve fotoateliéru paní Bra-
dáčové ve Velkém Meziříčí na Novosadech kupovat DVD z biř-
mování i z 1. sv. přijímání. Na stolku u novin je vzorová ukázka. 
V sobotu 6. 6. v Netíně v 18.00 bude první sobota po 196. (14.30 
jdou pěší, 17.00 odjíždí autobus).                                                   -ls-

Jak jsem objevoval Mezříč
(5. díl)

SWINGTIME
Bylo to na podzim roku 1945, kdy se naše stará sokolovna loutkových 

divadel a přístupných fi lmů stala místem našich prvních tanečních zábav, 
věnečků a plesů.

Narozdíl od našich spolužaček jsme se museli nejprve naučit tancovat. 
Taneční hodiny se konaly v uzavřené části kavárny hotelu Pavelka, při 
gramofonové hudbě z desek tanečního mistra a staršího místního mláden-
ce, zvaného Kolda nebo – podle gramofonové jehly – Džez Hřebík. Mistr 
tance pan Kryštof dojížděl z Třebíče se svou paní jakožto svou taneční 
partnerkou. Tato kyprá brunetka tančila pěkně lehce i lehce znuděně – jen 
později mi došlo, jakým potěšením pro ni byl tanec s mírně pokročilými 
sextány. A panem Kryštofem vždycky mírně trhlo, když jsme jej netaktně 
oslovili „pane mistře“.

Výuka začala nácvikem foxtrotových kroků: raz-dva-tři-čtyři – á – pět-
šest-sedm-osm. Ale my jsme si hned na začátku vymohli tehdy legendární 
boogie-woogie. Přivezli je američtí vojáci do Plzně a zanedlouho se 
„bukařilo“ všude. Naučili jsme se také swing, a potom horlivě „swin-
čili“, s větším či menším „potápěním“. Jen při sólu gardedám při první 
prodloužené jsme raději přenechali pole starším, obyčejně septimánům, 
abychom v příštím roce zase my zachraňovali sextány. To už jsme také 
chodívali na čaje o páté, kde nám lichotilo, když nás u stolů vítal kulantní 
pan Pavelka jako „pány“.

Tak jsme potom navštěvovali taneční zábavy a hlavně studentské plesy. 
V té době existovalo i dobré studentské „combo“ v sestavě: housle Tonda 
Heneš, kytara Vlastík Zapletal, harmonika Kotinský (Kotina) a bicí – to 
si bohužel nevzpomínám. Živě mám před očima elitní tanečníky, jako byl 
náš Vratin nebo Doris se svým partnerem Vlastíkem – s jejich fantastickou 
swingovou krokovou promenádou „přes celej sál“.

Z tanečních
Dva lidé v blátě
pod parapletem
myslí, že vidí do vesmíru
a baví se o lásce
věčné vděčné thema
polyká vteřiny minuty
a nic jim nevadí
že doma čeká Victor Hugo
a binomická poučka
Kolikrát pro večer
zapomněli na ráno.

V neděli 17. května obdržely maminky tasovských dětí opožděný 
dárek k svému svátku v podobě tradiční školní akademie.

Příležitost ukázat, co umí, dostal každý, kdo měl jen trochu odvahy 
a chuti do práce. V pestrém představení se objevili malí tanečníci, 
zpěváci i recitátoři, hereckými schopnostmi okouzlili začínající herci. 
Poprvé se představil kroužek hry na kytaru, který pracuje na škole nově 
od září letošního školního roku. 

Všichni přítomní mohli posoudit, že tréma, která děti před vystou-
pením trápila, vůbec nebyla na místě. Švih a spád celého programu 
zajišťovala osvědčená moderátorská dvojice z deváté třídy, Milan 
Lučivňák a Ester Svatošová.

Před i po představení si rodiče i ostatní příznivci školy, a nebylo 
jich opravdu málo, mohli zakoupit upomínkové předměty na prodejní 
výstavě dětských výrobků. 

Zájem o ně byl tak velký, že ze získaných peněz budeme moci zakoupit 
pro děti stolní fotbal, který jim určitě zpříjemní přestávky. Děkujeme.

Text a foto: Základní a mateřská škola Tasov

Díky sobotnímu charitativnímu 
koncertu Muzikanti dětem a Nadaci 
Divoké husy získá velkomeziříčský 
stacionář Nesa více jak 160 tisíc 
korun.

„Byli jsme překvapeni a sa-
mozřejmě spokojeni, tak vysokou 
částku jsme nečekali. Klienti si den 
také užili, moc se jim tu líbilo,“ shr-
nula dojmy ze sobotního koncertu 
vedoucí stacionáře Nesa Alena Po-
ulová. Částka udivila – samozřejmě 
příjemně – i samotné organizátory.

První částku představovaly pení-
ze získané od sponzorů. Po odečtení 

Díky koncertu obdrží stacionář Nesa téměř 170 tisíc korun

nezbytných nákladů na koncert 
tak mohl být předán první šek na 
devadesát tisíc korun.

Na druhém šeku se pak objevila 
suma přesahující osmatřicet tisíc 
korun. Touto částkou přispěli po-
sluchači přímo na náměstí.

Divoké husy
Návštěvníci třetího ročníku cha-

ritativního koncertu mohli vhodit 
hotovost do připravených kasiček 
nebo si zakoupit předměty s logem 
koncertu. Peníze vybrané v den kon-
certu budou navíc zdvojnásobeny 

Vystoupil také orchestr a zpěváci se zpěvačkami z místní základní umělec-
ké školy.                                                                      Foto: Lucie Kučerová

Představila se i další místní kapela Nonsense.      Foto: Lucie Kučerová

Zájemců o rodinné domy podle 
našich současných zkušeností z re-
alitní kanceláře neubývá. Jen kvůli 
méně dostupným hypotékám se 
klienti chovají opatrněji. U novo-
staveb více zvažují, zda si objednat 
individuální projekt. Stále více se 
zaměřují na typové domy. Stavební 
fi rmy mají oproti stejnému období 
v minulém roce v průměru o 14 % 
méně práce, což je pro stavebníka 
výhoda. Zastavil se růst cen a fi rmy 
nejsou zavaleny zakázkami, takže 
mohou odvádět kvalitní, nepře-
draženou práci. Lidé, kteří jsou 
rozhodnuti nechat si postavit nový 
dům nebo koupit starší domek k re-
konstrukci, tak nyní činí bez ohledu 

Zájemců o domy neubývá

Mlčení
Někdy ti stačí několik slov přítele
někdy ti stačí rytmus
a synkopová melodie
někdy ti stačí dobrá kniha
a přece to vše vyměníš
za několik prchavých
jednotek času za mlčení
s někým, s kým stojí za to mlčet.
Je snadné rozumět slovům
ale je umění
rozumět si v mlčení.

Jinak – byla to pro mnohé doba ještě poválečného nedostatku, také 
pokud šlo o oblečení. Byl to i můj případ; když jsem v tom tmavším, ale 
terciánském obleku už nebyl možný, musel být dobrý i šedozelený. A jed-
nu taneční zábavu jsem absolvoval v botách sice černých, ale vysokých. 
Zato mnohým děvčatům mohlo být tehdy docela hej. Díky moskytiérám 
z opuštěného válečného „mundurdepa“ se to na meziříčských parketech 
jen tak vlnilo toaletami různě zabarveného tylu. Dodnes si pamatuji jeden 
hezký dekolt pod téměř neviditelným růžovým tylem.

Nevelmi slavné to bylo hlavně pro nejednoho študáka s občerstvením: 
nějaká limonáda, možná pivo nebo sklenka vína. V každém případě jsme 
se při hodinách usilovného tančení obešli bez alkoholu a až na výjimky 
i bez cigaret. Jistě, i dík tehdejším možnostem, ale myslím, nejen jim.

Obzvlášť rád vzpomínám na studentský ples koncem zimy roku 1948, 
který jsme jako oktáva měli v hlavní režii. Myslím, že právě tehdy lví 
podíl na výzdobě sokolovny měla světluška s přezdívkou Candy, šikovná 
autorka vtipných nástěnných kreseb barevnými křídami na arších bali-
cího papíru. A snad se také nemýlím, když vzpomenu jako parádní číslo 
plesového programu českou besedu, nacvičenou společně s chovankami 
pensionátu Světlá.

Jedním z hřebů programu byla tombola, do které dorty přispěly hlavně 
maminky děvčat. Z plesu jsem doprovázel septimánku Květu. Při našem 
loučení nad gymnáziem nám vítr náhle sebral krabici od dortu, bez které 
nebylo možné přijít domů. Nezbylo, než ji pronásledovat – Květa s vyka-
sanými plesovými šaty; dopadli jsme ji až na zasněženém oraništi.

Ples měl i fi nanční efekt – několik tisíc korun, odevzdaných ředitelství 
gymnázia a určených na zakoupení fi lmové promítačky.

Samozřejmě, nebylo to naposledy, co jsme si v sokolovně zatančili. 
Ale tohle – tohle byl zkrátka náš poslední ples ještě jako študáků našeho 
gymplu.

Nedá mi nekonstatovat jako sociologický a přímo do očí bijící fakt: 
„za našich časů“ se na parketu bez problémů dokázali společně bavit 
dospívající mládež, její rodiče a – pokud to bylo při dechovce – dokonce 
i prarodiče. Dnešní i poměrně mladí rodiče vědí, co to je pár hodin na 
maturitním večírku jejich dětí. (Ale i pokud by na dnešní diskotéku náho-
dou zabloudil člověk věkově jen trochu nad normu, velmi pravděpodobně 
dostane otázku, jestli snad vyhořel starobinec, případně je rovnou vyzván, 
aby se vrátil do hrobu.)

Ohlušující decibely s oslepujícími záblesky refl ektorů spolehlivě vytla-
čily střední generaci natolik, že mezi rodiči a jejich dospívajícími děti zeje 
někdy až propast. A to nejen v otázce zábavy a často nejen s nevinnými 
následky.                                                            

Ing. Bohumír Kvasnička
(Pokr. z č. 5, 9, 13, 18)

Vychází jednou měsíčně, vždy 1. číslo v měsíci.

Školní akademie v Tasově

díky grantu z Nadace Divoké husy, 
který se stacionáři podařilo získat.

Jak již řekla Alena Poulová dříve, 
peníze využije stacionář na nákup 
polohovacích pomůcek pro klienty 
s těžkým postižením a věcí, které za-
městnancům usnadní péči o klienty. 
Další část peněz poputuje na nákup 
výtvarného materiálu do dílen.

„S vybranou částkou jsme spoko-
jeni, rok od roku se nám daří získávat 
více peněz. Už nyní plánujeme čtvrtý 

ročník,“ zhodnotil sobotní koncert 
jeden z organizátorů Ondřej Duben.

Na pódiu se během odpoledne 
objevil sextet 6 tet, orchestr vel-
komeziříčské základní umělecké 
školy a nechyběla ani skupina 
Pearlštejn. V průběhu večera se pak 
posluchačům představily kapely 
Flattus, Nonsense a Niceland. Celý 
program zakončila ohnivá show 
společnosti historického šermu 
TAS.                 Lucie Kučerová

na krizi, protože ceny se vrátily zpět 
na přiměřenou a odůvodnitelnou 
mez. Do módy se nyní dostávají 
stavební kultury a styl z jiných 
zemí, například anglický nebo 
jihoevropský. Poptávka vyžaduje 
energeticky úsporné stavby. Stále 
více se prosazují nové technolo-
gie nebo naopak polozapomenuté 
stavební materiály, dřevostavby, 
ekologické a alternativní způsoby 
vytápění domů a ohřevu vody. 
Skupinu zájemců o tyto domy tvoří 
zejména mladí lidé, kteří již mají 
nastartované své kariéry, uzavírají 
manželství a nechtějí dále zůstávat 
v podnájmu.     

Ing. Bořivoj Pejchal
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FOTOGALERIE MĚSÍCE KVĚTNA – další fotky též na www.velkomeziricsko.cz

Vězeňská brána
Kriminál je smutek, pláč a trápení.
Je to malá místnost, kde jsi mezi vězni.
Okna bez záclon a dveře bez klik,
židle a stoly přidělané k zemi, 
železná postel a jen matrace a deka.
Je to to, co vás změní a přivede k lepšímu.
Jednou se za vámi zavře a potom otevře 
za rok, za dva i za víc…
Jednou se otevře a vy budete lepším člověkem.

Anna K. přijela do Velkého Meziříčí 7. května v rámci svého turné Aukro Best Of Tour 2009. Jejím předskokanem 
byl Marek Ztracený.                                                                                                     Foto: Martina Strnadová

Prvního června byla otevřena věž kostela sv. Mikuláše. Na ochozu jsou informační tabule s objekty, na které 
se můžete podívat v reálu z ptačí perspektivy.                                                             Foto: Martina Strnadová

Poslední představení divadelní sezony jaro 2009 v Jupiter clubu patřilo hře Dohazovač v úterý 25. 5. 2009. 
Účinkovali v ní (zleva): Dana Syslová, Kateřina Brožová, Aleš Procházka, Richard Trsťan (a také Jaromír 
Meduna, jehož najdete na snímku na str. 3. Tam též čtěte článek o hře).                              Foto: Iva Horká

Zpěvačku doprovodila kapela Miloše Nopa. Na snímku s Hanou Zagorovou je skladatel, hudebník i zpěvák Jiří 
Březík a vokalistky Markéta Vítková (vpravo) a Jana Koutová, členka Divadla Semafor. 

Foto: Martina Strnadová

V soutěži Stopy mého života, kterou vyhlásil velkomeziříčský výchovný ústav pro mládež, získala čestné místo 
Tereza (vpravo) za svou Vězeňskou bránu.                                                            Foto: Martina Strnadová

Hana Zagorová s Petrem Rezkem na koncertě v Jupiter clubu 23. května zazpívali mimo jiné i Duhovou vílu 
a další oblíbené hity.                                                                                                     Foto: Martina Strnadová



■ 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.

■  Kamenné opracované 
sloupky, delší, kamenné opra-
cované pravidelné desky – dlaž-
ba jakýkoli rozměr, i jednotlivé 
kusy. Tel.: 776 595 325.

Nemovitosti
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
ř íně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1.560.000 Kč. RK 
nevolat. Tel.: 721 845 475.

■ Koupím byt 2+1 ve Vel. Meziří-
čí. Platba hotově. Tel.: 603 378 193.
■ Prodám cihlový byt 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Byt je částečně 
zrekonstruovaný, plastová okna, 
bez balkonu. Tel.: 723 853 839.
■ Pozemek s chatkou u Palec-
kých rybníků ve Velkém Meziříčí, 
2 000 m2, v pěkném místě. Cena 
700.000 Kč. Tel.: 547 246 492 nebo 
566 522 318, 774 249 426.
■ 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 RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Mladý seriozní pár hledá 
pozemek pro stavbu menšího RD. 
Rozloha pozemku cca 1 000 m2, V. 
Meziříčí a okolí. Tel.: 739 094 615.
Pronájem
■ Hledám pronájem bytu 1+1 ve 
Velkém Meziříčí nebo v jeho okolí. 
Tel.: 731 773 633.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Druž-
stevní ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
731 471 081.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ Kdo daruje starší kuchyňskou 
linku a válendu za odvoz. Tel.: 
604 726 835.
■ Vdova, 65 let, plnoštíhlá, hledá 
přítele k seznámení. Zn. Všem ode-
píši. Nabídky zasílejte do redakce.

■ Doučím zodpovědně a pro-
fesionálně i přes prázdniny 
vaše dítě na ZŠ. FYZ, MAT 
a základy AJ. Tel.: 774 621 703.

Daruji
■ Za odvoz stará okna, staré 
postele, záchod kombik. Tel.: 
776 725 864.
■ Hodným lidem za pytel granulí 
čtyřletou fenku zlatého angl. ko-
kršpaněla. Tel.: 721 382 479.
■ Koňský hnůj. Možnost celoroč-
ního odběru. Tel.: 732 277 101.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

PRÁZDNINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY, ITALŠTINY, 

FRANCOUZŠTINY A NĚMČINY
Od července 2009 otevíráme prázdninové kurzy

– angličtina, němčina, francouzština pro začátečníky a pokročilé
– italština pro začátečníky
V jednom kurzu max. 6 účastníků

Příjem předběžných přihlášek do 25. 6. 2009
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Studio Šarm oznamuje 
znovuotevření služby
manikúra a modeláž nehtů
Zaváděcí ceny od 27. 5. do 10. 6. 

Provozní doba dle objednávek na tel.: 777 211 316.

SOVEX s. r. o., Třebíčská 443,
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 520 693, 777 619 540
www.bazar-shop.cz

Začínáme 6. a 7. 6. 2009, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin.

LOV A PRODEJ RYB
SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELK É MEZIŘ ÍČ Í

Tel.: 608 133 615

Tel.: 604 707 728,
Novotný, Hrbov 42

PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU, PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ♥ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

Volejte 777 034 567
Po, St, Č, Pá – dle objednání

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

Tel. 721 746 080

Tel.: 731 415 795. Prodám
■ Renault Laguna 1,8 v dobrém 
stavu, r. v. 96, tažné zařízení, po TP, 
rádio, CD, mp3, zimní pneu. Cena 
29.500 Kč. Tel.: 731 937 407.
■ Zánovní horské kolo Sprinter 
ve výborném stavu, střešní nosič, 
zdarma. Tel.: 731 937 407.
■  K o z u  s  k ů z l a t y .  Te l . : 
776 031 084.

■ Rotoped, cena dohodou. Tel.: 
777 677 039.
■ Pultový mrazák 120 litrů, 
lednička s mrazákem, ždímačka 
na prádlo, kredenc na chalupu, 
„myčák“ na nádobí, stůl, židle, 
nová postel (letiště) dlouhá 195, 
široká 157 cm. Vše levně. Tel.: 
566 522 806.
■ Truh. protahovačku KDR, šíře 
80 cm. Tel.: 604 171 964.
■ Sedací soupravu ve tvaru pís-
mene U. Barva zelená, cena po 
dohodě. Tel.: 776 776 050.
■ Peugeot 306, r. v. 1998, dovoz 
SRN, přihlášen v ČR, STK 07/2010, 
červená met., 1.4, 55 kW, najeto 
160 000 km, 3 dv., ABS, 2x airbag, 
centrální zamykání na DO, el. okna, 
lení pneu, senzor stěračů, servisní 
knížka, nové rozvody, nový výfuk. 
Výborný stav, cena dohodou. Tel.: 
731 482 722.
■ Jawu 50, typ 20, neodhlášený; 
víceúčelovou okružní pilu VOP 35, 
levně. Tel.: 776 243 677.
■ Olšové palivo, 5 m3, z čerstvé 
výroby v k. ú. Velké Meziříčí. Cena 
za 1 m3 500 Kč. Volat po 18. hodině. 
Tel.: 737 846 754.
■ Kufříkový psací stroj „Remag“ 
– nový, levně. Fiat 125P – růz-
né nové součástky, velmi levně. 
Mlýnek na maso (vlček), s elektro-
motorem. Mech. narážečka masa, 
náplň 5 kg, na klobásy, salámy. 
Stojanová el. bruska tov. výroby, 
prům. kotoučů 220 mm. Stacio-
nární dvoutakt. benz. motor 2,2kW, 
3HP, vhodný na pohon, čerpadla, 
míchačky, centrály.Ceny dohodou. 
Tel.: 608 110 964.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Pračku Zanussi, přední plnění, 
nízká spotřeba vody a el. energie, 
obsah 5 kg prádla, stáří 4 roky, z dů-
vodu rekonstrukce bytu, málo pou-
žívaná, levně. Tel.: 774 658 966.
■ Škodu Octavii 1,6, r. v. 1998, 
do provozu 1999, najeto 122 000 
km (servisní knížka), barva čer-
vená, STK na dva roky, pěkný 
stav, EKO poplatek za přepis jej 
již uhrazen. Cena 69.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Na vozy Ford orig. Al kola plus 
letní pneu 6×15; 4×108 mm; lze 
na Focus, Mondeo, Escort, Puma, 
Fusion; cena 5.000 Kč; zimní obutá 
Ford s pneu 185/60/14, skoro nejetá, 
4× 108 mm za 4.000 Kč; Octavie 
I zimní obutá lze i na Golf IV za 
4.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Nové díly Škoda 120, olej. fi ltr, 
těsnění výf. sac. potrubí, termo-
stat, přísada utěs. chlad. syst., 
svíčky – Breisk N15YC, alternátor. 
Dvoukolovou frézu motor 250 + 1 
náhradní s DT zapalováním, vlek. 
Jelínek, Otín 11.
■  Vnitřní dveře ,  zachovalé, 
s kováním, bíle natřené: 1× pra-
vé, š. 85 cm, z 1/3 prosklené; 1× 
levé, š. 85 cm, plné; 2× pravé, š. 
75 cm, z 1/3 prosklené. Levně. Tel.: 
566 520 048.
■ Multifunkční vysavač zn. 
Rainbow s veškerým příslušen-
stvím – klepač na koberce, kartáč 
na podlahy, nástavce na úzké 
prostory, nádržka na čištění ča-
lounění, na rosení květin. Ideální 
pro alergiky. Přidám vzorky vůní 
a dezinfekci. Cena 19.000 Kč. Tel.: 
608 613 284.
■ Menší samosběrací vůz po 
opravě sběracího zařízení (nové 
prsty), obsah asi 20 – 22 m3. Tel.: 
566 544 576, 607 299 168.
Koupím
■ Kdo prodá nebo daruje zacho-
valé dvoufalcové střešní tašky. 
Tel.: 608 373 490, 737 328 755.
■ Míchačku na 1×2 kolečka. Tel.: 
603 889 431, 604 654 586.
■  S t a r š í  o r b i t r e k .  Te l . : 
566 524 006.
■ Starší důchodce koupí k ces-
tám na zahrádku funkční Babet-
tu. Tel.: 566 520 964.
■ Jawu 555 Pionýr, i bez SPZ. 
Tel.: 728 737 425
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Kontakt: 
slahev@seznam.cz, 607 757 590.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníky na pozice:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadujeme:
SOU/SŠ technického zaměření ٭ manuální zručnost, přesnost 
zkušenosti s problematikou zpracování ٭ praxe v oboru vítána ٭

plastů vítány ٭ schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
upevňování forem ٭ seřizování vstřikovacích lisů a mani-
pulátorů ٭ spouštění výroby konkrétního výrobku ٭ dohled 
na kvalitativní parametry ٭ optimalizace výrobního procesu

MISTR VÝROBY
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadujeme:
SOU/SŠ technického zaměření ٭ zkušenost s řízením kolektivu 
praxi v oboru ٭ komunikační dovednosti ٭ znalost práce na PC ٭

zkušenosti s problematikou zpracování plastů vítány ٭

Náplň práce:
řízení kolektivu 25 lidí ٭ organizace práce ve výrobě ٭ dohled 
nad dodržováním výrobních plánů a kvalitativních parametrů
 odborná podpora ٭ zajištění stability výrobního procesu ٭

a školení podřízených pracovníků

U obou pozic nabízíme:
platové podmínky v závislosti na výsledcích 1,5 ٭ násobek mzdy 
ročně navíc 1 ٭ týden dovolené navíc ٭ příspěvek na dopravu,
příspěvek na stravování ٭ další zam. výhody (masáže, posi-

lovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Jitka Lukášková
Tel.: 777 211 316
Čermákova 29 (Čechovy sady Velké Meziříčí)
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Program oslav 
110. výročí založení 
Gymnázia
Velké Meziříčí
Pátek 12. června 2009
18 00 Akademie žáků a ab-

solventů v hlavním 
sále Jupiter clubu 
(JC) na Náměstí 17 
ve Velkém Meziříčí

Sobota 13. června 2009
10.00 Slavnostní shromáž-

dění čestných hostů 
v aule GVM

13.00 – 16.00 D e n  o t ev ře ných 
dveří na GVM (pro-
hlídka učeben, auly, 
laboratoří, výstava 
vý tvarných prací 
žáků; prodej alma-
nachu, dalších tisko-
vin a upomínkových 
předmětů; občerst-
vení; možnost po-
sezení abiturientů 
ve třídách (zejména 
maturitní ročníky do roku 1970);

15.00 Akademie žáků a absolventů v hlavním sále Jupiter clubu 
(JC) na Náměstí 17 ve Velkém Meziříčí

20.00 – 02.00 Společenský večer ve všech místnostech JC
Doprovodné akce:
1. Výstava výtvarných děl maturantů Odkud přicházíme, kdo jsme, kam 

jdeme?, půda GVM, zahájena 20. 5. 2009.
2. Výstava Ze sešitů gymnazistů, Městská knihovna Velké Meziříčí, 

otevřeno v červnu 2009.
3. Výstava obrazů žáků doprovázených textem Ralpha Waldo Emersona 

Co znamená uspět, Galerie Synagoga, vernisáž 4. 6. 2009 v 16 hodin, 
otevřeno od 5. 6. do 6. 7. 2009.

4. Přednáška Mgr. Viktora Votruby, Ph.D., z Astronomického ústavu 
AV ČR v Ondřejově Deterministický chaos, učebna fyziky GVM, 
5. 6. 2009, 14 hodin. Přednáška se koná v rámci Filozofi ckého festivalu 
ve Velkém Meziříčí.                                                         www.gvm.cz

 Jupiter club STRIR UP
 Velké Meziříčí surrealistická skupina

vás zvou na mezinárodní výstavu současného surrealismu

„ČERNÝ HUMOR
L’HUMOUR NOIR / THE BLACK 

HUMOUR“
5. – 23. července 2009

Výstavu ve výstavní síni Jupiter clubu uvede v neděli 5. čer-
vence 2009 v 10 hodin

PhDr. Václav Pajurek.
Josef Kremláček, Václav Pajurek, Vladimír Kubíček, Zdeněk 

Píža, Jan Wolf, Lubomír Kerndl, Ondřej Vorel, Linda Filipová, 
Josef Bubeník, Zdeněk Cibulka

a přizvaní hosté: Jiří Havlíček (ČR), Jan Dočekal (ČR), Hana 
Babyrádová (ČR), Gabriela Kopcová (ČR), Martin Hronza 
(ČR), Arnost Budik (Belgie), Miguel de Carvalho (Portugalsko), 
Amirah Gazel (Kostarika), Miguel Lohlé (Argentina), John W. 
Welson (Velká Británie), Walter de Rycke (Belgie), Rik Lina 
(Holandsko), Henry Lejeune (Belgie), Artur do Cruzeiro Seixas 

(Portugalsko), Alla Kovalska (Ukrajina).
Výstava bude otevřena v pracovní dny od 8 – 16 hodin.

Již několik let působí v našem městě detašované pracoviště Peda-
gogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou se sídlem na 2. ZŠ 
Velké Meziříčí, Oslavická 20, které v rámci svých činností nabízí různé 
služby předškolním a školním zařízením, dětem, rodičům a učitelům. 
K nabízeným službám patří:

Výukové problémy: diagnostika a poradenství v oblasti specifi ckých 
poruch učení – dyslexie, dysgrafi e, dysortografi e, dyskalkulie, dyspraxie; 
reedukace specifi ckých poruch učení (SPU); poradenství v případě výraz-
ného zhoršení školního prospěchu; celkové problémy ve vzdělávání – do-
poručení jednotlivých forem vzdělávání, doporučení efektivních způsobů 
domácí přípravy; doporučení zařazení dětí do specializovaných tříd pro 
děti se SPU, nebo výuky podle individuálního vzdělávacího plánu.

Problémy v chování: diagnostika a poradenství v oblasti specifi ckých po-
ruch chování – ADHD; poradenství při problémech v chování souvisejících 
s věkem dětí (nástup do MŠ, ZŠ, SŠ, puberta); poradenství při problémech 
v chování souvisejících se vztahovými problémy dětí; doporučení vhodné-
ho stylu vedení a výchovy dětí; poradenství při problematickém začlenění 
dětí do kolektivu; poradenství v případě trestné činnosti dětí a mládeže; 
individuální vedení dětí s problémy v chování (psychologické, etopedické); 
skupinové preventivní programy vedení dětí (KUPUB).

Volba povolání: volba vhodného studijního oboru (SŠ, VŠ) vzhledem 
ke schopnostem, zájmům, rozumovým a osobnostním předpokladům dí-
těte; poradenství v případě změny stávajícího studijního oboru (výukové, 
zdravotní a jiné důvody).

Vstup dítěte do první třídy: diagnostika a poradenství v oblasti posou-
zení školní zralosti, vhodnost odkladu školní docházky nebo předčasného 
vstupu do školy; určení laterality.

Předškolním a školním zařízením dále nabízíme tyto služby: metodické ná-
vštěvy a konzultace na školách; vedení výchovných poradců a metodiků pre-
vence; pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů; péče o děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami; konzultace akutních rizikových 
situací ve škole; přednášková činnosti (např. na téma školní zralost a odklad 
školní docházky, šikana a agresivita v mateřských a základních školách, 
kurzy a semináře k problematice specifi ckých poruch učení a chování); práce 
s třídními kolektivy (diagnostika vztahů v třídním kolektivu, program pre-
vence sociálně-patologických jevů, následná práce s obětí a aktéry šikany).

Veškeré nabízené služby jsou pro veřejnost i pro školy zajišťovány 
bezplatně.

V letošním školním roce zařadila poradna do své činnosti novou službu 
pro mateřské školy. Osloveny byly mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou 
a Velkém Meziříčí s možností zapojit se do depistáže předškolních dětí 
(orientační šetření školní zralosti v prostorách mateřských škol).

Ve Velkém Meziříčí bylo osloveno celkem 136 rodičů dětí předškolního 
věku, v rámci depistáže bylo v průběhu měsíce ledna a února 2009 vyšetřeno 
97 dětí (se souhlasem zákonných zástupců). Na základě výsledků tohoto 
orientačního vyšetření bylo pozváno ke komplexnímu vyšetření školní 
zralosti do PPP Žďár nad Sázavou – detašovaného pracoviště ve Velkém 
Meziříčí 55 dětí. Z toho se na vyšetření dostavilo 50 předškoláků, z nichž 
dvaceti čtyřem bude na naše doporučení udělen odklad školní docházky.

Za ochotu, vstřícnost a spolupráci děkujeme vedení MŠ, učitelkám, 
rodičům a dětem.

Zaměstnanci PPP Žďár nad Sázavou – detašované pracoviště
Velké Meziříčí.

PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dětem z dětských domovů , 
sociálně znevýhodněných rodin 
a z výchovných ústavů se moc 
často nenabízí příležitost ukázat 
veřejnosti, v čem jsou výjimečné, 
projevit v plné míře svůj talent 
a zažít pocit úspěchu a své výji-
mečnosti. Samozřejmě se v rámci 
možností zařízení s dětmi pracuje, 
podporují a rozvíjejí se jejich zájmy, 
děti se účastní různých sportovních, 
pěveckých a tanečních soutěží, kde 
se setkávají také s úspěchem. To vše 
ale probíhá za pomyslnými zdmi 
pořádajících ústavních zařízení, 
kam veřejnost většinou nepronikne. 
Šance ukázat své nadání a zúročit 
svůj talent se naskytla patnáctileté 
dívence Lídě z Výchovného ústavu 
ve Velkém Meziříčí v pěvecké sou-
těži Talent La Sophia. Ta podporuje 
děti z dětských domovů a sociálně 
znevýhodněných rodin a pořádá se 
v Praze pod záštitou zpěvačky a he-
rečky Yvetty Blanarovičové. Lída 
postoupila až do fi nále a umístila 
se mezi osmi nejlepšími s romskou 
písní Tuke, kterou složila devítiletá 
holčička z dětského domova. A že 
byl její úspěch podložen tvrdou pra-
cí na sobě a disciplínou, to můžete 
nyní posoudit sami. O soutěži jsme 
se dozvěděli z internetu a první 
podmínkou účasti bylo natoče-
ní zpěvu soutěžícího na kameru 
a odeslání pořadatelům soutěže. 
Odborná porota ve složení Pavel 
Slabý (zpěvák, hudebník, herec), 
Marco Pillo (skladatel, zpěvák, 
kytarista), Filip Gondolán (zpěvák, 
hudebník), Josef Fečo (hudebník), 
také leader kapely Conection, která 
děti po celou dobu doprovázela, 
vybrala dvacet talentovaných sou-
těžících, mezi kterými byla i Lída. 
Ty pak pozvala 25. dubna do Prahy 
do Divadla Blaník na první kolo 
hudební soutěže Talent La Sophia. 
Děti vystoupily před porotou bez 
mikrofonu a doprovodné hudby, 
porota pečlivě ohodnotila všechna 
vystoupení a vyhlásila ty nejlepší 
talenty, dvanáct dětí, které pozvala 
na fi nálový večer. Čekaly nás tři 
dny napětí, než jsme se dozvěděli, 
že Lída svým zpěvem okouzlila 
porotu a postupuje do fi nále. Její 
radost a radost nás všech byla 
obrovská. Lídě ale nastala tvrdá 
práce, které se však zhostila s od-
hodláním a s radostí. Pro fi nalisty 
byl připraven dvoudenní víkendo-
vý pobyt v Dolních Beřkovicích 
u Mělníka od 9. do 10. května, kam 
jsme s Lídou jeli. Celé dva dny děti 
nacvičovaly svou skladbu s hudeb-
ním doprovodem a pak ji nahrály 
pro doprovodnou kapelu na fi nální 
koncert. Marco Pillo, Filip Gon-
dolán a Yvetta Blanarovičová byli 
velmi trpělivými, ale také přísnými 
učiteli a pokoušeli se dostat z dětí 
maximum. Opravdu není jednodu-
ché se poprvé postavit do velkého 
sálu a zpívat na mikrofon s kapelou 
za zády a být v tu chvíli odkázán jen 
na sebe. Tohle všechno se děti učily. 
Paní Blanarovičová se o všechny 
starala přímo mateřsky, ihned se 
s dětmi spřátelila a byla tak vtipná, 
že z dětí postupně opravdu tréma 
spadla. Celé dva dny panovala 
velice příjemná atmosféra. Lída si 
z tohoto pobytu odnesla nezapome-

nutelné zážitky a nová přátelství. 
Byla nám zaslána nahrávka, podle 
které jsme měli cvičit zpěv na 
fi nální koncert a už jsme si museli 
poradit sami. Na přípravu jsme měli 
14 dní. Po týdnu nácviku se Lída 
zúčastnila sportovní soutěže, kde 
se nachladila a úplně ztratila hlas 
a dva dny nemohla ani mluvit, natož 
zpívat, a do soutěže nám zbývalo 
pár dní. Nasadili jsme osvědčené 
domácí prostředky na léčbu hla-
sivek a za pár posledních dní před 
fi nálním koncertem jsme s totálním 
nasazením nacvičili, co se dalo. 
A Lída to zvládla na výbornou. Do 
Prahy jsme odjeli v neděli 24. 5., 
kdy po celý den probíhaly v Diva-
dle Blaník na Václavském náměstí 
zkoušky na fi nální koncert. Opět 
nové nacvičování s kapelou, hudba 
byla pro každého v nové úpravě, 
takže se děti musely vzájemně 
sladit, naučit se sledovat odposle-
chy, pohybovat po pódiu. Vše pro 
ně bylo opět nové ale všechny to 
zvládly výborně. Večer jsme byli 
ubytování v krásném hotelu Modrá 
růže na Václavském náměstí a udě-
lali si společnou procházku Prahou, 
aby se děti odreagovaly. Po skvělé 
snídani v hotelu jsme opět vyrazili 
na procházku Prahou. Podívali 
jsme se na Staroměstské náměstí 
a Karlův most, aby měly děti také 
nějaké zážitky z pamětihodností. 
A pak už nás čekala opět tvrdá 
práce. Odpoledne byla generální 
zkouška na fi nální koncert. Děti si 
naposledy cvičně zazpívaly svou pí-
seň s kapelou, už bez pomoci a rad 
v pořadí, v jakém měly vystoupit, 
s rozhovory, které měly vést s paní 
Blanarovičovou, jež celý koncert 
uváděla. Při nácviku byla opět 
velice milá, vtipná, povzbuzovala 
děti a sama jim občas předvedla, 
jak se dokáže zasmát vlastnímu 
přeřeknutí, převést ho v humor 
a udělat z chyby přednost. Tím 
z dětí většina trémy opadla a děti 
se chovaly naprosto přirozeně. 
Na fi nální koncert za námi přijela 
fandit děvčata z našeho ústavu, 
doprovázená panem vychovatelem 
Urbanem. Finální koncert se velmi 
vydařil. Všechny děti byly skvělé 
a daly do svého vystoupení celou 
svou duši tak, jako naše Lidka. 
I přes to, že byla nachlazená a její 
hlasivky nebyly ještě v pořádku, 
podala skvělý výkon a sklidila za 
to velký potlesk. Umístila se mezi 
osmi nejlepšími, což je obrovský 
úspěch, protože konkurence byla 
opravdu velká.

Děti hodnotila porota ve složení 
Janek Ledecký, David Koller a Ra-
dek Brzobohatý ml. Ceny za první 
místa předával pražský primátor 
Pavel Bém.

Na závěr vám prozradím, jak se 
prezentovala Lída při představování 
Y. Blanarovičové: „Ráda sportuji, 
mám ráda hudbu, tanec a moc 
ráda zpívám. Chtěla bych se stát 
zpěvačkou a z vydělaných peněz 
podporovat děti v kojeneckých 
ústavech, protože moc miluju malé 
děti.“  A my k tomu jen dodáváme: 
Liduško, gratulujeme ti k velkému 
úspěchu a přejeme, ať se ti splní 
tvé sny.

Irena Štěpánková, vychovatelka

Dívka z výchovného ústavu ve Velkém 
Meziříčí uspěla i ve fi nále.

Vyzpívala se mezi osm nejlepších

Otevírání výletiště 2009
6. 6. Lhotky (fotbalové hřiště)

Soutěž o lístky na WANDR FEST
Za deště se akce nekoná, vstup zdarma.

V neděli 31. května dostaly děti navštěvující kroužky v Domově dětí 
a mládeže ve Velkém Meziříčí příležitost ukázat rodičům své nové 
dovednosti a výrobky. V krátkých 
scénkách a tanečních vystoupeních 
se předvedly mažoretky, orientální 
tanečnice, dívky ze step aerobicu, 
závěr patřil hudební skupině Speed-
hack. Seskupení čtyř chlapců, kteří 
spolu zkouší teprve od března, skli-
dilo dlouhý aplaus. Prostor vystavit 
svá dílka dostaly i děti navštěvující 
kroužek malování na hedvábí, vý-
tvarný, pozoruhodné byly paličko-
vané krajky nebo ručně vyráběné 
a malované skříňky na čaj. O ne-
sporných kvalitách mladé generace 
novinářů se mohl přesvědčit každý 
prolistováním časopisu Spojka, který 
tento kroužek vydává. 

Text a foto: Jitka Kočí

Představily se kroužky z DDM

Firma Building Plastics ČR s. r. o. hledá zaměstnance na pozici:

RECEPČNÍ
Požadujeme: znalost AJ nebo NJ
 znalost práce na PC (MS Office)
 příjemné vystupování, zodpovědnost
 a samostatnost
Pracovní náplň: přepojování telefonátů, předávání kontaktů 
 a vzkazů
 zajišťování poštovních služeb, zodpovědnost
 za pořádek v přilehlých jednacích místnostech
 evidence přijatých faktur
 funkce pokladní
 tvorba dokumentace pro výrobu
Nabízíme: reprezentativní zázemí stabilní a dynamické firmy
 práci na plný úvazek
 příležitost profesního a jazykového vzdělávání
 příjemný kolektiv
 firemní stravování
Své žádosti a životopisy zasílejte co nejdříve na job@minirol.cz, 
případně tel. kontakt: 566 502 441, Káňová Petra
Více info www.minirol.cz
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Kompletní seznam nových telefonních čísel MěÚ a ostatních organizací
 Sídlo Titul Příjmení jméno Funkce  Tel. číslo  Sídlo Titul Příjmení jméno Funkce Tel. číslo  Sídlo Titul Příjmení jméno Funkce Tel. číslo

Městský úřad Velké Meziříčí www.mestovm.cz
MěÚ – budova radnice  Ing. Bradáč František starosta 566 781 001
MěÚ – budova radnice   Komínek Josef místostarosta 566 781 002
MěÚ – budova radnice   Hortová Alena sekretariát 566 781 155
MěÚ – budova radnice    spojovatelka 566 781 111

Kancelář tajemníka
MěÚ – budova radnice  Ing. Rosa Stanislav tajemník 566 781 003
MěÚ – budova radnice  JUDr. Drápelová Vilma právník města 566 781 004
MěÚ – budova radnice  Ing. Babáčková Bohumíra personál. a mzdov. agenda 566 781 005

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ – budova radnice  Ing. Klapalová Jaroslava vedoucí odboru 566 781 010
MěÚ – budova radnice   Konečná Jitka příspěvek na péči,
   dávky pro ZP 566 781 011
MěÚ – budova radnice   Motyčková Zuzana příspěvek na péči  566 781 012
MěÚ – budova radnice   Mejzlíková Jana příspěvek na péči 566 781 013
MěÚ – budova radnice   Brücknerová Jana dávky pomoci v hm. nouzi 566 781 014
MěÚ – budova radnice   Růžičková Hana sociálně-právní ochr. dětí 566 781 015
MěÚ – budova radnice   Vilímová Kristýna DiS. sociálně-právní ochr. dětí 566 781 016
MěÚ – budova radnice   Macková Zdenka dávky pro zdrav. postižené 566 781 017
MěÚ – budova radnice  Mgr. Strnad Bronislav kurátor  566 781 018
MěÚ – budova radnice   Peterková Hana DiS. příspěvek na péči 566 781 019
MěÚ – budova radnice  Bc. Zlámalová Marie dávky pomoci v hmotné
   nouzi 566 781 020
MěÚ – budova radnice   Šedá Marta administrativní pracovník 566 781 021

Odbor fi nanční
MěÚ – budova radnice  Ing. Pólová Pavla vedoucí odboru 566 781 140
MěÚ – budova radnice   Žáková Květuše rozpočet města, rozbory
   hospodaření 566 781 141
MěÚ – budova radnice   Smažilová Marie účetní 566 781 142
MěÚ – budova radnice   Mejzlíková Marie účetní, evidence majetku 566 781 144
MěÚ – budova radnice   Vařeková Ludmila účetní 566 781 145
MěÚ – budova radnice   Kadlecová Zdeňka účetní, hospodářská činnost 566 781 146
MěÚ – budova radnice    Prokopová Jitka pokladna  566 781 147
MěÚ – budova spořitelna  Solařová Iveta pokladna  566 781 148

Odbor správní
MěÚ – budova radnice  Ing. Švec Josef vedoucí odboru 566 781 150
MěÚ – budova radnice   Hladík Jaroslav informatik 566 781 151
MěÚ – budova radnice   Kratochvíl Jiří informatik 566 781 152
MěÚ – budova radnice  Ing. Novotný Radek informatik 566 781 153
MěÚ – budova radnice   Homola Vladimír správce 566 781 154
MěÚ – budova radnice   Hortová Alena sekretariát 566 781 155
MěÚ – budova radnice   Fleck Milan kurýr 566 781 157
MěÚ – budova radnice   Ryšánová Zdeňka kurýr 566 781 157
MěÚ – budova radnice   Báča Pavel krizové řízení 566 781 158
MěÚ – budova radnice  Bc. Dohnalová Jitka CzechPOINT, referentka 566 781 159
MěÚ – budova radnice   Jeřábková Irena DiS. evidence majetku, pronájmy 566 781 160
MěÚ – budova spořitelna  Krejsková Eva přestupky 566 781 170
MěÚ – budova spořitelna  Trnková Helena občanské průkazy 566 781 171
MěÚ – budova spořitelna  Šinkovská Alena evidence obyvatel 566 781 172
MěÚ – budova spořitelna  Uhlířová Eva cestovní doklady 566 781 173
MěÚ – budova spořitelna  Indrová Zlatuše CzechPOINT, ověřování 566 781 175
MěÚ – budova spořitelna  Chmelová Marcela rušení trvalého pobytu 566 781 176
MěÚ – budova spořitelna  Bednaříková Martina matrika 566 781 177

Odbor výstavby
MěÚ – budova radnice  Ing. Kozina Antonín vedoucí odboru 566 781 200
MěÚ – budova radnice  Ing. Mužátko František stavby – Křižanovsko 566 781 201
MěÚ – budova radnice  Ing. Pospíchal Jiří podnikatelské a dop. stavby 566 781 202
MěÚ – budova radnice   Rohovský Ivo stavby Měřínsko 566 781 203
MěÚ – budova radnice   Křištofová Věra bytové stavby – VM 566 781 204
MěÚ – budova radnice  Ing. Villertová Zuzana reg. rozvoj dotace 566 781 205
MěÚ – budova radnice  Ing. Švecová Jana památky 566 781 206
MěÚ – budova radnice  Mgr. Havránková Renata právnička 566 781 207
MěÚ – budova radnice   Ficová Ruth sekretářka, archiv 566 781 208
MěÚ – budova radnice  Ing. Habánová Pavla územní plánování 566 781 209
MěÚ – budova radnice   Kunčarová Petra územní plánování, UAP 566 781 210
MěÚ – budova radnice   Oulehla Jiří investice města 566 781 212
MěÚ – budova radnice  JUDr. Řezníčková Jana vedoucí oddělení majetku 566 781 211
MěÚ – budova radnice   Doležalová Marie oddělení majetku 566 781 214
MěÚ – budova radnice  Ing. Kašpar Martin oddělení majetku 566 781 215

Odbor školství a kultury
MěÚ – budova radnice  Ing. Stupka Pavel vedoucí odboru 566 781 030
MěÚ – budova radnice   Pešková Lenka ekonomka 566 781 031
MěÚ – budova radnice  Ing. Kašparová Milada ekonomka 566 781 032
MěÚ – budova radnice   Pospíšilová Iva ekonomka 566 781 033

Obecní živnostenský úřad
MěÚ – nová budova  Peterková Zdeňka vedoucí odboru 566 781 040
MěÚ – nová budova  Řezníčková Marie registrace 566 781 041
MěÚ – nová budova Ing. Říhová Marie registrace 566 781 042
MěÚ – nová budova  Loupová Marie registrace 566 781 043
MěÚ – nová budova  Jelínková Iva kontrola 566 781 044
MěÚ – nová budova  Král Radek kontrola 566 781 045
MěÚ – budova radnice   Lhotová Marie informační centrum 566 781 046
MěÚ – budova radnice   Hladíková Květoslava informační centrum 566 781 047

Odbor životního prostředí
MěÚ – nová budova Ing. Zachar Jiří vedoucí odboru 566 781 080
MěÚ – nová budova  Rybár Vladimír ochrana ZPF, městské lesy 566 781 081
MěÚ – nová budova  Říhová Eva sekretariát – spisová služba 566 781 082
MěÚ – nová budova Bc. Oplatková Zdislava odpadové hospodářství 566 781 083
MěÚ – nová budova Mgr. Vránová Yvona vodní hospodářství 566 781 084
MěÚ – nová budova Ing. Křivská Eva vodní hospodářství 566 781 085
MěÚ – nová budova  Kříž Pavel ochrana přírody, myslivost 566 781 086
MěÚ – nová budova Mgr. Palas Jan ochrana ovzduší, rybářství 566 781 087
MěÚ – nová budova Ing. Tunkr Jaroslav státní správa lesů 566 781 088
MěÚ – budova radnice   Šoukalová Dana místní poplatky 566 781 090

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ – budova spořitelna Ing. Švaříček Marek vedoucí odboru 566 781 060
MěÚ – budova spořitelna  Krejska Emil silniční hosp., SME, MHD 566 781 061
MěÚ – budova spořitelna  Bílek Tomáš zkušební komisař,
   taxislužba 566 781 062
MěÚ – budova spořitelna  Jeřábková Irena  registr řidičů a vozidel 566 781 063
MěÚ – budova spořitelna  Rauscherová Marie registr řidičů a vozidel 566 781 064

MěÚ – budova spořitelna  Vařílek Miloš technik, registr vozidel 566 781 066
MěÚ – budova spořitelna  Kočenda Ivo technik, registr vozidel 566 781 067
MěÚ – budova spořitelna  Juránek Petr dopravní přestupky 566 781 070
MěÚ – budova spořitelna  Marková Adriana dopravní přestupky 566 781 071
MěÚ – budova spořitelna  Bdinka Miroslav dopravní přestupky 566 781 072
MěÚ – budova spořitelna  Miklíková Ivana dopravní přestupky 566 781 073

Městská policie
MěÚ – budova radnice  Ing. Dvořák Petr vedoucí  566 781 110
MěÚ – budova radnice   Bartušek Josef strážník 566 781 156
MěÚ – budova radnice   Davidová Ilona strážník 566 781 156
MěÚ – budova radnice   Košut Martin strážník 566 781 156
MěÚ – budova radnice   Klikar Jan strážník 566 781 156
MěÚ – budova radnice   Hradecký Petr strážník 566 781 156

Městská správa bytů www.mestovm.cz
MSB – budova Obecník JUDr. Lancman Karel ředitel 566 781 230
MSB – budova Obecník  Lipavská Dana vedoucí ekonomického
   úseku 566 781 231
MSB – budova Obecník  Slámová Jana účetní 566 781 232
MSB – budova Obecník  Ryšánová Eva účetní 566 781 233
MSB – budova Obecník  Mejzlík Luboš vedoucí technického úseku 566 781 234
   fax 566 781 235

Základní škola Sokolovská www.zssokolovska.cz
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Hladík Petr ředitel 566 782 101
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Běhůnková Lenka zástupkyně 566 782 103
ZŠ – ul. Sokolovská  Tůmová Ilona hospodářka – sekretariát 566 782 102
ZŠ – ul. Sokolovská   sborovna 566 782 104
ZŠ – ul. Sokolovská  Hágerová Marta ekonomka 566 782 105
ZŠ – ul. Sokolovská  Šišpela Jan školník 566 782 106
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Trojanová Naděžda učitelka – TV 566 782 107
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Kostečková Jitka učitelka – př. 566 782 108
ZŠ – ul. Sokolovská RNDr. Kučerová Radomíra učitelka – chemie 566 782 109
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Blažek Pavel ICT koordinátor 566 782 110
ZŠ – ul. Sokolovská Ing. Třeštíková Lenka učitelka – informatika 566 782 111
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Gebre Selassie Jana učitelka – fyzika 566 782 112
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Dvořáková Anežka učitelka – zeměpis 566 782 113
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Táborská Petra učitelka – a.j. 566 782 114
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Smutková Marie učitelka – matematika 566 782 115
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Bíbrová Ivana učitelka – č.j., výtv. vých. 566 782 116
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Běhůnková Lenka učitelka – dílny 566 782 117
ZŠ – ul. Sokolovská PaedDr. Hibšová Eva učitelka – knihovna 566 782 118
ZŠ – ul. Sokolovská  Harčarik Peter prodavač – bufet 566 782 119
ZŠ – ul. Sokolovská Ing. Třeštíková Lenka vých. poradce 566 782 120
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Kaštan Karel učebna 566 782 164
ZŠ – ul. Komenského  Stará Libuše družina 566 782 150
ZŠ – ul. Komenského Bc. Hanáková Jitka družina 566 782 151
ZŠ – ul. Komenského  Krátká Dana kancelář 566 782 152
ZŠ – ul. Komenského  Zelený Bohumil školník 566 782 153
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Kaštan Karel kabinet 566 782 154
ZŠ – ul. Komenského  Kopečná Eva aula 566 782 155
ZŠ – ul. Komenského  Krátká Dana kabinet 566 782 156
ZŠ – ul. Komenského   sborovna 566 782 157
ZŠ – ul. Komenského   knihovna 566 782 158
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Šulcová Miroslava učebna 566 782 159
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Karásková Dagmar učebna 566 782 160
ZŠ – ul. Komenského   učebna – počítačová 566 782 161
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Psohlavcová Jana učebna 566 782 162
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Ráčková Petra jaz. uč. 566 782 163
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Janoušková Iva učebna 566 782 165
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Moravová Vladimíra učebna 566 782 166
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Kamanová Pavla učebna 566 782 167
ZŠ – ul. Poštovní (ŠJ)  Hladíková Marie jídelna – vedoucí 566 782 121
ZŠ – ul. Poštovní (ŠJ)  Hejlová Anežka jídelna – adm. prac. 566 782 122

Základní škola Oslavická www.zs-oslavickavm.cz
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Suchá Dagmar ředitelka 566 782 222
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Urbánek Karel zást. řed. 566 782 211
ZŠ – ul. Oslavická Ing.  Kuřátková Věra sekretářka 566 782 210
ZŠ – ul. Oslavická   ekonomka 566 782 213
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Klimešová Helena učitelka 566 782 211
ZŠ – ul. Oslavická   sborovna 566 782 229
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Dvořáková Alena učitelka 566 782 253
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Hladíková Ivana učitelka 566 782 252
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Dvořáková Věra učitelka 566 782 255
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Kuklíková Věra učitelka 566 782 256
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Náhliková Jitka učitelka 566 782 257
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Stočková Petra učitelka 566 782 257
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Kučerová Bohumila učitelka 566 782 258
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Bližňák Jiří učitel 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Zralý Jiří učitel 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Roušová Jitka učitelka 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Dvořáková Alena učitelka 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická  Šoukalová Marie ved. ŠJ 566 782 280
ZŠ – ul. Oslavická  Horáková Vladimíra ved. ŠD 566 782 270
ZŠ – ul. Oslavická  Veselá Zdeňka vychovatelka 566 782 270
ZŠ – ul. Oslavická  Roblová Miluše vychovatelka 566 782 270
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Svobodová Marie učitelka 566 782 230
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Obršlíková Helena učitelka 566 782 230
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Blahová Libuše učitelka 566 782 231
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Musilová Bohdana učitelka 566 782 232
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Kopecká Radka učitelka 566 782 232
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Rösslerová Barbora učitelka 566 782 233
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Dufková Libuše učitelka 566 782 234
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Požárová Marie učitelka 566 782 234
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Urbánková Alena učitelka 566 782 234
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Obršlíková Helena učitelka 566 782 235
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Kopecká Radka učitelka 566 782 235
ZŠ – ul. Oslavická Ing. Záviška Vincenc učitel 566 782 251
ZŠ – ul. Oslavická  Čejková Monika učitelka 566 782 251
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Klimešová Helena učitelka 566 782 214
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Zralý Jiří učitel 566 782 254
ZŠ – ul. Oslavická  Homola Radomír  školník 566 782 299

Základní škola Školní www.3zsvm .cz
ZŠ – ul. Školní Mgr. Blažek Petr ředitel 566 782 322
ZŠ – ul. Školní Ing. Boučková Marcela zástupkyně ředitele 566 782 324
ZŠ – ul. Školní Ing. Dohnalová Lenka sekretářka 566 782 320
ZŠ – ul. Školní  Smejkalová Renata ekonomka 566 782 321

ZŠ – ul. Školní  Matoušková Naděžda  jídelna 566 782 323
ZŠ – ul. Školní  Chlumská Jana družina 566 782 325
ZŠ – ul. Školní  Kovtunová Věra družina 566 782 326
ZŠ – ul. Školní     družiny – kabinet 566 782 327
ZŠ – ul. Školní  Mastná Miluše družina 566 782 328
ZŠ – ul. Školní Mgr. Teplá Lucie družina 566 782 329
ZŠ – ul. Školní  Kuklík Jiří školník 566 782 333
ZŠ – ul. Školní Mgr. Blaťáková Hana učitelka 566 782 337
ZŠ – ul. Školní Mgr. Miškelová Věra učitelka 566 782 337
ZŠ – ul. Školní Mgr. Teplá Lucie učitelka 566 782 338
ZŠ – ul. Školní Mgr. Komárková Olga učitelka 566 782 338
ZŠ – ul. Školní Mgr. Maxová Bohumila učitelka 566 782 339
ZŠ – ul. Školní Mgr. Nováková Miroslava učitelka 566 782 339
ZŠ – ul. Školní Mgr. Vošmera Josef učitel 566 782 341
ZŠ – ul. Školní Mgr. Rosová Jitka učitelka 566 782 342
ZŠ – ul. Školní Mgr. Drlíčková Hana učitelka 566 782 342
ZŠ – ul. Školní Mgr. Kučerová Jana učitelka 566 782 343
ZŠ – ul. Školní Mgr. Masnicová Leona učitelka 566 782 343
ZŠ – ul. Školní Mgr. Kubátová Jana učitelka 566 782 344
ZŠ – ul. Školní Mgr. Mičková Markéta učitelka 566 782 344
ZŠ – ul. Školní Mgr. Picková Ladislava učitelka 566 782 345
ZŠ – ul. Školní Mgr. Najmanová Iva učitelka 566 782 345
ZŠ – ul. Školní Mgr. Ščerbová Jitka učitelka 566 782 346
ZŠ – ul. Školní Mgr. Tlustá Blanka učitelka 566 782 348
ZŠ – ul. Školní Ing. Fikrová Renata učitelka 566 782 350
ZŠ – ul. Školní Mgr. Koudelová Hana učitelka 566 782 350
ZŠ – ul. Školní Mgr. Urbanová Jana učitelka 566 782 350
ZŠ – ul. Školní  Kaštan Petr asistent pedagoga 566 782 351
ZŠ – ul. Školní     školník – vchod 566 782 352
ZŠ – ul. Školní Mgr. Brabcová Hana učitelka 566 782 356
ZŠ – ul. Školní Mgr. Beranová Hana učitelka 566 782 356
ZŠ – ul. Školní Mgr. Čejková Monika učitelka 566 782 358
ZŠ – ul. Školní Mgr. Ubr Daniel učitel 566 782 358

Základní škola a Praktická škola www.zsspecialnivm.cz
ul. Poštovní Mgr. Prokop Josef ředitel školy 566 781 950

Základní umělecká škola www.zusvm.cz
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásek Martin ředitel 566 782 400
ZUŠ – ul. Poříčí  Hajný Radovan zástupce ředitele 566 782 403
ZUŠ – ul. Poříčí  Snížková Jana účetní 566 782 402
ZUŠ – ul. Poříčí  Dočkal Jiří učitel 566 782 406
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Doležalová Hana ml. učitelka 566 782 416
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Doležalová Hana učitelka 566 782 415
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Fučíková Lea učitelka 566 782 408
ZUŠ – ul. Poříčí  Havelka Stanislav učitel 566 782 419
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásek František učitel 566 782 418
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásek Martin učebna 566 782 401
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásková Hana učitelka 566 782 423
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Komínek Ladislav učitel 566 782 411
ZUŠ – ul. Poříčí  Kostelníková Klára DiS. učitelka 566 782 407
ZUŠ – ul. Poříčí  Masnicová Dagmar učitelka 566 782 426
ZUŠ – ul. Poříčí  Motáčková Miluše uklízečka 566 782 421
ZUŠ – ul. Poříčí dipl. um. Němcová Zdeňka učitelka 566 782 414
ZUŠ – ul. Poříčí  Němec Petr učitel 566 782 413
ZUŠ – ul. Poříčí  Pitlík Rudolf učitel 566 782 424
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Plachá Šárka učitelka 566 782 420
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Štouračová Markéta učitelka 566 782 425
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Štursová Jana učitelka 566 782 427
ZUŠ – ul. Poříčí  Tejralová Darina DiS. učitelka 566 782 410
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Urbanová Jana učitelka 566 782 417
ZUŠ – ul. Poříčí  Vaňhara Josef DiS. učitel 566 782 412
ZUŠ – ul. Poříčí dipl. um. Vasková Lenka učitelka 566 782 409
ZUŠ – ul. Poříčí  Trčka Jiří školník 566 782 405
ZUŠ – ul. Poříčí   ;  učebna – modelovna 566 782 404

Knihovna www.knihovnavm.cz
Knihovna – ul. Poštovní Mgr. Vaňková Ivana ředitelka 566 781 900
Knihovna – ul. Poštovní  Úlovcová Zuzana sekretariát 566 781 901
Knihovna – ul. Poštovní  Šumpelová Jaroslava kancelář 566 781 902
Knihovna – ul. Poštovní  Sagánková Sylvie půjčovna – pro dospělé 566 781 903
Knihovna – ul. Poštovní  Oberreiterová Jana půjčovna – pro děti 566 781 904
Knihovna – ul. Poštovní Bc. Matějíčková Jitka studovna a čítárna 566 781 905

Jupiter club www.jupiterclub.cz
Jupiter club – Náměstí 17 Mgr. Dufek Milan ředitel 566 782 000
Jupiter club     fax – Jupiter club 566 782 032
Jupiter club  Herodesová Zuzana sekretariát 566 782 001
Jupiter club  Pospíšilová Marie ekonomické odd. 566 782 002
Jupiter club  Vodáková Lea ekonomické odd. 566 782 003
Jupiter club  Svobodová Hana program, kino 566 782 004
Jupiter club  Čech Miloslav program, pronájmy 566 782 005
Jupiter club  Fňukalová Simona program, galerie 566 782 006
Jupiter club Ing. Horká Ivana šéfredaktorka VM 566 782 007
Jupiter club  Strnadová Martina redaktorka VM 566 782 008
Jupiter club Ing. Kočí Jitka inzerce VM 566 782 009
Jupiter club     fax – Velkomeziříčsko 566 782 033

Neziskové organizace
Jupiter club     MAS Most Vysočiny 566 782 012
Jupiter club JUDr. Kutnerová Diana Mikroregion 566 782 013

Pohřební služba
Náměstí 24/25     pohřební služba 566 781 188

Hasiči www.hasici-vysocina.cz
Nad Gymnáziem 464/17    Hasiči – ústředna 566 781 822

Úřad práce – odbor státní sociální podpory
Náměstí 79/3 – Obecník    kancelář 566 781 029

Mateřské školy – ředitelství – od 1. 9. 2009
Náměstí 79/3 – Obecník    ředitelka mateřských škol 566 781 035
Náměstí 79/3 – Obecník    ekonomka mat. škol 566 781 036

Dům dětí a mládeže – od 1. 9. 2009 www.ddmvm.wz.cz
Dům dětí a mládeže – ul. Komenského ředitelka 566 781 850
Dům dětí a mládeže   ;  zástupce ředitele 566 781 852
Dům dětí a mládeže     sekretariát a ekon. úsek 566 781 851
Dům dětí a mládeže     pedagogický úsek 566 781 853
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KINO JUPITER CLUB – ČERVEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

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

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 

(veselohra) přeložil a upravil Josef Novotný a Jan Procházka.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Pozvánka na

setkání pracovníků
Pomocných provozů KABLO,

které se koná 19. 6. 209 od 14 hodin na Tržišti.
Všichni jsou srdečně zváni. 

Výstavní sál Jupiter clubu Velké Meziříčí
21. 5. – 5. 6. 2009

otevřeno Po – Pá 8 – 16 hodin

Očím jsi odešel,
v srdci zůstáváš.
Dne 5. června 2009 uplyne 5 let, 
kdy nás opustil pan 
Karel Homola. 
Všem, kteří s námi vzpomenou, 
děkujeme. 

Manželka s celou rodinou

Odešel jsi nám, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál. 
Na dlouhou cestu šel jsi sám, 
jen dveře vzpomínek 
jsi nechal dokořán. 
Sami jdeme cestou bolesti a žalu, 
která nás vede za Tebou ke hřbitovu.
Nic vít Ti nemůžeme dát, 
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, rozžehnout svíčku 
a vzpomínat.
Dne 7. 6. 2009 vzpomeneme 1. vý-
ročí úmrtí pana 
Františka Brabce
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami. 

Středa 3. v 18.30 hodin
HOTEL PRO PSY
Ani psa by nevyhnali.
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci 
Andi a Bruce moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle 
sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Každodenní 
ilegální uspokojování základních potřeb jejich chlupatého přítele Pátka 
vystřídá mnohem ambicióznější plán, na jehož počátku stojí objev zpus-
tošeného bývalého hotelu. Andi a Bruce na něj náhodou narazí na útěku 
před policisty a uvnitř objeví dva Pátkovy toulavé soukmenovce. Tehdy se 
v jejich hlavách zrodí šílený nápad poskytnout azyl všem opuštěným psům 
z blízkého i širokého okolí. Andi do projektu vloží smysl pro improvizaci 
a organizační talent, Bruce zase své technické schopnosti, které dokážou 
proměnit nepotřebné harampádí v užitečné nástroje, jež dokážou obyvatele 
psího hotelu bavit a hlavně krmit. Na pětihvězdičkový servis naštěstí nejsou 
sami. Záhy se k nim přidají tři vrstevníci, které nadšení obou mladých 
hoteliérů zdravě nakazí. Velká kumulace psů rozličných ras totiž zvyšuje 
riziko odhalení téhle originální nelegální ubytovny, a i když si to děti snaží 
nepřipouštět, tuší, že se to jednoho krásného dne provalí. Režie T. Freu-
denthal. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 100 minut 
Úterý 9. v 19.30 hodin
EL PASO
„El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti 
dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí sedm. Příběh začíná okamžikem 
nečekané tragické smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, 
odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže 
zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává k soudu žádost na odebrání jejích 
dětí a následné svěření do ústavní péče. Ze dne na den jsou vystěhováni na 
periferii do sociálního bytu o jedné místnosti. Případ Věra versus město 
se dostane k mladé, ambiciózní advokátce. Svět Romů nezná a ani ji příliš 
nezajímá, celou kauzu bere zpočátku jako odrazový můstek své začínající 
kariéry. Navzdory svým předsudkům, nepochopení a občas i samotné Věře, 
která blonďatou advokátku zpočátku odmítá vpustit do svého světa, případ 
nevzdá. Naštěstí není sama, kdo stojí na straně rodiny proti většině. Je tady 
ještě lehce nepraktický, ovšem o to pro svou práci zapálenější kurátor Koch-
ta. Jeho snaha pomoci Horváthovým je přiživována také ryze soukromým 
zájmem o atraktivní advokátku… „El paso“ nekončí happy endem, jen jeho 
příslibem. Bez lakování na růžovo nabízí pozitivní příklad. A také čas na 
přemýšlení, zda být Romem opravdu znamená být vinen. Režie Z. Tyc.
V hlavní roli L. Rybová, D. Prachař, I. Horváthová a další. Drama ČR. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Středa 10. v 19.30 hodin
VÁLKA NEVĚST
Nejlepší kámošky… až do svatby.
Liv a Emma jsou nejlepší kamarádky, které si už v dětství naplánovaly, jak 
jednou bude vypadat jejich svatební den. Nejdůležitějším na seznamu je 
místo, kde den D proběhne a tím je hotel Plaza v New Yorku. Teď, když je 
jim 26, se obě chystají provdat, obě chtějí uskutečnit svůj sen a žít šťastně až 
do smrti. Anebo taky ne... Díky chybě úředníků dojde ke kolizi v termínech 
jejich svateb – obě se rázem budou vdávat ve stejný den! – a jejich dlouholeté 
přátelství je rázem vystaveno zatěžkávací zkoušce. Liv, úspěšná právnička, 
jež je zvyklá, že dostane, co si zamane (včetně vysněné práce a skvělého 
muže), není ochotná smířit se s tím, že by její svatební den měl být jen o ma-
linko horší než si vysnila. Emma, učitelka, která vždy pomáhala ostatním, 
ale málo se starala o sebe, v sobě objeví vzteklou fúrii, jež se ve chvíli, 
kdy zjistí, že je její den D ohrožen, začne nebezpečně hýbat. Najednou stojí 
nerozlučné kamarádky proti sobě, odhodlané jít bez zábran přes mrtvoly, 
aby zachránily svůj svatební den. Režie G. Winick. V hlavní roli K. Hud-
sonová. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 88 minut
Pátek 12. v 19.30 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Vítejte v Crystal Lake.
Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Podle legendy 
masakr u Crystal Lake odstartovala nepozornost instruktorů letního 
tábora, kteří si nevšimli topícího se mentálně postiženého chlapce Jasona 
Vorheese. Ve snaze pomstít synovu smrt vzala truchlící matka sprave-
dlnost do vlastních rukou a začala milé vychovatele nemile likvidovat. 
Když byla nakonec i ona poslána do pekla, převzal její práci utopený 
synáček. Tenhle příběh si ve zkratce připomeneme ještě před úvodními 
titulky a vypráví si ho i parta teenagerů, která do téhle oblasti zavítá. 
Vzhledem k tomu, že je nenapadne nic „rozumnějšího“, než děsivou 
lokalitu prozkoumat a přenocovat v ní, asi tušíte, jak to s nimi nakonec 
dopadne. Pár týdnů nato sem přijede sympaťák Clay, který pátrá po zmi-
zelé sestře. Vzhledem k tomu, že jde o členku nešťastné partičky, musí 
vám být Claye a jeho zoufalého snažení upřímně líto. Litovat naopak není 
třeba bezprizorního Jasona, jemuž se pod ostří mačety blíží další skupinka 
rozjívených teenagerů, kteří si chtějí užít víkend v divočině a netuší, že 
za to zaplatí tu nejvyšší cenu. Režie M. Nispel. Sci-fi  horor USA, 2009. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 98 minut
Úterý 16., středa 17. v 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové je bouřlivým příběhem plným vášně, 
rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují vztah plánova-
ně či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny. Hrají K. Magálo-
vá, J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut

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
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                         www.vgsvm.estranky.cz

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 Me-
ziříčí, tel. 566 781 177, email: bednarikova@mestovm.cz

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 19. června 2009

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

Vstupné 35 Kč

Připravujeme na podzim 2009
Sobota 5. září 2009
Soutěž
4 klíče k velkomeziříčské bráně
ve 22.00 – vystoupení skupiny ABBA STARS
Pátek 11. září 2009 
koncert operního zpěváka
Jakuba Pustiny
Úterý 15. září 2009 
Zábavný pořad
Báječná země Františka Josefa
s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Čtvrtek 1. října 2009 
Zábavnou talk show
Co jinde neuslyšíte 2
s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Pátek 23. října 2009
Koncert
Věry Špinarové se skupinou Adama Pavlíka
Středa 4. listopadu 2009
Čundr country show
s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími
Středa 9. prosince 2009
Předvánoční koncert
Petry Janů

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Rezervace permanentek od 27. 5. 2009.
Prodej permanentek od 15. června 2009. Cena permanentky 800, 750 
a 700 Kč.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001, 566 782 005 nebo na 
programovém oddělení JC.
Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin
Agentura ADF
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Hraje: Eliška Balzerová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Říjen 2009 – termín bude upřesněn
Studio DVA
VŠE O ŽENÁCH
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Termín bude upřesněn
Divadlo Palace
VEŘEJNÉ OKO
Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém 
manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něž-
ně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém 
bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
26. listopadu 2009 v 19.30 hodin
Divadlo Kalich
DRAHOUŠKOVÉ
Komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež 
je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

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!

Léta plynou,
vzpomínky zůstanou. 
Dne 3. června před 25 lety zemřel pan
Alois Smejkal
z Velkého Meziříčí. 

Kuřecovi a Smejkalovi

Zubní pohotovost
6. 6. MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
7. 6. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, tel. 566 562 619
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                    Zdroj: www. i-zdarsko. cz
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Pátek 5. června
aula GVM

14.00 Viktor Votruba „Deterministicky chaos v astronomii a fyzice aneb Věštíme budoucnost“
koncertní sál Jupiter clubu

16.00 Tomáš Pfeiffer „Tvore lidského stupně, staň se člověkem“
18.00 Petra Hůlová „Umělohmotný třípokoj – autorské čtení“
19.30 Eva Vrbková, Minach, Tatiana Vilhelmová
 Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy – koncert (vstupné)

Sobota 6. června
nádvoří zámku 

10.00 slavnostní zahájení
10.30 Ivan M. Havel „Studium mysli v kognitivní vědě a fi lozofi i“
11.30 Radim Brázda „Objevování nebo konstrukce řádu?
 Zdenka Jastrzembská „Harmonie a chaos jako nástroje vysvětlování a předvídání“ 
12.30 Přestávka
13.30 Josef Šmajs „K harmonii ve vztahu přírody a kultury“
14.30 Jan Zouhar „A. I. Bláha o harmonii společnosti“
 Michael Hauser „Disharmonie“ 
15.45 Kryštof Boháček „Éros a harmonie“
 Dr. Nickl (Hannover) „Chaos“ od Leibnize po Nietzscheho

Jupiter club – malá scéna
20.00 Divadlo A.I.D.S. „Duchapřítomnost“

Neděle 7. června
zámek 

14.00 Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha – divadelní představení pro děti 
15.30 Miloš Štědroň „Harmonie světa“
16.30 Floristická svatební show – Bohuslav Rabušic, Jiří Martínek, Lucie Kulmanová

V rámci festivalu se uskuteční
● výstava obrazů Bořka Vystrčila „Exhibition Atelieru Krisans“ – zámek
● výstava prací žáků ZUŠ a absolventských prací žáků výtvarného oboru – výstavní síň Jupiter clubu
● výstava florálních objektů – MZLU, zahradnická fakulta Lednice na Moravě – zámek

ProgramProgram
3. ročníku 3. ročníku 
Evropského Evropského 
festivalu fi lozofi efestivalu fi lozofi e

Pátek 5. 6., Velké Meziříčí, Jupiter club
18.00 hodin – autorské čtení
Petry Hůlové
Spisovatelka Petra Hůlová vydala knihy Paměť 
mojí babičce (2002), Přes matný sklo (2004), 
Cirkus Les Mémoires (2005), Umělohmotný 
třípokoj (2006) a Stanice Tajga (2008). Spiso-
vatelčin debut Paměť mojí babičce získal cenu 
Magnesia Litera v kategorii Objev roku a zvítězil 
v anketě Lidových novin Kniha roku. Próza 
Umělohmotný třípokoj získala Cenu Jiřího Or-
tena. Za román Stanice Tajga byla v roce 2008 
oceněna Cenou Josefa Škvoreckého.

19.30 hodin – Eva Vrbková, Tatiana 
Vilhelmová, Minach
spoluúčinkují Zdeněk Král – klavír, zpěv
Ivan Manolov – el. kytara
Jaroslav Panuš – kontrabas
Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy
Vystoupení tří zpívajících hereček vzniká pre-
miérově pro festival CONCENTUS MORAVIAE 
a Evropský festival fi lozofi e, jehož 3. ročník 
s mottem „Harmonie a chaos“ se koná ve 
Velkém Meziříčí od 5. do 7. června 2009. Eva 
Vrbková a Minach jsou známy převážně br-
něnskému publiku z divadla Husa na provázku 
a HADivadla, Tatianu Vilhelmovou zná každý 
fi lmový divák. Setkání těchto silných ženských 
osobností na jednom pódiu nemůže skončit 
jinak než harmonickým chaosem, popřípadě 
chaotickou harmonií.
Vstupné 140 Kč/90 Kč

24. 6. Jupiter club, koncertní sál
19.30 Duo Ardašev

Renata Ardaševová
životní i umělecká partnerka Igora Ardaševa, 
zrála umělecky na ostravské konzervatoř i 

(klavír, skladby), JAMU (u Inessy Janíčkové) 
a mezinárodních interpretačních kurzech. Bě-
hem studií se zúčastnila šesti domácích inter-
pretačních i skladatelských soutěží a ze všech 
si odnesla 1. cenu, nejvýrazněji se však v tomto 
směru zapsala do podvědomí posluchačů svým 
vítězstvím v mezinárodní chopinovské soutěži 
v Mariánských Lázních a ziskem tzv. Gordon 
Trust Prize z mezinárodního klání v Glasgo-
wě. Své specifi cké pianistické umění vkládá 
s nádhernou samozřejmostí jak do sólistických 
kreací, tak do fantazijně posvěcené spolupráce 
v komorních žánrech.

Igor Ardašev
patří jednoznačně k nejvýraznějším osob-
nostem nastupující generace evropských 
klavíristů. Jako rodák z Brna pianisticky zrál 
u Inessy Janíčkové na brněnské konzerva-
toři i Janáčkově akademii múzických umění 
a své vzdělání si rozšířil mj. na mistrovských 
kurzech u Paula Badury-Skody a Rudolfa 
Serkina. Dnes má za sebou imponující počet 
úspěšných recitálů i koncertních vystoupení 
(Evropa, Amerika i Japonsko) a řadu zname-
nitých nahrávek. K těm nejzajímavějším patří 
vedle počinů sólistických (Čajkovskij, Liszt, 
Beethoven, Dvořák, Ježek, Janáček, Martinů 
atd.) také snímek čtyřruční verze Janáčkovy 
předehry Žárlivost realizovaný ve spolupráci 
s Rudolfem Firkušným a komplet čtyřruční ver-
ze Dvořákových Slovanských tanců nahraný 
s Renatou Ardaševovou.
Program: Sláva Vorlová: Šarády op. 32; Fré-
déric Chopin: Rondo C dur op. 73; Germaine 
Tailleferre: Jeux de plein air; Bohuslav Mar-
tinů: Tři české tance; Marguerite Roesgen-
Champion: Trois Valses; Witold Lutoslawski: 
Variace na Paganiniho téma; Maurice Ravel: 
Frontispice; Claude Debussy: Danse sacreé et 
Danse profane; Darius Milhaud: Scaramouche 
op. 165bVstup zdarma ● Změna programu vyhrazena

 6. 6. Horní Cerekev
13. 6. Lesonice
20. 6. Rohozná
26. 6. Čáslavice
27. 6. Nárameč-Doubí

5. ročník

Lhotecké setkání harmonikářů
27. 6. 2009 začátek v 15 hodin – výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH

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

OVERHYPE
SIC.ENGINE
BROKEN SIGHT
SUNSET TRAIL

Obec Netín vás srdečně zve na

Zahájení v 9 h 13. 6. 2009. Podrobný program na www.obecnetin.cz

Výstava
obrazů

a fotografií
Jitky

Bradáčové
od 31. 5. 2009

v prostorách kavárny
v pasáži IMCA 

Holiday hip hop party
vol. 1

Zdravím všechny. Předem chci poděkovat těm, kteří se zúčastnili akce Hip 
hop special night vol. 4, na které vystoupili Pio Squad. Byla to doposud 
největší akce tohoto stylu, bavili jsme se, super.

Tentokrát už nebudete muset čekat na další akci rok. P2B & Sk8 Velké 
Meziříčí o. s. pro vás připravili mejdan s dalším velkým jménem na čes-
ko-slovenské scéně. 26. 6., v pátek těsně před prázdninami, budeme mít 
důvod se opět sejít v Rock Depo music clubu, protože do našeho města 
přijedou vojáci ze sousedního Slovenska, velmi známá kapela H16, dále se 
nám představí slečna jménem Julay, která k nám přijede z Prahy, vystoupí 
i Packet z Velké Bíteše, kterého si můžete pamatovat z poslední akce. 
Chcete freestyle? Chcete beatbox? Máte je mít. O tohle všechno se postarají 
lidi z Bystřice nad Pernštejnem. Freestyle v podání Legyho a Dohnyho, 
o beatbox se postará MCbeatupDJshowdaddyK. Pojedou gramce, video-
projekce, proběhne tombola. Více info o akci se dozvíte na naších stránkách 
www.holidayhiphop.wz.cz nebo na www. podlampou.e-blog.cz. Přijďte osla-
vit začátek prázdnin! Bude to velký, těšíme se na vás. Akce začíná ve 20 hodin.

Za P2B & Sk8 Velké Meziříčí o. s. Miloš Přikryl

Navštivte 
věž kostela
Věž kostela sv. Mikuláše ve Vel-

kém Meziříčí je od prvního června 
otevřena veřejnosti. 

Navštívit ji můžete od pondělí 
do soboty od 9 do 17 hodin a v ne-
děli od 13 do 17 hodin, a to až do 
konce srpna. Vstupné je 10 korun 
za osobu.

Vedle zajímavého pohledu na 
město a okolí z ochozu, který je 
ve výšce čtyřiatřicet metrů, cestou 
nahoru upoutá i obnovená výstava. 
Ta je věnována městu a jeho domi-
nantám zachyceným na devětade-
vadesáti historických fotografi ích. 
Připravilo ji zdejší muzeum.

-mrs-
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ŠKOLNÍ SPORT

FOTBAL – ŽÁCIFOTBAL DIVIZE – DOROST

FOTBAL BORY

RALLYE

HASIČI

Divize mladší dorost
ČAFC Židenice – FC Velké Me-
ziříčí 0:7 (0:2)
Rozhodčí: Pospíšil, Boček, Šebes-
ta. Branky: 3× Kuřátko, 2× Polák, 
Malec, Miškela. ŽK: Dufek, hos-
té Kubec, Wasserbauer. Sestava: 
Homola – Partl, Kubec, Pospíšil, 
Wasserbauer – Miškela, Polák, 
Weiss (62. Stupka), Denev (70.Vid-
lák) – Malec. (55.Minařík), Kuřátko 
(65. Jurda).
Nedělní zápas nás přivedl na půdu 
předposledního celku v tabulce 
,,Čafky“.  Hned od začátku se do nás 
domácí obuli a dobře nám napadali 
naši kombinaci, ale naštěstí obrana 
s Homolou v brance nic nepřipus-
tila. Pomalu jsme začali přebírat 
otěže utkání a rozehrávali svou 
kombinaci. Polák začal neúnavně 
rozdávat přihrávky do všech stran 
a začali jsme přehrávat domácí 
hráče. 30. min a konečně gólová 
radost, kdy Kuřátko z hranice vel. 
vápna technicky obstřelil gólmana. 
Pak následovala série našich roho-
vých kopů a Pospíšil jedním z nich 
zavařil obraně, která ve zmatku 
nastřelila Poláka, jenž se ve 32. min 
prosadil podruhé. Pak už jsme tro-
chu polevili a několik náznaků přes 
Deneva a Miškelu už k cíli nevedlo. 
Ve druhé části domácí rozehráli až 
na pravého beka, kterého bleskově 
obral o míč Kuřátko a posunul na 
Malce, který 15 vteřin po hvizdu 
parádně zakončil. To už z nás de-
fi nitivně spadla veškerá nervozita 
a konečně jsme začali kombinovat. 
Ve 43. min poslal Kubec pasem 
Kuřátka do další gólovky a bylo už 
4:0 pro naše borce. Opět řada roho-
vých kopů a ve 47. min Kubec našel 
Poláka, a ten už rozvlnil síť popáté. 
Dál se naši kluci pouštěli do pěkné 
kombinace a přehrávali jsme je na 
všech frontách. 53. minuta a míč 
od Poláka, který uzmul Miškela 
a hnal se do vápna, jeho střelu ještě 
gólman vyrazil, ale jeho dorážku 
hlavou už neměl. Další branka ná-
sledovala z další akce opět po tahu 
Kuřátka na branku, který v 55. min 
završil svůj hattrick a skóre na 7:0. 
Pak mohl Kubec přímo z rohového 
kopu skórovat, ale brankář na tyči 
se svým obráncem odrazil jen na 
další roh. Pak už se kluci předháněli 
v pálení gólových šancí. 68. min 
a Wasserbauer posadil skvělý míč 
na hlavu Kubce, kterého domácí 
brankář vychytal. Domácí chtěli 
ještě upravit trochu skóre, ale Ku-
bec si se třemi poradil a s Homolou 
opět rozehráli další protiútok. I klu-
ci ze střídačky přiložili ruku k dílu 
a Jurda se málem prosadil. Stupka 
se snažil rozhýbat střed hř iště 
a s Polákem nás hnali do útoku. Ku-
bec si pak od našeho vápna udělal 
výlet až k vápnu domácích a zpátky 

přes Wasserbauera si pohrál s nervy 
domácích hráčů. Další double a za-
tím náš největší brankový příděl 
v soutěži a opět perfektní týmová 
práce to byl výsledek 7:0 na hřišti 
soupeře.                                 -kub-
Starší dorost: ČAFC Brno – FC 
Velké Meziříčí 0:1 (0:0)
Rozhodčí Boček, Pospíšil, Šebela. 
Gól: Liška (48). Sestava: Simandl 
– Horký, Kerouš, Z. Večeřa, Mu-
cha – Vítek (P. Denev), Nožička, 
Smejkal, Kaminaras – J. Večeřa (81. 
Malec), Liška.
V neděli hráli za stálého deště svůj 
zápas starší dorostenci v Brně. 
Nastoupili takřka všechno hráči 
ročníku 91 a 92, kteří by měli hrát 
v další sezoně. Přesto předvedli 
jeden ze svých nejlepších výkonů, 
když soupeři vůbec nepůjčovali míč. 
Je pravda, že občas svoji kombinační 
hru přeháněli, ale bylo to z naší stra-
ny velmi pohledné utkání. Nejlépe 
se předvedli tvůrci hry Nožička se 
Smejkalem a v obraně Z. Večeřa.
Hned ve čtvrté minutě se prosadil na 
lajně Liška, prošel až do vápna, ale 
jeho perfektní přihrávku nedokázal 
nikdo dopravit do branky. V 10. mi-
nutě si vybral slabší chvilku Mucha, 
který nechal za sebou hráče, ale ten 
nepřekonal výborného Simandla. 
V 15. minutě poslal křížný centr 
do běhu Kaminarasovi Smejkal, 
ale Alex ze slibné pozice špatně 
odcentroval. Během prvního po-
ločasu jsme jasně kontrolovali hru 
a sehrávali jednu kombinační akci 
za druhou. Ve 38. minutě po přímém 
kopu na Simandla se míč odrazil 
před vápno a nikým neobsazený 
domácí útočník vystřelil jedovatou 
střelu na naši branku, ale naštěstí 
vynikající Simandl míč vyrazil na 
rohový kop. Druhý poločas začal 
hned ve 46. minutě naší hrubkou, 
ale opět Simandl stál na místě. V 48. 
minutě poslal dlouhý pas do křídla 
Vítek. Míč si zpracoval a zatáhl 
k rohovému praporku J. Večeřa, 
odkud vyslal krásný centr do vápna. 
Na míč si naskočil Liška a hlavou se 
nemýlil 0:1. V 51. minutě zahrával 
přímý kop Mucha a domácí brankář 
vyrazil míč na břevno vlastní bran-
ky. V 63. minutě šel domácí útočník 
sám na Simandla, ale Zdeněk vše 
vyřešil bravurním zákrokem. V 75. 
minutě poslal parádní pas za obranu 
Smejkal na Lišku. Ten zatáhl míč 
na brankovou čáru, dal ho pod sebe 
na nabíhajícího Nožičku, ale jeho 
střelu domácí brankář chytil. V 81. 
minutě předvedl individuální akci 
středem hřiště Smejkal, obešel vše 
co mu stálo v cestě a levačkou na-
pálil spojnici branky. Po celý zápas 
měli jasně míč pod kontrolou naši 
hráči. Výborně kombinovali, i když 
občas s chybou, ale zápas vyhráli 
zaslouženě.                           -sme-

I po kuriózní nehodě dokázal Za-
pletal vybojovat v Itálii zlato

Neuvěřitelné štěstí doprovázelo 
trojnásobného mistra ČR Cross 
Country Rallye Miroslava Zapletala 
při prvním podniku mezinárodní-
ho šampionátu FIA CEZ (Central 
Europe Zone).
Na 18. km první rychlostní zkoušky 
v jihoitalském Melfi  se dostal Za-
pletalův vůz v levotočivé zatáčce do 
smyku a po pádu zadního kola do 
hluboké koleje se vůz převrátil.
Po dopadu přes boky a střechu 
na všechna 4 kola zachoval český 
profesionál chladnou hlavu, nastar-
toval, podřadil a ihned pokračoval 
v soutěži. Popraskané přední okno 
a notně zdeformovaná přední část 
karoserie sice jízdu neusnadnily, 
ale i přesto posádka Zapletal-
Ouředníček dokázala rychlostní 
zkoušku vyhrát!

Po krátkém servisu mechanici 
odstranili rozbité okno a posádka 
dostala povolení ředitele soutěže 
startovat bez skla pouze v brý-
lích.
I v takto nestandardních těžkých 
podmínkách dokázala posádka 
zajet nejlepší čas i v 2. RZ!
Po výměně okna pak posádka po-
kračovala ve své vítězné cestě do 
cíle. Další obrovská komplikace na-
stala ve 4. RZ, kde odešel 4. stupeň 
převodovky. Bohužel odešel pozdě-
ji i 5. stupeň a tak udržení přední 
pozice bylo nesmírně náročné. I tak 
dokázal Miroslav Zapletal zúročit 
své mimořádně bohaté zkušenosti 

a na různorodých italských tratích 
suverénně zvítězit!

Komentáře:
Miroslav Zapletal:
V krizovém momentě jsem již cítil, 
že se situace nedá dostat pod kon-
trolu, ale hned jak vůz dopadl zpět 
na kola jsem zkusil nastartovat, 
motor ihned naskočil, a tak jsme 
pokračovali. Naštěstí mi zůstal 
malý kousek okna neroztříštěný, 
díky kterému jsem měl dostatečný 
výhled. Zato můj navigátor jel 
naslepo…
Jaké důsledky mohla nehoda mít, 
jsem si ani nestačil v hektickém 
závodním tempu připustit. Že jsme 
si své štěstí asi na dlouhou dobu 
dopředu vybrali, jsem si uvědomil, 
když nám začala druhý den odchá-
zet převodovka. Pouze 2 a půl mi-
nutový náskok na italskou posádku 
nám neumožnil klidnou jízdu a sou-
časně jsem převodovku musel velmi 

šetřit. Kdyby odešel 
i 3. rychlostní stupeň, 
znamenalo by to konec! 
Dokonce jsme společně 
s navigátorem hlasitě 
naše auto prosili, ať vy-
drží. A vydrželo! Takhle 
tvrdě vybojované zlato 
jsem snad ještě nikdy 
nezískal.
Tomáš Ouředníček:
Popr vé  po de se t i -
tisících kilometrech 
ujetých rychlostních 
zkoušek bez nehod 
jsem zažil převrácení 
vozu. Po dopadu jsem 
si uvědomil, že stále 
držím roadbook, tro-
chu jsem ze sebe otře-
pal střepiny a Mirek 
hned vyrazil dál. Moje 
otázka Mirkovi „máme 
všechna kola?“ bylo 
jediné, čím jsme neho-
du komentovali, navíc 
nebyl čas, bylo nutné se 
maximálně soustředit 
na další jízdu. Teprve 
po deseti kilometrech 
se mi začaly třást ruce 
a dělat trochu nevolno. 

Ale když jsem viděl, že Mirek jede 
stále naplno, jako by se nic nestalo, 
jsem v sobě začínající šok potlačil 
a dokázal Mirka donavigovat do 
vítězného cíle!
Informace o závodě:
21. ročník RALLY PUGLIA & LU-
CANIA
První závod v seriálu FIA C.E.Z 
(Central Europe Zone) Cross Coun-
try Rally Trophy
Tým OFFROADSPORT.cz:
Mitsubishi L200 Strakar
Motor: 4 l Mitsubishi, benzin
ex-tovární speciál, 1. Mitsubishi 
v cíli rallye DAKAR 2009

-jama, ou-

Kolo 22.
FC Velké Meziříčí st. žáci – SK 
Bystřice n. Per. 4:0 (2:0)
Počet diváků: 20. Střelci branek: 
55. Polanský, 59. Rosický, 63. Ro-
sický. Sestava: Sysel – Pazderka, 
Štefka, Rosický, Bradáč – Bárta, 
Pokorný, Ráček (65. Vokurka), 
Procházka – Polanský, Komínek. 
Karty a vyloučení: ŽK 0:0, ČK 0:1 
64. Pazderka
V sobotu 23. 5. náš tým nastoupil 
proti týmu Bystřice, který nás jako 
jediný v podzimní části porazil 
na jeho hřišti 2:0. Naši žáci si ví-
tězstvím v tomto utkání mohli už 
zajistit postup do moravskoslezské 
žákovské divize. V prvním poloča-
su si žáci Velmezu vytvořili několik 
šancí, ale branku nevstřelili. 
Druhý poločas zvládli domácí 
dobře. V 55. minutě se k míči dostal 
Polanský, obešel brankáře a s pře-
hledem zakončil 1:0. V 59. min 
se do pokutového území prosadil 
Polanský, byl faulován, následný 
PK s přehledem proměnil Štefka 
2:0. V 63. minutě se trefil opět 
z pokutového kopu Rosický 3:0. 
V 69. minutě se prosadil Pokorný 
po samostatné akci 4:0. 
Po závěrečném hvizdu se naši žáci 
radovali z postupu do moravsko-
slezské žákovské divize, kde nebu-
dou mít lehký úkol. Je to podruhé 
v historii našeho klubu, kdy se bude 
hrát tato soutěž. Cíl pro příští sezo-
nu je umístění do 10. místa.
FC VM ml. žáci – SK Bystřice n. 
Per. 2:1 (1:1)
Počet diváků: 30. Střelci branek: 
11. Liška, 54. Ráček – 8. Sestava: 
Hladík – Horký, Novotný, Juda, 
Špaček – Chalupa, Procházka, Rá-
ček, Vokurka – Krčál, Liška. Dále 
nastoupili: Benda, Bačák, Heto, 
Kožený. Karty a vyloučení: ŽK 
0:0. Bez ČK.
Mladším žákům se nepovedl za-
čátek, v 8. minutě neudržel bran-

kář střelu z dálky, která skončila 
v brance 0:1. V 11. minutě přihrál 
Ráček volnému Liškovi, který 
s přehledem zakončil k tyči 1:1. 
V 25. minutě minul z přímého kopu 
Ráček branku. V druhém poločase 
si domácí vytvořili mírnou pře-
vahu, ale branku nemohli vstřelit. 
V 54. minutě unikl po křídle Liška, 
nahrál do pokutového území vol-
nému Ráčkovi, který bez přípravy 
trefi l míč k tyči 2:1. Mladší žáci si 
za předvedený výkon zasloužili 
vítězství.

Kolo 23.
Havlíčkův Brod B – FC VM st. 
žáci 1:8 (2:0)
Počet diváků: 20. Střelci branek: 
4 – 10. 14. 19. 24 a 38. Hladík, 
42. Komínek, 51. Novotný, 63. 
Bárta. Sestava: Sysel (36. Řehá-
ček) – Pazderka, Štefka, Rosický, 
Bradáč – Bárta, Polanský, Ráček, 
Chytka, – Polanský, Komínek. 
Karty a vyloučení: ŽK 0:0, ČK 0:1 
64. Pazderka.
V sobotu 30. 5. zajížděl náš tým 
do Havlíčkova Brodu. Utkání měli 
hráči Velmezu pod kontrolou. Stře-
lecky se prosadil Hladík Ladislav, 
kterému se podařilo vstřelit pět 
branek. Po tomto kole měli naši žáci 
minimálně šestnáctibodový náskok 
na druhý Žďár nad Sázavou.
Havlíčkův Brod B – FC VM ml. 
žáci 0:2 (0:1)
Počet diváků: 30. Střelci branek: 
18. Ráček 50. Novotný. Sestava: 
Hladík – Horký, Novotný, Juda, 
Špaček – Chalupa, Procházka, Rá-
ček, Vokurka – Krčál, Liška. Dále 
nastoupili: Benda, Bačák, Heto, 
Kožený. Karty a vyloučení: ŽK 
0:0. Bez ČK.
Mladší žáci zaslouženě v Havlíč-
kově Brodě vyhráli. V 18. minutě 
se trefi l z přímého kopu Ráček. 
V 50. minutě se po rohu trefil 
Novotný

-dek-

Tentokráte jsme hráli jenom v nedě-
li, ale zato při vytrvalém celoden-
ním drobném dešti. Potrápila nás 
jen jedna až zbytečná prohra.

Přípravka
Křoví – Bory 4:5 (2:3)
Domácí byli fyzicky vyspělejší 
a celkově fotbalově lepší. Nám 
chyběla celá „kostelní“ garnitura. 
Přesto se nám podařilo až v závěru 
o jednu branku zvítězit při dlouhé 
remíze 4:4. Máme náhodou velmi 
dobrou brankářku Kaštanovou a je-
jich brankář se pod domácím tlakem 
při poslední brance „položil“.

Dorost
Bory – Pohledec 1:3 (0:1) Diváků 
50.

Naši byli prakticky v absolutní 
herní převaze, ale přitom promar-
nili kdeco a nakonec jen z lehkých 
branek soupeře prohráli.

Muži
Olší – Bory B 1:4
Tentokráte tam naši mimořádně 
lehce vyhráli brankami Coufala, 
Viliše, Krčála a Březky. Jindy nám 
to s Olším nejde.
Bory A – Svratka 5:3 (3:2) Diváků 
80 (byli pod střechou). Byli jsme 
proti soupeři rovněž ve stálé herní 
převaze, ale naopak jsme dostávali 
poměrně zbytečně lehké branky. 
Teprve až v závěru se brankově 
projevil skutečný výsledek hry. 

-ochr-

Tuto sobotu se v Bystř ici nad 
Pernštejnem konalo jarní kolo hry 
Plamen pro dorost. Soutěžilo se 
v kategorii dorostenců, dorostenek 
a smíšených družstev. Ve všech 
kategoriích se skvěle umístily ko-
lektivy hasičů z Velkomeziříčska.
Soutěž se skládá ze závodu hasič-
ské všestrannosti (který se běžel 
už na podzim), štafety 4×100m 
s překážkami, běhů jednotlivců na 
100 m s překážkami, testů z po-
žární teorie a královské disciplíny, 
požárního útoku. V sobotu bylo 
velmi deštivé počasí, ale i s tím se 
museli hasiči vyrovnat. Nakonec 
byly pro všechny kolektivy zrušeny 
„stovky“. Mezi dorostenci se v této 
sezoně utkalo celkem 6 družstev. 
Dorostenky to měly o něco lehčí, 
v této kategorii bojovala pouze 3 
družstva. V kategorii smíšených 
družstev závodilo kolektivů nejvíc.
Mezi dorostenci po podzimním 
kole vedli hasiči ze Žďáru nad Sá-
zavou. To se však rychle změnilo. 

Na útoku vyhráli borci z Rudy a na 
štafetě zvítězily Lhotky. Nakonec 
se družstva porovnala na výsled-
kovou listinu takto: na třetím místě 
se umístil kolektiv ze Žďáru nad 
Sázavou, druhé místo obsadili ha-
siči ze Lhotek a vítězství si odnesli 
kluci z Rudy.
Mezi dorostenkami vzplanul boj 
mezi holkami z Rudy a z Velkého 
Meziříčí. Na podzim vyhrály Rou-
ďačky, ale holky z Meziříčí chtěly 
obhájit loňské prvenství. Vítězstvím 
štafety hasiček z Velkého Meziříčí 
se skóre vyrovnalo. Testy u obou 
družstev byly bezchybné. Rozhod-
nout tedy musel požární útok. Ve 
chvíli, kdy už měly nastoupit na 
start právě družstva dorostenek, se 
rozpršelo a soutěž byla přerušena. 
Po nucené přestávce nastoupily na 
útok holky z Rudy a po nich šly 
na start holky z Meziříčí. Nako-
nec vyhrály dorostenky z Rudy, 
a tak se staly i vítězkami celého 
okresního kola a získaly postup do 

krajského kola. Na druhém místě 
se tedy umístily hasičky z Velkého 
Meziříčí a třetí skončily dorostenky 
z Velké Losenice. Mezi smíšenými 
družstvy už od podzimního kola 
vedla Dobrá Voda. Jediný hasič-
ský tým, který ji mohl významně 
ohrozit, byli hasiči z Mostišť. Ale 
dorost z Dobré Vody předvedl 
absolutně nejrychlejší požární útok 
z celé dorostenecké soutěže a tím 
si tito hasiči první místo opravdu 
zasloužili.
Do krajského kola, které se bude 
konat 14. června v hasičském 
areálu v Petrovicích, postoupila 
pouze první družstva z kategorie 
dorostenců a z kategorie doros-
tenek, tedy oba roudské týmy. 
Na nováčky v soutěži dorostu je 
to opravdu překvapivý výsledek. 
Z jednotlivců postupuje do kraj-
ského kola každý, kdo se zúčastnil 
podzimního kola hry Plamen pro 
kategorii dorost.

Za SDH Ruda Jana Křehlíková

Ruda ovládla dorostenecký PlamenVe čtvrtek 28. května ve sportov-
ním areálu ZŠ Komenského Žďár 
nad Sázavou proběhlo pod záštitou 
okresní rady Asociace školních 
sportovních klubů okresní kolo 
Poháru rozhlasu žactva 8.-9. tříd. 
Celkem 23 zúčastněných družstev 
chlapců a děvčat Žďárska se postup-
ně předvedlo v šesti lehkoatletic-
kých disciplínách, v nichž jednotliví 
členové týmů mohli nastoupit pouze 
ve dvou soutěžích a štafetovém 
běhu 4 x 60 m. V kategorii chlapců 
si od úvodních disciplín suverénně 
vedli závodníci ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí, kteří pak v závěrečném 
bodovém součtu odskočili v pořadí 
druhému družstvu ZŠ Palachova 
Žďár nad Sázavou o bezmála 400 
bodů a zajistili si tak možnost star-
tovat v krajském fi nále. 
Daleko vyrovnanější a až do posled-
ní soutěžní disciplíny dramatická 
byla kategorie děvčat. Od úvodu 
byly ve hře o okresního přeborníka 
hned čtyři školy. Do závěrečného 
závodu na 800 metrů nastupovala 
děvčata ZŠ Oslavická Velké Me-

ziříčí se stobodovým náskokem. 
Ten po bojovném výkonu nakonec 
uhájila a zajistila si tak možnost 
startovat stejně jako vítězný celek 
chlapců stejné školy v krajském 
kole v Jihlavě.
Výsledky dívky (vybráno): 1. ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí 5 038 
bodů, 5. ZŠ Sokolovská Velké 
Meziříčí 4 448, 7. ZŠ Školní Velké 
Meziříčí 4 180, 11. ZŠ Radostín nad 
Oslavou 3 581
Výsledky chlapci (vybráno): 1. ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí 5 707, 
7. ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí 

4 799, 9. ZŠ Radostín nad Oslavou 
4 507, 10. ZŠ Školní Velké Meziříčí 
4 456
Vítězná družstva ZŠ Oslavická 
startovala ve složení: Martin Bou-
ček, Ondřej Fikr, Jakub Havlíček, 
Lukáš Homola, Michal Kyus, Ladi-
slav Bárta, Adam Komínek, Martin 
Kališ. Monika Kratochvílová, 
Šárka Malcová, Karolína Novotná, 
Klára Doležalová, Adéla Nováková, 
Krtistýna Vrábelová, Pavla Do-
hnalová, Marie Vávrová. Vedoucí 
družstva Vincenc Záviška.

-záv-
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Závody
atletických přípravek
V Jihlavě se ve čtvrtek 28. 5. usku-
tečnil za velkého zájmu dětí i rodičů 
závod atletických přípravek oddílů 
z kraje Vysočina. Soutěžilo se v tra-
dičních atletických disciplínách 
(běh na 60 m, 600 m, skok do dál-
ky, hod míčkem a štafeta 4×60 m) 
i v méně tradičních soutěžích (běh 
přes žebřík a hod medicinbalem). 
Děti závodily ve dvou věkových 
kategoriích – 1. až 3. třída a 4. až 
5. třída. Další závody pro nejmenší 
atlety budou 11. 6. v Třebíči a 24. 9. 
ve Velkém Meziříčí.

Z výsledků:
60 m: chlapci 4.–5. třída – 1. Jelí-
nek Petr, 16. Švihálek Jan, 19. Sed-
láček Karel
děvčata 4.–5. třída – 1. Chevaliero-
vá Adéla, 4. – 6. Uchytilová Agáta, 
Buchtová Michaela
Běh přes žebřík: chlapci 1.–3. tří-

da – 4. Aminu Abu Mike, 10. Hla-
dík Jaroslav, 12. Vokoun Petr
děvčata 1.–3. třída – 3. Dvořáková 
Viktorie, 7. Vodráčková Klára, 
8. Zmrhalová Tereza, 11. Leščen-
ková Anna
Skok do dálky: chlapci 4.–5. třída 
– 3. Jelínek Petr, 14. Sedláček Karel, 
15. Novotný Miroslav
chlapci 1.–3. třída – 4. Aminu Abu 
Mike, 8. Švihálek Jan, 10. Hladík 
Jaroslav, 24. Fiala Štěpán, 25. Chro-
mý Ondřej
děvčata 1.–3. tř ída – 5. Leš-
čenková Anna, 10. Dvořáková 
Viktorie, 12. Dvořáková Amálie, 
23. Zmrhalová Tereza, 24. Von-
dráčková Klára, 27. Leščenková 
Kateřina 
Hod míčkem: chlapci 4.–5. třída 
– 8. Novotný Miroslav
děvčata 4.–5. třída – 1. Závišková 
Kateřina
Hod medicinbalem (1 kg): chlapci 
1.–3. třída – 6. Vokoun Ondřej
děvčata 1.–3. třída – 3. Dvořáková 
Amálie, 5. Leščenková Kateřina

Z našeho kraje se zúčastnili atleti 
z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Paco-
va, Nového Města na Mor., Havlíčko-
va Brodu, Ledče nad Sázavou a Vel-
kého Meziříčí. Bohužel nám nepřálo 
počasí a některé technické disciplíny 
(disk, tyč, výška žákyně) proběh-
nou až v rámci 3. kola žákovského 
přeboru družstev 13. 6. v Jihlavě.
Oproti předloňskému roku (22 
medailí – 6 přebornických titulů, 
7× druhé místo a 9× třetí místo) 
a loňskému roku (31 medailí 16 – 8 
– 7 ) je zatím nekompletní zisk 31 
medailí – 15 přebornických titulů, 
7× druhé místo a 9× třetí místo.
K nejúspěšnějším atletům celého 
přeboru patřili Radek Švihálek, 
(startoval v 5 disciplínách a ve 
všech je krajským přeborníkem) 
a Martina Homolová (3 disciplíny 
a 3 přebornické tituly). Uznání patří 
i všem dalším medailistům.

Mladší žákyně
Martina Homolová
dálka 459 cm  1.
60 m 8,77 s 1.
150 m 21,54 s 1.
Hana Kratochvílová
dálka 422 cm 2.
vrh koulí 7,20 m 2.
kriket 42,96 m 2.
Adéla Chevalierová
60 přek. 12,98 s 3.
štafeta 4×60 m (Homolová,
Kratochvílová,
Chevalierová, Buchtová)
34,99 s 1.

Mladší žáci
Radek Švihálek
60 m 8,30 s 1.
150 m 20,96 1.
výška 145 cm 1.
dálka 456 cm 1.
hod míčkem 59,93 m 1.
Tomáš Vondráček
60 m přek. 11,53 s  2.
František Dvořák
vrh koulí 8,13 m  3.

Starší žákyně
Monika Kratochvílová
60 m 8,57 s 3.
150 m 21,42 s 3.
100 m přek 18,17 3.
dálka 471 cm 1.
vrh koulí 10,75 m 1.
oštěp 28,15 m 1.
Iva Závišková
oštěp 26,20 m 2.

Starší žáci
Martin Bouček
výška 165 cm 1.
vrh koulí 12,01 m 1.
Fikr Ondřej
200 m přek. 31,80 1.
dálka 515 cm 2.
Jakub Havlíček
dálka 494 cm 3.
vrh koulí 11,42 m 3.
Martin Perutka
100 přek. 15,50 s 3.
200 m přek. 32,41 s 2.
Michal Kyus
200 m přek. – 34,59 3.
Celkové výsledky – 
www.atletikavelmez.ic.cz       -vill-

Divize muži
TJ Sokol Velké Meziříčí B – TJ 
Sokol Juliánov B 34:21 (17:12)
Poslední sobotní utkání začalo 
s mírným zpožděním kvůli ne-
příjemné autonehodě brněnských 
hráčů při cestě na zápas. Domácí 
nastupovali proti druhému celku 
tabulky s vědomím již jistého po-
stupu a tedy bez jakékoli nervozity. 
I díky těmto skutečnostem měli naši 
hráči lepší vstup do utkání a skóre 
od začátku utkání plynule narůs-
talo v náš prospěch bez jakých-
koli zvratů. V brance se několika 
skvělými zákroky blýskla dvojice 
Kubát, Kotík. Díky pestré střelbě 
a nahrávkám byl nejlepším hráčem 
na hřišti meziříčský Ladislav Šidlo. 
S tradičním brněnským soupeřem 
jsme si tak na závěr sezony poradili 
nečekaně lehce.                    -nav-
Východočeská divize mladší žá-
kyně – turnaj Havlíčkův Brod

V předposledním soutěžním turnaji 
při opakované neúčasti týmu Ži-
rovnic si naše hráčky tentokrát bez 
problémů poradily s Pardubicemi 
i s družstvem Ledče nad Sázavou. 
V souboji o turnajové vítězství 
předvedly proti pořádajícímu cel-
ku velmi dobrý výkon, který však 
k dokonalosti postrádal ještě lepší 
obrannou hru. Oporami byly bran-
kářky Veronika Sypátková a Inna 
Hleba, herní projev týmu se opíral 
o nápaditou souhru spojek Krato-
chvílová, Partlová, Studená.
Výsledky: Sokol VM – Pardubice 
22:9 (13:9), – Ledeč nad Sázavou 
22:15 (13:6), – Havlíčkův Brod 
17:21 (9:11).
Pořadí: 1. Havlíčkův Brod, 2. Velké 
Meziříčí, 3. Pardubice, 4. Ledeč nad 
Sázavou.
Hrály: Sypátková V., Hleba Inna-
Partlová M. (20), Kratochvílová 
H.(19), Studená K. (14), Sedláčková 
Kl. (4), Janečková D. (2), Doležalo-
vá R.(1), Rosová T. (1), Zezulová K., 
Homolová M. Trenérky Kratochví-
lová O., Partlová E.
Poslední domácí soutěžní utkání 
dokázali starší žáci v dramatickém 
souboji zvládnout na jedničku, 

mladší žáci i přes bojovný výkon 
nestačili na Bohunické.

Divize mladší žáci
Sokol VM – Tatran Bohunice 
2:12, 11:21 (6:10), nájezdy 7:16
Od úvodních minut byli Brněnští 
výrazně lepší ve všech házen-
kářských dovednostech a souboj 
osobních obran jasně opanovali. 
Ve druhé části souboje pak domácí 
bojovným výkonem přece jen do-
kázali uhrát přijatelný výsledek. 
Poslední část – nájezdy opět lépe 
zvládl hostující celek a připsal si 
do průběžné soutěžní tabulky ma-
ximum bodů.
Hráli: Macoun – Pavliš (7), Fiala 
(3), Lečbych (3), Holub, Drápela, 
Svoboda F., Blaha, Pažourek, Ze-
linka. Trenér Janíček.

Divize mladší žáci
Sokol VM – Tatran Bohunice 
24:22 (11:13)
V dlouho očekávaném souboji 
herně vyrovnaných týmů rozho-
dl zejména ve druhém poločase 
kolektivnější a bojovnější duch 
domácích. Zlepšenou defenzivou, 
za níž vynikal výkon brankáře Jo-
sefa Brabce a nápadité útočné akce 
dokázali svěřenci trenéra Janíčka 
„přetavit“ v cenné vítězství.
Hráli: Brabec-Krátký (8), Svoboda 
J.(7), Pospíšil M.(3), Horák (2), 
Juránek (2), Pospíšil J.(1), Pavliš 
(1), Fiala, Holub, Lečbych. Trenér 
Janíček.                                   -záv-

Tabulka – mladší žáci:
 1. Tatran Bohunice 51 49 0 2 790 : 331 98
 2. Sokol Nové Veselí 51 40 2 9 694 : 366 82
 3. HK Ivančice 54 40 2 12 706 : 457 82
 4. HK KP Brno 54 36 2 16 736 : 436 74
 5. Sokol VM 51 32 3 16 575 : 502 67
 6. SK Kuřim 51 24 1 26 447 : 491 49
 7. Sokol Juliánov 54 21 0 33 418 : 536 42
 8. SHC Maloměřice 51 15 2 34 466 : 613 32
 9. Sokol Sokolnice 51 10 2 39 319 : 642 22
10. SK HC Tišnov 51 5 1 45 300 : 621 11
11. Sokol Hostěrádky 51 5 1 45 214 : 670 11

Tabulka – starší žáci:
 1. Sokol Nové Veselí 15 15 0 0 515 : 226 30
 2. Sokol Juliánov 17 12 1 4 463 : 364 25
 3. Sokol Sokolnice 16 10 0 6 425 : 349 20
 4. SHC Maloměřice 15 8 1 6 374 : 298 17
 5. Velké Meziříčí 16 8 0 8 353 : 351 16
 6. Bohunice 16 8 0 8 340 : 373 16
 7. Ivančice 17 7 1 9 346 : 355 15
 8. HK KP Brno 16 7 0 9 374 : 383 14
 9. SK HC Tišnov 15 1 1 13 161 : 427 3
10. SK Kuřim 15 1 0 14 145 : 370 2

MSD sk. D
FC Velké Meziříčí – SOKOL 
Konice 2:2 (0:2)
Střelci: Pokorný (69.), Brychta (71.) 
– Hlouš (28.), Přikryl (34.). Rozhod-
čí: Šenkýř – Smekal, Laštůvka, ž. k. 
Kratochvíl (89.), Mucha (22.) – Ši-
mek (62.), bez č. k., diváků 210.
Sestava FC VM: Invald – Hort, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(89. Jedlička), Klusák (81. Beran), 
Berka (60. Loup) – Pokorný, Němec 
– Kratochvíl. 
Domácí celek hodlal v posledním 
zápase před domácím publikem 
potvrdit předchozí bodové zisky 
z venkovních hřišť a od úvodního 
hvizdu to dokazoval i na hřišti. 
Už ve druhé minutě po akci Horta 
s Kratochvílem se ve výhodné po-
zici zastřeloval Berka a vzápětí po 
Brychtově vysunutí Němec obešel 
vybíhajícího Kmecíka v brance 
hostů, jenže jeho střelu, mířící do 
prázdné branky, stihl v poslední 
chvíli skluzem odvrátit na roh Penc. 
Nátlaková hra Velmezu nedala hos-
tům vydechnout. K prvnímu váž-
nějšímu ohrožení Invaldovy branky 
se dostali až ve dvanácté minutě 
střelou z uctivé vzdálenosti a ještě 
k tomu nad. V 17. min. měly Konice 
štěstí, když po pravé straně utekl 
Dufek, k míči se ve vápně dostal 
Němec, ale Kmecík na jeho lehce 
zblokovanou střelu dosáhl. O sedm 
minut nato zahrávali domácí už pátý 
roh, ale bez výraznějšího efektu. 
Zato hosté dali svému soupeři lekci 
z produktivity. Po vcelku nevinně 
vyhlížející standardce z pravé strany 
propadl míč až ke zcela volnému 
Hloušovi, a ten zblízka zajistil 
Konickým důležité vedení. Rázná 
odpověď hostů na výraznou pře-
vahu Velmezu hru domácího celku 
rozhodila natolik, že Přikryl o šest 
minut později náskok hostů pojistil, 

když s Hloušem nachytali obranu 
Velmezu na švestkách. Meziříčští 
až do konce poločasu na dva slepené 
góly odpověď nenašli. Druhé dějství 
už bylo o něčem jiném. Hned po pře-
stávce po akci Pokorného a Dufka 
se v gólové pozici ocitl Kratochvíl, 
ale Kmecík byl opět proti a po další 
akci kapitána Velmezu Pokorného 
nabíhající Berka míjí pravou šibeni-
ci. O úsilí domácích svědčí fakt, že 
nedlouho poté předstoper P. Mucha 
z rohu malého vápna nastřeluje jen 
boční síť. Stále sílící tlak Velmezu 
byl předzvěstí 69. a 71. min., kdy 
nejprve Pokorný po centru Něm-
ce snížil a úder Meziříčských po 
závaru před Kmecíkem dokončil 
vyrovnávající brankou Brychta. 
Závěrečná dvacetiminutovka byla 
soubojem Velmezu s Kmecíkem 
a vlastními nepřesnostmi. Snahu 
domácích rozhodnout se sice hráči 
soupeře snažili využívat k rychlým 
protiakcím, ale do šance se nedosta-
li. Tu největší z domácích měl v 87. 
Brychta, kdy šel sám na Kmecíka, 
ale ten se obelstít nedal. I tak loučení 
Velmezu s domácím trávníkem 
vyznělo důstojně.
Dvě zbývající utkání jarní části 
divize D sehraje Velmez venku, 
tj. 7. 6. ve Ždírci (odjezd v 13.45) 
a 13. 6. v Šardicích (odjezd 13.30). 
Začátek obou utkání je stanoven na 
16.30 hodin.                                -ber-

Tabulka
 1. Šardice 28 20 4 4 60:21 64
 2. Líšeň 28 19 5 4 57:22 62
 3. Hulín 28 15 7 6 52:24 52
 4. Třebíč 28 13 8 7 37:21 47
 5. Vyškov 28 13 7 8 43:31 46
 6. Vikt. Otrokovice 28 11 6 11 44:36 39
 7. Žďár n. Sáz. 28 10 7 11 45:50 37
 8. Konice 28 11 4 13 42:62 37
 9. Protivanov 28 10 6 12 34:31 36
10. Rousínov 28 10 4 14 32:36 34
11. Velké Meziříčí 28 9 7 12 36:46 34
12. Napajedla 28 7 9 12 33:50 30
13. Boskovice 28 8 6 14 27:49 30
14. Ždírec 28 7 5 16 26:45 26
15. Rájec-Jestřebí 28 6 7 15 29:49 25
16. Mohelnice 28 7 4 17 31:55 25

FC Velké Meziříčí
pořádá 13. 6. 2009
mezinárodní turnaj přípravek, 
pro r. 1998 a 2000.
Turnaj se uskuteční od 8.00 na hřišti FC Velké 
Meziříčí. Na turnaji se představí i mateřské školky 

v dovednostních soutěžích.
Všechny příznivce kopané srdečně zvou pořadatelé.

Olympiáda tří velkomeziříčských 
základních škol proběhla minulý 
týden ve čtvrtek na sportovním 
stadionu Základní školy Školní. 
Vítězství vybojovala ZŠ Školní, 
druhá byla ZŠ Oslavická a bron-
zová příčka náleží ZŠ Sokolovské. 
V první kategorii zvítězila ZŠ Osla-
vická, ve druhé a třetí ZŠ Školní, 
ve čtvrté a páté ZŠ Sokolovská.
Pořádající základní škola Soko-
lovská ve spolupráci s domem 
dětí a mládeže připravily pro děti 
sportovní klání v šesti disciplínách. 
V úvodu startovali sprinteři – chlap-
ci i dívky, poté se házelo kroužkem 
na cíl. Následoval štafetový běh 
přes překážky, štafetové skákání 
v pytlích, přetahování lanem a další 
doprovodné soutěže.
Závodění žáků tří škol ovšem před-
cházelo náležité slavnostní zahájení 
olympijských her. Po tanečním 
vystoupení s deštníky či břišních 
tanečnicích následovalo to hlavní, 
totiž zažehnutí olympijského ohně.    
Text a foto: Martina Strnadová

Krajský přebor žactva v Třebíči

Místní základní školy se utkaly na olympiádě

Turnaj ve stolním tenise o žákovského 
přeborníka města Velké Meziříčí

GlobalFIN – cup
v pátek 19. června 2009 v nové tělocvičně střední školy řemesel 
a služeb ve Velkém Meziříčí. Soutěžní disciplíny: dvouhra bez 
omezení, dvouhra do 5., 7., a 9. třídy Program: 7.45–8.15 prezence 
účastníků, 8.15–8.30 losování, 8.45 zahájení turnaje

FC VM B – Slavoj Třešť 6:5 
(2:2)
Střelci: 6. Kafka, 24. F. Trnka, 54. 
Střecha, 54. Beran, 57. Dufek, 59. 
Kružík – 9. a 11. J. Trnka, 67. a 90. 
Mikeš (PK), 76. Chalupský. Sestava 
domácích: Kučera – Invald D., Kru-
žík, Střecha, Netolický – Jedlička 
(46. Berka), Souček, Němec L. (60. 
Smejkal L.), Kafka – Beran, Trnka 
(46. Dufek). Rozhodčí: Franc – Ku-
čerík, Pojezný
Gólová show na podmáčeném tržišti 
začala po předehře, kdy osamocený 
kapitán hostí J. Trnka z penaltového 
bodu přestřelil Kučerovu branku. 
V 6. minutě si vzal na vlastní polo-
vině míč Kafka, individuelně obe-
šel kvarteto protihráčů a ranou na 
zadní tyč nedal třešťskému brankáři 
stejného jména a příjmení „Jindřich 
Jindř ich“ žádnou šanci. Jenže 
domácí poté upadli do letargie 
a přesvědčení, že vše půjde hladce 
a štěstí jim jen prší. Z toho je vyved-
ly 2 tečované střely J. Trnky, které 
zapadly za Kučerova záda (nemluvě 
o břevnu nastřeleném z 25 metrů) 
a ve 12. minutě vedli hosté 1:2. 
Domácí zabrali, na čemž měl lví 
podíl L. Němec, který ač dopoledne 
odehrál celých 90. minut, posílil 
v důležitém mači Benfi ku. Ve 24. 
minutě domácí F. Trnka po hezké 

kombinaci vyrovnal a o přestávce 
se začínalo znovu.
To už ovšem byli na hřišti Berka 
a Dufek, kteří o přestávce nahradili 
právě ne zcela zdravého F. Trnku 
a Jedličku. Od 54. minuty přišla 
smrtící pětiminutovka domácích. 
Nejdříve po Němcově rohu dopravil 
nohou míč do sítě Střecha a ná-
sledně se jako nahrávač představil 
Berka. Ten nejdříve posadil míč na 
prsa Beranovi, jenž jen sklepl míč 
do sítě, následně našel Berkův centr 
Dufka, který rovněž skóroval, do 
třetice všeho dobrého přihrál Berka 
prokličkujíce se do velkého čtverce 
pod sebe Kružíkovi, který s pomocí 
tyče dal přesnou ranou vítěznou! 
branku, byť v daný moment zvyšo-
val na 6 – 2. Domácí se totiž (není 
divu) znovu vrátili k iluzi, že je 
vše hotovo, hosté ale byli proti. Po-
zitivně naladěná a fotbalová Třešť 
nejdříve přes laxně hrající Benfi ku 
snížila Mikešem a Chalupským na 
stále „pohodový“ rozdíl dvou bra-
nek a když pak domácí odmítli po 
neproměněných tutovkách Berana 
a Dufka sedmigólovou defi nitivu, 
přišla v 90. minutě jasná penalta, 
ze které Mikeš vsítil kontaktní gól. 
Nastavení „hrůzy“ však dopadlo 
dobře, a tak jedenáctigólová estráda 
pro diváky přeci jen přinesla happy-
end velkomeziříčských barev.

-kre-




