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Založeno roku 1919

Ředitelství HŠ Světlá
a OA Velké Meziříčí
přijme od 1. 9. 2010

učitelku – učitele výpočetní 
techniky na plný úvazek.
Žádosti se strukturovaným 

životopisem zasílejte na adresu 
školy:

HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí
U Světlé 36

594 23 Velké Meziříčí
Kontakt:

566 522 837, 566 521 456

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ v Budišově

…začněte jaro u nás!
Jehličnany, okrasné dřeviny
Rododendrony, azalky

Otevřeno po – pá 9 – 17 h, so 8 – 12 h. Tel. 568 875 403, 736 484 434

Hodlají opravit chodníky 
a silnice i zasíťovat pozemky
Část přebytku z hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2009, který 

dosud zůstal nerozdělen jako rezerva na investice, by mohla být využita 
k zasíťování dalších parcel na Hliništích a k opravě rozbitých komunikací 
a chodníků. Rozdělení částky ve výši 20,2 milionu korun na tyto dvě 
investice navrhují radní, ale defi nitivní slovo je na zastupitelích.

Pětičlenná komise zmapovala stav komunikací a chodníků ve městě 
po zimě. Ty, které dopadly nejhůř, navrhla k opravě. „Dohodli jsme se, 
že bychom stejně jako vloni udělali některou část města celou. Zvolili 
jsme lokalitu Karlova od prodejny u Peterků vlevo nahoru až k trati,“ 
informoval místostarosta města Josef Komínek. Opraveny by tak měly 
být komunikace i chodníky v ulicích Nová, Na Spravedlnosti, K Buči 
atd. V této oblasti navíc letos mění i elektrické vedení a sloupy. „Když 
už to bude rozkopané, alespoň tam chodníky hned opravíme,“ doplnil 
místostarosta. Další lokalitou, kterou navrhla komise k opravě chodníků 
i komunikací, je Na Lipnici. Kromě toho bude třeba spravit i některé menší 
dílčí úseky po městě. Pro příští rok pak komise navrhuje projektově při-
pravit opravu některých dalších ulic, jako například Krškovy, Ve Vilách, 
Nad Sv. Josefem a Gen. Jaroše, ale také rozšíření parkoviště u hřbitova.

Díl peněz z dvacetimilionového přebytku by mohl pokrýt zbudová-
ní inženýrských sítí pro devatenáct nových stavebních pozemků pro 
výstavbu rodinných domů na Hliništích. Zájem o ně i o byty ve městě 
totiž stále trvá. Lokalita bude kolmo navazovat na již zasíťovanou ulici, 
kde jsou parcely dávno rozebrány. „Je tam velmi pěkné místo téměř 
na rovině. Budou tam snad nejhezčí stavební místa ve městě,“ kon-
statoval starosta František Bradáč. Jejich velikost se bude pohybovat 
kolem tisíce metrů čtverečních. V současné době se městské stavební 
pozemky pro rodinné domy prodávají za 750 korun za metr čtvereční. 
Cena se však může v budoucnu změnit.            Martina Strnadová

Velká Bíteš rozšiřuje inženýrské 
sítě a komunikace v průmyslové 
zóně Velká Bíteš-Košíkov. Hodlají 
tam totiž stavět tři noví investoři na 
pozemcích, které koupili od města 
vloni. Ti by v budoucnu měli pro 
obyvatele regionu vytvořit řádově 
desítky nových pracovních míst. 
Finanční náklady na rozšíření sítí 
i komunikace jsou asi 3,6 milionu 
korun. V současné době je hotová 
kanalizace, následovat bude plyno-
vod a vodovod, ve fi nále dojde na 
prodloužení komunikace. „Půjde-li 
vše podle předpokladů, do konce 
května by mohlo být hotovo,“ infor-
moval starosta Miroslav Báňa.

Všechny tři fi rmy jsou ze strojí-
renského oboru. Dělí se o zhruba 

tříhektarový pozemek. Ten pů-
vodně, před více než čtyřmi lety, 
koupila celý fi rma ITW Pronovia. 
„Ta nezačala a ani v nejbližší době 
nehodlala stavět. Proto město na 
základě předkupního práva od-
koupilo pozemek zpět za stejnou 
cenu, za kterou jej tehdy prodalo. 
Což bylo v té době asi 300 korun 
za metr čtvereční,“ vysvětlila 
místostarostka Alena Malá. Nyní 
město pozemek rozprodalo znovu, 
ale raději více fi rmám po menších 
částech. „Vyplatilo se nám to, 
protože o lokalitu byl velký zájem 
a prodejní cena byla výhodná – 720 
až 780 korun za metr čtvereční,“ 
zhodnotil M. Báňa.

Martina Strnadová

Orchestr
základní umělecké školy 

slaví padesátiny
Na náležitou oslavu se v těchto dnech připravuje orchestr velkomezi-

říčské základní umělecké školy (ZUŠ). Za týden, devětadvacátého dubna, 
velkým koncertem v Jupiter clubu oslaví padesát let od svého založení. 
U jeho zrodu stál Leopold Krčál, tehdejší učitel zmíněné lidové školy, jak 
se tato zařízení dřív nazývala. „Začínal s malou skupinou žáků, takže ná-
strojově bylo potřeba pracovat s tím, co bylo k dispozici, ale také se musely 
upravovat skladby,“ líčí začátky uměleckého tělesa současný ředitel školy 
Martin Karásek, který tato fakta čerpal ze školního almanachu. Sám však 
jako žák této školy v orchestru také hrával a nyní ho vede. „Když jsem 
nastoupil jako učitel do zdejší umělecké školy, fungování orchestru jsem 
po několikaleté pauze obnovil,“ přidává již svoje zkušenosti M. Karásek. 
Před ním orchestr řídil ing. Leoš Fiala, který ho po L. Krčálovi převzal 
ve školním roce 1993/1994.

Dnes se orchestr podle informací ředitele zařízení ustálil na čtyřiceti 
až pětačtyřiceti hráčích v obsazení housle, zobcové, altové a příčné fl étny, 
klarinety, trubky, baskřídlovky, lesní rohy, keyboardy, kytary, pozoun, 
baskytara a bicí. Zatímco v roce 1962 měl coby taneční orchestr pět 
saxofonů, čtyři trubky a stejný počet pozounů, dále kontrabas, klavír, 
harmoniku, bicí a k tomu také zpěváky, o čtyři roky později však orchestr 
zasáhla krize a bylo nutné vybudovat novou sestavu.   (Pokračování str. 2.)

Přáním velkomeziříčských skateboardistů je mít 
vyčleněný prostor, kde by se mohli svému oblíbené-
mu sportu věnovat. Samozřejmě holý plácek nestačí, 
protože k této aktivitě je zapotřebí různých překážek, 
ramp a dalších prvků. Město hodlá mladým vyjít 
vstříc a jejich požadavek podporuje. „Chtěli bychom 
jim vystavět park, aby nevyužívali městské lavičky 
a podobně, protože i na to slýcháme od veřejnosti dost 
výtek,“ potvrzuje místostarosta města Josef Komínek. 
Skateboardové hřiště s certifi kovanými prvky je pro 
své uživatele v prvé řadě bezpečnější. Soustředí-li se 
skateboardisté tam, nebudou jezdit na svém prkně 
mezi auty na některém z parkovišť u obchodního domu 
apod. Navíc nebudou vyhledávat provizorní překážky 
k přejíždění v podobě laviček, zábradlí či schodů, 
které tak poškozují. Skateboardové hřiště také splňuje 
požadavky na minimální hlučnost a využít je mohou 

Skatepark chtějí v Meziříčí i v Bíteši

nejen skejťáci, ale například i jezdci na in-line brus-
lích. Velkomeziříčští nyní společně s odborníkem na 
stavbu dětských hřišť i skateboardisty hledají vhodné 
místo pro výstavbu skateparku. Také sestavu prvků 
hodlají vybírat společně. „Chtěli bychom jim postavit 
celou dráhu možná čtyřicet metrů dlouhou, která by 
splňovala i parametry pro pořádání závodů apod.,“ 
popsal J. Komínek. Skateboardistů je ve městě velká 
skupina různých věkových kategorií – od školáků 
až po dospělé. O nejvhodnějším řešení se ještě bude 
jednat. Poté bude následovat zpracování studie, cenová 
nabídka a hledání zdroje fi nancování.

Stejná potřeba vznikla i ve Velké Bíteši. „Dodělali 
jsme dětské hřiště s prolézačkami pro nejmenší a zača-
la se na nás obracet mládež s tím, že pro věkovou skupi-
nu od třinácti let ve městě není nic,“ vysvětlila bítešská 
místostarostka Alena Malá. (Pokračování str. 2.)

V průmyslové zóně Košíkov 
přibudou pracovní místa

Seminář zaměřený na problematiku produktové 
nabídky kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu 
se konal minulý týden v Jupiter clubu ve Velkém 

Meziříčí. Setkání uspořádala krajská příspěvko-
vá organizace Vysočina Tourism a bylo určeno 
pro podnikatele i veřejné subjekty, které působí 

v cestovním ruchu, ale i pro další 
zájemce o tuto problematiku. 
Seminář se konal v rámci projektu 
Zkvalitnění marketingu turistické 
nabídky našeho kraje. „Jeho cílem 
je motivace partnerů pro to, aby 
produktovou nabídku kraje vytvo-
řili. Ta bude potom uvedena v ka-
talogu, který vyjde v tištěné podo-
bě,“ upřesnila Jitka Mattyašovská, 
marketingová pracovnice Vysočina 
Tourism. Ve Velkém Meziříčí se 
podle informací J. Mattyašovské 
semináře zúčastnilo čtyřiačtyřicet 
osob, z toho třiadvacet studentů 
Hotelové školy Světlá a Obchodní 
akademie. Ostatní zájemci byli 
z Městského úřadu Velké Mezi-
říčí, z turistických informačních 
center, dále poskytovatelé služeb 
ubytování, stravování či balono-
vého létání. Ten osobně navštívil 
také hejtman našeho kraje Jiří 
Běhounek a ředitel příspěvkové 
organizace Vysočina Tourism 
Tomáš Čihák. Přednášela Monika 
Palatková z Vysoké školy obchodní 
v Praze. Další seminář tohoto 
typu se pak uskutečnil v pondělí 
19. dubna v Jihlavě a ještě jeden 
pak proběhne 4. května v Pelhři-
mově.

Iva Horká

Zajímali se o nabídky cestovního ruchu

Hejtman Jiří Běhounek se v Jupiter clubu zajímal o osud cestovního ruchu 
v našem kraji stejně živě jako studenti zdejší hotelové školy. 

Foto: Iva Horká

Čtvrtek 22. dubna v 16 hodin

zahájení 
výstavy 

Slavné vily
Více strana 8

Čtvrtek 22. dubna v 17 hodin
Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek
přednáška Mgr. Ondřeje Hr-
zána 

Bosna
Sobota 24. dubna, sál hasičské 
zbrojnice ve Velkém Meziříčí, 
začátek ve 14 hodin

Kozlovský 
košt pálenek 

Více strana 6

Foto: archiv týdeníku Velko-
meziříčsko

Sobota 24. dubna

Den Země 
– Na křídlech 

ptáků 
Balinským 

údolím
pořádá Středisko ekologické 
výchovy Ostrůvek
začátek ve 14 hodin u vstupu 
do Balinského údolí
Více strana 6

Avizní okénko připravila 
Iva Horká a Simona Fňukalová

Parkoviště u Penny marketu je také jedním z provizorních míst, kde velkomeziříčští skateboardisté 
jezdí na prknech.                                                                                               Foto: Martina Strnadová
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Některé řidičské průkazy
platí jen do 31. prosince 2010

Podle zákona o silničním provozu mají majitelé některých řidičských 
průkazů povinnost vyměnit si řidičské průkazy do konce tohoto roku. 
Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000. Od roku 2011 nebudou tyto doklady platné. Pokud by 
snad někdo i nadále řídil bez platného průkazu, dopustil by se přestupku, 
za nějž je možné uložit pokutu od 1.500 Kč do 2.500 Kč při silniční kon-
trole, nebo dokonce až 30.000 Kč, neboť řidič vlastní neplatný průkaz (§ 
46 přestupkového zákona, týkající se „ostatních přestupků proti pořádku 
ve státní správě a samosprávě“).  Výměnu řidičských průkazů provádí 
městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na 
území České republiky. Pro Velkomeziříčsko je spádovou oblastí Městský 
úřad Velké Meziříčí. Podrobné informace k povinné výměně řidičských 
průkazů jsou k dispozici také na www.vymentesiridicak.cz. V další vlně 
budou vyměňovány doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. 
Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do konce roku 2013.

Vzhledem ke značnému objemu řidičských průkazů určených k vý-
měně, je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa 
výměny a odstranění stresujících situací vyvolaných velkým náporem 
zájemců o tuto službu před koncem lhůt. Tohoto stavu není možné do-
sáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů zmíněných dokladů.

K 12. 4. 2010 zbývalo na Městském úřadě Velké Meziříčí k výměně 
celkem 2.467 řidičských průkazů vydávaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 
(řidičské průkazy platné do 31. 12. 2010). Tj. 9,6 procent všech registrova-
ných řidičů. Ke stejnému datu zbývalo na Městském úřadě Velké Meziříčí 
k výměně celkem 4.069 řidičských průkazů vydávaných od 1. 1. 2000 do 
31. 12. 2004 (řidičské průkazy platné do 31. 12. 2013). Tj. 15,8 procent 
všech registrovaných řidičů.

Do konce roku 2013 by tak mělo být u nás vyměněno 25,4 % stávajících 
řidičských průkazů, tedy celá čtvrtina.

Co je potřeba pro zpracování žádosti
Vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti 

(občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografi i o rozměrech 3,5x4,5 
cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán 
do dvaceti dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může být 
průkaz vydán za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.

Kde zažádat o výměnu
V nové budově MěÚ nad Českou spořitelnou, ve 2. patře, Náměstí 

14/16. 
Kdy žádat

V úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
Chcete se vyhnout frontám

Objednejte se přes ofi ciální webové stránky města, tj. www.mestovm.
cz, kde přímo v horním menu najdete Vyvolávací systém. Zde se již 
můžete objednat (Objednání), nebo zjistit, kolik je v danou chvíli na 
jednotlivých přepážkách žadatelů (Monitoring přepážek). 

Kraj Vysočina – Fond Vysočiny 
vypsal další grant na tvorbu ucele-
ného systému nakládání s bioodpa-
dem. Město 
Velké Mezi-
říčí by rádo 
opě t  požá-
dalo o dota-
ci na nákup 
kompostérů 
t y pu K 390 
(objem 400 
litrů). Proto 
vyzýváme 
další zájem-
ce o domácí 
komposto-
v á n í ,  a b y 
se nahlásili 
o s ob ně  n a 
odbor u ž i-
votního pro-
středí, kan-
celář č. 3, Bc. 
Oplatková, 
nová budova radnice, nebo na te-
lefonním čísle 566 781 083, a to do 

Nabídka kompostérů
23. 4. 2010. Město Velké Meziříčí 
v předchozích letech rozdalo mezi 
občany města Velké Meziříčí a jeho 

místních 
částí již 602 
kusů  doto -
vaných kom-
postérů (466 
kompostérů 
K390 a 136 
komposté-
r ů  K7 0 0) , 
vždy za 1/3 
kupní ceny. 
Podmínkou 
pro získání 
dotovaného 
kompostéru 
je trvalý po-
byt na území 
měst a Vel-
ké Meziř íčí 
nebo v jeho 
místních čás-
tech a vlast-

nictví nebo pronájem nemovitosti, 
na které lze BRO kompostovat.

Humanitární sbírka byla opět úspěšná
Tři dny byla v hlavní budově radnice otevřena obřadní síň všem, 

kteří chtěli svými věcmi pomoci lidem sociálně potřebným. Těch, kteří 
přinesli oblečení, lůžkoviny, látky nebo obuv, bylo mnoho. Obřadní síň 
byla zcela zaplněná. 

„Po výborné zkušenosti z předchozích let, kdy přišlo opravdu hodně 
lidí s oblečením a ostatními věcmi, jsme se domluvili s Diakonií Broumov, 
že sbírku zorganizujeme znovu. Musím říct, že jsem se jenom utvrdila 
v tom, že lidé v našem městě i okolí skutečně mají otevřená srdce pomoci 
druhým,“ říká Jaroslava Klapalová, vedoucí sociálního odboru a dále 
dodává, že kvalita věcí, které byly přineseny, byla ještě vyšší, než při 
sbírce poslední. 

Sbírku organizovala Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským 
úřadem Velké Meziříčí. Občanské sdružení Diakonie Broumov je ne-
zisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost.

Okénko připravila: Veronika Poulová, MěÚ

Vloni na podzim byla na dálnici 
dokončena stavba protihlukové 
stěny Velké Meziříčí východ. Na 
realizaci této stavby mnozí oby-
vatelé města netrpělivě čekali, 
dokonce si opakovaně stěžovali 
na obtěžující hluk z dálnice. Pro-
tihlukovou stěnou byla totiž od 
roku 2000 chráněna jen západní 
část města, a to mezi kilometry 
143,3–144 D 1. Zahájení stavby i na 
východě tedy mnozí uvítali. Druhá 
protihluková stěna u Velkého Me-
ziříčí vyrostla v rozmezí kilometrů 
145,5–146,9 D 1. Asi jeden a půl 
kilometru dlouhý úsek přímo nad 
naším městem tedy protihlukovou 
stěnou chráněný není. A některé 
spoluobčany zajímá proč?

Podle sdělení Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) České republiky je 
jedním z důvodů most Vysočina, 
který překlenuje údolí řeky Oslavy 
právě nad městem. „Jeho vytížení 

Část protihlukové stěny nad městem chybí. Důvody jsou dva
je při dnešních intenzitách osobní 
i nákladní dopravy po dálnici D 1 
v úseku Praha – Brno maximální. 
Není proto možné jej zatěžovat další 
konstrukcí protihlukové stěny,“ 
vysvětluje Martina Vápeníková, 
t isková mluvčí ŘSD ČR. Nad 
železobetonovými pilíři mostu, 
postaveného v letech 1972–78, je 
umístěna vlastní mostní konstrukce 
z oceli o váze 6 tisíc tun.

Při současné výstavbě nových 
protihlukových stěn na stávajících 
mostech provozované dálnice se 
také využívá samostatných pod-
půrných konstrukcí. Ale v případě 
mostu Vysočina tato technologie 
není možná z důvodu jeho značné 
výšky. Na dálnici D 1 je totiž nej-
vyšším mostem, s výškou mostovky 
77 metrů. 

Protihluková stěna však chybí 
nejen v místě mostu, ale ještě další 
kus nad městem v oblasti Fajtova 

kopce. „Tam je dálnice umístěna v 
zářezu, kde se protihlukové stěny 
nestaví, protože zde přirozenou 
ochranu proti šířícímu se hluku 

tvoří vzestupný svah,“ doplnila vy-
světlení Nina Ledvinová z oddělení 
komunikace ŘSD ČR.

Text a foto: Martina Strnadová

Orchestr základní umělecké školy slaví padesátiny

Do roku 1978 bylo celkem čtyřikrát změněno obsazení orches-
tru a opět nastaly těžké vyhlídky, tentokrát pro nedostatek hous-
listů. „V roce 1979 ale vznikl úplně nový orchestr o šestatřiceti 
hráčích, kteří v něm hráli až do třicátého výročí, a to i při svých 
studiích na středních a vysokých školách,“ uvedl ředitel a doplnil, 
že v roce 1986 orchestr mimo řady umístění v krajských kolech 
soutěží dosáhl i na třetí cenu v celostátním kole soutěže v Liberci.

V orchestru účinkovali namátkou Marta Andělová–Dudková, hráčka na 
trubku, která na koncertu k padesátému výročí vystoupí jako zpěvačka, 
dále doc. RNDr. Jiří Souček, CSc. (housle, viola), Pavel Suk – absolvent 
JAMU (housle), Mojmír Kačírek, absolvent konzervatoře (viola), RNDr. 
Miloš Vokoun (zobcová fl étna, klarinet), ing. Oldřich Inochovský (housle), 
ing. Jaromír Kučera (housle, Es trubka), ing. Ladislav Caha (akordeon, 
baskřídlovka, pozoun, kontrabas), dále například ing. Leoš Fiala, Jaroslav 
Pešek, Antonín Tománek, Antonín Havlát, Eva Perničková, Stanislav 
Rosa, Bohumil Šmarda, Luboš a Pavel Snížkovi a mnoho dalších, včetně 
pedagogů tehdejší Lidové školy umění (LŠU), vyjmenoval namátkou 
některé členy současný ředitel. Ten také zve širokou veřejnost na již 
zmíněné vystoupení, které začíná v osmnáct hodin a sejde se na něm 
podle jeho slov na sedmdesát hudebníků. Přičemž nejmladšímu je dvanáct 
a nejstaršímu šedesát.

Zároveň přidává upozornění, že už proběhla uzávěrka náboru do or-
chestru a všechny ty bývalé členy, kteří se nestihli přihlásit, rád uvítá jako 
posluchače koncertu. „V jeho první polovině se představí současní učitelé 
ZUŠ i se svými žáky, a hosté. Druhá část bude patřit jen a jen orchestru. 
Doufám, že posluchače nezklameme, dali jsme si záležet na výběru skladeb 
a myslím, že je opravdu na co se těšit,“ slibuje Martin Karásek.

Iva Horká

Orchestr ZUŠ kdysi a dnes.             Foto: archiv ZUŠ a Martin Karásek

Skatepark
chtějí v Meziříčí 

i v Bíteši
(Pokračování ze str. 1.)
Bítešští mají zpracovaný návrh 
řešení skateparku a nyní hledají 
zdroj fi nancí. „Hřiště by mělo 
stát kolem dvou milionů korun,“ 
dodal starosta Miroslav Báňa.
Skatepark by měl vzniknout na 
ploše asi 25 × 15 metrů v odleh-
lém prostoru za domy v ulici 
U Stadionu. 
Počítá se s umístěním asi pěti 
překážek a prvků, které si vy-
bírali sami skejťáci. „Oni to-
tiž nemají zájem o klasickou 
U rampu,“ podotkl starosta 
Báňa s tím, že i v Bíteši se snaží 
jednat s budoucími uživateli 
parku a vyjít jim vstříc.                                                                         

Text a foto: 
Martina Strnadová

První ročník klání o nejlepší 
závin, se konal minulou neděli od-
poledne na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Tam mezi sebou svedlo 
tuhý boj celkem šestnáct výrobků, 
z toho dva byly záviny s masovou 
nádivkou. Ostatní štrúdly byly ryze 
klasické, z kynutých či listových 
těst a náplněmi vesměs jablečnými, 
tvarohovou a ořechovou nebo jejich 
nejrůznějšími obměnami. Soutěžící 
i ostatní návštěvníky přitahovaly 
tedy nejen tyto pochoutky, ale také 
nesoutěžní vzorek z listového těsta 
v podobě krokodýla, v jehož útro-
bách se nacházela slanina a další 
lahodné ingredience.

Po ochutnávce pak došlo na 
vyhlášení vítězů. Ti vzešli z bo-
dování přítomných, kteří ohodno-
tili jednotlivé vzorky. Ač byly síly 
poměrně vyrovnané, vítěz je přeci 
jenom vždycky pouze jeden. Nej-
lepší štrúdl tedy podle získaných 
bodů upekla Marie Pálková, druhá 
příčka patřila rodině Hotárkově 
a třetí Štipákovým. Hodnocení 
nejpečlivěji pojal Američan, který 
kvůli uzavřenému letišti v Praze 
‚uvízl‘ v našem městě. Tomu ale 
nejvíce chutnal vzorek číslo 14, 
z kynutého těsta a s jablečnou 
náplní, který však mezi oceněnou 
trojicí nebyl.

Na další ochutnávky se 
labužníci prý mohou těšit, 
slíbil pořadatel. „Uvažujeme 
třeba o soutěži, která vybere 
nejlepší bramborák, slané 
pečivo či vánoční cukro-
ví,“ navnadil zájemce Jiří 
Pálka z velkomeziříčského 
Ski klubu.        Iva Horká

Štrúdly svedly tuhý boj

 Šestnáct vzorků závinů se sešlo v soutěži o nejlepší štrúdl. 
Foto: Iva Horká

Nesoutěžní vzorek – plněný 
krokodýl od Aleny Šulcové. 

Foto: Iva Horká



Číslo 16 21. dubna 2010 strana 3

OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Hasiči otevřou dveře
Ve dnech 6. – 8. 5. 2010 se návštěvníkům otevřou brány stanic Hasičské-

ho záchranného sboru kraje Vysočina. Kromě techniky, zázemí a vybavení 
hasičů se zájemci budou moci seznámit s prací hasičů a svoji návštěvu využít 
i k preventivně-výchovné činnosti. Stanice budou otevřeny návštěvníkům 
v těchto dnech od 8 do 16 hodin.Telefonické kontakty jsou na www.hasici-
vysocina.cz. Samozřejmě si lze domluvit i jiný termín návštěvy na stanicích.

HZS  má jedenadvacet stanic, mimo jiné i ve Velkém Meziříčí a Velké 
Bíteši.                     Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Technické služby města Velké 
Meziříčí se mají v budoucnu stě-
hovat do bývalého areálu Agadosu 
na Karlově. Ten však předtím po-
třebuje projít určitými stavebními 
úpravami. Město tuto akci letos 
hodlá pouze projektově připravit 
a do vlastní rekonstrukce se nejspíš 
pustí až v příštím roce. „Původně 
jsme počítali s tím, že bychom se do 
toho dali ještě letos. Po předběžné 
konzultaci s projektanty jsme po-
znali, že tak rychle to nepůjde. Pra-
cí, které je tam třeba připravit, bude 

Připravují opravu areálu 
pro technické služby

dost,“ konstatoval starosta František 
Bradáč s tím, že by nemělo smysl 
pouštět se do realizace až někdy na 
podzim a do té doby na akci blo-
kovat peníze. Podle velmi hrubých 
odhadů si rekonstrukce areálu vy-
žádá kolem deseti milionů korun. 
„Zatím máme asi šest milionů, což 
jsou peníze z odpadu uložené na 
speciálním účtu. Ty na to můžeme 
použít a zbytek budeme muset dát 
z rozpočtu na příští rok,“ doplnil 
starosta. Kolik to přesně bude, uká-
že až projekt. Martina Strnadová

Tomáš Klus to vzal 
z Meziříčí na Anděly

Kraj spustil vlajky a uctil minutou ticha
památku obětí leteckého neštěstí

Vláda ČR rozhodla po dohodě s českým prezidentem vyhlásit den smut-
ku na 17. a 18. dubna 2010. Stalo se tak v souvislosti s leteckým neštěstím 
u ruského Smolenska, při němž zahynul polský prezident s manželkou 
a další desítky osob jeho doprovodu.

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek nechal na zvážení pořadatelů 
rozhodnutí o konání či nekonání akce, avšak doporučil všem pořadatelům 
společenských, kulturních a sportovních akcí v regionu, aby důstojně 
a vhodnou formou uctili minutou ticha památku obětí tragické letecké 
nehody. Vlajky České republiky na budovách kraje Vysočina a krajem zři-
zovaných institucí byly přes tento víkend pietně staženy na půl žerdi.

„Tragická událost nám všem měla připomenout, abychom v našem kaž-
dodenním životě jednali s větší pokorou, úctou k sobě navzájem, abychom 
méně riskovali a byli ohleduplnějšími,“ zdůraznil Jiří Běhounek.

Jitka Svatošová

Dne 8. 4. 2010 v 16 hodin skon-
čila lhůta k odstranění závad na 
kandidátní listině, pokud úkol 
přicházel v úvahu. Kromě politické 
strany Sdružení pro republiku – Re-
publikánská strana Československa 
(SPR-RSČ), která prostřednictvím 
svého zmocněnce nepřiložila ke 
kandidátní listině potvrzení o 
zaplacení příspěvku na volební 
náklady, byly drobné závady na 

Do voleb půjde nakonec jen 16 stran
několika kandidátních listinách 
odstraněny ve stanovené lhůtě. Za-
registrovány tak budou kandidátní 
listiny pouze šestnácti politických 
stran. Kandidátní listina SPR-
RSČ bude Krajským úřadem kraje 
Vysočina odmítnuta. Na Vysočině 
tak ve volbách kandiduje 277 osob/
kandidátů (bez 12 kandidátů SPR-
RSČ).                          J. Svatošová, 

KÚ kraje Vysočina

Divadelní soubor Maléhry z Brna se po dvou letech znovu představil 
velkomeziříčským divákům. Po představení Nebe přivezl do našeho města 
minulou středu hru Peklo. Protagonistky Daniela a Nikola Zbýtovské 
spolu s Bárou Seidlovou zazářily opět v hlavních rolích, k nim pak přibyli 
navíc čtyři muži, z nichž jeden fungoval během celého představení jako 
hudebník (bicí, akordeon) a jeho místo bylo na boku pódia. Zbývající tři 
ztvárnili vesměs ženské role – mimo jiné matku-alkoholičku, smrtku, 
kamarádku či modrého anděla apod.

Tři dospělé sestry Karlu, Aničku a Julii poznamenaly vztahy v rodině, 
zejména pak jejich vlastní otec, kterého měly společného. Karlu navíc 
negativně ovlivnilo soužití s matkou-alkoholičkou a fakt, že ji tatínek 
jako malou opustil. Ten žil další vztah s jinou ženou, s níž měl dvě dce-
ry – Annu a Julii. Ty se spolu s Karlou setkaly na zájezdu do Itálie, kde 
si v jednom hotýlku poblíž Benátek „vyříkávaly“ všechny svoje křivdy. 
Karla nechtěla mít stejně osamělý osud jako její matka, a proto toužila 
po vdavkách, Julie se nevymanila z traumatu, kdy ji v dětství zneužíval 
vlastní otec a Anička snila o modrém princi, poté co zjistila krutou pravdu 
o svojí mladší sestře a jejich společném tátovi. Julie svůj pokřivený vztah 
k mužům řešila promiskuitou. „Měla jsem šestasedmdesát chlapů,“ kasala 
se, avšak s hořkým výrazem ve tváři. Před sestrami pak vyřkla pro nor-
málního člověka nepřijatelný ortel – zvrhlého otce označila za nejlepšího 
muže svého života. Děj v závěru vyvrcholil dalším, pro všechny zúčast-
něné nemilým překvapením – Karla, která se měla setkat v Benátkách se 
svým ženichem a tam si ho vzít za manžela, zjistila, že oním dotyčným 
je její vlastní otec, a tudíž i jejích dvou sester. „Když jednou prodáš svoji 
hrdost, už ti ji nikdo nikdy nevrátí,“ konstatovala kromě jiného smutně 
Karla. Žel bohu, někteří lidé mají peklo už tady na zemi a na jiné (prý) 
teprve čeká.                                                                                   Iva Horká

Příští představení Shirley Valentine se v rámci jarní divadelní 
sezony v Jupiter clubu koná 19. května a představí se v něm Si-
mona Stašová.

Po Nebi přišlo Peklo

Bára Seidlová, Nikola a Daniela Zbýtovské se po dvou letech vrátily na 
prkna velkého sálu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Tentokrát s pří-
během zasazeným do prostředí Itálie, která se herečkám stala druhým 
domovem. Daniela v oné zemi studovala a některé hry, přeložené jí sa-
motnou do italštiny, hraje soubor tam.                                 Foto: Iva Horká

Německý Hannover, který je 
festivalovým partnerem Velkého 
Meziříčí, uspořádal letos druhý 
ročník festivalu fi lozofi e. Stal se tak 
po italské Modeně, francouzském 
Saint Emilionu a Velkém Meziříčí 
v pořadí čtvrtým evropským měs-
tem, které široké veřejnosti nabídlo 
prostřednictvím fi lozofi e otevřenou 
diskuzi k celé řadě mnohdy palči-
vých společenských či veřejných 
témat.

Zmíněný druhý ročník se konal 
od 8. do 11. dubna na téma „Mensh-
Natur-Technik-Nachhaltigkeit“ (člo -
věk-příroda-technika-stálost).

V roli hlavního organizátora 
se představila Leibnizova univer-
zita spolu s městem Hannover. 
Nosným tématem festivalu se stala 
problematika celosvětové výstavy 
EXPO 2000, která tomuto zhruba 
půl milionovému městu napomohla 
ke krátkodobému rozmachu, ale bě-
hem následujících deseti let nesplnil 
výstavní areál původní očekávání 
a jeho současné využití nenaplnilo 
představy vedení města.

V rámci partnerství se na po-
zvání organizátora festivalu zú-

Festival fi lozofi e v Hannoveru 
a ve Velkém Meziříčí

častnila tříčlenná delegace z ČR. Za 
organizátora Evropského festivalu 
fi lozofi e (EFF) ve Velkém Meziříčí, 
ředitel Jupiter clubu Milan Dufek 
a zástupci odborného garanta EFF 
z Filozofi cké fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně prof. Josef Šmajs 
a Dr. Jakub Mácha.

Slavnostní zahájení se usku-
tečnilo v zaplněném městském 
divadle. Program otevřel starosta 
Hannoveru Stephan Weil, který na 
krátké schůzce s Milanem Dufkem 
a Peterem Nicklem (Leibnizova 
univerzita) mimo jiné řekl: „Přeji 
festivalu fi lozofi e ve Velkém Mezi-
říčí úspěch a věřím, že v budoucnu 
může vzniknout užší spolupráce na 
poli fi lozofi e mezi městy Hannover 
a Velké Meziříčí.“

V zahajovacím programu byly 
příspěvky zaměřeny na problema-
tiku světové výstavy EXPO 2000. 
Do následné panelové diskuze se 
zapojily významné osobnosti ně-
meckého života:

Prof. Martin Roth, generální 
ředitel státních galerií a muzeí 
v Drážďanech a také tematický šéf 
EXPA 2000.    (Pokračování str. 6.)

Zleva starosta Hannoveru Stephan Weil, ředitel EFF ve Velkém Meziříčí 
Milan Dufek a profesor Leibnizovy univerzity v Hannoveru Peter Nickl.

Foto: archiv Milana Dufka

Jednomu z nejstarších trampů na Moravě, houslistovi Ladislavu 
Krevňákovi z Křižanova bylo v pondělí devadesát let. Svoje narozeniny 
oslavil jaksepatří v kruhu přátel minulý pátek večer v restauraci na Fajtově 
kopci. A jak jinak, než s houslemi pod krkem a dalšími nástroji – jako 
třeba mandolína či heligonka – v rukou. Obdivuhodný výkon na člověka 
v takovém věku však také jeho kamarádi–hudebníci náležitě ocenili po-
tleskem a slovy uznání. Kromě toho mu jako dárek věnovali nejen každý 
svoje písničky, ale také dvoje marcipánové housle. Ostatně i s nimi se 
hudebních nástrojů v ten večer sešlo dohromady téměř dvacet.

Oslavenec je dlouholetým muzikantem a dokonce i skladatelem tramp-
ských písní. Již v roce 1935 napsal například písničku Vyhaslé ohniště, 
kterou ve své době vysílal rozhlas a byla ofi ciálně vydána v trampských 
zpěvnících. Dodnes hraje ve dvou kapelách (Weget a Žízeň) a rád hostuje 
i s jinými hudebníky. Kdysi se objevil též v country skupině Stetson. 
„Nedávno ho dokonce pozval náš kamarád Roman Horký z Kamelotu na 
natáčení svého nového CD do studia ve Zlíně, kde si s ním zahrál,“ upřesnil 
Jaroslav Pavlas, kapelník skupiny Weget, jejímž je L. Krevňák členem, 
„a tím ho k jeho kulatým narozeninám krásně obdaroval.“ L. Krevňák 
je kromě toho jedním z nejstarších členů trampské osady Old Boys Brno, 
která má spoustu členů, i ze zahraničí, a vydává svoje noviny.

Nestor zdejší trampské muziky se narodil v Břeclavi, pak žil dlouho 
v Brně–Husovicích, kde byl také sousedem bývalé paní prezidentové Dag-
mar Havlové, prozradil na sebe. Nyní již dlouhodobě bydlí v Křižanově. 
Celý život pracoval u Českých drah v technických funkcích. Je několik 
let vdovcem, ale se svojí ženou měl tři děti – syn, který žil v Belgii. však 
nedávno zemřel, další syn žije v Brně a dcera ve Lhotkách u Velkého 
Meziříčí. Od svých potomků má již mnoho vnoučat a pravnoučat.

K jeho osobnímu životu je třeba zmínit i to, že je velmi skromný 
a střídmý človek jak v jídle, tak v pití. Čeho ale skutečně nemá ni-
kdy dost, je muzika. Ostatně slogan na přáníčku z osady Old Boys 
‚Srdce moje housle jsou‘ hovoří za vše. „Tak, ať ti ten inštrument 
zní aspoň do stovky,“ gratulovali mu přátelé.                  Iva Horká

Devadesáté narozeniny oslavil 
s houslemi pod krkem

Mladý písničkář Tomáš Klus do-
razil v rámci své koncertní tkaničky 
i do velkomeziříčského Jupiter 
clubu. Tkanička v podstatě předsta-
vuje jeho nové album Hlavní uzávěr 
splínu, které vyšlo vloni na podzim. 
Koncert v Meziříčí proběhl v pátek 
16. dubna. Hned následující den 
v sobotu 17. dubna se Tomáš Klus 
objevil na předávání hudebních cen 
Anděl 2009, odkud si odnesl vítěz-
ství v kategorii zpěvák roku.

Tomáš Klus ve Velkém Meziříčí 
vystoupil spolu se svým kolegou 
a kytaristou Jiřím Kučerovským. 
V jejich podání zazněly písničky 
jako Přičichnutí alergikovo, VeSmí-
ru, Lenka, Marie a další. Nechyběly 
ani tři ze soundtracku fi lmu Anglic-
ké jahody – tedy Chybíš mi, Navěky 
a Málčik. Posledně jmenovanou 
písničku Klus dle svých slov složil 
pro Karla Kryla.        

Martina Strnadová

Housle jsou mu vším. Ty marcipánové na snímku, které dostal od kama-
rádů, ho potěšily také, i když si na ně nezahrál.             Foto: Iva Horká

Zpěvák roku 2009 Tomáš Klus (vlevo) se představil v Jupiter clubu s ky-
taristou Jiřím Kučerovským.                             Foto: Martina Strnadová
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Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pra-
videlná shromáždění, která 
se konají každou neděli od 
9 hodin v areálu bývalých li-
soven, Moráňská 134/2, Velké 

Meziříčí
Bližší info:

www.acvm.ic.cz
Kontakt:

Mgr. František Kameník,
e-mail: 

kamenikf@centrum.cz,
mob. 739 600 015

PIN, IČO, DIČ, R. Č., RZ, LOGIN…
Už dlouho jsem chtěl někomu sdělit velmi zajímavá a i trochu prorocká 

slova českého teologa, fi lozofa a historika umění, zapomenutého P. Josefa 
Zvěřiny, který psal o zážitcích ve vězení. „Pak dostanete nové jméno. To 
křestní je pro všechny stejné –„ obviněný“. Příjmení se různí – jsou to 
čísla. Rostou. Nejdřív jsem dostal v Ruzyni tuším trojmístné. Na Jáchy-
movsku už pětimístné – myslím 68.686. To číslo neměl nikdo. Představte 
si, že časem budeme mít computery, a to umožní, aby každý dostal číslo, 
své vlastní číslo. Zmizí Novákové, Dvořáci, ale i Skočdopole a Hajný. 
Computerový věk má předchůdce v našich kriminálech. Technicko-prů-
myslově-ekonomicko-politická přeměna světa z nás vytvoří čísla, budou 
kriminály ... dokonalé kriminály. .( J. Zvěřina, Kapitoly z kriminalistiky, 
J. Zvěřina Pět cest k radosti, s. 114 ). Tento text napsal v roce 1979. Uply-
nulo 31 let a jak dnes dobře víme, měl pravdu. Ale asi netušil, že tato různá 
čísla a spíše jejich nesprávné používání a zneužití opravdu může někoho 
dopravit do skutečného kriminálu. Jenom jeden příklad: vysokoškoláci 
v Brně udělali pokus, kolik procent lidí v marketech nechtěně prozrazuje 
PIN svých kreditních karet. Ukázalo se, že se povedlo zjistit čísla osmi lidí 
z deseti. A potom se jenom dostat ke kartě a peníze jsou naše. Všechna 
tato čísla jsou velkou příležitostí k trestným činům. A my lidé, bohužel 
nejsme na tolik mravně vychováni, abychom používali různé kódy. Zda 
existuje nějaké východisko?                                   P.Lukasz Szendzielorz

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 21. 4.
 7.00 Mše sv. za rodinu Peškovu a děti o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 22. 4.
 7.00 Mše sv. za zemřelého Jiřího Havelku,
 jeho kmotry, celou přízeň a duše v očistci o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodiče Bartuškovy
 a Josefa Bartušku a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Hrbov o. M. P.
Pátek 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
8.00 Mše sv. za zemřelého Miroslava Nedomu,
 jeho rodiče, rodinu Kučerovu a sestry o. M. P.
14.00–15.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, na poděkování za 35 let
 společného života a za živou a zemřelou
 rodinu Dvořákovu a Chalupovu o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 24. 4.
 7.00 Mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou a zemřelou
 rodinu Vondráčkovu a Odstrčilíkovu
 a za duše v očistci o. L. Sz.
11.30 Svatba beze mše sv. – Pokorný – Klusoňová o. L. Sz.
12.30 Svatba se mší sv. – Pavelec – Uhlířová o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Adamovských, děti,
 vnoučata a duše v očistci o. P. V.
 7.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
4. neděle velikonoční 25. 4. – Den modliteb za povolání k duchovnímu 
životu
7.30 Mše sv. za rodinu Kratochvílovu,
 Holubářovu, syna Jana a vnuka Petra o. M. P.
9.00 Mše sv. za rodiče Papouškovy a Doležalovy,
 za Evu Uhrovou a celou přízeň žijící
 a zemřelou o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za Bohumila
 Sojku o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za zemřelého manžela Jaroslava
 a dvoje rodiče o. L. Sz.
10.30 Poutní mše sv. Mostiště o. P. Nešpor

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství na faře pro mládež. Ve čtvrtek po 
večerní mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám církve. V pátek 
od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti, od 14.00 do 15.30 

příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 8.00 bude setkání všech ministrantů, v 18.30 
bude příprava rodičů před křtem dítěte a v 19.30 
pak příprava na manželství – III. setkání. Za týden 
bude sbírka na úhradu zálohy za elektřinu v koste-
le – 55.000 Kč. Po nedělní večerní mši sv. setkání 
Spolku Ludmila.
Osoby narozené v roce 1997 a dříve, které mají 
základní znalost katolických pravd víry a které by 
chtěly v roce 2012 přistoupit ke svátosti biřmování, 
prosíme, aby se přihlašovaly kteroukoli středu od 

17.00 do 18.00 a pátek od 17.30 do 18.00, a to nejpozději do konce května 
letošního roku. Pozdější přihláška nebude možná.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská 
církev evangelická

22. 4.: 17 hodin – mládež
24. 4.:   9.30 hodin – seminář pro
 varhaníky
 17 hodin – koncert duchovní
 hudby (E. a L. Moravetzovi)
25 .4.:   9 hodin – bohoslužby
 (hudební doprovod
 L. Moravetz)
 16 hodin – setkání střední
 generace
Setkání jsou otevřena všem. Po-
kud není uvedeno jinak, konají se 
v Husově domě (Velké Meziříčí, 
U Světlé 24). Více: www.velke-
mezirici.evangnet.cz

Pavel Janošík

Ve středu 7. 4. 2010 realizovali na 
Základní škole Oslavická studenti 
Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity s aprobací učitelství 
chemie pro základní školy projek-
tovou výuku na téma „Domácnost 

Projektová výuka na ZŠ Oslavická
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity

aneb Svět v malém“. Šest vyučo-
vacích hodin spolupracovali s žáky 
8. ročníků při úkolech zasahujících 
do oblasti každodenního života. 
Ústředním principem projektu je 
provázanost teoretických vědomostí 
s praktickými dovednostmi s cílem 
vytvoření komplexních kompetencí 
žáků v oblasti jim tak blízké. Jeho 
náplň i mezipředmětové vztahy jsou 
sestaveny v souladu se základními 
cíly Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání.

Studenti vedeni didaktičkou 
Mgr. I renou Pluckovou, PhD. 
z Katedry chemie vytvořili pro 
žáky úkoly zasahující do pěti vzdě-
lávácích oborů – fyziky, chemie, 
přírodopisu, zeměpisu a matema-
tiky. Projektu se účastnilo celkem 
36 žáků 8. ročníků, kteří ve sku-
pinách pracovali na jednotlivých 
úkolech.

Ve fyzice se žáci seznámili s ener-
getickou spotřebou domácnosti a vli-
vem čisticích prostředků na povrcho-
vé napětí vody. V chemii, v prostředí 
školní kuchyňky, prováděli různé 
chemické pokusy, např. dokazovali 
přítomnost ethanolu ve víně nebo 
malovali tajným písmem. V příro-
dopisu se učili odlišovat živočichy 
užitečné od škodlivých a rostliny 
nejedovaté, resp. pro zdraví pro-
spěšné od jedovatých. Matematika 
nabídla žákům možnost nahlédnout 
do světa ekonomiky. Žáci s předem 
vymezeným fi nančním rozpočtem 
vybavovali imaginární byt a navr-
hovali barevné ladění jeho interiéru. 
Ústředním tématem zeměpisného 
bloku byl vztah obydlí a krajiny.

Projekt byl ze strany žáků i ve-
dení školy hodnocen jako velmi 
přínosný a zdařilý.

Text a foto: Bc. Daniel Urbánek

Klání o České ručičky
Devátý ročník soutěže KOVO junior 2010 pořádaný Střední tech-

nickou školou Žďár nad Sázavou pod patronací Cech KOVO ČR opět 
přinesl žákům SOŠ Jana Tiraye velmi dobré výsledky, i když titul získali 
domácí. Dne 29. a 30. března 2010 se sjelo celkem 19 středních škol z celé 
ČR a nechyběli ani hosté ze Slovenska. Bohatá účast škol svědčí o velké 
popularitě této soutěže, což se samozřejmě projevuje v neustále větší 
a kvalitnější konkurenci. Žáci jsou navíc motivováni pěknými cenami, 
zvláště pak ale zařazením na budoucích pracovištích. K zahození nejsou 
ani body získané pro přijetí k dalšímu studiu a s blížícími se závěrečnými 
zkouškami vzrůstá jejich sebevědomí pro její úspěšné vykonání.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených muselo klání proběhnout v je-
den den a být rozděleno na dopolední a odpolední etapu s přihlédnutím ke 
strojní kapacitě a zpracování výsledků. V první části žáci dle svých profesí 
(soustružníci, frézaři), zpracovávali výrobek dle výkresové dokumentace, 
v časové normě, dle požadovaných rozměrových a geometrických tolerancí. 
Druhou částí bylo zpracování písemného testu. Hodnocení prováděly dvě 
tříčlenné komise vylosované z celého spektra účastníků. Každý účastník 
měl své tajné číslo, takže vlastně ani komise nevěděla, koho opravuje. 
V celkovém vyhodnocení soutěže soustružníků získal František Zezula 
1. místo a v soutěži frézařů Zdeněk Kopečný 2. místo.

V pořadí soutěže družstev obsadili F. Zezula a Z. Kopečný 1. místo.
V celkovém vyhodnocení soutěže jednotlivců obsadili F. Zezula 

2. místo a Z. Kopečný 3. místo. Je nutno podotknout, že F. Zezula získal 
stejný počet bodů jako vítěz celé soutěže, ale přepočítáním na procenta 
úspěšnosti byl domácí borec přece jen úspěšnější. Celkový vítěz soutěže 
tedy získá cenu České ručičky, kterou uděluje Jihomoravský kraj ve 
spolupráci s MŠMT ČR. Je třeba velice ocenit zručnost našich žáků, 
poněvadž jejich výrobky byly opravdu na nejvyšší úrovni mezi všemi 
účastníky. Předání cen a diplomů proběhlo na žďárské starobylé radnici 

za účasti nejvyšších představitelů města, zástupců Žďasu a dalších hostů. 
Naši žáci byli oceněni a odměněni generálním ředitelem První brněnské 
strojírny, a. s., ing. Milanem Macholánem, ředitelkou Střední odborné 
školy Jana Tiraye, ing. Marií Šabackou, která vedle věcné odměny předala 
každému žákovi sladkou cenu – dort. Paní ředitelka poděkovala žákům 
za velmi dobrou reprezentaci školy, dále také pracovníkům výukového 
střediska První brněnské strojírny, řediteli střediska Bc. Aleši Janíčkovi, 
učitelům odborného výcviku Josefu Jackovi, Ladislavu Markovi, učiteli 
odborných předmětů ing. Jaroslavu Coufalovi. Ocenění za organizaci by 
si zasloužil nejen ředitel školy ing. Josef Crha, ale i ostatní zaměstnanci, 
protože soutěž probíhala za provozu školy tak, aby nedošlo k narušení 
výuky.                                                Text a foto: ing. Jaroslav Coufal

Minulý list vyrvaný z mého 
pracovního diáře začínal notoricky 
známou pranostikou: „Březen – za 
kamna vlezem“. Rovněž tak suges-
tivní výzvou k návštěvě devíti roz-
ličných aktivit akce Březen – měsíc 
čtenářů. A soudím, že to nebyl až 
tak špatný nápad. Uvážíme-li, že 
v knihovně topíme, snadno jste se 
pobytem u nás mohli vyhnout ne-
příjemné konfrontaci s prastarým 
tvrzením: „Druhdy ještě v březnu 
hejl na nos se posadí.“ Podívejme 
se tedy, kdo vyzrál na počasí.

Ti, co si od nás odnesli jednu 
z 309 knih a časopisů prodaných 
v BURZE. Bezesporu proto, aby 
se doma uvelebili pod dečkou s šál-
kem čaje k poklidné četbě. Navíc, 
kdo by neodložil courání v terénu, 
když je známa pranostika: „Lépe 
od hada býti uštknut, než v březnu 
od sluníčka ohřát.“

LETÁ K K N I HOV NA V E 
SCHRÁNCE doručili do 500 do-
mácností „nepříznipočasívzdorní 
pošťáci“. Vy jste si tak mohli při-
pomenout námi poskytované služby 
a zejména vyplnit ANKETU 5P. 
Ptali jsme se, jakých 5 Překážek 
/ 5 Pozitiv vás k nám ne / přivádí. 
Houfec popsaných rukou na lanech 
v půjčovně pro dospělé se utěšeně 
rozrůstal. Bylo možno si přečíst ná-
zory 19 žen a jednoho muže. Nutno 
zmínit věk: 5, 11, 12, 13, 14, 28, 39, 
44, 45, 56, 58, 68 let. Objevila se 
jediná kritická poznámka týkající 
se nevhodné polohy knihovny. 
(Tato výtka nás provází po všechna 
ta léta, co jsme opustili náměstí. 
Knihovna má být ideálně umístěna 

v docházkové vzdálenosti 15 minut 
chůze od centra. To dozajista je. 
Nemluvě o tom, že znám i město, 
kde tuto instituci otrle vystrčili 
až za obec do objektu vysídle-
ných vojenských kasáren. Rozu-
mím však, zvyk je želená košile.) 
Všechny ostatní postřehy byly více 
než kladné, 
a často se 
opakovaly. 
Zmíním 
jen některé 
všeobecné: 
hustý, lu-
xus, super, bomba, cool, krásný, 
příjemné, pozitivní, radost, čistota, 
vybavenost. Nebo obšírněji: jsem 
zde ráda, líbí se mi tu, je to fajn 
místo, je zde klid na čtení, pěkné 
prostředí, nikdy se tady nenudím 
… a vůbec pro potěchu duše. Oce-
ňován byl také personál, konkrétně 
vzdělané, ochotné a příjemné kni-
hovnice. I paní ředitelka, prý gejzír 
nápadů, má příjemné jednání. Z po-
skytovaných služeb vyzdviženy: 
noviny, novinky, knihy, kopírka, 
hry, hračky, zahrada. A trochu 
rozsáhleji: za malý poplatek velký 
výběr knih a časopisů, knížky 
na referáty, možnost vypůjčení 
literatury odjinud, vždy je tu něco 
poutavého ke čtení, mohu se tu 
vzdělávat, dozvím se tady zajímavé 
věci, učím se zde na PC, dostupnost 
internetu, super místo pro výstavy, 
časté a zajímavé akce…

KVÍZU TEN NEŘÁD ŘÁD se 
zúčastnilo 12 dospělých soutěžících, 
z toho 2 muži. Právě jeden z nich 
zvítězil ziskem plného počtu bodů 

a dokonalou znalostí ustanovení 
našeho knihovního řádu. Gratulu-
jeme tak Martinu Cahovi k získání 
balíku regionální literatury, včetně 
titulu Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin. Které otázky dělaly největší 
potíže? Jaký registrační poplatek 
zaplatí student? Pochopitelně za a) 

zrovna ta-
kový jako 
důchod-
ce i za b) 
stejný jako 
předško-
lák. Tedy 

70 Kč. Dospělí z možnosti c) hradí 
100 Kč. Výpůjční lhůtu čtenář smí 
prodloužit … všemi třemi mož-
nostmi a) osobně, b) telefonicky, c) 
elektronicky. Kolik knih si čtenář 
může vypůjčit najednou? Zde se 
nám 30 zdálo jako jediná možná 
odpověď. Přece by někdo neza-
kroužkoval nesmysl kolik unese. 
Ale našel se. A nebyl sám.

Smí čtenář knihy půjčovat dal-
ším osobám? Krom správného c) 
ne, nikdy (střeží je jako oko v hlavě) 
uznejme ještě b) ano, policii ČR, 
jde-li o předmět doličný. Nikdy, 
nikdy, nikdy však a) ano, ale jen 
kamarádům a vlastní rodině.

VÝSTAVA NAŠÍM MĚSTEM 
nabízela dílka žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Velké Meziříčí pod 
nápaditým vedením Jany Štursové. 
Naším městem se prošlo 124 moud-
rých jedinců, kteří tušili v souladu 
s ověřenou pravdou, že „březnové 
slunce od nohou studí.“ Když už 
procházka kvůli kondici musí být, 
pak nejlépe šouravý pohyb v teple!

K AKCI PODVEČER S IVA-
NEM KLÍMOU se sám týdeník 
Velkomeziř íčsko vrátil slovem 
i obrazem. Jen dodávám, že snad 
nikdo z 88 hostů setkání s tímto 
nadmíru zajímavým spisovatelem 
nemohl být zklamán. Četl rozvážně 
vážné i nevážné úryvky ze svých 
vydaných i připravovaných knih. 
Odpověděl na každičkou otázku 
a podepsal se úplně všem. Skromný, 
příjemný člověk bez sebemenšího 
náznaku hvězdných manýrů, na 
které by na měl pro svoje mistrov-
ství nárok. A jako zvláštní bonus 
bezproblémová spolupráce se spo-
lupořadatelem – zdejším Farním 
sborem Českobratrské církve evan-
gelické. Co si více přát?

AKCE PODVEČER S KNI-
HOVNICKOU POHÁDKOU má 
dovětek v publikaci nazvané Kočičí 
pohádka knihovnická aneb Velká 
kočičí loupež. Navzdory podtitulu ke 
krádeži nedošlo! Jde o dílo skrz na-
skrz naše, protože se celé zrodilo ve 
velkomeziříčské knihovně. Příběh 
vymyslela jedna, vzhled zmiňované 
knížečky druhá knihovnice. Třetí 
a čtvrtá z nás ji vytiskly a všech 
sedm brožurce pomáhá na cestě ke 
čtenářům. Jen s obrázky jsme si tak 
trochu nevěděly rady. Uspořádaly 
jsme proto ono setkání. Téměř každý 
z 25 návštěvníků nakreslil nejméně 
jedno zvíře. Nejmladším výtvarní-
kům byly 2 roky, nejstarší měl 43 let. 
Pohádka, puzzle a omalovánky snad 
zpříjemní nejednu chvíli malým 
i velkým dětem. Alespoň tak by si 
to přály Kočky z Městské knihovny 
Velké Meziříčí.         (Pokr. na str. 6.)

Vytrženo z diáře 
Městské knihovny 

Velké Meziříčí



Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Vyměním cihlový 2+1 v OV 
ve Žďáře nad Sázavou (sídliš-
tě u SPSŠ) za 2+1 ve VM. Tel.: 
732 288 449 (večer).

■ Koupím 2+1 ve Velkém Meziří-
čí. Tel.: 731 850 658.

■ Prodám DB 3+1 ve Velké Bíteši 
na Jihlavské ulici – 80 m2 s bal-
konem, novostavba. Volný ihned. 
Odstupné + převzetí úvěru. Tel.: 
777 186 589.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ulici. Elektřina 220 V. Cena doho-
dou. Tel.: 777 865 385.
■ Pronajmu byt po rekonstrukci, 
2+1, 85 m2, Náměstí, 2. patro, čás-
tečně zařízený. Tel.: 602 565 459.
■ Pronájem v rodinném domě. 
Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké Bí-

500 l, 2 ks. Tel.: 739 083 414.
■ Zářivky dvoutrubicové, vodo-
těsné, 2 ks. Tel.: 739 083 414.
■ Dámské trekingové kolo, převo-
dy 3 × 6, kompletní výbava Shima-
no, barva fi alová, velmi zachovalé. 
Cena 1.900 Kč. Tel.: 608 144 567.
■ Masivní laminátovou nádrž, 
1100 l. Tel.: 776 611 016 nebo e-mail: 
kamnaparizek@seznam.cz.
■ Keramický komín, průměr 
2 × 200, 1 x průměr 160. Levně. 
Tel.: 776 611 016 nebo e-mail: 
kamnaparizek@seznam.cz.
■ Brambory konzumní, sadbové 
odrůdy Marabel, Belana a ječmen. 
Tel.: 608 881 205.
■ Jehňata, stáří 2,5 měsíce. Tel.: 
608 108 322.
■ Plechovou garáž, novou nepou-
žitou montovanou. Rozměr 3 × 5 m. 
Pozinkovaný plech 0,55 mm, výklo-
pná vrata, sedlová střecha. Nutno 
kotvit na betonové patky či obrubní-
ky. Cena dohodou. Tel.: 774 702 664.
■ Novou střešní tašku KM Beta 
– Elegant, višňová, hřebenáče, 
půlky, 1 ks à 18 Kč, cca 1500 ks. 
Při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 775 386 462.
■ Autobaterii Perion P 44 R 
14 V – 45 Ah – 400 A/EN, vytažená 
z auta z důvodu odhlášení. Tel.: 
777 080 538.
■ Originál mlhovky na Fiat 
Tipo, velmi dobrý stav. Tel.: 
777 080 538.
■ Dvojsloupový zvedák, destu, 
ohýbačku (2 m), el. stroj na demon-
táž brzdových čelistí, L dveře na 
felicii a hlavu s čerpadlem (diesel), 
el. strunovou sekačku, kompresor, 
náhradní díly na Peugeot 205. Cena 
dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Prodám domácí vajíčka, do VM 
dovezu. Tel.: 737 477 773. 
■ Palivové dřevo – 8,5 m3– to-
pol, z toho 1/3 v kládách. Cena 
2.000 Kč. Tel.: 776 815 588.
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.
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Karavan, do 10.000 Kč. Tel.: 
737 313 532.
■ Tachometr na motocykl Sim-
son. Tel.: 732 777 558.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile 
– čepice – blůzy – šněrovací boty, 
boty kombinované kůže a plátno – 
helmy a korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 
kdykoliv, platba hotově, Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Vykoupíme
vaši zadluženou nemovitost,

platíme hotově,
737 657 694.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník  Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Pracovníka odboru výstavby – 
majetkoprávního oddělení 
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 
8. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

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

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

● středoškolské vzdělání technického směru – obor stavební, ze-
mědělský, lesnický, 

● znalost geodezie a kartografi e výhodou,
● velmi dobrá znalost práce na  PC,  práce s GIS výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B, 
● komunikativnost,  časová fl exibilita

Zájemce předloží písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti: 

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

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

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 28. 4. 2010 do 
12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ Ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

* 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

dovoz betonu, písku,
štěrku, uhlí… do 1,5 t

tel.: 602 552 393

Dům zdraví spol. s r. o. Velké 
Meziříčí nabízí od 1. 4. 2010

/dílnu a umývárnu osobních 
vozidel/ k podnikání.

Jedná se o bývalé prostory do-
pravní sanitní služby /156 m2/. 

Cena dohodou.
Informace podá pan Babák, 

č. tel. 566 522 442

Přijmeme:
Geodeta(ka), SŠ, VŠ

Spolehlivost, odpovědnost, 
schopnost učit se nové věci.

Nástup dle dohody. Nabízíme 
zajímavou práci, odměňo-

vání de z. č. 143/92 Sb., NV 
č. 564/2006 Sb., systém zaměst-
naneckých a sociálních výhod.
Kontakt: Katastrální pracoviště 
Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, 

tel.: 566 502 813, e-mail: 
zlata.hermankova@cuzk.cz

Od května 2010 otevíráme sobotní 
víkendové kurzy pro pokročilé
Termín 1:
1. a 15. května 2010 10 × 90 min.
Termín 2:
22., 29. května a 5. června 15 × 90 min.
OMEZENÝ POČET MÍST max. 6 osob!!!
Příjem přihlášek do 28. dubna 2010

Kontakt: ECO Velké Meziříčí,
R. Procházková tel.: 602 325 108

Intenzivní víkendová
výuka angličtiny 
s americkým rodilým mluvčím

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521
Prodám
■  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.
■  Obývací stěnu  – černoše-
dá, zánovní 2 roky, levně. Tel: 
606 157 522
■ 100 HZ televizi Nokia uhlopříč-
ka 67 cm. Tel.: 606 157 522.
■ Pitbike 150, model 2008, 12 kW, 
licence Honda, cross 110 km/h, 
výška sedla 87 cm, sportovní výfuk 
a podvozek, cena 21.000 Kč. Tel.: 
603 993 027.
■ Nová kamna rozměr: 46 × 46 
výška 100 cm, prosklená dvíř-
ka, velké topeniště – lze vytápět 
i menší domek. Cena dohodou. Tel.: 
776 008 310.
■ Kamna Petry – zcela funkční. 
Levně. Tel.: 776 008 310.
■ Obývákovou stěnu. Barva kom-
binace tmavohnědé s bílou. Délka 
4,5 m. Ve výborném stavu, cena 
dohodou.Tel.: 777 781 117.
■ Nabízím nábytek – sekretář, šat-
ní skříň, knihovnu. R. v. 1960, ořech, 
velmi levně. Tel.: 728 922 971, 
607 799 090.
■ Stavební traverzy „I“ profi l, – 
2 ks, 225 mm šířka, 4,3 m délka. 
Cena dohodou. Tel.: 725 820 743.
■ Osobní auto Fabia 1,2, rok vý-
roby 2008, benzín, najeto 4.000 km, 
cihlová barva – metalíza. Tel. 
720 234 110.
■ Kombinovanou lednici. Chlad-
nička 170 l, mrazák 60 l, kompresor 
Elektrolux. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 
608 242 736.
■ Použité dvoukřídlové kovové 
dveře, zdobené hliníkem, šířka 
160 m, výška 200 cm, velmi levně. 
Tel.: 776 638 371.
■ Travní sekačku domácí výroby, 
za cenu motoru a kabelu, tj. cca 
1.500 Kč. Tel.: 776 638 371.
■ Fiat Brava 1.4, r. v. 1997, el. 
okna, klima, eko daň zaplacena, 
cena dohodou. Tel.: 776 797 273.
■ Motorovou pilu S. Dolmar 111. 
Tel.: 739 083 414.
■ El. svářečku 180A/380 V. Tel.: 
739 083 414.
■ Tlakové čerpadlo na vodu s ha-
dicemi. Tel.: 739 083 414.
■ Nové dřevěné dveře vchodové 
80L. Tel.: 739 083 414.
■ Laminátové nádrže na vodu 

teši, zařízený, (i dlouhodobě). Tel.: 
739 349 820.
■ Pronajmu zař í zený pokoj 
u Velké Bíteše. Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu byt 3+1 v 1. poschodí, 
balkon, garáž, zahrádka ve Velkém 
Meziříčí, ulice Nad Tratí. Tel.: 
564 571 755, 732 923 825, volejte večer.
■ Prodám RD po rekonstrukci 
s pěknou zahradou nedaleko VM. 
Tel: 606 662 872.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Pronajmu kanceláře – provo-
zovny, 51 m2, Náměstí, 1. patro, 
samostatné WC. Tel.: 602 565 459.
Různé
■ Vyučená v oboru kuchař – číš-
ník s maturitou hledá práci ve 
Velkém Meziříčí i mimo obor. Tel.: 
732 656 886.
■ Hledám přítele, který by si 
chtěl společně vybudovat útulný 
a klidný domov, do kterého se bu-
deme oba rádi vracet. Jsem 27/178 
VŠ, svobodná, štíhlá, nekonfl iktní 
nekuřačka, která pracuje v Brně. 
Prosím, posílejte písemné odpovědi 
do redakce Velkomeziříčska. Zn.: 
Přátelství, láska, tolerance.

■ Nabízím volná místa na 
zájezd do Itálie – Rimini 
v květnu – ve dnech 18.–
23. 5. 2010, autobus, plná 
penze. Cena: 4.000 Kč. Tel.: 
777 606 471.

■ Hledám milenku. Finanční od-
měna možná. Tel.: 731 058 906.

Reklamní agentura ve Velkém Meziříčí
hledá kreativní uchazeče na pozici:

Grafi k – pracovník reklamní výroby
Náplň práce: grafi cké návrhy, lepení samolepek.

Nástup ihned.
Kontakt: tel. 775 72 77 72, e-mail: o.kropacek@seznam.cz

Pronajmeme větší obecní byt 2+1 
v obci Ruda, včetně garáže a předza-
hrádky, na dobu určitou. Nutno vidět. 
Cena dohodou. Kontakt: 776 873 654, 

obec.ruda@tiscali.cz.

Reakce na inzerát poškozující fi rmu Floor Group, s. r. o. –
Martin Trifanov
Ráda bych tímto reagovala na inzerát, který vyšel dne 7. 4. 2010 ve 
Velkomeziříčsku. 
Firma Floor Group, s. r. o. je fi rma na zcela profesionální úrovni. Do 
našeho baráčku nám zajišťovala dodávku veškerých podlah. Pokud 
vezmu v úvahu cenovou nabídku, dodávku a montáž, tak vše proběhlo 
rychle, bez problémů a s maximální spokojeností. Cenová nabídka 
byla vypracována tak, aby zákazník přesně věděl za co bude platit – 
vše bylo podrobně a srozumitelně rozepsáno (to se o našich ostatních 
nabídkách na podlahy říci nedá). Dodávka proběhla s bezvadnou 
domluvou, v co nejbližším možném termínu a montáž byla provedena 
kvalitně, rychle a čistě. Nemám jedinou věc, kterou bych této fi rmě 
vytkla. Nemůžu jinak, než všem vřele doporučit! Souhrnem můžu 
říci, že fi rma Floor Group, s. r. o. se vyznačuje maximální vstřícností, 
spolehlivostí, kvalitně a rychle provedenou prací a to vše za dostupné 
ceny. Naprostá spokojenost!          Karásková Pavla, Bohdalov -pi-

Jan Chaloupek
vystavoval knižní ilustrace

Dernisáží skončila výstava ilustrací Jana Chaloupka (na snímku) ve 
Velkém Meziříčí. Jeho práce byly k vidění od 18. března do 12. dubna 2010 
ve výstavní síni Jupiter clubu. Zájemci si mohli prohlédnout Chaloupkovy 
kresby provázející Čínské pohádky, jež se staly knihou roku 2007, či také 
Tichomořské pohádky od Dáši Bláhové. Slavnostní ukončení výstavy 
s průvodním slovem Josefa Chalupy pak proběhlo 13. dubna. Zajímavý 
výklad Josefa Chalupy, ředitele Horácké galerie v Novém Městě, o auto-
rovi i jeho tvorbě si vyslechli studenti maturitních ročníků gymnázia.

Text a foto: Martina Strnadová

Tel.: +420 731 506 636
E-mail: l.katolicky@jopp.com
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047, 594 01 Velké Meziříčí
Firma JOPP Automotive
hledá

pracovníka oddělení kontroly
druh pracovního poměru: práce na plný úvazek (ve třísměnném provozu)
náplň práce: zabezpečování kvality výroby, mezioperační 
 kontroly, měření dílů z výroby, 
 měření pozastavených dílů atd.
požadovaná praxe: praxe v oddělení kontroly není podmínkou, 
 ale výhodou
požadované vzdělání: středoškolské, nebo odborné s maturitou
požadavky: zodpovědnost,  samostatnost, pečlivost,
 práce s PC,
nástup: ihned
benefi ty: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu, příspěvek 
 na dopravu, příspěvek na nemocenskou,
 životní a penzijní připojištění, 13. plat
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Setkání rodáků 22. května 2010
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 

našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1960. Srdečně jsou 
zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem městě 
a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí.

Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, kteří 
žijí mimo naše město a spádové obce. Adresy sdělte laskavě na matriku 
(budova spořitelny), nebo podatelnu městského úřadu co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci.                                M. Bednaříková, matrikářka

Zubní pohotovost
sobota 24. 4. a neděle 25. 4.:
MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesunuta do Úrazové 
nemocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, tel.: 545 538 421 (ve 
všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě).

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde elektřina
Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
elektrické energie:
dne 27. 4 .2010 od 7.30 do 15.30 hodin – ulice Gen. Jaroše 1497/49, 
Gen. Jaroše 1498/47, Gen. Jaroše 1499/51, Gen. Jaroše 1500/53.
Děkujeme za pochopení.                                                -E.ON-

Středisko ekologické výchovy vás zve na cestopisnou besedu

KOZLOVSKÝ KOŠT PÁLENEK
se koná dne 24. 4. 2010 v sále hasičky ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

(nad gymnáziem).
Zahájení ve 14 hodin. Prodej vstupenek 200 Kč na místě.
Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.
Již známe vítěze jednotlivých kategorií! Šampiónem je letos třešňo-

vice.
Komise vyhodnotily vzorky minulý týden v Kozlově.
Letos můžete na výstavě ochutnat 125 vzorků domácích pálenek 

vynikající kvality, které dodalo 46 vystavovatelů. Pálenky pochází 
z 19 pálenic z širokého kraje. Zastoupeny jsou všechny blízké (Kozlov, 
Lavičky, Jabloňov, Velká Bíteš), ale i ty vzdálenější jako např. Bystřice 
nad Peršt., Úsobí, Hrušky u Břeclavi, Strážnice a jiné)

Přijďte ochutnat nejlepší pálenky ze švestek, hrušek, jablek, višní, 
meruněk, ale rovněž speciality jako pálenku z černého bezu, z malin, 
pomerančů a jiné.

Bližší informace:
1. Ofi ciální vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a předání cen a di-

plomů proběhne přibližně v 15.30 hodin.
2. V ceně vstupenky obdržíte informační tiskoviny, výsledkovou listinu 

a skleničku k ochutnávce. Voda v PET lahvích volně k dispozici.
3. V ceně je rovněž ochutnávka kteréhokoli vzorku dle vlastního výběru.
4. Je možnost koupit k jídlu vynikající domácí uzené.
K poslechu bude hrát hudební skupina Akordeon Band Vysočina.

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš zve dne 30. dubna 2010 
od 18 hodin na lidovou slavnost na obvyklém místě naproti bývalé Státní 
traktorové stanici.

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC
Program: 19 hodin – vyhodnocení 
soutěže „Miss čarodějnice“
reprodukovaná hudba, grilované 
kýty, točené pivo, limo
za SDH: výbor SDH Velká Bíteš

ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje další relaxační pobyt v Du-
dincích na Slovensku v hotelu PARK HOKOVCE od 12. do 18. 9. 2010. 
Cena 5.990 Kč, zahrnuje cestu tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, 
6× ubytování s plnou penzí, vstupní lékařskou prohlídku, 10 léčebných 
procedur navržených lékařem, neomezený vstup do bazénu a fi ttness 
center 7–20 hodin. Neomezeně vstup do sauny v úterý, čtvrtek a v sobotu 
od 16 do 18 hodin.

V hotelové kavárně hraje třikrát týdně živá hudba k tanci i poslechu. 
Po dobu pobytu budou nabídnuty fakultativní zájezdy, např. Budapešť, 
Santovka, Podhájská, Banská Štiavnica, ochutnávky vín ve sklípku a jiné. 
Pobyt je určen pro členy SPCCH, přihlásit se mohou i další.

Přihlášky a další informace každé pondělí od 9 do 11 hodin v klubu 
důchodců na Komenského ulici. Uzávěrka přihlášek a záloha 1.000 Kč 
bude vybírána v klubu důchodců do 31. 5. 2010.

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás co nesrdečněji zve na 
oslavu Dne Země v sobotu 24. dubna od 14 hodin. Na cestě přírodním 
parkem poznáte řadu zajímavostí z ptačího světa. Těšit se můžete na 
ukázku živých dravců, uslyšíte ptačí zpěv, budete si moci prohlédnout 
ptačí hnízda se snůškami. Pro ty, co doputují až do Balin, je připra-
veno občerstvení a další bohatý program. Trasa začíná u vstupu do 
Balinského údolí u silnice Velké Meziříčí-Uhřínov naproti odbočce 
k hotelu Amerika a končí v Balinách. Délka trasy je přibližně 5 km. 
Pro cestu zpět můžete využít autobus.               Mgr. Jana Audy

Na křídlech ptáků

čtvrtek 22. 4. v 17 hodin na Ostrůvku
přednáší Mgr. Ondřej Herzán
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Prof. Gesine Schwan, uznávaná 
profesorka politických věd. Bývalá 
rektorka Evropské univerzity ve 
Frankfurtu nad Odrou a vládní 
zmocněnkyně pro polsko-německé 
vztahy. Ucházela se o prezidentskou 
funkci v prezidentských volbách 
v roce 2004 i v roce 2009.

Velmi zajímavou osobností byl 
bezesporu profesor urbanismu Al-
bert Speer jr., nejstarší ze šesti dětí 
hlavního architekta nacistické Třetí 
říše. Během života se s otcem viděl 
velmi zřídka: za války byl jeho otec 
zaměstnán v Berlíně projektováním 
pro Hitlera a poté strávil dvacet let 
ve věznici Spandau. Jako jeho otec, 
děd a praděd, studoval i mladý Spe-
er architekturu. Aby získal uznání 
za vlastní výkony a ne za jméno své-
ho otce, účastnil se mnoha soutěží 
anonymně. Po mnoha mezinárod-
ních úspěších založil ve Frankfurtu 
nad Mohanem kancelář Albert Spe-
er&Partner, která měla v roce 2005 
sto zaměstnanců a svoji pobočku 
v Číně. V Německu platí za velkou 
a renomovanou architektonickou 
a urbanistickou kancelář. Speer rea-
lizoval celou řadu megalomanských 
projektů (pro jeho stavby je podle 
tisku typický otcův velikášský 
styl), např. výstavní areály EXPO 
2000 v Hannoveru, EXPO 2010 
v Šanghaji, podílel se na přestavbě 
olympijského Pekingu atd.

Diskuze byla velmi bouřlivá 
a většinou se točila okolo témat jako: 
„Proč došlo k zániku areálu EXPO 
2000? Kam se ztratila jeho udrži-
telnost? Neměli jsme místo areálu 
vystavět raději školy, nemocnice? 
Samotný festival nabídl různorodé 
spektrum fi lozofi ckých i veřejných 
témat včetně výstav, filmových 
představení (např. Zpoutaný Pro-

Festival fi lozofi e… (Dokončení ze strany 3.)

métheus) i hudebních vystoupení.
Vyvrcholením festivalu byla 

pódiová diskuze s titulem „Konec 
svobody“ týkající se vztahu fi lozo-
fi e a neurověd. Z našeho hlediska 
bylo zajímavé vystoupení rektora 
Leibnizovy univerzity prof. Ericha 
Barkera, který ve svém projevu 
vyzdvihl mezinárodní spolupráci 
s městem Velké Meziříčí a s Masa-
rykovou univerzitou v Brně. Barke 
vyjádřil naději, že se i v budouc-
nosti bude dařit pořádat festivaly 
filozofie i bez podpory orgánů 
Evropské unie.
Josef Šmajs přednášel na téma 

fenomén technika
Český zástupce prof. Josef Šmajs 

v Hannoveru přednášel na téma 
„Fenomén technika“. Několik 
myšlenek, citací z této přednášky: 
„Technika – schematicky řečeno 
– je způsob, postup či algoritmus 
(zpředmětněný přírodou nebo kul-
turou), jímž člověk využívá a ovládá 
živé i neživé přírodní procesy, 
struktury a síly pro své vlastní kul-
turní účely. Není přitom důležité, 
zda jde o systémy a síly převážně 
živé či neživé, přirozené či umělé, 
nacházející se vně či uvnitř člově-
ka“. Všem stoupencům, obdivova-
telům a tvůrcům techniky, ale i nám 
prostým uživatelům, definoval 
Josef Šmajs v rámci dnešní ekolo-
gické situace fi lozofi ckou podstatu 
problému. „Technika je nejaktivněj-
ším protipřírodním subsystémem 
kultury; živé přírodě neodpovídá, 
zatlačuje ji a nevratným způsobem 
ji poškozuje; ale tím, že pohotově 
vstřebává novou strukturální in-
formaci, režimu biofi lní kultury by 
mohla být také účinným způsobem 
zmírňování nynější ekologické 
krize,“ zmínil Šmajs. Milan Dufek

Josef Šmajs a Jakub Mácha na festivalu v Hannoveru.
Foto: Milan Dufek

Filozofi cký festival 
se bude konat počtvrté

Velké Meziříčí bude hostit čtvrtý ročník EFF od 6. 6. do 
13. 6. 2010.
Mottem festivalu je aktuální téma současnosti: „ Krize a hodno-
ty“. Nabídne bohatý program. Návštěvníkům se v rámci festivalu 
představí celá řada zajímavých osobností:
Tomáš Halík, profesor sociologie na FF UK, rektor univerzitního 
kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezident České křesťanské 
akademie. Ve své práci se zaměřuje hlavně na fi lozofi i a sociologii 
náboženství, vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské 
kulturní identity.
Erazim Kohák, populární profesor fi lozofi e na FF UK v Praze, 
publicista.
Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom hospodářských strategií 
v největší české bance ČSOB. Ekonomický poradce bývalého pre-
zidenta České republiky Václava Havla. Byl členem NERV, Národní 
ekonomické rady vlády, poradní orgán pro premiéra ČR v boji proti 
fi nanční krizi a při vedení předsednictví EU. Na jaře 2009 publikoval 
knihu Ekonomie dobra a zla, která se stala nečekaným bestsellerem 
a otevřela řadu diskuzí.
Dále se představí Karl-Friedrich Kiesow z Hannoveru, Pavel Baran, 
ředitel FÚ AV ČR, Jan Zouhar, proděkan FF MU, Michael Hauser, 
Miloš Štědroň, Sylvie Richterová a další. Novinkou na festivalu by 
měl být on-line přenos panelové diskuze prostřednictvím webu.
Prioritou letošního ročníku je aktivní účast studentů středních 
škol. V rámci tzv. Letní školy fi lozofi e budou zařazeny dva projektové 
bloky: 1. základy fi lozofi e s cílem nabídky informací ze základů 
fi lozofi e doplněné o informace orientované na volbu vysokoškolského 
studia, představení studia na FF MU atd. 2. projekt pod názvem 
„Jak to vidíš ty?“ (patronem je Gymnázium Velké Meziříčí) se 
zaměřuje na prezentace vlastních myšlenek a názorů studentů na 
téma „Krize a hodnoty“, či prezentace názorů, myšlenek získaných 
četbou nebo studiem prací fi lozofů, ekonomů, politiků, významných 
osobností atd.
Doplňkový programový blok nabídne výstavy, koncerty, divadelní 
představení (např. Jaroslav Dušek – Vizita), taneční projekt, fi lmová 
představení s besedami apod.            Milan Dufek, ředitel festivalu

Ukradl elektroinstalaci
Neznámý pachatel v době od 22. 3. do 9. 4. 2010 v k. ú. obce Kozlov 

vnikl do areálu fi rmy, kde poškodil zámek FAB a vnikl do elektroroz-
vodny. Dále z volně přístupných objektů a zařízení areálu odstříhal 
a odcizil měděnou elektroinstalaci v celkové délce nejméně 220 m. Další 
elektroinstalaci odstříhal a ponechal na místě. Na odcizených kabelech 
a poškozeném zařízení vznikla škoda asi 40.000 korun.

Ukradli peněženku
Dne 12. 4. 2010 mezi 15. a 16 hodinou  si padesátiletá žena odložila kabelku 

v čekárně rehabilitace domu zdraví ve Velkém Meziříčí. Když se vrátila do 
čekárny, zjistila, že kabelka s fi nanční hotovostí, doklady a platební kartou je 
pryč. Poškozená tak vlastní neopatrností přišla o věci za téměř 5.000 korun.

Divadelní představení začalo o hodinu později
Dne 12. 4. 2010 v 18.30 hodin anonymní oznamovatel ohlásil na linku 

158, že v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou se nachází bomba. V 19 
hodin mělo začít divadelní představení, a v budově divadla se nacházelo 
přibližně 300 osob. Ty byly policií vyzvány k opuštění budovy. Prohledá-
vání divadla se zúčastnilo čtrnáct policistů a dva strážníci městské policie. 
Opatření s negativním výsledkem bylo ukončeno v 19.15 hodin. Začátek 
představení byl posunut na 20 hodin a diváci měli možnost ho nerušeně 
zhlédnout. V současné době probíhá šetření ke zjištění možného pachatele.

Obtěžoval mladou dívku
Dne 13. 4. 2010 po 23. hodině museli policisté ve Velkém Meziříčí 

usměrnit třiadvacetiletého muže, který fyzicky napadal dvaadvacetiletou 
dívku. Dechová zkouška prokázala dvě promile alkoholu v dechu útočníka, 
a proto skončil na protialkoholní záchytné stanici.

Odcizil 300 l nafty
Neznámý pachatel v době od 13. 4. do 14. 4. 2010 poškodil neznámým 

předmětem vstupní dveře do stavební buňky na stavbě inženýrských sítí v k. 
ú. obce Petráveč. Buňku prohledal, ale nic neodcizil. Dále se pachatel dostal 
do kontejneru na nářadí, který prohledal a také nic neodcizil. Poté vypáčil ne-
známým předmětem víčko od palivové nádrže bagru zn. Samsung, ze kterého 
odcizil asi 300 litrů motorové nafty. Nakonec odcizil montážní klíč velikosti 
46 a 50 a gola sadu nezjištěné značky. U bagru pak rozbil čelní sklo. Na odci-
zených věcech a poškozeném zařízení vznikla celková škoda 44.000 korun.

Přívěsem poškodil obrubníky
K dopravní nehodě došlo 13. 4. 2010 v době od 14 do 14.30 hodin 

na křižovatce ulice Tyršova ve Velké Bíteši před budovou polikliniky. 
Nezjištěný řidič s nákladním vozidlem Man s návěsem jel do stoupání 
po ulici Tyršova a odbočoval vpravo směrem k zimnímu stadionu. Při 
odbočování řidič neodhadl rozměr jízdní soupravy, sklon komunikace 
a plechovou krabicí návěsu poškodil obrubníky chodníku po pravé 
straně. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob, hmotná škoda na 
poškozených obrubnících byla asi 5.000 korun.

Hořelo v rodinném domě
Dne 15. 4. 2010 přibližně v 9.45 hodin došlo k požáru rodinného domu 

ve Velkém Meziříčí na ulici Ke Třem křížům. Na místo události vyjely 
jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Měřína, Křižanova 
a Velkého Meziříčí. Po příjezdu hasičů na místo události bylo požárem 
zasaženo podkroví a střecha rodinného domu. Požár se rozšířil po scho-
dišti také na vstupní verandu domu v přízemí. Na likvidaci požáru bylo 
nasazeno několik vodních proudů. Hasičům se podařilo v 10.30 hodin 
požár lokalizovat. Ve 14.40 bylo místo události předáno majiteli. Při 
požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Škoda v předběžné 
výši byla 250.000 korun, hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve 
výši 750.000 korun. Vznik požáru z důvodu vadné elektroinstalace byl 
vyloučen specialistou z OKTE Brno v oboru elektroinstalační expertízy, 
nadále probíhá šetření příčiny požáru.

(Vybráno z policejního servisu a požárního archivu.)
Připravila Simona Fňukalová

BEZPLATNOU REGISTRACI NOVÝCH VĚTŠÍCH ČTENÁRŮ 
využilo 57 zájemců o vlastní průkaz do knihovny.

BEZPLATNOU REGISTRACI NOVÝCH MALÝCH NEČTENÁ-
ŘŮ zařídili rodiče 11 předškolákům.

Tohle vše je jaksi navíc, nad běžně poskytované služby. Nebuďme 
nespravedliví a alespoň je výběrově zmiňme. Do knihovny dorazilo cel-
kem 2 577 návštěvníků. Vypůjčeno bylo 8 521 dokumentů, z toho 6 481 
titulů krásné, 1 309 knih odborné literatury, dále 731 novin a časopisů. 
Prodlouženo 2 091 starších výpůjček, zajištěno 41 knih meziknihovní 
výpůjční službou, připraveny výměnné soubory pro Místní knihovny 
Mostiště, Lhotky, Bory, Martinice. Nezapomeňme na 980 vstupů do 
www katalogu, ani 688 návštěv našich webových stránek a 238 uživatelů 
veřejného internetu. Co potom knihovní lekce pro třídu předškoláků MŠ 
Čechova, prohlídku půjčovny s Beruškami MŠ Sokolovská a beseda Naši 
ilustrátoři pro 4. A ZŠ Sokolovská? Když už jsme u toho, zmiňme, že 
na základě připomínkového dotazníku provázejícího konspekt nabídky 
pořadů pro MŠ, ZŠ a SŠ jsme připravili pestrou škálu tematických besed 
a knihovnicko-informačních lekcí žákům a studentům přímo na tělo ve 
spolupráci s učiteli všech typů škol. Přineslo to své ovoce. V tuto chvíli 
obsadilo všechny knihovní úterky a čtvrtky od polovice března do konce 
června 44 besed. Největší zájem je o témata: Neotesánek, Naši ilustrátoři, 
To je horor!, O strašidlech, Karel IV., Večerníčky z knížky, Františka 
Stránecká. Zuřivě dochystáváme novinky v repertoáru a začínáme čelit 
náporu na samé hranici našich možností. Je zřejmé, že na závěr nemůže 
zaznít jiná pranostika, než tato: „V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě 
úrodný rok jest.“ Ach ano, v minulém měsíci to tu jenom lítalo, zkrátka 
pořádný luft. Ve dnech stávajících snad vyvoláme toliko déšť (rozumějte 
spíše slzy) dojetí při prohlídce výstavy nazvané Pastely – šperky přístupné 
do 30. 4. Potom dobrému roku nestojí nic v cestě. A pokud přeci, potom 
neváhejte a zavítejte k nám. Vždyť víte, že je to tu hustý, pozitivní, je to 
fajn místo pro potěchu duše.                                              Ivana Vaňková

Vytrženo z diáře… (Dokončení ze strany 4.)



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
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase JUDr. Jaroslav Pavlas, PhD
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala
15. 6.  přednáš ka Spisovatelé Vysočiny  ing. Hynek Jurman

22. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB – DUBEN 

Blahopřání

Vzpomínky

Středa 19. května 2010
v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

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 skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 28. dubna 2010
od 19 hodin

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.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

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 ►

Vstupné: 330 a 300 Kč
Vstupenky je nutno vyzvednout do 30. dubna 2010,

jinak budou dány do volného prodeje!
Změna programu vyhrazena!

Dne 17. 4. 2010 jsme vzpomněli 
12. výročí úmrtí pana
Emila Rohovského
z Oslavičky.

Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 19. 4. 2010 se dožila 70. naro-
zenin naše maminka, ale i oblíbená 
tetička, paní 
Jiřina Němcová.
Blahopřejeme.

Dcera Dana s rodinou 
a syn Libor s rodinou 

Dne 23. 4. 2010 bude deváté smutné 
výročí úmrtí paní 
Marie Dvořákové 
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 25. dubna 2010 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana
Bohumila Pejchala
z Netína.

Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Zhasly oči plné lásky 
naší milé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni
v srdci našem vzpomínky.
Kytičku květů na Tvůj hrob dáme,
se slzami v očích stále vzpomínáme.
Dne 19. 4. 2010 bychom si připomněli nedožitých 100 roků naší milé 
maminky, babičky, prababičky, paní
Marie Piskové 
z Frankova Zhořce č. 4. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn Jan a celá přízeň 

Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 22. 4. 2010 vzpomeneme 6. vý-
ročí úmrtí našeho milého manžela, 
tatínka a dědečka, pana
Františka Sobotky
z Měřína.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou. 

Středa 21. v 19.30 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je 
také hrdina.
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale to nejmenší, co mu 
teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí 
bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím 
i vstoupit do Percyho života.
Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho skutečným otcem je Poseidon, 
bůh moří a vodního živlu. A to mimo jiné znamená, že Percy je napůl 
člověk, napůl bůh. Aby toho nebylo málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus, 
Percyho obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesky… a o níž 
se bez nadsázky dá říct, že jde o nejstarší zbraň hromadného ničení.
Percy se proto musí připravit na nejnáročnější dobrodružství ve svém 
životě a karty pro něj nemůžou být rozdány nepříznivěji… Fantasy horor 
Kanady. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 118 minut
Pátek 23. v 19.30 hodin
THE BOX
Jste experiment.
Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí byste 
získali milion dolarů, ale současně by připravila o život někoho, koho 
neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly následky? Píše se rok 1976. 
Norma Lewis je učitelkou na soukromé střední škole a její manžel Arthur 
je technikem v NASA. Jde o naprosto průměrný manželský pár, který žije 
běžným životem na předměstí se svým malým synem… dokud se u jejich 
dveří neobjeví tajemný muž se silně znetvořeným obličejem a nabídne 
jim něco, co jim může navždy změnit život: krabičku. Během 24 hodin, 
které na rozhodnutí mají, jsou Norma a Arthur nuceni čelit zásadním 
morálním dilematům. Brzy zjistí, že následky jejich rozhodnutí jsou zcela 
mimo jejich kontrolu a týkají se mnohem zásadnějších věcí než jen jejich 
vlastního štěstí a osudu. Režie: Richard Kelly. V hlavní roli C. Diazová, 
J. Marsden, F. Langella, J. Rebhorn. 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
Denzel Washington v hlavní roli fi lmu – post-apokalyptický příběh, 
kdy osamělý muž putuje napříč Amerikou, aby ochránil posvátnou 
knihu, ve které je ukryto tajemství, jak zachránit lidstvo.
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází 
pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem 
něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – 
pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty 
patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu 
vody… nebo prostě jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí.
Eli, který se nestal bojovníkem z vlastní vůle, ale z nutnosti, touží po klidu 
a míru, ale pokud je k tomu donucen, rozdrtí své protivníky dříve, než si 
stačí uvědomit, jak osudné chyby se dopustili… Jen jediný muž v tomto 
zničeném světě chápe, jakou moc má Eli ve svých rukou, a je rozhodnut ji 
získat pro sebe Carnegie, samozvaný despotický vládce improvizovaného 
města zlodějů a zabijáků. 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 17.30hodin
NINE
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago se režisér Rob Marshall pouští 
do další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a superhvězdná 
herecká sestava dominují této fi lmové verzi proslulého brodwayského 
muzikálu Nine.
Film nás zavede do italských Benátek, kde se režisér Guido Contini snaží 
dokončit svůj fi lm. Čerstvému čtyřicátníkovi ale kazí radost nastupující 
krize středního věku a hlavně nedostatek inspirace. Navíc podléhá vlivu 
mnoha žen, které ho obklopují. Matky, manželky, milenky, celoživotní 
múzy, kostýmní výtvarnice, módní redaktorky. 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
Režie Martin Scorsese. V hlavní roli L. DiCaprio, M. Ruffalo, B. Kingsley. 
Thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 130 minut

Jupiter club uvede
Divadlo Járy Cimrmana

Pondělí 10. května 2010 v 19 hodin ve velkém sále JC

Vítání dětí dne 10. 4. 2010 
David Mejzlík, Nicolas Marek, Anežka Plašilová, Elizabeth Koubíková, 
Adéla Bílková, Klaudie Sobotková, Daniel Barák, Lukáš Coufal, Terezie 
Marková, Amálie Ráčková, Bohdan Přibyl, Petra Čurillová, Sofi e Fialová, 

Štěpán Dvořák, Jakub Schöniger, Eliška Dvořáčková,Vojtěch Holemý, To-
máš Javůrek, Anna Dvořáková, David Ambrož, Nelly Pokorná, Radim Ři-
hák, Karolína Blaťáková, Adam Kutil.  -mat-, foto ateliér Jitky Bradáčové-
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Obrazy – obrázky

Výstava obrazů Jitky Králíkové
Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum 
Každý všední den a o víkendu 30. 4. až 2. 5. 10 – 18 hodin.

4. 4.–31. 5. 2010 – Oslavice u Velkého Meziříčí

4. – 30. dubna 2010, CAFÉ TIME (passage IMCA, Náměstí 12)

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
pořádá v pátek 28. května 2010 od 
19.30 hodin v kostele sv. Mikuláše 
koncert TRIO CANTO CORNO 
E ORGANO v podání Radka 
Kyralová – mezzosoprán, Věra 
Trojanová (rodačka z Velkého 
Meziříčí) – varhany, Tomáš Kyral 
– hornista.

Vstupné v předprodeji: dospělí 
140 Kč, studenti, důchodci 100 Kč, 
na místě dospělí 180 Kč, studenti, 
důchodci 140 Kč.

Mezzosopranistka Radka Ky-
ralová se narodila v Praze. 

Vystudovala konzervatoř v Pra-
ze, obor sólový zpěv. Po absolu-
toriu se stala členkou Hudebního 
divadla v Karlíně, kde působila 
3 sezony. Ztvárnila zde nejen role 
operetní, ale i několik muziká-
lových postav (např. v operetách 
Orfeus v podsvětí, Rose Marie, 
muzikálech Cikáni jdou do nebe 
a Divotvorný hrnec).

Jednu sezonu byla členkou Státní 
opery Praha a od roku 1992 je 
členkou opery Národního diva-
dla v Praze, se kterou účinkovala 
v mnoha evropských zemích, ale 
i v Hongkongu a Japonsku. Věnuje 
se též koncertní sólové a sborové 
činnosti.

Hornista Tomáš Kyral se narodil 
v Praze. Vystudoval pražskou kon-
zervatoř a poté Akademii múzických 
umění u prof. Aloise Čočka. Studia 
zakončil absolventským koncertem 
v roce 1990. V letech 1985–1993 

byl zaměstnán v operním orchestru 
Národního divadla v Praze, kde 
od roku 1988 hrál 1. hornu. Od roku 
1993 působil sedm let jako sólohor-
nista Pražského komorního or-
chestru. Od roku 2000 je zaměstnán 
jako 1. hornista v orchestru Státní 
opery Praha. Věnuje se též sólové 
a komorní hře. Je členem dechového 
kvinteta „In uno spirito“, „Českého 
žesťového kvinteta“ a Tria Canto 
corno e organo. 

Od roku 1995 je také členem 
Bavorského komorního orchestru 
Bad Brückenau, se kterým vystu-
puje též jako sólový umělec. Během 
své koncertní kariéry vystupoval 
v evropských zemích, Japonsku, 
Jižní Koreji a USA.

Varhanice Věra Trojanová se 
narodila ve Velkém Meziříčí. Var-
hanní hru studovala na brněnské 
konzervatoři (1976–1982) ve třídě 
prof. Vratislava Bělského a obor 
hry na klavír u prof. Václava Šeffl a. 
Ve studiu pokračovala na JAMU 
pod vedením prof. Aleny Veselé 
(1982–1987). Získala 2. cenu v celo-
státní Soutěži mladých varhaníků 
v Opavě (1980). Zúčastnila se jako 
aktivní posluchačka Mezinárod-
ních varhanních kurzů v Mill-
stattu pod pedagogickým vedením 
prof. G. Litaize. Již během studia 
rozvíjela koncertní činnost (Česká 
republika, Rakousko, Rusko), které 
se věnuje i v současnosti ( Francie, 
Německo, Jižní Korea – Soul). Je 
činná též jako pedagožka.

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.

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

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 14. května 2010

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

„RECITAR CANTANDO“
Claudio Saracini, Giulio Caccini, 
Guido Morini,
Alessandro Grandi, Giovanni Fe-
lice Sances, 
Claudio Monteverdi, Guido Morini, 
Giovanni Stefani
Středa 23. 6., Velké Meziříčí, ná-
dvoří zámku, 19.30 hodin
David Dorůžka Trio (David Do-
růžka – kytara, Michal Baranski 
– kontrabas, Lukasz Zyta – bicí) 
„Wandering Song“
Zvýhodněné vstupenky na Con-
centus Moraviae pro festivalová 
města!
Na každou vstupenku za plnou 
cenu zakoupenou v městském 
předprodeji do 24. 5. 2010 bude po-
skytnuta sleva 50 Kč. Tato sleva se 
nevztahuje na zlevněné vstupenky 
(studenti, důchodci).
Kdo má zájem navštívit více koncer-
tů, má možnost si zakoupit výrazně 
cenově zvýhodněnou festivalovou 
permanentku na pět a více koncertů 
dle vlastního výběru a ušetří tak 
40 % z původní ceny.

Realitní kancelář Reality Vysočina Velké Meziříčí
vás zve na výstavu obrazů a fotografi í

JARNÍ MENU
Bořivoj Pejchal

Výstava potrvá od 26. dubna do 7. května 2010 v prostorách
domu čp. 4 (v patře) na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

fotografi e

Předsálí kina Jupiter club
Otevřeno: po–pá (úterý zavřeno) 8–16 hodin, dále v provozu 
kina, do 9. 5. 2010

19. 4. – 12. 5. 2010 Jupiter club, Náměstí 17, výstavní síň, 
prac. dny 8 – 16 hodin

výstava surrealistické skupiny Stir – up a přizvaných hostů: 
Josef Kremláček, Arnošt Budík, Václav Pajurek, Jiří Havlí-
ček, Zdeněk Píža, Jan Wolf, Linda Filipová, Lubomír Kerndl, 
Vladimír Kubíček, Josef Bubeník, Zdeněk Cibulka, Ondřej 
Vorel, Ludvík Kundera, Gabriela Kopcová, Martin Hronza, 
Petr Malý, Jan Dočekal, Milan A. Suchánek, Alla Kovalská

SK Mostiště pořádá

Pouťovou zábavu

KD Vídeň 24. 4. 2010

Fajtův kopec léto 2010 
Velké Meziříčí

22. 5.  Start 02 – taneční zábava
23. 5.  Cyklo závody – Velká cena Fajťáku
5. 6.  Stetson – country večer 
12. 6.  Bezproudoff – unpluggový festival
13. 6.  Fourcrossové závody (bike park)
19. 6.  Kozénka band – ½ zabíjačka
27. 6. Co čas neodvál – Nedělní čaj 
21.–23. 7. Camp v Slopestylu
23.–24. 7.  Fajt fest – open air festival
24. 7. MTB (Fajt) Slopestyle na Fajťáku
6.–8. 8. Moto pokec na Fajťáku
7. 8.  Arboc – taneční zábava
21. 8. Letní karneval s Šikmou plochou 
2. 10.  Přespolní běh, suchý slalom                          www.skivm.cz Jarní výstava prací žáků Základní 

školy a střední školy Březejc
16.-30. dubna 2010, v prostorách školy a DS Březejc, ve všední 
dny 8 -16 hodin

Varhanní koncert

XV. Mezinárodní hudební festival 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAE

na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“
Neděle 13. 6., Velké Meziříčí, zámek, 19.30 hodin
Marco Beasley – zpěv
Gudio Morini – cembalo

Více informací o připravovaném koncertě najdete v článku 
na str. 1 a 2
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HÁZENÁ MLÁDEŽ
FC VM st. dorost – Tatran Bohu-
nice 2:2 (1:1)
Střelci: Liška (17.), Vítek (73.). 
Rozhodčí: Hitzger, Straka, Šula. 
Sestava: Simandl – Mucha, Večeřa 
J., Večeřa Z., Horký – Kaminaras 
(46. Kuřátko), Smejkal, Vítek, Ko-
zuň (77. Weiss) – Liška, Malec.
Až do poslední chvíle se nevědělo, 
kde se bude hrát, protože naše hlav-
ní hřiště bylo po týdenních deštích 
řádně podmočeno. V důsledku 
státního smutku začalo utkání již 
v 10 hodin minutou ticha k uctění 
památky tragicky zemřelých pol-
ských politiků.
Zápas začal oboustranně opatrně. 
První šanci dostal náš tým, když 
byla v 9. minutě po faulu na Lišku 
nařízená penalta. K míči se postavil 
Ondra Mucha, ale jeho střelu hostu-
jící brankář vystihl. Zde se ukázalo 
staré známé pravidlo – nedáš, do-
staneš. Hned z následného protiú-
toku po výkopu brankáře Tatranu 
hosté rozvlnili naši síť po špatném 
důrazu Horkého a našeho brankáře. 
Ve 12. minutě následoval přímý 
kop Smejkala, míč letěl na penaltu, 
ale tam se málem srazili naši hráči 
Mucha a Z. Večeřa. V 17. minutě 
předvedl po centru Smejkala krásný 
sólový unik Liška, který zakončil 
střelou k tyči, a bylo vyrovnáno 
1:1. Tento gól nás nakopl k zvýšení 
obrátek a zamáčknutí soupeře. Ve 
24. minutě po přímém kopu hla-
vičkoval Mucha, ale brankář dobře 
umístěný míč chytl. Ve 29. minutě 
po špatné přihrávce Smejkala šli 
hosté do rychlého protiútoku, ale 
následná střela letěla vedle Siman-
dlovy tyče.
Druhý poločas a jeho začátek byl 
věrnou kopií toho prvního. Hodně 
se taktizovalo a málo se hrálo do 
obou vápen. V 55. minutě vyslal 
pěknou střelu Malec, ale míč letěl 
jen vedle tyče hostující brány. 
V 57. minutě se vyznamenal náš 
brankář, kdy chytil tvrdou střelu 
z hranice velkého vápna. V 58. mi-
nutě zahodil tutovku stř ídající 
Kuřátko, kdy dostal pěkný míč od 
Lišky, ale z malého vápna přestřelil 
branku. V 59. minutě po skrumáži 
u našeho rohového praporku přišel 
míč do našeho malého vápna a hosté 
ho dorazili do naší branky 1:2. V 68. 
minutě zahrozili hosté, po rychlém 
protiútoku šel centr do našeho 
vápna a následná hlavička letěla 
těsně nad naše břevno. V 70. minutě 
kopal přímý kop z hranice vápna 
Mucha, ale jeho střela letěla těsně 
kolem spojnice hostující branky. 
V 73. minutě přišla naše radost, kdy 
po přímém kopu dorážel z první 
Jakub Vítek. Za zmínku stojí přímý 
kop z 88. minuty, kdy střela Lišky 
„lízla“ břevno branky Bohunic.
I když jsme měli daleko více šancí 
a standardních situací, byla asi 
remíza spravedlivým vyjádřením 
boje obou týmů. Kluci zaslouží 
pochvalu za to, že po obdrženém 
gólu vždy zvedli hlavu a vyrovnali. 
Zvláštní pochvalu zaslouží za vel-
kou bojovnost hráči Lukáš Liška 
a Jakub Večeřa.

-sme-
FC VM ml. dorost – Tatran Bo-
hunice 2:3 (0:2)
Rozhodčí: Straka – Hitzger, Šula. 
Střelci: Štefka (56.), Denev (78.) 
– 2× Buchtík (30.), (76.), Záruba 
(32.). Sestava: Řeháček – Procházka 

(42. Prchal), Polák, Štefka, Ma-
loušek – Bradáč, Weiss, Láznička 
(46. Denev), Bárta – Kameník, Pól 
(55. Benedikt)
Utkání se odehrávalo na přírodní 
trávě, zatímco tréninky jsme ab-
solvovali na umělé, kvůli podmáče-
nému hřišti. Počasí bylo ideální pro 
fotbalové utkání.
V prvním poločase po zapískání 
začátku hry vystřelil soupeř z půlky 
na bránu, ale Řeháček s lehkými 
problémy chytl. Začátek byl z naší 
strany velice aktivní, když v 6. min. 
Pól vystřelil do brankáře, od něj 
se míč odrazil k Bradáčovi, a ten 
bohužel jen vystřelil do spojnice. 
V 11. min. zahrával PVK Polák, 
ale jeho střelu vytěsnil brankář na 
roh. V 15. min. dal Bradáč dlouhý 
míč za obranu na Bártu, a ten po 
rychlém průniku do vápna střílel 
jen do nohou brankáře. Ve 20. min. 
šel Pól z pravé strany do vápna, ale 
jeho střela skončila v boční síti. 
Ve 26. min. zahrál Polák PVK, 
když jeho střelu vyrazil brankář 
na volného Weisse, a ten okamži-
tě obhodil brankáře, ale brankář 
excelentně vytáhl míč z brankové 
čáry. Ve 30. min. dostal od Poláka 
dlouhý míč do běhu Weiss, ale ten 
vystřelil přímo do brankáře. Záhy 
se vyskytl rychlý protiútok, když 
brankář vykopl míč za půlku hřiště, 
tam si ho šikovně zpracoval soupeř, 
poslal jej do běhu spoluhráče a bylo 
to 0:1. O 2 min. později od rohového 
praporku prošel hostující hráč až do 
vápna přes Procházku a Lázničku, 
ale Láznička ho v malém vápně 
zezadu srazil k zemi a kopala se 
penalta, kterou soupeř proměnil 
na 0:2.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili s touhou výsledek zvrátit na 
naši stranu. V 52. min. Polák opět 
zahrával PVK, ale jen střílel do 
zdi. V 56. min. po nepovedeném 
rohu Deneva se dostal míč k Weis-
sovi, ten jej prostrčil mezi obránce 
k volnému Štefkovi, zkušeně střílel 
k tyči a stav byl 1:2. V 68. min. šel 
hostující hráč sám na Řeháčka, ale 
ten fantasticky vytěsnil letící míč 
k tyči na roh. V 76. min. prošel 
jednoduše přes Malouška vápnem 
hostující hráč, a ten dělovkou zvýšil 
na 1:3. V 78. min. snížil na 2:3 De-
nev, když dostal pěknou přihrávku 
do běhu od Poláka.
Kluci podali kvalitní výkon, ale 
bohužel nás opět trápila střelecká 
potence. Soupeře jsme pustili jen 
ke čtyřem šancím a třikrát nás 
z toho potrestali. Když nedáme 
jednoznačné góly, tak nemůžeme 
vyhrávat. Dneska jsme darovali 
soupeři laciné 3 body. Příští týden 
hrajeme v Bystrci.

-ls-
Přípravka

FC VM st. přípravka – Bystřice 
n. P. 5:1
Pártl Pavel 2, Dvořák Zdeněk, Che-
valier Martin, Kafka Zdeněk
FC VM st. přípravka – Ždár n. 
S. 1:5
Dvořák Daniel
FC VM ml. přípravka – Bystřice 
n. P. 4:3
Malata Mirek 2, Vošmera Filip, 
Vošmera Tomáš
FC VM ml. přípravka – Ždár 
n. S. 1:2
Chalupa Patrik

-chal-

FC Velké Meziříčí –
oddělení fotbalové přípravky
zve do svých řad

zájemce o fotbal,
a to především chlapce ročníku naro-
zení 2002, zvány jsou však i ostatní 
ročníky. 

Podrobnosti zájemcům sdělí trenéři 
na pravidelných trénincích v úterý 
a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin.

I. liga mladší dorostenky
HC Zl ín – Sokol VM 26:23 
(15:14)
Předehrávané utkání 21. kola bylo 
soubojem týmů z vrchní poloviny 
prvoligové tabulky. Náš celek 
vyrukoval s ofenzivní obranou, 
což mu přineslo řadu brejkových 
situací a dvougólové vedení (7. min. 
3:5). Domácí hráčky se následně 
začaly více prosazovat a využívat 
fyzickou převahu a střelecký poten-
ciál spojek, postupně otočily vývoj 
(8:5, 11:7, 14:9). Závěr poločasu 
patřil naší nápadité a rychlé hře 
a posledních pět minut prvního 
dějství se podařilo snížit až na 
minimální rozdíl. Po změně stran 
jsme pokračovali ve velmi dobrém 
kolektivním výkonu a zejména 
důslednou obranou, podpořenou 
spolehlivým výkonem brankářek, 
nutili Zlínské k chybám (16:17). Ná-
sledně několik nevynucených ztrát 
a nepřesností při zakončení nahrálo 
domácím, a ti si po brejkových 
akcích opět upevnili čtyřbrankový 
náskok (43. min. 21:17, 23:19). Naše 
závěrečná snaha o zvrat přinesla 
ještě snížení náskoku (24:22), leč na 
víc to tentokrát nestačilo. 7 m hody 
5/2:3/3, vyloučení 0:1.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Kratochvílová Mo. (11/3), 
Závišková I. (5), Salašová I. (4), 
Hammerová Pa. (1), Necidová 
Kr. (1), Nechvátalová Nat. (1), 
Bezděková Alž., Janíčková Kat., 
Studená Kat. Trenéři ing. Záviška 
V., Vidláková R.

I. liga mladší dorostenky
Sokol Karviná – Sokol VM 22:26 
(6:14)
Excelentní vstup našich barev do 
utkání měl základ ve velmi dobré 
vysunuté obraně a úspěšně zakon-
čených brejkových akcích (9. min. 
1:6, 3:9). Zaskočený domácí celek, 
kterému nepomohl ani oddechový 
čas, se jen těžko prosazoval přes 
naši pružnou defenzivu. Útočné 
a nápadité akce dohrané do kří-
delních prostor měly jasně navrch 
nad příliš individuálně vedenými 
snahami Karvinských. Závěr po-
ločasu byl ve znamení naší jasné 
převahy (24. min. 6:11). Škoda, že 
řada „tutovek“ zůstala nevyužita. 
Přestávka nepřinesla příliš velkou 
změnu v obrazu hry obou soupeřů. 
Postupně se náš celek dopracoval 
až na desetigólový rozdíl (7:17). 
Následně Karvinské osobní obra-
nou začaly narušovat naši útočnou 
souhru a prosazovaly se až do těsné 
blízkosti brankoviště. Výsledkem 
bylo postupné snižování branko-
vého rozdílu (14:19, 19:23). Řada 
vyloučení a viditelný úbytek sil 
měly za následek časté individuální 
chyby a ztráty. V závěru se proje-
vil kolektivní duch našeho celku, 
k němu se přidal spolehlivý výkon 
brankářek a výsledkem bylo zaslou-
žené vítězství. 7 m hody 3/2:3/1, 
vyloučení 5:5.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Závišková I. (9), Kratochvílo-
vá Mo. (7/1), Salašová I. (6), Ham-
merová Pa. (2), Necidová Kr. (1), 
Partlová Mark. (1), Nechvátalová 
Nat., Bezděková Alž., Rosová Ter., 
Studená Kat. Trenéři ing.Záviška 
V., Partlová E.
Tabulka 1. liga mladší doros-
tenky
 1. Zora Olomouc 17 16 1 0 473:281 33
 2. Zlín 19 16 1 2 518: 398 33
 3. Kunovice 17 14 0 3 487:379 28
 4. Poruba 19 10 1 8 484:483 21

 5. Velké Meziříčí 19 9 0 10 458:474 18
 6. Karviná 18 8 0 10 410:390 16
 7. Otrokovice 17 6 2 9 408:448 14
 8. Vlčnov 19 7 0 12 359:419 14
 9. Zábřeh 18 6 0 12 380:440 12
10. Bohunice 19 3 2 14 416:506 8
11. Veselí nad Mor. 18 1 1 16 332:507 3

Východočeská divize
mladší žákyně – turnaj

Velké Meziříčí
První turnajové vystoupení domá-
cího týmu proti hráčkám Havlíčko-
va Brodu rozehrály lépe soupeřky 
a již v závěru prvního poločasu si 
vybudovaly náskok. I přes snahu, 
bojovnost a částečně i střeleckou 
smůlu našich se ani po změně stran 
nepodařilo nijak ubrat z aktivity 
hostů a výsledkem byla nakonec 
pětigólová prohra. Další souboje na-
šich barev pak již měly jednoznačný 
průběh, a to díky dobré organizaci 
hry. Dohrávané utkání předchozího 
turnaje s Havlíčkobrodskými mělo 
podobný průběh úvodního turna-
jového duelu. Soupeřky měly stře-
lecky navrch a připsaly si „skalp“ 
našich i podruhé. V domácích 
řadách se střelecky dařilo Kateřině 
Kopečkové.
Výsledky:
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
10:4 (5:2)
Sokol VM – Pardubice 11:7 (6:3)
Sokol VM – Žirovnice 12:0 (4:0)
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
7:13 (3:7)
Tabulka:
1. Havlíčkův Brod, 2. Velké Me-
ziříčí, 3. Pardubice, 4. Ledeč nad 
Sázavou, 5. Žirovnice
Hrály: Šabacká Jarmila – Kopečko-
vá Kateřina (15), Janečková Denisa 
(9), Doležalová Romana (6), Záviš-
ková Kateřina (4), Uchytilová Agáta 
(3), Bačová Soňa (3), Koudelová 
Eliška (3), Weinhöferová Simona 
(2), Pavlíčková Tereza, Uhlířová 
Eva. Trenérka Jelínková Radka.

Východočeský přebor
minižactva – turnaj

Velké Meziříčí
První jarní soutěžní turnaj nejmlad-
ší kategorie proběhl za účasti šesti 
družstev. Z důvodů onemocnění 
řady hráček se na poslední chvíli 
omluvil tým Ledče nad Sázavou. 
Hned v úvodním duelu na sebe 
narazil domácí tým a třebíčský 
celek. Kádr soupeře skýtal vy-
rovnanější hráčský potenciál, což 
umocnil i větším počtem přesných 
zásahů a po zásluze zvítězil. Naše 
začínající hráčky a hráči v dalších 
turnajových duelech již nenašly 
přemožitele a obsadily celkově 
druhou příčku.
Výsledky: DDM a Sokol VM – 
Spartak Třebíč 3:6, – HŠO Svážná 
Brno 6:3, – SK D-P Pardubice 9:5, 
– Jiskra Havlíčkův Brod 5:2, – Ži-
rovnice 8:5.
Tabulka:
1. Třebíč 37:19 8
2. Velké Meziříčí 31:21 8
3. Havlíčkův Brod 36:23 6
4. Žirovnice 31:30 6
5. Pardubice 24:33 2
6. Brno  8:41 0
Hráli: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (22), Pavlíčková Tereza 
(6), Buchta Dominik (2), Singerová 
Klára (1), Buchtová Eliška, Pacalová 
Lenka, Bíbrová Daniela, Hledíková 
Marie, Kůra Petr. Trenérka Ilona 
Závišková.                              -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 24. dubna
13.00 II. liga ženy Měnín, 15.00 Ji-
homoravská liga muži B Juliánov

sobota 15. 5. 2010 ve 14 hodin
tělocvična základní školy v Borech

Program:
v 9 hodin turnaj žáků v kolové (pořádá Favorit Brno)

ve 14 hodin Velká cena Vysočiny
vyhlášení výsledků VC

Hosté:
Tereza Kosíková (krasojízda – Favorit Brno),

bratři Pospíšilové (dvacetinásobní MS v kolové)

Žáci ZŠ Školní se probojovali 
mezi 12 nejlepších družstev v Čes-
ké republice.
V pondělí 12. 4. 2010 proběhlo 
v Jihlavě krajské fi nále v basketbalu 
mladších žáků základních škol. 
Vítězové okresních kol v Jihlavě, 
Třebíči, Havlíčkově Brodě, Pelhři-
mově a Žďáře nad Sázavou se utkali 
o titul krajského přeborníka. Žďár-
ský okres reprezentovali žáci ze ZŠ 
Školní ve Velkém Meziříčí.
„Po neúspěšném vstupu do soutěže, 
kdy jsme díky vlastním chybám 
prohráli úvodní utkání, získávali 
kluci jistotu a rostlo jim sebevědo-
mí. Díky velké bojovnosti dokázali 

všechny zbylé zápasy vyhrát, a to 
i s technicky vyspělejšími soupeři. 
Vzhledem ke skutečnosti, že turnaj 
byl vyrovnaný, patřilo našim bor-
cům po závěrečném zúčtování první 
místo. To je opravňuje k účasti 
v kvalifi kačním turnaji o postup do 
republikového fi nále. Už postup do 
této fáze poháru je velkým úspě-
chem všech zúčastněných žáků. 
Kluci, děkujeme.“
Sestava vítězného týmu: Jan Ve-
selý, Hynek Ráček, Martin Šmíd, 
Adam Ostrý, Vojtěch Maštera, Da-
niel Klapal, Lukáš Ivančík, Jakub 
Holub, Tomáš Koudela.

Text a foto: -dub-

Družstva
 1. kolo 2. kolo Celkem Průměr  Body
 1. Ja68ger 4261 2902    7163 311,43 34
 2. K2 4006 2679    6685 290,65 34
 3. Stavebniny 4578 2889    7467 324,65 30
 4. Kalíškáři 4481 2740    7221 313,96 30
 5. Nápoje 4506 2812    7318 318,17 26
 6. Riverbowling 4399 2831    7230 314,35 26
 7. Technické služby 4316 2735    7051 306,57 26
 8. Draka 4094 2640    6734 292,78 24
 9. HB 4039 2746    6785 295,00 22
10. Chelsea 3817 2630    6447 280,30 22
11. Zelenina 4229 2523    6752 293,57 20
12. ACZS 3687 2672    6359 276,48 18
13. VIKI 2458 2548    5006 278,11 16
14. A-A 3667 2242    5909 256,91 10
15. Falco 3709 2351    6060 263,48  8

Jednotlivci 
Muži

 nához poč. kol prům. poř.
Korydek 3871 23 168,3 1.
Kružík 3824 23 166,3 2.
Baloun 3116 19 164,0 3.
Kozina st. 3913 24 163,0 4.
Bednář 3890 24 162,1 5.
Němec ml. 3043 19 160,2 6.
Smejkal Libor 3643 23 158,4 7.
Věžník 3799 24 158,3 8.
Tvarůžek 3776 24 157,3 9.
Kočiš 2188 14 156,3 10.
Mynář 3700 24 154,2 11.
Sýkora 2136 14 152,6 12.
Šlapal 3656 24 152,3 13.
Kliner 3462 23 150,5 14.
Homola 3441 23 149,6 15.
Holík 3589 24 149,5 16.
Smejkal Zdenek 2093 14 149,5 17.
Hnízdil 2809 19 147,8 18.
Bradáč st. 3474 24 144,8 19.
Jakubec 2537 18 140,9 20.

Smejkal Libor ml. 3146 23 136,8 21.
Badalík 546 4 136,5 22.
Smejkal Jan     3093 23 134,5 23.
Křehlík 1208 9 134,2 24.
Žák 3215 24 134,0 25.
Hugo 666 5 133,2 26.
Rapušák 1284 10 128,4 27.
Šoukal 2276 18 126,4 28.
Bartl 2969 24 123,7 29.
Šoukal 2276 18 126,4 30.
Šoukal David 2256 19 118,7 31.
Babáček 466 4 116,5 32.
Němec st. 505 5 101,0 33.

Ženy
 nához poč. kol prům. poř.
Mejzlíková 2768 18 153,8 1.
Kozinová Eva 3574 24 148,9 2.
Kunčarová Petra   3309 23 143,9 3.
Jakubcová 3279 23 142,6 4.
Zlámalová 536 4 134,0 5.
Kunčarová M.    608 5 121,6 6.
Malečková 543 5 108,6 7.

Motokros Dolní Heřmanice
16. 5. 2010 KAKAP CUP
19. 6. 2010 VYSOČINA CUP
31. 7. 2010 METEOR USA CUP
 1. 8. 2010 KAKAP CUP
18. 9. 2010 MORAVIA PITBIKE CUP
19. 9. 2010 CHALUPA CUP
16. 10. 2010 METEOR CUP
Srdečně zveme všechny příznivce motoristického sportu na 
super podívanou při soubojích o prvenství. Občerstvení zajiš-
těno, pro nejmenší diváky malé dárky.
Action Racing Team Velké Meziříčí
Jezdci: 221 Barbora Laňková, 21 Vítězslav Dvořák, 25 Patrik 
Stupka, 96 Petr Stupka, 284 Martin Chalupa
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko
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FOTBAL

ATLETIKA

BENFIKA

ŠACHY

KUŽELKY VOLEJBAL

HÁZENÁ

Běžecký pohár
Druhým kolem pokračoval v neděli 
11. 4. 2010 v Novém Městě na Mo-
ravě seriál závodů zařazených do 
Běžeckého poháru Vysočiny.

Z výsledků:
Přípravka – 800 m
2. Terezie Vávrová 4:07
Nejmladší žákyně – 800 m
3. Agáta Uchytilová 2:59
8. Lenka Horká 3:27
9. Karolína Jelínková 3:47
Mladší žákyně – 800 m
2. Michaela Buchtová 3:06
3. Nikol Pacalová 3:12
5. Adéla Strnadová 3:18
Starší žákyně – 1600 m
4. Kateřina Doleželová 6:25
Nejmladší žáci – 800 m
3. Tomáš Pavelec 3:06
4. Karel Sedláček 3:36
5. Jan Švihálek 3:37
Mladší žáci – 800 m
8. Miroslav Novotný 2:54
Starší žáci – 1600 m
2. Michal Kyus 5:05
6. Bohuslav Horký 5:51
7. Jakub Jaša 6:35

Text a foto: -vill-

MSD sk. D
Slovácko B – FC VM 0:0
Rozhodčí: Fridrichovský – Ságl, 
Gloser, DS Matyáš, ž. k. 1:1 (Průša 
84.), bez č. k. Diváků 100. Sestava 
FC VM: Chalupa – Z. Mucha, 
P. Mucha, Brychta, J. Krejčí – 
Dufek (82. Novák), Průša, Berka, 
Netrda (67. Beran) – Hort – Jaroš.
Přestože v dresu juniorky Slo-
vácka se objevilo pět hráčů kádru 
A mužstva, utkání moc fotbalové 
krásy nepřineslo. Vyznačovalo se 
spíše bojem o každý volný metr 
hřiště a také řadou nepřesností na 
obou stranách. Domácí se hned od 
úvodního hvizdu rozhodli nespo-
léhat na chyby soupeře a útočnou 
aktivitou se snažili dostat soupeře 
pod tlak. Znatelnou územní převahu 
si vydobyli, ale o střelecké parketě, 
natož pak o gólové šanci to nebylo. 
Hosté se vymanili nebezpečně vy-
hlížejícím prvním rohem, domácí 
ale dokázali odvrátit na postranní 
aut. Vzápětí Jaroš v obtížné pozici 
po Dufkově akci mířil hlavou metr 
vedle levé tyče. Tentýž hráč se 
o chvíli později doslova probil na 
hranici velkého čtverce, ale jeho 
přízemní střela neměla obvyklé 
parametry. Hráči Slovácka ovšem 
nehodlali jen přihlížet. Po naivní 
ztrátě míče Meziříčí poblíž půlicí 
čáry šli po levé straně do bleskového 
kontru až do vápna, kde nabíhající 
hrot z první už zvedal ruce nad 
hlavu, jenže tím, kdo se smál, byl 
gólman Velmezu Chalupa. Jím 
vyražený míč v krátkém časovém 
sledu už střelec do sítě vrátit neu-
měl. Ve 22. min. byl před šestnáct-
kou Slovácka faulován pronikající 
Berka a začalo se schylovat k jedné 
z největších šancí zápasu. Míč si na 
pomyslnou značku trestného kopu 
postavil kapitán hostí Průša a svého 
úkolu se zhostil téměř dokonale. 
Stejně kvalitní práci ale odvedl 
brankář domácího celku a propuka-
jící radost meziříčským příznivcům 
zkazil. To nakoplo domácí ke zvý-
šení obrátek, donutili svého soupeře 
chybovat nedůrazným odkopem 
přímo na protihráče a rozhozená 
obrana po předchozí akci nestačila 
včas reagovat na průnik dvojice 
Slovácka, ale poslední instance 
Velmezu zareagovala včas a přesně. 
Střelu mířící s úpornou přesností do 
vzdálenějšího horního rohu vytáhl 
Chalupa konečky prstů na první roh 
domácích, při kterém žádné drama 
ve vápně obrana Velmezu nepřipus-

tila. Ve 37. min. povolili hosté svým 
sokům až příliš mnoho volného 
prostoru před vlastní šestnáctkou 
a výsledkem byla jedovatá střela 
domácích naštěstí mířící do ochran-
né sítě. Hosté odpověděli akcí, na 
jejímž konci se ocitl ve výhodné 
pozici Dufek, jenže neposedný po-
lovysoký míč mu v poslední chvíli 
už někde poblíž penaltové značky 
ukopl obránce Slovácka. Vzápětí 
ale Jaroš vinou špatné komunikace 
přišel před šestnáctkou soupeře 
o míč a následoval smrtící protiúder 
juniorky s gólovou střelou na konci, 
která jen těsně minula vzdálenější 
tyč. Druhé dějství včetně úvodních 
minut bylo zrcadlovým obrazem 
první půle jen s tím rozdílem, že 
Velmez už tolik nezlobil, převaha 
domácích byla hlavně v závěru vý-
raznější a i když si Slovácko tutovky 
vypracovat nedokázalo, dobré tři 
střelecké parkety gólovou příchuť 
měly. Největší šanci hostů ve dru-
hém dějství přinesla 52. a 55. min. 
Nejprve to byl opět průnik Dufka 
po pravé straně, z nějž profi toval 
J. Hort hlavičkou z těžkého úhlu 
jen do boční sítě a následně to byl 
J. Krejčí, který ukradl míč zadá-
kům soupeře při rozehrávce, prošel 
do šestnáctky, ale jeho přízemní 
centr na Jaroše v poslední chvíli 
stačila obrana Slovácka eliminovat. 
Slovácko se tak po sobotní remíze 
A mužstva zásluhou meziříčských 
bojovníků ani tentokrát vítězství 
nedočkalo.
Trenér Velmezu M. Volf utkání 
zhodnotil slovy: „Díky brzkému 
začátku utkání jsme na Slovácko 
odcestovali s denním předstihem 
a vyplatilo se. Domácí byli sice 
fotbalovější, ale nás zdobí bojovnost 
a obětavost. Opět se zaskvěl brankář 
Chalupa a celá obranná hra týmu. 
Remíza je pro domácí jistě zklamání, 
ale my jsme za bod z venku rádi.“
Příštím soupeřem Velmezu na do-
mácím trávníku jsou Rosice, a to 
opět v neděli 25. 4. s obvyklým 
začátkem v 10.15 hodin.       -ber-
 1. Šardice 20 13 5 2 44:11 44
 2. Slovácko B 20 12 4 4 39:15 40
 3. Žďár n. Sáz. 20 11 4 5 33:19 37
 4. Velké Meziříčí 19 9 4 6 23:29 31
 5. Konice 20 8 4 8 24:26 28
 6. Třebíč 19 7 6 6 27:22 27
 7. Pelhřimov 20 7 6 7 28:31 27
 8. Blansko 19 6 7 6 28:28 25
 9. Rosice 20 6 7 7 28:33 25
10. Vikt. Otrokovice 19 4 9 6 17:16 21
11. Napajedla 19 6 3 10 22:33 21
12. Uherský Brod 19 4 7 8 21:30 19
13. Rousínov 20 4 7 9 17:30 19
14. Vyškov 19 5 2 12 16:27 17
15. Boskovice 19 4 5 10 24:41 17

Krajský přebor Vysočiny
V posledním utkání sezony áčko po 
nevyrovnaných výkonech prohrává 
o dvě devítky.
Sokol Cetoraz – Spartak Velké 
Meziříčí
2319:2301 * 5:3
Lhotka J. 377:421  Starý J.
Zeman M. 344:327  Badalík M.
Berka M. 423:432  Lavický B.
Novotný F. 386:334  Krejska R.
Berka . 378:407 Lavický J.
Macek D. 411:380  Korydek F.

Sdružený krajský přebor
dorostu

V závěrečném turnaji naši hráči 
nevyužili domácího prostředí, od 
druhého místa je dělilo pouhých 
13 kuželek.

Turnaj Velké Meziříčí
1. Centropen Dačice C 514 211 725
2. Nové Město na Moravě 517 195 712
3. TJ Třebíč 485 226 711
4. Start Jihlava B 491 215 706
5. Spartak Velké Meziříčí 487 212 699
6. CHJK Jihlava 494 173 667

-sta-

Kadeti budou zachraňovat
extraligu již za týden

V pátek a sobotu proběhl v Hradci 
Králové poslední turnaj extraligy 
kadetů ve skupině o sedmé až 
dvanácté místo. Naši hráči splnili 
úkol hned v prvním zápase, když 
porazili v krajském derby největ-
šího soupeře o baráž a pak si již 
mohl Petr Vašíček dovolit zahájit 
přípravu na barážový turnaj.
Velké Meziříčí – Želetava 3:1 (-14, 
17, 22, 17)
Díky tomuto vítězství si v přímém 
souboji náš celek prakticky zajistil 
účast v baráži. Na svého největ-
šího konkurenta v tuto chvíli měl 
náskok tří bodů za výrazně lepšího 
poměru setů.
Velké Meziříčí – Hradec Králové 
0:3 (-19, – 14, – 10)
Celek domácích, vítěz skupiny, 
který na předchozím turnaji zachra-
ňoval vítězství až v pátém setu, byl 
tentokráte nad síly našich hráčů.
Velké Meziříčí – Česká Třebová 
3:0 (15,15,19)
Nejslabší celek soutěže nebyl váž-
nou překážkou. Vítězství potvrdilo 
čtvrtou příčku ve skupině.
Velké Meziříčí – Ústí n. Labem 
0:3 (-21, – 17, – 16)
Velké Meziříčí – České Budějovi-
ce 0:3 (-18, – 19, – 22)
Oba zápasy již kadeti pojali jako 
přípravu na barážové boje a proto 
nastoupila vždy pouze jedna po-
sila z Příbrami. Kadeti tak uhájili 
čtvrtou příčku ve skupině, která jim 
zajistila právo pořadatelství jedné 
ze tří barážových skupin.
Petr Juda, který do letošního roč-
níku vložil tentokráte ještě mno-
hem více svého volného času než 
obvykle (na cestách mezi Příbramí 
a Meziříčím si opravdu „zajezdil“) 
hodnotil vystoupení kadetů tak, jak 

Sokol Štoky – FC VM B 0:1 (0:1)
Střelec: 36. Kafka. Sestava hostí: 
Invald R. – Halámek, Kružík, 
Souček (41. ČK), Kafka – Smejkal 
L. (63. Trnka), Jedlička, Ďurica, Pól 
(85. Mucha O.) – Němec J., Beran. 
Rozhodčí: Voborný – Kalina, Cej-
pek. Diváků: 100
Hřiště, které bylo téměř kratší než 
širší, hrbolatý terén a urostlé posta-
vy domácích útočníků nevěstily pro 
Benfi ku před jedním z klíčových 
zápasů jara nic dobrého. Domácí 
skutečně vyrukovali s herním po-
jetím „kopni a běž“ a než hosté po-
chopili, jakým způsobem je třeba ve 
Štocích hrát, měli velké problémy. 
Souček dostal ve druhé minutě žlu-
tou kartu, když musel u postranní 
čáry faulovat unikajícího domácího 
forwarda a následně přišlo několik 
nebezpečných šancí domácích, 
kteří se jako utržené vagóny řítili 
za nakopnutými a nepředvídatelně 
odskakujícími míči. S trochou štěstí 
se ale brankáři Invaldovi a obrán-
cům podařilo všechny příležitosti 
Štoků zažehnat, míče však občas 
prolétávaly před brankou Benfi ky 
a svištěly kolem tyčí tak, že z toho 
šla hlava kolem. Domácí se ale 
„vycukali“ a iniciativa přešla na 
stranu velkomeziříčského B týmu. 
V první dobré příležitosti se ocitl 
Němec, ale pálil vedle, následně byl 
po kolmé přihrávce Ďurica o půl-
krok pomalejší než domácí brankář. 
Ke konci první půle už domácím 
očividně docházely síly, po kaž-
dém útočném vzepětí se pomaleji 
a pomaleji vraceli na svoji polovinu 
a pykali za to – po levé straně navedl 
z postu levého obránce k velkému 
čtverci Štoků míč Kafka, pak za-
sekl svým typickým způsobem do 
mezery, která se otevřela ve špatně 
zformované domácí obraně a jeho 
tečovaná střela přeplachtila do 
sítě bezmocného brankáře Štoků. 
Hosté byli na koni, ze sedla je ale 
měla vyhodit těsně před přestávkou 
červená karta Součkovi – ten po 

správné první žluté dostal na zákla-
dě „upozornění“ pomezního Kaliny 
absurdní a nepochopitelnou druhou 
žlutou kartu za naprosto čistý skluz 
na míč, který neměl domácí hráč 
pod kontrolou a musel se proto chví-
li před přestávkou nedobrovolně 
poroučet pod sprchy…
Ve druhé půli ale naštěstí platil 
fotbalovým rozhodčím známý 
sarkasmus: „Když chceš mužstvu 
pomoci, někoho jim vyluč…“ Hosté 
odehráli v deseti takticky naprosto 
bezchybnou partii, kdy domácím 
nedovolili, krom pár standardních 
situací, absolutně nic. Žádnou šan-
ci. Sami naopak mohli několikrát 
po kontrech defi nitivně rozhodnout, 
ale Pól volil při řešení akce tři na 
jednoho mimo branku směřující 
„hybrid“ střely a křížné přihrávky, 
Ďurica minul nádhernou technic-
kou střelou o vlásek „šibenici“ 
a zákroky na střídajícího Trnku 
a následně Berana volaly po penal-
tě. Posledně jmenovaný zaslouží, 
ač se střelecky neprosadil, za svůj 
výkon absolutorium – po vyloučení 
zastal sám „práci“ dvou útočníků, 
vázal vždy nejméně dvojici domá-
cích obránců, přesně sklepnul, a co 
je nejdůležitější, velice často i udr-
žel téměř všechny těžké nakopnuté 
míče. Stejně srdnatě a zejména 
disciplinovaně jako tento útočník 
A mužstva však bojovali všichni 
hráči velkomeziříčské rezervy, 
a tak si ze Štoků odvezli zasloužené 
tři body za nejtěsnější výhru.

-kre-
 1. Nová Ves 17 11 4 2 30:19 37
 2. Náměšť nad O.-Vícenice 17 11 3 3 34:19 36
 3. Stonařov 17 9 6 2 40:20 33
 4. Rapotice 16 9 2 5 35:17 29
 5. Budišov-Nárameč 17 8 5 4 29:21 29
 6. Rantířov 16 8 4 4 33:18 28
 7. Kouty 17 8 2 7 31:29 26
 8. Bohdalov 16 6 2 8 17:22 20
 9. V. Meziřičí B 17 4 7 6 19:23 19
10. Přibyslavice 17 5 4 8 27:32 19
11. Šebkovice 16 5 3 8 24:35 18
12. Třešť 16 4 1 11 16:30 13
13. Křižanov 17 1 6 10 18:46 9
14. Štoky 16 1 3 12 18:40 6

je jeho zvykem. Na rovinu. „Pá-
teční boje jsem neviděl, ale kluci 
je zvládli s přehledem. V sobotu už 
jsme je začali připravovat na bará-
žový turnaj, takže hrál vždy jenom 
jeden hráč z Příbrami a přednostně 
jsme stavěli kluky, kteří se aktivně 
zapojí do baráže. Ve skupině máme 
Příbram, za kterou budou hrát 
všichni tři kluci, které znám, (Ku-
chař, Švagr a Vinohradský) koho 
mají dál nevím. Dansport neznám 
vůbec. Mělo by nám pomoci domácí 
prostředí. Každopádně za týden 
budeme chytřejší. Ze tří skupin 
postoupí vítězové a nejlepší celek 
ze druhého místa.“
Další turnaje se hrají v Ústí n. La-
bem a v Havlíčkově Brodě.
Zbývající výsledky: České Budě-
jovice – Želetava 3:0, – Ústí 3:1, 
– H. Králové 0:3, – Č. Třebová 3:0, 
H. Králové – Ústí 3:0, – Želetava 
3:1, – Č. Třebová 3:0, Ústí n. L. – 
Č. Třebová 3:1, – Želetava 3:1, Č. 
Třebová – Želetava 1:3
Sestava Velkého Meziříčí: Minář, 
Uchytil, Švagr, Kuchař, Vinohrad-
ský, Vyletěl, Hromádko, Duben, 
Huryta, Krejska                    -kon-

Závěrečná tabulka EX-KTI, 
skupina 7–12:

1. TJ Slavia H. Králové 15 13 2 40:10 1206:992 28

2. VK České Budějovice 15 12 3 36:15 1213:1001 27

3. SKV Ústí n. Labem 15 10 5 31:20 1176:1080 25

4. Sp. Velké Meziříčí 15 6 9 25:31 1172:1226 21

5. Sokol Želetava 15 3 12 15:39 1124:1261 18

6. Sokol Česká Třebová 15 1 14 10:42 921:1252 16

Pozvánka
Kvalifi kační turnaj se hraje 
v sobotu 24. 4., v 10.00 zaha-
juje Příbram s Dansportem, 
zhruba od 13.00 změří naše 
naděje své sí ly s Př íbra-
mí a na závěr, kolem 16.00 
s Dansportem Praha. Hrát se 
bude v tělocvičně u kostela.         

JM liga
HK Ivančice B – TJ Sokol VM B 
37:27 (16:13)
V sobotu 17. 4. naši hráči B mužstva 
nastoupili v nepřívětivém prostředí 
ivančické haly proti nevyzpyta-
telnému soupeři. Věděli jsme, že 
toto utkání nebude jednoduché. Až 
do 20. minuty prvního poločasu 
probíhalo vše normálně, skóre se 
přelévalo, ale vypadalo to, že se 
nakonec štěstí více přiklání k herně 
lépe se projevujícím našim hráčům. 
Bohužel do osudu utkání zasáhla 
dvojice rozhodčích. Když jsme 
ve 23. minutě šli do vedení, začal 
kolotoč nesmyslných vyloučení na-
šich hráčů. Neuvěřitelně odpískané 

útočné fauly a jiné situace, které 
braly našim hráčům míče. Celá tato 
fraška dále pokračovala v druhém 
poločase, kdy jsme se ještě do 16. 
minuty snažili o obrat, ale beznaděj, 
kterou nám dali rozhodčí okusit, 
nakonec zvítězila. Proto si odváží-
me z Ivančic vysokou prohru 37:27. 
Útěchou nám ovšem může být 
dobrý herní projev mužstva, kdy 
se střelecky blýskli Petr Kříbala se 
7 a Vojtěch Homola s 5 brankami. 
Dále je třeba vyzdvihnout velmi 
dobrou hru bratří Novotných.
Sestava, branky: Poul, Kůra – Rosa 
(3), Kaštan J. (2), Kříbala (7), Necid 
(2), Bezděk J. (2), Homola (5), No-
votný R. (1), Novotný V. (2), Stávek, 
Strašák (1), Krištof (2) Trenér: 
Bezděk M.                            -nav-

Krajský přebor družstev 
2009/2010

11. (poslední) kolo: Spartak Velké 
Meziříčí A – SF Gambit Jihla-
va A 7,5:0,5
Body domácích: Kopr, ing.Nedoma 
(C), Bárta, Janák Jos., Mrazík, Jan 
a Čtveráček po 1 – Mgr. Mejzlík 
0,5 – svou partii tentokrát neprohrál 
nikdo z našich. Perfektní, prostě 
skvělé. Jak jsou nevyzpytatelní 
a nevypočitatelní, ukázali opět 
šachisté zdejšího Spartaku, když 
v kulečníkovém salónku restaurace 
U Kozů nečekaně porazili papíro-
vě jasného favorita, tým Gambit 
Jihlava A. A copak porazili… na 
prášek rozdrtili! Vždyť konečné 
skóre 7,5:0,5 je adekvátní např. ho-
kejovému 15:1. No nastojte! Anebo 
si radši sedněte. Meziříčští zase 
své protivníky pořádně překvapili; 
ba absolutně a totálně zaskočili. 

Osvědčili svou pověst podivného, 
nevyrovnaného týmu, který je 
v rámci kraje Vysočina schopen 
jednak prohrát s kýmkoliv, ale na 
druhou stranu také zničit kohokoliv. 
Jako nějací Jánošíci bohatým (Havl.
Brod, Jihlavě) berou a chudým 
(Světlé nad Sázavou aj.) dávají. Jed-
nou tuze šeredně potrápí kolektivy 
z popředí tabulky KP, ovšem jindy 
odevzdaně odevzdají body klubům 
ze samého dna... tentokrát se jim 
ale zase jednou povedl vskutku 
husarský kousek. A snad nejenom 
husarský, nýbrž také dragounský, 
hulánský, rejtarský, kyrysarský 
a švališarský, abychom tedy sty-
lově zůstali u jezdectva. Zvítězili 
nad favoritem ne toliko rozdílem 
třídy, nýbrž aspoň tří tříd, a tak se 
nakonec poštěstilo uzavřít letošní 
sezonu převelice fajnově. Tabulky 
krajského přeboru a regionálních 
soutěží, jakož i statistiku hráčů, 
přineseme příště.                    -vp-

Tenisový klub TK Autocolor Oslavice pořádá

pingpongový turnaj
o pohár starosty obce Oslavice.
Turnaj se koná v sobotu 24. 4. 2010 v 9 hodin v kulturním domě 
v Oslavici. Prezentace hráčů od 8.00 do 8.30, dvouhry a čtyřhry bez 
omezení. Účast dvou extraligových hráčů. Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé.
-šou-


