
31. března 2010 Ročník XXI. číslo 13 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919

Jaro a Velikonoce přicházejí

Až do dnešní 18. hodiny si mů-
žete zajít pro velikonoční inspiraci 
do velkého sálu v Jupiter clubu na 
velkomeziříčském náměstí. Tam je 
od pondělí 29. do středy 31. března 
od 10 do 18 hodin k vidění výstava 
Jaro a Velikonoce přicházejí. Tu již 
tradičně připravily zdejší svaz žen 
a Jupiter club. Najdete na ní nepře-
berné množství výrobků a aktivit 

s velikonoční tematikou. Dnes je 
na programu mimo jiné pletení 
pomlázek, košíků, výroba zvířátek 
z keramiky, zdobení perníčků a od 
14 do 17 hodin velikonoční tvoření 
a další. Letos vystavuje o jedenáct 
subjektů více než loni. 

Ženy na snímku obdivují labuť 
vyrobenou z papíru. 

Text a foto: Iva Horká

Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Měřín dostanou od 
státu i kraje Vysočina dotace na dohlížecí kamery či 
osvětlení rizikových míst. Uspěly totiž v Programu 
prevence kriminality, jehož letošní první výzva byla 
zaměřena na města a obce v těsné blízkosti dálnice D 1. 
Právě ty se totiž podle zjištění policie potýkají se zvý-
šenou kriminalitou. V kraji Vysočina se do programu 
přihlásili pouze čtyři žadatelé z pětadvaceti možných. 
Vedle již zmíněných tří z velkomeziříčského regionu 
ještě i Humpolec. Hodlají realizovat projekty za více 
než 3,5 milionu korun. „Účelem poskytnutí dotace 
byla podpora a motivace regionálních obcí, jejichž 
územním obvodem prochází dálnice D1 a které jsou 
nejvíce zatíženy kriminalitou. Naším cílem je podpořit 
projekty zaměřené na omezování 
a snižování majetkové, případně 
i násilné kriminality a zvyšování 
nebezpečí pro pachatele, že bu-
dou při páchání trestné činnosti 
dopadeni,“ uvedl hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.
Ve Velkém Meziříčí 

přibude nová 
kamera i osvětlení
Velké Meziříčí by mělo získat 

dotaci v maximální možné výši 500 
tisíc korun. K tomu přidá 125 tisíc 
korun z vlastní pokladny. Finance 
využije k rozšíření kamerového 
systému města o jednu kameru. Ta 
bude hlídat parkoviště u obchodní-
ho domu Billa na Hornoměstské uli-
ci. Právě velké obchody se totiž ve 

městě často stávají cílem zlodějů. „V poslední době při-
bývá loupeží v obchodních střediscích a také vykrádání 
aut na parkovištích u obchodních center,“ říká starosta 
František Bradáč. Pachatelé podle informace policie 
často přijíždějí z daleka právě po dálnici D 1, sjedou do 
města, spáchají trestný čin a pak stejnou cestou rychle 
zmizí. „Velké Meziříčí je navíc specifi cké i v kraji 
Vysočina, protože má sjezdy i nájezdy na dálnici dva – 
v západní i východní části města,“ připomíná F. Bradáč 
a dodává, že právě z debat s policií a na její doporučení 
vychází snaha města kamerami postupně pokrýt všech-
ny výjezdy. Kromě další nové kamery Velkomeziříčští 
pořídí za peníze z programu na prevenci kriminality 
ještě osvětlení ulice K Novému světu. (Pokr. strana 2.)

Peníze na prevenci kriminality
získá Meziříčí, Bíteš i Měřín

Úspěšní sportovci Velkého Me-
ziříčí byli oceněni za své výsledky 
v roce 2009. Nominovaly je jejich 
sportovní oddíly a na základě 
výsledků ty nejlepší nich vybrala 
sportovní komise města. Všichni 
vyhlášení pak převzali poháry, 
diplomy a drobné dárky z rukou 
starosty města Františka Bradáče, 
místostarosty Josefa Komínka 
a předsedy sportovní komise a rad-
ního v jedné osobě Radovana Neci-
da v pátek 26. března 2010. 

Slavnostní večer patřil hlavně 
samotným aktérům, ale také jejich 
rodinám, přátelům a kolegům ze 
sportovního oddílu. Ti všichni 
se sešli v kinosále Jupiter clu-
bu, kde byli všichni nominovaní 
představeni. Poté bylo vyhlášeno 

jedenadvacet nejlepších sportovců 
v kategorii jednotlivců a jedenáct 
družstev. Vedle nich cenu převzali 
i dva trenéři a v kategorii zvláštní 
ocenění pět sportovců, kteří se za-
sloužili o rozvoj velkomeziříčského 
sportu a jeho současné úspěchy jsou 
tak i jejich zásluhou. 

Sportovci města byli vyhlašováni 
dle věkových skupin. V kategorii 
jednotlivců i družstev do dvanácti 
let získali cenu všichni bez pořadí. 
Konkrétní jména na prvních třech 
místech zazněla až od kategorie 
sportovců do patnácti let. Tam 
zvítězila v jednotlivcích lyžařka 
Veronika Čamková, která má za 
sebou opravdu úspěšnou sezonu. 
Mimo jiné vybojovala například 
druhou příčku v Českém poháru či 

na nedávné olympiádě dětí a mlá-
deže zlato a stříbro. 

Ve družstvech si nejlépe ved-
ly starší žákyně házené, které 
skončily druhé ve sdružené sou-
těži a postupují do žákovské ligy. 
V kategorii o stupínek výš, tedy 
do devatenácti let, zvítězil volej-
balista Zdeněk Málek, kapitán 
extraligového družstva juniorů 
a mimoto také hráč první ligy mužů 
Havlíčkův Brod. Volejbalisté pak 
zvítězili i v této věkové kategorii 
družstev, když vybojovali sedmé 
místo v extralize ČR. A zde je 
nutno podotknout, že ve Velkém 
Meziříčí soutěží spolu se zdravými 
sportovci i ti hendikepovaní, a to 
velmi úspěšně. 

(Pokračování strana 3.) 

První místa posbírali
hlavně volejbalisté a házenkáři

Starší žákyně házené přebírají z rukou starosty města Františka Bradáče pohár za první místo v kategorii 
sportovců do 15 let.                                                                                                       Foto: Martina Strnadová

V SOBOTU
Koncert Marka 

Ztraceného

3. 4. v Jupiter clubu na Ná-
městí 17, Velké Meziříčí od 
19.30 hodin.
Foto: www.marekztraceny.cz
Více strana 7

OD ZÍTŘKA
Velikonoční 
prázdniny

– 1. a 2. dubna 2010.

DNES
Středa 31. března 2010
Od 10 do 18 hodin je k vidění 
inspirativní výstava 

Jaro 
a Velikonoce 

přicházejí
Velký sál Jupiter clubu, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí
Dnešní program: pletení po-
mlázek, košíkářství (p. Bernat, 
pí Vaňková a klienti DS Bře-
zejc) 
výroba zvířátek z keramiky, 
zdobení keramických vajíček 
(pí Horká a klienti DS Březejc)
zdobení perníčků (studenti 
SŠ řemesel a služeb VM)
14 – 17 hodin velikonoční 
tvoření (SEV Ostrůvek), vý-
stava prací

DNES 
VEČER
Koncert 

na mistrovské 
křídlo Petrof 

Mistral I,
který se uskuteční v sále Zá-
kladní umělecké školy Velké 
Meziříčí na Poříčí od 18 hodin. 
Vstupné dobrovolné.
Více strana 6

POZOR!
Uzávěrka 

příštího čísla 
již zítra! 

Z důvodu velikonočních svát-
ků, které tradičně připadají 
také na pondělí (letos 5. 4.) je 
posunuta uzávěrka příštího 
14. čísla týdeníku Velkome-
ziříčsko o den dřív. Namísto 
v pátek do 14 hodin je již ve 
čtvrtek. Sportovní dopisovate-
lé mají uzávěrku jako obvykle, 
tedy po víkendu.

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Kraj se chystá v letošním roce 
spravit část svých silnic. Na souvis-
lé opravy komunikací druhé a třetí 
třídy má v rozpočtu na rok 2010 
vyhrazenou částku 114 685 000 
korun a na rekonstrukce mostů pak 
9 600 000 Kč. V našem regionu pů-
jde například o rekonstrukci silnice 
III/36049 z Vídně do Borů, až po 
křižovatku se silnicí I/37. „Tady 
se v současné době mapují škody 
po zimě a až se vyspecifi kují, bude 
stanoven přesný harmonogram 
prací,“ upřesnila tisková mluvčí 
kraje Jitka Svatošová.

U další opravy, a to ulice Vlkov-
ská ve Velké Bíteši, je nyní dokon-
čována příprava. „Jde o akci na dva 
roky po etapách. Přesné vymezení, 
rozsah a určení objízdných tras bu-
dou s vybraným zhotovitelem stavby 
stanoveny po uzavření zadávacího 
řízení,“ sdělila tisková mluvčí.

Omezení provozu se bude týkat 
také komunikace mezi Oslavicí 
a Oslavičkou na Velkomeziříč-
sku. Tam bude probíhat výstavba 
posledního úseku opravy silnice 
II/360, která má být zahájena podle 
našich informací letos. „Tato část 
bude zahrnovat výstavbu a opra-
vu silnice od Ovčírny po obchvat 
okolo Oslavice. Předpokládá se 
napřímení a rozšíření vozovky, při 
vyloučení stávajících terénních vln. 
Nejnáročnější bude úsek v okolí Ov-
čírny, kde se počítá s protihlukový-
mi stěnami, a křižovatka na Baliny 
s novým čtvrtým směrem odbočení, 
a to na přístupovou cestu ke dvěma 
nemovitostem. Před křižovatkou ve 
směru od Velkého Meziříčí budou 
pak vybudovány dva zálivy pro au-
tobusové zastávky,“ popsal situaci 
starosta Oslavičky Bohuslav Kan-
drnál. Technologie výstavby bude 

Kraj chystá opravy
některých svých komunikací

vyžadovat dlouhodobější vyloučení 
provozu na stávající silnici II/360 
v tomto úseku. Z tohoto důvodu 
bude úsek uzavřen a povede tudy 
opět objížďka, nejspíš znovu přes 
Uhřínov a Heřmanice. „V součas-
né době probíhá zadávací řízení 
na zhotovitele stavebních prací. 
Přesné vymezení, rozsah a určení 
objízdných tras bude stanoveno 
s vybraným zhotovitelem stavby 
po uzavření zadávacího řízení,“ 
dodala Svatošová.

Na první stavbu obchvatu Osla-
vičky navázala druhá stavba v úse-
ku od Oslavičského rybníku po 
Ovčírnu. Tato část byla fi nancována 
krajem Vysočina z prostředků EU, 
a tím byla dána i určitá specifi ka 
výstavby. „Bylo nutno vypsat nové 
výběrové řízení na dodavatele 
stavby, kde nakonec zvítězila fi r-
ma Strabag,“ upřesnil Bohuslav 
Kandrnál, „a jako subdodavatelé 
působily fi rmy JHP Mosty, Skan-
ska  a fi rma Outulný.“ Podle sta-
rostových slov byl budovaný úsek 
náročný, neboť musel být překonán 
tok potoku Oslavička prvním men-
ším mostem a následně musela být 
překlenuta druhým velkým mostem 
stará silnice II/360 a železniční trať. 
Projekt počítal opět s vybudováním 
velké opěrné zdi, která se kromě 
zmíněných mostů stala dominantou 
stavby. „Příroda připravila pro sta-
vebníky náročné podmínky, ať už to 
byl vysoký stav spodní vody, výskyt 
nových pramenů v průběhu stavby 
a zejména výskyt obrovských, pro 
naši krajinu typických balvanů,“ 
zmínil starosta obce. Provoz na 
novém úseku tohoto silničního tahu 
byl jen s malým skluzem zahájen 
v listopadu loňského roku.         

Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 24. 3. 2010
1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

a) Zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení 50 tis. Kč – § 5512 opravy provedené na budově 
    hasičské zbrojnice
b) Zdroj 36,5 tis. Kč – § 3419 rezerva pro sport
 Rozdělení: 36,5 tis. Kč – § 3419 anketa Sportovec města pro rok
    2009
c) Zdroj: 16 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 11 tis. Kč – § 3639 vrácení přeplatku nájmu pozemku
   1 tis. Kč – § 3533 vrácení přeplatku nájmu nebyt.
    prostor – RZP
   4 tis. Kč – § 3639 vrácení přeplatku nájmu TS
d) Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3312 fi nanční příspěvek pro pořádání
    charitativního koncertu „Muzikanti
    dětem“ dne 29. 5. 2010
e) Zdroj  1,5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  1,5 tis. Kč – § 3419 dotace pro Handicap Sport Club
    Velké Meziříčí o. s. se sídlem Velké
    Meziříčí účel: dotace na 7. ročník turna-
    je v bowlingu – nákup pohárů a diplomů
f) Zdroj: 19 tis. Kč – § 6409 rezerva místní části Mostiště
 Rozdělení: 19 tis. Kč – § 2212 dofi nancování akce „Zastávkový
    pruh v m. č. Mostiště“ dle smluvní ceny

2. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2010 s částkou 472.136 Kč z ministerstva 
vnitra na účel „Vzdělávání v Egon. centrech krajů a obcí s rozšířenou 
působností

3. Rada města
a) Schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města
 k 31. 12. 2009:
 ■ Městská správa bytů Velké Meziříčí
 ■ Městská knihovna Velké Meziříčí
 ■ Muzeum Velké Meziříčí
 ■ Sociální služby města Velké Meziříčí
 ■ Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
 ■ Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
 ■ Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková
   organizace
 ■ Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50,
   příspěvková organizace
 ■ Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42,
   příspěvková organizace
 ■ Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
 ■ Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace
 ■ Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
b) Schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěv-

kových organizací města Velké Meziříčí za rok 2009
c) Schválila objem prostředků na platy příspěvk. organizacím v ab-

solutní výši pro rok 2010
d) Schválila vyhodnocení dodržení platové regulace v roce 2009 

s tím, že stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši 
pro rok 2009 nebyl žádnou příspěvkovou organizací překročen.

4. Rada města schválila na základě shrnutí dodatků ke smlouvám 
o výpůjčce příspěvkových organizací, uzavřených na základě dele-
gování pravomocí vedoucích odborů, úplné znění smluv o výpůjčce 
k 31. 12. 2009 vůči těmto příspěvkovým organizacím:

 ■ Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí
 ■ Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí
 ■ Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, Velké Meziříčí
 ■ Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
 ■ Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50
 ■ Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10
 ■ Základní umělecká škola Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, Velké Me-
   ziříčí
 ■ Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, Komenského 10/2, Velké Meziříčí
 ■ Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
5. Rada města schválila výběr soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše, Exe-

kutorský úřad Chrudim. (Více v článku na této straně – pozn. red.)
6. Rada města schválila užívání veřejného prostranství pro umístění 

pohostinských zahrádek těmto žadatelům:
 ■ Šach invest s. r. o. – prostor na parkovišti v ulici Radnická (před 
   A-clubem)
 ■ Ing. Jiří Novotný – prostor před restaurací Obecník
 ■ Pavel Janšta – prostor před restaurací JC
 ■ Cukrárna Adina – prostor na chodníku před provozovnou

Ing. František Bradáč, starosta
(Pokračování příště)

Radu města navštívili zástupci 
Policie ČR, aby informovali o kri-
minalitě ve Velkém Meziříčí.

„Město Velké Meziříčí je hlavně 
kvůli dvěma dálničním sjezdům 
hodně specifi cké a nemůže tedy být 
až tak úplně porovnáváno s jinými 
městy v kraji,“ informoval hned 
na úvod Bohumil Šlapák, vedoucí 
Územního odboru vnější služby 
Žďár nad Sázavou.

Radu města informoval o krimi-
nogenních faktorech, jako jsou na-
příklad drogová závislost, sociálně 
patologické prostředí, alkoholismus 
a ostatní. V tomto ohledu je na tom 
prý naše město podobně jako města 
jiná. Problematika vandalismu, 
která je taktéž na stejné úrovni jako 
v jiných městech, podle jeho slov 

může plynout z nedostatku volnoča-
sových aktivit. Zdůraznil však, že 
základem boje s trestnou činností 
mládeže je výchova v rodině. Přede-
vším díky ní si děti vytváří vlastní 
morální hodnotový žebříček.

„Velké Meziříčí je stejně jako 
Žďár nad Sázavou centrem víken-
dové zábavy. Na diskotéky sem jezdí 
mládež z blízkého i vzdálenějšího 
okolí, což souvisí s výskytem drog 
ve městě, kde k nejužívanějším 
samozřejmě patří marihuana, dále 
extáze a výjimečně LSD. Podíl THC 
v cigaretě je dnes mnohem větší, než 
býval před lety,“ dále informoval 
Bohumil Šlapák.

Celkově však situaci ve městě 
hodnotil převážně kladně.

Veronika Poulová, MěÚ VM

Policisté informovali radní o trestné činnosti

Velkomeziříčští vybrali nového 
soudního exekutora. Jeho služeb 
využijí v těch nejkrajnějších pří-
padech při vymáhání pohledávek 
města. Ty ke konci loňského roku 
dosáhly až k pěti milionům třem 
stům dvaceti tisícům korun. Na 
této vysoké částce se nejvíce po-
dílejí dlužníci, kteří nezaplatili 
své pokuty za dopravní přestupky. 
Velkomeziříčský odbor dopravy tak 
eviduje čtyřiapadesát procent všech 
pohledávek města.

„Exekuce je u nás až krajní vari-
antou, když dlužníci odmítají svůj 
dluh řešit a není tedy jiné cesty. 
Město je povinno se o svoje pohle-
dávky starat, takže i k této formě ře-
šení musíme přistupovat,“ připomí-
ná starosta města František Bradáč.

Na dlužníky si posvítí nový exekutor
Nový soudní exekutor byl vybrán 

ze šestice zájemců, kteří městu 
podmínky svých služeb předlo-
žili. „Jeho nabídka byla pro nás 
nejvýhodnější,“ dodává starosta. 
Podle informací velkomeziříčské-
ho městského úřadu má vybraný 
exekutor zkušenosti právě s vymá-
háním pohledávek obcí. Je schopen 
městu nabídnout komplexní činnost 
včetně zpracování návrhu na naří-
zení exekuce. O stavu exekučního 
řízení bude pravidelně podávat 
zprávy, přičemž městský úřad může 
průběh celého řízení kontrolovat. 
Jeho činnost město nijak fi nančně 
nezatíží. Vymožené plnění bude 
započteno přednostně na vymáhané 
pohledávky oprávněného.

Martina Strnadová

I letos probíhá hubení hlodavců
Od tohoto pondělí až do třiadvacátého dubna letošního roku bude 

v našem městě opět probíhat pravidelná ochranná deratizace. „Ta se 
provádí v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví,“ informuje 
obyvatele Velkého Meziříčí prostřednictvím našeho týdeníku odpovědný 
pracovník městského úřadu z odboru životního prostředí Jan Palas. Podle 
jeho sdělení jde o opatření směřující k ochraně zdraví osob a životních 
a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocně-
ní. Město proto zajišťuje provedení deratizace v objektech předškolních 
a školních zařízení v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce 
bude realizovat specializovaná fi rma Ing. Jaroslav Drbálek – Deratex, 
ochranná dezinfekce DDD. Deratizaci kanalizační sítě provádí Vodáren-
ská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou.

Podnikatelské a další subjekty deratizaci dělají v rozsahu stanoveném 
zákonem, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracov-
ních postupů.

„V souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případnými poznatky o jeho výskytu na veřejných 
prostranstvích obraceli na odbor životního prostředí MěÚ Velké Mezi-
říčí – telefon 566 781 087, 566 781 080 – nebo přímo na telefon odborné 
fi rmy – 603 813 64,“ upřesňuje J. Palas.

Tato specializovaná fi rma z Pozďatína na Třebíčsku kromě hubení 
potkanů, krys, myší, hrabošů či hryzců a dalších hlodavců, provádí i nej-
různější dezinfekce, ale také například likvidaci plevelů nebo ochranu 
proti holubům. Tito opeřenci poměrně často ničí svým vysoce agresivním 
trusem fasády domů, zejména těch historických. Holubí trus způsobuje 
nejen narušování omítek či zničení estetického vzhledu budov, ale může 
být i zdrojem alergických onemocnění a mnoha parazitů jako třeba klíš-
ťák holubí či štěnice a podobně. K ochraně proti zmíněným ptákům se 
používají síťové, hrotové a lankové systémy, rotační systém pavouk nebo 
repelentní tmely.                                                                       Iva Horká

Vloupal se do čerpací stanice
Neznámý pachatel v době od 2.30 do 2.40 hodin 23. 3. 2010 vypáčil 

násilím vstupní dveře do benzinové čerpací stanice v Křižanově. Tu 
prohledal a odcizil cigarety různých značek. Dále vypáčil dřevěná dvířka 
úložného prostoru do herního automatu hned za vstupními dveřmi. Na 
poškozeném zařízení a odcizených věcech byla způsobena škoda ve výši 
38.000 korun.

Kradl v kantýně a v šatně
Neznámý pachatel v době od 22.30 do 5.50 hodin 23. 3. 2010 ve Velkém 

Meziříčí na ulici Třebíčská překonal oplocení u objektu místní fi rmy. 
Následně vnikl do areálu. Prošel do prostor jídelny, kde vypáčil výdejní 
okénko, a tím se dostal do prostor kantýny. Tam odcizil menší fi nanční 
hotovost. Dále vešel do skladu, kde ukradl několik balení žvýkaček značky 
Orbit. Pokusil se vypáčit dveře do místnosti šatny, což se mu nepovedlo. 
Tyto dveře následně pomocí nalezeného klíče odemknul. Uvnitř místnosti 
nalezl přenosnou kovovou pokladnu s fi nanční hotovostí. Celková škoda 
je vyčíslena ve výši 24.000 korun.

Havaroval nad ránem opilý
Dne 28. března 2010 v 3.25 hodin jel čtyřiadvacetiletý řidič s osobním 

automobilem tovární zn. Peugeot 306 v obci Velké Meziříčí po ulici 
Čermákova. Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlast-
nostem vozidla, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému 

stavu pozemní komunikace. 
Při projíždění levotočivé 
zatáčky na vlhké vozovce 
dostal vozidlem smyk, který 
nezvládl, přejel s vozidlem 
do protisměru, následně vle-
vo mimo komunikaci. Zde 
se s vozidlem převrátil na 
střechu. Na vozidle vznikla 
hmotná škoda ve výši asi 
30.000 korun. Ke zranění 
osob nedošlo. U řidiče bylo 
provedeno odborné měření 

analyzátorem alkoholu v dechu. Byla naměřena hodnota 1,64 ‰. Řidiči 
byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.

Poškodil vlakovou soupravu
Neznámý pachatel v době od 26. do rána 27. 3. 2010 na vlakovém ná-

draží ČD Křižanov posprejoval odstavenou vlakovou soupravu. Na dva 
vozy nastříkal pomocí spreje barevné obrazce a nápisy. Na poškození této 
vlakové soupravy byla způsobena škoda nejméně 40.000 korun.

Srazila jedenáctiletého chlapce
Dne 29. března ráno, okolo 7.30 hodin, došlo k dopravní nehodě 

osobního vozidla a chodce mimo obec Nové Sady směrem na Velkou 
Bíteš. Dvacetiletá řidička srazila vozidlem Škoda Favorit jedenáctiletého 
chlapce. Ten byl přepraven letecky do dětské nemocnice v Brně. Dopravní 
nehoda je stále v šetření.

(Vybráno z policejního servisu – autorka Jana Martincová.)
Připravila Simona Fňukalová, foto: Iva Horká

Velkomeziříčská firma JOPP 
Automotive, která je členem holdin-
gové skupiny JOPP Group GmbH, 
se dlouhodobě řadí mezi výrobce 
přesných komponentů pro auto-
mobilový průmysl. K sesterským 
společnostem patří Himmermann 
GmbH & Co. KG, Grimm Elek-
tronik GmbH a v neposlední řadě 
JOPP GmbH. Pobočka ve Velkém 
Meziříčí se nachází v průmyslové 
zóně a splňuje podle sdělení ve-
dení všechny náročné požadavky 
na dodavatele v tomto odvětví. 
„Jsme vlastníkem Certifi kátu ISO 
TS 16949 a ISO 14001,“ upřesňuje 
navíc jednatel fi rmy Dušan Brym, 

„naše výrobky lze rozdělit do dvou 
kategorií z hlediska umístění ve 
vozidlech. Dílce, které se nacházejí 
pod kapotou v motorovém prostoru, 
tvoří první skupinu. Jsou to zejmé-
na součástky do palivových systémů 
common rail pro dieselové motory 
vybavené tímto vstřikovacím systé-
mem od jihlavské pobočky skupiny 
Bosch.“

Dále fi rma vyrábí řadicí systémy 
pro osobní a užitková vozidla Ford 
a BMW, které zajišťují převod 
pokynů z řadicí páky převodovce. 
V neposlední řadě je také výrob-
cem odlučovače oleje pro mlado-
boleslavskou Fabii. Samostatnou 

skupinu tvoří výrobky umístěné 
v kokpitu automobilu. Jsou to 
především všechny typy řazení 
Ford Transit a Ford Galaxy, které 
JOPP dodává do závodů v Turecku, 
v Anglii a v Belgii.

Společnost JOPP 
Automotive vznikla 
ve Velkém Meziříčí 

v roce 2003
„Vše začalo na počátku roku 

2002, kdy jsem byl pověřen ma-
jitelem společnosti JOPP GmbH 
panem Dr. Büchsem vybudováním 
samostatného výrobního podniku 

JOPP v České republice,“ popisuje 
začátky podnikání v našem městě 
Dušan Brym, „vytipovali jsme vý-
robek, jehož udržitelnost ve fi rmě 
JOPP GmbH již dále z důvodu 
výrobních nákladů nebyla možná 
a projekt byl na světě. V lednu 
roku 2003 byla společnost založe-
na a hned nato jsme začali hledat 
vhodnou lokalitu.“

V centru zájmu společnosti byla 
tři místa, jedno v Mladé Boleslavi, 
další ve Velké Bíteši a ve Velkém 
Meziříčí. Naše město bylo nakonec 
vybráno jako lokalita s nejlepší při-
praveností a strategickou polohou 
pro tento projekt.      (Pokr. strana 3.)

V JOPP Automotive hospodářskou krizi ustáli.
Oživili výrobu a vytvořili nová pracovní místa

Peníze na prevenci kriminality získá Meziříčí, Bíteš i Měřín
(Pokračování ze strany 1.)

Bíteš dohlížecí kamerový systém zakládá
Velká Bíteš má připravený projekt za celkem 911 a půl tisíce korun. 

Měla by obdržet dotaci také v maximální půlmilionové výši a zbývají-
cích 411,5 tisíce korun doplatí ze svého rozpočtu. Peníze poslouží k za-
ložení dohlížecího kamerového systému města. V první etapě Bítešští 
počítají s monitorováním části Masarykova náměstí prostřednictvím 
mobilní kamery s vysokou rozlišovací schopností. „Tato speciální 
kamera bude na budově muzea a zachytí v podstatě celé náměstí – 
výjezd i příjezd,“ informuje starosta Miroslav Báňa. Bíteš už nějaké 
kamery má, ale ne v této kvalitě. Jsou například u dětského hřiště, další 
přibudou i do oblasti kulturního domu či k zahradě pro seniory. „Až 
vybudujeme optickou metropolitní síť, tyto kamery propojíme a sta-
nou se také součástí kamerového systému města,“ dodává M. Báňa.

Měřín upřednostní osvětlení před kamerami
Měřínští počítají s využitím své půlmilionové dotace spíš na 

osvětlení různých rizikových míst městysu, hodlají přistavět i nové 
sloupy veřejného osvětlení v místech, kde chybí. Kameru v této fázi 
zatím pořizovat nechtějí. „Vytipovaná místa u nájezdu na dálnici 
nebo při výjezdu z náměstí si však pro pozdější osazení kamerami 
připravíme,“ dodává starosta Měřína Jiří Servít. Náklady na celý 
projekt dosahují 986 tisíc korun.                     Martina StrnadováKamera na Jupiter clubu hlídá velkou část náměstí. Foto: M. Strnadová
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Veřejné fórum upozornilo na desítku 
největších problémů Vysočiny

První veřejné krajské fórum v České republice proběhlo 18. března 2010 
v sídle kraje Vysočina v Jihlavě. Výsledkem debaty odborníků a zástupců 
krajské samosprávy je desítka nejpalčivějších problémů našeho regionu.

Z jednotlivých diskuzních kruhů, kterých se účastnili zástupci nezis-
kovek, měst, organizátoři akcí, podnikatelé i škol a veřejných institucí 
vzešla nejžhavější témata. Ta byla přednesena ostatním účastníkům fóra 
k vyjádření souhlasu či k doplnění. Z dlouhého výčtu toho, co obyvatele 
Vysočiny nejvíce trápí, byl vygenerován výčet „10P – desatero problémů“ 
kraje Vysočina. Jsou to konkrétně tato témata:
■ nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově
■ neefektivita a zneužívání sociální záchytné sítě a nízká vážnost dů-

ležitost vzdělávání
■ stárnutí populace
■ sociální vyloučení (nezaměstnanost, závislosti, zadluženost, riziková 

mládež)
■ přetěžování silniční sítě nákladní dopravou
■ nedostatek podpory primární prevence v oblasti zdraví a nízká odpo-

vědnost občanů za své zdraví (nemoci, úrazy, zdravý životní styl)
■ vybudovat integrovaný systém nakládání s odpady
■ nedostatek zdravotnických pracovníků včetně jejich motivace k vý-

konu povolání
■ nedostatek fi nančních prostředků na obnovu a zachování kulturních 

památek, tradic, aktivit sdružení a dobrovolníků
■ nedostatečné vnímání obecné ochrany životního prostředí obyvateli kraje
■ udržitelnost škol v malých obcích
■ zbytečně vysoká administrativní náročnost ve veřejné správě
■ nedostatečná podpora soběstačnosti ve výrobě zdravých a bezpečných 

potravin
■ absence atraktivních produktů v cestovním ruchu
■ špatný stav a nedokonalost dopravní infrastruktury
■ absence stability systému pro dlouhodobé plánování
■ objízdná trasa D1 od Středočeského kraje k Jihlavě

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů iniciativy agendy 
MA 21 je zapojení široké veřejnosti do rozhodování, bude kompletní 
výčet nejcitlivějších problémů otevřen k hlasování na stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz. Po ukončení hlasování, které proběhne 
5. – 30. dubna 2010, budou výstupy zpracovány a předloženy vedení 
kraje Vysočina.

Regionální fórum kraje Vysočina proběhlo v rámci projektu 
„ANASUR – Analýza rozvojových strategií obcí vůči Strategii 
udržitelného rozvoje ČR“ podpořeného z Revolvingového fon-
du Ministerstva životního prostředí ČR.            Olga Wiesnerová,

odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad kraje Vysočina

První místa posbírali hlavně volejbalisté a házenkáři
(Dokončení ze strany 1.) Dokládá 
to vítěz kategorie jednotlivců nad 
devatenáct let, kterým se stal Petr 
Gottlieb. Ten je například mistrem 
ČR v curlingu smíšených družstev 
vozíčkářů, krom toho má výborné 
výsledky i v atletice jednotlivců či 
třeba v závěsných kuželkách. První 
místo mezi družstvy nad devatenáct 
let obsadili muži A týmu házené, 
kteří hrají druhou ligu ČR ve sku-
pině jižní Morava a po podzimní 
části jsou na druhém místě.

Komise nezapomněla ohodnotit 
ani úspěšné odchovance velkomezi-
říčského sportu. Dvěma nejlepšími 
trenéry se stali Petr Klíma za 
stolní tenis a Libor Deket, který 
trénuje starší žáky fotbalu. Kate-

gorii zvláštních ocenění moderátor 
slavnostního večera Milan Dufek 
uvedl Senecovými slovy: „Je zhola 
zbytečné se ptát, má-li život smysl 
či ne. Má takový smysl, jaký jsme 
ochotni mu dát a jaký mu dáme.“ 
Těmi výstižně představil všech pět 
následujících osobností velkome-
ziříčského sportu. Za dlouholetý 
přínos stolnímu tenisu byl vyhlášen 
František Dvořák st., za svoji čin-
nost pro fotbal Josef Janák a Aleš 
Svoboda, za zásluhy v atletice Jiří 
Winterling st. a za dlouholetou 
práci pro tělovýchovnou jednotu 
i lyžařský klub Aleš Minařík, 
in memoriam.

Se slovy díků všem, kteří pod-
porují sport ve Velkém Meziříčí 

a jeho okolí, se Milan Dufek se 
všemi oceněnými i hosty rozloučil. 
Za organizaci akce pak poděkoval 
Zuzaně Villertové a celé sportovní 
komisi města, dále Jupiter clubu 
a Ateliéru Michlíček. Za fi nanční 
a materiální podporu Městu Velké 
Meziříčí, fi rmě Falco computer, Ho-
telu Jelínkova vila, Hotelové škole 
Světlá a Obchodní akademii Velké 
Meziříčí a Ski klubu Velké Meziří-
čí. Mediálně akci podpořil týdeník 
Velkomeziř íčsko. V samotném 
závěru mohli přítomní zhlédnout 
i krátkou ukázku z free aktivit na 
Fajťáku, které si ocenění sportovci 
ale i všichni další zájemci mohou 
sami vyzkoušet.

Martina Strnadová
Kompletní výsledky Sportovce měs-
ta za rok 2009 na straně 10.

Právě vychází rodinný cestopis 
pro diváky pohádek a dětských fi l-
mů – Nejznámější pohádková místa 
křížem krážem po Česku.

Zajímá vás například, kde žila 
Malá mořská víla, nebo kde je 
zámecká zahrada, v níž se setka-
la krásná Večernice s princem 
Velenem a čarodějem Mrakomo-
rem? Nebo kde vznikly pohádky 
Lotrando a Zubejda či Jak se budí 
princezny? I to obsahuje novinka 
autora Radka Laudina, kterou právě 
vydalo nakladatelství Fragment
Čtenáři v knize najdou třicet po-

drobně rozepsaných tipů na výlety, 
plus různé zajímavosti o těchto 
pohádkách či o jejich natáčení. 
„Nechybí srovnávací fotky z fi lmu, 
a jak ta místa vypadají dnes. Sou-
částí jsou návody, jak se na tato 
místa čtenáři dostanou,“ popisuje 
koncepci knihy autor.

A na jaké pohádkové výlety vás 
prostřednictvím své knihy pozve? 
Třeba do školy, k hospodě a na svah, 
kde vznikl fi lm Krakonoš a lyžníci 
či k rybníku, kde se koupal Jan 
Werich v pohádce Byl jednou jeden 
král. Nebo také na místo, kde žila 
krásna panna v podání Zdeny Stu-
denkové z fi lmu Panna a netvor.

Do knihy zařadil autor i několik 
málo fi lmů, kterým se věnoval už 
ve své první knize Nejznámější 
f ilmová místa. „Ale neopaku-
ji informace, naopak podrobně 
přibližuji, kde všude se ještě dále 
točily. Třeba kde je hrad Pokštejn 
z Pánů kluků, nebo kde bydlel švec 
v Pyšné princezně. Na Vysočině 
jsem například podrobně zmapoval, 
kde všude vznikla pohádka Jak se 
budí princezny. S touto pohádkou, 
ale i s mapováním dalších bajek, 
mi hodně pomohl filmař Marek 
Nikodým,“ uvedl Laudin.

Při hledání pohádkových míst 
procestoval autor Českou republiku 
křížem krážem. Projel tisíce kilo-

metrů vlakem i autem a na přípravě 
knihy strávil celý rok. S fotografo-
váním některých míst mu pomáhal 
kolega Tomáš Blažek. „Podařilo se 
mu například najít lesní úvoz, kde 
cvrnkly oříšky do nosu Vladimíra 
Menšíka v pohádce Tři oříšky pro 
Popelku,“ řekl.

Vystopovat některá místa bylo 
občas skutečnou detektivkou. Nej-
obtížnější bylo najít zámek, kde žila 
princezna se zlatou hvězdou na čele. 
„Natáčelo se to před padesáti lety 
a už od dětství mě zajímalo, kde to 
bylo. Když jsem loni v létě našel 
schody, kde tenkrát režisér Martin 
Frič točil s princeznou Marií Kysel-
kovou, Karlem Effou a Kazisvětem 
Martinem Růžkem, měl jsem velkou 
radost. Vzpomněl jsem si tam, s kým 
vším jsem se v minulosti jako dítě 
na tuhle pohádku díval o Vánocích 
doma v Opatově. Tenkrát jsem si 
myslel, že je to nějaká neskutečná 
pohádková zem, která není. A hle, 
ona existuje,“ dodal.

Kniha Nejznámější pohádková 
místa křížem krážem po Česku má 
128 stran a na pultech knihkupectví 
je k dostání za 229 korun. 

-rl-

Tip na výlet:
Navštivte pohádková místa

(Dokončení ze strany 2.)
Ten byl zahájen podle slov jednatele Bryma první etapou výstavby 
a do dnešního dne byly realizovány celkem čtyři etapy. V současnosti 
disponuje společnost zhruba třemi tisíci metry čtverečními výrobní 
plochy.

Krizi pocítili již v roce 2008.
Nyní ale rozjeli výrobu nového sortimentu
Hospodářskou krizi začala fi rma v prvních náznacích pociťovat už 

v srpnu 2008. Vše potom – jako v mnoha jiných podnicích – vyvrcholilo 
v únoru 2009, kdy zakázková naplněnost nebyla daleko od bodu mrazu. 
„Hospodářský rok 2008 jsme tudíž zakončili hospodářskou ztrátou,“ 
dodává D. Brym, „organizačními opatřeními a rozjezdem nových výrob-
ků se nám ale podařilo počínaje květnem 2009 výrobu oživit a nakonec 
i vytvořit nová pracovní místa.“

V současnosti pracuje ve společnosti kolem stovky zaměstnanců ve 
dvou a třísměnném provozu. „Musím podotknout, že naši pracovníci 
tvoří velmi dobrý kolektiv na všech organizačních úrovních,“ chválí 
svoje podřízené jednatel, který přijíždí do Velkého Meziříčí z Košíkova 
u Velké Bíteše. I část zaměstnanců do práce dojíždí z blízkého okolí. 
Politikou fi rmy je podle sdělení vedení společnosti udržení zaměst-
nanosti dlouhodobého charakteru, a tím poskytnutí sociální jistoty 
zaměstnancům.

Hlavním cílem do budoucnosti
je zajištění prosperity

Cíle do blízké a střední budoucnosti jsou jasné. Zajištění prosperity 
společnosti cestou zvyšování efektivity. „K uskutečnění tohoto, v každé 
době jistě nelehkého cíle, je nutné v první řadě přistupovat zodpovědně 
ke zdrojům a snažit se v maximální míře zlepšovat procesy na všech 
stupních. Samozřejmostí je a nadále by mělo zůstat poskytování maximál-
ního servisu našim zákazníkům. A to zejména kooperativním přístupem 
a dalším rozvíjením partnerských vztahů. Zároveň chceme vytvářením 
motivačních pracovních podmínek dbát na spokojenost našich zaměst-
nanců, kteří jsou bezpochyby primárními nositeli požadované kvality 
a úspěšného dalšího rozvoje,“ přeje si devětatřicetiletý jednatel fi rmy 
Dušan Brym.

(Článek je placenou inzercí.)
Připravila: Iva Horká

►Jednatel společnosti JOPP Automotive Dušan Brym drží v rukou fi nální 
výrobek – řazení pro automobil Ford Galaxy v pravé kůži. Od tohoto typu 
fi rma vyrábí celkem sedm různých variant.                    Foto: Iva Horká

V JOPP Automotive 
hospodářskou krizi ustáli.
Oživili výrobu a vytvořili 

nová pracovní místa

Dušan Brym vystudoval SOUs v Kuřimi, zakončené maturitní zkouš-
kou. V roce 1997 pak na VUT ve Zlíně absolvoval kurz plastikářské 
technologie a v průběhu dalších let nejrůznější vzdělávací kurzy 
v oblasti nákupu, kvality, řízení výroby a lidských zdrojů, ekonomiky 
či právního minima a další.
V zaměstnání postupně prošel PBS a ITW Pronowia ve Velké Bíteši, 
poté tři roky pracoval mimo jiné jako konstruktér a manažer nových 
projektů ve fi rmě v Německu nedaleko Kolína nad Rýnem. Od srpna 
roku 2003 působí na pozici jednatele společnosti JOPP Automotive 
s. r. o. ve Velkém Meziříčí. Ovládá na střední úrovni obecnou ang-
ličtinu a velmi dobře obecnou i technickou němčinu, dále počítačové 
programy, zejména AutoCad, PRO-E, Acces a další.      Iva Horká

V kategorii družstev nad devatenáct let zvítězili muži A týmu házené.                       Foto: Martina Strnadová

V jednotlivcích do 12 let byli oce-
něni všichni nominovaní bez určení 
pořadí. Diplomy jim předali mís-
tostarosta Josef Komínek a před-
seda sportovní komise Radovan 
Necid.     Foto: Martina Strnadová
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Ukřižování a vzkříšení
Ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista tvoří základ křesťanských Ve-

likonoc. To první byl zajisté krutý způsob popravy. V případě Ježíšově 
však zároveň jde o mohutnou, světodějnou výzvu k přehodnocení všeho, 
čím člověk žije. Na kříži se ukazuje, že Boží nejvlastnější podstatou není 
triumfalismus, ale láska, která trpí. Kříž vrhá nové světlo na smysl života 
a lidské štěstí. Už nejde o to prosadit se nad druhými, zabezpečit se nebo 
získat vlivné postavení a být tzv. v pohodě. Mnohem důležitější je věrnost 
pravdě, sdílení lásky, rozdávání radosti, služba potřebným, vzájemná 
sounáležitost a soucit s trpícími. Takový způsob života víc než největší 
bohatství – šíří totiž lásku a dává opravdovou naději. To, co se běžně 
považuje za prohru, může být ve skutečnosti velkým vítězstvím. Stejně 
to platí i naopak. A co vzkříšení? Jak jen to opsat, přiblížit? Nový život, 
otevřená perspektiva. Láska je víc než smrt. Smrt nemá poslední slovo. 
Naděje, že za vším je cosi dalšího, co teď nevidíme, ale co jednou spatříme. 
Přemožení strachu, přemožení nicoty. Ještě něco? Nějaké podrobnosti? 
Nevím, je to tajemství. Fantasmagorie odmítám. Život má smysl, přestože 
umíráme, ale jak bude po smrti, to opravdu netuším. Mám naději, že cíl 
je dobrý. Věřím v přijetí, v Boží oslavu naplněného lidství. Bible říká, že 
jednou bude Bůh všechno ve všem. Víc asi nevymyslíme, není to v našich 
možnostech, lidský rozum se zkrátka dál nedostane. I tak je to hodně! Přeji 
vám radostné, nadějeplné velikonoční dny!                       Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická
1. 4. v 18 hodin – čtení pašijí (Zelený čtvrtek)
2. 4. v 18 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (Velký pátek)
4. 4. v 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (Velikonoční
  neděle)
5. 4.v 14 hodin – vycházka do přírody (Velikonoční pondělí)
6. 4.v 15 hodin – setkání dětí.
Setkání jsou otevřena všem. Pokud není uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz

Pořad bohoslužeb – sv. Mikuláš a Špitálek
Středa 31. 3. Svatého týdne
 7.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Malcovy a syna o. L. Sz.
 9.00 Špitálek – pohřební mše sv. za zemřelého
 Karla Kosoura z Osového o. M. P.

Velikonoční triduum – všechno v kostele sv. Mikuláše
Zelený čtvrtek1. 4.
16.30 Mše sv. pro děti, za Libuši Kujalovou a celou rodinu o. L. Sz.
19.00 Mše na památku večeře Páně, za papeže, biskupy,
 kněze a jáhny a za nová kněžská povolání o. L. Sz.
Velký pátek 2. 4.
15.00 Křížová cesta o. L. Sz.
19.00 Liturgie památky umučení Páně o. L. Sz.
Bílá sobota 3. 4.
20.00 Velikonoční vigilie – za farníky o. L. Sz.
Neděle zmrtvýchvstání Páně 4. 4.
 7.30 Mše sv. za Josefa Vokurku, manželku,
 rodiče Vokurkovy a duše v očistci o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu,
 za rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za děti, které přijímají
 svátost křtu o. L. Sz.
17.30 Velikonoční pobožnost o. L. Sz
18.00 Mše sv. za dvoje rodiče, strýce Cyrila a bratra Josefa o. L. Sz.
Velikonoční pondělí 5. 4.
 7.30 Mše sv. za farníky a dobrodince o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za rodinu Řezníčkovu a Dohnalovu o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Stupkovu o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu od 9.00 návštěva nemocných. Na Zelený čtvrtek začínáme 
velikonoční triduum. Ve čtvrtek v 16.30 bude mše pro děti a v 19.00 
mše na památku večeře Páně. Po mši adorace v adorační kapli do 22.00. 
Na Velký pátek adorace od 7.00. V 15.00 bude křížová cesta. Liturgie 
památky Umučení páně bude v 19.00. Adorace u Božího hrobu do 22.00. 
Sbírka bude na Boží hrob v Jeruzalémě. Na Bílou sobotu adorace u Božího 
hrobu od 7.00 do 19.30. Velikonoční vigilie ve 20.00. Na tuto bohosluž-
bu si přineseme svíčky. V neděli slavíme Velikonoce. Mše sv. budou 
spojeny s požehnáním pokrmů. V 17.30 bude velikonoční pobožnost. 
Hrkání bude v pátek v 6.00, 12.00, 15.00, 18.00, v sobotu v 6.00, 12.00, 
18.00. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Podrobný plán 
předvelikonočních zpovědí najdete ve vývěsce. Velikonoční sbírka bude 
věnovaná na opravu kostela.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Bohoslužba se zpěvy v Netíně na 
poděkování za opravu varhan
Děkovná bohoslužba za dokončenou první etapu rekonstrukce 
netínských varhan se bude konat 11. dubna 2010 ve 14.30 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně.
Při té příležitosti vystoupí tamní dětský pěvecký sbor pod vedením 
Martiny a Vladimíra Sklenáře, soubor Musica la Cornetta pod vede-
ním Pavly Krejzlové a Boženy Mikyskové, dále Helena Klimešová 
s Věrou Kuklíkovou, Iva Horká, Věra Sokolová, Pavla Kamanová, 
Jaroslav Pavlas a Petr Sobotka. Zazní jak skladby staršího data, tak 
soudobé, kánony, spirituály a další, ale také sólo na opravené varhany, 
které zahraje varhaník a pedagog Petr Sobotka. V jeho podání si bu-
dete moci poslechnout Biblickou sonátu č. 1 – Boj Davida a Goliáše 
od Johanna Kuhnaua (1660–1722).
Po skončení obřadu je pro zájemce připravena ‚chvilka otevřených 
dveří‘ na kůru, kde si mohou prohlédnout zblízka opravený netínský 
nástroj.
Srdečně zveme širokou veřejnost.                                    -realtym-

Přečti si svůj 
kousek Bible

Devadesát pě t let uplynulo 
26. března 2010 od smrti velkome-
ziříčského čestného měšťana Anto-
nína Vorla. Narodil se 
v roce 1843 na Ostrův-
ku jako syn obuvníka. 
Již od dětství vyrůstal 
ve vlasteneckém pro-
středí, které ho výrazně 
ovlivnilo.

Po studiích v Brně 
a v Praze se stal roku 
1862 učitelem na hlavní 
škole ve Velkém Me-
ziříčí. Později složil 
profesorské zkoušky a dlouhá léta 
působil jako školní inspektor na 
Vyškovsku. Svoji učitelskou dráhu 
zakončil jako školní rada.

Antonín Vorel byl člověk vše-
stranně nadaný. Již od svých praž-
ských studií se zajímal o tělesnou 
výchovu. V Praze přišel do styku 
se zakladatelem sokolské myšlenky 
Miroslavem Tyršem a jeho učitelem 
v kurzu tělesné výchovy byl Jan 
Malypetr. Hned po svém nástupu 
na učitelské místo se zasloužil o za-
vedení tělocviku pro chlapce jako 

Antonín Vorel,
čestný velkomeziříčský měšťan

Svátek božího 
milosrdenství 

a žehnání varhan
Neděle 11. dubna 2010, kostel 

Božího milosrdenství a sv. Fausty-
ny ve Slavkovicích u Nového Města 
na Moravě

PROGRAM:
Od 12 hodin – Příležitost ke svátosti 
smíření
13.40 hodin – Úvodní slovo, za-
hájení
13.50 hodin – První přednáška, 
P. Mgr. Tomasz Kazański SAC
14 hodin – Druhá přednáška, 
Doc. ThDr. MUDr. Jaroslav Max 
Kašparů
14.30 hodin – Modlitba Korunky 
k Božímu milosrdenství
příprava ke slavnostní liturgii
15 hodin – Mše svatá
(Hlavní celebrant: Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký, půl ho-
diny po mši svaté Cesta světla.) Více 
informací na www.slavkovice.cz, 
tel. 566 502 856

             -jog-

nepovinného předmětu. Na jeho 
žádost dala městská rada upravit 
na školním nádvoří letní cvičiště 

a Velké Meziříčí tak 
mělo první letní tělo-
cvičnu na Moravě.

V roce 1868 byl Vo-
rel jedním ze zaklada-
telů velkomeziříčského 
Sokola a stal se jeho 
prvním náčelníkem. 
Kromě pravidelného 
cvičení spolupracoval 
Sokol také s pěveckým 
a ochotnickým spol-

kem. Ochotnické divadlo Vorel ne-
jen sám hrál, ale některé hry i reží-
roval a upravoval pro ně písně nebo 
je sám skládal. Později sbíral lidové 
písně, které vydal pod názvem Naše 
písně jako školní zpěvník.

Nadaný byl také výtvarně. Tyto 
dispozice po něm zdědila jeho 
dcera Zdenka Vorlová, akademická 
malířka.

Antonín Vorel je pochován na 
Starém hřbitově u kostela Nejsvě-
tější Trojice.

-ripp- Foto: Archiv muzea VM

Za půl roku se toho dá hodně naučit. A právě to dokázali prvňáčci 
ze ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí. V březnu pozvali rodiče na „Den 
otevřených dveří“.

V den D netrpělivě očekávali velkou návštěvu, která se také v hojném 
počtu dostavila. A tak mohly děti návštěvě ukázat, jak se za půlroční 
snažení popraly s písmenky, počítáním a co již všechno vědí o světě 
kolem nás.

Odměnou za snahu byla velká pochvala rodičů a sladká odměna od 
maminek.

Na závěr jsme si mohli říct jedno staré přísloví: „Bez práce nejsou ko-
láče“ – bez snažení nejsou výsledky. Ale toto přísloví na naše prvňáčky 
neplatí.                                        Za prvňáčky za ZŠ Školní paní učitelky

Den otevřených dveří v 1. třídách na Školní

V sobotu 13. 3. 2010 se konalo 
další setkání důchodců z Borů, Cy-
rilova, Skleného nad Oslavou, Ra-
denic, Rousměrova a Laštoviček. 
Jaro sice ještě na dveře nezaťukalo, 
ale naši starší spoluobčané se sešli 
v kulturním domě, aby si pobese-
dovali, zatančili a vůbec se spolu 
po 2 letech zase sešli.

Setkání zahájil a všechny pří-
tomné přivítal starosta Borů Josef 
Březka. Po něm se ujal slova staros-
ta Radenic pan Sýkora a nemocnou 
starostku ze Skleného nad Oslavou 
zastoupila paní Havlíčková. 

A za Klub dobré pohody pro-
mluvila Blanka Křížová z Borů, 
která představila všechny akce, 

jež pro naše seniory připravuje.
Naše starší spoluobčany přišly 

potěšit také děti ze ZŠ, které si 
připravily velmi pěkný, zajímavý 
a vtipný program. Děti z 1. třídy 
vystoupily s pásmem o čertech, 
které s nimi nacvičila p. uč. Jana 
Zikmundová. Starší děvčata za-
hrála skladby na klávesy a ze-
jména na fl étny. Pěvecký kroužek 
s hudebním doprovodem p. uč. 
Katky Brychtové, přidal tři hezké 
písničky.

 Po společném focení už násle-
dovala volná zábava a k tanci a po-
slechu hrála až do večera Šafářanka 
z Křižanova pod vedením Ondry 
Chalupy. A hrála moc pěkně.

O krásnou výzdobu sálu, obsluhu 
a přípravu bohatého občerstvení se 
staral osvědčený tým členek SPOZ 
z Borů, Skleného nad Oslavou 
a Radenic. Letos poprvé v režii 
Jany Zikmundové, nové předsed-
kyně SPOZ Bory.

Mysl íme si ,  že se le tošn í 
setkání vydařilo a chtěly bychom 
poděkovat také sponzorovi, země-
dělské fi rmě z  Mostišť za fi nanční 
příspěvek.

Moc nás při loučení dojal ko-
mentář jednoho našeho seniora, 
který nám přál, aby se jednou o nás 
také tak pěkně někdo postaral.

Z. Jurková
Foto: Stanislav Charvát

Setkání důchodců z Borů a okolí

Dne 28. března 2010 uplynul 
rok od smrti známého a uznáva-
ného „Medříčáka“ Boba Miku-
láška. Jeho jméno bylo dlouhá 
léta spojeno s muzeem a kultu-
rou ve městě vůbec. Ředitelem 
a v té době jediným odborným 
pracovníkem muzea se stal v září 
1971 a ve funkci vytrval téměř 26 
let. Během této doby se muzeum 
z městského zařízení stalo poboč-
kou okresního, aby se posléze zase 
vrátilo pod ochranná křídla města.

Mikuláškovou zásluhou bylo 
v meziříčském muzeu vybudováno 
oddělení pozemních komunikací 

Apoštolská církev zve občany 
Velké Bíteše, Velkého Meziříčí 
a okolí k Celonárodnímu čtení 
Bible, které se uskuteční ve Vel-
ké Bíteši 1. 4. 2010 a ve Velkém 
Meziříčí 2. a 3. 4. 2010, vždy na 
náměstí.

Loni se tohoto projektu zúčast-
nilo více než 80 měst naší vlas-
ti. Do této akce se může zapojit 
každý občan. Součástí projektu 
bude i prodej nového překladu 
Bible 21 za velmi výhodné ceny, 
který vyšel v loňském roce.    -kam-

jako první muzeum podobného za-
měření v Evropě. Kromě množství 

Od úmrtí Bohuslava Mikuláška uplynul rok
drobnějších muzejních výstav, je-
jichž byl autorem, nelze nevzpome-
nout dlouhodobé výstavy věnované 
letci ing. Janu Čermákovi a akade-
mickému sochaři Jiřímu Markovi, 
jež obě přispěly k popularizaci těch-
to rodáků v jejich rodišti. Muzeum 
provedl úspěšně úskalím restituce 
zámku a díky jeho diplomatickému 
jednání zůstalo v zámeckých pro-
storách umístěno dodnes.

Byl dlouholetým členem redakční 
rady Kulturního zpravodaje. Na 
jeho příspěvky z dějin města čekali 
každý měsíc mladí i staří obyvatelé 
Velkého Meziříčí i okolí. V roce 

1990 se přičinil o obnovení týdeníku 
(zpočátku čtrnáctideníku) Velkome-
ziříčsko, které až do roku 1993 vy-
dávalo muzeum pod jeho vedením.

Bohuslav Mikulášek byl člověk 
nesmírně vzdělaný, znalec umění 
i literatury, svým zaměřením nejen 
historik, ale především filozof a 
fi lantrop. Jeho znalosti a zkušenosti 
oceňovali i kolegové v Muzeu Vy-
sočiny Třebíč, kde působil od pod-
zimu 1997. Je jen škoda, že zemřel 
tak brzy. V prosinci letošního roku 
by se dožil 65 let.  

 Marie Ripperová 
Foto: archiv Velkomeziříčsko



■ Prodám byt 3+1 v Křižanově, 
ulice U školy, první patro. Cena 800 
– 900 tisíc Kč. Tel.: 604 787 816

■ Prodám RD 5+1 v Křižanově 
na náměstí, zastavěná plocha cca 
107 m2, velký pozemek, vhodný 
i pro podnikatele, výborné umíst-
nění. tel.: 724 273 093 večer
■ Prodám zahradu o velikosti 
780 m2 se zahradní chatkou na zá-
padní straně Velkého Meziříčí, cca 
300 metrů od hranice města, krásná 
slunná poloha, vodovod, studna 
vlastní, cena dohodou. V případě 
zájmu volejte na tel.: 724 588 149
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■  H l e d á m pr o n áje m g a r -
sonky 1+kk , 1+1 nebo 2+1 do 
5.500 Kč/měsíc, včetně služeb, k na-
stěhování duben – květen. Spěchá, 
vážný zájem. Tel.: 777 656 337.
■ Pronajmu byt 2+1, Velká Bíteš, 
U Stadionu. Tel.: 774 836 208.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+kk s prostornou 
garáží na ulici Čermákova. Možno 
i jednotlivě. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Zdravotní sestra hledá pod-
nájem v rodinném domku ve V. 
Meziříčí. Dle možnosti hlídání dětí, 
výpomoc. Tel.: 603 545 137.
■ Pronajmu zařízený byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 777 177 635.
■ Pronajmu byt 3+kk v klidné 
části centra města VM, nově zrekon-
struovaný a zařízený, garáž, sklep 
2×, prádelna, zahrádka s poseze-
ním. Kontakt: pstupka@seznam.cz, 
608 889 888.
■ Pronajmu byt 1. kat. ve Velkém 
Meziříčí. Tel. 602 718 096 
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. tel.: 604 419 483
■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 ve Velkém Meziříčí možno 
i s garáží. Tel.: 777 199 556
■ Pronajmu privat pro 1 – 3 osoby 
(kuchyňka, sprcha + samostatné 
WC), možnost zapůjčení nábytku. 
Volné od 1. 4. 2010 Tel.: 732 411 587
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví 
na slavnostní příležitosti. Cena 
dohodou. Tel.: 603 486 635.
Daruji

■ Štěňata kříženců menšího 
vzrůstu. Tel.: 732 910 648.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Skupina ANO  ve složení 
A. Novotný – heligonka, foukací har-
monika, zpěv; A. Novotná – harmoni-
ka, klávesy, zpěv; D. Novotná – housle; 
A. Novotná – housle; J. Sláma – ky-
tara a baskytara; host – bicí. Ozna-
mujeme změnu mob: 737 477 773. 
Hrajeme svatby, rodinné i jiné akce.

Objednáváme slepičky
stáří okolo 17 týdnů,
prodej 3. dubna 2010 od 13.00. 
A. Novotný, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728, 566 523 772

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nebytových prostor 
v objektu „Obecník“, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí:

– nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží s celkovou 
plochou 109,5 m2, včetně kuchyňky a sociálního zařízení se 
samostatným vchodem, za účelem komerčního využití. 

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, řediteli 
JUDr. Karlu Lancmanovi, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor. Předpokládaný 
termín uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor od 1. 5. 2010.

ŠŠŠ

www.lidl.cz

Pro naše logistické centrum v Měříně hledáme 
vhodné kandidáty na pozici:  

Požadujeme:
úplné středoškolské vzdělání• 
řídící a organizační schopnosti• 
vysoké pracovní nasazení• 
časovou fl exibilitu • 

Náplň práce:
po zapracování převezmete zodpovědnost a tyto úkoly: 

příprava zboží pro expedici• 
expedice zboží• 
personální plánování• 
školení nových zaměstnanců • 

Předpokládaný datum nástupu: ihned

Nabízíme:
• výborné platové podmínky
• zajímavé zaměstnání v rychle 

se rozvíjející úspěšné fi rmě
• místo výkonu práce Měřín

Vedoucí směny 

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás 
na našich webových stránkách www.lidl.cz
(Kariéra a společnost). Vyplňte, prosím, on-line formulář, 
nezapomeňte přiložit životopis a motivační dopis.

VS merin 136x120 cb.indd   1 19.3.2010   10:42:12

Trade House, s. r. o.,
Třebíčská 1362/85
594 01 Velké Meziříčí
– ekologická likvidace osobních a nákladních automobilů
– při odběru vydáme potvrzení o likvidaci 
 pro dopravní inspektorát
– prodej použitých náhradních dílů
tel. 739 255 406, 566 523 997

Fa Trojan

Tel.: 739 315 908, 
566 521 329

Restaurace U Bílého koníčka
získala certifi kát kvality
za regionální a národní
českou kuchyni,

který uděluje organizace:
European Centre for Ekology and Tourism, 
Czech Republic.

Od dubna 2010 otevíráme sobotní víkendové kurzy pro pokročilé
► Termín 1: 17. a 24. dubna 2010 10 × 90 min.
► Termín 2: 1. a 15. května 2010 10 × 90 min.
► Termín 3: 22., 29. května a 5. června 15 × 90 min.
OMEZENÝ POČET MÍST max. 6 osob!!!
Příjem přihlášek do 14. dubna 2010
Kontakt: ECO Velké Meziříčí, R. Procházková tel.: 602 325 108

Intenzivní víkendová výuka angličtiny
s americkým rodilým mluvčím

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

* Prodej, montáž a servis chladící 
a klimatizační techniky

* Plnění autoklimatizací
* PRODEJ DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
chladničky, mrazničky, sporáky, 
pračky, vysavače, roboty, varné 
konvice…

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

Prodám
■ Cihlové bloky Tondach 30 P+D 
4 palety (zbytek ze stavby) cena 
18 Kč kus. Tel.: 608 401 132
■  Jawu 350, t yp 639.  Tel .: 
606 157 522.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali – 
Marabel – Adéla. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Volkswagen Bora, vínová meta-
líza, nová karoserie, LPG 1.6, r. v. 
1999. Tel.: 739 600 040.
■ Nabízím půdu na zásyp, VM. 
Tel.: 608 550 196.

■ Auto Škodu Felicii 1,3 GLX, 
nově po STK na dva roky, tažné 
zařízení, rádio, střešní okno, dělené 
zadní sedačky, vystříkané dutiny, 
bez koroze, cena 26.000 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Zachovalý kombinovaný spo-
rák Mora, plně funkční, cena 
dohodou. Tel.: 739 285 725.
■  Mace šk y,  6  Kč / k s .  Tel .: 
737 767 876.
■ Sadbové brambory červené/
bílé, polorané, 350 Kč/q. Baleno po 
25 kg, volat po 18. hodině, VM. Tel. 
724 342 805.
■  Obývací stěnu  – černoše-
dá, zánovní 2 roky, levně. tel: 
606 157 522
■ 100 HZ televizi Nokia uhlopříč-
ka 67 cm. tel. 606 157 522

■ Kontejnorované borovice čer-
né. Tel. 736 272 064
■ Sklokeramický sporák v záruce, 
cena dohodou, tel.: 603 310 188
■ Dívčí pokoj bílý, ve velmi 
dobrém stavu, 2× šatní skříň, 1× 
knihovna, skříň se zrcadlem, psací 
stůl s velkou pracovní deskou, 
cena 8.000 Kč jinak domluva. tel.: 
732 802 808
■ Ječmen jarní a pšenici, po do-
hodě dovezu. Tel.: 604 330 107
■ Pitbike 150 model 2008, 12 KW, 
licence Honda, cros 110 km/h, 
výška sedla 87 cm, sportovní výfuk 
a podvozek, cena 21.000 Kč. Tel.: 
603 993 027
■ Kvalitní dojnici – na čtvrtém 
teleti. Zvyklá na domácí chov. Jako 
bonus – strojní dojení . Zn. Spěchá. 
Tel.: 608 144 569, 566 544 160
Koupím
■ Gramorádio Tesla 1007A „Alle-
gro“, Tesla 1002A „Maestro I“ nebo 
Tesla 1003A „Orchestr“, popř. jiné 
gramorádio Tesla z let 1958–1961 
v dobrém stavu (s funkčním rádiem 
i gramofonem). Tel.: 720 167 481 (ve 
všední dny po 15. hodině). Prosím 
nabídněte. 
■ Motor VW Golf II 16 TD, pouze 
v dobrém stavu. Tel.: 605 299 907.
■ Postýlku a zachovalou výba-
vičku po jednom miminku pro 
holčičku. Tel.: 606 954 718.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
Nemovitosti
■ Koupím menší RD nebo sta-
vební pozemek ve starší zástavbě 
ve Velké Bíteši. Platba hotově. Tel.: 
737 931 500.

■ Prodám RD se zahradou ve 
Velkém Meziříčí na ulici Vr-
chovecká. Cena 1.150.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat. 
Tel.: 777 628 982. 

■ Prodám RD 4+1 v Kři-
žanově, bez zahrady, studna, 
plyn, koupelna, 2× WC, možno 
k bydlení i podnikání, hypo-
téka možná, cena 599.000 Kč. 
Tel.: 777 587 965

■ Prodám RD 2× 3+1 10 km 
od VM., Př ízemí domu 3 
místnosti + kuchyň, terasa, 
koupelna, wc. 2 .NP byt 3+1 
s koupelnou, wc, terasou. Při 
rychlém jednání dohoda o ceně 
možná. Tel.: 607 917 718 

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v cihlovém domě, 
plast. okna s řadovou garáží ve 
Velkém Meziříčí, možno i sa-
mostatně. „Nejvyšší nabídce“ 
tel. 776 270 262

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 8. 4. 2010 od 8.30 do 11.10 
hodin. Velké Meziříčí: ulice Nová 
Říše (od Zahradní dolů), Uhřínov-
ská 18, 20, Zahradní (od statků po 
křižovatku s Novou Říší), Střední 
škola, Agro, Real elektro, RODOS, 
JPM Net, Complet od 7.30 do 14.30 
hodin Velké Meziříčí: část města 
napájená z trafostatnic s energetic-
kým názvem Weckman a Autorast, 
dále trafostanice Vezeko (č. 201291) 
– vypnutí se netýká domácností, 
trafostanice Evra2 (č. 201039) od 
12. 4. 2010 od 7.30 do 14.30 hodin.
Velké Meziř íčí Hornoměstská 
361/33, 364/37 od 11.10 do 13.40 
hodin Velké Meziříčí: ulice Fr. Strá-
necké po ulici Na Pískách, Hliniště 
1018, 951, Jihlavská, Na Pískách, 
Polní, Strmá, U Elektrárny.

-E.ON-

První jarní výskok
Cvičiště AD ASTRA Dolní Heřmanice vás i vaše šelmy srdečně zve 
na první jarní ukázky psích dovedností a agility ve dnech: neděle 4. 4. 
a 11. 4. vždy od 14 hodin na cvičišti v Dolních Heřmanicích. V těchto 
dnech se také uskuteční zápisy do jarních kurzů agility a psí poslušnosti. 
Více informací naleznete na webových stránkách: www.ad-astra-dh.ic.cz, 
nebo na tel.: 777 612 484 

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli ke krásně strávenému neděl-
nímu odpoledni v Dobré Vodě na akci Velikonoce u nás.
Rozhodně se bylo na co dívat, možnost nákupu veliká, málokdo 
odcházel s prázdnou.
Kdo přišel, určitě nelitoval. A hojná účast byla tou největší odměnou 
pro organizátory.
Děkujeme i všem sponzorům, kteří akci podpořili fi nančně.
Cíl akce – ukázat světu šikovné ručičky našich spoluobčanů a to, že 
i na vesnici se dá hezky žít, byl splněn na výbornou.

Obecní úřad a knihovna Dobrá Voda

Provedeme zednické práce, 
vodoinstalace, topení,

sádrokarton
tel. 606 157 522

Přijmeme prodavače
s plynulou znalostí
anglického jazyka

pro specializovaný obchod
s nářadím ve Velkém Meziříčí.

NG servis, s. r. o.,
www.ng-servis.cz
Tel.: 739 305 040



Číslo 13 31. března 2010 strana 6

POCITY a DEVÍTKA
Brněnská skupina Pocity pozva-
la jednu z nejlepších folkových 
kapel Devítka k jedinečnému 
společnému koncertu, který se 
uskuteční v příjemném prostředí 
Katolického domu v Křižanově 
9. 4. v 19.30. Jste srdečně zváni.

www.pocity.net 
a www.devitka.cz

Výstava se koná 24. dubna 2010 z důvodu stále vyšší účasti v sále 
hasičky ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ (nad gymnáziem).
Zahájení ve 14 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě. Vstup 
je povolen jen osobám starším 18 let.
Vzorky pálenek o obsahu 0,5 litru se podávají nejpozději do 17. dubna 
2010 do 12 hodin v Kozlově u starosty obce Jaromíra Plodka (bytem 
Kozlov, nádraží – tel.: 604 809 429) nebo v pálenici Kozlov u Karla Eliáše 
(tel.: 604 758 947).
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, 
popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce 
(slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, rynglovice atd.).
Přijímají se vzorky s procentem alkoholu maximálně do 55 %.
Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
Vítězné pořadí určí stanovené komise – vyhlášení výsledků bude zveřej-
něno na veřejné výstavě pálenek dne 24. dubna ve Velkém Meziříčí.
Více informací najdete v čísle 13 týdeníku Velkomeziř íčsko 
nebo také na www.kozlov.cz                           -plod- (pi)

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10
Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace pro školní rok 2010/11.
Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Če-

chova 1523/10, oznamuje rodičům dětí předškolního věku, že zápis do MŠ 
na všech odloučených pracovištích MŠ proběhne ve dnech 14. a 15. 4. 2010 
od 9 do 16 hodin. Zápis provádějí vedoucí učitelky odloučených pracovišť. 
Rodiče mají možnost vyzvednout si tiskopisy k zápisu na jimi zvolené 
MŠ v průběhu měsíce března 2010. Jde o tiskopisy k zápisu. Podrobnější 
informace poskytujeme i na webu MŠ – www.msvm.cz. Rozhodování 
o přijetí dítěte probíhá ve správním řízení.

Seznam odloučených pracovišť MŠ:
MŠ Sokolovská 29, tel. 566 522 832, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková
MŠ Sportovní 6, tel. 566 522 833, vedoucí učitelka Olga Pešková
MŠ Čechova 10, tel. 566 523 025, vedoucí učitelka Naděžda Krčová
MŠ Nad Plovárnou 12, tel. 566 523 362, vedoucí učitelka Věra Kopečná
MŠ Mírová 1810, tel. 566 523 483, vedoucí učitelka Blanka Kadlíková

Informace poskytne rovněž ředitelka MŠ Mgr. Božena Suchánková, 
tel. 566 781 035, sídlo kanceláře ředitelky je Obecník 73, Velké Meziříčí.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi
Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz
Dětská burza 2010
Začínáme přijímat věci na jarní burzu. Noste, prosíme, jen jarní a letní boty
a oblečení. Větší věci (kočárky, autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky 
s vaším jménem a telefonním číslem vyvěsíme na nástěnku. Oblečení 
přineste označené cenou – nejlépe s lepicím štítkem a špendlíkem!
Příjem věcí k prodeji: 6. 4.: 9.00–14.00; 7. 4.: 9.00–14.00; 8. 4.: 9.00–12.00, 
15.00–18.00
Prodej: 12. 4.: 14.00–18.00; 13. 4.: 9.00–14.00; 14. 4.: 9.00–14.00; 15. 4.: 
9.00–12.00, 15.00–18.00
Výdej věcí zpět: 21. 4.: 9.00 – 12.00, 15.00 – 17.00; 22. 4.: 9.00 – 12.00, 
15.00 – 17.00
Pravidla prodeje se dozvíte na tel. čísle 777 183 388.
Jedeme na výlet, pojeďte s námi –
v sobotu 24. 4. 2010 se uskuteční zájezd na
Floru Olomouc – Jarní zahradnické trhy
Odjezd autobusu v 6 hodin od Penny u autobusového nádraží
Návrat v pozdních odpoledních hodinách.
Informace na tel. čísle 777 183 388

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny?
Využijte tedy naší nabídky a objednejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě.
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Předplatíte si týdeník v pdf a bude vám zasílán na vaši 
e-mailovou adresu.
Jeho cena bude 6 Kč, navíc s barevnou obálkou (tj. první a poslední 
strana novin).
Informace získáte také na telefonu: 566 782 009 (pevná linka) 
nebo 739 100 979 (síť O2).                                     -ivh-

Výstava obrazů Jitky Králíkové

Prodejní výstava obrazů a loutek

potrvá do 31. března 2010

v kavárně CAFÉ TIME
v Passage IMCA

Náměstí 12/14, Velké Meziříčí

Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum (ww.tvorive-centrum.cz).
Otevřeno každý všední den a o víkendu 30. dubna až 2. května od 10.00 
do 18.00. Vstupné dobrovolné. Vernisáž výstavy 4. 4. 2010 v 15.00 – jste 
srdečně zváni.

4. 4.–31. 5. 2010
Oslavice u Velkého MeziříčíV pátek 16. dubna 2010 vystoupí v KD v Pikárci (namísto 

avizovaného Žďáru skupina Turbo).
Zúčastněte se soutěže o volné vstupenky. Pošlete správ-
nou odpověď na soutěžní otázku: Ve kterém roce vznikla 
první sestava skupiny Turbo a v jakém byla složení? 
do 11. dubna (včetně) na kontakty uvedené v tiráži. Tři 
výherci budou odměněni dvěma vstupenkami.   -red-

Bájná Atlantida v Galerii synagoga
Atlanti-

da existuje 
na pomezí 
historie 
a smyšlen-
k y,  f a k t ů 
a  pověst í . 
Ottova en-
cyklopedie 
uvá d í ,  ž e 
to byl „ve-
liký ostrov, 
k t e r ý  p r ý 
západně od 
úžiny Gib-
raltarské 
v  A t l a n t -
ském oceáně se prostíral…“. O Atlantidě se dozvídáme v dílech Pla-
tónových, která zaznamenávají vyprávění dřívějšího řeckého fi lozofa 
Solóna. Ten se zase o této tajemné zemi dozvěděl na svých cestách od 
egyptských kněží. Osud legendární země od pradávna vzrušoval a zne-
klidňoval nejen fi lozofy, básníky a umělce, ale také vědce, kteří toužili 
najít důkaz o její existenci.

Atlantida měla být velice úrodná a hustě zalidněná země. Okolo centrál-
ního chrámového pahorku byly v hlavním městě vystavěny tři soustředné 
kruhové vodní kanály spojené s mořem, které sloužily jako přístav. Du-
chovním centrem Atlantidy byl Poseidónův chrám uprostřed města.

Jako stavební materiál sloužil přírodní kámen, který se zde vyskyto-
val v bílé, černé a červené barvě. V Atlantidě byly dva prameny, jeden 
s horkou a druhý se studenou vodou. Díky tomu bylo možné zřídit pro 
všechny vrstvy obyvatelstva početné lázně. Vzkvétal také obchod s dal-
šími vyspělými civilizacemi v zahraničí…

Ať už Atlantida existovala, ať její obyvatelé byli vzdělaní a moudří, či 
jde o pouhý mýtus, báji nebo legendu, můžete se až do 18. dubna přijít 
podívat do Galerie synagoga, kde je k vidění výstava prací žáků ZUŠ Velké 
Meziříčí. Ti se ve své fantazii vypravili do bájné Atlantidy a vytvořili 
představu, jak mohla tehdejší civilizace vypadat.

Přijďte se také vydat na procházku ztracenou civilizací. Srdečně vás 
zve Muzeum Velké Meziříčí a studenti ZUŠ Velké Meziříčí.

Z různých zdrojů: Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí

Městské muzeum ve Velké Bíteši 
ve spolupráci s ateliérem Environ-
ment FaVU VUT v Brně, v čele 
s doc. ak. mal. Vladimírem Mer-
tou, pořádá výstavu „Velká Bíteš 
3000“, která se koná od 24. března 
do 15. dubna 2010 v prostorách 
městského muzea ve Velké Bíteši 
v tradičních otvíracích hodinách, 
Po-Pá 8.00-12.00, 14.00-16.00. 
Výstava byla zahájena vernisáží 
konanou 24. března.

Projekt ateliéru Environment 
FaVU VUT v Brně v městském 
muzeu ve Velké Bíteši.

Výstavní projekt Velká Bíteš 
3000 vznikl jako spontánní reakce 
na stávající expozici městského 
muzea na okraji Vysočiny a zejmé-
na na nabídku, uspořádat výstavu 
studentů ateliéru Environment 
přímo v prostorách stálé expozice 
muzea. Současná „stálá expozice“ 
muzea nabízí návštěvníkům, vedle 
klasického pohledu do minulosti re-
gionu, impulz k přemýšlení o Velké 
Bíteši jako o místě s perspektivou 
budoucích událostí. Tento region 
leží v těsném kontaktu s moravskou 
metropolí Brnem, kde konceptuální 
ateliér působí na Fakultě Výtvarné-
ho Umění VUT v Brně.

Záměrem projektu je naplnit 
prostředí muzea artefakty, které si 
při troše fantazie můžeme představit 
jako exponáty muzea ve vzdálené 
budoucnosti. Název výstavy „Velká 
Bíteš 3000“ je symbolické vyjádření 
tohoto záměru. Zaujala nás teoretic-

ká možnost postavit vedle sebe jako 
stopy paměti, minulost, přítomnost 
a budoucnost. Název výstavy byl 
použit jako otevřené zadání – téma 
k účasti na projektu studentům 
a absolventům ateliéru Environ-
ment a hostům z ostatních ateliérů 
fakulty, pro které bylo toto unikátní 
téma z různých důvodů přitažlivé.

Instalace: Výsledkem je sou-
bor autorských objektů, instalací 
a multimediálních děl, umístěných 
do stávajícího prostoru muzea. Pro 
instalace byly přednostně využity 
původní vitríny, které jsou muzeem 
používány pro „stálou“ prezentaci 
sbírkového fondu, ale někteří autoři 
umístili svá díla volně do prostoru 
muzea.

(Jako př íklad můžeme uvést 
exponát zobrazující podrobnou 
mapu tras metra Velké Bíteše, kdy 
jednotlivé stanice jsou uváděny 
v japonském jazyce a přesně od-
povídají kartografi ckému umístění 
i místním názvům ulic Velké Bíte-
še, okolních vesnic až po periferii 
města Brna.)

Hlavní funkce regionálních 
muzeí je uchovávat a prezentovat 
paměť místa pro generaci součas-
níků, ale i pro generace narozené 
v předpokládané budoucnosti. Do 
minulosti Velké Bíteše, stejně jako 
do její budoucnosti, můžeme nahlí-
žet očima autorů na této výstavě.

Bc. Ivo Kříž
(Anotace:
doc. ak. mal. Vladimír Merta)

Výstavu Velká Bíteš 3000 
lze zhlédnout do poloviny dubna

1. Když jste před více než 25 lety 
začínali, čeho jste chtěli dosáh-
nout? Jaké jste měli představy 
o vaší dráze?¨

Pochopitelně jsme chtěli prorazit 
do absolutní špičky naší hudební 
scény a hlavně jsme chtěli hrát 
muziku, která nás baví a líbí se nám 
a jež se bude líbit posluchačům. A to 
se myslím povedlo… v roce 1988 
jsme získali stříbrného Slavíka.

2. Věřili jste v 90. letech, že se dá 
Turbo znovu dohromady? Co vás ke 
společné práci opět nakoplo?

V době, kdy jsme v 90. roce 
přestali koncertovat, jsem moc 
v návrat nedoufal, ale po tom, co 
jsme se s R. Kybicem začali opět 
stýkat, jsem začal věř it, že se 
dáme dohromady. Nakonec jsme se 
s Richardem dohodli, že se vrátíme 
ke koncertování. Hodně k tomu 
dopomohla nabídka na společný 
koncert se Slade a Uriah Heep. Živé 
koncerty nám fakt moc chyběly.
3. Jste spokojeni se svým současným 
postavením na české hudební scéně? 
Považujete se již za legendy? Jaké 
další tuzemské kapely máte rádi?¨

Rozhodně bychom chtěli naše 
postavení vylepšit. Kapela má 
určitě na víc. Nevím, jestli jsme 
legendy, ale Turbo koncertuje 28. 
rok, což je docela dlouhá doba. 
V tisku jsme uváděni jako legendy. 
DVD 25 let se povedlo a získali 
jsme Zlatou desku, ale v současné 
době připravujeme nové autorské 
CD a chtěl bych, aby byla tím po-
sunem k lepšímu. Hodně lidí si píše 
o nové písničky a musíme je udělat 
opravdu dobré. Libí se mi poslední 

věci od Wanastovek, ale nejraději 
mám P. Haberu.
4. Co si posluchači mají představit 
pod názvem nového CD? Jste s ním 
absolutně spokojeni? Jak lidé na 
koncertech reagují na nové skladby?

Není zase až tak nové, vyšlo 
v roce 2005, ale je poslední. Jedna 
z písniček se jmenuje Návrat králů 
– připadlo nám docela dobré, použít 
to jako název celé desky. Nikdy 
nejsme úplně spokojeni. Navíc bylo 
moc málo času na točení a hlavně 
smíchání, takže celkový výsledek 
mohl být rozhodně lepší. Na kon-
certech se líbí především Zahráváš 
si s ohněm, lásko má a Fénix.
5. Nyní ke koncertům – 16. dub-
na vystoupíte v kulturním domě 
v Pikárci. Máte nějaký bližší vztah 
k tomu kraji?

Myslím, že tady často nevystu-
pujeme, ale právě proto necháme 
na jevišti duši, abychom uspoko-
jili místní fanoušky. A navíc jsme 
slyšeli, že je tu báječné publikum 
a hezká děvčata.
6. Kde nejraději hrajete?

Pochopitelně doma v Plzni, kde 
máme obrovskou základnu fandů, 
ale za ta léta jsme projezdili mno-
hokrát celou republiku a mohu říct, 
že jsou všude báječní lidé.
7. Co byste vzkázali fanouškům 
z okolí a tohto regionu?
Byli bychom rádi, kdyby se jich 
sešlo na koncert co nejvíce. Udě-
láme si bezvadný mejdan. Na to se 
fakt těšte!

Odpovídal Jiří Lang, skupina 
TURBO

Připravil David Pešek

TURBO vystoupí v KD Pikárci

Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina
Až do 9. dubna 2010 můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina 2009 – 

Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku. Anketa, kterou již šestým 
rokem tradičně vyhlašuje kraj Vysočina, si klade za cíl propagovat kul-
turní dění v našem regionu. Stejně jako v předešlých ročnících je i letos 
rozdělena do dvou kategorií – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. 
V jednotlivých kategoriích se o vaši přízeň uchází vždy 30 kulturních 
počinů a o tom, který projekt cenu získá, rozhodnete vy svými hlasy. 
Hlasovat v anketě mohou všichni obyvatelé České republiky, a to buď 
elektronicky nebo písemně.

Naše město je v letošním ročníku opět zastoupeno v obou vyhlašova-
ných kategoriích. Mezi kulturní aktivity se letos probojovaly oslavy 100 let 
císařských manévrů u Velkého Meziříčí. Oslavy probíhaly o víkendu 
5. – 6. září 2009. Dvoudenní akce v sobě zahrnovala několik vojenských 
přehlídek, průvod vojska městem, návštěvu císaře Františka Josefa I., 
rekonstrukci bitvy v zámeckém parku, různá vystoupení a dobový trh 
na zámeckém nádvoří, kostýmované prohlídky zámku či tematicky za-
měřenou tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Součástí těchto 
oslav byla i výstava v Galerii synagoga Bylo nebylo aneb Jak Meziříčí 
manévry hostilo. Spoustu fotografi í z těchto akcí najdete na stránkách 
muzea www.muzeumvm.cz.

V kategorii Péče o kulturní dědictví se snaží získat ocenění obnova 
fasády velkomeziříčského zámku a obnova domu č.p. 357 (dům 
s podloubím na Horním městě).

První tři vítězné kulturní počiny v každé kategorii budou oceněny 
při slavnostním vyhlášení ankety, které se uskuteční 20. května 2010 
v Horáckém divadle Jihlava.

Z řad hlasujících budou vylosováni 3 účastníci ankety, kteří získají 
publikace vydané s podporou grantového programu Edice Vysočiny 
včetně dárkového poukazu na divadelní představení v Horáckém divadle 
Jihlava pro sezonu 2010/2011 a současně jim bude nabídnuta možnost 
zúčastnit se slavnostního galavečera, v jehož rámci vystoupí vokální 
skupina Voxtet a další hosté.

Svůj hlas (každý má právo hlasovat pouze jedenkrát) můžete dát 
vždy jen jedné akci v každé kategorii. Elektronické hlasování probíhá 
na stránkách krajského úřadu. Podrobné informace jak hlasovat najdete 
právě na těchto stránkách.

Pokud se chcete ankety zúčastnit písemně, pak vyplňte hlasovací lístek, 
který byl uveřejněn v únorovém měsíčníku Kraj Vysočina. Pouze originál 
hlasovacího lístku bude započítán jako platný hlas. Tyto hlasovací lístky 
zasílejte na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památ-
kové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“.

Podpořte naše město a hlasujte v obou kategoriích!
Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

POZOR ZMĚNA!



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB
BŘEZEN – DUBEN 2010

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Komické d rama pě t i  žen 
(z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život 
jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela 
Zbytovská, Nikola Zbytov-
ská, Michal Bumbálek/Pavel 
Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉhRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Foto:
www.divadlomalehry.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 1. dubna 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.
Vstupné: 35 Kč.

Programové oddělení, tel. 566 782 004, přijímá rezervace míst na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2010/2011 – celkem 
6 představení.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
HLAVA XXII – Joseph Keller, překlad Šimon Pellar
MASKA A TVÁŘ – Luigi Chiarelli, překlad Zdeněk Digrin
BŮH MASAKRU – Yasmina Reza, překlad Michal Lázňovský
MAM’ZELLE NITOUCHE – Florimond Hervé – Henri Meilhac, 
  Albert Millaud
HRDINA ZÁPADU – John Millington Syne, překlad Vladislav 
  Čejchan
HELLO, DOLLY! – Jerry Herman – Michael Stewart
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!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupi-
nu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 28. dubna 2010
od 19 hodin

Středa 31. v 19.30 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší.
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas 
obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama 
Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského 
vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často proti-
chůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psy-
chiatra, morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky 
získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane 
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu 
můžou zlomit vaz. „Na začátku fi lmu padne závažné obvinění. Zeť, který 
žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda je obvinění 
oprávněné, nebo není. A pokud ano, zda se vše odehrálo způsobem, jakým je 
to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na počátku jeví jako pomluva 
a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná postupně měnit životy lidí a vy-
tvářet paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé postavy, jak na toto obvinění 
reagují, hájí ho nebo zpochybňují… Pro mě je tento fi lm žánrově nejbližší 
fi lmu Musíme si pomáhat. A sice v tom smyslu, že sledujeme postavy a mě-
níme na ně názor a s postupujícím dějem prohlubujeme znalost charakteru 
jednotlivých postav,“ říká režisér Jan Hřebejk. Hrají L. Vlasáková, D. Kolá-
řová, M. Huba, M. Mikulčík, A. Kratochvíl. Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 99 minut
Pátek 2. v 19.30 hodin
POUTA
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku.
Příslušníka tajné policie Antonína ubíjí všechno kolem něho. Upne se na 
nedosažitelnou dívku Kláru, která je pro něj útěkem z nudy. A to i za cenu 
zapuzení svých blízkých i systému. Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z 
pasti vlastního života. Paradoxně tím ale zrazují to, co je naplňuje, a přibli-
žují se o to více vlastnímu zničení. Pouta jsou thriller s temným příběhem a 
nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrožení, strhující 
a napínavý. Hybatelem příběhu je Antonín, nevyzpytatelná osobnost, nebez-
pečná svému okolí, s mocí a možnostmi příslušníka tajné policie v totalitním 
režimu. Za svým cílem jde sebezničujícím způsobem. Všechny postavy 
fi lmu a s nimi i diváka, udržuje ve stálém napětí. Drama ČR. V hlavní roli R. 
Zach, K. Farkašová, O. Kaiser. Režie R. Špaček. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 145 minut
Středa 7. v 17 a 19.45 hodin
AVATAR
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, 
svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. 
Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyva-
telstvem Na‘vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka 
vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný 
minerál. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření 
jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru. Na tuto náročnou misi je vybrán 
mezi jinými také Jake Sully, bývalý námořník, který byl při jedné z jeho 
předešlých misí paralyzován od pasu dolů. Jake, který se postupně sblížil 
s místním obyvatelstvem, a především s místní princeznou Neytiri, stojí před 
rozhodnutím, za koho bojovat ve fi nální bitvě, která má rozhodnout o osudu 
a vývoji celého světa. Režie James Cameron. V hlavní roli S. Worthington, 
Z. Saldanaová, S. Weaverová, S. Lang. Akční sci-fi  USA, český dabing.
Vstupné: 72, 74 Kč 161 minut 
Pátek 9. v 19.30 hodin
KATKA
Režie Helena Třeštíková. Film ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 90 minut
Sobota 10. v 19.30 hodin
MORGANOVI
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
VLKODLAK
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 102 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Fantasy horor Kanady. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 118 minut
Pátek 23. v 19.30 hodin
THE BOX
Jste experiment.
Horor USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 116 minut
Sobota 24. v 19.30 hodin
KNIHA PŘEŽITÍ
Akční dobrodružné drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Úterý 27. v 19.30 hodin, středa 28. v 17.30 hodin
NINE
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
V hlavní roli S. Loren, M. Cotillard, P. Cruz, N. Kidman, J. Dench, 
K. Hudson. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 120 minut
Středa 28. v 19.30 hodin
PROKLETÝ OSTROV 
Thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 130 minut 
Čtvrtek 29. v 19 hodin
Filmový klub
PANIKA V MĚSTEČKU 
Animovaný fi lm Belgie, Francie 2009. Režie: Stéphane Aubier, 
Vincent Patar. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč 75 minut

Hudební komedie o dvou dílech podle hry G. B. Shawa Pygmalion
Úprava a texty písní: Alan Jay Lemer. Hudba: Frederick Loewe. Česká 
verze: Ota Ornest.
Slavný americký, dnes již klasický, muzikálový titul měl premiéru na 
Broadwayi v roce1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc repríz. Henry Higgins, 
arogantní, nesnesitelný profesor fonetiky (vědy o lidské řeči), se vsadí 
s přítelem Pickeringem, že naučí chudou pouliční prodavačku květin 
Elizu Doolittlovou správně mluvit. Ta skutečně projde proměnou v se-
bevědomou mladou dámu, kterou pak mohou ve společnosti vydávat za 
urozenou aristokratku. Tento příběh, který ve své prapodstatě vychází 
ze starověké řecké báje, byl označen za nejlepší muzikál století a jeho 
popularitu ještě posílila fi lmová podoba z roku 1964, která získala osm 
Oscarů včetně ceny za režii pro George Cukora i za vynikající herecké 
výkony Audrey Hepburnové a Rexe Harissona v hlavních rolích. Autoři 
tohoto muzikálu se nesnažili vytvořit něco lepšího nebo jiného, než byla 
původní hra geniálního pana Shawa, „pouze“ strukturu hry zhutnili 
a protkali písněmi, které vtipně dokreslují postavy. Nemalou zásluhu na 
úspěšnosti má i nádherná muzika Fredericka Loewe.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Jupiter club s. r. o. uvede
Veřejná generálka Marka Ztraceného k jarní části turné

Speciální koncert po dvoudenním zkoušení ve Velkém Meziříčí, 
zde Marek Ztracený předvede scénu a repertoár před jarním turné.

Sobota 3. dubna 2010 v 19.30 hodin ve velkém sále JC.
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Předprodej vstupenek na programovém oddělení JC, 
nebo na tel. číslech 566 782 004, 566 782 001.

Změna programu vyhrazena!

Letošní výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu naší 
organizace se koná dne 8. 4. 2010 v 17 hodin v moštárně na Fajtově kopci 
ve Velké Meziříčí. Zveme všechny členy organizace, taktéž i nové zájemce 
o zahrádkaření a s tím související činnosti. Celostátní nové vedení svazu 
hledá novou koncepci rozvoje našeho sdružení, neboť společenské změny 
se zcela zákonitě promítly i do našich aktivit. Blíží se jarní celostátní 
výstava „Flora Olomouc“ a tak jako v posledních letech, opět vyjíždíme. 
Zájezd se uskuteční v sobotu 24. 4. Vyjíždíme v 7 hodin od Domusu, 
přihlášky podávejte od 1. 4. do 15. 4. u př. Švejdové osobně v pátek, 
sobotu a neděli v Radnické ulici č. 13 (zvonek) nebo na telefonním čísle 
775 647 604. Z ekonomických důvodů pojede jen jeden autobus, členové 
organizace mají přednost.                                  Za výbor ČZS Z. Nedopil

Dne 1. 4. 2010 oslaví 90. narozeniny 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan 
František Trojan 
z Balin. 
Do dalších let Ti přejí hodně zdraví,

štěstí a osobní spokojenosti 
syn František, dcery Marie 

a Jarmila s rodinami. 

Dne 5. 4. 2010 vzpomeneme 1. vý-
ročí úmrtí našeho drahého tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 
Františka Komínka.

Vzpomínají děti s rodinami.

Odešel jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne,
ale zapomenout na Tebe 
není tak snadné.
Dne 31. března 2010 vzpomeneme 
19. výročí úmrtí pana 
Jiřího Zelinky 
ze Stránecké Zhoře.

Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 6. 4. 2010 uplyne 33 let od 
úmrtí drahého manžela, tatínka 
a dědečka, pana 
Vojtěcha Hladíka 
z Měřína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Manželka a děti s rodinami

Měla jsem vás ráda 
a chtěla jsem žít,
přišla však nemoc zlá 
a já musela odejít.
Včera, 30. března, uplynulo 20 let 
od chvíle, kdy nás opustila naše 
drahá maminka a babička, paní 
Milada Kuřecová 
z Velkého Meziříčí.

Vzpomínají Jiří, Oldřich,
Věra a Olin. 

Prodej vstupenek na telefonních číslech 566 782 004, 566 782 001 nebo 
na programovém oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Život je potřeba žít napl-
no a nikdy není pozdě ho 
změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

◄ Foto: www.osobnosti.cz
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

Stolová úprava. Rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 
nebo na programové oddělení JC.

www.bagrcz.cz

Jupiter club, s. r. o., uvede

V pátek 9. 4. 2010 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC
Vstupné: 350 a 300 Kč
Rezervace a prodej na progra-
movém oddělení Jupiter clubu 
nebo na tel. čísle 566 782 004, 
566 782 001.
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
3. dubna 2010, jinak budou dány 
zpět do volného prodeje.
Změna programu vyhrazena!

JUPITER CLUB, s. r. o., VELKÉ MEZIŘÍČÍ A STETSONI
vás srdečně zvou na

Neděle 4. dubna 2010, velký sál JC, začátek ve 20 hodin
Upozornění pro muže: „Pomlázky s sebou!“
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě
Předprodej na programovém oddělení JC, Náměstí 17
Tel. 566 782 004, 566 782 005.

Základní organizace Českého svazu včelařů pro Velké Meziříčí 
a přilehlé obce vás srdečně zve na

kterou pořádají včelaři z Měřína ve dnech 4., 5. a 6. dubna 2010
v zasedací místnosti úřadu městyse Měřína vždy od 9 do 17 hodin.
Na výstavě uvidíte: prosklený úl osazený včelstvem se zřetelně označe-
nou matkou, výrobky ze včelích produktů (medové pečivo, kosmetika), 
výrobky posilující naše zdraví, pomůcky sloužící modernímu způsobu 
včelaření včetně nových úlů, medomety, oplodňáčky, chovné úly apod. 
Koupit si můžete med, medové pečivo, medové bonbony, medovinu, 
medové pivo, fi gurky z vosku, pro včelaře ochranné pomůcky, mřížky, 
podložky, odvíčkovače, značkovače matek, etikety apod. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Po vydařené Last Hip Hop Night akci vám přináším další informace 
o nadcházející akci Mafi a Records společně s Ecko Unltd uvádí I Am Mu-
sic tour, a to jsem si nenechal ujít. 3. 4. k nám do Rock depa zavítá americký 
rapper z New Yorku, žijící v Praze, NIRONIC. Na kontě má dvě vynikající 
desky, které jsou uznávané ze všech stran. Záda mu bude krýt DJ Rawal, 
toho můžete znát z radia SPIN. Program bude bohatý, z Prahy k nám po-
druhé přijede kráska Julay, která předvede novou show a přiveze si s sebou 
hosta, těšte se na rnb vsuvku. Za domácí scénu vystoupí YaknowCheck 
a Teo. Jak se dělá freestyle a beatbox, to nám ukáží Legy a McBeatUp 
z Bystřice. Bude tombola, videoprojekce, party do rána. Underground hip 
hop night in da Velme začne ve 20.00, budu se na vás těšit.    Miloš Přikryl

V pátek 23. dubna 2010 od 20.00 hodin na velkém sále JC.
Hraje: DJ BOND

v neděli 4. dubna 2010 v motelu Jestřábec 
od 20 hodin. Občerstvení zajištěno.
K poslechu a tanci hraje J. Kratochvíl. 

Americký rapper z New Yorku 
vystoupí v Rock depu

V pátek 16. dubna 2010 v Jupiter clubu
Vstupenky v předprodeji lze zakoupit za 180 Kč na programovém oddě-
lení Jupiter clubu.  
Po vyprodané podzimní „koncertní tkaničce“ a vydání alba „Hlavní 
uzávěr splínu“, kterého se prodalo přes 8 000 kusů, je Tomáš Klus no-
minovaný v kategorii „Zpěvák roku“ na hudební cenu TV Óčko 2009 a v 
kategoriích „Zpěvák roku“ a „Album roku“ na cenu Žebřík 2009 Report 
Music Awards. Začátkem března startuje druhou část své „koncertní 
tkaničky“. Po úspěšných koncertech vyjíždíme do dalších měst. Ve Vel-
kém Meziříčí se koncert uskuteční v pátek 16. 4. 2010 v Jupiter clubu. 
Začátek je ve 20 hodin, sál otevřen od 19 h odin.
Cena vstupenky je 180 Kč v předprodeji a na místě 220 Kč.
Vs t u p e n k y  l z e 
zakoupit na těch-
to místech: Velké 
Meziříčí – Jupiter 
club, programo-
vé oddělení, tel.: 
566 782 004, eM 
Móda, Vrchovecká 
74, tel.: 564 409 319. 
Žďár nad Sázavou – 
Cestovní agentura 
Vysočina Tour – 
Lenka Fejfárová, 
Nádražní 464, tel.: 
566 624 164. Třebíč 
– 1SHOP.CZ, Karlo-
vo náměstí 47, tel.: 
603 805 908. Jihlava 
– CA Ježek – Dra-
homíra Šmerglová, 
Divadelní 8, tel.: 
567 330 034. Dále 
v předprodejní síti 
Ticketportal a na 
www.ticketportal.
cz. Vstupenky jsou 
v prodeji.      

       -pp-

Zveme vás na výstavu
Marek Číhal – obrazy, František Dvořák 
– sochy, Milan Fleck – obrazy, Erik Ja-
noušek – kresby, Daniela Maružánová 
– sklo, Bára Najmanvá – bray Gerda 
Odehnalvá – obrazy, Rosťa Pátek – 
sklo, Sylvie átková – keramika, Martina 
Pospíšilová – obrazy, PWL – obrazy, 
Andrea Stehlíková – užité umění, Jitka 
Valová – vitráže
Výstava je přístupná v pracovní 
dny od 9 do 16 hodin do 18. dub-
na 2010, mimo tuto dobu je mož-
no se objednat na 776 175 670, 
jmatelier@seznam.cz, Výtvar-
ný ateliér Jana Mikysková, 
Novosady 36, Velké Meziříčí

Od úterý 23. března 2010 je otevřena první výstava letošní sezony. 
V Galerii synagoga představují svoji tvorbu žáci výtvarného oboru zdejší 
Základní umělecké školy. Výstava, která nese název Bájná Atlantida, 
bude k vidění do neděle 18. dubna.

Galerie synagoga je v březnu otevřena od úterý do pátku od 8.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00, v sobotu od 13.00 do 16.00 a v neděli od 10.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Od dubna je Galerie zpřístupněna od úterý do pátku od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00, v sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 10.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00.

Dále bych ještě rád upozornil, že oproti minulým letům došlo k mír-
nému navýšení vstupného. Dospělí za zhlédnutí výstavy i stálé expozice 
Magen David zaplatí 20 Kč; děti, studenti a senioři 10 Kč.

Těším se na vaši návštěvu a přeji klidné prožití velikonočních svátků.
Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí

Svatava Drlíčková a Gendos Čamzyryn
Jihlava – hotel Gustav Mahler, 9. dubna ve 20 hodin

Zazní hrdelní a intuitivní zpěv, tradiční i současné hudební nástroje 
z celého světa a především z Tuvy a Moravy. Gendos Čamzyryn je 
mistrem hrdelního zpěvu ve všech jeho polohách, který se prolíná s in-
tuitivním zpěvem Svatavy Drlíčkové. Jejich tradiční nástroje ladí, jako 
kdyby spolu vedly rozhovor. Kdo se zaposlouchá do spojení tuvinské 
a moravské hudby, bude mile překvapen, jak jsou si blízké.   -sd-

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu Velké Meziříčí
sděluje všem zájemcům, že v těchto dnech vyšla kniha

Sajtna Kochánov pořádá v KD Netín 16. 4. 2010

Na pomoc začínajícím badatelům
Prodejní místa knihy: Knihkupectví Marie Charvátová, Velké Meziříčí;
Novinový stánek na náměstí, Křižanov; Ivana Wasserbauerová 

Papírnictví–dárky, Měřín.

Soutěž o CD skupiny Bagr
Pět výherců naší malé soutěže získá jako dárek CD skupiny Bagr. Otázka: 
Na velikonoční sobotu se BAGR představí v Hodově. Se kterým zpěvá-
kem zde naposledy skupina účinkovala?
a) Petr Kapinus b) Alo c) Jarek Filgas d) Petr Szabó
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a jeho originál vystřihněte 
a přineste osobně nebo zašlete do redakce do 11. dubna 2010 na adresu:
Týdeník Velkomeziříčsko, Náměstí 17. 594 01 Velké Meziříčí

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Eva Šmídová
Alena Zezulová

Eva ŠmídováEE aa Š íídd ááE ŠŠ ííd á

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

Jupiter club uvede
Divadlo Járy Cimrmana

do 13. 4. 2010, výstavní sín 
Jupiter clubu, od 8 do 16 hodin 
v pracovní dny
Der n ié ra  v ýs t av y v úte r ý 
13. 4. 2010 ve 13 hodin, výstav-
ní síň, odborný výklad PhDr. Jan 
Chalupa z Horácké galer ie 
Nové Město na Moravě

Pondělí 10. května 2010 v 19 hodin ve velkém sále Jupiter clubu
Vstupné: 330 a 300 Kč

Rezervace a prodej vstupenek od 31. března 2010 na telefonních 
číslech 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém oddělení JC.

Vstupenky je nutno vyzvednout do 30. dubna 2010,
jinak budou dány do volného prodeje!

Změna programu vyhrazena!

Vernisáž: neděle 11. 4. 2010 ve 14 hodin, předsálí kina Jupiter club,
vystoupí pěvecký sbor Harmonie

Otevřeno: po-pá (úterý zavřeno) 8–16 hodin, 
dále v provozu kina, od 11. 4. do 9. 5. 2010
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ATLETIKA HANDICAP SPORT CLUB

KUŽELKY

HÁZENÁ MLÁDEŽ

Běh Lorenzovými sady
V sobotu 27. 3. jsme se úspěšně zú-
častnili prvního letošního závodu 
v přespolním běhu – 71. ročníku 
běhu Lorenzovými sady v Třebíči, 
který je nejstarším přespolním 
během na Moravě. Úvod závodu 
tradičně patřil dětem a mládež-
nickým kategoriím, poté následo-
valy ženy a mistrovská kategorie 
mužů.
Tento závod je opět zařazen do 
Běžeckého poháru Vysočiny.
Nejlepších 6 závodníků v každé 
kategorii z celého běžeckého po-
háru se zúčastní na podzim MČR 
v Pardubicích, kde kraj Vysočina 
obhajuje čelní umístění z loňského 
roku.

Z výsledků:
Nejmladší žákyně (99 a mladší) 
– 800 m
2. Uchytilová Agáta 3:25
3. Horká Lenka 3:59
5. Jelínková Karolína 4:12
Nejml. žáci (99 a mladší) – 800 m
4. Sedláček Karel 4:07
Mladší žákyně (97 a 98) – 800 m
7. Pacalová Nikola 3:55
8. Strnadová Adéla 3:58
9. Buchtová Michaela 4:01
Mladší žáci (97 a 98) – 1 400 m

9. Novotný Miroslav 6:11
Starší žákyně (95 a 96) – 1 400 m
3. Malcová Šárka 5:59

Starší žáci (95 a 96) – 1 400 m
1. Kyus Michal 4:37
Nestartoval Petr Holánek, který je 
v současné době na reprezentačním 
soustředění v Tunisu.             -vill-

I. liga mladší dorostenky
Sokol Poruba – Sokol VM 27:26 
(14:12)
Tradičně vyrovnaný souboj měly 
od prvních minut lépe rozehraný 
naše hráčky a až do dvacáté minuty 
určovaly tempo hry (4:5,6:8). Pak 
však polevily v ostražitosti, přibylo 
chyb v rozehrávce a domácí celek 
přesnější střelbou zejména ze střední 
vzdálenosti otočil brankový poměr 
(14:10). Po změně stran se obraz naší 
hry zlepšil až od 40. minuty. Postup-
ně jsme si vypracovali šance a jejich 
proměnění vedlo ke srovnání bran-
kového poměru. Následně z toho 
bylo důležité vedení (20:16, 21:23, 
22:24). Ještě v závěrečné pětiminu-
tovce jsme drželi nejtěsnější náskok, 
který se však chybami v obraně 
a zejména nepřesnostmi v útočné hře 
nepodařilo udržet. Domácí kolektiv 
si v této fázi již nedal ujít vítězství 
a sérií tří gólů si pojistil bodové 
maximum (24:25, 27:25). 7 m – hody 
5/5:6/4, vyloučení 2:2.
Hrály: Babáčková M. – Kratochví-
lová Mo. (11/1), Salašová I. (8/3), 
Závišková I. (5), Necidová Kr. (1), 
Kratochvílová Ha. (1), Hammerová 
Pa., Janíčková Kat., Nechvátalová 
Nat., Bezděková Alž., Studená Kat., 
Zezulová Kr. Trenéři ing. Záviška 
V., Lavická J.

Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol Nové Veselí – Sokol VM 
10:3, 25:8 (13:4), nájezdy 9:9
V předehrávce skupiny o 1.–7. 
místo byli domácí hráči jasně lep-
ší v souhře i v ostatních herních 
činnostech a připsali si bodové 
maximum. V samostatných nájez-
dech pak náš úzký kádr dokázal 
bodovat.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (5), Janíček Martin (4), 
Ambrož Michael (1), Zelinka Jiří 
(1), Fiala Martin, Macoun Filip, 
Pažourek Tomáš, Klapal Vojtěch. 
Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol Nové Veselí – Sokol VM 
29:24 (15:10)
Vyrovnaný souboj, v němž si 
domácí celek vytvořil v závěru 
poločasu důležitý náskok (9:8, 
12:8). Ve druhém poločase dokázali 
Veselští i přes neproměnění řady 
šancí navýšit až na 20:13. Bojovný 
a houževnatý výkon našich hráčů 
však dokázal udržet př ijatelný 
výsledek.
Hráli: Blaha Martin – Pavliš David 
(7/1), Svoboda Jan (6/1), Horák Petr 
(5/1), Juránek Jakub (3), Pospíšil Jan 
(1), Lečbych Jan, Janíček Martin, 
Blaha Tomáš, Zelinka Jiří. Trenér 
Janíček Martin.                    -záv-

V neděli 21. 3. 2010 se uskutečnil 
velikonoční turnaj na domácím 
ZS.
Sestava třetích tříd: Tlapáková 
Lucie, Štulpa Libor, Pestr Miroslav 
– Ambrož Filip, Bezák Marián, 
Bíbr Adam, Havliš Matěj, Kroutil 
Roman, Krůza Michal, Paták Da-
vid, Pitřík Randy, Pražák Michal, 
Šandera Lukáš, Třeštík Filip, Barák 
Martin a trenér Petr Dačev.
Sestava čtvrtých tříd: Svoboda Ivo 
– Slabý Petr, Báňa Michal, Budín 
Nikolas, Dundálek Dominik, Ja-
noušek Petr, Karásek Luboš, Loup 
Patrik, Nevěčný Ondřej, Nováček 
Stanislav, Pacalová Kristýna, Při-
nesdomů Jakub, Řepa Vojtěch, 
Úlovec Jan, Zeisel Lukáš, Juda 
Miroslav, Pacal Lukáš a trenér 
Milan Dvořák.
Tuto neděli jeli zakončit sezonu 
třeťáci na turnaj do Brna.

Tento víkend byl pro velkomezi-
říčské handicapované sportovce ve 
znamení pátečního vyhlášení nej-
lepších sportovců Velkého Meziříčí 
a hned v sobotu brzy ráno odjíždělo 
družstvo curlerů do Trutnova na do-
hrávku prvého kola nově založené 
ligy vozíčkářů.
Do ankety spor tovec Velkého 
Meziř íčí byli nominováni dva 
sportovci a družstvo mistrů ČR za 
rok 2009 v curlingu. V této anketě 
Michaela Charvátová obsadila 
2. místo v kategorii sportovec do 
19 let. Petr Gottlieb obsadil 1. místo 
v kategorii nad 19 roků a družstvo 
curlerů obsadilo skvělé druhé místo 
v kategorii kolektiv.

Curling: V sobotu brzkých ranních 
hodinách odjíždělo družstvo curle-
rů ve složení B. Dvořák, J. Coufal, 
M. Charvátová a skip P. Gottlieb na 
dohrávku 1. kola nově založené ligy 
curlingu vozíčkářů do Trutnova. 
V dopoledních hodinách nastoupili 
Velkomeziříčští proti favoritu sou-
těže Praze A a bez rozehrání tomuto 
týmu podlehli. Odpoledne sehráli 
hráči z Velkého Meziříčí zápas proti 
týmu Praha B a celkem snadno vy-
hráli rozdílem třídy a v konečném 
součtu si zajistili postup mezi čtyři 
nejlepší týmy ČR do fi nále, které se 
bude konat v Praze 8. a 9. května, 
kde budou Velkomeziříčští obha-
jovat titul mistra ČR.            -char-

Velikonoční turnaj v šachách
se uskuteční v sobotu 3. dubna, a to ve dvou nebo třech místnostech 
někdejšího refektáře (klášterní jídelny) v prostorách Hotelu Gustav 
Mahler na Křížové ulici v Jihlavě. Hrát se bude švýcarským systé-
mem na 7 kol po 2 x dvaceti minutách na partii. Odjezd zájemců 
z Meziříčí je stanoven na 8.15 hodin; místem srazu bude parkoviště 
na dolním konci Třebíčské ulice (u mostu přes Balinku). K dispozici 
je 10 míst ve velkokapacitním sanitním autě p. Čtveráčka. Platí se 
startovné, ale k mání budou hodnotné věcné ceny, a to prakticky pro 
každého účastníka.                                                                       -vp-

Ve středu 31. března 8.30–13.00
v prostorách tělocvičny Základní školy Oslavická Velké Meziříčí

16. ročník velikonoční laťky
sportovní soutěž ve skoku vysokém žáků a žákyň 5.–7. tříd

V průběhu tří uplynulých zimních 
měsíců proběhlo na Základní škole 
Velká Bíteš celkem 6 lyžařských 
výcvikových kurzů, kterých se 
zúčastnili žáci 3. – 7. ročníku 
v počtu bezmála 200 dětí, což je 
jedna třetina počtu žáků školy. 
Přes pokles počtu žáků školy došlo 
ve srovnání s loňským rokem (asi 
160 žáků) k nárůstu zájmu o tuto 
pohybovou aktivitu. Někteří žáci 
zvládali základy, další se zdokona-
lovali v lyžování a snowboardování. 
Pouze jeden kurz byl organizován 
formou dojíždění, zbývajících 
pět kurzů pak formou internátní 
s využitím jednak ubytovacího 
zařízení Ski klubu Velké Meziříčí 
na Fajtově kopci, ale také s ubyto-
váním v lázeňském komplexu lázní 
Lúčky v podhůří Chočských vrchů 
na Slovensku, kterého využilo 32 
žáků 7. ročníku.
Celkem bylo „odlyžováno“ 24 dnů, 
z toho 18 v areálu Ski klubu Velké 
Meziříčí, 1 v lyžařském areálu 
v Novém Městě na Moravě a 5 ve Ski 
parku Ružomberok ve Velké Fatře.
Lyžařský areál na Fajtově kopci se 
pro naši školu stal základem pro 
organizování lyžařského výcviku 

nejen pro žáky 7. ročníku, kdy je 
součástí výuky tělesné výchovy, ale 
především pro žáky prvního stupně, 
kam chceme v souladu se školním 
vzdělávacím programem přesunout 
těžiště výuky základů lyžování. 
Podle ohlasu dětí i jejich rodičů 
zařadíme výuku lyžování jako do-
poručený kurz v příštím roce žákům 
5. ročníku, případně 4. ročníku.
Manažer tohoto zařízení Jiří Pálka 
byl vždy garancí bezproblémového 
chodu kurzů, za což mu děkujeme.
Poděkování patří také všem účast-
níkům, žákům, kteří odlyžovali 
takřka 800 žáko/dnů prakticky bez 
vážnějšího úrazu, učitelům a vy-
chovatelce, kteří zajišťovali dozor 
nad dětmi v době mimo výcvik, 
a instruktorům z řad učitelů školy 
i externistům Lukáši Černému 
a Petru Zezulovi.
Lyžování v našich zemích bylo, 
je a bude fenoménem, dle mého 
názoru patří do pohybové gramot-
nosti člověka podobně jako plavání, 
jízda na kole nebo bruslení. Pokud 
se s jeho výukou začne přiměřeně 
brzy, zvládne ho prakticky každé 
dítě.               Mgr. Dalibor Kolář, 

vedoucí lyžařských kurzů

Zhodnocení zimní přípravy 
mladšího dorostu

Zimní příprava neproběhla podle 
mého očekávání. Chřipková epi-
demie nakazila celý svět i mladší 
dorostence. To se projevilo i na 
jejich absencích. Nemohl jsem 
s hráči dělat předem připravené 
tréninkové jednotky, protože chy-
běl vhodný počet hráčů. Zimní 
přípravu jsme celou absolvovali 
se starším dorostem. Kluci si 
alespoň zvykali na větší důraz 
a nasazení. Po celou přípravu jsem 
preferoval herní kondiční trénink. 
V celé tréninkové jednotce jsme 
dělali 85 % specifi cky (s míčem) 
a 15 % nespecifi cky (bez míče). 
Nový trend to vyžaduje. Během 
přípravy jsme různě hráče testovali 
(např. Légerův test, traťový test na 
2 km atd.). V přátelských utkáních 
jsme zkoušeli hráče na různých 
postech. Generálka s Čáslaví uká-
zala po dlouhé době naši kvalitu 
hry a propracovanost v obranné 
řadě. Odehráli jsme 7 přátelských 
utkání – 5 vítězství, 1 remíza 
a 1 prohra. Skóre 21:8.
Doufám, že budeme v jarní části 
hrát kvalitní fotbal jako na podzim. 
Před sezonou jsme si stanovili, že 
bychom chtěli skončit nejhůře do 8. 
místa, a to chceme potvrdit.
Přehled přátelských zápasů: 
1. VM – Moravský Krumlov 5:1, 
góly: 2× Polanský, Maloušek, Hejt-
mánek, Láznička; 2. VM – 1. SC 
Znojmo 0:2; 3. VM – Velká Bíteš 
2:0, góly: Hosté, Štefka; 4. VM – 
Starý Lískovec 4:0, góly: 2× Pól, 
Láznička, Denev; 5. VM – Slavoj 
Polná 3:2, góly: Prchal, Štefka, Pól; 
6. VM – Humpolec 3:3, góly: Ka-
meník, Bradáč, Prchal – Procházka; 
7. VM – Čáslav 4:0, góly: Kameník, 
Štefka, Bárta, Krejčí
Do týmu přišel na zkoušku z Bed-
řichova David Kameník, který se 
okamžitě prosadil svým důrazem 
v soubojích a jednoduchostí v her-
ním projevu. Maloušek a Weiss 
přišli z jednotného dorostu, ale 
naopak odešli do béčka Milota, 
Vidlák J. a Stupka.
Soupiska pro jarní soutěž: bran-
káři – Homola, Řeháček; obránci 
– Rosický, Maloušek, Pazderka, 
Polák, Štef ka, Weiss, Procház-
ka; záložníci – Bárta, Láznička, 
Prchal, Bradáč, Denev; útočníci 
– Pól, Kameník, Krejčí, Benedikt, 
Hladík

Tabulka střelců
1.–2. Štefka Stanislav 3
1.–2. Pól Jan 3
3.–6. Láznička Josef 2
3.–6. Prchal Matěj 2
3.–6. Polanský Jiří 2
3.–6. Kameník David 2
7.–14. Bradáč Vojtěch 1
7.–14. Bárta Ladislav 1
7.–14. Krejčí David 1
7.–14. Denev Patrik 1
7.–14. Hejtmánek Jan 1
7.–14. Maloušek Miloslav 1
7.–14. Hosté 1
7.–14. Procházka Jakub 1

-ls-

Divize
Slovan Havlíčkův Brod – FC VM 
st. dorost 1:2 (1:0)
Střelci: Malec (46.), Mucha (74.); 
rozhodčí: Sláma, Krejčí, Šula, 
žluté karty: Smejkal (90.). Sestava: 
Simandl – Horký, (80. Pospíšil) 
Z. Večeřa, J. Večeřa, Mucha – 
Kaminaras, (46. Malec), Vítek, 
Smejkal, Kozuň – Novák, Kuřátko 
(89. Štefka)
Před prvním mistrákem onemocněl 
Liška a zraněn je Nožička. Náš tým 
doplnil Martin Novák, který nastu-
puje pravidelně za muže.
Zápas po herní stránce a zvláště 
pak první poločas našemu týmu 
nevyšel. Vůbec jsme nehráli to, co 
jsme předváděli v zimní přípravě. 
Hlavně to byl pohyb na hřišti, plno 
nepřesných přihrávek, špatné pře-
nášení těžiště hry a hlavně takřka 
žádná střelba. V prvním poločase 
vystřelil na branku pouze Z. Ve-
čeřa, a to v 6. minutě z pokutového 
kopu. Hosté několikrát zahrozili 
z rychlých brejků, ale vždy nás 
podržel výborný Simandl. Až 
ve 42. minutě po rohovém kopu 
domácích míč odrazil do vápna, 
a tam domácí útočník prostřelil vše, 
co mu stálo v cestě a domácí tým 
vyhrál poločas 1:0.
Druhý poločas byl již z naší strany 
lepší. Úvod nám vyšel náramně, 
Smejkal poslal rychlý pas na na-
bíhajícího Kozuně, ten zatáhl míč 
po křídle a následně poslal pas na 
z druhé strany nabíhajícího stří-
dajícího Malce, a ten se levačkou 
nemýlil. Tato branka nás nakopla 
ke zlepšenému výkonu. V 74. mi-
nutě po faulu na Kozuně kopal 
z hranice vápna pokutový kop Eda 
Smejkal. Jeho střelu brankář Havl-
brodu tak tak vyrazil před sebe, 
ale na pohotovou dorážku Muchy 
už neměl.                              -sme-
Slovan Havlíčkův Brod – FC VM 
ml. dorost 0:2 (0:1)
Střelci: Pól (17.), Polák (65.); karty: 
žlutá – 80. Polák; rozhodčí: Šula – 
Sláma, Krejčí. Diváků 20. Sestava 
FC VM: Řeháček – Procházka, 
Weiss, Štefka, Rosický – Bradáč, 
Prchal, Láznička (60. Polák), Bár-
ta (75. Hladík) – Kameník, Pól 
(50. Denev)
K prvnímu mistrovskému utkání 
nastoupil v našem týmu nový hráč 
David Kameník, který přestoupil 
z Bedřichova.
Po několika šancích v úvodu v 17. 
min. natřikrát skóroval nohou Pól. 
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili jen s jednogólovým náskokem. 
Mohli jsme ale vést už min. o 3 góly. 
A tak to pokračovalo dál. Teprve 
až v 65. min. zahrál pokutový kop 
Polák, který usměrnil střelu k tyči 
a stav byl 0:2. V 70. min. Polák 
dával pod sebe míč ve vápně na 
úplně volného Weisse, ale ten prud-
kou střelou střílel jen do brankáře. 
V 79. min. mohl dát gól Denev, 
který udělal třem hráčům kličku, 
ale střela letěla bohužel do tyče.
Příští kolo hrajeme doma s Kromě-
říží B.                                        -ls-

Krajský přebor Vysočiny
Vítězný víkend pro naše družstva. 
Áčko, po průměrném výkonu, po-
ráží poslední tým tabulky.
Spartak Velké Meziříčí – PSJ 
Jihlava D
2545:2471 * 6:2
Baloun V.  452:398 Kavina V.
Badalík M. 425:387 Partlová I.
Lavický B. 444:429 Parkanová I.
Krejska R. 420:423 Macko J.
Lavický J. 363:399 Slimáček K.
Korydek F. 441:435 Souček B.

Krajská soutěž Vysočiny
I díky nejlepšímu náhozu utkání 
dorostence Mičky, si béčko dovezlo 

Skupina A skončila na 4. místě.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 
6:5; HHK VM – VSK Technika 
Brno 3:7; HHK VM – HC Kometa 
Group 3:9
Sestava: Štulpa L. – Bíbr A., Pacal 
L., Pitřík R., Pražák M., Juda M., 
Havliš M., Barák M., Kroutil R. 
Branky: Juda M. 4×, Bibr A. 3×, 
Havliš M. 2×, Pacal L., Barák M., 
Pitřík R.
Skupina B skončila na 4. místě.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 
1:5; HHK VM – VSK Technika 
Brno 7:5; HHK VM – HC Kometa 
Group 5:6
Sestava: Tlapáková L. – Krůza 
M., Šandera L., Bezák M., Pestr 
M., Joura M., Dvořák L., Třeštík 
F., Paták D. a trenéři M. Dvořák 
a P. Dačev. Branky: Šandera L. 4×, 
Dvořák l. 3×, Třeštík F. 3×, Paták D. 
2×, Pestr                                    -pj-

vítězství z Jihlavy.
Start Jihlava C – Spartak Velké 
Meziříčí B
1615:1657 * 2:4
Tkáčová M. 412:380 Kováč Z.
Hartmann F. 377:443  Mička J.
Němcová J.  398:421  Víteček M.
Paluska A.   428:413  Starý J.
Céčko ve vyrovnaném zápasu doká-
zalo vyhrát v Kamenici nad Lipou.
Kamenice nad Lipou B – Spartak 
Velké Meziříčí C
1512:1527 * 1:5
Rešl O. 368:376 Šimek J.
Zedník P. 371:379  Lavický A.
Vašků M. 372:378 Mátl J.
Podhradský M. 401:394 Weiss V.

-sta-

FC VM B – SK FC Křižanov 
1:1 (1:1) 
Branky: 22. Kafka – 37. Hladík P. 
Sestava domácích: Invald R. – Ne-
tolický, Kružík, Halámek, Veselý – 
Němec J., Pól, Ďurica, Kafka – Po-
korný (20. Jaša), Trnka. Rozhodčí: 
Masopust. Diváků: 100.
Úvodní mírnou převahu domácích 
ukončily téměř souběžně zranění 
J. Pokorného a vedoucí branka, 
kterou vstřelil k tyči ze střední 
vzdálenosti přesnou ranou Kafka. 
Hra domácích se rozmělnila, ke 
slovu se dostali hosté, díky chy-
bě na půlicí čáře a následnému 
nedůrazu se dostali k rohovému 
kopu, z něhož se jim díky odra-
ženému míči, který vrátil oblouč-
kem do sítě P. Hladík, podařilo 
vyrovnat.

Po přestávce se hrálo už jen na jed-
nu branku s výjimkou stoprocent-
ní šance hostujícího Endlichera, 
kterou však výborně zneškodnil 
R. Invald. Mnohé větší i menší 
šance, které si domácí během 
pětačtyřicetiminutového náporu 
proti houževnatě bránícím hostím 
vytvoř ili, skončily buď mimo 
branku nebo u jednoznačně nejlep-
šího hráče hostí brankáře Homoly. 
I přes jeho životní výkon by však 
měli domácí dosáhnout vítězství 
nad soupeřem kvalit, jaké předvedl 
v neděli Křižanov na velkomeziříč-
ské umělé trávě. To, že to nedoká-
zali, je problémem zejména jejich 
nerozhodnosti, nedůrazu a zejména 
nepochopitelně komplikované hry 
ve fi nální fázi.                       

 -kre-

Zleva P. Gottlieb, J. Coufal a M. Charvátová. Foto: Martina Strnadová

Mistrovství ČR ve sprintrallye

21. ročník
ve dnech 2.–3. dubna 2010

211,64 km na trati v okolí Třebíče, Náměště nad Oslavou 
a Tasova

8 rychlostních zkoušek v délce 68,18 km
ww.horacka.cz
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FOTBAL

VOLEJBAL

HÁZENÁ

MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ AMATÉRŮ

SPORTOVEC MĚSTA 2009

MSD sk. D
FC VM – HFK Třebíč 2:0 (1:0)
Střelci: Brychta (23.), Jaroš (89.). 
Rozhodčí: Tomanec – Goňa, Mrá-
zek, ž. k. Brychta (28.) – Smažil 
(86.), Chlup (82.), bez č. k. Diváků 
501. Sestava FC VM: Chalupa – Z. 
Mucha, P. Mucha, Brychta, J. Krejčí 
– Dufek, Průša, Berka, Netrda (89. 
Ďurica) – Hort (85. Beran) – Jaroš 
(90. E. Smejkal). Sestava hostů: 
Beer – Komínek, Havránek, Kope-
ček, Vejmelka – Kuldan, Pacholík, 
Chlup, Smažil – Kratochvíl, Pro-
cházka (76. Křivánek).
Hosté posíleni o Chlupa, Procházku 
a ještě na podzim hráče FC VM 
Kratochvíla, přilákali na Tržiště 
návštěvu, jakou by Meziříčí mohl 
závidět nejen celek z vyšších sou-
těží. A od počátku se bylo na co 
dívat. Už ve 4. min. prošel po pravé 
straně Dufek, jeho centr stačil 
Beer jen posunout do míst, kde 
úřadoval Hort, ten ale při pokusu 
o zakončení fauloval. Ani hráči 
HFK rozhodně nepůsobili zakřik-
nutým dojmem. O chvíli později 
zahrávali ze zajímavé vzdálenosti 
tr. kop, ale naštěstí pro domácí byl 
odmáván ofsajd. Hned nato dostal 
míč do volného prostoru domácí 
Jaroš, Beer musel vystartovat da-
leko za hranici vápna, ale zvládl to 
a nakonec byl o půl kroku u míče 
dřív. Třebíčští se na účinný dostřel 
k Chalupovi moc nedostávali, a tak 
první a navíc značně nepřesnou 
střelu vyslal až Chlup v běžící 12. 
min. utkání. Pak hosté zahrávali 
svůj první roh, ani ten ale žádné 
drama ve vápně Velmezu nepřinesl. 
To už se ale pomalu blížily minuty, 
v nichž se nejprve blýskalo a pak 
i uhodilo. Nejprve Netrda po levé 
straně zatáhl míč, našel před váp-
nem Jaroše, ten bez váhání poslal 
do ulice nabíhajícího Dufka, ale 
Beerův ref lex a špička kopačky 
zabránily míči v cestě do sítě. Na 
následný Hortův roh třebíčský gól-
man nedosáhl, k odraženému míči 
se dostal Brychta a přízemní střelou 
k tyči získal pro svůj tým důležité 
vedení. To po kombinaci trojice 
Hort, Průša, Dufek mohl pojistit 
prvně jmenovaný, jenže Beer byl 
u tyče včas. HFK odpověděl akcí 
Procházky a dosud největší šancí 
hostů, ve které se ocitl Kratochvíl, 
byl však v ofsajdu a míč z jeho hlavy 
šel stejně mimo. Domácí i v závěru 

poločasu drželi režii pevně ve svých 
rukou a nebýt Beera, skóre by se 
měnilo ještě v úvodním dějství. 
Hned po přestávce poslal Chalupa 
dlouhým výhozem do průniku 
Dufka, ten mezi stopery zabíhají-
cího Jaroše a vybíhající Beer měl 
štěstí, když oblouček meziříčského 
střelce minul jeho pravou tyč. Vzá-
pětí z hranice vápna vypálil Netrda 
a Jarošově skluzu chyběly jen cen-
timetry. Třebíč odpověděla první 
gólem zavánějící šancí Smažila, při 
které hostující záložník poslal míč 
hlavou nad. S postupujícím časem 
hosté ve snaze s výsledkem něco 
udělat začali hrát na tři útočníky 
a dostávali se častěji k vápnu sou-
peře, který je ale do šancí pouštět 
nehodlal. Současně to byla voda 
na mlýn domácích, kteří využívali 
každé možnosti k rychlým brejkům. 
Začal to v 60. min. Netrda, který se 
po akci Horta s Dufkem ocitl sám 
před Beerem, ale nepřelstil jej. Po 
Průšově tr. kopu končícím těsně 
mimo, sebral bekům soupeře míč 
Jaroš, uvolnil se, ale mezi tyče se 
netrefi l. V 70. min. připravil Hort 
čistou šanci Jarošovi, ale zdálo 
se, že Beer je nepřekonatelný. 
Vzápětí si na něm vylámali zuby 
ještě Netrda s Dufkem, a pak už 
to konečně přišlo. V 89. vybojoval 
míč Z. Mucha, posunul jej na Průšu, 
ten přesně našel nabíhajícího Jaroše 
a jeho průchod obranou soupeře ne-
zastavil ani třebíčský brankář. Byla 
to zasloužená tečka za výkonem, 
který přítomné publikum ohodno-
tilo závěrečným jásotem a uznalým 
potleskem. Ani soupeř neodehrál 
špatný zápas, předvedl několik 
velmi pohledných kombinací ale 
jen po vápno. A to málo, co prošlo, 
zlikvidoval včasným zásahem Cha-
lupa. To proti velmi dobře hrajícímu 
Velmezu dnes nemohlo stačit.

-ber-
 1. Šardice 17 11 4 2 40:9 37
 2. Slovácko B 17 11 3 3 34:14 36
 3. Žďár n. Sáz. 17 10 3 4 29:15 33
 4. Třebíč 17 7 6 4 26:18 27
 5. Pelhřimov 17 7 5 5 27:24 26
 6. Velké Meziříčí 16 7 3 6 19:27 24
 7. Rosice 17 6 5 6 27:30 23
 8. Konice 17 6 4 7 21:25 22
 9. Blansko 16 4 7 5 22:24 19
10. Vikt. Otrokovice 16 4 6 6 17:16 18
11. Uherský Brod 17 4 6 7 20:28 18
12. Napajedla 16 5 2 9 20:31 17
13. Vyškov 16 4 2 10 14:24 14
14. Rousínov 17 3 5 9 15:29 14
15. Boskovice 17 3 5 9 20:37 14

Jednotlivci kategorie do 12 let bez 
pořadí (ročník nar. 1997 a mladší)
Adéla Chevalierová (atletika), 
Martin Janíček (házená), Filip 
Kampas (hokej), Lukáš Kořínek 
(fotbal), Daniel Krčál (fotbal), Te-
reza Neumanová (lyžování), Julie 
Ráčková (basketbal), Petr Slabý 
(hokej), Patrik Stupka (motokros), 
Oskar Točík (lyžování), Kateřina 
Závišková (házená)
Družstva kategorie do 12 let bez 
pořadí (ročník nar. 1997 a mladší)
Mladší žáci (fotbal), Přípravka roč. 
1998 (fotbal)

Jednotlivci kategorie do 15 let 
(ročník narození 1994–1996)

1. Veronika Čamková (lyžování), 
2. Monika Kratochvílová (atletika), 
3. Matěj Uchytil (volejbal)

Družstva kategorie do 15 let 
(ročník narození 1994–1996)

1. Starší žákyně (házená), 2. Starší 
žáci (hokej), 3. BK Velké Meziříčí 
(basketbal)

Jednotlivci kategorie do 19 let 
(ročník narození 1990–1993)

1. Zdeněk Málek (volejbal), 2. Mi-
chaela Charvátová (handicap sport), 
3. Petr Holánek
(atletika)

Družstva kategorie do 19 let 
(ročník narození 1990–1993)

1. Junioři (volejbal), 2. BK Velké 
Meziříčí (basketbal), 3. Mladší 
dorostenky (házená)
Jednotlivci kategorie nad 19 let 
(ročník narození 1989 a starší)
1. Petr Gottlieb (handicap sport), 2. 
Jitka Šitková (lyžování), 3. Vítěz-
slav Večeřa (házená)

Družstva kategorie nad 19 let 
(ročník narození 1989 a starší)

1. Muži A týmu házené, 2. Handi-
cap Sport Club curling (Petr Gott-
lieb – skip, Michaela Charvátová, 
Jan Coufal, Bohumír Dvořák), 
3. Muži B týmu fotbalu

Nejlepší trenér bez pořadí
Petr Klíma (stolní tenis), Libor 
Deket (fotbal)

Odchovanci
Petr Peňáz TJ Sokol Kolín (atletika), 
Jiří Polanský FC Vysočina Jihlava 
(fotbal), Patrik Pokorný FC Vysoči-
na Jihlava (fotbal), Anna Gebre Se-
lassie DHK Zora Olomouc (házená)

Zvláštní ocenění
František Dvořák st. (stolní tenis), 
Josef Janák (fotbal), Aleš Minařík in 
memoriam, Aleš Svoboda (fotbal), 
Jiří Winterling st. (atletika)     -red-

II. liga ženy
HC Veselí nad Moravou – Sokol 
VM 31:26 (14:12)
V předehrávce víkendového kola 
se zejména v prvním poločase 
více myslelo na důraznou defen-
zívu. Obě družstva se vystřídala 
ve vedení. Domácí efektivněji 
zakončovali brankové příležitosti 
a na jejich souhře bylo patrné větší 
tréninkové zatížení. S tím pak 
korespondoval i menší počet chyb 
a nepřesností (5:6, 11:8). Po změně 
stran se Veselské nápaditějšími 
akcemi vypracovaly až k vícebran-
kovému vedení (20:14, 24:19). Náš 
kolektiv dokázal zkonsolidovat 
síly, přidat na důrazu a snížit až na 
minimální rozdíl (24:23). Škoda, že 
naše závěrečná snaha přinesla řadu 
nepřesností, čehož dokázal posílený 
domácí kádr využít a nepřipustil 
žádné drama. 7 m – hody 5/5:6/3, 
vyloučení 6:4.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M., 
Panáková L. – Hrůzová J. (8/1), 
Hublová H. (6), Klusáčková J. (4/3), 
Plachetská Zu. (2), Vidláková R. (2), 
Chlubnová J. (2), Hammerová T. 
(1), Fischerová M., Svobodová D., 
Mejzlíková K., Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.
Sokol Poruba – Sokol VM 29:32 
(14:13)
Souboj se vyvíjel zdárně pro naše 
barvy již od úvodních minut. Kom-
paktní obrana, za níž po celé utkání 
vynikal výkon brankářky Jany 

Kadeti směřují do baráže
Extraligoví kadeti měli o víkendu 
na pořadu druhý ze tří turnajů 
o celkové umístění na sedmém až 
dvanáctém místě. Hrál se na tak-
řka domácí půdě, v Želetavě. Na 
tom prvním se naši hráči umístili 
na předposlední příčce se dvěma 
vítězstvími a třemi porážkami. 
Pro osvěžení připomínám, že další 
existenci v nejvyšší soutěži zajiš-
ťují pouze první dvě příčky, další 
dva celky mají možnost reparátu 
v baráži s vítězi krajských přeborů 
a poslední dva celky sestupují do 
krajských přeborů. Naši hráči ve 
druhém turnaji opět dvakrát zvítě-
zili, v celkovém pořadí si o příčku 
polepšili, myšlenky na přímou 
záchranu se jim však posunuly do 
oblasti teorie. Nejpravděpodobnější 
variantou se zdá být baráž. Poslední 
turnaj se hraje za necelý měsíc od 

Po zdařilém prvním ročníku před 
dvěma roky projevili jeho účastní-
cia zájem opět se do našeho města 
vrátit. Proto byly minulý týden 
– od středy do soboty – na našem 
zimním stadionu k vidění zápasy 
hokejových amatérů z různých zemí 
světa. Odehráli zde 20 zápasů na 
mezinárodním turnaji. Hrálo se bez 
věkového omezení s upravenými 
pravidly hry o kontaktu hráčů.
Osm mužstev bylo rozděleno do 
dvou skupin, z kterých dvě nejlepší 
postoupila do semifinále a poté 
hrála o konečné umístění. Do 
závěrečného fi nálového utkání se 
probojovaly týmy z Ruska a Kana-
dy. Početná divácká kulisa viděla 
herně dokonalý hokejový zápas 
s nadprůměrnými výkony hráčů 
obou mužstev. Zaslouženě zvítězili 
hráči Kaliningradu (Rusko) 6:3. 
Velmi dobře zahrály i oba domácí 
týmy (Old Boys Velké Meziříčí 
a Stars Moravia).

Konečné pořadí:
1. Zapad Rossii (Rusko)
2. Les Boys Montreal (Kanada)

3. Old Boys Velké Meziříčí (ČR)
4. HC Riviera Montreux (Švý-

carsko)
5. Stars Moravia (ČR)
6. Les Boys Helsinki (Finsko)
7. ASG Argenteuil Paris (Francie)

8. Boucaniers Toulon (Francie)
Velmi kladně byl hodnocen i dopro-
vodný program pro hráče turnaje, 
např. velká diskotéka v Excaliburu, 
návštěva čtvrtfi nále play off naší 
nejvyšší extraligové soutěže Slavia 

vs. Zlín v pražské O2 aréně atd. 
V pozadí nezůstal ani závěrečný 
ceremoniál s vyhlášením výsledků, 
který proběhl v koncertním sále 
Jupiter clubu. Slavnostního předání 
cen se ujali starosta města Franti-
šek Bradáč a místostarosta Josef 
Komínek, ti odměnili i jednotlivce 
v kategoriích: nejlepší hráč turnaje 
– Anatolyi Filatov (Rusko), nejlepší 
obránce – Dan Meyer (Švýcarsko), 
nejlepší útočník – Anti Nevalainen 
(Finsko), nejlepší brankář – Martin 
Rioux (Kanada). Největšího potlesku 
ve stoje se dočkal nejstarší účastník 
turnaje – 67letý hráč francouzského 
Toulonu Michel Chatillon.
Spokojenost všech účastníků dává 
záruku, že se opět rádi do našeho 
města vrátí.                             -vid-

Lavické, držela domácí hráčky 
v neustálém brankovém odstupu 
(2:6, 8:11). Ostravanky s přibýva-
jícími minutami využily chyb naší 
rozehrávky a v závěru poločasu oto-
čily dosavadní vývoj na svou stranu 
(11:12, 12:14). Štastná trefa takřka 
současně se zvukovým signálem 
do sítě soupeřek měla blahodárný 
vliv na odhodlání našich. Druhý 
poločas byl vyrovnanou partií až 
do stavu 22:22. Následné bravurní 
zákroky naší gólmanky a přesné 
útočné akce dirigované Jitkou 
Plachetskou a zakončované vesměs 
razantní střelbou Jarmily Hrůzové 
znamenaly rozhodující moment 
(22:26). Domácím ještě svitla na-
děje při dvojnásobné přesilovce, 
leč zodpovědný a taktický výkon 
našich jim již nedal příležitost na 
zvrat (23:29). 7 m – hody 9/3:2/2, 
vyloučení 0:6.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. – 
Hrůzová J. (12), Plachetská Ji. (7), 
Hammerová T. (5), Plachetská Zu. 
(5/2), Chlubnová J. (3), Pacalová L., 
Svobodová D., Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.                         -záv-

II. liga muži
Sokol II Prostějov – Sokol VM 
A 22:26 (11:14)
Zápas na hřišti nebezpečného sou-
peře, který doma dokáže potrápit, 
začal pro Velkomeziříčské velice 
dobře a po rychlém nástupu si do 
12. minuty vybudovali náskok 5 
branek. Střelecky se hostům dařilo 
prosazovat především ze spojek. 
Od 15. minuty (4:10) tlak hostů 

přeci jen trochu polevil, nedařil se 
rychlý přechod do útoku. Do šaten 
se šlo s rozdílem 3 branek. Druhý 
poločas začali naši hráči skvěle. 
V obraně změnil tým taktiku 
a vysunul se na domácího střelce 
Černíčka a nepouštěl soupeře 
téměř do žádných šancí. V útoku 
předvedli Velkomeziříčští střelec-
kou smršť a od 37. do 46. minuty 
rozhodli zápas sedmi góly v řadě 
(stav 15:24)!!! Škoda, že po zbytek 
zápasu již hosté neudrželi koncen-
traci a po ukvapených zakončeních 
zbytečně ztráceli míče. Domácí 
zápas nevzdali a namísto výprasku 
se jim podařilo snížit skóre zápasu 
na přijatelný rozdíl 4 branek. Zápas 
výborně „odstřílely“ obě spojky 
Kříbala a Večeřa.
Sestava, branky: Kotík, Poul – Kří-
bala Petr (7), Večeřa (5), Šidlo (4/4), 
Raus (3), Matušík (3), Kaštan Jiří 
(2), Konečný (1), Necid (1), Živčic, 
Kříbala Pavel, Stávek, Kaštan Petr. 
Trenér Vaverka

JM liga
TJ Sokol Sokolnice – Sokol VM B 
32:27 (15:13)
Naše mužstvo odjíždělo s obavami 
na venkovní hřiště Sokolnic, neboť 
obě podzimní utkání s tímto soupe-
řem přinesly vysoké porážky. Navíc 
minulé nepovedené domácí utkání 
nebylo příslibem možného dobrého 
výsledku. Do utkání vstoupila obě 
mužstva nervózně, ztráty na obou 
stranách přelévaly hru nahoru 
a dolu. Bohužel v začátku první-
ho poločasu jsme přišli o hráče 

Petra Kaštana vinou obnoveného 
zranění. Ovšem s postupem času 
se ukazovalo, že nasazená taktika 
rychlého přistupování k střelcům 
donutila soupeře k chybám. Když 
se k tomu přidal vynikající výkon 
brankáře, mohli jsme pomýšlet na 
vyrovnaný zápas. Celou situaci 
jsme si zkomplikovali na konci 
poločasu několikanásobným vylou-
čením, ba dokonce přímo červenou 
kartou za neúmyslný faul Radka 
Novotného. Nicméně i ve 3 lidech 
v poli, jsme obdrželi pouze 3 bran-
ky a 1 branku vstřelili, čímž jsme 
si zajistili nadějný výsledek 15:13 
před druhou půlí. Bohužel dalším 
zraněním Radka Buchty se naše 
lavička zúžila na dva střídající, 
což nebyla dobrá výchozí pozice do 
druhého poločasu. Vše se v prvních 
minutách potvrdilo, soupeř nastou-
pil jako vodou politý a zvyšoval 
skóre. Ovšem naši hráči zápas 
nevzdali, prali se za výsledek až do 
konce utkání. Po celou dobu velmi 
dobře střílel Pavel Strašák, který 
vsítil krásných 12 branek, a tím 
pomohl našemu mužstvu k při-
jatelné prohře 32:27. Předvedená 
hra je příslibem pro další utkání, 
a proto trenéři děkují hráčům za 
předvedený výkon.
Sestava, branky: Kůra, Poul – Stra-
šák (12), Stávek (5), Kaštan Jiří (4), 
Krištof (2), Trojan (1), Babáček (1), 
Novotný Václav (1), Buchta (1), 
Kaštan Petr, Fischer Ladislav, No-
votný Radek. Trenér Bezděk.  

-nav-

Poděkování
Starosta města František Bra-
dáč děkuje především Karlu 
Vidlákovi za organizaci celého 
turnaje.

šestnáctého do osmnáctého dubna 
v Českých Budějovicích.
Velké Meziříčí – Želetava 1:3 (-17, 
– 20, 17, – 24)
Kadetům se na prvním turnaji 
o umístění podařilo krajského rivala 
poprvé v tomto ročníku porazit. 
Tentokráte však vítězství nezopa-
kovali, celek pořádajícího oddílu byl 
nad jejich síly. Páteční vstup do tur-
naje se tak našim barvám nepodařil.
Velké Meziříčí – Hradec Králové 
2:3 (-14, 24, – 20, 23, – 9)
Ve druhém zápase náš výběr změřil 
síly s druhým celkem průběžné 
tabulky z východočeské metropole. 
Kluci bojovali jako lvi, dvakrát se 
jim podařilo srovnat vedení sou-
peře, v tie breaku však byl soupeř 
lepší. Škoda, byl by to určitě cenný 
skalp. Po pátečních zápasech tak 
nebyl v meziříčské výpravě žádný 
důvod k radosti.
Velké Meziříčí – České Budějovi-
ce 0:3 (-14, – 19, – 19)

V prvním sobotním zápase s favori-
tem skupiny mohli naši hráči jenom 
překvapit. To se jim však nepodaři-
lo. V těchto chvílích již začínalo být 
zřejmé, že místo o přímou záchranu 
bude naše mužstvo bojovat o naději 
v baráži.
Velké Meziříčí – Česká Třebová 
3:0 (13, 19, 15)
V zápase s Třebovou se konečně 
zadař ilo přetavit dobrý výkon 
v zisk bodů a kluci po soustředěném 
výkonu zaznamenali první vítězství 
na turnaji.
Velké Meziříčí – Ústí n. Labem 
3:0 (19, 19, 18)
Jak je důležitá psychika se projevilo 
v posledním, nedělním zápase, ve 
kterém se kadetům povedl husarský 
kousek, když získali skalp Ústí n. 
Labem, které bojuje s Budějovice-
mi a Hradcem o přímou záchranu. 
Zápas byl překvapivě zcela jedno-
značný a kluci po soustředěném 
výkonu nedovolili soupeř i ani 

v jednom setu dosáhnout dvaceti 
bodů. Tímto vítězstvím si tak vy-
tvořili slibný náskok před dvojicí 
pronásledovatelů Česká Třebová, 
Želetava.
Zbývající výsledky: České Budě-
jovice – Želetava 3:0, – Ústí 0:3, 
– H. Králové 0:3, – Č. Třebová 3:1, 
H. Králové – Ústí 3:0, – Želetava 
3:0, – Č. Třebová 3:0, Ústí n. L. – 
Č. Třebová 3:0, – Želetava 3:0, Č. 
Třebová – Želetava 1:3
Sestava Velkého Meziříčí: Minář, 
Uchytil, Švagr, Kuchař, Vinohrad-
ský, Vyletěl, Neuwirth, Hromádko, 
Augusta, Duben,
Tabulka EX-KTI, skupina 7–12 

po dvou turnajích:
1. TJ Slavia H. Králové 10 8 2 25:9 801:697 18
2. VK České Budějovice 10 8 2 24:11 830:698 18
3. SKV Ústí n. Labem 10 7 3 21:12 773:691 17
4. Sp. Velké Meziříčí 10 4 6 19:21 852:871 14
5. Sokol Želetava 10 2 8 9:26 711:829 12
6. Sokol Česká Třebová 10 1 9 8:27 652:833 11

-kon-

Staros-
ta  mě s ta 
František 
Bradáč 
a místosta-
rosta Josef 
Komínek 
při předá-
vání věc-
ných darů 
nejlepší-
mu hráč i 
turnaje 
ruskému 
Anatolyi 
Filatovovi.                                                     
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