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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

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

Orchestr ZUŠ 
slaví 50!

Velký koncert na oslavu pa-
desátin pořádá Základní umě-
lecká škola Velké Meziříčí ve 
čtvrtek 29. dubna od 18 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Na pódiu se sejde na sedmde-
sát účinkujících.
Nenechte si ujít!
Více strana 7

Budou upalovat 
čarodějnice

Magická filipojakubská noc 
z 30. dubna na 1. května bý-
vala jednou z nocí, kdy prý zlé 
síly vládly větší mocí než kdy 
jindy. Lidé věřili, že o půlnoci 
v povětř í poletuje spousta 
čarodějnic, které se slétají na 
sabat. Proto se této noci říká 
„noc čarodějnic“. Víra v nečis-
té síly, stará jako lidstvo samo, 
se časem proměnila v pověru, 
že ďábel může moc na zemi 
uplatňovat pouze prostřednic-
tvím lidí – čarodějnic. Proto 
je bylo třeba zahnat, upálit, 
zkrátka zbavit se jich. (Zdroj: 
www.ceske-tradice.)
Tradiční akce se koná napří-
klad na Kunšovci, ale i jinde.
Více strana 6

Převod 
poštovního 

serveru
Vzhledem k převodu stávající-
ho poštovního serveru redakce 
týdeníku Velkomeziříčsko na 
nový, mohlo (a v ojedinělých 
případech i došlo) v minulém 
týdnu k tomu, že některé maily 
od čtenářů, externích dopiso-
vatelů či inzerentů naší redakci 
nebyly doručeny. Uvedené po-
tíže se vyskytly pouze během 
převodu, v současné době je 
operace již ukončena a k dal-
ším problémům tohoto typu 
by už nemělo dojít. Nicméně 
uživatelé elektronické pošty 
by měli vzít v každém případě 
na vědomí, že u posílání zpráv 
prostřednictvím e-mailu není 
stoprocentní záruka doruče-
ní. U obzvláště důležitých se 
proto obecně doporučuje, aby 
si odesílatel doručení zprávy 
u příjemce ověřil raději ještě 
například telefonicky.
Děkujeme za pochopení a za 
případné obtíže se vám, vážení 
čtenáři, omlouváme. Záro-
veň prosíme, abyste si ověřili 
přímo v redakci na telefonu 
566 782 009 (008, 007), zda 
byly vaše zprávy, které chcete 
zveřejnit v našich novinách, 
doručeny.
Ing. Ivana Horká, šéfredaktor-
ka týdeníku Velkomeziříčsko

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
12. května 2010 od 8 do 17 hodin

XXXIII. GASTRODEN
PROGRAM

PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ
ŽÁKŮ ŠKOLY

slavnostní tabule, odbytová střediska,
slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně, carving

MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC
celostátní barmanská soutěž v kategorii junior v přípravě

Fancy Long Drinku
UKAŽ, CO UMÍŠ

celostátní cukrářská soutěž v kategorii junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

celostátní barmanská soutěž v kategorii junior Flair Speed Round
GASTRO ŠTAFETA

sportovně zábavná soutěž
ODBORNÉ SEMINÁŘE

moderní restaurační moučníky – školí Pavlína Berzsiová,
Asociace kuchařů a cukrářů ČR

steakovaná s Nowacem – školí specialista fi rmy Nowaco
PREZENTACE FIREM

SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

pozvánka k návštěvě Itálie – prezentace turistického regionu 
a italské kuchyně

POZNEJ, CO JÍŠ
soutěž pro žáky základních škol

DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM
Módní přehlídka a představení MISS VYSOČINY 2010

DO ZBRANĚ! Nahlédnutí do historie
SALAMAYA – orientální tanec
CRAZY TEAM – POMPONY

KOSATKY – taneční vystoupení
DAVID DEYL

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ A AUTOGRAMIÁDA

Pozvání na gastroden
Milí čtenáři, 12. května 2010 vás zveme na HŠ Světlá a OA Velké Me-

ziříčí. Letošní ročník gastronomické výstavy vám nabídne opět pestrou 
škálu slavnostních výrobků ke zhlédnutí a mnoho dobrot k ochutnání.

Dále můžete využít školení o výběru a úpravě masa na steaková-
ní a o přípravě vybraných moučníků. V případě zájmu o semináře 
vám doporučujeme přihlásit se předem. Podrobnosti najdete na 
www.hotelskola.cz

Zpěvák David Deyl vystoupí v programu ve 14 hodin.                  -hš-

Po celkové rekonstrukci elektro-
instalace v kostele sv. Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí, kterou prováděla 
římskokatolická farnost a město na 
ni také přispělo, bude následovat 
oprava dvou rozvaděčů věžních 
hodin. Revize, která byla po re-
konstrukci provedena, odhalila 
jejich špatný stav. Hodiny ve věži 
kostela jsou zařízením ve vlastnic-
tví města a spravují je technické 
služby. Rozvaděče s jejich provo-
zem souvisí, a proto bude oprava 
uhrazena z městské pokladny. 

Opravy v kostele nekončí
Vyžádá si šestadvacet tisíc korun.

Tím ale nebude opravám inte-
riéru kostela konec. Ministerstvo 
kultury totiž přislíbilo Velkému 
Meziříčí i letos dotace na obnovu 
některých kulturních památek 
v městské památkové zóně. Díl této 
dotace připadne i římskokatolické 
farnosti na opravu vnitřních omítek 
a následné vymalování interiéru 
kostela právě po rekonstrukci 
elektroinstalace. S realizací akce 
se počítá v létě.

Martina Strnadová

Obnoví další kulturní 
památky ve městě

Dotace ve výši 1 milionu 265 tisíc korun na obnovu kulturních pamá-
tek může přijít letos do Velkého Meziříčí z ministerstva kultury. Státní 
fi nanční podpora je přislíbena konkrétně z Programu regenerace městské 
památkové rezervace a městské památkové zóny a podělí se o ni pět akcí. 
Dvě opravy budou probíhat na budovách ve vlastnictví města, jedna v kos-
tele ve vlastnictví římskokatolické farnosti a dvě na budovách soukromých 
vlastníků. Na celkových fi nančních nákladech oprav se budou podílet 
vlastník památky, město a dotace ze zmíněného programu.

„Původně jsme uvažovali o několika variantách, jak dotaci rozdělit. 
Jednou z nich byla i obnova fresek v zámku rodiny Podstatzkých-Lichten-
stein. Pak jsme se ale s vlastníky tohoto objektu dohodli, že dotaci letos 
využijeme na jiné památky ve městě,“ uvádí starosta František Bradáč.

(Pokračování na straně 2.)

Absolutní vítězství z letošního kozlovského koštu 
pálenek si odnesla třešňovice, kterou do soutěže při-
hlásila Draha Pavlíková z Kamenné. Ta se nyní může 
pyšnit titulem Šampion výstavy, ač pálenku sama 
nevyrobila, ale dostala ji od svého známého.

Stopětadvacet vzorků domácích pálenek, které byly 
do soutěže přihlášeny, hodnotilo celkem sedm komisí. 
V nich zasedlo jedenadvacet lidí, kteří se k posuzování 
sešli týden před slavnostním vyhlašováním. Po zmí-
něné třešňovici-šampionce jim nejvíc chutnala ještě 
hruškovice Jaromíra Plodka z Kozlova a po ní pak 
slivovice Ladislava Harvánka z Nedvědice.

Počet vzorků se podle slov pořadatelů oproti loňské-
mu roku opět navýšil, a to ze 111 na 125. Nejvíce byla 
zastoupena slivovice, které se sešlo celkem padesát 
vzorků, po ní následovala hruškovice (25), jablkovice 
(16), ostatní ovoce jako malina, pomeranč, rybíz, bros-
kev, ryngle, mirabelka a jiné bylo zastoupeno ve tři-
nácti vzorcích, třešňovice v šesti, višňovice, černý bez 

Koštovali 125 vzorků domácích pálenek, převládala slivovice

Nejchutnější byla třešňovice

Vítězka mezi vítězi – osmačtyřicetiprocentní třešňovice, kterou do soutěže o nejlepší pálenku přihlásila Draha 
Pavlíková (vpravo) a odnesla si tak za tento produkt titul Šampion výstavy.                         Foto: Iva Horká

a meruňkovice po pěti vzorcích. Lihoviny pocházely 
z devatenácti pálenic jak z regionu – Kozlov, Lavičky, 
Velká Bíteš –, tak ze vzdálenějších míst – například 
z Úsobí, Hrušek u Břeclavi, Prostějova, Mostkovic, 
Hlinného a dalších.

Ochutnávka pálenek se pak pro veřejnost konala mi-
nulou sobotu odpoledne v hasičské zbrojnici ve Velkém 
Meziříčí. Sem se košt přesunul z Kozlova z důvodu 
stále se zvyšujícího počtu návštěvníků a nedostatku 
místa v areálu bývalého J-Hybu Kozlov. Příchozivší 
si zakoupili vstupenku za dvě stovky a mohli tak 
dosytnosti chutnat jakýkoliv vzorek. „Máme je tady 
k dispozici v plném počtu ve 125 lahvích, ale okoštovat 
všechny je prakticky nemožné,“ soudí Jaromír Plodek, 
jeden z hlavních organizátorů akce. Součástí této 
výstavy bylo i slavnostní vyhodnocení vzorků a pře-
dání cen vítězům jednotlivých kategorií. Ke zpestření 
odpoledne přispělo i hudební vystoupení skupiny 
Akordeon Band Vysočina.                           Iva Horká

Filmaři natáčeli na zdejším zámku
Nový fi lm Jarmareční bouda reži-

séra Pavla Dražana natáčeli fi lmaři 
také na velkomeziříčském zámku. 
„Točila se scéna středověké hostiny 
a bitvy a bylo to v neděli 23. března 
2008 na vnitřním nádvoří zámku,“ 
upřesnil Tomáš Hartman z Muzea 
Velké Meziříčí. Jarmareční bouda 
v délce 84 minut byla do biografů 
v Česku uvedena 4. března 2010 
a velkomeziříčské kino v Jupiter 
clubu ji bude promítat 18. května 
v 19.30 hodin. Mládež má přístup 
od šestnácti let.

Film je drsným podobenstvím 
o světě kolem nás, o lidské pýše, 
krutosti a nesnášenlivosti. Je to 
velice ojedinělé, specifické dílo 
založené převážně na obrazovém 
vidění světa v netradičním pojetí.

(Pokračování na straně 2.)

Rododendrony, azalky
Zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
Skalničky, trvalky, okrasné trávy, 
Popínavé rostliny
Dřeviny na živé ploty

Malé nádvoří velkomeziříčského zámku se stalo dějištěm historic-
ké bitvy a hostiny ve fi lmu.                              Foto: Tomáš Hartman
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Zprávy z jednání Rady města z 21. 4. 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi měs-
tem Velké Meziříčí a JMP Net, s. r. o. Brno na provedení přeložky 
plynárenského zařízení přes pozemky města PK parc. č. 871, a KN 
parc. č. 151/6, 140/5, 213/5 a 890/1 v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí 
s právem vstupu na tyto pozemky za účelem provozování, údržby 
a oprav plynárenského zařízení po dobu provozování předmětného 
plynárenského zařízení.

 2. Rada města souhlasila s uložením elektropřípojky do pozemků města 
parc. č. 5643/2, 3987/3, 3988, 5643/1, 4347/1 a 4348.

 3. Rada města souhlasila s provedením odstavných stání na ul. Nad 
Tratí pro osobní automobily.
Žadatelé osadí předmětná stání zatravňovacími tvárnicemi o rozmě-
rech 60/40/4 na své náklady.

 4. Rada města souhlasila s tím, aby při ověřování podpisů dotčených 
vlastníků nemovitostí na tzv. „Souhlasném prohlášení o shodě prů-
běhu hranic pozemků“, nebyl vybírán správní poplatek 30, – Kč.

 5. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 6171 poskytnutí dotace Svazu učitelů
    a školských pracovníků postižených
    z politických důvodů se sídlem Sokolov-
    ská 40, 186 00 Praha 8, okresní sdružení
    Žďár nad Sáz.
 Účel:   na činnost za účelem uveřejnění pro-
    následování a perzekucí učitelů v období
    1948–1989, v týdeníku Vysočina pod
    názvem „Učitelský odboj na Vysočině“
2. Zdroj:  3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  3 tis. Kč – § 3792 dotace pro Chaloupky o. p. s.,
    školská zařízení pro zájmové a další
    vzdělávání se sídlem Kněžice 109,
    675 21 Okříšky
 Účel:   akce „Ukliďme si město“
3. Zdroj:  3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení:  3 tis. Kč – § 3543 dotace pro Asociaci rodičů a přátel
    zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
    klub Velké Meziříčí se sídlem Černá 47,
    594 42 Černá
 Účel:   pořádání benefi čního koncertu SPOLU,
    který proběhne 12. 6. 2010 v Měříně
4. Zdroj:  7 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky org. 307
 Rozdělení:  7 tis. Kč – § 2321 oprava propadené kanalizace ve
    Lhotkách
5. Zdroj:  54 tis. Kč – § 6409 rezerva m.č. Lhotky org. 307
 Rozdělení:  54 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace v obci Lhotky
6. Zdroj:  26 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  26 tis. Kč – § 3631 oprava elektroinstalace ve věži
    kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí
7. Zdroj: 132 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 132 tis. Kč – § 2212 zhotovení autobusového přístřešku
    na ul. Bezděkov

 6. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2010
Částka v Kč  Poskytovatel Účel
325 367  Min. financí  Na úhradu nákladů souvisejících se
  zabezpečením činností vykonávaných
  v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
  v r. 2010 – II. čtvrtletí
 60 000  Kraj Vysočina Na podporu projektu „Vzdělávání 
  pracovníků MěÚ Velké Meziříčí v obla- 
  st i udržitelného rozvoje ochrany
  přírody“
 60 000  Kraj Vysočina Na podporu projektu „Stromy a lidé“

 7. Rada města schválila předložený návrh smlouvy se soudním exeku-
torem Mgr. Petrem Jarošem, Exekutorský úřad Chrudim.

 8. Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá 
nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného ma-
jetku příspěvkovým organizacím a udělila písemný souhlas s likvi-
dací předmětného majetku následujícím příspěvkovým organizacím 
v těchto pořizovacích cenách:

 1. Základní škola Školní, Velké Meziříčí . . . . . . 7.381 Kč
 2. Základní škola Sokolovská Velké Meziříčí
  – škola – seznam předmětů nad 1000 Kč/ks . . 407.396,35 Kč
  – škola – seznam předmětů do 1000 Kč/ks . . 303.043,24 Kč
  – šk.družina – seznam předm. nad 1000 Kč/ks . . . 27.679 Kč
  – šk.družina – seznam předm. do 1000 Kč/ks . . . . 2.780 Kč
 9. Rada města:
 1. souhlasila s vyřazením kopírovacího stroje DEVELOP D 250liD
  umístěného v Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěv-
  kové organizace
 2. schválila odprodej telefonní ústředny SIEMENS HiPath 3550
  umístěné v budově Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055,
  příspěvkové organizace, fi rmě Falco computer
10. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor mezi městem Velké Meziříčí a Základní školou 
a Praktickou školou Velké Meziříčí.

11. Rada města projednala a schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
o dílo ze dne 31. 12. 1998 se společností Technické služby VM s. r. o., 
Velké Meziříčí, a pověřila starostu města Velké Meziříčí jeho podpisem.
TSVM s. r. o. převzaly do správy různá zařízení ve vlastnictví města 
– signalizační zařízení, sportovní areály a dětská hřiště. Zajištění 
správy a údržby bylo třeba dořešit smluvně.

12. Rada města souhlasila s podáním projektové žádosti o grant na 
kraj Vysočina s názvem „Rozšíření metropolitní sítě města Velké 
Meziříčí“.
Rada města dále souhlasila s předložením projektu ve spolupráci s Os-
trůvkem, Střediskem ekologické výchovy do grantového programu 
kraje Vysočina. Název projektu „Příroda Velkomeziříčska“.

13. Na jednání Rady města proběhla valná hromada společnosti 
TSVM s. r. o.                            Ing. František Bradáč, starosta

Dvaadvacet panelů a na nich 
fotografie s popisem vybraných 
domů z kraje Vysočina, které se 
proslavily svým architektonickým 
provedením. Mezi nimi si návštěv-
níci výstavy, která byla otevřena 
minulý čtvrtek ve velkomeziříč-
ské Galerii synagoga na Novosa-
dech, mohli prohlédnout mimo 
jiné i pět rodinných domů z našeho 
regionu. Jde o zdejší Jelínkovu vilu 
(1904–1907) na Třebíčské ulici, 
kterou pravděpodobně projekto-
val František Liška, a dále o dům 
s ateliérem Zdenky (Vorlové) 
a Josefa Vlčkových (1939–1941) 
na Lipnici od architekta Josefa 
Štěpánka. Z Křižanova je to pak 
letní dům Antonína Podrábského 
(1939–1941) na Šibeníku, jenž pro-
jektoval architekt Mojmír Kyselka 
st. a vlastní vila Josefa Požára na 
ulici Bezručova. Pětici doplňuje 
vila básníka a kněze Jakuba De-
mla (1921–1922) z Tasova-Bosny, 
jejíž projekt pochází od Bohuslava 
Fuchse.

Otevření výstavy, která byla 
realizována za podpory kraje Vyso-

Slavné vily jsou k vidění v synagoze

čina a pod záštitou starosty města 
Františka Bradáče, byla spojena 
s křtem stejnojmenné publikace 
Slavné vily kraje Vysočina. Tu od 
Oldřicha Janoty, zástupce pořáda-
jící agentury Foibos, obdržel také 
starosta Velkého Meziříčí. V rámci 
edice Slavné vily vyšla již jedenáctá 
kniha, která mapuje nejzajímavější 
architektonické stavby České re-
publiky. 

„Není zde zastoupeno celé území 
kraje, jde pouze o výběr nejbližšího 
okolí,“ uvedla Irena Tronečková, ře-
ditelka Muzea Velké Meziříčí, které 
výstavu zrealizovalo, „v plném 
rozsahu výstava představuje celkem 
sedmapadesát objektů. Bohužel 
jsme z naprosto prozaických důvo-
dů, a to nedostatku výstavní plochy, 
mohli představit pouze 22.“

Podle jejích slov nezůstaly opo-
menuty překrásné křivky secese, 
která je zastoupena např íklad 
místní Jelínkovou vilou, a přes 
ladně nesoucí se secesi k mnohem 
odměřenějšímu kubismu, který je 
vidět na několika objektech.

Iva Horká

PhDr. Oldřich Janota, zástupce agentury Foibos, představil zají-
mavé stavby nejen z našeho regionu. Za ním jsou dvě z nich – Je-
línkova vila a dům manželů Vlčkových.               Foto: Iva Horká

Filmaři natáčeli na zdejším zámku

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří ces-

tují vlakem Křižanov – Studenec, 
že od 14. června 2010 bude vlak 
z Křižanova vyjíždět již v 6.08 
hodin, což je o 7 minut dříve oproti 
současnému stavu. Důvodem této 
změny byl požadavek veřejnosti, 
aby vlak zastavoval i na stanovišti 
Velké Meziříčí zastávka. S touto 
změnou souvisí zrušení návaznosti 
na rychlík č. R670, čas příjezdu do 
Křižanova 6.11, odjezd 6.12 hodin. 
Návaznost na osobní vlak č. 4902 
zůstane zachována.“

-vep-, MěÚ

Město 
Velké Meziříčí

Dne 7. května 2010 se na hřbito-
vě Karlov ve Velkém Meziříčí koná 
pietní vzpomínka u památníku 
padlých. Začátek v 17 hodin.

Zajištěna doprava autobusem 
– odjezd v 16.30 hodin od Jupiter 
clubu se zastávkou „U Smrčko-
vých “.

Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků za 
svobodu.

Srdečně zve starosta města 
ing. František Bradáč

Uzavírku na Třebíčsku
mohou někteří řidiči

objíždět i přes Velké Meziříčí
Velké Meziříčí může v současné době nepříjemně pocítit zvýšený provoz 

zejména kamionů jedoucích od Třebíče. Hlavní tah z Třebíče na Brno je to-
tiž od pondělí 26. dubna úplně uzavřen. Konkrétně téměř dvoukilometrový 
úsek této silnice první třídy I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví. Důvodem je re-
konstrukce povrchu komunikace. Uzavírka potrvá až do 4. července 2010.

Ofi ciální objížďka opravovaného úseku je, dle sdělení tiskové mluvčí 
kraje Vysočina Jitky Svatošové, v obou směrech vedena pro veškerou 
dopravu z Třebíče přes Číměř. Avšak zde na vozidla čekají úzké silnice 
s mnoha zatáčkami. Dá se tedy očekávat, že situace znalí řidiči hlavně 
s kamiony zvolí schůdnější cestu z Třebíče přímo do Velkého Meziříčí, kde 
najedou na dálnici D 1. Znamená to jejich průjezd městem z obchvatu od 
Třebíče dolů k Penny marketům. Na světelné křižovatce se Sokolovskou 
ulicí odbočí vpravo a po Karlově se vydají k nájezdu na dálnici – směr 
Brno. Na Karlově však ještě stále pokračuje oprava mostu u hřbitova. 
Doprava je v místě svedena jen do jednoho jízdního pruhu a řízena 
semaforem. Už teď se v době hustšího provozu v místě tvoří fronty aut. 
Přibudou-li ještě další vozidla navíc, nebude to nic příjemného.

V letošním roce také kraj Vysočina připravuje akci II/360 Oslavice 
– Oslavička, což bude výstavba a oprava silnice od Ovčírny po obchvat 
kolem Oslavice. Dojde tam k napřímení a rozšíření vozovky, v úseku 
Ovčírny se navíc počítá s výstavbou protihlukových stěn. Křižovatka na 
Baliny také bude doplněna o další, čtvrté odbočení. Realizaci akce budou 
provázet také dopravní omezení v daném úseku. „Zadávací řízení na akci 
II/360 Oslavice-Oslavička ještě není uzavřeno. Přesné vymezení objízd-
ných tras a termíny budou známy až po dokončení zadávacího řízení,“ 
informuje tisková mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Stihne-li kraj zahájit tyto práce u Ovčírny ještě do té doby, než skončí uza-
vírka silnice první třídy mezi Třebíčí a Vladislaví, pak by si již řidiči cestu 
z Třebíče do Brna přes Velké Meziříčí moc neusnadnili.  Martina Strnadová

Policie ČR žádá svědka incidentu, 
který se odehrál dne 21. února 2010 
kolem 1 hodiny po půlnoci, v době 
konání plesu gymnázia na náměstí 
ve Velkém Meziříčí, kdy měli dva 
mladíci obtěžovat dívku na kapotě 
vozidla, aby se přihlásil na Obvodní 

Policie hledá svědka incidentu 
na gymnaziálním plese

oddělení Policie ČR Velké Meziříčí 
nebo na Oddělení obecné krimi-
nality Služby kriminální policie 
a vyšetřování Žďár nad Sázavou, 
telefon 974 282 330, případně na 
linku 158.       Děkuji za spolupráci.

Por. Jana Martincová

Obnoví další kulturní památky ve městě

Podstatzští totiž získali zmiňovanou dotaci několikrát po sobě v před-
chozích letech na obnovu zámku. Navíc žádná akce obnovy kulturní 
památky na území velkomeziříčské městské památkové zóny letos nebude 
podpořena dotací z kraje Vysočina jako v předchozích letech. I to je tedy 
důvodem, proč státní dotaci rozdělit mezi více akcí.

V letošním roce tak s pomocí dotace i příspěvku města soukromí vlast-
níci opraví střechu domu v Radnické ulici, celkem za více než 1,3 milionu 
korun, a dvorní fasádu dalšího domu na náměstí, v němž sídlí optika, za 
asi 180 tisíc korun. Oběma dohromady město přispěje více než 150 tisíci 
korunami, což je desetiprocentní podíl. Římskokatolická farnost ve Vel-
kém Meziříčí opraví vnitřní omítky a provede novou výmalbu interiéru 
kostela sv. Mikuláše po předchozí rekonstrukci elektroinstalace. Celkové 
náklady dosáhnou bezmála 300 tisíc korun, příspěvek města v tomto 
případě činí dvacet procent – 60 tisíc korun. Město Velké Meziříčí pak 
coby vlastník provede obnovu hlavního průčelí staré budovy Jupiter clubu 
na náměstí. Akce obnáší opravu fasády včetně restaurování kamenných 
prvků. Vyžádá si takřka 405 tisíc korun a dotace z toho pokryje 202 
tisíc korun. Poslední obnova pak bude opět v režii města, které opraví 
západní štít budovy radnice za 138 tisíc korun. Dotace v tomto případě 
činí 69 tisíc korun.

Skutečná celková výše dotace na obnovu kulturních památek ve 
Velkém Meziříčí z programu ministerstva kultury by tak letos dosáhla 
1 milionu 238 tisíc korun. Město se na akcích bude podílet více než 483 
tisíci korunami.

V uplynulých letech dotace z ministerstva vnitra dopomohla například 
k obnově zámku, areálu kostela sv. Kříže či třeba kostela Nejsvětější 
Trojice.                                                                      Martina Strnadová

Dotace z programu regenerace půjde i na opravu hlavního průčelí his-
torické budovy Jupiter clubu na náměstí.          Foto: Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí pořádá ve středu 12. května 2010
řemeslné trhy.

Vjezd na náměstí bude po celý den uzavřen.

(Pokračování ze str. 1.) Zvláštní 
lokality pak výrazně umocňují celý 
příběh. Jde o úpravu Dražanova 
kultovního snímku natočeného 
v roce 1982. Významnou roli zde 
hraje jak výběr hereckých typů, 
připomínající Felliniho fi lmy, tak 
také zvolená hudba, která dodává 
fi lmu specifi ckou atmosféru. Dílo 
tehdy získalo nejvyšší ocenění 
na festivalech nezávislého filmu 
a vzbudilo vlnu diváckého ohlasu. 
Ale krátce po svém uvedení bylo 
ofi ciálně zakázáno, staženo z distri-
buce a promítalo se jen ve fi lmových 
klubech doma i v zahraničí. Autor je 
přesvědčen, že „poselství příběhu je 
nadčasové, a proto se rozhodl fi lm 
natočit znovu. Tentokrát barevně.“ 
Snímek se natáčel podle informací 
T. Hartmana v exteriérech blízkého 
okolí Prahy, na Berounsku a něko-
lik scén právě na velkomeziříčském 
zámku.

V hlavních rolích se představí 
Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Dan 
Bárta, v dalších rolích Hana Baro-

ňová, Karel Zima, Vladimír Škul-
téty, M. Porteš, M. Dušek a další. 
Koproducentem je Česká televize 
a Biokissfi lm, s. r. o.

Pavel Dražan získal ceny na fes-
tivalech nezávislých fi lmů v tehdej-
ším Československu i ve světě. Jeho 
tvorba je ovlivněna fi lmy A. Tarkov-
ského, F. Felliniho, A. Kurosawy, 
aj. Vysoké mezinárodní ocenění 
Zlata Unica získal za přepis povídky 
L. Adrejeva Propast. Spolupra-
coval na mezinárodním projektu 
k Olympijským hrám v Barceloně 
Hallo World – Barcelona 92. Dražan 
napsal scénáře a režíroval filmy 
Homo zythum, Ústup ze slunečního 
paprsku, Propast, Jarmareční bou-
da, Tarsidan, Návrat dětí země, aj. 
Režie se ujal u projektů Apoštolové 
temných sil, Sláva a prokletí Lídy 
Baarové, Mraky nad Barrandovem, 
Anděl smrti, Noc delší než den (celo-
večerní dokument o lidské tragédii).

Zprac.: Iva Horká
Zdroj: www.jarmarecnibouda.cz 
a www.ceskatelevize.cz
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Květinová sbírka pomáhá bojovat 
proti rakovině. Koná se 12. května

Už dvacet let slouží Liga proti rakovině Praha české veřejnosti. Mezi 
její známé aktivity patří mimo jiné také každoročně pořádaná květinová 
sbírka, která probíhá pravidelně více jak deset let také v našem městě 
a okolí. Ta letošní se koná ve středu 12. května, kdy si opět můžete od 
dvojic v ulicích zakoupit žlutý kvítek měsíčku a přispět tak na konto. Ten-
tokrát je vybírání peněz zaměřeno na podporu prevence a léčbu karcinomu 
prostaty. „Počty nově hlášených nádorů prostaty v poslední době u mužů 
předstihly doposud nejčastější rakovinu plic,“ varují zástupci výše zmíně-
ného pražského sdružení. Podle nich česká veřejnost podceňuje význam 
plošných vyhledávacích forem (skriningu) nádorů prsu, děložního hrdla, 
konečníku či tlustého střeva. Svědčí o tom nižší než padesátiprocentní 
využívání účinných testů, a to i přesto, že jsou plně hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Lékaři proto vyzývají muže, aby navštívili urologa, pokud 
mají problémy s močením, nebo je jim více jak padesát let. Ubezpečují je, 
že zbytnění předstojné žlázy – prostaty – lze zpomalit a zdravotní potíže 
potlačit. Pravidelné urologické kontroly u odborníků mohou včas odhalit 
i začínající rakovinu prostaty, a tím podstatně zvýšit pravděpodobnost 
vyléčení. Dobrou zprávou je i to, že se zlepšuje jak diagnostika, tak léčení 
této formy onemocnění. Podle sdělení výboru mohla Liga proti rakovině 
Praha v průběhu dvaceti let hospodařit s dvěma sty miliony korun. Z těchto 
peněz podporovala výzkum, výuku a investiční dovybavení komplexních 
onkologických center, ale fi nancovala mimo jiné i preventivní kampaně 
a mnoho dalších aktivit. Jistě to přispělo k tomu, že se léčitelnost u zhoub-
ných nádorů od roku 1990 zvýšila na dvojnásobek, takže v průměru má 
nyní šanci na vyléčení již každý druhý pacient.                         Iva Horká

Jednopokojový byt na ulici Strmá 
ve Velkém Meziříčí město nejspíš 
prodá za šest set dvacet tři tisíce ko-
run. Minimální odhadní cena bytu 
stanovená znaleckým posudkem při-
tom byla tři sta devadesát čtyři tisíce 
korun. Kupující tedy městu nabídla 
o téměř dvě stě třicet tisíc korun víc.

Prodej bytu probíhal na jedná-
ní Zastupitelstva města v úterý 
20. dubna tzv. obálkovou metodou. 
Ucházelo se o něj sedmnáct zájem-
ců. Ti všichni si jej mohli předem 
prohlédnout. Jde o poslední byt 
města v bytovém domě na ulici Str-
má 1242/4, všechny ostatní v něm 
jsou již v osobním vlastnictví. 
Byt 1+1 se nachází se ve čtvrtém 
podlaží a jeho plocha je více než 
dvaašedesát metrů čtverečních.

Zájemci o jeho koupi do konce 
března doručili na městskou správu 
bytů svoji nabídku ceny, kterou jsou 
ochotni za byt zaplatit. Otevírání 
zalepených obálek proběhlo veřejně 
na jednání zastupitelstva. Nejnižší 

Za jednopokojový byt
nabízeli více než 700 tisíc

nabídnutá cena za byt se opakovala 
dokonce třikrát a byla ve výši 430 
tisíc korun. Další nabídky se pak 
pohybovaly kolem půl milionu 
korun. Jeden zájemce dokonce 
kalkuloval s jednou korunou, když 
nabízel 500 001 Kč. Nejvyšší na-
bídková cena se pak vyšplhala až 
na 713 tisíc, druhá pak na 623 tisíc 
a třetí na 515 tisíc korun. Zastupitelé 
schválili prodej nejvyšší nabídce 
s tím, že hned určili další dva 
náhradníky dle pořadí. „Zájemce, 
který nabízel nejvíc, hned druhý 
den ráno bez uvedení důvodu byt 
odřekl. Takže postoupila druhá 
zájemkyně v pořadí. Byt bude tedy 
prodán za 623 tisíc korun. Ukázala 
se tržní cena bytu,“ popsal výsledek 
prodeje starosta města František 
Bradáč. Kdyby zájemkyně ve stano-
veném termínu nepodepsala kupní 
smlouvu a neuhradila částku za byt, 
připadl by jednopokojový městský 
byt třetí nejvyšší nabídce.

Martina Strnadová

Pracovníci technických služeb 
začali v pondělí opravovat dešťo-
vou vpusť na náměstí před radnicí. 
„Vpusť byla propadlá již dlouhodo-
bě. Vzhledem k plánované celkové 
rekonstrukci náměstí jsme opravu 
odkládali. Nyní již hrozilo poško-
zení nějakého vozidla, protože tudy 

Opravují propadlou dešťovou vpusť

projíždí i nákladní auta, proto jsme 
práce zahájili s jarním počasím,“ 
vysvětlil ředitel Technických služeb 
města Jaroslav Mynář. Dopravní 
omezení bude v místě opravy 
nejspíš do víkendu, aby dostatečně 
vyzrál beton.

Text a foto: Martina Strnadová

Bíteš pokračuje s rekonstrukcí ulic
Revitalizace ulic Hrnčířská a Peroutkova probíhá ve Velké Bíteši již 

od loňského podzimu. Akce obnáší v prvé řadě rekonstrukci technické 
infrastruktury. Do konce roku byla hotova kanalizace, po níž následoval 
vodovod. Jejich výměna proběhla pod investičním dozorem Svazu vodo-
vodů a kanalizací Žďársko a za fi nanční podpory kraje Vysočina v rámci 
drobných vodohospodářských ekologických akcí. „V současné době fi rmy 
E.ON a O2 dokončují pokládku silnoproudých a slaboproudých kabelů do 
země, namísto nevyhovujících rozvodů po střechách,“ informuje starosta 
Miroslav Báňa. Po dokončení kabelizace se technické služby města přidají 
s vybudováním veřejného osvětlení, které bude vzhledově splňovat nároky 
platné v městské památkové zóně. Následovat budou asfaltové povrchy, 
chodníky a podélná parkovací stání v celé délce Hrnčířské ulice. Akci 
zakončí úprava veřejné zeleně. „Bude-li přát počasí, měla by být hotova 
do konce května,“ dodal M. Báňa. Jde o investici mezi deseti až patnácti 
miliony korun. Z toho největší fi nanční podíl tvoří voda a kanalizace. 
Město ze své pokladny zaplatí veřejné osvětlení, asfalty, chodníky a pří-
spěvek na Svazek, což by se mělo vejít do tří milionů korun.

Martina Strnadová

Maturitní tabla jsou každoročním tématem nejen samotných studentů 
čtvrtých ročníků středních škol, ale i mnohé veřejnosti. Některá jsou kla-
sická, jiná fádní, další nápaditá a minimum jich je originálních. Do prvních 
dvou skupin nechtěli patřit například studenti 8. A z velkomeziříčského 
gymnázia, a proto vymysleli zajímavý způsob, jak dát světu na vědomí, 
že zanedlouho školu opustí. „Chtěli jsme tematiku, která by symbolizo-
vala náš odchod z gymnázia, proto jsme to pojali tak, že ze školních lavic 
jakoby odlétáme,“ vysvětluje autorka myšlenky Lucie Necidová, „a pro-
tože můj dědeček František Necid z Osové Bítýšky kdysi závodně létal 
na křižanovském letišti, domluvil nám focení na naše tablo právě tady. 
A pan Hammer kvůli tomu pozval jednoho svého známého, který vlastní 
tento nádherný letoun, v němž jsme mohli pořídit fotografi e.“ Podle námi 

Studenti gymnázia se rozhodli ze školy ‚odletět‘
zjištěných informací šlo o letadlo MS 139 Tomáše Špačka z Ostrova nad 
Oslavou – napodobenina ultralight Morane Saulnier 139. Bylo vyrobeno 
začátkem roku 2005 v M Wing Čáslav. Jeho vzletová hmotnost je 472 
kilogramů, s rozpětím křídel o deseti metrech a délkou necelých sedmi 
metrů. Výdrž je 5,5 hodiny a cestovní rychlost pak sto kilometrů v hodině, 
přičemž maximálně letí 130 kilometrovou rychlostí.

A aby se do letounu tohoto typu maturanti hodili, přidali ještě histo-
rické pokrývky hlavy a další kostýmy, takže obraz byl povětšinou téměř 
dokonalý. Koneckonců, ohodnotit snahu i provedení výtvoru oktávanů 
si může každý sám. Tablo bude vystaveno ve výloze podlahového studia 
v Radnické ulici ve Velkém Meziříčí přibližně od druhého květnového 
týdne.                                                                                         Iva Horká

Maturanti 8. A velkomeziříčského gymnázia využili při focení na svoje tablo repliku historického letadla.                                   2× foto: Iva Horká

Vysočinu čistilo celý týden 
více než 14 tisíc lidí

Letošního jarního úklidu Vysočiny se aktivně zúčastnilo 14 534 
registrovaných účastníků. Další stovky dobrovolníků čistily náš region 
samostatně bez krajské záštity. „Během týdne Čisté Vysočiny jsme vedli 
v evidenci 215 ofi ciálních úklidů, denně 20 až 30 akcí s různou podporou 
veřejnosti, škol a neziskových organizací,“ uvedl radní kraje Vysočina 
pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

V loňském roce se do akce Čistá Vysočina zapojilo 6 tisíc lidí a bylo 
sesbíráno přes 30 tun odpadků určených k dalšímu zpracování. „Letos se 
podařilo vyčistit Vysočinu od 60 tun odpadků. Je až zarážející, co všechno 
lidé vyhodí do přírody. Vedle plastových lahví a starých pneumatik se 
letos dostalo i na úklid např. polystyrenu z izolací, obalů od parfumérie či 
nejrůznějších odpadlých dílů z automobilů,“ prozradil radní pro regionální 
rozvoj Martin Hyský. V letošním roce přibylo kolem silnic černých sklá-
dek a vyhozených pytlů naplněných odpadem. Příkladem šli i radní kraje 
Vysočina, kteří pod vedením hejtmana Jiřího Běhounka vyrazili uklízet 
příkopy kolem krajských silnic v úterý 20. dubna odpoledne. Během dvou 
hodin nasbírali na úseku mezi Jihlavou a Přísekou 25 pytlů odpadků, 
vyhozených nezodpovědnými řidiči. Akci Čistá Vysočina organizoval 
kraj Vysočina již druhým rokem. Jde o aktivitu projektu „Vysočina 21“, 
který realizuje krajská samospráva za podpory Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí ČR.

Další připravovanou aktivitou projetu „Vysočina 21“ je Veletrh 
produktů typických pro krajVysočina, který se uskuteční 6. května 
2010 v Jihlavě. Cílem této zcela nové aktivity je seznámit veřejnost 
s regionálními produkty a podpořit regionální trh s kvalitním a neza-
měnitelným zbožím.                                                        Jitka Svatošová

Ministerstvo pro místní rozvoj 
v minulých dnech schválilo dotace 
z rozpočtu ministerstva na bydlení 
v roce 2010. Obce z Vysočiny byly 
nejúspěšnější v oblasti čerpání na 
výstavbu technické infrastruktury. 
Z celkem 108 projektů vybraných 
k podpoře pro rok 2010 v celé České 
republice je 24 z našeho kraje.

Obce z Vysočiny obdrží bezmála 
16 milionů korun určených na vý-
stavbu dopravní a technické infra-
struktury pro následnou výstavbu 
bytových a rodinných domů. „Nej-
větší projekty budou realizovány 
v Náměšti nad Oslavou, kde vznikne 
36 bytových jednotek, a v Krucem-
burku, kde jich bude jen o dvě méně,“ 
uvedl Luděk Hrůza z krajského 
odboru regionálního rozvoje s tím, 

Obce Vysočiny získaly další miliony 
na nové bytové jednotky

že dle pravidel programu musí být 
projekty dokončeny do tří let od 
rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Aktivitu resp. přípravné kroky 
obcí v této oblasti občanského 
rozvoje kraj dlouhodobě podporuje 
prostřednictvím Fondu Vysočiny, 
v rámci kterého bylo vyhlášeno již 
šest ročníků grantového programu 
Bydlete na venkově. „Grantový pro-
gram Bydlete na venkově slouží pro 
přípravu projektové dokumentace 
nutné k realizaci těchto projektů. 
Od roku 2002 podpořila krajská sa-
mospráva celkem 131 projektových 
dokumentací souhrnnou dotací ve 
výši téměř devíti milionů korun,“ 
doplnil náměstek hetmana pro 
oblast grantové politiky a fi nancí 
Vladimír Novotný.                 -svat-

Na Vysočině pokračuje
až do května vakcinace proti H1N1

Už od konce února se mohou všichni občané dobrovolně rozhodnout, 
zda zdarma podstoupí očkování proti H1N1. I přesto, že dospělí nepo-
třebují od svého praktického lékaře žádné doporučení, čísla mluví jasně: 
O očkování proti prasečí chřipce není na Vysočině velký zájem. Za 
první tři březnové týdny přišlo do vakcinačních center 74 zájemců 
o preventivní očkování.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KÚ kraje Vysočina

Někteří řidiči ve městě překračují rychlost 
i o čtyřicet kilometrů v hodině

Po deset dnů probíhalo na dvou místech ve Velkém Meziříčí měření 
rychlosti projíždějících aut. Téměř polovina řidičů zde překročila maxi-
mální povolenou rychlost. V ulici Karlov jelo víc než dovolují předpisy 
36 % projíždějících. U pneuservisu v ulici Hornoměstská to bylo dokonce 
46,6 % všech řidičů.

„Oslovil nás zástupce středočeské fi rmy s nabídkou bezplatného 
zpracování dopravní studie v našem městě. Společně jsme vytipovali 
dvě místa, na kterých byla následně měřena rychlost projíždějících aut. 
Zjistili jsme, že někteří řidiči jeli více než osmdesát či devadesát kilo-
metrů v hodině, a to už je opravdu zarážející. Pro nás je to další impuzs 
k častějšímu měření městskou policií,“ vysvětluje místostarosta města 
Josef Komínek a dále dodává, že studie byla zpracována i z důvodu 
zjištění celkového počtu projíždějících vozidel městem. „Těmito čísly 
můžeme argumentovat krajskému úřadu, aby začal dopravu na krajské 
komunikaci II/602 řešit, neboť v některých dnech je dopravní situace 
ve městě až neúnosná. Zejména v případě odklonu dopravy z dálnice,“ 
doplňuje ještě Josef Komínek.

Měření probíhalo od 22. února do 3. března tohoto roku. V ulici Horno-
městská byl radar umístěn u pneuservisu a v obou směrech tudy projelo 
70 244 vozidel. Překročení maximální povolené rychlosti o 10 km/h se 
týkalo 32 754 vozidel. Rychlostí nad 90 km/h jelo celkem 91 řidičů. Další 
měřící přístroj byl ve stejných dnech umístěn v ulici Karlov. Tam v obou 
směrech projelo celkem 82 359 vozidel. Překročení maximální povolené 
rychlosti o 10 km/h se týkalo 29 728 vozidel. Rychlostí nad 90 km/h jelo 
celkem 35 řidičů.

V těchto dnech dálnice nebyla uzavřena, jinak by byly počty projíždě-
jících aut ještě mnohem vyšší.                            Veronika Poulová, MěÚ
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info:

www.acvm.ic.cz
Kontakt:

Mgr. František Kameník,
e-mail: 

kamenikf@centrum.cz,
mob. 739 600 015

O otázkách
„Přijmi Ježíše a všechno bude OK! Jedině on je odpověď na všechny 

tvoje otázky!“ Takto a všelijak podobně už v dějinách volala řada křesťanů. 
Leckoho možná oslovili, leckoho však také tímto stylem od křesťanství 
nadobro odradili. Znamená přijetí Ježíše však to, že budu mít všechno 
jasné, vyřešené a hotové? Stojí za povšimnutí, že tam, kde se v bibli píše 
o Ježíšovi, jsou zaznamenány spíše jeho otázky než hotové odpovědi. Ježíš 
se zkrátka ptá. A ptá se jinak než my, ptá se hlouběji, moudřeji, ptá se po 
smyslu, vede nás k podstatě, dotýká se toho, co je v životě nejdůležitější.

Toto si uvědomit je podle mne moc důležité. Vidět Ježíše ne jako ho-
tovou odpověď, ale jako inspirativní otázku, to je totiž bod, na kterém se 
rozchází fanatizmus a víra. Fanatici mají všechno nalajnováno, vlastní 
předem připravené odpovědi, na které si nenechají sáhnout. Věřící, dá-li 
se to tak říci, naopak hledají, přemýšlejí, zvažují a nalézají. Vždycky 
znovu. Ne jednou provždy a nikdy jinak, nýbrž v rozhovoru, v pokoře 
a stálém objevování.

Nechci být fanatik a proto se snažím ptát. Při tom prosím o to, abych 
uprostřed svých otázek dokázal popřát sluchu otázkám Ježíšovým, vzal je 
vážně a nechal se formovat jeho způsobem myšlení. Proto věřím v Ježíše, 
že jeho otázky se dotýkají těch největších hloubek lidského bytí. Od něj 
se učím, že v životě jde o to, abychom sami hledali a nalézali, proč a jak 
žít. Kdo si nechá líbit otázky, ten přemýšlí a posunuje se dál. Takový život 
stojí za to.                                                                           Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 28. 4.
 7.00 Mše sv. za Annu Šrolerovou a rodiče Šrolerovy o. L. Sz.
 9.00 Pohřební mše sv. za zemřelou Marii Musilovou o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, 
patronky Evropy
 7.00 Mše sv. na poděkování za 75 let života,
 za děti a jejich rodiny o. M. P.
18.00 Mše sv. za Josefa Chylíka, syna a snachu o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Mostiště o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 30. 4.
 8.00 Mše sv. za Marii Zejdovou o. L. Sz.
14.00–15.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za dvoje zemřelé rodiče,
 manžela, dceru, maminku a švagra o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 1. 5. Památka sv. Josefa, dělníka
 7.00 Mše sv. za Květoslava Pýchu, rodiny, děti
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.30 Svatba beze mše sv.: Slováček –Pospíšilová o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za hasiče o. T. H.
5. neděle velikonoční 2. 5.
 7.30 Mše sv. za Cyrila a Marii Černých
 a za živou a zemřelou rodinu o. L. Sz.
9.00 Mše sv. za Richarda a Anežku Šitkovy,
 Jana, Josefa a Vlastu Kotíkovy o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za mládež a děti,
 které půjdou k I. svatému přijímání
 a za jejich rodiče o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Zdislavu a Jana Slámovy, pomoc
 a ochranu Boží a za duše v očistci. o. M. P.

Farní oznámení
Upozorňujeme, že už tento čtvrtek bude od 9 hodin návštěva nemocných. 
Ve čtvrtek po večerní mši sv. následuje teologická hodina na faře. V pátek 
od 14do 16.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti, od 14 do 15.30  ho-
din příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v Netíně v 18 hodin 
bude první sobota po 206. (ve 14.30 hodin jdou pěší, v 17 hodin odjíždí 
autobus).                                      Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí
zve na

Českobratrská 
církev 

evangelická
● 29. 4. 18 hodin – biblická hodina
● 30. 4. 18 hodin – biblická hodina
 (Křižanov)
● 2. 5.  9 hodin – bohoslužby
● 4. 5. 15 hodin – děti
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

-pj-

Ve dnech 15. a 16. 4. 2010 se 
uskutečnil na Střední škole řemesel 
a služeb Velké Meziříčí dvoudenní 
kurz dekora-
tivního vyře-
závání ovoce 
a zelen iny, 
tzv. carving.

Pod vede-
ním zkuše-
ného odbor-
níka Davida 
Berana jsme 
začali tvořit 
různé květi-
ny z jednot-
livých druhů 
zeleniny. Po-
stupně jsme 
se propraco-
vali ke složitějším způsobům. Vy-
řezávání růžiček nám dalo zabrat. 
Na konci prvního dne jsme si kromě 
zajímavých zážitků odnášeli vázu 
z cukrového melounu, plnou vyře-
zaných „zeleninových“ květin.

Druhý den jsme si vyzkoušeli 
vyřezávání různých motivů do 
melounu. Prsty jsme měli popícha-

né od nožíků 
a dlátek.

Přestože 
se některým 
dařilo více, 
jiným méně, 
kurz se nám 
mo c  l í b i l . 
U r č i t ě  h o 
doporuču-
jeme každé-
mu, kdo chce 
zkusit něco 
nového, vy-
zkoušet svůj 
um, zručnost 
a  fant az i i . 

Nové zkušenosti určitě využijeme 
v našem oboru kuchař – číšník 
a budeme je i nadále rozvíjet.

Michael a Michaela, žáci 
1. ročníku oboru vzdělávání

kuchař – číšník

Carving – originální
a netradiční výzdoba

Včelaři vystavovali v Měříně
V Měříně se ve dnech 4.–6. dubna 2010 konala výstava včelích produk-

tů, výrobků z nich, včelařských potřeb a zařízení. Šlo o již druhou výstavu 
(první v březnu 2008), která tentokrát předčila všechna očekávání, co se 
týče návštěvnosti.

Mimo klasických včelařských pomůcek byla výstavní místnost vyzdo-
bena řadou dřevořezeb s včelařskou tematikou a několika tably s foto-
grafi emi dokumentujícími činnost našich včelařů. Účastník zahraničních 
včelařských výstav Jaroslav Halásek z Blízkova nám svými fotografi emi 
přiblížil práci včelařů v zahraničí. Vzhledem k tomu, že výstava probíhala 
v době Velikonoc, velká část výrobků z medového pečiva symbolizovala 
tyto svátky. Nepřehlédnutelnou částí výstavy byly také kosmetické vý-
robky s mateří kašičkou, propolisem a medem (mýdla, šampony, krémy 
a balzámy) či výrobky prospívající našemu zdraví, ale též výrobky a za-
řízení, bez nichž chov včelstev není možný. Byly představeny v jejich 
historickém vývoji, kde je patrný značný pokrok a přizpůsobivost novým 
materiálům a technologiím. Zejména u medometů a pomůcek pro léčení 
včelstev jsou inovace nejvýraznější. Bohužel tato nová technika není 
ještě součástí běžného vybavení včelínů a včelnic všech našich včelařů. 
Nechyběl ani ukázkový prosklený úl osazený včelstvem s jasně označe-
nou matkou (královnou). Vedle byly umístěny mikroskopy, na nichž byl 
k vidění roztoč Varroa destruktor a včelí žihadlo.

Měřínští včelaři jsou součástí základní organizace Českého svazu 
včelařů Velké Meziříčí, která sdružuje včelaře ze 43 obcí našeho regionu. 
Všem měřínským včelařům, zvláště pak Aloisu Hájkovi – současnému 
předsedovi ZO ČSV Velké Meziříčí, patří za zorganizování výstavy 
veřejné poděkování. Nemalou zásluhu na zdárném průběhu výstavy má 
rovněž zastupitelstvo městyse Měřín, které poskytlo výstavní prostory 
a celou akci podporovalo.                Za ZO ČSV Velké Meziříčí ing. Voltr

Možná víte, že před 590 lety, 
23. dubna 1420, se v Poděbra-
dech narodil Jiř í z Poděbrad, 
v letech 1458–1471 český král, 
na Moravě uznávaný králem jen 
do roku 1469. Městu Meziř íčí 
vydal ochrannou listinu, aby jeho 
obyvatelům nikdo nevyčítal, že 
se protivili své vrchnosti při do-
bývání velkomeziříčského hradu 
roku 1464.

Dubnová výročí
Před 45 lety, 28. dubna 1965, byl 

na náměstí odhalen pomník pad-
lým. Jeho autorem je akademický 
sochař Josef Klimeš, rodák z Mě-
řína a absolvent velkomeziříčského 
gymnázia. Žulový pomník ve tvaru 
kvádru přechází na straně obrácené 
k radnici do podoby hlavy padlého 
bojovníka, z opačné strany je po-
kryt seznamem velkomeziříčských 
mrtvých z května 1945.        -ripp-

Oranžová učebna pro Hotelovou školu 
a Obchodní akademii

Vážení studenti a přátelé Hotelové školy Světlá a Obchodní akade-
mie.

Naší snahou je zlepšovat materiální vybavení školy moderními pomůc-
kami a přístroji. Protože peněz na toto vybavení není nikdy dost, zapojili 
jsme se do projektu vyhlášeného Nada-
cí ČEZ „Oranžová učebna“.

O co jde? V rámci tohoto projektu 
mohou školy požádat o příspěvek na 
nákup nebo modernizaci vybavení 
v učebnách fyziky a chemie. Jednou 
z podmínek pro získání dotace je pod-
pora příslušného města a okolí. Nadace 
ČEZ připravila soutěž pro širokou 
veřejnost, kde můžete svým hlasem 
ovlivnit úspěšnost našeho projektu.

Podpořte, prosíme, náš projekt ve 
veřejném hlasování, které najdete na 
stránkách www.hotelskola.cz, případně 
www.czregionum.cz– projekt Oran-
žová učebna. Za vaši podporu vám 
mnohokrát děkujeme.

Nejsem zvyklá se vyjadřovat veřejně, ale otisknutá fotografi e manželů 
Pejchalových s názvem „Jak se také slavily Velikonoce“ v čísle 16/2010, 
mě nutí udělat výjimku.

Pracuji jako vedoucí jednoho obchodního domu ve vašem městě a po 
přečtení textu u fotografi e mi bylo hned jasné, jaké vandaly mají manželé 
Pejchalovi na mysli, a jsem přesvědčená, že i spoustě čtenářů. Je to skupina 
několika hochů, občas je jich víc, někdy někdo na chvíli někam zmizí, 
nebo se objeví nějaký nový. Jsou to stálí zákazníci našeho obchodu, chodí 
k nám několikrát denně a scénář je až na výjimky podobný. Ale téměř 
vždycky jejich nákup obsahuje dvoulitrovou plastovou láhev vína. Občas 
kluci zapomenou něco zaplatit, a pak u toho asistuje i policie. Někdy ob-
sahy kapes vyprázdní dobrovolně, když zjistí, že o nich víme. To si potom 
prodavačky vyslechnou i spoustu nadávek a vyhrožování, nicméně hoši 
za pár hodin přijdou zase. Sama mám dva dospívající syny a vím, jak je 
těžké dnešní mládež vychovat k úctě, slušnosti a zodpovědnosti, sama si 
kolikrát připadám bezradná a přemýšlím, jak s nimi vůbec vyjít. Ve čtvr-
tek 15. dubna dva ze skupiny těchto kluků zadržela ostraha obchodního 
domu, ukradli asi troje žvýkačky a bagetu. Do příjezdu policie jsem se 
jim snažila promlouvat do duše docela rázným způsobem, posléze dostali 
pokutu, já se s nimi rozloučila se slovy, že je tady nechci již vidět. Za dvě 
hodiny byl jeden z těchto hochů zase s jiným kamarádem nazpět. Totálně 
opilí, snad pod vlivem nějakých drog, každopádně naprosto v pohodě. Od-
mítla jsem jim cokoli prodat, následovalo několikaminutové představení, 
zakončené opět nadávkami z jejich strany. A já se ptám, je těm klukům 
něco svaté? Kde berou vůbec peníze na alkohol, cigarety, drogy? Těžko 
někde pracují, když k nám chodí od rána do večera, v několikahodinových 
intervalech. Kdo jsou jejich rodiče, zajímají se vůbec, jak jejich děti žijí? 
A kdy tato parta přejde od nadávek a vyhrožování k násilí?

Jsou to mladí, zdraví, silní kluci, kteří by mohli udělat spoustu práce. 
Určitě mají někde rodiče, prarodiče, sourozence a někteří z nich jistě 
nejsou tak špatní, jak se snaží vypadat navenek.

Dřív by z nich chlapy udělala snad vojna, ale teď?  Radomíra Zezulová

Usnul za volantem
Dne 17. 4. 2010 v 6 hodin projížděl devatenáctiletý řidič s osobním vozi-

dlem Mercedes Benz Vito po silnici mezi obcemi Jabloňov a Ruda, směrem 
na obec Ruda. Řidič při jízdě v přímém přehledném úseku vozovky při jízdě 
usnul a najel na pravou krajnici, přední částí vozidla narazil do stromu mimo 
komunikaci. Po nárazu se vozidlo převrátilo na střechu. Došlo k lehkému 
zranění řidiče, dechová zkouška negativní, škoda převyšuje 80.000 korun.

Vykradl chatu
Neznámý pachatel v době od 12. do 16. 4. 2010 v k. ú. obce Olší nad 

Oslavou provedl vloupání do rekreační chaty. Pachatel vyrazil dřevěné 
vstupní dveře vedoucí do verandy a další dveře vedoucí z verandy do 
obývacích částí chaty. Tu prohledal a odcizil dvě sekery s plastovým 
toporem, repliku historické střelné zbraně a dvě svítilny. Na odcizených 
věcech i poškozeném zařízení vznikla škoda převyšující 4.000 korun.

Násilím vnikl do auta
Neznámý pachatel v době od 17. do 18. 4. 2010 na volně přístupné travnaté 

ploše před rodinným domem v obci Oslavice poškodil zámek pravých před-
ních dveří u zaparkovaného vozidla Land Rover. Vozidlo prohledal a odcizil 
z něj autorádio s CD přehrávačem a peněženku s osobními doklady, platební 
karty a osvědčení o registraci vozidel. Způsobil celkovou škodu 3.500 korun.

Narazila do přívěsu
Dne 19. 4. 2010 v době kolem 14.25 hodin projížděl po ulici Novosady ve 

Velkém Meziříčí ve směru k ulici Sokolovská řidič osobního vozidla značky 
Suzuki Jimny s přívěsem. Přijížděl k přechodu pro chodce řízenému světel-
ným zařízením, v činnosti byl právě světelný signál „Volno“. Při přejíždění 
přechodu pro chodce sledoval zleva přicházejícího neznámého chodce, 
který přecházel přechod na světelný signál se znamením ,,Stůj“. Po přejetí 
vozidlem vběhla z pravé strany ve směru jízdy řidiče na přechod v době 
činnosti světelného signálu se znamením ,,Stůj“ tříletá holčička, která 
narazila levým bokem do přívěsu. Dívka utrpěla lehké zranění, po ošetření 
v nemocnici byla propuštěna. U řidiče byla na místě dopravní nehody pro-
vedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Nevznikla žádná škoda.

Měl chuť na cigarety
Neznámý pachatel se v časných ranních hodinách dne 20. 4. 2010 vloupal 

do prodejny na ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Nejprve se po-
kusil vypáčit vstupní dveře, což se mu nepodařilo, následně pak poškodil 
plastové větrací okno, které otevřel a vnikl do vnitřních prostor prodejny. 
Odcizil tam cigarety různých značek. Způsobená škoda na odcizených 
cigaretách a poškozeném zařízení činí 95.000 korun.  (Pokr. str. 6.)
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na téma
Ekologie duše

aneb
Co dělat, abychom si zachovali zdravý rozum a kulturní úroveň?

čtvrtek 20. května v 17 hodin
Husův dům, U Světlé 24

tentokrát s písničkářem, spisovatelem, publicistou a televizním 
moderátorem

ZO KSČM ve Velkém Meziří-
čí velmi oceňuje každou pomoc 
spoluobčanům, kteří se (v drtivé 
většině případů ne vlastní vinou) 
ocitli bez práce i střechy nad hla-
vou. Je žel příznačné, že těmto 
lidem (jako stále viditelnějšímu 
produktu dnešního státního zříze-
ní) pomáhají různé nadace mnohem 
více, než státní aparát. Měli jsme 
tedy radost z úspěšné akce, kterou 
uspořádala Diakonie Broumov spo-
lu s Městským úřadem ve Velkém 
Meziříčí. Členská základna naší 
organizace se ale pro tentokrát 
rozhodla, že svou pomoc zaměří 
k další skupině spoluobčanů, jíž 
není státní rozpočet také příznivě 

nakloněn a která ji potřebuje. Jde 
o postižené děti, konkrétně ty, které 
našly útočiště v Dětském středisku 
Březejc. Naše sbírka oděvů se tedy 
rozrostla o plyšové hračky, knížky 
a další drobné dárky, které pak 
jménem všech zúčastněných pře-
dal předseda ZO KSČM do rukou 
těch, na něž bychom také neměli 
zapomínat. Když jsem pak vyřídil 
našim členům i sympatizantům 
(kteří se do sbírky zapojili) pozdrav 
z Březejce a vyprávěl jim o radosti 
v očích, které naše skromná sbírka 
rozzářila, bylo nám všem jasné, 
že další takováto pomoc na sebe 
nenechá dlouho čekat.

Martin Klement 

Charitativní sbírka pro děti

Reakce na článek
Jak se také slavily Velikonoce…
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dovoz betonu, písku,
štěrku, uhlí… do 1,5 t

tel.: 602 552 393

Městská knihovna Velké Meziříčí hledá 

KNIHOVNÍKA
INTERNETOVÉ  STUDOVNY
A ČÍTÁRNY
jako zástup za mateřskou dovolenou nejdéle do 3 let dítěte

Požadujeme: Středoškolské vzdělání s maturitou (nejlépe obor knihovník, informační 
pracovník) • Značnou dovednost práce na PC a orientace na internetu • Dobrou znalost 
českého jazyka • Schopnost týmové spolupráce • Umění jednat s lidmi • Částečnou časovou 
fl exibilitu (pořádání akcí) • Výpis z Rejstříku trestů ( jen v případě přijetí)
Uvítáme: Zkušenost v oboru • Řidičský průkaz skupiny B • Bydliště ve Velkém Meziříčí
Očekáváme: Pracovitost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, obětavost, 
diskrétnost 
Nabízíme: Pracovní poměr na dobu určitou • Plný úvazek • Mzdu dle platových tarifů 
• Místo výkonu práce Městská knihovna Velké Meziříčí • Zaškolení na pracovišti během 
června • Nástup během července 2010 • Zajímavou a různorodou práci • Trvalé vzdělávání 
• Příspěvek na stravování • 25 dní dovolené
Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči: Jméno, příjmení, titul • Datum, 
místo narození • Státní příslušnost • Místo trvalého pobytu • Číslo občanského průkazu 
• Telefonické spojení • Datum a podpis  • Souhlas s uložením podkladů do agendy žádostí 
o zaměstnání • Důvod zájmu o práci v městské knihovně
Životopis musí obsahovat tyto informace o uchazeči:
Přehled veškerých dosavadních zaměstnání • Informaci o odborných znalostech a doved-
nostech • a v příloze kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Zájemci, doručte písemnou přihlášku a strukturovaný životopis na adresu instituce:
Městská knihovna Velké Meziříčí, k rukám ředitelky Mgr. Ivany Vaňkové,
Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí nejpozději do 12 hodin dne 12. 5. 2010.
K osobnímu pohovoru budou uchazeči zváni pouze v případě našeho zájmu telefonicky.

Vážený zákazníku, 
dovolujeme si vám oznámit, že pro vás připravujeme kompletní

Děkujeme za pochopení
a o termínu otevření vás budeme včas informovat.

a z tohoto důvodu bude prodejna od 1. 5. 2010 uzavřena
cca na 1 měsíc.
Možnost nákupu máte i nadále v našich dalších prodejnách
na ul. Mírová, Družstevní a na Karlově.

rekonstrukci naší prodejny 
ve Velkém Meziříčí „KOTVIČKA“

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

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

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

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel 
JUDr. Karel Lancman, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor.

do zavedeného kosmetického
salonu. Vlastní ŽL.

Tel.: 724 041 090
Pleta Design

Dana Dobřichovská
Novosady 28

Velké Meziříčí

na veškeré zboží
těšíme se na vaši návštěvu
(sleva se nevztahuje na již 

zlevněné zboží)

ve dnech
28. 4., 29. 4., 30. 4. 2010

se uskuteční akce

Provedu
vodoinstalace – topení, 
zednické práce, obklady

tel.: 606 157 522
Karlov 738 Velké Meziříčí
nově otevřená hospoda 

se zahrádkou 
v pátek 30. 4. – grilovaná 

vepřová kýta
těšíme se na vaši návštěvu

rezervace: 725 132 133

vypisuje výběrové řízení na pozici

Pracovník v sociálních službách / řidič
Náplň práce:
– přímá práce s uživateli v řemeslné dílně, 
– řízení auta svozové služby.
Nabízíme: 
– zajímavou a kreativní práci, 
– možnost seberealizace a dalšího vzdělávání,
– nové pracovní prostředí.
Požadujeme:
– vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. (minimálně SŠ a akredito-

vaný kvalifi kační kurz pro pracovníky v sociálních službách),
– manuální zručnost (práce se dřevem),
– základní znalost práce na PC,
– řidičský průkaz skupiny B,
– dlouholetou praxi v řízení motorového vozidla,
– schopnost samostatné i týmové práce,
– spolehlivost, 
– ochotu dále se vzdělávat,
– trestní bezúhonnost.
Uvítáme:
– zkušenosti v přímé práci s lidmi s postižením.

Žádost a strukturovaný životopis včetně motivačního 
dopisu zasílejte na adresu:
Nesa – denní stacionář, Čechova 1660/30, 594 01  Velké Meziříčí
nebo na email: alena.poulova@caritas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2010
Nástup: květen/červen 2010
Informace a dotazy: Ing. Alena Poulová, vedoucí denního sta-
cionáře Nesa, tel. 777 155 376, email: alena.poulova@caritas.cz

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali – 
Marabel – Adéla. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ 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.
■ Fiat Brava 1.4, r. v. 1997, el. 
okna, klima, eko daň zaplacena, 
cena dohodou. Tel.: 776 797 273.
■ Masivní laminátovou nádrž, 
1100 l. Tel.: 776 611 016 nebo e-mail: 
kamnaparizek@seznam.cz.
■ Keramický komín, průměr 
2 × 200, 1 × 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, vý-
klopná vrata, sedlová střecha. 
Nutno kotvit na betonové patky 
či obrubníky. 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.
■ Prodám domácí vajíčka, upřed-
nostňuji stálý odběr, do VM dovezu. 
Tel.: 737 477 773.
■ Škrabadlo i s rámem. Tel.: 
732 787 053.
■ Sazenice smrku cca 800 ks, 
5 Kč/kus. Dále starší kuchyňskou 
linku a kachlová kamna, pravá. 
Cena dohodou. Tel.: 731 375 904.
■ Čtyřkolku 110 cm2, SPZ, r. vý-
roby 2008, cena 18.000 Kč. Tel.: 
725 023 762.
■ Renault 5 TL na náhradní díly. 
Levně. Tel.: 725 023 726.
■ Stavební rozvaděč na elektro-
měr, součást rozvaděče 3 zásuvky 
400 V, 2 zásuvky 230 V. Tel.: 
737 538 756.
■ Auto Škoda Felicia combi, r. v. 
1996, 1,3 cm3, cena 13.500 Kč. Tel.: 
605 108 722.
■ Hlízy jiřin, 1 ks/10 Kč. Tel.: 
731 572 709, 739 250 021.
■ Obkladačky bílé 20 m2, rozměr 
15 × 25 cm, vhodné do prádelny 

nebo do sociálního zařízení i pro 
podnikatele. Obklady 4 m2, rozměr 
20 × 25 cm, bílý mramor. Dlažba 
keramická 4 m2, rozměr 25 × 25 cm, 
barva skořice. Ceny běžné, sleva. 
Tel.: 776 008 310.
■ Kamna Petry menší, vše fun-
guje, starší, cena 600 Kč. Kamna 
rozměr 44 × 32 cm, výška 82 cm, 
funkční v dobrém stavu. Kamna 
menší na vaření v chatě, funkčně 
v pořádku. Ceny dle dohody. Tel.: 
776 008 310.
■ Samosběrací vůz po opravě 
sběrového zařízení (asi 20 m3). Tel.: 
607 299 168, 566 544 576.
■ Nesený tříradličný pluh za 
traktor. Tel. 736 138 762.
■ Traktor RS-09 v dobrém sta-
vu, dvouválec. Nové obutí. Tel.: 
736 138 762.
■ Písková filtrace do bazénu 
s příslušenstvím, rok v provozu. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 608 440 395.
■ Kawasaki KX 125, udržovaná, 
velmi dobrý stav, nový píst, gufera, 
brzdy, zadní pneu. Cena 30.000 Kč. 
Tel.: 777 321 877.
■ Zachovalou obývací stěnu, 
mahagonovou, cena dohodou. Tel.: 
566 521 545.
■ Funkční automatickou prač-
ku Zanussi, cena dohodou. Tel.: 
566 521 545.
■ Kombinovaný sporák Mora, 
plně funkční, cena dohodou. Tel.: 
566 521 545.
■ Šuplíkový funkční mrazák, 
cena dohodou. Tel.: 566 521 545.
■ Funkční ledničku Zanussi, 
cena dohodou. Tel.: 566 521 545.
■ Kuchyňský sporák na tuhá 
pal iva ,  cena dohodou.  Tel .: 
566 521 545.
■ Kamna Petry, cena dohodou. 
Tel.: 566 521 545.
■ Kuchyňskou rohovou lavici 
s úložným prostorem, kuchyňský 
rozkládací stůl a 4 židle. Tel.: 
566 521 545.
■ Ocelovou tlakovou nádrž, 
obsah 4000 l, délka 2,8 m, průměr 
1,3 m, váha cca 1000 kg, cena do-
hodou. Tel.: 776 306 491.
■ Obývací stěnu tmavou, 2 roky 
starou. Dále televizi Nokia 100 HZ, 
cena 2.000 Kč, uhlopříčka 67 cm. 
Tel.: 606 157 522.
■ Rozloženou patrovou postel, 
velmi levně. Dále elektromotor 
8 – 10 kW, 1450 ot/min. Tel.: 
725 205 673, 566 523 478.
■ Dětskou sedačku na kolo zn. 
Hamak, cena 600 Kč + dětská přilba 
zdarma. Tel.: 777 211 203.
■  Béžovou bezrohou koz ič -
ku k chovu, stáří 6 týdnů. Tel.: 
732 237 312 po 18 hodině. 
Koupím
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Karavan, do 10.000 Kč. Tel.: 
737 313 532.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Vzrostlý les, platba hotově. Tel.: 
739 641 944.             (Pokr. str. 6.)

Pozvánka
na přednášku

Školská komise při MěÚ Velké Meziříčí 
pořádá pro rodiče, učitele a další zájemce 
přednášku spojenou s následnou besedou.  
V pondělí 17. května 2010 od 16 hodin 
v kině Jupiter clubu Velké Meziříčí 
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek – speciální 
pedagogika, psychopedie, etopedie dětí
Téma: problémy dětí – agresivita, agrese, 
sebepoškozování, záškoláctví, příklady 
z praxe, diskuze
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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

(Pokračování ze strany 5.) 
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.

■ Pronajmu kanceláře – provo-
zovny, 51 m2, Náměstí, 1. patro, 
samostatné WC. Tel.: 602 565 459.
■ 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.
■ Prodám stavební pozemek v obci 
Jabloňov, možnost jednotlivých parcel 
nebo jako celek 10 000 m2, IS na hra-
nicích pozemku. Tel.: 739 641 944..

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Meziříčí 
na ulici Vrchovecká. Cena 
920.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 
777 628 982.

■ Stodolu 152 m2 na ulici Strmá, 
Velká Bíteš. Tel.: 605 742 723.
■ Prodám rodinný dům, částečně 
po rekonstrukci, kterou je nutno 
dokončit. V přízemí se nachází 
velká kuchyň, obýv. pokoj, ložnice, 
komora, koupelna a splachovací 
WC. V podkroví jsou 2 pokoje. 
Teplá voda z el. bojleru, vytápění je 
ústřední na pevná paliva. U domu 
je kolna na skladovaní dřeva a uhlí, 
dále sklep. Před domem je malá 
zahrádka, za domem větší. Cena 
600.000 Kč. Při rychlém jednání 
možná dohoda. Tel. 603 179 020.
Pronájem
■  Pronajmu byt 2+1 po re -
konstrukci ,  85 m 2, Náměst í , 
2. patro, částečně zařízený. Tel.: 
602 565 459.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteši, 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 – večer.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC spo-
lečné. Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 po 
rekonstrukci na ulici Gen. Jaroše ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 605 988 011.
■ Hledám pronájem bytu nebo 
domku do 5.000 Kč. Tel.: 776 682 747.
■ Pronajmu byt 1+1 na ulici Bez-
ručova. Tel.: 603 888 168.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1, dlouhodobě, 
v centru VM. Tel.: 776 886 576.
■ Pronajmu nezařízený byt 2+1 
po částečné rekonstrukci, 78 m2, 
garáže, zahrada, ul. Karlov. Tel.: 
603 183 960.
■ Pronajmu pokoj v rodinném 
domku, i samostatný vchod. Tel.: 
603 726 466.
■ Nabízím k pronájmu nebytové 
prostory o rozloze 40 m2 v Měříně, 
střed obce. Tel.: 737 730 673.
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví 
na slavnostní příležitosti. Cena 
dohodou. Tel.: 603 486 635.
■ Svobodný, 37letý muž, hledá 
z nedostatku př íležitostí touto 
cestou mladou slečnu i rozvedenou 
ženu k seznámení a užívání si živo-
ta. Tel.: 604 413 706.
■ Muž 41/189 nekuřák. Hledám 
obyčejnou, hodnou, štíhlou ženu. 
Nekuřačku. Jen vážný vztah. SMS: 
728 457 691.

■ Nabízím volná místa na zá-
jezd do Itálie–Rimini v květ-
nu – 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.

■ V sobotu 24. 4. ve 4.30 
hodin se našel mobil mezi tra-
fi kou u Domusu a mostem přes 
Oslavu. Informace v redakci 
tel.: 566 782 007, 008, 009.

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

ZO SPCCH Velké Meziříčí orga-
nizuje 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 Mezi-
říčí, 6× ubytování s plnou penzí, 
vstupní lékařskou prohlídku, 10 
léčebných procedur navržených 
lékařem, neomezený vstup do ba-
zénu 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 

– jsou pravidelná a dlouhodobá 
setkávání zaměřená na:
předávání informací z oblasti zdra-
vého životního stylu
motivaci ke změně návyků životního 
stylu odstranění rizikových faktorů 
civilizačních nemocí osvojování si 
zdravých návyků prevence (pohyb, 
voda, zdravé vaření, sledování tla-
ku, tuku v těle, přírodní léčba)
Je kladen důraz na pojetí lidského 
zdraví v jeho komplexnosti (oblast 
tělesná, duševní, duchovní a soci-
ální) a vyváženosti (harmonický 
podíl jednotlivých oblastí).
Srdečně vás všechny zveme na 

„Klub zdraví o změnách, které 
zkvalitní náš život.“
3. května v 17 hodin, Ostrůvek 
– Středisko ekologické výchovy 
přednáší: Jana Konečná, R.S.
– registrovaná sestra v oblasti 

preventivní péče
– absolventka Institutů životního 

stylu v Norsku a USA
– tajemnice Institutu životního 

stylu Praha
Domácí přírodní lékárna

Součástí bude: ochutnávka receptů 
zdravé výživy, výuka masáže šíje, 
nabídka literatury, receptů a přírod-
ních léků      www.klubyzdravi.cz

Rozšířené poradenské dny 
svazu diabetiků a zájezd do Bibione
Rozšířené poradenské dny – každý čtvrtek od 15 – 16 hodin v Klubu 

důchodců – pečovatelské službě, Komenského 6.
Nabízíme měření glykémie a tlaku krve, od května také měření cholesterolu.
Cena měření glykémie je 20 Kč a cholesterolu 40 Kč. Členství ve svazu 

diabetiků není podmínkou k účasti na měření. Změřit se může nechat 
každý, kdo chce znát svůj zdravotní stav.

Dále nabízíme ozdravný pobytu u moře – Bibione 2010 – v jednom z nej-
známějších letovisek v Itálii: termín od 3. 9. do 12. 9. 2010, cena 3.100 až 
3.950 Kč včetně cestovního zdravotního pojištění, podle typu a počtu osob 
v apartmánu, možnost zakoupení plážového servisu, slunečník a 2 lehátka. 
Zálohu 1.000 Kč zaplatíte spolu s přihláškou do konce května, celou částku 
do 15. srpna 2010. Odjezd z Velkého Meziříčí, cestování přes noc. Fakulta-
tivní výlety k zakoupení na místě u delegáta. CK je pojištěná proti úpadku.

Přihlášky: Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238, tel. 566 523 605, mob. 
606 037 555. Osobně nebo volat ráno – večer. Přihlášku si můžete také 
vyzvednout v informačním centu v budově městského úřadu, v přízemí.

Cena zahrnuje dopravu, ubytování a cestovní zdravotní pojištění.
Josef Savara, Svaz diabetiků Velké Meziříčí

týdně živá hudba k tanci i poslechu. 
Po dobu pobytu budou nabídnuty 
fakultativní zájezdy, např. Buda-
pešť, Santovka, Podhájská, Banská 
Štiavnica, ochutnávky vín ve sklíp-
ku 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 dů-
chodců na Komenského ulici. Uzá-
věrka přihlášek a záloha 1.000 Kč 
bude vybírána v klubu důchodců 
do 31. 5. 2010.      Bohumil Doležal,

předseda ZO SPCCH

Zubní pohotovost
sobota 1. 5. 2010 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, tel: 566 575 210
neděle 2. 5. 2010 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65,
 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 628 712.
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 ne-
mocnice 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

S blížícím se jarem a úklidem 
na zahrádkách, polích, loukách 
a lesích bychom vám chtěli připo-
menout povinnost předem ohla-
šovat pálení klestí. Za neohlášené 
vypalování můžete zaplatit až ně-
kolikatisícovou pokutu. Ohlášením 
předejdete zbytečným výjezdům 
hasičů k požárům trávy, lesa, od-
padu atd. a také přesným udáním 
místa zajistíte, že pomoc hasičů 
bude přesnější a tím i rychlejší.

Profesionální i dobrovolní hasiči 

chtějí být v očích veřejnosti vidění 
jako složka, která je bližnímu ku 
pomoci, nikoli jako trestající, pro-
to prosíme, nahlaste vaše pálení 
biologického odpadu, ale i pálení 
čarodějnic buď pomocí telefonu 
na Krajské operační a informační 
středisko HZS kraje Vysočina, tel. 
950 270 102, nebo přes webové 
stránky hasičů (http://www.hasici-
vysocina.cz/, v sekci pálení klestí)!

Za SDH Osová Bítýška velitel 
zásahové jednotky Miloš Bobek

Hasiči informují

* Pálení čarodějnic Kunšovec
Dne 30. dubna se koná ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí 
a Sborem dobrovolných hasičů Velké Me-
ziříčí, tradiční pálení čarodějnic v lokalitě 
Kunšovec. Pokud ještě nemáte na tento 
večer program, přijďte se s námi pobavit 
a podělit o nezapomenutelné zážitky.
Čarodějnické kostýmy a rekvizity vítány!
Program:
16 – 18 hodin rej čarodějnic
18 – 20 hodin přehlídka motocyklů
20 – 20.15 hodin slavnostní zapálení ohně
 a upálení jedné velmi zlé čarodějnice
20.30 hodin volná zábava
Hudba a občerstvení zajištěno. Srdečně vás všechny zvou pořadatelé. 

* Osová Bítýška
Milí rodiče, chcete strávit příjemné odpoledne při opékání párků a nemáte 
kde? Chcete dopřát svým dětem společnost vrstevníků?
Přijďte 30. 4. 2010 v 17 hodin na fotbalové hřiště v Osové Bítýšce, kde 
společně oslavíme svátek čarodějnic zapálením vatry.
Dobrou náladu a občerstvení s sebou! Srdečně zveme.

* 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

výbor SDH Velká Bíteš

Relaxační pobyt v Dudincích

(Pokračování ze strany 4.)

Vzal i příruční pokladnu
Neznámý pachatel v době od 19. do 20. 4. 2010 odcizil z fi remní kan-

celáře ve Velké Bíteši příruční pokladnu s fi nanční hotovostí. Šetřením 
ve fi rmě bylo zjištěno, že dne 20. 4. 2010 v době od 5.40 do 5.45 hodin 
byl ve fi rmě viděn cizí muž, který překonal kovovou bránu. Poté se dostal 
na dvůr fi rmy, odkud už měl volný průchod přes chodbu a schodiště do 
prvního patra budovy. Zde za provozu vnikl do neuzamčené kanceláře, 
kde z peněženky odcizil fi nanční hotovost. Peněženka s hotovostí se 
nacházela ve stejné kanceláři u vedlejšího stolu, ve kterém byla příruční 
pokladna. Odcizením fi nanční hotovosti i odcizením příruční pokladny 
s hotovostí vznikla škoda ve výši 11.500 korun.

Vloupal se do obecního úřadu
v Horní Libochové

Mezi 20. a 21. dubnem 2010 byly vypáčeny dveře obecního úřadu v obci 
Horní Libochová. Neznámý pachatel se tak dostal do prostor úřadu, kde 
násilím otevřel dveře kanceláří a odcizil výpočetní techniku a fi nanční 
hotovost. Při celkovém součtu byla vyčíslena škoda přesahující částku 
100.000 korun.

Poškodil správní budovu
Neznámý pachatel v době od 22. do 23. 4. 2010 nezjištěným způsobem 

přerušil pevné telefonní připojení ve volně přístupné krabičce umístěné 
na fasádě správní budovy. Prostříhal oplocení areálu ve dvou místech 
u pohybových čidel zabezpečovacího zařízení nad správní budovou a či-
dla poškodil. Vzniklým otvorem v oplocení vnikl do areálu společnosti 
se sídlem ve Velké Meziříčí. Neznámým předmětem rozbil skleněnou 
výplň okna u správní budovy v místě příručního skladu nářadí. Okno 
otevřel, ale do budovy nevnikl. Vyčíslená škoda na poškozeném zařízení 
je přibližně 20.000 korun.

Ukradl 19 stromů u Kozlova
Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od 1. do 30. 3. 2010 vytě-

žil a odcizil na parcele v k. ú. obce Kozlov 19 kusů smrkových stromů 
o průměru 30 cm až 50 cm. Majitelce tak vznikla škoda v celkové hodnotě 
19 000 korun                     (Vybráno z policejního archivu PČR.) -simf-

OKÉNKO POLICIE  158
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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 – KVĚTEN 2010

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 Heller, 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!

Jupiter club
uvede

Divadlo Járy Cimrmana

Pondělí 10. května 2010 v 19 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu

Kdo pevně věří, bude žít věčně. 
Dnes, 28. dubna 2010, by oslavila 
naše milovaná manželka, babička 
a prababička, paní
Jarmila Kostečková
z Velkého Meziříčí
své 81. narozeniny.

S úctou a láskou stále vzpomíná 
rodina. 

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.
Dne 29. dubna 2010 uplyne již 8 let, 
co nás navždy opustil pan 
František Matula 
z Dobré Vody. 

S láskou vzpomínají syn a dcera 
s rodinami.

Oči se mlží,
srdce bolí,
čas plyne jak tiché řeky proud,
jen vzpomínky zůstávají
a nedají zapomenout.
Na mostišťském hřbitově sníš svůj sen,
tam naše cesta za Tebou vede stále jen.
Dne 1. května 2010 uplyne 8 let od 
úmrtí pana
Josefa Bradáče
z Mostišť.
Všem, kdo jste ho znali a vzpome-
nete si na něj s námi, děkujeme.

Stále vzpomínají rodiče a sestry 
s rodinami.

Čas všechno změní, i pláč ustane,
vzpomínka v našich srdcích však 
zůstane.
Už jen kytičku na hrob můžeme dát,
zapálit svíčku, chviličku postát 
a vzpomínat. 
Dne 1. 5. 2010 vzpomeneme 1. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček, pan
Vilibald Šula
z Měřína.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Středa 28. v 19.30 hodin
PROKLETÝ OSTROV
Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená psychiatrická 
léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela. Detek-
tiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka Auleho přivedlo na prokletý 
ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando, která 
zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi 
se úspěšně skrývá. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovala 
z následků druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii 
domnělého i skutečného komunistického ohrožení. Daniels je učebnicovou 
obětí téhle doby. Válečný veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc 
se musí vyrovnat se smrtí manželky. Až by se dalo sarkasticky říct, že 
v rámci vyšetřování dorazil na správné místo. Jenže na tomhle ostrově něco 
smrdí a zkušený detektiv to instinktivně vycítí. Například je přesvědčený 
o tom, že léčebné metody, které zdejší lékaři, vedení doktorem Johnem 
Cawleym aplikují na pacienty, nejsou zcela v souladu s Hippokratovou 
přísahou. Druhou stranou mince je ale otázka detektivovy příčetnosti, jež 
je vlivem traumatických prožitků z minulosti a poměrně děsivé a skličující 
přítomnosti vystavována čím dál větším otřesům. 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
Čtvrtek 29. v 19 hodin
Filmový klub
PANIKA V MĚSTEČKU
V městečku zvaném Panika, na dohled od farmáře Stevena 
a jeho ženy Jeanine, žijí v jednom domě Kovboj, Indián a Kůň. 
Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou 
mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního 
světa obývaného podvodnickými příšerkami se špičatými hlavami. Naši 
hrdinové jsou plastové fi gurky evokující dětství, kterým technikou stop 
motion vdechla život nerozlučná dvojice belgických animátorů. Excentric-
ká komediální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících gagů, vycházející 
mimo jiné z dědictví surrealismu, nabízí animovanou akční podívanou 
par excellence, jíž před nedávnem doslova podlehlo publikum canneského 
festivalu. Animovaný fi lm Belgie, Francie 2009. Režie: Stéphane Aubier, 
Vincent Patar. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč 75 minut
Sobota 1. v 19.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Troška nepraktické švandy.
V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do 
dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomi-
tým lékařem, neumí svého povolání či poslání využít ke svému prospěchu 
jako jiní jeho kolegové ze studií nebo ze špitálu. Spokojen se svým životem 
po boku hezké manželky Zuzany a i bohužel úděsné tchyně Marie Košvan-
cové v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám 
všech, kteří zazvoní u jejich bytu, žádajíce jeho služby. Svou pokornou 
skromností a ochotou pobuřuje svou tchyni, která by ráda měla za zetě 
doktora s velkým D, tedy někoho, kdo je především uznávanou osobností, 
vydělávající velké peníze. A nesloužit komukoliv a zadarmo, jako to činí 
Čeněk. Komedie je natočena podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava 
Švandrlíka. Hrají: J. Šmíd, E. Holubová, M. Plánková, A. Stanková, B. Kle-
pl, Z. Slavíková, S. Pogodová, M. Novotný, M. Vladyka. Mládeži přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 116 minut
Úterý 4., středa 5. v 18.30 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Romantická pohádka ČR. Režie: Milan Cieslar. Hrají: P. Nárožný, 
L. Vlasáková, V. Kerekes, M. Donutil, S. Stašová, A. Háma, M. Dejdar, 
K. Macháčková. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut

Mimořádný předprodej
Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 3. května do 
pátku 7. května 2010 každý den v kanceláři na programovém oddě-
lení Jupiter clubu od 8 do 16 hodin – pouze přímý prodej (rezervace 
pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do pátku 7. 5.). 
Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným fi lmovým 
představením.
Pátek  7. v 19.30 hodin, sobota 8. v 19.30 hodin,
neděle 9. v 17.30 a 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.
Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová, J. Macháček, 
V. Dyk, R. Zach. Mládeži přístupný.
Vstupné: 78, 80 Kč 118 minut

Úterý 18. v 19.30 hodin
JARMAREČNÍ BOUDA
Drama ČR. Hrají J. Dušek, P. Liška, D. Bárta, H. Broňová, K. Zima, M. Por-
teš, M. Dušek a další. Režie, scénář Pavel Dražan. Mládeži přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 84 minut
Pátek 21. v 19.30 hodin
NA SV. VALENTÝNA
Jeden den v životě lásky.
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži pří-
stupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 125 minut
Sobota 22. v 19.30 hodin
MILÝ JOHNE
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupnýod 13 let. 
Vstupné: 70, 72 Kč 105 minut
Úterý 25. v 19.30 hodin
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
Dostat bejvalku za mříže… Kšeft snů.
Akční komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný. 
V hlavní roli J. Anniston, G. Butler.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
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Filozofi cký festival 
se bude konat počtvrté

Velké Meziř íčí bude hostit čtvrtý ročník EFF od 6. 6. do 
13. 6. 2010.
Mottem festivalu je aktuální téma současnosti: „ Krize a hodnoty“. 
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, publi-
cista.
Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom hospodářských strategií v největší 
české bance ČSOB. Ekonomický poradce bývalého prezidenta 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 prezen-
tace 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.            Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

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

Každé představení 
divadla Vizita je pre-
miéra. Jaroslav Dušek 
pronáší, co mu jeho 
plodná slina na jazyk 
přinese, a dále vyřčené 
rozvíjí do neuvěřitel-
ných konstrukcí, které 
do sebe nejen zapadají 
a mnohdy se i rýmují, 
ale často mají i smysl 
a hloubku. Mnohdy 
ovšem taky ne – a to je 
na představení fasci-
nující. Snad neexistuje 
obor nebo oblast, které 
by se ještě pan Dušek 
nedotkl. Skvěle ztěles-
ní jakoukoliv postavu, 
zvíře, rostlinu, věc, 
pojem, ideu. Naprosto 
neuvěř itelně dokáže 

rozehrát například hru 
vlastních malíčků anebo 

ztvárnit „Proměnu“, za kterou by se nemusel stydět ani Franz Kafka.

Jupiter club s. r. o. a agentura DAP
uvede divadelní pohádku pro děti

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 – unplug-
 gový festival
13. 6.  Fourcrossové závody 
 (bike park)
19. 6.  Kozénka band – ½ zabí-
 jačka
27. 6. Co čas neodvál – Neděl-
 ní 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

VÝSTAVY

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)

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

JARNÍ MENU
Bořivoj Pejchal

Výstava potrvá 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

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

představení divadla Vizita Praha

Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz a Zdeněk Konopásek
Pátek 11. 6. 2010 ve 20.30 hodin na velkém sále JC

Vstupné: V předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč
Představení je součástí 4. ročníku Evropského festivalu fi losofi e

Změna programu vyhrazena!

12. června 2010 v 15 hodin • Zámek – vnitřní nádvoří
Pohádka je uvedena v rámci 4. ročníku EFF

Vstupné zdarma! Změna programu vyhrazena!

uvede divadelní pohádku pro děti

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.

V rámci fi lozofi ckého festivalu
Jupiter club s. r. o. uvede:

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

Stolová úprava. Doporučujene rezervaci. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč.

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

V pátek 21. května 2010 od 20 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.

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
 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

Foto: www.ceskatelevize.cz
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HÁZENÁ

Divize starší dorost
Dosta Bystrc – FC VM 0:0
Rozhodčí: Machát – Virčík, Bílek. 
Sestava FC VM: Simandl Zdeněk 
– Pospíšil (70. Horký), Z. Večeřa, 
J. Večeřa, Mucha – Kozuň (80. 
Kameník), Vítek, Malec, Kamina-
ras – Liška, Kuřátko
V netradičním čase (sobota – 9.00) 
sehrál další divizní utkání náš starší 
dorost v Bystrci. Hrálo se za velmi 
pěkného slunečného počasí. Trojice 
rozhodčích výborně odřídila celý 
zápas, a ten se odehrál ve slušném 
duchu.
První poločas byl spíše bojem 
o střed hřiště. Většina akcí obou 
celků končila před velkým vápnem. 
První šanci měli domácí v 8. minutě 
po rohovém kopu, kdy si naši hráči 
nepohlídali nabíhajícího hráče 
a jeho hlavička těsně minula naši 
branku. V 28. minutě se prosadil 
aktivní Liška, poslal centr do váp-
na, ale tam bohužel chyběli naši 
hráči. V 38. minutě se dostal do 
dobré střelecké pozice Liška, ale 
jeho střelu tak tak vyrazil domácí 
brankář. Ve 40. minutě jsme spálili 
největší šanci prvního poločasu, 
když Vítek poslal pas za obranu 
na Kuřátka. Tomáš si potáhl míč 
do velkého vápna a vystřelil těsně 
vedle branky Bystrce. 41. minuta 
– rohový kop – míč propadl opět 
k Tomášovi, ten stál sám před 
prázdnou brankou, ale místo střely 
z první volil zpracování, takže ho 
soupeř zblokoval.
Druhý poločas začal naší šancí, kdy 
ve 48. minutě házel dlouhý aut Z. 
Večeřa. Míč propadl k Malcovi, ale 
jeho dělovka minula branku domá-
cích. V 51. minutě zpresoval dobře 
soupeře Liška, získal míč, vzápětí 
jej poslal na nabíhajícího Kozuně, 
ale Slávek z hranice penalty netrefi l 
branku. V 56. minutě opět po rohu 
měli šanci domácí, ale Kaminaras 
vyhlavičkoval míč z prázdné bran-
ky. 58. minuta – přímý kop Zdenka 
Večeři „doplachtil“ na malé vápno 
před Kuřátka, ale Tomáš opět místo 
střely volil zpracování a domácí 
mu míč ukopli. V 67. minutě se 
vyznamenal náš Simandl, kdy kryl 
tvrdou střelu z hranice velkého 
vápna. V 81. minutě spálil největší 
tutovku druhého poločasu Liška. 
Lukáš převzal parádní přihrávku 
za obranu od Malce, zatáhl míč 
do velkého vápna a tam se pokusil 
obstřelit domácího brankáře. Míč 
o centimetry minul pravou tyčku. 
Bohužel, neproměnění spousty 
šancí nás stálo tři body.        -sme-

Divize mladší dorost
Dosta Bystrc – FC VM 0:2 (0:1)
Střelci: Pól (38.), Polák (66.). Roz-
hodčí: Virčík – Machát, Bílek. 
Diváků 40. Sestava FC VM: Ře-
háček – Maloušek, Weiss, Štefka, 
Rosický – Bradáč (40. Bárta), 
Prchal (77. Procházka), Láznička, 
Denev – Kameník (71. Hladík), Pól 
(58. Polák)
Do Bystrce jsme odjížděli v kom-
pletní sestavě. Soupeř se nacházel 
o 2 body před námi a hlavně jsme 
mu měli co vracet, když u nás před-
tím vyhrál gólem v 80. min.
V prvním poločase v 9. min. dostal 
domácí hráč centr za obranu a pří-
zemní střelou trefi l Řeháčka. V 16. 
min. zahrával z půlky PVK Weiss, 
ale jeho střelu nedokázal Kameník 
hlavou uklidit do brány. V 19. min. 
dostal Pól míč do běhu, obešel 
brankáře, ale nedokázal dát gól do 
úplně prázdné brány. Ve 28. min. po 
PVK Rosického, hlavičkoval Štefka 
těsně nad břevno. Ve 33. min. dostal 
od Štefky parádní míč mezi obránci 
Denev, který si jej potáhl do vápna, 
ale jeho střela minula bránu o 2 cm. 
Ve 38. min. prošel vápnem Prchal, 
který nahrál do malého vápna 
volnému Pólovi, a ten levou nohou 
vsítil do brány na 0:1.
Ve druhém poločase v 52. min. před 
velkým vápnem střílel Kameník jen 
do náručí brankáře. V 53. min. za-
hráli domácí nebezpečný roh, když 
neatakovaný míč proletěl malým 
vápnem až do zámezí. V 55. min. 
dal Weiss dlouhý míč do vápna, tam 
ho nechtěně domácí srazil na vlastní 
bránu. Brankář střelu perfektně 
vyrazil z brankové čáry na volného 
Bártu, ale ten bezmyšlenkovitě 
trefi l míč mimo bránu. V 64. min. 
poslal Kameník do běhu Poláka, 
a ten dal okamžitě přihrávku podél 
malého vápna na úplně volného 
Prchala a Bártu, ale ti nedokázali 
dát vyložený gól. V 66. min. Po-
lák dostal přihrávku do vápna od 
Prchala a podél brankáře zvýšil 
náskok na 0:2. V 68. min. Řeháček 
namazal nohou míč domácímu, ale 
ten nedokázal dát gólovou šanci, 
jen trefi l Řeháčka. V 72. min. se 
propadla naše obrana, toho využili 
dva domácí, ale nedokázali projít 
přes výborně chytajícího Řeháčka, 
který perfektně střelu zneškodnil. 
V 74. min. stříleli domácí těsně nad 
břevno. V 76. domácí hráč vypálil 
tvrdou střelu k naší tyči, ale Řehá-
ček excelentně vyrazil na roh.
Začátek prvního poločasu byl z naší 
strany směrem dopředu hodně opa-

trný, ale postupně jsme více útočili. 
Během celého zápasu jsme soupeře 
vystavili do ofsajdové pasti 15krát 
( jednou nám to nevyšlo). Kluci 
dodržují pokyny, které si řekneme 
v kabině, a to se pak pozitivně 
projeví na hřišti. Hráčům děkuji za 
bojovný výkon, kromě posledních 
5 minut, které jsme zbytečně vy-
pustili. Příští týden hrajeme doma 
s Vyškovem.

-ls-
Divize starší žáci

FC VM – Sparta Brno 0:2 (0:0)
Rozhodčí: Nenadál. Diváků 40. 
Sestava FC VM: Sysel – Benda, 
Voneš, Nápravník, Gregor (53. 
Procházka) – Vokurka (36. Novotný 
J.), Ráček, Říha, Chytka (52. Liška) 
– Komínek, Novotný O.
Netradičně v sobotu přivítali naši 
žáci tým Sparty Brno. Ve 3. mi-
nutě se po rohu do šance dostali 
hosté, ale hlavička útočníka Sparty 
skončila vedle. Domácí měli první 
šanci v 10. minutě, ale střelu Říhy 
z vápna brankář v klidu zlikvido-
val. Ve 14. minutě se k míči dostal 
Ráček. Nahrál do volného prostoru 
Novotnému, který obešel brankáře, 
jenže trefi l jen tyč. V 21. minutě se 
po křídle uvolnil útočník, nahrál 
míč na hranici pokutového území 
střednímu záložníkovi a trefou 
z „voleje“ nedal brankáři Syslovi 
šanci 0:1. Ve 32. minutě se do šan-
ce dostal Komínek, ale jeho střelu 
vyrazil brankář na roh.
Domácí nastupovali do druhého 
poločasu s vědomím, že chtějí-li 
získat aspoň bod, musí vstřelit 
branku. V 38. minutě se ke střele 
z 25 metrů odhodlal Říha, ale 
brankář míč v klidu chytil. Ve 44. 
minutě se ke slovu dostali hosté, 
když střela záložníka z 25 met-
rů skončila nad brankou Sysla. 
V 55. minutě se pokoušel skórovat 
obránce Novotný, jenže jeho střelu 
brankář vyrazil nad branku. V 69. 
minutě zahrávali domácí roh, míče 
se zmocnil brankář Sparty, vykopl 
míč na útočníka, který se uvolnil 
přes naše obránce a vybíhajícího 
brankáře Sysla prostřelil 0:2.
Tatran Brno Bohunice – FC VM 
2:2 (1:1)
Rozhodčí: Horák. Diváků 50. Střel-
ci: 35. a 37. – 14. Komínek, 56. Říha. 
Sestava FC VM: Sysel – Benda, 
Voneš, Nápravník, Pálka – Vokurka 
(46. Gregor), Ráček, Říha, Chytka 
– Komínek, Novotný O.
Starší žáci odjížděli do Brna s cílem 
konečně na jaře skórovat. Utkání 
se hrálo za krásného slunečného 
počasí. Zpočátku utkání si vytvořili 
mírný tlak. Hned v 1. minutě se 

do šance dostal Novotný, ale jeho 
střela byla nepřesná. Další šance se 
zrodila v 7. minutě, když Chytkovu 
střelu zablokoval obránce a brankář 
ji s přehledem kryl. Ve 12. minutě 
zahrával Ráček z 25 metrů přímý 
kop, ale jeho střela skončila vysoko 
nad brankou Tatranu. Ve 14. minutě 
se po křídle uvolnil Novotný, nacen-
troval do pokutového území, míč se 
dostal ke Komínkovi, a ten střelou 
bez přípravy poslal míč k tyči – 0:1. 
Domácí se do první velké šance 
dostali ve 24. minutě, jenže střela 
středního záložníka skončila nad 
brankou Sysla. Poslední slovo 
prvního poločasu si však vzali do-
mácí, záložník potáhl míč po lajně, 
nacentroval do pokutového území, 
ale Sysel jej netrefil dostatečně 
tvrdě. Míč se odrazil k nabíhajícímu 
záložníkovi, který tvrdou střelou 
pod břevno vyrovnal – 1:1.
Do druhého poločasu vstoupili lépe 
domácí. V 36. minutě zahrávali roh, 
míč proletěl mezi obránci a domácí 
hráč ho sklepl do naší brány – 2:1. 
V 54. minutě zahrávali domácí pří-
mý kop a Sysel musel vyrazit míč 
no roh. Nádherný moment přišel 
v 58. minutě. Ráček vysunul Říhu, 
a ten z 30 metrů poslal míč do šibe-
nice – 2:2. V 62. minutě centroval 
do pokutového území opět Ráček, 
ale Říha vystřelil těsně vedle bran-
ky. Hosté si tak v jarní části soutěže 
odváží třetí remízu z hřiště soupeře. 
Další utkání naši starší a mladší žáci 
odehrají v neděli na domácím hřišti 
s HFK Třebíč.

-dek-
Starší přípravka

Nedvědice – FC VM 1:3
Střelci: Jůda Ondřej, Kafka Zde-
něk, Chalupa Patrik

-chal-

Dorostenci hájí divizní neporazi-
telnost.
Jihomoravská divize dorostenci
HK Ivančice – Sokol VM 25:30 
(8:17)
Souboj z čela divizní tabulky měl 
od prvních minut ve svých rukách 
náš celek, který těžil ze souhry 
a střeleckých schopností spojek 
Matěje Krištofa, Pavla Strašáka, 
Tomáše Stávka. Již do poločasu si 
velmi dobře organizovanou hrou 
a disciplinovaným výkonem v obra-
ně, za níž se dařilo brankáři Ondřeji 
Poulovi, získal výrazný náskok. Po 
změně stran se díky nepřesnostem 
a zejména přísnějšímu metru dvojice 
rozhodčích náš herní projev změnil. 
Častá oslabení ubrala na úderné síle 
útočných akcí. Domácí stačili v úpl-
ném závěru korigovat výsledný bran-
kový poměr (13:22, 18:27, 22:30).
Hráli: Poul O. (1) – Krištof M. (9/6), 
Strašák P. (9), Stávek T. (6), Bílek 
A. (2), Pospíšil M. (2), Kubiš D. 
(1), Hladík O. Trenéři Večeřa V., 
Kaštan J.
Sokol Juliánov – Sokol VM 27:34 
(14:12)
Naši hráči díky častějším chybám 
a nepřesnostem tahali po většinu 
hrací doby za kratší konec (6:4, 
12:10, 17:15, 23:20, 25:23). Až 
závěrečná fáze souboje přinesla 
díky zrychlení našich útočných 
akcí a značnému oslabení domácí 
ofenzivy otočení nepříznivě se vy-
víjející situace. V rozmezí 47.–50. 
minuty jsme se po sérii čtyř branek 
dostali poprvé v utkání do vedení 
(24:23). Zbývající fázi fyzicky 
náročného souboje již naši hráči 
zvládli bravurně a dokázali tak 
naplno bodovat na „horké“ brněn-
ské půdě (27:28). 7 m – hody 2/2:0, 
vyloučení 5:6, navíc domácí ČK.

Hráli: Poul O. – Strašák Pa. (9), 
Stávek T. (9), Kubiš D. (4), Bílek 
A. (4), Pospíšil Ma. (3), Krištof M. 
(2), Hladík O. (2), Krátký Mi. (1). 
Trenér Janíček M.
Jihomoravská divize mladší žáci
HK Ivančice – Sokol VM 8:6, 
17:14 (7:6), nájezdy 16:8
Naši hráči byli více než vyrovna-
ným soupeřem domácích. O vítěz-
ství rozhodla větší hráčská vyrov-
nanost kádru Ivančických.
Hráli: Drápela Vojtěch – Janíček 
Martin (8/4), Blaha Tomáš (4), Fiala 
Martin (3), Svoboda Filip (3), Am-
brož Michael (1), Zelinka Jiří (1), 
Holub Jakub, Macoun Filip, Pažou-
rek Tomáš, Kratochvíl František. 
Trenéři Večeřa V., Kaštan J.
Jihomoravská divize starší žáci

HK Ivančice – Sokol VM 29:27 
(13:11)
Vyrovnané utkání, ve kterém byl 
domácí tým vždy „o krok napřed“. 
Naši hráči trpělivou hrou stačili 
pouze dotahovat náskok Ivančic-
kých. Po změně stran se podařilo 
snížit až na minimální rozdíl, leč 
ofenzivní síla a zejména účelněji 
využité střelecké příležitosti do-
mácích hráčů v závěru souboje 
rozhodly v jejich prospěch (21:20, 
23:22, 26:25).
Hráli: Blaha Martin – Svoboda 
Jan (8/1), Horák Petr (7/2), Veselý 
Jan (4), Juránek Jakub (4/1), Pavliš 
David (3), Pospíšil Jan (1), Lečbych 
Jan, Fiala Martin, Janíček Martin, 
Holub Jakub, Blaha Tomáš. Trenéři 
Večeřa V., Kaštan J.

-záv-
Pozvánka do haly za Světlou:

Sobota 1. května
8.00 divize mladší žáci KP Brno, 
9.30 divize starší žáci KP Brno, 
11.00 I. liga mladší dorostenky 
Bohunice, 13.00 Jihomoravská liga 
muži B Dolní Cerekev.

Pálení čarodějnic
v předvečer prvního máje

Jako každoročně i letos se v předvečer prvního máje rozzáří stovky 
ohňů po celé republice. Poslední dubnový večer je od nepaměti spojen 
s pálením ohňů. Kdy však vznikl tento lidový zvyk, co měl symboli-
zovat, nebo snad koho oslavovat? Historikové se v názorech na tyto 
otázky různí, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé 
jádro. Jde o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně 
Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením 
zimy a příchodem jara. Zima byla spojována s představou zlých 
mocností a duchů. Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 
1. května) se vyháněl dobytek na pastvu, jakožto hlavní obživu, 
a bylo ho třeba ochránit před uhranutím. Proti zlu se bojovalo za 
pomoci plamene, a tak se před vyhnáním stád pálily ohně – tzv. 
„kult ochrany stád“. Na nich se spaloval všechen nepořádek, který 
se během zimy nahromadil v okolí příbytků. Ve středověku se toto 
zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které představovaly zlé moci. Odtud 
dnešní pojem „pálení čarodějnic“.
Shodou okolností dne 4. května se v křesťanském kalendáři objevuje 
jméno sv. Florián, který je znázorňován většinou v podobě římského 
vojáka, často s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům vodou. 
Tento lidový světec je asi od 15. století patronem hasičů, kterým se 
také dle toho říká „Floriánovi učedníci“.
Ve většině případů jsou „ofi ciální“ vatry páleny za dozoru členů 
sborů dobrovolných hasičů, kteří by měli být zárukou bezpečnosti. 
Při stavění vatry je třeba mít na paměti zákon č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákony vztahující se 
k ochraně ovzduší. Pálení je vhodné nahlásit na Krajské operační 
a informační středisko HZS kraje Vysočina na tel.: 950 270 102-5. 
Především dbát na vhodnost místa, kde bude vatra pálena, druh 
a množství spalovaného materiálu, směr větru. V průběhu pálení 
dbát na bezpečnost přihlížejících osob a po ukončení pálení řádně 
uhasit ohniště. V neposlední řadě mít na paměti i možnost mimo-
řádné situace (požár, úraz), tj. dostupnost vodního zdroje a kvalita 
příjezdové komunikace pro záchranářské vozy.
V současné době se při pálení čarodějnic stále častěji používá 
zábavní pyrotechnika (petardy, rachejtle). Je třeba si uvědomit, že 
při dopadu nedohořelé rachejtle na místo, kde se nachází jakýkoliv 
hořlavý materiál (např. suchá tráva, stoh slámy, dřevěný odpad apod.), 
může dojít k rychlému šíření požáru. Nebezpečí vzniku požáru je 
i v blízkosti domů – teplota rachejtle může způsobit i požár střechy 
kryté bonským šindelem. Proto je nutné používat zábavní pyrotech-
niku v dostatečné vzdálenosti od míst, kde by mohlo dojít k požáru. 
Další stinnou stránkou používání zábavní pyrotechniky je množství 
zranění, ke kterým každoročně dochází. Téměř všechna zranění jsou 
způsobena neodbornou manipulací. Proto při manipulaci se zábavní 
pyrotechnikou je nutné důsledně dodržovat bezpečnostní opatření 
uvedená v návodu výrobce a dodržovat základní pravidlo: zábavní 
pyrotechnika nepatří do rukou dětí a osob pod vlivem alkoholu. 
Je velká pravděpodobnost, že při dodržení těchto pravidel nebude 
toto období spojováno s nárůstem zásahů „Floriánových učedníků“ 
u požárů a na tento svátek zůstanou jen příjemné vzpomínky.

por. Mgr. Radim Vondrák, komisař HZS kraje Vysočina

Dne 22. 4. proběhl v Havlíčkově 
Brodě již 8. ročník memoriálu Mo-
niky Jirákové – turnaj v odbíjené 
smíšených družstev. Jde o prestižní 
volejbalové klání středoškolských 
studentů, kde řada hráčů působí 
v nejvyšších soutěžích ČR.
Naše město má na turnaji každo-
ročně své zástupce z řad studentů 
ze Světlé. Jejich výkony z nich 
postupně udělaly obávané soupeře 
a favority. Letos bylo očekávání 
zvláště vysoké, obhajovali loňské 
vítězství.
Postupová utkání zvládali naši 
hráči bez zaváhání. Finálový duel 
o titul s Gymnáziem Chotěboř 
však nabídl dramatický souboj, 
kdy o výsledku rozhodl až tiebreak 
s rozdílem 3 bodů. Tento výsledek 
zajistil našim volejbalistům zisk 
skleněného putovního poháru, na 
který brusiči každoročně vyzna-
čují ročníkového mistra. Značka 
HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí 
se na něm nesmazatelně objeví již 
podruhé.
O kvalitách volejbalových repre-
zentantů naší školy svědčí také 
výsledky ze soutěží v rámci AŠSK 
ČR.
Své dovednosti nejprve předvedly 
10. 11. 2009 dívky. V konkurenci 
10 škol našeho okresu skončily na 

pěkném 2. místě. O 14 dnů později 
přišli na řadu chlapci. Dobře sehra-
né zápasy jim zajistily maximální 

Volejbalisté HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí obhájili titul
počet bodů, 1. místo a postup do 
krajského kola. Tam si bez jediné 
porážky zajistili účast v kvalifi kaci 

republikového fi nále.
Sportu zdar!

Mgr. Petr Paleček

Vítězné družstvo z memoriálu Moniky Jirákové v Havlíčkově Brodě. Zleva nahoře: Adéla Veselá, Zdeněk Málek 
– kapitán, Aleš Pecka, Dominik Šafránek, Vojtěch Vinklárek, Tomáš Vašíček. Zleva dole: Barbora Šudomová, 
Tereza Indrová, Ondřej Bachan, Adéla Šťastná, Nikola Hrbáčková              Foto: archiv HŠ Světlá a OA VM

FC Velké Meziříčí – oddělení 
fotbalové přípravky zve do 
svých řad
zájemce o fotbal,
a to především chlapce roční-
ku narození 2002, zvány jsou 
však i ostatní 
ročníky.

Podrobnos-
ti zájem-
cům sdě-
lí trenéři 
na prav idel-
ných trénincích 
v úter ý a ve 
čtvrtek od 15 do 
16.30 hodin.
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FOTBAL

BENFIKA

VOLEJBAL

BOWLING

HÁZENÁ
MSD sk. D

FC VM – Slovan Rosice 1:3 (0:3)
Střelci: Jaroš (47.) – Malata (20.), 
Pšikal (33.), Pacanda (35.). Rozhod-
čí: Gasnárek – Drozdy, DS Juránek, 
Smekal, ž. k. Průša (59.), J. Krejčí 
(90.), Brychta (90.) – Pacanda (57.), 
Malata (57.), Oprchal (86.), bez č. 
k. Diváků 510. Sestava FC VM: 
Chalupa – Z. Mucha, P. Mucha, 
Brychta, J. Krejčí – Dufek (85. 
Ďurica), Průša, Berka (46. Beran), 
Netrda – Hort – Jaroš. Hosté: Len-
gál – Buriánek, Komárek, Oprchal, 
Kučera – Dufek, Malata, Rutmár, 
Kraus – Pacanda (87. Oulehla), 
Pšikal (88. Všianský).
Už samotné rozestavení hráčů 
Rosic naznačovalo, že zdaleka ne-
přijeli s předsevzetím uhrát aspoň 
remízu. První šancí sice zahrozili 
domácí, když po levé straně pro-
niknuvší Netrda poprvé centr do 
vápna neprotlačil, ale nevzdal to. 
Pohrál si s krajem obrany hostů, ale 
ke smůle domácích Hort jeho ostře 
zakroucený centr poslal hlavou do 
břevna a Lengál v brance Slovanu 
reagoval včas. Odpověď a zároveň 
první vážné varování přišlo ve 
14. min., kdy Meziříčští faulovali 
před vlastní šestnáctkou, a to byla 
voda na mlýn Rosických. K exekuci 
se postavil kanonýr Malata, ale na-
štěstí pro domácí trefi l patku pravé 
Chalupovy tyče. Vzápětí podobná 
situace na druhé straně nevynesla 
Velmezu vůbec nic, a tak se znovu 
osmělili hosté. Chybu domácích 
potrestali přečíslením tři na dva, 

Kučera se bez problémů dostal do 
gólové pozice, avšak Chalupův 
skvělý zákrok jeho záměr překa-
zil. Způsob hry Rosic viditelně 
na soupeře platil. Navíc Velmezu 
nevycházela souhra, a když už, ne-
následovalo adekvátní zakončení. 
Dokladem toho byla 19. min., kdy 
se např. Jaroš dokázal před vápnem 
Rosic uvolnit přes dva hráče, ale 
mezi tři tyče se netrefi l. O minutu 
nato nechali Meziříčští před vlastní 
šestnáctkou Malatovi dost času na 
to, aby přesně zamířil a Chalupa 
byl na jeho umístěnou střelu krátký. 
Netrvalo dlouho a domácí, aniž 
by si vzali poučení z předchozích 
minut, faulovali poblíž vápna Pa-
candu, jeho centr Chalupa podběhl, 
jenže Rosičtí míč natřikrát do sítě 
dopravit nedokázali. Meziříčský 
gólman to pak napravil po brejku 
soupeře, kdy vychytal ve vápně 
se ocitnuvšího Krause. Velmez si 
ale o gól koledoval tak dlouho, až 
mu to nakonec vyšlo. Po hrubce 
ve středu hřiště následoval pro-
tiúder do naprosto nepřipravené 
obrany a Pšikal, i když mu první 
střelu vybíhající Chalupa vyrazil, 
napodruhé už dost z úhlu vedení 
Rosic pojistil. Totéž v modrém zo-
pakovali domácí o dvě minuty nato 
jen s tím rozdílem, že ránu do vazu 
jim tentokrát s přehledem zasadil 
Pacanda. Ke cti domácích je nutno 
říct, že v druhém dějství ukázali 
zcela jinou tvář, ke své škodě však 
příliš pozdě. Novou naději vlil jim 
i všem příznivcům domácího celku 
Jaroš, který se ujal exekuce tr. kopu 
a utěšenou dalekonosnou střelou 

trefi l pravý horní roh. Od té chvíle 
domácí přeskupili své řady, na hrot 
šel podpořit Jaroše Brychta a další 
útočník Beran a Rosice zhruba od 
60. min. nevěděly, kde jim hlava 
stojí. Nepočítaje řadu závarů před 
Lengálem, který je za cenu dvojího 
ošetřování musel hasit, se postupně 
do gólových šancí dostali Jaroš po 
centru Berana, po centru Dufka 
a Jarošově přiklepnutí hlavou Hort 
a ten dokonce dvakrát. I Brychta 
měl po průniku J. Krejčího do 
vápna soupeře vynikající možnost, 
jenže hlavou mířil nad. Některé 
šance zůstaly nedotaženy, řada střel 
byla v poslední chvíli zblokována. 
Přestože se Rosice dostávaly za 
půlicí čáru jen opravdu střídmě, 
rozdrobený a nervózní závěr už jen 
potvrdil, že náskok hostů z prvního 
dějství byl rozhodující.
To potvrzují i slova trenéra áčka 
Milana Volfa hned po zápasu: 
„V prvním poločase jsme nedělali, 
co jsme měli. Byli jsme zbrklí a při-
cházeli v přechodu do útoku o míče. 
Rosice tak podnikaly nebezpečné 
protiútoky do rozhozené obrany, 
které dokonale využily. My jsme si 
dostatečně důrazně nehlídali vý-
borného Malatu, který nás tak musí 
mít rád. Ze dvou utkání nám vstřelil 
čtyři branky… Do druhého polo-
času jsme stáhli hru na tři obránce 
a zjednodušili ji. Brzy se nám 
podařilo vstřelit kontaktní branku, 
pak jsme měli i drtivý tlak i šance 
na vyrovnání, ale dnes nám nebylo 
souzeno. Musím kluky pochválit 
za druhý poločas, ovšem zároveň 
je pokárat za první. V něm jsme si 
prohráli dnešní utkání. Navíc doma, 
což nás mrzí kvůli divákům.“
Příští sobotu jede Velmez do Na-
pajedel (avizovaný odjezd před-
běžně v 13.45) a pak následují dvě 
utkání doma: 5. 5. s Uherským 
Brodem a 9. 5. s Rousínovem.  -ber-

MSD skupina D
 1. Šardice 21 13 6 2 45:12 45
 2. Slovácko B 21 12 5 4 40:16 41
 3. Žďár n. Sáz. 21 11 4 6 33:20 37
 4. Velké Meziříčí 20 9 4 7 24:32 31
 5. Blansko 20 7 7 6 29:28 28
 6. Rosice 21 7 7 7 31:34 28
 7. Konice 21 8 4 9 25:30 28
 8. Třebíč 20 7 6 7 27:26 27
 9. Pelhřimov 21 7 6 8 28:33 27
10. Vikt. Otrokovice 20 5 9 6 20:16 24
11. Napajedla 20 7 3 10 24:33 24
12. Uherský Brod 20 5 7 8 25:30 22
13. Rousínov 21 5 7 9 21:31 22
14. Vyškov 19 5 2 12 16:27 17
15. Boskovice 20 4 5 11 24:44 17

Autor třetí branky Rosic M. Pacanda byl faulován J. Krejčím. 
Foto: archiv FC VM

Ženy se loučily v posledním domá-
cím souboji vysokým vítězstvím.

II. liga ženy
Sokol VM – Sokol Měnín 45:9 
(23:4)
Souboj s beznadějně posledním cel-
kem tabulky byl od prvních minut 
„hrou kočky s myší“. Pevná domácí 
obranná hráz a rychlé brejky již do 
poločasu znamenaly vysoké vedení. 
Ani po změně stran se obraz hry 
nezměnil. Snaživý soupeř často 
chyboval, čehož domácí celek vy-
užíval k navyšování brankového 
rozdílu.
Hrály: Panáková L., Zelníčková 
M. – Hublová H. (9), Plachetská 
Zu. (9/2), Plachetská Ji. (6/2), Klu-
sáčková J. (5/2), Hrůzová Ja. (5), 
Hammerová T. (5), Chlubnová Ja. 
(3), Pacalová Le. (2), Vidláková 

R. (1), Fischerová Mi. Trenér ing. 
Tvarůžek.

-záv-
II. liga muži

Jiskra Havlíčkův Brod – Sokol 
VM A 17:27 (8:11)
V podzimním domácím utkání 
dokázal Meziř íčské Havlíčkův 
Brod pořádně potrápit. Na jaře ale 
vykazuje špatnou formu, a tak náš 
tým odjížděl k utkání s přesvědče-
ním o jasném vítězství. V prvních 
čtyřech minutách se hosté brzy 
ujali vedení 0:3. Vedení si naši hráči 
udrželi až do 13. minuty, kdy Hav-
líčkův Brod srovnal na 7:7. Hosty 
stav zápasu vytrhl z letargie a od 
tohoto momentu již pouze bezpečně 
navyšovali vedení. Soupeř působil 
hodně odevzdaně a snažil se v úto-
ku zpomalovat hru, ve zbývajících 
téměř 50 minutách dokázal vstřelit 
pouhých 10 branek. Velkomeziříčští 

hráči se naštěstí této uspávané ne-
přizpůsobili a v útoku se jim dařila 
rychlá kombinační hra s úspěšným 
zakončením. Po několika zápaso-
vých půstech se konečně výrazněji 
brankově prosadila i křídla.
Sestava, branky: Kotík, Poul – Ve-
čeřa (11), Matušík (3), Konečný (3), 
Kaštan Jiří (3), Živčic (2), Fischer 
Radim (2/1), Kříbala Petr (1) Kříba-
la Pavel (1), Šidlo (1), Raus, Necid, 
Bezděk. Trenér Vaverka

JM liga
Sokol VM B – Sokol Újezd u Brna 
34:31 (18:14)
Sestava, branky: Kubát, Kůra – Kří-
bala Petr (9), Kaštan Jiří (6), Trojan 
(5), Fischer Radim (4/1), Homola 
(3), Novotný Václav (2), Novotný 
Radek (1), Babáček (1), Bezděk 
(1), Necid (1), Fischer Ladislav (1), 
Rosa. Trenér Bezděk Michael

-nav-

Kadetům unikla extraliga
o osm míčů

Kadeti si před týdnem zajistili 
možnost reparátu záchrany nejvyšší 
soutěže, baráž. Ta se letos hrála 
ve třech skupinách, pořadatelství 
si zajistila mužstva z extraligy, to 
znamená Ústí nad Labem a Velké 
Meziříčí. Třetí skupina se hrála 
v Novém Jičíně. Postupový klíč 
zněl, vítězové turnajů a nejlepší ce-
lek z druhého místa. Naše skupina 
byla pikantní v tom, že všech pět 
kadetských turnajů v našem celku 
absolvovala trojice hráčů z Příbra-
mi a Příbram byla v kvalifi kačním 
turnaji naším soupeřem.
Sp. VM – Volejbal Příbram 2:3 
(22, – 15, – 18, 8, – 13)
Nejdůležitější a jak se později uká-
zalo i rozhodující zápas. Příbram 
měla za sebou třísetové vítězství 
s Prahou a dalo se předpokládat, že 
vzájemný zápas rozhodne o vítězi 
skupiny.
Zápas byl ze začátku hlavně o chy-
bách. Příbram si udržovala mírný 
náskok, náš celek se dostal do ve-
dení poprvé až za stavu 18:17, ale 
dokázal set dovést až k vítězství. 
Klukům se vydařil i vstup do toho 
druhého (5:3), bohužel to však 
byla na dlouho labutí píseň našeho 
celku. Příbramští hráči převzali 
otěže zápasu, náš celek se naopak 
začal utápět v chybách a soupeř 
zákonitě otočil na 1:2. Do čtvrtého 
setu př íbramský kouč postavil 
hodně pozměněnou sestavu a na-
šim nadějím se podařilo stav setů 
srovnat. V rozhodujícím pátém setu 
měli navrch Příbramští, dva útoky 
do autu v samotné koncovce však 

znamenaly výhodu pro naše barvy. 
Tři chyby, které následovaly, však 
rozhodly o vítězství přece jenom 
lepšího celku.
Sp. VM – Dansport Praha 3:0 
(19, 15, 20)
Postupová matematika byla před 
zápasem jasná. Porazit soupeře 
pokud možno nejvyšším rozdílem 
a čekat, jak dopadnou ostatní skupi-
ny. Soupeř však hrál o druhé místo 
a nechtěl svoji kůži prodat lacino. 
Rozdíl ve výkonnosti byl jasně patr-
ný již od začátku, soupeř s větším či 
menším úspěchem pouze snižoval 
náskok našeho celku. I v tom mu 
bohužel místy pomáhali naši hráči. 
Za hodinku bylo na světě jasné 

a přesvědčivé vítězství a pak se už 
jenom čekalo, jak dopadnou další 
skupiny. Bohužel se záhy ukázalo, 
že ve skupině C, hrané v Novém 
Jičíně, Havlíčkův Brod na druhém 
místě má při stejném poměru setů 
o osm míčů lepší bilanci bodů. 
Takže pro příští sezonu s největší 
pravděpodobností bude mít Vyso-
čina zastoupení v extralize kadetů 
pouze prostřednictvím Havlíčkova 
Brodu.
Zbývající výsledek: Volejbal Pří-
bram – Dansport Praha 3:0 (19, 
21, 22)
Sestava VM: Minář, Uchytil, Krejs-
ka, Vyletěl, Kašpar, Huryta, Duben, 
Augusta                Text a foto: -kon-

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

Velká cena 
Vysočiny v kolové
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 Vy-
sočiny
vyhlášení výsledků VC
Hosté: Tereza Kosíková (kra-
sojízda – Favorit Brno), bratři 
Pospíšilové (dvacetinásobní 
MS v kolové)I. A třída skupina B

 1. Náměšť n. O.-Vícenice 18 12 3 3 40:19 39
 2. Nová Ves 18 11 4 3 30:21 37
 3. Stonařov 18 9 6 3 40:23 33
 4. Budišov-Nárameč 18 9 5 4 31:21 32
 5. Rantířov 17 9 4 4 34:18 31
 6. Rapotice 17 9 2 6 36:22 29
 7. Kouty 18 9 2 7 36:30 29
 8. V. Meziřičí B 18 5 7 6 25:24 22
 9. Bohdalov 17 6 2 9 17:23 20
10. Přibyslavice 18 5 4 9 27:33 19
11. Šebkovice 17 5 3 9 25:41 18
12. Třešť 17 5 1 11 17:30 16
13. Štoky 17 2 3 12 21:40 9
14. Křižanov 18 1 6 11 18:52 9

FC VM B – Sokol Šebkovice 6:1 
(1:0)
Střelci: 15. Kružík, 48. Jedlička, 61. 
Kafka, 69. Trnka, 73. Ďurica, 86. 
Beran – 81. Kotačka. Sestava domá-
cích: Invald R. – Netolický, Kružík, 
Halámek, Veselý – Smejkal L. 
(72. Kaminaras), Jedlička, Ďurica, 
Kafka – Němec (56. Beran), Trnka 
(72. Kuřátko). Rozhodčí: Pavlas – 
Zadinová, Žilka. Diváků 100.
Domácí začali ve svém prvním le-
tošním utkání na stadionu U Tržiště 
mírnou převahou, jež v 15. minutě 
vyvrcholila brankou Kružíka, 
který technickou střelou umístil 
do sítě míč odražený po standardní 
situaci před „velké vápno“. Velko-
meziříčská rezerva měla stále více 
ze hry, hosté se pokoušeli o kontry, 
jejich největším „úspěchem“ bylo 
ale několik rohových kopů, se 
kterými si obrana Benfi ky pora-
dila. Naopak naši hráči mohli své 
vedení zvýšit, ale Kafka mířil po 
hezké individuální akci jenom do 
tyče a následně nedokázal po sólu 
skórovat do prázdné branky Ďurica 
a i s odraženým míčem pak v rámci 
této akce trestuhodně selhal z bez-

pros t řed n í  bl í z kos t i  Kaf ka .
Do druhého poločasu šli domácí 
s vědomím, že opětovné zahazování 
šancí by se jim mohlo zle nevyplatit 
a vše vzali za správný konec. Ve 
48. minutě si na výborný Kafkův 
centr neméně předpisově naběhl 
Jedlička a nedal hostujícímu gól-
manovi šanci. Pak znovu neuspěl 
v tisíciprocentní šanci Ďurica, 
když dokázal osamocen zblízka 
přestřelit, naštěstí však šlo jen 
o krátké intermezzo v brankostroji 
domácích. Na třígólový rozdíl brzy 
zvýšil po hezkém průniku Kafka 
a následně dal Trnka obětavým 
skluzem po centru střídajícího 
Berana plnému bodovému zisku 
domácích čtyřgólovou defi nitivu. 
Posledně jmenovaný přispěl, stejně 
tak jako další střídající – dorostenci 
Kaminaras a Kuřátko – k tomu, že 
utkání domácí dohráli ve vysokém 
tempu a přidali i další branky. Do 
třetice všeho dobrého se dočkal po 
akci zavánějící ofsajdem i Ďurica, 
praporek pomezní sudí Zadinové 
však naštěstí pro velkomeziříčské 
barvy zůstal dole, a tak jeho branka 
po samostatném úniku platila. Čest-
ný úspěch si připsali i hosté – když 
se (prakticky poprvé a naposled ve 

druhé půli) dostali k pokutovému 
území Benfi ky, vyvrbila se z toho 
nenápadná standardka a těžký míč, 
který nedokázal udržet brankář In-
vald, napálil za jeho záda hostující 
V. Kotačka. Gólový účet zápasu 
ale přeci jen nakonec uzavřeli do-
mácí, když se jejich šestou brankou 
odměnil za kvalitní výkon plný dů-
razu a poctivé práce „žolík“ Beran. 
Vysoké vítězství dává naší rezervě 
klid do dalších bojů – v těch ji však 
čekají výrazně těžší protivníci, než 
jakým byly v parném nedělním 
odpoledni absencemi oslabení hosté 
ze Šebkovic. Uvidíme tedy, jak 
se s dalšími zápasy proti fotbalově 
vyspělejším soupeřům Benfi ka po-
pasuje.                                     -kre-

Poř. Tým 1. kolo 2. kolo Celk. Prům. Body
 1. Ja68ger 4261 4459  8720 311,43 42
 2. Stavebniny 4578 4480  9058 323,50 38
 3. Kalíškáři 4481 4387  8868 316,71 38
 4. K2 4006 4122  8128 290,29 38
 5. Tech. služby 4316 4221  8537 304,89 32
 6. Nápoje 4506 4333  8839 315,68 30
 7. Riverbowling 4399 4311  8710 311,07 30
 8. Draka 4094 4179  8273 295,46 30
 9. Zelenina 4229 4129  8358 298,50 28
10. Chelsea 3817 4124  7941 283,61 28
11. HB 4039 4132  8171 291,82 26
12. ACZS 3687 4150  7837 279,89 22
13. VIKI 2458 3916  6374 277,13 16
14. A-A 3667 3567  7234 258,36 12
15. Falco 3709 3732  7441 265,75 10

Jednotlivci - Muži
 Jméno nához poč. kol prům. poř.
Lavický 961 5 192,2 1.
Korydek 4718 28 168,5 2.
Kružík 4626 28 165,2 3.
Baloun 3116 19 164,0 4.
Bednář 4573 28 163,3 5.
Kozina st. 4559 28 162,8 6.
Smejkal Libor 4432 28 158,3 7.
Němec ml. 3642 23 158,3 8.
Věžník 4471 28 159,7 9.
Tvarůžek 4400 28 157,1 10.

Kočiš 2952 19 155,4 11.
Mynář 4282 28 152,9 12.
Sýkora 2136 14 152,6 13.
Šlapal 4264 28 152,3 14.
Smejkal Zdenek 2889 19 152,1 15.
Kliner 4221 28 150,8 16.
Hnízdil 3589 24 149,5 17.
Holík 4166 28 148,8 18.
Homola 4115 28 147,0 19.
Bradáč st. 4005 28 143,0 20.
Jakubec 3292 23 143,1 21.
Hugo 1254 9 139,3 22.
Smejkal Libor ml. 3844 28 137,3 23.
Badalík 546 4 136,5 24.
Žák 3775 28 134,8 25.
Křehlík 1208 9 134,2 26.
Smejkal Jan 3738 28 133,5 27.
Rapušák 1794 14 128,1 28.
Šoukal 2880 23 125,2 29.
Bartl 3459 28 123,5 30.
Šoukal David 2256 19 118,7 31.
Babáček 466 4 116,5 32.
Němec st. 505 5 101,0 33.

Jednotlivci - Ženy
Mejzlíková 3478 23 151,2 1.
Kozinová Eva 4145 28 148,0 2.
Kunčarová Petra 4042 28 144,4 3.
Jakubcová 4002 28 142,9 4.
Zlámalová 536 4 134,0 5.
Kunčarová M. 608 5 121,6 6.
Malečková 543 5 108,6 7.


