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Založeno roku 1919

Výzkum zaměřený na evaluaci 
(neboli zhodnocení) veřejných 
kulturních služeb v našem městě 
prováděli v minulém týdnu odbor-
níci z katedry kulturologie Filozo-
fi cké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Projekt, jehož vedoucím 
je dr. Ondřej Hubáček, iniciovalo 
Ministerstvo kultury ČR. Cílem je 
zjistit, jaká je nabídka a poptávka 

výše zmíněných služeb v dané 
lokalitě, jestli uspokojují všechny 
věkové skupiny, nebo či něco na 
zdejším „kulturním trhu“ chybí. 
Jednou z částí výzkumu byly 
v průběhu asi dvou dní rozhovory 
se zhruba dvaceti představiteli 
institucí, které jsou v oblasti ve-
řejného kulturního života aktivní, 
nebo s osobnostmi, jež jsou dob-

ře informovány, zástupci města 
a médií. Jeho výsledky by měly 
být známy koncem letošního roku. 
K dispozici je bude mít vedení 
města, ale také redakce týdeníku 
Velkomeziříčsko, která čtenáře 
s vybranými výsledky seznámí.

Tazatelé pokládali otázky pro 
vybrané osobnosti kulturního 
a společenského života ve městě ty-
pu – myslíte si, že odpovídá nabídka 
kulturních služeb potřebám cílové 
skupiny, proč se domníváte, že lidé 
na kulturní pořady a akce podobné-
ho typu chodí, zúčastňujete se jich 
vy sám, zajímají se organizátoři 
těchto akcí o zpětnou vazbu, ptají 
se, jestli se to lidem líbilo, či  jakým 
způsobem zpracovávají náměty 
a nápady veřejnosti a podobně.

Jak uvedla jedna z členek vý-
zkumného týmu Mgr. Hana Ma-
říková, kromě Velkého Meziříčí 
průzkum probíhá ještě v Blatné 
a v Českém Krumlově.

Kromě evaluačního průzkumu 
uvedená katedra realizuje v našem 
městě dlouhodobý výzkum – od 
roku 1992 každé dva roky –, který je 
zaměřen na obyvatele a jejich spo-
kojenost či výhrady k práci insti-
tucí, k životu ve Velkém Meziříčí, 
čtenost různých periodik a další.  Je 
dotázáno kolem čtyřech stovek lidí, 
kteří tvoří takzvaný reprezentativní 
výběr. Nejinak tomu bude i letos. 
Další informace o výzkumu oby-
vatel přineseme v našem týdeníku 
zhruba na podzim.

Iva Horká

Mgr. Hana Maříková z UK Praha, členka týmu, který zjišťuje, jaká je 
nabídka a poptávka veřejných kulturních služeb ve Velkém Meziříčí, při 
debatě s jedním z respondentů.                                        Foto: Iva Horká

Výzkum zjišťoval, jaká je nabídka a poptávka 
kulturních služeb ve městě

Velké Meziříčí je v současné době doslova obklo-
peno dopravními uzavírkami. Jsou na dálnici D 1, na 
krajské komunikaci II/602 i na hlavním tahu z Meziříčí 
do Třebíče. Řidiče potrápí až do podzimu. Zmizet by 
měly teprve v říjnu.

Částečně v provozu
je jen východní exit D 1

Vezmeme-li to popořadě od té nejhlavnější do-
pravní tepny, tedy dálnice, tady jsou uzavírky hned 
dvě. V současnosti do Velkého Meziříčí z D 1 nelze 
sjet exitem – západ (km 141) ani od Prahy, ani od 
Brna. Na východním exitu (km 146) pak nelze sjet, 
pouze ve směru jízdy od Brna. Řidiči proto musí 
využít nejbližších exitů, což je při cestě z Brna na 
Prahu na 153. kilometru Lhotka. Při opačné cestě 
z Prahy na Brno musí sjet již v Měříně, tedy na 134. 
kilometru D 1, nebo exitem VM – východ. Pozor, jde 
jen o sjezdy z dálnice! Najet z Velkého Meziříčí na 

Příjezd do Velkého Meziříčí z dálnice, 
od Jihlavy i od Třebíče je komplikovaný

D 1 možné je, ale pouze rampami VM – východ, a to 
ve směru na Brno i na Prahu. Rampy západního exitu 
jsou zavřeny kompletně jak pro nájezd, tak pro sjezd. 
Tato uzavírka potrvá až do 25. října 2010. Východní 
sjezdová rampa bude zprovozněna dřív – 15. srpna.

Důvodem zavření obou velkomeziříčských dál-
ničních exitů jsou opravy mostů. Jde o dálniční most 
ve směru na Dolní Radslavice, který rekonstruuje 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Druhým je 
most na komunikaci II/602 na západní straně města, 
pod nímž je rampa dálniční křižovatky vpravo i vlevo. 
Ten opravuje kraj Vysočina.

Na šestsetdvojce
opravují tři mosty

Další dopravní omezení pak na řidiče čekají právě 
na již zmiňované komunikaci II/602, která je hlavním 
tahem přes Velké Meziříčí od Jihlavy na Velkou Bíteš. 
A to hned na třech místech.    (Pokračování na  str. 2.)

Most na šestsetdvojce u fi rmy Auto Dobrovolný je již zcela uzavřený. Auta střídavě projíždějí po provizorně 
vybudované objížďce hned vedle.                                                                                Foto: Martina Strnadová

Volby jsou za dveřmi
Čeští voliči měli původně k urnám vyrazit už loni v říjnu. Přípravy 

voleb ale zkomplikovala stížnost poslance Miloše Melčáka, který napadl 
způsob jejich vyhlášení. Ústavní soud mu pak dal za pravdu a říjnové 
volby zrušil. Nekonal se ani listopadový termín. ČSSD totiž odmítla 
podpořit návrh na rozpuštění Sněmovny, které by umožnilo předčasné 
volby. Tehdejší šéf ODS Mirek Topolánek se kvůli tomu vzdal posla-
neckého mandátu. Češi se tak před volební komise vypraví až v řádném 
květnovém termínu, tedy tento pátek 28. 5. od 14 do 22 hodin a v sobotu 
29. 5. 2010 od 8 do 14 hodin. Vyberou tak nových 200 poslanců a roz-
hodnou o tom, která strana sestaví vládu a povede zemi další čtyři roky. 
Volit lze i v nemocnici či v zahraničí (kde máme zastupitelský úřad), ač 
někde s časovým posunem. Voliči v zahraničí musí mít voličský průkaz 
a vybírají kandidáty z Jihočeského kraje, jak určil los. 

Hlasovací lístky by měl mít v tuto chvíli už každý volič doma. 
Pokud ne, nebo je sada třeba neúplná, můžete požádat ve volební 
místnosti o novou. Lístky až na místě dostane také volič s voličským 
průkazem. Místo konání voleb oznámil starosta našeho města v ur-
čeném termínu a seznamy okrsků byly zveřejněny v minulém čísle 
našeho týdeníku. 

Volit může každý, komu je nejpozději v druhý den voleb alespoň 
18 let. Ve volební místnosti se prokáže občanským průkazem nebo 
pasem. Komise jeho příslušnost k okrsku zkontroluje v seznamu voličů. 
Pokud použijete voličský průkaz, budete do seznamu zapsáni a průkaz 
odevzdáte komisi. Ta pak voliči vydá označenou obálku, může také 
vyměnit chybějící či poškozené lístky. Volič se musí sám odebrat do 
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Tam může, ale nemusí, za-
kroužkováním jednoho až čtyř pořadových čísel u kandidátů na lístku 
jedné strany vyznačit své preferenční hlasy. Lístek JEDINÉ strany pak 
vloží do obálky od volební komise a vhodí do označené urny. Pokud se 
neodeberete za plentu, nebude vám hlasování umožněno. Vložení více 
než jednoho hlasovacího lístku do obálky bude započítáno jako neplat-
ný hlas. Pokud se nemůžete dostavit do volební místnosti například ze 
zdravotních důvodů, můžete požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi, aby za vámi úředníci přišli s hlasovací urnou 
domů nebo do nemocnice. Přijít musejí dva členové volební komise 
s úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Na Vysočině jde do voleb 16 stran. Mezi jejich kandidáty jsou také 
někteří z našeho regionu – Mgr. Petr Hladík (VV), Martin Klement 
(KSČM), Bc. Miroslava Lacinová (SPOZ), ing. Radovan Necid (ODS), 
Dana Ráčková (KDU-ČSL), ing. Zdeněk Rozmahel (Suver. J. Boboší-
kové), Jiří Teplý (Str. svob. obč.), ing. Alena Vidláková (ČSSD) a další. 
Průměrný věk kandidátů se v mnohých případech pohybuje do pade-
sáti let. Například KDU-ČSL má věkový průměr 44 let, ODS 46, VV 
a ČSSD 47, TOP 09 52.

Volebními jedničkami na Vysočině jsou například Miroslava Němco-
vá (ODS), Jan Kasal (KDU-ČSL), František Bublan (ČSSD), Pavel Ko-
vačik (KSČM), Tomáš Hermann (SZ), Ladislav Jirků (TOP 09), Jaromír 
Schling či Josef Novotný (VV) a další. Na celostátních kandidátkách 
se objevují mimo jiné i jména Věra Luxová, Jiří Šlégr, Ivana Řápková, 
Jiřina Šiklová, Věra Jourová apod. Kandidují lidé nejrůznějších profesí, 
mezi nimiž jsou uvedena i na Vysočině poměrně netradiční povolání 
jako třeba vařič piva, písničkář, hokejista, fi lmový producent, perfomer, 
úvěrový bankéř, rektor vysoké školy, ale též invalidní důchodce, neza-
městnaný či angažovaný občan.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Moderní úřad a idnes.
Připravila Iva Horká

VOLBY 2010
Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR se konají
V pátek 28. 5. od 14 do 22 
hodin 
a v sobotu 29. 5. 2010 od 8 do 
14 hodin.
Více strana 1

Varhanní koncert
pátek 28. 5., kostel sv. Mi-
kuláše v 19.30 hodin, Trio 
Canto corno e organo, Radka 
Kyralová – mezzosoprán, Věra 
Trojanová (rodačka z Velkého 
Meziříčí) – varhany, Tomáš 
Kyral – hornista. 
Více stana 8

Muzikanti dětem
sobota 29. 5., charitativní kon-
cert na náměstí ve Velkém Mezi-
říčí, od 14 hodin. Náměstí bude 
uzavřeno od 12. hodiny, dopo-
ledne s omezeným parkováním.
Více strana 3 a 6

Akce v Křižanově

koncert skupiny Poutníci, 
sobota 29. 5., v 19.30 hodin, 
Katolický dům Křižanov
pouť ke cti sv. Zdislavy v ne-
děli 30. 5. 

Příště
Příloha k EFF 

Erazim Kohák je právem po-
važován za jednoho z našich 
nejlepších fi lozofů. Ve Velkém 
Meziříčí bude v rámci EFF 
přednášet v sobotu 12. 6. od 
17 hodin na zdejším zámku.
V příštím rozšířeném čísle na-
jdete kompletní program a dal-
ší podrobné informace ohledně 
Evropského fi lozofi ckého festi-
valu (EFF), který se bude konat 
ve Velkém Meziříčí v týdnu 
od 6. do 13. června 2010.
Jsou př ipraveny zajímavé 
přednášky našich předních 
fi lozofů, ale kromě toho také 
bohatý doprovodný program. 
Vše je určeno jak studentům, 
tak všem zájemcům o fi lozofi i 
z řad široké veřejnosti.

Přehlídka 
zájmových 

útvarů DDM
neděle 30. 5., ve velkém sále 
Jupiter clubu od 15 hodin
Více strana 8

Avizní okénko připravily: 
Simona Fňukalová a Iva Horká

5 Kč / litr
Radnická ul., Velké Meziříčí (vedle prodejny novin a časopisů)

27.-28. května

Jan Kasal

Místo volebního guláše
čerstvé mléko z Vysočiny
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Většina dětských hřišť, která 
nechalo město zbudovat, je již 
zaplněna dětmi a slouží svému 
účelu. Na letošní jaro už čekala 
pouze výsadba okrasných dřevin 
v jejich okolí. „V květnu byla u ne-
dávno dokončených dětských hřišť 
v lokalitách Hliniště, Jordánek 
a Hornoměstská provedena výsad-
ba zeleně. Z keřů to byl zimostráz, 
skalník, kručinka, mochna, tavol-
níky, šeřík, vajgélie, meruzalka, 
zlatice, ptačí zob nebo jalovec. Ze 
stromů byly vysazeny jabloň, višeň, 
javor, habr, buk a lípa,“  říká Jiří 
Zachar, vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ VM. Stromy a keře 
byly vybrány s ohledem na místní 

přírodní podmínky a uspořádání 
jednotlivých hřišť.

Hřiště v ulici Oslavická bude 
dokončeno koncem června 2010. 
Jde o poslední a největší v celé 
akci budování dětských hřišť. Vel-
ké Meziříčí se na výstavbě podílí 
společně s dotacemi z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, 
který  podporuje dotacemi z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
především investiční projekty 
realizované v Jihomoravském kraji 
a na Vysočině. Celkové fi nance jsou 
6,4 milionu korun, z toho jsou čtyři 
a půl milionu korun dotace a zbytek 
vlastní zdroje města. 
Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

Některá hřiště byla osázena zelení

Letos již počtrnácté mohli lidé 
v České republice přispět koupí 
kytičky na boj proti rakovině. Ve 
středu 12. května totiž probíhala 
další celonárodní květinová sbírka, 
která letos věnovala pozornost ze-
jména karcinomu prostaty u mužů. 
Také na Velkomeziříčsku lidé již 
od rána v ulicích potkávali dvojice 
dobrovolníků ve žlutých tričkách, 
kteří za minimální částku dvaceti 
korun nabízeli žlutý květ měsíčku 
lékařského. „Prodáno bylo 4 202 
kytiček a vybraná částka dosáhla 
95.804 korun,“ sečetla Milada 
Špačková, jedna z dobrovolnic, kte-
rá se zabezpečování sbírky v našem 
regionu pravidelně účastní. Prodej 
v našem městě a okolí zajišťovali 
studenti zdejších středních škol – 

Festival muzejních nocí
ukazuje zařízení v jiném světle
Právě v těchto dnech probíhá Festival muzejních nocí. Koná se po celé 

republice již od roku 2004, kdy proběhl první ročník. Ten letošní končí 
12. června.  „V tomto roce byl zahájen právě u nás na Vysočině, koná 
se ve 123 městech České republiky a přihlásila se i desítka kulturních 
institucí z osmi měst na Vysočině,“ přiblížila tisková mluvčí kraje Jitka 
Svatošová, „právě náš region byl vybrán pro ofi ciální národní zahájení, 
které se ponese v duchu oslav životních výročí hudebního skladatele 
Gustava Mahlera. Krajská muzea a galerie budou mít bezplatný vstup 
a otevřeno v netradičních večerních hodinách.“ Jak uvedl radní kraje 
Vysočina pro oblast kultury Tomáš Škaryd, kraj Vysočina má zájem 
ukázat muzea jako organizátory netradičních aktivit a místa pro příjemné 
trávení volného času.

Jedním takovým je také velkomeziříčské muzeum, které se do festivalu 
zapojilo, a to výstavou květinových vazeb 
fl oristy Slávka Rabušice na téma Květiny 
v průběhu staletí. Konala se dva dny v květ-
nu - od 14. do 16. 5.  „Naše muzeum pořá-
dalo pouze tuto akci, protože si vzhledem 
k fi nančním nákladům, které činily zhruba 
třicet tisíc korun, více nemohlo dovolit,“ podotkla ředitelka zdejšího 
muzea Irena Tronečková.

Fenomén muzejních nocí patří již řadu let ve velkých evropských me-
tropolích ke stálým prezentacím kulturního dědictví. V České republice 
se poprvé uskutečnila Pražská muzejní noc v roce 2004. Postupně se 
připojila i další města napříč celou Českou republikou. Tato nevšední 
forma propagace muzejnictví vyústila ve vznik Festivalu muzejních 
nocí, jehož organizace se ujala Asociace muzeí a galerií ČR ve spolu-
práci s ministerstvem kultury a Národním muzeem. Úspěch festivalů dal 
vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení Festivalu muzejních 
nocí. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se stalo od roku 2008 
každoroční tradicí vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií ČR jako začátek téměř měsíc trvajícího svátku 
muzejních nocí. 

Štafetu pořádání Národního zahájení Festivalu muzejních nocí převzal 
v tomto roce kraj Vysočina a připravil ho ve spolupráci s Asociací muzeí 
a galerií ČR, statutárním městem Jihlavou, Oblastní galerií Vysočiny 
a Muzeem Vysočiny v Jihlavě. Konal se v rámci oslav 150. výročí naro-
zení Gustava Mahlera. Záštitu nad festivalem převzal jak hejtman Jiří 
Běhounek, tak jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.  

Iva Horká

Na prevenci rakoviny
vybrali téměř 96 tisíc korun

gymnázia, hotelové školy Světlá 
a obchodní akademie a dále členky 
velkomeziříčského Českého svazu 
žen či klubu Naděje i žáci základní 
školy v Křižanově. 

Pro dobrou věc lze však přispět 
i víc než dvacetikorunou a jinak než 
prostřednictvím jeho koupě v kvě-
tinový den. Až do 30. září 2010 
můžete posílat dárcovské SMS 
ve tvaru DMS KVET na číslo 
87 777. Cena DMS je přitom 30 Kč 
a Liga proti rakovině z ní obdrží 
27 Kč. Další možností je zaslat 
libovolnou finanční částku na 
sbírkový účet Českého dne proti 
rakovině, jehož číslo je 65 000 
65/0300, a to až do 31. prosince 
letošního roku. 

Martina Strnadová

Studenti středních škol v našem městě se aktivně zúčastnili i letošní květi-
nové sbírky.                                                                     Foto: Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí
ze dne 19. 5. 2010

1. Rada města souhlasila s uzavřením smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR, s. r. o., – kabeli-
zace VN pro stavbu prodejny Lidl na Náměstí – první smlouva k tíži 
pozemků města parc. č. 2497/8, 2483 a druhá smlouva k tíži pozemku 
parc. č. 244/1 za účelem provozování, údržby a oprav na dobu určitou 
po dobu trvání stavby.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR, s. r. o., k tíži pozemku 
města parc. č. 2742, ul. Nádražní – umístění vzdušného kabelového 
vedení přeložky NN pro RD za účelem provozování, údržby a oprav 
na dobu určitou po dobu trvání stavby. 
Rada města změnila svoje usnesení č. 1390/7. 10. 2010 takto: 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zří-
zení věcného břemene – uložení kabelů VN do pozemků města parc. 
č. 6400/1, 5814/19, 5814/25, parc. č. EN č. 5783/38 a PK parc. č. 5802, 
ul. Třebíčská, k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch E.ON ČR s právem 
provozování, údržby a oprav po dobu určitou po dobu trvání stavby.
Rada města souhlasila s doplněním usnesení čís. 997/11. 2. 2009 o po-
zemek města parc. č. 3323/5 v lokalitě Amerika, k. ú. Velké Meziříčí, 
kterého se budoucí zřízení věcného břemene také dotýká.

2. Rada města souhlasila s tím, aby byl s notářkou sjednán termín 
ujednání o provedení notářského zápisu o prohlášení města, jako 
vlastníka těch kulturních památek na jeho pozemcích, které nejsou 
dosud v majetku vedeny. Jsou to tyto památky:
 Název Umístění Parcela  Vlastník pozemku
Kříž nad židovským hřbitovem Bezděkov 1568/61 Město VM
Boží muka Karlov 2769 Město VM
Boží muka křiž. Uhřínovská 630/1 Město VM
Boží muka Mostiště 18/4 Město VM
Kaplička sv. Antonína Bezděkov-Vrch. 2789 Město VM
Kaple Svařenov 939 parcela není na LV
Na základě notářského zápisu bude proveden zápis předmětných staveb 
do majetku města.

3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 13,1 tis. Kč – pol. 1343 poplatek za užívání veřejného 
     prostranství 
   17,0 tis. Kč – pol.1341 poplatek ze psů 
  Rozdělení: 18,7 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště  
    5,0 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky 
    2,5 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov   
    3,9 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou  
 2. Zdroj: 95,0 tis. Kč – § 3639 náklady spojené s provozováním 
     veřejných WC
  Rozdělení: 50,0 tis. Kč – § 3639 práce provedené TS – provoz 
     a údržba veřejných WC
   30,0 tis. Kč – § 3639 spotřeba vody – veřejné WC
   15,0 tis. Kč – § 3639 spotřeba el. energie – veřejné WC
 3. Zdroj: 21 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
  Rozdělení: 21 tis. Kč – § 2212 projektová dokumentace pro vybu-
     dování přechodu a obslužného chodníku 
     v Mostištích
 4. Zdroj: 11 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství v m. č. Mostiště
  Rozdělení: 11 tis. Kč – § 3632 nátěr hřbitovní zdi v m. č. Mostiště
 5. Zdroj: 12 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 12 tis. Kč – § 2212 úhrada prohlídky tř í mostů
     v majetku města 
 Ing. František Bradáč, starosta

(Pokračování příště)

Součástí čtvrtého ročníku Evropského fi lozofi ckého festivalu (EFF), 
který se bude konat od 6. do 13. června 2010 ve Velkém Meziříčí, je také 
panelová diskuze s vybranými účastníky festivalu. Pro-
běhne ve čtvrtek 10. 6. od sedmnácté hodiny v kinosále 
Jupiter clubu na Náměstí číslo 17 ve Velkém Meziříčí. 
Mohou se jí zúčastnit jak studenti středních a vysokých 
škol, tak kdokoliv z občanů. Ptát se můžete na všechno, 
co vás z fi lozofi ckého hlediska zajímá v souvislosti s krizí. 
Ta je hlavním mottem letošního ročníku, jenž nese název 
Krize a hodnoty. Pokud byste otázky rádi poslali, ale 
nemáte zatím konkrétní představu, na co byste se třeba 
chtěli zeptat, můžete se inspirovat na webových stránkách festivalu 
(www.festivalfi losofi e.webnode.cz).

Panelové diskuze by se měl zúčastnit například Josef Krob, dě-
kan Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity Brno, profesor logiky 
Pavel Materna, taktéž z FF MU Brno, dále ekonom a fi lozof Tomáš 
Sedláček, fi lozofové Michael Hauser s Vladimírem Svobodou a další. 
Diskuzi bude řídit ředitel Filozofi ckého ústavu Akademie věd Praha 
Pavel Baran. Její průběh bude přenášen prostřednictvím kamery do 
internetové sítě (http://kr-vysocina.cz, sekce ostatní).

Otázky posílejte mailem do redakce týdeníku Velkomeziříčsko 
(velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz) nebo poštou (Náměstí 17, 

594 01 Velké Meziříčí) do 6. 6. 2010 včetně. Pokud 
chcete být zařazeni do slosování o ceny, uveďte svoje 
celé jméno a telefon na vás.

Celkem bude vylosováno šest výherců – tři z nich 
dostanou každý po dvou volných vstupenkách na slav-
nostní setkání s fi lozofy a následný raut, které se budou 
konat v Jupiter clubu ve čtvrtek večer 10. 6. Další tři 
obdrží neméně zajímavou cenu, a to opět každý dvě volné 
vstupenky na divadelní představení Sovy v anténách, 

v němž se v hlavní roli představí populární herec Jaroslav Dušek. To se 
uskuteční ve velkém sále Jupiter clubu v pátek 11. 6. ve 20.30 hodin.

Pokud se nechcete zúčastnit slosování o ceny, můžete i přesto poslat 
otázky na výše uvedené kontakty, nebo též prostřednictvím sběrného 
formuláře, který najdete na webových stránkách festivalu fi lozofi e v sekci 
Diskuzní fórum.

Program EFF se zajímavými přednáškami a širokou nabídkou dopro-
vodných akcí najdete v dnešním čísle na straně 8.

Iva Horká

Zeptejte se fi lozofů na to, co chcete vědět o krizi a hodnotách
Pošlete otázky a budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny!

Některé kapličky, boží muka 
či kříže na území města Velké 
Meziříčí nemají svého vlastníka. 
Není tedy kdo by je opravoval 
a udržoval. „Řešili jsme, co s nimi,“ 
říká starosta František Bradáč. 
Město jednalo s římskokatolickou 
farností, která sama má některé 
kulturní památky na soukromých 
pozemcích a stará se o ně. „Udělali 
jsme dohodu, že u notáře sepíšeme 
prohlášení o vlastnictví, aby se 
dostaly do majetku města. Pak je 

zahrneme do soupisu kulturních 
památek, na které žádáme dotace 
z ministerstva kultury,“ dodává 
starosta. Město tak bude moci čer-
pat peníze na jejich opravu a začne 
je udržovat. Jde o šest památek na 
městských pozemcích. První je kříž 
nad židovským hřbitovem. Další 
jsou troje boží muka na Karlově, 
na křižovatce ulice Uhřínovská 
a v Mostištích. Zbývající jsou dvě 
kapličky na Bezděkově a ve Svaře-
nově.                  Martina Strnadová

Město převezme do péče některé 
památky

Psí útulek je přeplněn
Městský psí útulek svojí kapacitou již neodpovídá potřebám. V sou-

časné době se jedenáct psů dělí o pět kotců a jednu provizorní buňku. 
Město vyzývá občany, aby zvážili odebrání psa ke své rodině. „Žádný 
rok jsme neměli v útulku tolik psů. Nevím, co se to letos děje, ale jedenáct 
jich čeká na to, že si pro ně někdo přijde a přijme je za své. Máme tu 
třeba dva křížence labradora, českého fouska, nějaké voříšky. Všichni 
potřebují domov,“ říká Helena Krátká, vedoucí útulku. O tom, že je psů 
v útulku více, než by být mělo, město ví. Proto se vedení města rozhodlo 
požádat občany, aby upřednostnili odebrání psa z útulku před nákupem 
nového. „My nemáme jinou možnost, než nabídnout psy k odebrání,“ 
uzavírá František Bradáč, starosta města. V případě zájmu prosím kon-
taktujte vedoucí psího útulku ve Velkém Meziříčí Helenu Krátkou, na tel.: 
723 778 248. Volejte prosím ve všední dny v době od 15 do 19 hodin. Psí 
útulek můžete navštívit ve stejnou dobu v Zámecké ulici č. 21 ve Velkém 
Meziříčí.                                                                          V. Poulová, MěÚ

Příjezd do Velkého Meziříčí 
z dálnice, od Jihlavy 

i od Třebíče je komplikovaný
(Pokračování ze strany 1.) Ve 
směru na Jihlavu je první kompli-
kace kvůli opravě mostu u fi rmy 
Auto Dobrovolný. Ten je uzavřen 
zcela, ale vozidla mohou projet po 
provizorně vybudované souběžné 
komunikaci. Střídavou dopravu 
řídí semafor. 

Druhým v řadě je most, pod 
nímž vedou západní sjezd a nájezd 
na dálnici. Ten zůstane částečně 
průjezdný i během prací. Omezen 
pro dopravu bude vždy jen z jedné 
poloviny a provoz bude střídavý – 
řízený světelnou signalizací. 

Třetí oprava pak následuje na 
mostě u křižovatky se silnicí na 
Lavičky. Ten bude kvůli pracím 
opět uzavřený úplně a objížďka je 
vedena přes Hrbov a Svařenov. Ne-
mohou ji však využít, s výjimkou 
dopravní obsluhy, nákladní auta 
nad 3,5 tuny. Ty musejí objet uza-
vřený úsek po D 1 stejně jako další, 
kteří se chtějí komplikovanému 
místu také zcela vyhnout. Objížďka 
po dálnici je vedena od sjezdu-ná-
jezdu D 1 Měřín na sjezd-nájezd D 1 
Velké Meziříčí – východ.

Uzavírka je i na 
obchvatu na Třebíč

Komplikovaná doprava je i na 
hlavním tahu z Třebíče do Velkého 
Meziříčí. Opravuje se úsek komuni-
kace II/360 mezi Oslavičkou a Osla-
vicí, od Ovčírny po obchvat Oslavice.

„Staveniště je předané od mi-
nulého týdne, objízdné trasy zatím 
nejsou stanoveny, protože do půlky 
června je zde vedená objížďka ze 
silnice I/23. Takže objízdné trasy 
nejsou dokončeny,“ informovala za 
kraj Vysočina Jitka Svatošová. Pro 
Třebíčské je situace složitější v tom, 
že je až do 4. července uzavřena 
i komunikace z Třebíče do Vladi-
slavi, která je pro ně hlavním tahem 
na Brno. Ofi ciální objížďka přes 
Číměř je zdlouhavá kvůli úzkým 
a klikatým silničkám. Někteří proto 
k cestě z Třebíče do Brna využili 
jízdu po obchvatu na Velké Mezi-
říčí, kde najížděli na D 1. To nyní 
kvůli výše popsaným uzavírkám 
učinit nemohou a cestování do Brna 
se jim protáhne na hodiny.

Martina Strnadová
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Krajské záchrance na Vysočině pomáhají 
při výjezdech unikátní počítače

Jako první v Česku začala používat Zdravotnická záchranná služba 
(ZZS) kraje Vysočina nový systém podpory výjezdových posádek – počí-
tačový tablet systém. Zhruba rok ostrého provozu v drsných podmínkách 
Vysočiny prověřil opodstatněnost tohoto super moderního odolného 
počítače s dotykovou obrazovkou, který kromě zdokonalení administra-
tivy, komunikace s operačním střediskem, zaznamenávání aktuálních dat 
o pacientovi a vytváření zásahové databáze obsahuje i GPS navigaci.

Tablet systém začali poprvé v Evropě používat zdravotníci ve Švédsku. 
Jeho přednosti přejala Vysočina a systém nabízených služeb speciálního 
počítače nechala namodelovat tak, aby maximálně vyhovoval zasahující 
posádce sanitního vozu. 

„Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou je ve stálém spojení s ope-
račním střediskem. Je odolný proti pádu i povětrnostními vlivům a jeho 
velikost a váha ho předurčuje pro pohyb v terénu,“ popsal hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek unikátní počítač s originální nadstavbou napro-
gramovanou na míru ZZS. Ten lékařům ze záchranky také umožní podívat 
se do databáze starších výjezdů. „Zjistíme tak, kdy jsme u toho pacienta 
byli, kvůli čemu, a jak jsme jej léčili. Na základě informací, které o něm 
budeme mít, se můžeme při zásahu lépe rozhodnout, zda ho nechat doma, 
či převézt do nemocnice k dalšímu ošetření. V současné době 10 procent 
pacientů necháváme doma a ostatní vozíme do nemocnice,“ dodala pro 
regionální tisk Vladislava Filová, ředitelka ZZS kraje Vysočina. 

První počítač se v sanitním voze vysočinské záchranky objevil v rámci 
pilotního projektu v červenci 2009. „Dnes je tablet systémem za cca 400 
tisíc korun vybaven každý výjezdový vůz. To znamená, že jej využívá všech 
pět desítek našich sanit,“ uvedla Edita Richterová, náměstkyně ředitelky 
ZZS kraje Vysočina. „Mnoho času ušetří záchranáři také v rámci ad-
ministrativy, kterou mají možnost zpracovat přímo v sanitce. Záznamy 
o stavu pacienta se nemusí sáhodlouze rukou vypisovat. Tím se ušetří 
čas, který věnují pacientovi,“ vyzdvihl výhodu systému vedoucí krajského 
odboru zdravotnictví Lukáš Kettner a dále upozornil na kompatibilitu PC 
se speciálními diagnostickými přístroji v sanitce. „Například záznamy 
z přístroje, který snímá životní funkce (EKG, krevní tlak apod.) lze přenést 
do počítače, z něj mohou být přímo vytištěny“ doplnil Kettner. 

Do budoucna, až bude zaveden elektronický záznam dokumentace, 
bude možné v rámci spolupráce s nemocnicí tyto údaje posílat elektro-
nicky přímo na urgentní příjmy zařízení. „V budoucnu se chystáme otes-
tovat komunikaci přes tablet systém s krajskými nemocnicemi. V praxi 
to znamená, že záchranka bude vedle našeho dispečinku komunikovat 
s příjmem nemocnice i přes PC a už během transportu pacienta se bude 
moci on-line informovat o jeho zdravotním stavu a připravit se na jeho 
příjem,“ uvedl hejtman Běhounek.

Na fi nancování (resp. pořízení moderního vybavení v podobě jedi-
nečných tablet systémů) se vedle ZZS podílí i kraj Vysočina. Plošná 
instalace tabletového systému zatím přišla na zhruba 33 milionů korun. 
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina byla první v ČR, která 
začala unikátní tablet systém zavádět do praxe. Zhruba po roce užívání 
tuto odzkoušenou technologii začínají zavádět i další krajská pracoviště 
v jiných regionech.                                     J. Svatošová, krajský úřad

Výtěžek ze čtvrtého ročníku 
charitativního koncertu Muzikanti 
dětem obdrží Ústav sociální péče 
Křižanov. 

Klienti by se díky koncertu mohli 
dočkat trampolíny, vodního lůžka 
pro multismyslovou místnost či 
pomůcek pro bazální stimulaci. 
Vše ale závisí na tom, kolik peněz 
se během charitativní akce podaří 
získat.

Přínosem koncertu, který se 
koná na náměstí ve Velkém Mezi-
říčí poslední květnovou sobotu, je 
pro ústav nejen samotná fi nanční 
částka, ale důležitá je i možnost 
prezentace zařízení širší veřejnosti. 

Křižanovský ústav zakoupí
z výtěžku koncertu nové pomůcky

Během charitativní akce budou 
moci posluchači v předsálí kina 
Jupiter clubu zhlédnout výstavu 
„Život na zámku“ připomínající 
padesáté výročí založení ústavu.

Nové zážitky také čekají na 
samotné obyvatele ústavu, kteří se 
koncertu zúčastní a kteří tak budou 
mít možnost seznámit se s muzi-
kanty vystupujícími na pódiu.

„Klienti mají hudbu rádi a už 
dlouho dopředu se těší, jak si zatan-
cují a něco pěkného si poslechnou,“ 
poznamenala ředitelka ústavu Ma-
rie Bartošková.

Handicapovaní mohou v ústavu 
navštěvovat terapeutické dílny. 

Během koncertu bude ote-
vřen stánek, ve kterém si 
zájemci budou moci výrobky 
z křižanovského zařízení 
koupit.

Iniciativa zapojit se do 
letošního ročníku přišla od 
samotného ústavu, který po-
zval organizátory k prohlíd-
ce zařízení. Ti nakonec ze 
třech uchazečů vybrali právě 
křižanovskou instituci. 

„Při rozhodování bylo dů-
ležité to, že se ústav nachází 
v nedalekém okolí a že se 
o handicapované stará po 
celý den,“ objasnila za pořa-
datele Irena Tronečková.

Projekt Muzikanti dětem 
není první charitativní akcí, 
které se ústav účastní. Již 
deset let se zař ízení za-
pojuje do sbírky „S Bertí-
kem za dětským úsměvem“, 
díky které získává peníze 
ze sbírek ve žďárských Al-
bertech. Bližší informace 
na str. 6                     -luk-

Od roku 1970 odehrál téměř 
čtyři tisíce koncertů po celé České 
republice, ale v našem městě přitom 
účinkoval poprvé až minulý týden. 
Jana Buriana pozvali zástupci zdejší 
evangelické církve do Husova domu 
u Světlé jako svou již čtvrtou ná-
vštěvu do pořadu Večer s hostem. 
Před ním zde vystoupili Jiřina 
Šiklová, Petra Dvořáková a Ivan 
Klíma – ten jako jediný besedoval 
v městské knihovně, která byla 
spolupořadatelkou onoho posezení.

Osmapadesátiletý písničkář, 
hudební skladatel, spisovatel, tele-
vizní moderátor, publicista a v ne-
poslední řadě i turistický průvodce 
přijel s pořadem, který pojmenoval 

Jan Burian odehrál stovky koncertů,
ale ve Velkém Meziříčí vystoupil poprvé

Ekologie duše anebo Co dělat, 
abychom si zachovali zdravý ro-
zum a kulturní úroveň. „Tohle 
téma mě zaujalo, a proto jsem si 
ho vybral,“ vysvětlil Pavel Janošík 
z Českobratrské církve evangelické 
ve Velkém Meziříčí, „myslím, že 
k duši máme blízko. A také očeká-
vám, že si odnesu z dnešního setkání 
inspiraci.“ A nepochybně vsadil na 
dobrou kartu. Přitom nebyl sám, 
koho Burianovy písně a vyprávění 
obohatily. Dokáže totiž poutavě ho-
vořit téměř o čemkoliv, takže skoro 
dvouhodinový limit – s kratičkou 
přestávkou k zakoupení cédéček či 
knížek – se zdál být nedostačující, 
snesl by prodloužení. 

V první části pořadu se přítomní 
mohli zaposlouchat do písní, které 
si sám skládá. K jeho poctě patří 
i fakt, že napsal také libreto. Ve 
svých skladbách, stejně jako potom 
ve druhé části při besedě, se věnuje 
tématům z běžného života, ale i těm, 
se kterými se obyčejný člověk tak 
často nesetká. Zamýšlel se mimo 
jiné nad tím, kam až lze odsunout 
morálku a povýšit pornoherectví na 
‚normální práci‘. Na existenci boha 
se ptal poté, co kolem sebe viděl 
spoustu katastrof a negativních 
věcí. To ho inspirovalo k napsání 
písně Pán Bůh je na dovolené. 
„Jsem sice ateista, ale mám svýho 
faráře,“ řekl a přiznal, že to může 
znít divně. Stejně jako to, o čem 
bude hovořit ve svojí 13. komnatě, 
již vysílá Česká televize tento pátek 
(28. 5. ve 21 hodin). „Každý o mně 
ví, že jsem antikomunista a přesto si 
troufám říct, že je jaksi nechci házet 
všechny do jednoho pytle,“ snažil se 
možná omluvit fakt, že jeho otec, 
avantgardní divadelník Emil Fran-
tišek Burian, byl stoupencem ko-
munistického hnutí. „A přesto svou 
divadelní tvorbou pozitivně ovlivnil 
celé moderní české divadlo,“ dodal 
Jan Burian, jehož otec zemřel, když 
mu bylo sedm let, „a ta komnata 
bude tak trochu nás všech.“ 

Povzbudit přítomné se mu poda-
řilo prohlášením, že ti, kdož čtou 
v dnešní době knížky, jsou pořád 
normální a že nemusíme podléhat 
reklamním masážím jenom proto, 
abychom se cítili být člověkem 
mezi lidmi. Na nejhorší věc, kterou 
je dle Burianova mínění ‚zrada 
vzdělanců‘, poukázal na příkladu 
Vladimíra Železného, bývalého 
ředitele TV Nova. Ač sám vzdělaný, 
obklopen originály největších ma-
lířů a dalším vkusem, se zaprodal 
něčemu takovému jako je komerční 
televize. „Největším trestem by 
pro něho bylo, kdyby mu ve vězení 
čtyřiadvacet hodin pouštěli to, co 
on servíroval divákům ‚svojí‘ tele-
vize,“ míní Burian.

Ten má nabídku pro eventuální 
zájemce skutečně pestrou. Za-
hrnuje pořady pro kluby a pódia 
všeho druhu, pro knihovny, ale 
také třeba pro střední školy. Pro-
středí je různé, například v Třebíči 
hraje v jedné útulné hospůdce. 
Proto, že lze Buriana se zaujetím 
poslouchat jak při zpěvu a hře na 
klávesy, tak při vyprávění zážitků 
z cest, nabízí také cestovatelské 
besedy (Island, Portugalsko atd.), 
ale i zajímavé koncerty s kapelou 
Křehcí muži a hostem – kupříkladu 
Lenkou Dusilovou.        Iva Horká

 Jan Burian, syn divadelníka E. F. Buriana a vnuk operního pěvce Emila 
Buriana, vystudoval žurnalistiku na UK Praha. Ve čtvrtek 20. 5. potěšil 
posluchače ve Velkém Meziříčí.                                               Foto: Iva Horká

Doporučujeme
13. komnata Jana Buriana – vysílá ČT 1 v pátek 28. května 2010 ve 
20.55 hodin. V současné době také ČT reprízuje pořad Posezení s Ja-
nem Burianem. V internetovém vysílání ČT můžete také zhlédnout 
zajímavý publicistický pořad Burianův den žen. Jeden díl natáčel 
Jan Burian v Lavičkách u Velkého Meziříčí s Petrou Dvořákovou, 
jejíž kniha Proměněné sny získala literární cenu za publicistiku 
Magnesia Litera 2007. Za podívání stojí také díl s pornoherečkou 
Žanetou Rosenbergovou či manželkou Jiřího Paroubka Petrou 
a dalšími ženami.                                                                      -ivh-

Simona Stašová opět dokázala, 
že je kumštýřka

Simona Stašová se po roce a půl vrátila do Velkého Meziříčí, tentokrát 
jako Shirley Valentine. Svou one woman show „vystřihla“ na jevišti velké-
ho sálu Jupiter clubu ve středu 19. května 2010. Ač na prknech stála sama, 
přece tam s ní bylo nespočet postav a nepřeberně charakterů. S takovým 
kumštem, jaký tu předvedla, by jistě mohl být spokojený i autor hry, 
britský dramatik Willy Russell. Dá se totiž říct, že role Simoně Stašové 
dokonale sedla. „Myslím, že se v Shirley najde každá ženská po čtyřicítce. 
A nejen ženská, i mužům má jistě co sdělit,“ vyjádřila se o ní ona sama 
po představení. S tím lze bez výhrad souhlasit. S vtipem totiž vypovídá 
o věcech ze života, vážných i nevážných. O někdejší rebelce Shirley, kterou 
život tak nějak semlel a ona se sama sebe ptá, co se to s ní i s jejím mužem 
stalo. „Manželství je něco jako krize na středním východě. Nemá řešení,“ 
konstatuje suše Shirley, aby vzápětí hledala odpověď na to, proč svého 
muže, když už se nemilují, nedokáže opustit. „Nevím! Nenávidím se za to! 
Bojím se toho života za zdí…,“ přiznává si unaveně. A tak najednou sebere 
všecku svou odvahu a vyjede s kamarádkou do žhavého Řecka splnit si své 
sny a touhy, které pořád nosí někde ve svém nitru. „Jenomže sny nejsou 
nikdy tam, kde je čekáme,“ dozví se od charizmatického číšníka, který se 
k jejímu vlastnímu úžasu stane posléze i jejím milencem. A tak se s tím 
Shirley pere, jak 
umí, až nakonec 
dospěje k závě-
r u , že nechce 
za sebou vláčet 
tíhu nevyužitého 
života. „Žádný 
– Shirley, vždyť 
je ti »už« pěta-
čtyřicet! Nýbrž 
– Shirley, vždyť 
je t i  »teprve« 
pětačtyřicet!“ 
A to si může říct 
pětačtyřicátník 
stejně jako třeba 
pětapadesátník, 
muž i žena… Jde 
jen o to, jak se 
na to člověk sám 
chce dívat.

Martina 
Strnadová

► Simona Sta-
šová v roli Shir-
le y  Valen t ine 
v Jupiter clubu. 

Foto: Martina 
Strnadová

Dvě vernisáže v jeden den se 
konaly v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí minulý čtvrtek. Otevřely 
tak dvě různorodé výstavy. Jednu 
z nich ve výstavní síni připravili 
absolventi výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy Velké Mezi-
říčí a druhou v předsálí kina klienti 
Ústavu sociální péče z Křižanova. 
Obě ukazují práce dětí a mládeže 
a na obou vnímavý pozorovatel na-
jde spoustu zajímavých děl. Součástí 
jsou obrazy, skici, rukodělné výrob-
ky od keramických přes vyšívané 
ubrusy až po ušité loutky. Najdou 
se mezi nimi i tací, kteří mají slušně 
nakročeno mezi profesionály.

Mladých výtvarníků z umělecké 
školy se pod vedením Dagmar Mas-
nicové a Jany Štursové představuje 
celkem čtyřiadvacet, z toho pouze tři 
chlapci – Jakub Kašpar, Adam Strnad 
a Marek Stupka. Zpracovaná témata 
se různí, nemálo z nich je však velmi 
zajímavých – například panel Afrika 
Barbory Kamenské, Indie Pavlíny 
Štanderové, Závislosti (na alkoholu, 

cigaretách, drogách) od Evy Hortové, 
Moře Šárky Musilové či Rozbor sebe 
sama od Ivy Doleželové a další.

Klienti z křižanovského ústavu 
pojali výstavu nazvanou Život na 
zámku, jež je součástí oslav padesá-
tého výročí založení zařízení, jako 
čtyři roční období. A do jednotli-
vých sekcí naaranžovali příslušné 
dekorace symbolizující jaro, léto, 
podzim a zima jako například vý-
robky z pedigu, keramiky, obrázky 
a podobně. V závěru vernisáže se 
pak někteří z nich představili i jako 
výborní hudebníci se smyslem pro 
rytmus ve hře na bonga pod vedením 
Svatavy Drlíčkové. Ta pro zpestření 
ještě zazpívala sólově lidovou píseň 
a zahrála k tomu na málo známý hu-
dební nástroj utar, původně určený 
pouze pro ženy.

Výstavu žáků ZUŠ můžete zhléd-
nout až do 13. června a expozici ÚSP 
do posledního května.

Informace o otevírací době najde-
te na straně 8 dnešního čísla.

Iva Horká

Svoje práce vystavují
jak zdravé děti, tak ty s postižením

Sugestivní obrázek malého černouška, který v kolekci Afrika namalovala 
Barbora Kamenská. Na jejím výstavním panelu je mimo jiné k vidění také 
zebra, žirafa či lev a další.                                        Foto: Iva Horká

Ředitelka ÚSP Křižanov Marie Bartošková 
(vpravo) s terapeutem Pavlem Sochorem 
(druhý zprava), který s klienty na obrazech 
pracoval.                         Foto: Iva Horká
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Apoštolská
církev

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

Meziříčí
Bližší info:

www.acvm.ic.cz ■ Kontakt: 
Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 

mob. 739 600 015

Pomoc při jarních 
záplavách

Povodně zasáhly severní i střední 
Moravu. V současné době vyvíjí 
přímou pomoc zejména Diecézní 
charita Ostravsko-opavská a Ar-
cidiecézní charita Olomouc, kde 
jsou zatím nejviditelnější následky 
povodně. Diecézní charita Brno se 
v rámci celostátní působnosti Cha-
rity ČR rozhodla být v pohotovosti. 
V současnosti jsou její krizové 
týmy určeny na pomoc sousedním 
diecézím (krajům). Přispět lze na 
konto: 5015003434/5500 u Raif-
feisenbank, variabilní symbol: 
333, které patří DCH Ostravsko-
opavské, avšak v případě potřeby 
budou peněžité dary použity i pro 
ACH Olomouc, případně další di-
ecéze. Pomáhat mohou dárci také 
prostřednictvím dárcovské sms 
ve tvaru DMS POVODNE2010 na 
číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, 
Charita obdrží 27 Kč).

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Slavnostní schůze Klubu fi latelistů k 60. výročí jeho vzniku klubu se 
konala v neděli 16. 5. 2010 v Jupiter clubu, kde nalezli sběratelé poštovních 
známek z velkomeziříčska své dlouhodobé zázemí. Na snímku předává 
tajemník Svazu českých fi latelistů Mgr. Jaroslav Maleček ocenění Věruši 
Pavlišovi – dlouholetému členu klubu – za vzorné vedení klubové kroniky 
a podrobné zpracování dějin klubu.

Text a foto: ing. Antonín Dvořák

„Dne 21. května přišla přehrozná 
povodeň od Balin, ve městě bez kap-
ky deště. Branou hornoměstskou 
a ulicí Radní přes náměstí. Škody 
velké v zahradách, na staveních 
i nábytku v domech a na dobytku.“ 
Tak popisuje kronikář povodeň 
v našem městě v roce 1781. Voda 
odnesla čtyři obecní mosty a zato-
pila náměstí do takové výše, že ani 
na koni nebylo možno projet. Téměř 
stejnými slovy by se dal zachytit 
i průběh povodně před 25 lety. Také 
21. května 1985 způsobila povodeň 
řeka Balinka, která se vylila z břehů 
a zatopila náměstí i přilehlé ulice. 
Jestli by se dalo projet na koni, tehdy 
asi nikdo neověřoval, ale auta projet 
nemohla.  -ripp-, foto: archiv muzea

Dvanác-
tého května 
2010 se žáci 
a učitelé Ho-
telové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Me-
ziříčí mohli těšit z početných návštěvníků tradičního 
gastrodne. Na návštěvníky školy čekala gastronomická 
výstava žákovských prací doprovázená soutěžemi, 
odbornými kurzy pro veřejnost, prezentací partnerů 
z Itálie, Slovenska a Švédska, přehlídkou gastronomic-
kých fi rem a také hudebním vystoupením. Všichni žáci 
třetích ročníků hotelové školy předvedli plody svého 
odborného vzdělávání – kuchařské a cukrářské výrob-
ky, slavnostní tabule a odbytová střediska. Kromě toho 
se 12 žáků zapojilo do celostátních soutěží. Podrobili 
tak své dovednosti nejen kritickému pohledu publika, 
ale i hodnocení odborníků z praxe a zástupců profes-
ních sdružení. Za cukrářské 
výrobky získaly nejvyšší 
ocenění Zdeňka Bradáčová 
za Sladké pokušení v kate-
gorii Čajové pečivo, Mar-
tina Tomková za výrobek 
Pro mého malého brášku 
v kategorii Slavnostní dort, 
Iveta Flajšmanová za Per-
níkovou variaci v kategorii 
Perník a Eva Kudrnová za 
výrobek Silueta v kategorii 
Petits Fours. Ve studené 
kuchyni získal první místo 
v kategorii Slavnostní mísa 
Radim Licek za výrobek 
Sushi express, v kategorii 
Masová mísa zvítězil Jan 
Bůček s výrobkem Masový 
mls a v kategorii Finger food 
byla nejlépe hodnocena Eva 
Pospíchalová, která svůj 
výrobek nazvala Savoury 
temptation. Ve slavnostním 
stolování nejvíce zabodo-
vala tabule Barbory Kočí 
a Veroniky Vítkové inspiro-
vaná Japonskem. Slavnostní menu k ní připravil Tomáš 
Ventruba. Veronika Loziňská, Monika Svobodová 
a Šárka Urbánková oslovily porotu svým „ovečkovým“ 
odbytovým střediskem Sheep shop. Ve čtyřech celo-
státních soutěžích si své dovednosti poměřili junioři 
z celé republiky. Zejména nová soutěž Gastro štafeta 
se těšila velké přízni diváků. 17 soutěžních párů při 
ní porovnávalo svou číšnickou rychlost, obratnost 
a odbornost. V klasické barmanské soutěži Martini&-
Bacardi Cup se sešlo 29 soutěžících. Z našich žáků 

Akce Čistá Vysočina
Dne 22. 4. 2010, v den, kdy se 

většina našich žáků ze ZŠ Sokolov-
ská rozjela složit přijímací zkoušky 
nebo uspět u přijímacích pohovorů 
na střední školy, se skupina těch, co 
ve škole zůstali, vydala na úklid po 
Velkém Meziříčí v rámci akce Čistá 
Vysočina. Patnáct žáků devátých 
ročníků vyzbrojených igelitovými 
pytli a rukavicemi se v doprovodu 
paní učitelky Jůdové a Táborské 
pustilo do úklidu kolem ZŠ So-
kolovská, dále kolem řeky Oslavy 
směrem k Penny marketu. Další 
trasa, která podlehla řádné očistě, 
vedla až na Fajtův kopec a končila 
u McDonald‘s, kam se žáci mířili 
posilnit. Příjemnou odměnou všem 
pak byl gratis cheesburger s colou 
od paní manažerky, která uklízející 
při práci viděla a náležitě je pak 
odměnila. Uklízející si všimli, že 
cesty u nás ve městě lemuje dost 
málo odpadkových košů, které by 
snad pořádek ve městě pomohly 
zlepšit. Co dodat? Snad jen to, že 
zdaleka ne všechna zákoutí našeho 
města se nám připletla do cesty. 
Nechcete se přidat?

ZŠ Sokolovská, VM

Českobratrská 
církev 

evangelická
27. 5. 17 hodin: mládež
30. 5. 9 hodin: bohoslužby 
(host: f. L.Kabíček)
1. 6. 15 hodin: děti
Setkání jsou otevřena všem. 
Pokud není uvedeno jinak, 
konají se v Husově domě 
(Velké Meziř íčí, U Světlé 
24). Více: www.velke-me-
zirici.evangnet.cz      -pj-

Před šedesáti lety, 15. 5. 1950, 
byl veřejnosti slavnostně předán 
„Dům zdraví Jindry Nováčka“ 

S razítkem i bez
Vždy je pro mne zajímavé mluvit s lidmi, kteří z křesťanství čerpají, 

nějak věří, přemýšlí o životě a kladou si otázky, ale nálepku „křesťan“ 
odmítají. Příčiny bývají pestré – nechuť patřit k organizované instituci, 
rozpaky nad církevními dějinami i současnými skandály, obava z cír-
kevních struktur a v neposlední řadě averze vůči různým projevům těch, 
kteří se za křesťany považují.

Této nechuti do značné míry rozumím a na církvích mi také leccos 
velmi vadí. Ale má církev pouze instituční podobu? Neděje se mezi lidmi 
i nějak jinak? Potkávám lidi, které křesťanství inspiruje, ale nejsou zapsáni 
v žádné církevní kartotéce. Svou víru přesto – nebo právě proto – žijí, 
mnohdy upřímněji a poctivěji než „orazítkovaní církevníci“. Tahle situace 
mi zas tak nevadí, ba naopak ji vidím docela pozitivně. Jako člen církve 
a farář si sice někdy lámu hlavu nad tím, co je na nás tak odpuzující a co 
se s tím dá dělat. Mimocírkevní duchovní podhoubí se mi líbí. Vidím ho 
jako dobré a pro společnost užitečné, protože pomáhá překonávat faleš-
nou církevní nadřazenost, staví jednotlivce na vlastní nohy, dává vznikat 
alternativním směrům a vnáší do naší společnosti více lidskosti.

Dobré pro mne je za předpokladu, že mu nechybí jistá dávka otevřenosti. 
Proto věříme každý jinak a každý po svém, ne všichni stejně, abychom 
ve své různosti se sdíleli, ovlivňovali a inspirovali k dobrému. Kde toto 
platí, tam je v nejširším smyslu slova církev. Ve vzájemné otevřenosti 
vzniká něco důležitého a cenného, křesťanství v nejvlastnějším smyslu. 
A naopak, kde jsme zalezlí, sami pro sebe; kde nás nezajímá, jak a čemu 
věří jiní, jaké otázky si kladou a jaké odpovědi považují za poctivé; kde se 
uzavíráme ve svém individualismu či za hradbami pevných jistot, tam také 
mnohé dobré přichází vniveč, tam kristovská alternativa nevzniká, tam 
církev prostě není – lhostejno, zda s razítkem, či bez.             Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
7.00 Mše sv. za zemřelou rodinu Klimešovu 
 a Práškovu o. L. Sz.
Čtvrtek 27. 5.
7.00 Mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Jahodovy 
 a Hlavovy o. M. P.
18.00 Mše sv. za Jana a Alžbětu Ambrožovy z Vídně, 
 Stanislava Kitnera a Marcelku Horkou 
 z Lomničky o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Mostiště o. M. P.
18.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 28. 5.
8.00 Mše sv. za manžela Stanislava Svobodu, 
 dvoje rodiče, sestru Ludmilu a duše v očistci o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
14.00–15.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež: za rodinu Slabých
 z Dolních Radslavic o. L. Sz.
Sobota 29. 5.
7.00 Mše sv. za Anežku Bambulovou, rodiče
 a za rodinu Klímovu o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodiče Anežku a Ludvíka Šitkovy,
 bratra Petra, rodiče Marii a Stanislava
 Kosourovy  a duše v očistci o. M. P.
Neděle 30. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice
7.30 Mše sv. za Oldřicha a Anežku Kratochvílovy
 a Karla Pokorného o. M. P.
9.00 Mše sv. za Marii a Antonína Kolouchovy, 
 celou přízeň a duše v očistci host
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi: za děti, 
 které přijímají svátost křtu host
18.00 Mše sv. za Stanislava Malce, rodiče 
 Kmentovy a duše v očistci o. M. P.
11.15 Pouť v Lavičkách o. L. Sz.
16.00 Pout´v kostele Nejsvětější Trojice na Moráni o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu bude v 18.00 náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši 
sv. teologická hodina. V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace Nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30 pří-
prava před křtem a v 19.30 příprava na svátost manželství – VI. setkání. 
Ve středu od 17.00 od 18.00 a v pátek po večerní mši sv. je možné se 
naposled přihlásit na biřmování, které bude v roce 2012. V neděli v 11.15 
bude poutní mše v Lavičkách a v 16.00 v kostele Nejsvětější Trojice na 
Moráni. Sbírka na opravy interiéru našeho kostela činila 42.850 Kč, Pán 
Bůh zaplať za vaše dary. V neděli po mši svaté na Moráni je na faře setkání 
Spolku Ludmila.                     Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

jako pomník členům Revolučního 
národního výboru popraveným 
v květnu 1945 německými oku-

panty. Nad hlavním vchodem byla 
původně umístěna socha Mateřství 
od meziříčského rodáka, akademic-
kého sochaře Jiřího Marka.

Budova byla původně určena 
pro umístění protituberkulozní 
a dětské poradny a dále v ní měly 
sídlit řídící orgány zdravotnictví 
tehdejšího okresu Velké Meziříčí. 
Koncem roku 1951 však byl vydán 
zákon o sjednoceném zdravotnic-
tví, a to mělo za následek, že do 
budovy byla postupně soustřeďo-
vána veškerá zdravotnická péče 
pro celý okres.

V 80. letech 20. století byla 
k původní budově přistavěna další, 
aby se do ní vešly všechny potřebné 
zdravotnické služby.

-ripp-, foto: archiv muzea

Šedesát let Domu zdraví

Velká voda ve Velkém Meziříčí

byli nejúspěšnější 
Radovan Sobotka 
(3. místo) a Nikola 
Lupačová, která zís-

kala Tajnou cenu Mattoni za nejlepší techniku práce. 
Během cukrářské soutěže Ukaž, co umíš mohlo publi-
kum sledovat výrobu cukrářských dekorativních prvků 
na téma Hudební svět. Jako soutěžící zde vystoupili 
také žáci ze slovenské partnerské školy v Šuranech. 
Účastníci barmanské soutěže Caribbean Soft Fabbri 
Cup Flair měli získat svým vystoupením co největší 
pozornost veřejnosti. Kvůli nepříznivému počasí to 
byl úkol obzvláště nesnadný. Přesto devět barmanů 
juniorů v klání vytrvalo a náš žák Dominik Šafránek 
si odnesl cenu za druhé místo.

Také návštěvníci se mohli do dění aktivně zapojit: 
pro dospělé jsme připravili dva odborné gastronomické 

semináře. Ve spolupráci 
s fi rmou Nowaco proběhl 
kurz přípravy steaků od 
výběru masa až po servis. 
Pod vedením známé cuk-
rářky Pavlíny Berzsiové 
se účastníci druhého kur-
zu zdokonalili ve výrobě 
restauračních moučníků. 
Dětští hosté se poměřili 
v klání Poznej, co jíš, při 
kterém měli podle chuti, 
aroma a hmatu rozpoznat 
různé potraviny.

V parku v okolí školní 
budovy se konalo vystou-
pení tanečnic z domu dětí 
a mládeže, módní přehlídka 
svatebních šatů a také hu-
dební vystoupení a autogra-
miáda Davida Deyla.

Gast roden by nebylo 
možné uskutečnit bez vel-
korysé sponzorské podpory 
téměř padesáti fi rem, které 
se jednak účastnily výstavy, 
poskytly technické zázemí 

a ozvučení prostor, suroviny a odměny pro soutěžící, 
odborné hodnocení při soutěžích a také peněžitou pod-
poru. Všem pedagogům a žákům školy patří srdečné 
poděkování za pomoc při přípravě a jejich nasazení 
během gastrodne. Velmi nás potěšil zájem všech hos-
tů – rodičů a kamarádů našich žáků, účast blízkých 
i vzdálených základních škol, návštěva zájemců o dění 
na naší škole a všech dalších fanoušků gastronomie. 
Těšíme se na shledanou při příštím ročníku!

MVDr. Růžena Marková, foto: Iva Horká

33. Gastroden na Světlé
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Inzerujte
ve

Velkomeziříčsku!
Telefon: 566 782 009

e-mail:
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz

Tel.: +420 566 522 425
E-mail: jopp_cz@jopp.com, 
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí

JOPP Automotive s. r. o. hledá

pro oddělení technického nákupu.
Oblast úkolů: realizace projektů v oblasti nákupů výrobků 
z plastu včetně realizace výroby forem.

Vzdělání: VŠ, popř. SŠ s maturitou technického typu zaměřené 
na strojírenství.

Praxe: 5–8 roků v oblasti konstrukce, popř. výroby forem pro 
výrobky z plastu a výrobků z plastu pro automobilový průmysl, 
zkušenosti s vedením projektů.

Cizí jazyky: NJ slovem i písmem + AJ středně pokročilý, popř. 
AJ slovem a písmem + NJ středně pokročilý, popř. NJ slovem 
a písmem.

Ostatní: chuť pracovat, samostatnost, zodpovědný přístup, 
komunikativnost, ŘP sk. B, znalost MS WORD, EXCEL, 
MS PROJECT, PRO-E, AUTOCAD výhodou, SC v ČR 
a zahraničí, znalost požadavků jakosti dle TS 16949 výhodou.

Nástup možný od 1. 9. 2010

Své CV v českém a německém jazyce zasílejte na 
jopp_cz@jopp.com

Hlavní náplní práce je veškerá administrativa spojená především s prodejem, ale i nákupem zboží 
(jako komunikace se zákazníky a dodavateli, fakturace zboží, poprodejní servis zákazníkům, 
skladové hospodářství, řešení reklamací), dále pak plánování a koordinace expedice (plánování 
jednotlivých rozvozových tras, komunikace s dopravci). 

Požadujeme: Trestní bezúhonnost, ukončené střední vzdělání, angličtinu na komunikativní úrovni, 
znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, odpovědnost, flexibilitu, samostatnost, komunikační 
schopnosti, asertivitu, proaktivní přístup k řešení úkolů a problémů. 

Nabízíme: Zajímavé finanční ohodnocení dle osobnostního růstu a zkušeností (nástup 16 tisíc Kč 
hrubého), stabilní zázemí společnosti s mezinárodní účastí.

V případě zájmu zašlete svůj stručný životopis v českém a anglickém jazyce na adresu CZanidis, s. r. o.,
Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: prace@anidis.cz. Můžete jej také zanechat osobně přímo 
v sídle společnosti CZanidis, s. r. o. 

CZanidis, s. r. o.,
rostoucí a dynamická společnost specializující se na distribuci 
a komercionalizaci krmiv, doplňků a příslušenství pro domácí 
mazlíčky v ČR a SR, hledá na HPP: 

Pracovníka logistiky / administrace

Ing. Josef Novotný, energetik, je 
lídrem strany Věci veřejné do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a známe jej jako bývalého dlouhole-
tého starostu Bystřice 
n. P. a senátora. 

Proč jsou lidé zne-
chucení z politiky? 
Jak to chcete změnit?

Dvacet let po revo-
luci jsme zase na za-
čátku, místo majetku 
má republika dluhy, 
10 % lidí nemá práci 
a potřebné reformy se 
v dobách  růstu ne-
zavedly. Věci veřejné 
nemají krátkodobé 
cíle získat „koryta“, ale být zárod-
kem nové politické kultury. 

Můžete vysvětlit jak?
Začneme u sebe snížením a zda-

něním poslaneckých náhrad, ale 
také omezením imunity. Musíme 
stabilizovat veřejné rozpočty, snížit 
korupci a také nezaměstnanost. 

Je třeba začít šetřit, například na 
ministerstvu obrany byly všechny 
zakázky předražené a bez řádného 
výběru, je to ale i předražená stav-

ba justičního paláce 
v Brně a další. Na-
opak bychom chtěli 
podpořit školství jako 
záruku dlouhodobé 
prosperity.

Lidé si stěžují na 
agresivní kampaň, 
není ale vinou cho-
vání samotných po-
litiků?

Ano,  po le tech 
nesplněných slibů 
přestávají politikům 

občané věřit. Naši kandidáti byli 
vybíráni z lidí, kteří prokazatelně 
vystupovali proti korupci a zadlu-
žování země, mají zkušenosti, a na 
devastaci  společnosti se  nepo-
díleli. Z místních je to například 
Mgr. Petr Hladík, ředitel ZŠ ve 
Velkém Meziříčí.                   -pi- (vv)

ROZHOVOR

Karlov 2098
(u Slovnaftu,
směr Brno),
Velké Meziříčí
PSČ 594 01

STAVO TRADING, s. r. o.

PRÁCE S BAGREM
* INDIVIDUÁLNÍ CENY
* VÝHODNÉ CENY

Tel.: +420 776 115 776
e-mail: info@stavotrading.cz

Letní jazykové konverzační kurzy
angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština

Kurzy budou zaměřeny především na základní konverzační a zdvořilostní fráze 
a témata a následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Studijní materiály zdarma! 
Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.

Příjem přihlášek vč. platby do 21. 6. 2010

Kontakt: ECO Velké Meziříčí – p. Procházková tel.: 602 325 108
email.: eco-prochazkova@seznam.cz

Převíjení elektromotoru
opravy domácích spotřebičů

(pračky, sporáky aj.)
Lavičky 33

tel.: 566 523 617, 737 348 506
(příjem zakázek i o víkendu)

– všechny pokročilosti
– příprava na jazykové zkoušky
– kurz pro děti (3. – 6. ročník,

zábavnou a poutavou formou)

EUROWAGON, s. r. o.
Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí
Tel. 564 408 084, E-mail: eurowagon@eurowagon.cz, www.eurowagon.cz
Společnost Eurowagon s. r. o. působící v oblasti výroby
mobilních buněk hledá vhodné kandidáty na pozici:
► ZÁMEČNÍK
► TRUHLÁŘ
Požadujeme: * potřebná profesní kvalifi kace
 * praxe v oboru * aktivní přístup
Náplň práce: * montáž interiérových prvků mobilních buněk
Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, 
popř. nás kontaktujte na uvedeném telefonní čísle.

Městský útulek daruje
dvouletou hodnou fenku českého fouska, roční fenku 
černého labradora, šestiměsíční štěně černého labra-
dora, dva křížence menšího vzrůstu. Tel.: 723 778 248.

Nepůjde elektrický proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
elektrické energie. Budou vypnuty tyto oblasti:
dne 31. 5. 2010 od 7 do 12.30 hodin – ulice Demlova, Mírová (od 
Demlové po č. p. 1773), Pionýrská (řadovky po jižní straně), Zd. Vorlové 
1985, 2000,
dne 3. 6. 2010 od 7.30 do 13.30 hodin – ulice Emilie Zachardové, Mar-
kova, Mírová (souběžná část s Pionýrskou), Pionýrská.                  E-ON



Číslo 21 26. května 2010 strana 6

OKÉNKO POLICIE  158 Zubní pohotovost
sobota 29. 5. 2010 MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad
  Sázavou, tel.: 566 690 123,
neděle 30. 5. 2010 MUDr Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na 
 Moravě, tel: 533 618 060. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné ověřit, zda ne-
byly služby prohozeny.                                Zdroj: http://www.nnm.cz

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.

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Prodám domácí vajíčka, upřed-
nostňuji stálý odběr, do VM dovezu. 
Tel.: 737 477 773.
■ Nový šachový stolek. Tel.: 
608 048 099.
■ Litinové radiátory zn. Kalor, 
cena 120 Kč/1 článek. Téměř nové. 
Celkem 202 článků o velikosti 
160 × 600. Tel.: 721 115 741.
■ Vykrmená prasata. Obilí – 
pšenice, ječmen. Tel.: 561 023 474, 
volat od 6 do 6.30 hodin ráno.
■ Kotlinu a různé věci na zabí-
jačku. Tel.: 737 486 567.
■ Dvoukolovou vlečku za traktor, 
cena 5.000 Kč. Dále prodám sate-
litní parabolu 120 cm, oset včetně 
pohonu satelitu a pozicionéru cena 
1.500 Kč. Dále dveře interiérové, 
zachovalé ze 2/3 prosklené 80L – 
3 ks, 80P 1 ks, 70L 1 ks, 70P 3 ks, 
60P 2 ks, vchodové dveře 90L 
dřevěné, palubkové. Kotoučový 
magnetofon B115 a dvě reprobedny, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 606 157 522.
■ Multikáru M24 v dobrém stavu 
bez OTP. Tel.: 777 940 636.
■ Zetor 8011 po výměně motoru 
a převodovky, nová kapotáž a STK. 
Tel.: 737 563 971.
■ Mobilní chatu – upravená sta-
vební buňka se sedlovou střechou 3 
× 6 m – foto zašlu. Tel.: 737 285 257.
■ Konvektomat Flavor wave 
turbo (znáte z televizní reklamy), 
v záruce se slevou z kupní ceny. 
Nevhodný dar. Dále daruji za odvoz 
zvětšovák Opemus 6×6 plus leštič-
ku. Tel.: 732 303 052.
■ Dětský kočár, velmi pěkný, 
zachovalý, červenobéžová barva. 
Použití – t rojkombinace. Tel.: 
731 260 965.
■ Kamna Petry, cena 500 Kč. Tel.: 
603 309 262.
■ Po 500 Kč – sedací souprava 3+1+1, 
šatní skříň, sekretář. Vše ve velmi 
dobrém stavu. Tel.: 603 805 195.
■ Traktorový přívěs na 5 tun. Tel.: 
605 185 151.
■ Škoda Forman + náhradní díly 
vč. pneu a ráfky, levně. Dále prodám 
sporák Mora, kombinovaný, velmi 
zachovalý. Tel.: 608 980 834.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
i 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.

■ Motor Škoda 1203, Škoda 1202 
nebo Škoda Octavia. Pokud možno 
i s převodovkou. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 737 577 195.
■ Koupím větší cestovní kufr 
nebo tašku na kolečkách. Zacho-
valý, za přijatelnou cenu. Spěchá. 
Tel.: 736 747 746.
Nemovitosti
■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Mezi-
říčí na ul. Vrchovecká. Cena 
920.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 
777 628 982.

■ Prodám rodinný dům, částečně 
po rekonstrukci, kterou je nutno 
dokončit. V přízemí je velká ku-
chyň, obýv. pokoj, ložnice, komora, 
koupelna a splachovací WC. V pod-
kroví 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.
■ Prodám zahradu u mostišťské 
přehrady. Oplocená, pitná voda, el. 
220/380 V. Tel.: 776 095 099.
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Cenu nabídněte. 
Tel.: 737 413 254.
■ Koupím ornou půdu od 1 ha. 
Tel.: 739 641 944.
■  Prodám R D  u  V M. Tel .: 
739 070 587.
■ Prodám byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov ve VM, po rekonstrukci. Cena 
1.750.000 Kč. Tel.: 774 858 382
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC spo-
lečné. Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Hledám pronájem bytu 1+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 605 359 125.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velké 
Bíteši, ulice U Stadionu. Tel.: 

720 489 946, můžete volat celodenně.
■ Pronajmu slunný byt 3+1, ori-
entovaný na J-Z, ve 4. patře pane-
lového domu s výtahem ve Velkém 
Meziříčí,ul.Poštovní. Vytápění 
+ ohřev vody vlastním plyn. kot-
lem přímo v bytě. Měsíční nájem 
8.000 Kč včetně energií. Ke dni 
podpisu smlouvy požaduji složení 
vratné kauce 12.000 Kč. Volný 
od 1. 6. 2010. Tel.: 603 158 990, 
605 263 882. V případě zájmu 
o koupi se jedná o družstevní byt 
s možností převodu do OV, cena 
k jednání 1.580.000. Nejsme RK.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 na ulici 
Karlov. Rekonstrukce v r. 2010. Ga-
ráž, zahrada, cena nájmu 5.000 Kč 
+ el. energie. Tel.: 603 183 960.
■  Pronajmu garáž  na u l ici 
Bezručova, cena dohodou. Tel.: 
605 777 627.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Bez-
děkov VM. 4.500 + inkaso. Tel.: 
774 858 382.
■ Pronajmu spodní řadovou 
garáž v Čechových sadech na ul. 
Čermákova. Tel.: 604 693 361.
■ Pronajmu nově zařízené pod-
krovní bydlení 2+KK cca 62 m2 

ve VM, nadstandardně vybave-
ný (koupelna+kuchyně+ložni-
ce). Samostatný přístup. Nástup 
6/2010. Vhodné pro 1 člověka. 
Cena 6500 Kč + inkaso. Foto pošlu 
mailem. Tel.: 775 985 034.
Seznámení
■ Žena, 40/172, štíhlé postavy, hle-
dá muže (45–50 let) k vážnému se-
známení z Velkého Meziříčí a okolí. 
Zn. Najdu lásku? Tel.: 722 611 194.
■ Úplně obyčejný kluk z vesnice 
SŠ 26/175/75, hledá fajn dívku k váž-
nému seznámení. Tel.: 608 627 649.
■ Ozve se mi děda, který měl 
schůzku 18. 5. v 10 hodin? Osamělá 
důchodkyně hledá též osamělého pří-
tele, co je sám a potřebuje výpomoc 
v domácnosti. Jen vážně a upřímně. 
Ne SMS, volejte na tel.: 731 965 152.

Všeználek
V úterý 4. května 2010 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou krajské kolo vě-

domostní soutěže Všeználek, která je každoročně organizována pro žáky 
pátých ročníků. V tomto krajském kole (postoupili z 1. místa v okresním 
kole) žáci 3. ZŠ Školní obsadili velmi pěkné 3. místo. Soutěžní družstvo 
se skládalo z těchto soutěžících: Klára Pospíchalová, Filip Svoboda, 
Adam Ludes a Jan Sýkora. Soutěž probíhala formou losování otázek 
z těchto oborů: literatura, zeměpis, přírodověda, historie, hudba a há-
danky. Naši žáci ztráceli na vítězné družstvo pouhé 2 body, takže soutěž 
byla velice vyrovnaná. A pocity dětí? Byly šťastné a zároveň zklamané, 
protože jim chyběl pouhý 1 bod k získání 2. místa. „Vybrali jsme si těžké 
otázky, jinak 
bychom ur-
čitě vyhráli, 
protože od-
povědi sou-
peřů  jsme 
znali,“ uve-
dl jeden ze 
soutěžících. 
Ještě jednou 
jim blaho-
přejeme.

Text 
a foto: 

K. Pospí-
chalová, 

R. Fikrová 

Již poněkolikáté proběhlo tradiční setkání s rodáky 
a jubilanty města Velké Meziříčí a okolních obcí, 
tentokrát narozených v roce 1960. Velkomeziříčští 
padesátníci se potkali se svými vrstevníky spolužáky 
a přáteli. 

 „Setkání, které bychom možná mohli nazývat spíše 
setkáním spolužáků, probíhá v našem městě již desítky 
let. Je to tradice, která se tu před lety zavedla a co vím, 
v okolí nemá obdoby,“ komentuje Josef Švec, vedoucí 
správního odboru. 

Rodáky a jubilanty nejprve přivítal starosta města 
František Bradáč, který zmínil spoustu důležitých 
událostí v historii města. V souvislosti s ničivými po-
vodněmi na Moravě a Slezsku v těchto dnech vzpomněl 
i na povodně v našem městě: „Neradostným dnem byl 
21. květen 1985, kdy i naše město zasáhly ničivé po-
vodně,“ zahájil. Poté již ale jmenoval ty události, díky 
kterým se město rozvíjí: „V roce 1999 byla opravena 
budova radnice, postupně je opravován chrám svatého 
Mikuláše, letos proběhla nová elektroinstalace a čeká 

jej ještě výmalba. Budova Obecníku byla opravena 
v roce 1996.“ Zmínil také bytovou výstavbu v Če-
chových sadech, Hliništích, průmyslovou zónu na 
východní straně města, výstavbu autobusového nádraží 
a spoustu dalších. „A tak možná ti z vás, kteří ve městě 
již delší čas nebyli, budou možná některá místa těžko 
poznávat. Ano, město postupně mění svůj vzhled, mění 
svoji tvář. A věřím, že k lepšímu,“ zakončil přivítání 
jubilantů František Bradáč. 

Tentokrát se tedy sešli ti, kteří se narodili od září 
1959 do prosince 1960, chodili ve Velkém Meziříčí do 
školy, nebo se sem v průběhu let přestěhovali a mají 
ve městě trvalé bydliště. Dostavilo se 69 pozvaných 
jubilantů, které po přivítání vedením města čekala 
prohlídka zámku a poté jim v Jupiter clubu zpříjemnil 
odpoledne pěvecký sbor Harmonie při ZŠ Sokolovská 
a k tanci a poslechu zahrála skupina Stetson. 

Město Velké Meziříčí děkuje všem, kteří se na tomto 
setkání podíleli. 

Foto: J. Bradáčová, text: V. Poulová, MěÚ

Proběhlo tradiční setkání rodáků

Kradl cukrovinky a kosmetiku
V odpoledních hodinách dne 

14. 5. 2010 byl v marketu ve Velkém 
Meziříčí přistižen při krádeži cuk-
rovinek a kosmetiky pětadvacetile-
tý mladík, který byl v roce 2007 za 
krádež již odsouzen ke dvou letům 
odnětí svobody nepodmíněně. Zbo-
ží v hodnotě téměř 500 korun bylo 
nepoškozené vráceno do prodejny.

Shořela chata
V době od 12. do 15. 5. 2010 

v Osové shořela rekreační chata. 
Způsobená škoda je 300.000 korun. 
Příčina požáru je stále v šetření.
Hořelo v bytě ve Velkém Meziříčí

Dne 15. 5. 2010 došlo k požáru 
v bytě ve Velkém Meziříčí. Jeden 
z nájemníků neodborně manipulo-
val s čističem obsahujícím vysoce 
hořlavou látku, jež se vylila na postel 
a zřejmě při manipulaci s otevřeným 

ohněm došlo k jejímu zahoření. Ke 
zranění osob nedošlo, hmotná ško-
da byla vyčíslena na 5.000 korun.

Ukradl křovinořez
Neznámý pachatel v době od 10. 

do 17. 5. 2010 v Oslavici odstranil 
visací zámek u dřevěných vrat no-
vostavby a odcizil křovinořez a el. 
kabel o délce 30 m. Majiteli tak 
způsobil škodu přesahující hodnotu 
11.000 korun.

Ukradl elekromotor
Neznámý pachatel v době od 14. 

do 18. 5. 2010 odcizil z fi remního 
objektu v Pikárci elektromotor, kte-
rý se nacházel u kalového čerpadla. 
Způsobená škoda byla 15.000 korun.
Vloupal se do chaty u Moravce

V době od 2. do 19. 5. došlo ke 
vloupání do rekreační chaty v k. ú. 
Moravec. Neznámý pachatel vypáčil 
vrata garáže, čímž způsobil škodu ve 

výši 2.000 korun a odcizil motoro-
vou sekačku v hodnotě 4.000 korun.

Vloupal se do garáže
V noci ze dne 19. do 20. 5. 2010 

po rozbití okna vnikl pachatel do 
garáže na ul. Bezručova ve Velkém 
Meziříčí, kde odcizil jízdní kolo, 
lyže, svítilnu, dvojvak na lyže, 
olejový a vzduchový fi ltr, akušrou-
bováky a fi nanční hotovost ve výši 
13 000 korun. Celkem byla způso-
bena škoda za víc než 70 000 korun.

Budila veřejné pohoršení
Dne 20. 5. ve 12 hodin ležela 

pomočená osmačtyřicetiletá žena 
v podnapilém stavu v čekárně na 
poliklinice v Osové Bítýšce. Svým 
jednáním vzbuzovala veřejné po-
horšení, proto byla hlídkou policie 
převezena k vystřízlivění do protial-
koholní záchytné stanice v Jihlavě.

vybráno z archivu PČR -simf-



Dne 30. 5. 2010 vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Anny Valíkové
a 19. června 2010 pak 3. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradě-
dečka, pana 
Jana Valíka 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami.
Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 

pouto. Všechny tři totiž milují 
jednoho muže. Každá se však 
s tímto vztahem vyrovnává 
po svém, a je na celý život 
poznamenána. Tak, jak člověka 

dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

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

15. 6.  přednáška Spisovatelé Vysočiny  ing. Hynek Jurman

22. 6. přednáška 50. výročí Technických služeb
  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB KVĚTEN 

Vzpomínky

Středa 26. v 19.30 hodin
CHŮVA V AKCI
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen 
legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti. Zasloužilý tajný agent 
s tváří hvězdy kung-fu fi lmů Jackie Chana má před sebou další z řady 
životu nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností 
tvrdého výcviku – musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl 
šanci na odměnu v podobě jejího ANO. Nikdy si nechtěl brát práci domů, 
ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data, která 
z domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů. I bez toho 
to bylo o život, ale teď nastává opravdový blázinec.Režie: Brian Levant. 
Hrají: J Chan, A. Vallettaová, M. Carroll, W. Shadley, A. Foley. Akční 
komedie. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut
Čtvrtek 27. v 19 hodin
VÝSLECH
Film vypráví o lehkomyslné kabaretní zpěvačce, uvržené 
v 50. letech do soukolí fanatické mašinérie státní bezpečnosti. 
Osamělá vzdoruje nekonečným výslechům, týrání a ponižování. 
Respektuje instinktivní úctu k sobě samé, odmítá svědčit proti „vlastizrád-
ci“, impulsivně odmítá bezpráví, nespravedlivost, zločinný záměr degrado-
vat její osobnost. V utrpení krystalizuje síla jejího charakteru. V uzavřeném 
prostředí cely a vyšetřovací místnosti autor nepateticky a dost naturalisticky 
načrtává modelové charaktery mučitelů a jejich obětí, vytvářeje emocionál-
ně intenzivní psychologické monodrama v prudkém tempu. Jeden z nejvý-
znamnějších antikomunistických fi lmů se dostal do polských kin až v r. 1989, 
jako poslední uvolněný, neboť jeho režisér rok po jeho natočení emigroval 
do Kanady. Postavu komunismu oddané spoluvězenkyně vytvořila známá 
režisérka Agnieszka Hollandová. Režie Ryszard Bugajski. Drama Polska.
Vstupné: 49, 75 Kč 111 minut
Středa 2. v 19.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou 
čeká zážitek, na který hned tak nezapo-
mene. Když ji na viktoriánské zahradní 
slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, 
ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, 
sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílým 
králíkem ve vestě a s kapesními hodinka-
mi, kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý 
králík záhy zmizí do králičí nory. Alenka 
pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do 
nory spadne a po pádu, který působí skoro 
jako podivný sen, se ocitne v kruhové 
místnosti s celou řadou dveří. Poté, co okusí 
z lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž ob-
sah způsobí, že se zmenší, a zakousne koláč, na kterém je zdobeně napsáno 
„Sněz mě“ a po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří 
projít a ocitá se v ohromující a fantastické Říši divů, které její obyvatelé ří-
kají Podzemní říše.Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od 
vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka, od ušklebeného kocoura 
Šklíby až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku, od podivné 
Bílé královny až po její záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu, krutou 
vládkyni Podzemní říše. Režie Tim Burton. Český dabing L. Vlasáková, 
J. Bartoška, T. Vilhelmová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74 Kč, 76 Kč 108 minut
Pátek 4. v 19.30 hodin
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
Inspirováno skutečnou událostí. V hlavní roli J. Carrey, E. McGregor. Ko-
medie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut

EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE – 4. ročník
„KRIZE A HODNOTY“
v jeho rámci Jupiter club připravil tyto fi lmy
Pondělí 7. 6., 19 hodin
Beseda se scénáristou fi lmu Tomášem Houškou a herečkou Lenkou 
Juroškovou.
Tomáš Houška je český pedagog, hudebník, spisovatel, scénárista a re-
žisér. Na začátku devadesátých let se angažoval za modernizaci české 
vzdělávací soustavy, je jedním ze zakladatelů Osmiletého gymnázia 
Buďánka společnosti Mensa. Je autorem knih Škola hrou (1991), Zpěvník 
pro ZŠ – 350 písniček (1993), Graffi ti rules (2000).
GYMPL
Ve snímku Gympl spojil režisér Tomáš Vorel tradiční studentskou komedii 
s fenoménem sprejerů. Vycházel přitom z knihy Graffi ti Rules (2000), kte-
rou napsal ředitel gymnázia Tomáš Houška, a ze zkušeností Pavla Noska, 
jenž byl kvůli sprejerství vyloučen ze školy. (Oba se s Vorlem podíleli i na 
scénáři.) Vznikla tak velmi hořká komedie, popisující neveselý stav českého 
školství, ale i značnou vyprázdněnost vzorku dnešních studentů. Kromě 
poněkud bezradného třídního Tomáše snad není ve fi lmu jediná kladná 
postava. Kantoři jsou předvedeni vesměs ve zkarikovaných podobách 
jako štvanci, nenávidějící „líné a zlé“ žáky, studenti pak jako mládež bez 
sebemenšího zájmu o vzdělání. Film ČR 2007. Mládeži přístupný.
Vstupné: zdarma 105 minut
Středa 9. 6., 19 hodin
Beseda s Jaromírem Blažejovským – FF MU Brno (Ústav fi lmu a audi-
ovizuální kultury).
ELITNÍ JEDNOTKA
V ulicích Rio de Janeira přežije jen elita.
Rio de Janeiro, rok 1997. Kapitán Nasci ment velí alfa týmu BOPE, 
přiřazenému k omezení rizik drogových dealerů v nebezpečné chudin-
ské čtvrti, v jejíž blízkosti se má objevit papež v průběhu své návštěvy. 
Kapitán Nascimento chce kvůli své těhotné ženě od týmu odejít, potře-
buje za sebe ale najít vhodného nástupce z řady kadetů. Největší naděje 
vkládá do Matiase a Neta. Nascimento váhá s výběrem mezi impulzivním 
Netem a inteligentním Matiasem. Který z nich umí ovládat své emoce, 
ale přitom ukáže, že má srdce? Režie José Padilha. Akční drama USA, 
Brazílie, Nizozemska 2007.
Vstupné: zdarma 110 minut

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel,
v našich srdcích žije dál.
Dnes, 26. 5. 2010 si s bolestí v srdci 
připomínáme 2. smutné výročí 
úmrtí a dne 30. 5. 2010 by se dožil 
68 let náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Josef Urban 
ze Stránecké Zhoře. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

S láskou vzpomínají 
manželka a dcera s rodinou. 

Dne 31. 5. 2010 vzpomeneme 
9. smutné výročí smrti pana
Miroslava Navrátila.
Stále vzpomínáme.

Na cestu dalekou odešla jsi sama,
Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal, 
jen bolest, žal
a vzpomínku zanechal.
Dne 1. června 2010 uplyne již 
5 smutných let od doby, kdy nás 
opustila paní 
Jarka Bartáková 
z Velkého Meziříčí. 
S úctou a láskou vzpomínají manžel,

děti, rodiče a sestry s rodinami.

O životě v Ášramu 
Tvořivé centrum v Oslavici, neděle 

30. května v 16 hodin
Nejen cestovatelská přednáška malířky 

Dany Puchnarové o její knize, největším 
duchovním centru světa a o indické lidové 
kultuře.

Součástí přednášky je promítání fi lmů, 
čajovna a autogramiáda s možností zakou-
pení knihy.

Dana Puchnarová: studium na Stř. výtvarné škole v Praze 1953–57, 
AVU Praha 1958–64.

Ocenění: Cena Ministerstva kultury ČR za grafi cký cyklus k dílu 
Franze Kafky 1965, Folkwang – Presse – Preis Essen za cyklus Geo-
metria Spiritualis 1966, Bienale Výzkumy Grafi ky 1968, Facing the 
Values – Katowice 1996, Grafi karoku – Interkontakt Grafi k Praha 1997. 
Zastoupení ve veřejných sbírkách: Národní galerie Praha – AJG Hluboká 
– ČMVU, Praha – MMU Olomouc – PNP Praha – Ministerstvo kultury 
Praha – Památník Terezín – Galerie Klenová Klatovy – Galerie Tangente 
Heidelberg – Muzeum Narodowe Krakov – Albertina Vídeň. Výstavy: od 
r. 1962–2008 celkem na 45 samostatných výstav (opakovaně Praha, Brno, 
Munster, Heidelberg, Krakov, České Budějovice, Piešťany, Ostrava, Klato-
vy, Olomouc, Plzeň). Od r. 1965–2008 účast na 107 společných výstavách 
u nás i v zahraničí.               Hana Hikešová, www.tvorive-centrum.cz

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč
Rezervace od 26. května 2010
Telefon 566 782 004, 566 782 001 nebo programové oddělení JC

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že šesté (poslední) předsta-
vení divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu 
O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 23. června 2010 
od 19 hodin

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence 
právě, když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, 
že je tu služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, 
David Prachař, Linda Rybová, 
Saša Rašilov, Vanda Hybnerová

Jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna programu vyhrazena!

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i do-
jmout. Příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, 
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným 
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další 

rozuzlení. Čí muž to tedy byl? 
V divadelní komedii se řeší 
mezi př ítelkyněmi morální 
dilema jako věrnost a zbabě-
lost, přátelství, práce a peníze, 

čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to 
byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Říjen 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Pozvánka

se koná v pátek 25. června 2010 na Tržišti.

Milan Uhde – Miloš Štědroň
Téměř kultovní muzikál.
Legendy a mýty Podkarpatské Rusi, překrásné části meziválečné Čes-
koslovenské republiky, okouzlily spisovatele Ivana Olbrachta. Splývání 
reality s legendou, obraz skutečnosti (rusínská Verchovina v letech 1920) 
a její zrcadlení v myslích lidí – tím se vyznačuje příběh novodobého 
zakarpatského zbojníka Nikoly Šuhaje, který „bohatým bral a chudým 
dával“. Román Ivana Olbrachta z třicátých let (jeden z uměleckých vrcholů 
moderní české prózy) je dramatickým příběhem o válečném zběhovi, jeho 
lásce ke krásné Eržice, příběhem o mstě za příkoří, pronásledování, o zradě 
a smrti. Kouzlo tohoto příběhu po několika desítkách let upoutalo i prozaika 
a dramatika Milana Uhdeho, který napsal o Nikolovi divadelní hru „Balada 
pro banditu“. Spojením prvků minulosti a přítomnosti, dokumentu a mýtu, 
se příběh změnil v baladu o tom, jak věčný a silný je lidský sen o svobodě 
a štěstí. Vytvořil nádherný příběh o lásce, zradě, temných kouzlech, lidské 
závisti a o takřka nemožném boji za svobodu, který také nadčasově zrcadlí 
lidský smysl pro spravedlnost. Písně, které jsou organickou součástí děje 
a které vydržely nezávisle na hře a fi lmu (režie Vladimír Sís), zkomponoval 
skladatel Miloš Štědroň. Některé z nich doslova zlidověly.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Pozvánka 
Kulturní výbor OÚ ve Vídni a SDH Vídeň vás zve na 

Setkání s rodáky obce Vídeň
při příležitosti 640 let trvání obce a 115. výročí založení hasičského 

sboru, které se koná v sobotu 12. června 2010. Srdečně zveme i občany, 
kteří se narodili v jiných místech a žili v naší obci. Rádi přivítáme i ro-
dinné příslušníky. 

Pavel Vidlák, starosta obce, Pavel Vítek, starosta SDH
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Výstava obrazů Jitky Králíkové
Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum 
Každý všední den a o víkendu 30. 4. až 2. 5. 10 – 18 hodin.

Do 31. května 2010 – Oslavice u Velkého Meziříčí

* Neděle 6. 6. Koncert Te Deum Laudamus, komorní 
orchestr, pěvecký sbor Magna Diesis ve spolupráci s ko-
morním pěveckým tělesem Pražští pěvci pod vedením 
Michala Jančíka a Stanislava Mistra, kostel sv. Mikuláše 
Velké Meziříčí v 19.30 hodin, vstupné: 90 a 60 Kč.

* Neděle 6. 6. Divadelní představení Malý princ, dramatické 
studio DDM pod vedením Libuše Mílkové, malá scéna Jupiter 
clubu ve 20 hodin.

* Pondělí 7. 6. Pěvecký koncert absolventů pěveckého 
oboru ZUŠ Velké Meziříčí, Kytarový kvintet pod vede-
ním P. Němce, Pěvecký sbor pod vedením Z. Němcové, 
klavírní doprovod Mgr. H. Doležalová st., Z. Němcová, 
aula Gymnázia Velké Meziříčí, v 16.30 hodin. 

* Pondělí 7. 6. Filmové představení Gympl a beseda se 
scénáristou fi lmu Tomášem Houškou a herečkou Lenkou 
Juroškovou, kinosál JC v 19 hodin.

* Úterý 8. 6. Divadelní představení Když je shůry dáno…, 
veselohra na motivy Josefíny od Vladislava Vančury, 
A.I.D.S. – alternativní invektivní divadlo studentů při Jupiter 
clubu, s. r. o., pod vedením Jiřiny Kácalové, malá scéna JC 
v 17.30 hodin.

* Středa 9. 6. Promítání animovaného fi lmu Josefa Jelínka 
Kniha, závislost na celý život, zamyšlení známých osob-
nostní nad tím, proč čtou…, aula Gymnázia po 13. hodině.

* Středa 9. 6. Filmové představení Elitní jednotka, brazilský 
fi lm, následuje beseda s Jaromírem Blažejovským (FF 
MU Brno, Ústav fi lmu a audiovizuální kultury), kinosál 
JC v 19 hodin.

* Čtvrtek 10. 6. Divadelní představení Obcování s Ústavou 
aneb Hra o Platónovi bez Platóna, vystoupení studentů 
a profesorů FF MU Brno pod vedením Josefa Petrželky, malá 
scéna JC v 13.30 hodin.

* Pátek 11. 6. Divadelní představení Sovy v anténách, diva-
dlo Vizita Praha, hrají: Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz, Zdeněk 
Konopásek, vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč, 
předprodej: program. odd. JC – tel.: 566 782 004 (001), velký 
sál JC ve 20.30 hodin.

* Sobota 12. 6. Divadelní představení Jak se krotí princez-
na, veselá pohádka pro děti, vstup zdarma, zámek – vnitřní 
nádvoří v 15 hodin. Za nepříznivého počasí v Jupiter clubu.

* Sobota 12. 6. Autorské čtení „Mluvím o hledání smyslu 
aneb Zimní krajiny duše“, Sylvie Richterová (Sapienza 
Università di Roma) – čtení z chystaného románu, hud. dopro-
vod Michal Jančík, zámecká jídelna, zámek VM v 19 hodin.

* Sobota 12. 6. Taneční vystoupení Žena zkoumá terén, 
Simona Assione (taneční projekt), zámek – vnitřní nádvoří 
ve 20.30 hodin.

* Neděle 13. 6. Koncert v rámci 15. ročníku Mezinárod-
ního hudebního festivalu13 měst Concentus Moraviae 
Baroko & jazz – dobrodružství improvizace, Marco 
Beasey – zpěv, Gudio Morini – cembalo – Recitar calan-
do, zámecká jídelna v 19.30 hodin, vstupné.

Vstup zdarma (vyjma pořadů s uvedeným vstupným) 
www.festivalfi losofi e.webnode.cz, změna programu vyhrazena

* Středa 9. 6. Jak to vidíš ty? Prezentace vlastních myšlenek a názorů na 
dané téma, či prezentace názorů myšlenek získaných četbou nebo stu-
diem prací fi lozofů, ekonomů, politiků, významných osobností atd.
Autorské čtení – veřejná prezentace prací studentů na dané téma, řídí 
M. Picha – FF MU Brno, B. Štindlová – Gymnázium Velké Meziříčí, 
E. Kočí Valová – Gymnázium Velké Meziříčí, aula gymnázia od 13 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Filozofi cký blok pro studenty středních škol, Jan 
Zouhar – proděkan FF MU Brno, 
seznámení se základy fi lozofi e, orien-
tace na volbu vysokoškolského studia, 
představení studia na FF MU v Brně, 
Jupiter club, od 12.30 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Přednáška Hodnoty 
v době krize nebo krize hodnot?, To-
máš Sedláček, hlavní ekonom hospo-
dářských strategií ČSOB, bývalý eko-
nomický poradce prezidenta Václava Havla, byl členem NERV – poradní 
orgán pro premiéra ČR v boji s fi nanční krizí a při vedení předsednictví 
EU, autogramiáda knihy Ekonomie dobra a zla, kinosál JC v 15.30 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Panelová diskuze s účastníky: Pavel Materna – FF MU 
Brno; Josef Krob – FF MU Brno, děkan; Tomáš Sedláček – ekonom, 
fi lozof, člen NERV; Michael Hauser – fi lozof; Vladimír Svoboda – fi lo-
zof. Diskuzi řídí Pavel Baran – ředitel Filozofi ckého ústavu AV Praha. 
Průběh: prostřednictvím sběrného formuláře budou moci studenti SŠ, 
VŠ a další občané poslat otázky k určenému tématu v rámci motta EFF 
„Krize a hodnoty“, panelová diskuze bude přenášena prostřednic-
tvím kamery do internetové sítě. Kinosál JC od 17 hodin.

Adresa pro online sledování této „Panelové diskuze“ 
ve čtvrtek 10. 6. od 17 hodin: http://kr-vysocina.cz sekce ostatní

* Pátek 11. 6. Přednáška Krize jako šance, Tomáš Halík – profesor 
sociologie na FF UK, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze a prezident České křesťanské akademie. Zabývá 
se hlavně fi lozofi í a sociologií náboženství a otázkami evropské kul-
turní identity. Knihy: Stromu zbývá naděje, Ptal jsem se cest, Co je 
bez chvění, není pevné. Doplněné CD s autorským čtením. Kinosál 
Jupiter clubu v 15 hodin.

* Pátek 11. 6. Přednáška Peníze jsou teď láskou posedlé neboli Jak mění 
peníze naše vnímání hodnot, Karl-Friedrich Kiesow – akademický 
rada Institutu fi lozofi e Leibnizovy univerzity v Hannoveru, jeho publi-
kace se týkají fi lozofi e symbolických forem a fi lozofi e organizmu. Nyní 
pracuje na monografi i s pracovním názvem „Filozofi e“. JC v 17.30 hodin

* Pátek 11. 6. Přednáška Krize a konec postmodernismu, Michael 
Hauser – působí na FÚ AV a přednáší na PF UK v Praze, předseda 
občan. sdruž. SOK. Jupiter club v 18.45 hodin.

* Sobota 12. 6. Přednáška Mezi Masarykem a Švejkem: Co to zna-
mená „být Čech“?, Erazim Kohák – profesor fi lozofi e na FF UK 
v Praze, publicista. Zámek v 17 hodin.

* Neděle 13. 6. Přednáška Katolická diaspora v ČR, P. Lukasz 
Szendzielorz – děkan velkomeziříčský. Zámek – vnitřní nádvoří 
v 17 hodin.

* Neděle 13. 6. Přednáška Seconda prattica-moderna po roce 1600, Mi-
loš Štědroň – profesor FF MU Brno, muzikolog, skladatel, editor, peda-
gog, kritik a hudební popularizátor. Zámek – vnitřní nádvoří v 18 hodin.

Přednášky a doprovodné kulturní akce pro veřejnost

Do 31. května, 8 – 16 hodin, vestibul kina Jupiter club

Do 7. června, výstavní sál Městské knihovny Velké Meziříčí

Výstava výrobků klientů k 50. výročí založení
ÚSP KŘIŽANOV
Otevřeno po – pá 8 – 16 hodin, v sobotu 29. 5. Během koncertu 
„Muzikanti dětem“ od 14 do 19 hodin

Do 13. června, výstavní síň Jupiter clubu v pracovní dny 
8 – 16 hodin

Do 20. června, Galerie Synagoga

– užitková keramika, keramický reliéf, keramická plastika, 
malba, kresba, grafi ka

Do 31. května, kavárna pasáže IMCA, Náměstí 12

výstava prací dětí ze Základní školy a Střední školy Březejc 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Meziříčí

Fajtův kopec 
léto 2010

Velké Meziříčí
 5. 6. Stetson – country večer 
12. 6. Bezproudoff – unpluggo-
 vý festival
13. 6. Fourcrossové závody 
 (bike park)
19. 6. Kozénka band  –  ½ zabí-
 jačka
27. 6. Co čas neodvál – Nedělní 
 čaj 
21.–23. 7. Camp v Slopestylu
23.–24. 7.  Fajt fest – open air festival
24. 7. MTB (Fajt) Slopestyle na 
 Fajťáku
 6.–8. 8. Moto pokec na Fajťáku
 7. 8. Arboc – taneční zábava
21. 8. Letní karneval s Šikmou 
 plochou 
 2. 10. Běh na Fajťáku, suchý 
 slalom

www.skivm.cz

Zahradnictví Rozmarínek, Vídeň 91, Velké Meziříčí,
tel. 731 507 260

od 26. do 30. května
ukázka přírodních aranžma
Otevřeno: St–Čt 8–12, 13–17 h, Pá 8–12, 13–18 h, Ne 14–18 h.

sobota 29. 5. Třebíč, Karlovo nám.
  – Slavnosti piva
sobota 5. 6. Lipník

40 let
1970 – 2010
v Křižanově 29. 5. 2010 

v 19.30 hodin
www.katak-krizanov.cz

6. ročník

sobota 26. 6. 2010 v 15 hodin
výletiště Lhotky

setkáním Vás bude opět pro-
vázet moderátorka Iva Horká
vstupné: předprodej 80 Kč, 

na místě 100 Kč
předprodej: Smíšené zboží 

Lhotky, Nápoje Homola VM

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

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

Mezzosopranistka Radka Ky-
ralová se narodila 
v Praze. 

Vystudovala kon-
zervatoř v Praze, obor 
sólový zpěv. Po abso-
lutoriu se stala členkou 
Hudebního divadla 
v Karlíně, kde působi-
la 3 sezony. Ztvárnila 
zde nejen role operet-
ní, ale i několik muzi-
kálových postav (např. 
v operetách Orfeus v podsvětí, 
Rose Marie, muzikálech Cikáni 
jdou do nebe a Divotvorný hrnec).

Jednu sezonu byla členkou Stát-
ní opery Praha a od roku 1992 je 
členkou opery Národního divadla 
v Praze, se kterou účinkovala v mno-
ha evropských zemích, ale i v Hon-
gkongu a Japonsku. Věnuje se též 
koncertní sólové a sborové činnosti.

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

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

Od roku 1995 je také členem 
Bavorského komorního orchestru 
Bad Brückenau, se kterým vystu-

puje též jako sólový 
umělec. Během své 
koncertní kariéry vy-
stupoval v evropských 
zemích, Japonsku, Již-
ní Koreji a USA.

Varhanice Věra 
Trojanová se naro-
dila ve Velkém Me-
ziříčí. Varhanní hru 
studovala na brněn-
ské konzer vatoř i 

(1976–1982) ve třídě prof. Vrati-
slava Bělského a obor hry na klavír 
u prof. Václava Šeffl a. Ve studiu po-
kračovala na JAMU pod vedením 
prof. Aleny Veselé (1982–1987). 
Získala 2. cenu v celostátní Sou-
těži mladých varhaníků v Opavě 
(1980). Zúčastnila se jako aktivní 
posluchačka Mezinárodních var-
hanních kurzů v Millstattu pod 
pedagogickým vedením prof. G. Li-
taize. Již během studia rozvíjela 
koncertní činnost (Česká republika, 
Rakousko, Rusko), které se věnuje 
i v současnosti (Francie, Německo, 
Jižní Korea – Soul). Je činná též 
jako pedagožka.                   -prog-
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HÁZENÁ

OKRESNÍ PŘEBOR

Tasovský vejšlap
Dne 29. května 2010 pořádá TJ Sokol Tasov 10. ročník Tasovského 

vejšlapu.
Prezence 7.00–10.00 v sokolovně Tasov

Trasy: pro pěší 10, 20, 50 km, pro cyklisty 10, 20, 50, 100 km
Jídlo a pití zajištěno – maso na pánvi a v cíli dobrý oběd.

Večer posezení a zpěv se skupinou Stetson a k tomu grilované prase.

OP mužů II. třída
Rovečné – Bory 0:1 (0:0)
Diváků 100. Branky: Špaček Milan. 
Rozhodčí: Dostál Petr. ČK: 1:2.
Bystřice B – Ujčov 3:2 (1:1)
Diváků 100. Branky: Fulneček Jan 
2, König František – Čuhel Jan, 
Čuhel Radek. Rozhodčí: Liška Jiří, 
Horký David. ŽK: 1:0
Radostín – Svratka 5:3 (2:1)
Diváků 100. Branky: Kozel Lukáš 
2, Inwald Jan, Láznička Miroslav, 
vlastní – Sádovský Michal 2, Cy-
rmon Michal. Rozhodčí: Stehlík 
Rudolf, Soukupová Věra, Mareš 
František. ŽK: 2:5
Bobrová – O. Bítýška 1:0 (1:0)
Diváků 100. Branky: Smažil Jiří. 
Rozhodčí: Sýkora Jiří, Mikyna 
Jaroslav, Tomášek Petr. ŽK: 1:1; 
ČK: 0:1
Žďár B – Jimramov 9:0 (6:0)
Diváků 70. Branky: Promberger 
Jaroslav 4, Rakšány Václav 2, Štola 

Dušan, Zábranský Jiří, Chmelíček 
Radim. Rozhodčí: Drbůšek Jan, 
Juda Jaroslav. ŽK: 0:1
Rad. Svratka – Vír 3:3 (1:2)
Diváků 100. Branky: Šoustar Ja-
roslav, Sáblík Pavel, Kříž Pavel – 
Hovorka Zdeněk 2, Šenkýř David. 
Rozhodčí: Teplý Radek, Skryja Sta-
nislav, Harvánková Iveta. ŽK: 1:3
 1. Žďár B 22 19 3 0 87:14 60
 2. Bobrová 22 15 2 5 46:31 47
 3. Rad. Svratka 22 13 4 5 58:32 43
 4. Radostín n. O. 22 12 3 7 54:43 39
 5. Nedvědice 21 10 5 6 46:39 35
 6. Bory 22 9 5 8 48:41 32
 7. O. Bítýška 22 10 1 11 42:44 31
 8. V. Bíteš B 21 8 5 8 46:44 29
 9. Bystřice B 22 8 3 11 56:59 27
10. Rovečné 21 7 5 9 27:33 26
11. Ujčov 22 6 2 14 36:61 20
12. Vír 21 4 5 12 29:60 17
13. Svratka 21 5 1 15 35:55 16
14. Jimramov 21 1 4 16 19:73 7

Zdroj: www.fotbal.cz

JM liga muži
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Sokol-
nice 26:30 (14:16)
Zápas s týmem pomýšlejícím na 
postup začal vyrovnaně a v prvním 
poločase se hrála rychlá a tvrdá 
házená. Domácí bohužel vytvořili 
více nevynucených chyb, a tak šli 
hosté do šaten s dvoubrankovým 
vedením. Začátek druhého poloča-
su bohužel domácím nevyšel a po 
zbytečných ztrátách míčů Sokolni-
ce odskočily o 8 branek. Zlepšením 
obrany v závěru zápasu a rychlými 
brejky se podařilo ztrátu snížit, 
nikoli však již smazat.
Sestava, branky: Kubát, Kůra – 
Fischer Radim (9/2), Necid (4), 
Novotný Radek (3), Smolík (3/1), 
Fischer Ladislav (2), Bezděk Jakub 
(2), Trojan (1), Stávek (1), Krištof. 
Trenér Bezděk                       -nav-

Východočeská divize
minižákyně

Turnaj Havlíčkův Brod
Druhý soutěžní turnaj našich ne-
mladších skončil pro Velkomezi-
říčské barvy 4. místem. Vyrovnané 
souboje se soupeři přinesly zisk 
tří bodů. Většinu přesných zásahů 
družstva obstarávala Agáta Uchy-
tilová.
Výsledky: DDM a Sokol VM – 
Spartak Třebíč 4:10; DDM a So-
kol VM – Ledeč nad Sázavou 5:9; 
DDM a Sokol VM – Pardubice 
11:11; DDM a Sokol VM – Havlíč-
kův Brod A 8:9; DDM a Sokol VM 
– Havlíčkův Brod B 6:5; DDM 
a Sokol VM – Žirovnice 7:12
Hráli: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (31), Pavlíčková Tereza 
(5), Singerová Klára (2), Pacalová 
Lenka (1), Buchta Dominik (1), 
Buchtová Eliška, Bíbrová Daniela, 
Hledíková Marie, Kůra Petr. Tre-
nérka Závišková Ilona.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Nové Veselí 7:11, 
11:22 (5:11), nájezdy 10:9
Vyzrálý herní projev vedoucího 
týmu tabulky byl nad síly snaživé-
ho domácího družstva, kterému se 
podařilo bodovat pouze v samostat-
ných nájezdech.
Hráli: Drápela Vojtěch – Janíček 
Martin (10), Blaha Tomáš (3), Fiala 
Martin (2), Holub Jakub (2), Zelinka 
Jiří (1), Macoun Filip, Kratochvíl 
František, Vojtěch Klapal. Trenér 
Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – Nové Veselí 23:24 
(12:14)
Velmi vyrovnaný a pohledný sou-
boj, v němž naši hráči neustále 
dotahovali náskok hostů. Po změ-
ně stran jsme dokázali výbornou 
defenzivou v čele s brankářem Jo-
sefem Brabcem a dobře sehranými 
útočnými kombinacemi několikrát 
srovnat brankový poměr. V hektic-

kém závěru rozhodčí „darovali“ oba 
body soupeři.
Hráli: Brabec Josef (1) – Svoboda 
Jan (9/1), Horák Petr (4), Juránek 
Jakub (4), Pavliš David (2), Pospíšil 
Jan (1), Veselý Jan (1), Blaha Tomáš 
(1), Lečbych Jan, Fiala Martin, Ja-
níček Martin, Holub Jakub, Blaha 
Martin. Trenér Janíček Martin.

Východočeská divize 
starší žákyně

Turnaj Havlíčkův Brod
Předposlední soutěžní turnaj ode-
hrály naše hráčky s „torzem“ kádru 
a s poměrně lichotivou bilancí tří 
bodů. Družstvo bylo nuceno se 
obejít bez předem omluvených 
Katky Studené, Terky Rosové, 
z důvodů výronu kotníku nemohla 
nastoupit ani Iva Závišková. Když 
se bez omluvy nedostavila bran-
kářka Syptáková, byl tým nucen 
nakonec odcestovat se dvěma mlad-
šími žákyněmi. Úvodní turnajový 
souboj jsme dokázali deset minut 
udržovat nejtěsnější náskok. Soupeř 
pak začal více využívat střelbu ze 
spojek a zvláště ve druhém poločase 
byl úspěšnější střelecky proti naší 
nekompaktní obraně (10:15, 12:17). 
Prvních deset minut utkání s hráč-
kami Pardubic byl jako „zlý sen“, 
když se našemu družstvu evidentně 
nechtělo hrát a hráčky kupily chybu 
za chybou. Ještě štěstí, že několik 
výborných zákroků brankářky Inny 
Hleba „nastartovalo“ náš do té doby 
mizerný herní projev a zejména 
výrazné zlepšení útočné fáze mělo 
za následek otočení dosavadního 
vývoje utkání (1:7, 8:7). Po změně 
stran se oba celky střídaly ve vede-
ní. Závěrečné dramatické minuty 
znamenaly spravedlivou dělbu bodů 
pro oba soupeře. Souboj s hráčkami 
Žirovnic byl jasnou záležitostí na-
šich barev. Závěrečný duel s domá-
cím týmem měl od prvních minut 
jednoznačný průběh, který místy 
hraničil s exhibicí Brodských (4:14, 
9:21). V závěru utkání, zejména 
díky střeleckým schopnostem Hany 
Kratochvílové, se podařilo alespoň 
„kosmeticky“ upravit výsledný 
brankový poměr.
Výsledky: Sokol VM – Ledeč nad 
Sázavou 15:18 (7:8); Sokol VM – 
Pardubice 13:13 (9:8); Sokol VM 
– Havlíčkův Brod 18:26 (5:14); 
Sokol VM – Žirovnice 15:5
Hrály: Hleba Inna(1/1) – Kratochví-
lová Hana (29/3), Partlová Markéta 
(17/6), Zezulová Kristýna (6), Sed-
láčková Klára (4), Homolová Micha-
ela (2), Koudelová Tereza (1), Bačo-
vá Soňa (1), Uhlířová Eva. Trenéři 
Vincenc Záviška, Partlová Edita.

Pozvánka do haly za Světlou:
Neděle 30. května
9.00 – 16.00 závěrečný soutěžní 
turnaj východočeské divize starších 
žákyň: Havlíčkův Brod, Pardubice, 
Ledeč nad Sázavou, Žirovnice.

-záv-

XIX. ročník Memoriálu Karla 
Šulce, Plzeň 6.–9. května

Mládežnického dívčího turnaje 
se zúčastnilo celkem 51 družstev: 
20 družstev v kategorii mladších 
žaček, 15 družstev v kategorii mi-
nižaček 6+1, 7 družstev v kategorii 
minižaček 4+1 a 9 družstev v kate-
gorii přípravka. Velkomeziříčský 
celek v nepočetnější kategorii 
mladších žaček odehrál vyrovnané 
souboje desetičlenné základní sku-
piny. I přes snahu a bojovnost na své 
soupeřky nestačil a tím byl zařazen 
do skupiny o 17.–20.místo. Zde si již 
dokázal poradit se svými soupeři 
a obsadil tak celkově sedmnáctou 
turnajovou příčku. Pořadí: 1. Há-
zená Jindřichův Hradec, 2. DHC 
Slavia Praha, 3. DHC Plzeň, 4. Sokol 

Písek A, 5. DHK Uherské Hradiště, 
6. HC Hlučín, 7. HC Plzeň, 8. HC 
Háje Praha, 9. HK Decro Veselí 
nad Moravou, 10. Slavoj Tachov, 
11. Astra Praha, 1.2 Lokomotiva 
Cheb, 13. SKH Velká nad Veličkou, 
14. Sokol Kobylisy II, 15. DHK 
Baník Most, 16. DHK Lokomotiva 
Liberec, 17. Sokol Velké Meziříčí, 
18. TJ Sokol Vršovice, 19. SHK D-P 
Pardubice, 20. Sokol Písek B.
Hrály: Šabacká Jarmila – Janečko-
vá Denisa (30), Kopečková Kateři-
na (27), Závišková Kateřina (21), 
Koudelová Eliška (10), Doležalová 
Romana (9), Weinhöferová Simona 
(2), Bačová Soňa, Pavlíčková Te-
reza, Singerová Klára. Trenéři R. 
Jelínková, I. Závišková, T. Vidlák.

-záv-

MSDD starší dorost
FK Pelhřimov – FC VM 4:1 (1:1)
Střelec: Kozuň (40.). Rozhodčí: 
Ságl – Krejčí, Obršlík. Sestava 
FC VM: Simandl – Horký (7. Po-
spíšil), Z. Večeřa, J. Večeřa (78. 
Wasserbauer), Mucha – Malec 
(67. Kaminaras), Smejkal, Vítek, 
Kozuň, – Liška, Kuřátko
Další derby z Vysočiny se konalo 
v neděli na krásném hřišti v Pelhři-
mově. Oba dva týmy mají již jasnou 
účast v dalším ročníku MSDD, tak-
že nešlo a žádné nervy, ale zahrát si 
pěkný fotbal.
Tak jak bývá zvykem, začátek 
utkání byl opatrný z obou dvou 
stran i když trochu lepším týmem 
byli domácí. To se také projevilo 
ve skóre, když hned ve 13. minutě 
domácí útočník proměnil nájezd. 
O tři minuty později si neporozuměl 
Z. Večeřa se Simandlem, ale domá-
cí vystřelili vedle. Od této chvíle 
přejal aktivitu až do konce utkání 
náš tým. Ve 23. min. poslal pas za 
obranu Smejkal, míč výborně zpra-
coval Kozuň, ale přestřelil branku 
z malého vápna. O tři minuty vyslal 
českou uličkou do úniku Kozuň 
Kuřátka, ale brankář domácích 
dobrým vyběhnutím zmenšil stře-
lecký úhel. 32. minuta – na Liškův 
rohový kop naskočil Kuřátko a bylo 
z toho břevno. Ve 40. minutě hodil 
dlouhý aut do vápna Z. Večeřa, 
míč se odrazil ke Kozuňovi, a ten 
propálil vše, co mu stálo v cestě 
a bylo vyrovnáno.
Do druhého poločasu kluci nastou-
pili s odhodláním vyhrát utkání. 
Byli jasně lepší, ale individuální 
chyby rozhodly o naší prohře. Do-
mácí měli tři šance a dali tři góly. 
49. minuta Liška roh – Kuřátko 
hlavou břevno. 58. minuta – přímý 
kop domácích – nepokrytý hráč na 
penaltě a hlavou 2:1 pro domácí. 
65. minuta – Smejkal poslal při-
hrávku na úplně volného Lišku, 
střela skončila na levé tyči domácí 
branky. 68. minuta – hrubka Jakuba 
Vítka při rozehrávce – 3:1 pro do-
mácí. 78 minuta po tvrdém šlapáku 
zraněn J. Večeřa. 85. přímý kop 
Z. Večeři domácí obránce v tísni 
hlavou těsně vedle levé tyče. 87 mi-
nuta brejk domácích, přečíslení a po 
centru do vápna 4. gól.
Výsledek zní sice jasně, ale lepším 
týmem byli hosté z Velmezu. Do-
mácí vytěžili z minima maximum, 
a hosté se trápili. Měli územní 
převahu i držení míče, ale chybělo 
štěstí v koncovce a hlavně vyvaro-
vání se individuálních chyb.     -sme-

MSDD mladší dorost
FK Pelhřimov – FC VM 9:1 (7:1)
Rozhodčí: Ságl. Branky: Hosté (5.), 
(8.), (17.), (22.), (26.), (33.), (40.), 
(45.), (69.) – Láznička (34.). Sestava: 
Řeháček – Weiss, Štefka, Polák, 
Pazderka (27. Rosický) – Bradáč, 
Prchal, Láznička, Bárta – Kameník 
(38. Procházka), Denev
Ve 25. kole jsme hráli derby v Pel-
hřimově. Kvůli nemoci neodjeli 
na utkání Pól a Maloušek. Před 
začátkem našeho utkání napadlo 
na hřiště 15 mm vody.
V prvním poločase v 5. min. jsme 
dostali gól po jasném hlavičkování 
soupeře do ofsajdu a tři minuty 

nato další. Pak měli šanci naši, 
ale po centru Pazderky z půlky 
hlavičkoval Kameník těsně vedle 
tyče. V dalších minutách padly 
krátce po sobě dva góly do naší 
brány. Ve 26. min. nám nesklapla 
ofsajdová past a dostali jsme další. 
Ve 33. min. opět dostal míč za 
obranu domácí a po samostatném 
průniku dal gól. Až teprve ve 34. po 
Prchalově centru Bradáč prodloužil 
míč na Lázničku, a ten snížil na 
6:1. A to bylo naposled, co jsme 
v tomto utkání skórovali. Sice jsme 
nějaké šance měli, ale bez gólového 
výsledku. Zato domácí přidali ještě 
tři branky.
Soupeř byl o třídu lepší. Kluci 
dneska zaslouženě prohráli, protože 
soupeř byl pořád v pohybu, zatímco 
my jsme pořád stáli. Příští týden 
hrajeme doma s Otrokovicemi.  -ls-

MSŽD D starší žáci
FC Velké Meziříčí – 1. SK Pros-
tějov 3:0 (2:0)
Rozhodčí: Trávníček – Mach, Ka-
meník. Střelci: 3. Ráček, 14. Komí-
nek, 61. Novotný O. Sestava: Sysel 
– Benda, Voneš, Nápravník, Indra – 
Zsihovics (61. Liška), Ráček, Říha, 
Chytka (59. Vokurka) – Komínek, 
Novotný O. (62. Karmazín).
V dohrávce 14. kola naši žáci 
přivítali tým 1. SK Prostějov. Do 
utkání vstupovala obě mužstva 
s vědomím, že se hraje o udržení 
v soutěži. Domácí vlétli do utkání 
skvěle. Ve 4. minutě se na hranici 
pokutového území uvolnil Ko-
mínek, přihrál volnému Ráčkovi, 
který bez přípravy poslal míč k tyči 
– 1:0. V 7. minutě vybídl přihrávkou 
Říha volného Komínka, ale jeho 
střelu obránce stačil vykopnout na 
roh. Další branky se diváci dočkali 
ve 14. minutě, po pravém křídle se 
uvolnil Novotný O., nacentroval do 
pokutového území, na míč si naběhl 
Komínek a střelou bez přípravy ne-
dal brankáři Podešvovi šanci – 2:0. 
V 23. minutě rozehrál roh Komínek, 
míč mu na roh velkého vápna sklepl 
Ráček, jenže střela skončila těsně 
nad brankou.
Po přestávce začali lépe opět do-
mácí, když v 40. minutě z hranice 
pokutového území střílí Komínek, 
ale míč letí těsně vedle branky hostí. 
V 44. minutě se uvolnil na polovině 
hřiště Komínek, postupoval sám 
na brankáře, ten proti němu vyběhl 
z pokutového území a zasáhl míč 
rukou, rozhodčí mu udělil pouze 
žlutou kartu. V 56. minutě se do 
míče opřel Říha, ale jeho střela 
z 25. metrů si cestu do branky ne-
našla. Další pěkná akce se zrodila 
v 61. minutě, když Komínek poslal 
míč mezi obránce, na ten si naběhl 
Novotný O. a z hrance pokutového 
území poslal míč pod břevno bran-
ky Prostějova. Závěr zápasu žáci 
Velmezu pohlídali a po závěrečném 
hvizdu rozhodčího se tak mohli 
radovat z prvního jarního vítězství. 
Naši žáci si za předvedený výkon 
zaslouží velkou pochvalu. V dalším 
kole zajíždí v neděli do Šardic.   

-dek-
Přípravka roč. nar. 2000

FC VM – Křižanov 6:1
Chalupa Patrik 3, Rous Dominik 
2, Čech Dominik                 -chal-

Sportovní úspěchy malých fotba-
listů na ZŠ Školní
Dne 29. dubna proběhlo na hřišti 
ZŠ Školní oblastní kolo McDonal-
d ś Cupu.
Družstva mladších i starších žáků 
získala na domácí půdě 1. místo.
O týden později 6.5. vyrazila stejná 
družstva z 2. – 3. a 4. – 5. ročníků 
do Žďáru nad Sázavou.
V okresním kole byli úspěšnější 
mladší žáci, kteří se opět postavili 
na stupeň nejvyšší a postoupili do 
krajského kola.
Hrdými reprezentanty, kteří výše 
zmíněného úspěchu dosáhli „pod 
tlakem“ paní učitelky Kovtunové 

a pana Chadima, byli: Miloš Kou-
dela, Vojtěch Mezlík, Jakub Benda, 
Milan Bartušek, Lukáš Bačák, Da-
vid Homola, Marek a Mirek Malato-
vi, Hana Pavlasová, Jiří Pospíchal, 
Patrik Stupka, Daniel Frey, Nikola 
Bíbr a Lukáš Sejrek.
A 10. května tedy odcestovali malí 
sportovci „kopat“ do Jihlavy.
V krajském kole získali 4. místo. 
Odměnou jim byl krásný kopací 
míč, dobrý pocit, spousta chvály 
a pro jedinou fotbalistku Haničku 
stavebnice Lego.
Všem fotbalistům i dospělákům 
blahopřejeme a děkujeme za re-
prezentaci.

FC VM B – Slavoj Třešť 1:0 
(1:0)
Branka: 9. Kafka. Rozhodčí: Kliner 
– Křenek, Dobrovolný. Diváků: 70. 
ČK: 90. Veselý (Třešť). Sestava 
domácích: Invald R. – Netolický, 
Kružík, Halámek, Veselý (65. Mu-
cha O.) – Smejkal L. (70. Smejkal 
E.), Hort, Pól, Kafka – Ďurica, 
J. Pokorný (83. Souček)
Naši hráči začali na stadionu U Tr-
žiště svižně, to jest náporem. Již 
v 9. minutě vyslal J. Pokorný do 
křídla Horta, který po dopoledním 
zranění tradičního „pendlera“ Jed-
ličky znovu přispěchal Benfi ce obě-
tavě na pomoc, špílmachr áčka našel 
vynikajícím centrem hlavu Kafky, 
a ten poslal Velmez do vedení. Do-
mácí měli i nadále převahu. Střela 
J. Pokorného byĺa však slabá, po 
dalším výborném Hortově míči 
hlavičkoval vzduchem horizontálně 
letící Ďurica těsně vedle. Ke slovu 
se tak dostali i hosté, ale zejména 
Pěnička neměl dobře seřízená mířid-
la. Navíc byl vždy na místě brankář 
Invald, který svými jistými zákroky 
spoluhráče podržel. Poslední slovo 
tak měli znovu domácí, ale druhou, 
tentokráte krásnou a těžkou střelu 
J. Pokorného vyrazil hostující gól-

man Jindřich konečky prstů na roh.
Po přestávce se nadále hrálo naho-
ru – dolů, nebezpečných šancí ale 
ubylo, pouze Ďurica zahodil tutovku 
v podobě samostatného nájezdu. 
Zejména díky kvalitní a zodpověd-
né obranné hře domácích se už ale 
Třešť prakticky nedostala k vylože-
né šanci. Na druhou stranu ovšem 
Benfi ka nedokázala proti stále ris-
kantněji hrajícím hostům dotáhnout 
do konce slibně rozjeté protiútoky 
a přidat uklidňující druhý gól, takže 
musela až do konce o výsledek ur-
putně bojovat. Nakonec se ale dobrá 
věc podařila a všechny body zůstaly 
na domácím hřišti.

-kre-
1. Náměšť n. O.-Vícenice 22 15 3 4 48:24 48
 2. Nová Ves 22 14 4 4 40:26 46
 3. Budišov-Nárameč 22 12 5 5 41:27 41
 4. Stonařov 22 10 9 3 46:26 39
 5. Rantířov 22 11 5 6 40:26 38
 6. Rapotice 22 11 3 8 46:33 36
 7. Kouty 22 10 3 9 41:36 33
 8. V. Meziříčí B 22 7 7 8 30:29 28
 9. Bohdalov 22 8 4 10 28:30 28
10. Třešť 22 8 1 13 22:34 25
11. Přibyslavice 22 6 4 12 33:41 22
12. Šebkovice 22 5 5 12 28:51 20
13. Štoky 22 4 3 15 25:47 15
14. Křižanov 22 1 8 13 21:59 11

Text a foto: ZŠ Školní
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FOTBAL VELKÁ CENA FAJŤÁKU
MSD sk. D

FC VM – FK Pelhřimov 2:1 (1:0)
Střelci: Brychta (11.), Jaroš (80.) – 
Liška (59.). Rozhodčí: Batík – Goňa, 
Drahotušská, ž. k. Jaroš (49.), Brych-
ta (48.) – Černý (33.), Krtek (51.), bez 
č. k. Diváků 365. Sestava FC VM: 
Chalupa – Z. Mucha, P. Mucha, J. 
Krejčí – Dufek (34. Jedlička, 66. 
Ďurica), Průša (69. Veselý), Berka, 
Netrda – Hort, Jaroš, Brychta. 
Hosté – Moravec – Smrčka, Černý, 
Kocián, Kořínek – Niedrle, Fišer, 
Nepovím, Čihák (81. Cech) – Krtek, 
Liška (66. Kmoch).
Od počátku zápasu dávali Pelhři-
movští nepokrytě najevo, že jim jde 
nejen o prestiž, ale také o body. Už 
ve druhé min. zahrávali rohový kop, 
Chalupa jim ale včasným zásahem 
míč sebral. I v dalších minutách 
byli aktivnější hosté, přesto si však 
první velkou šanci vypracovali 
domácí. Jaroš zkrotil vysoký nákop, 
zadovkou přes hlavu našel Horta, 
jenže jeho nabídku jít tváří v tvář 
Moravcovi Brychta ještě nepro-
měnil. O tři minuty později už to 
bylo lepší. J. Krejčí vyzval k úniku 
Netrdu a jeho přesný míč poslal 
Brychta tentokrát hlavou do levé 
šibenice. Pelhřimovští přesto ze 
své aktivity neslevili ani procento, 
v následujících minutách zahrávali 
další dva rohy, ale do střeleckých 
pozic je obrana Velmezu nepouště-
la. První nebezpečnou střelu vyslal 
až ve 24. min. Nepovím, který se 
před vápnem soupeře uvolnil, jenže 
pálil vedle. Stejně se krátce nato 
vedlo Krtkovi, když po brejku Pel-
hřimova ve výhodné pozici minul 
vzdálenější tyč. Do třetice to byl 

Černý, kdo vyzkoušel Chalupovu 
pozornost, ten byl však na místě. 
Domácí se ke slovu dostali až ve 
37. min., zato hodně hlasitě. Po 
závaru na hranici vápna hostů se 
k přesnému a dostatečně říznému 
centru zprava dostal Průša, Jaroš 
se ideálně zavěsil do vzduchu, ale 
byla z toho jen zvonící spojnice 
břevna a levé tyče. Další drama 
před Moravcem následovalo vzá-
pětí po tr. kopu Horta, kdy hostující 
brankář míč jen vyrazil před sebe 
a po následného závaru si Mezi-
říčští vynutili další faul. K míči se 
u kratší strany vápna postavil Průša 
a přímou střelou o centimetry minul 
břevno. Tečku za poločasem udělal 
Nepovím po akci Niedrleho, a také 
on měl špatně seřízené hledí. Po 
přestávce se hlavně zpočátku hrálo 
podle stejných not, jako v dějství 
úvodním. Tr. kop Krtka z nebez-
pečné vzdálenosti stačil Chalupa 
skvělým zákrokem vytáhnout na 
roh, jenže domácí hrozící nebezpečí 
příliš na vědomí nebrali a hostům 
jejich snaha vyrovnat nakonec 
vyšla. V 59. min. vrátil Liška míč 
odražený po střele Fišera do sítě, 
i když z pozice zavánějící ofsajdem, 
a začínalo se znovu. Ve střelec-
kých pozicích na obou stranách 
se postupně vystřídali Fišer, jehož 
bombu vyrazil Chalupa nad, Jaroš 
který na dlouhou nohu poslal Vese-
lého centr za pravou tyč, Kmoch se 
svou jedovkou a Brychta, míjející 
křížnou střelou horní roh. Rozhod-
nutí přinesla až 80. min., v níž Hort 
s Veselým vyslali po pravé straně 
Ďuricu, ten ukázkově našel Jaroše 
a meziříčského kanonýra stěstí 
tentokrát neopustilo. O tři minuty 
už ano, když svůj druhý gól vstřelil 

z ofsajdové pozice. Pelhřimovští 
pak hráli vabank a Velmez měl v 84. 
a 85. min. po kontrech dvojice Ďuri-
ca – Jaroš a trojice Netrda – Berka 
– Z. Mucha své jednobrankové ve-
dení navýšit, ale potřebná přesnost 
a klid chyběly.
Milanu Volfovi a jeho svěřencům 
tentokrát jejich plány vyšly. „Chtěli 
jsme Pelhřimovu oplatit podzimní 
porážku a vyhrát tak třetí jarní 
derby, čímž bychom odskočili na-
šim pronásledovatelům v tabulce. 
Tentokrát se podařilo, ovšem vý-
hra se rodila těžce. Aktivní hrou 
jsme vstřelili brzy vedoucí branku 
po nádherné akci, poté nastřelili 
břevno, ale pak jsme začali propa-
dávat ve středu hřiště. Na začátku 
druhého poločasu soupeř vyrovnal, 
ovšem domnívám se, že z jasného of-
sajdu. Chvilku jsme se z inkasované 
branky vzpamatovávali, ale posled-
ní čtvrthodinu jsme se dostávali do 
vyložených brankových příležitostí. 
A dočkali jsme se. Také naše akce 
před druhou brankou byla výstav-
ní. Výhru jsme mohli ještě třikrát 
pojistit, ale vždy chyběl kousek,“ 
zhodnotil Volf.                       -ber-
 1. Šardice 24 16 6 2 50:13 54
 2. Slovácko B 25 14 5 6 50:24 47
 3. Žďár n. Sáz. 25 13 4 8 41:30 43
 4. Velké Meziříčí 25 11 6 8 30:38 39
 5. Konice 26 10 5 11 33:38 35
 6. Třebíč 25 9 7 9 35:33 34
 7. Napajedla 25 10 4 11 33:37 34
 8. Rosice 25 8 8 9 33:39 32
 9. Pelhřimov 26 8 8 10 32:38 32
10. Uherský Brod 25 8 7 10 34:34 31
11. Blansko 25 7 10 8 35:41 31
12. Vikt. Otrokovice 25 6 11 8 30:27 29
13. Vyškov 25 8 4 13 25:31 28
14. Rousínov 25 5 11 9 24:34 26
15. Boskovice 25 4 6 15 30:58 18

Když po sezoně 1999-2000 a po 
postupu do nejvyšší juniorské 
soutěže, přeboru ČR, vyslovil Petr 
Juda přání hrát extraligu dalších 
deset let, někteří, včetně mě, se 
pobaveně usmívali. Skutečnost 
však dala za pravdu našemu kouči 
a myslím si, že nejenom já se mu 
tímto musím omluvit. Na druhou 
stranu i díky tomu, že mám možnost 
dlouhodobě nahlížet pod pokličku 
tohoto zázraku, už dneska vím, že 
se nejedná o žádnou šťastnou sou-
hru okolností, ale o systematickou, 
smysluplnou, ale pořád hlavně 
dřinu a stoprocentní nasazení všech 
aktérů. Hráčů i trenérů. Jenom ta 
společně s partou může v kolektiv-
ním sportu přinést úspěch. Za těch 
deset sezon se mohou nepřetržitou 
účastí v extralize pochlubit pouze 
celky USK Praha, Vavexu Příbram, 
Dukly Liberec a Spartaku Velké 
Meziříčí. V tomto srovnání jsme tak 
trochu volejbalovým trpaslíkem, ale 
jenom z pohledu velikosti měst.
Na tomto místě je však třeba při-
znat, že doba, kdy v našich dre-
sech váleli pouze kluci z Meziříčí 
a nejbližšího okolí, je již minulostí, 
díky spolupráci v rámci téměř celé 
Vysočiny v našich dresech hrají 
a hráli kluci z Jihlavy, Třebíče, 

V neděli 23. května se uskutečnil 
již 3. ročník MTB závodů na Faj-
tově kopci – Velká cena Fajťáku. 
Díky letošnímu květnovému počasí 
a hlavně sobotnímu „slejváku“ jsme 
měli trochu obavy, zda se závodníci 
neutopí v blátě, ale nedělní počasí 
bylo ideální, a tak závod byl ve 
znamení polojasného počasí.
V loňském ročníku se velmi osvěd-
čila časovka na Ambrožný a zpět. 
Proto i letos byl tento závod velmi 
silně obsazen. Jak by ne, nejrychlejší 
čas byl odměněn Prize Money 3000 
CZK. Trať doznala oproti loňsku 
několik změn a soustředila se více 
na cesty mimo silnici. Tradiční 
dětská kategorie byla velmi silně ob-
sazena a všechny děti si to patřičně 
užívaly a bezprostředně se radovaly 
ze svých výkonů a vyhraných cen. 
Rodiče své ratolesti patřičně podpo-
rovali. Všichni opět přislíbili účast 
i v příštím ročníku.
Kategorie XC byla obsazena ne-
jen místními matadory ale přijeli 
i „ostřílení borci“ kteří XC jezdí 
nejen v českém ale i ve světovém 
poháru. Pět náročných kol v lehce 
bahnitém terénu XC trati zvládnul 
nejlépe Jiří Šuta z týmu Eurofoam 
Sport Team. Časovka na vrchol 
Ambrožný 640 m. byla obsazena 
nejlépe a byla výzvou pro mnoho 
místních i elitních borců v několika 

(Dokončení z minulého čísla.)
O naší výhře jsme rozhodli dvěma 
brankami ve druhé třetině a tento 
stav jsme za cenu obrovské oběta-
vosti udrželi až do konce. Radost 
českých hráčů byla obrovská. Sen 
zahrát si o medaile na jejich prvním 
mistrovství světa se stal skutečnos-
tí. Naši radost kalil pouze fakt, že ve 
snaze vyhrát za každou cenu točili 
trenéři na ledě minimum hráčů, 
a ti jevili po čtvrtfi nále známky 
naprostého vyčerpání.
První semifi nálový souboj byl ev-
ropskou záležitostí. Nastoupili jsme 
proti Finsku, které si do souboje 
o medaile proklestilo cestu ze sever-
ského derby po vítězství nad Švéd-
skem. Czech Select začal lépe a ujal 
se vedení, ale seveřané po dvou 
chybách naší obrany strhli výhodu 
vedení na svou stranu. Pro osud čes-
kých nadějí bylo velmi důležité, že 
jsme ještě těsně před první sirénou 
šli opět do vedení v poměru 3:2.
V dalších fázích utkání o fi nále jsme 
se soustředili na precizní obrannou 
hru, na které se podíleli všichni 
hráči. Z překvapivých protiútoků 
jsme dokázali účinně ohrožovat 
fi nskou bránu. Také při nás stálo 
trochu štěstí a díky všem těmto 
okolnostem jsme nakonec po ví-
tězství 5:2 mohli slavit překvapivý 
postup do fi nále.
V souboji o bronz zvítězil Výběr 
západní Ameri-
ky nad Finskem 
3:2. Proti českému 
týmu se postavil 
kanadský repre-
zentační výbě r 
z oblast í Onta-
rio a Manitoba, 
jehož základ byl 
sestaven z hráčů 
špičkových týmů 
z oblasti Toronta 
a dalších hokejo-
vých center toho-
to rozsáhlého ho-
kejového území. 
Kromě toho proti 
nám stála čtveřice 
švédských roz-
hodčích, kteří od 
počátku vyřazova-
cích bojů českým 

Od víkendu 29. května Ski 
klub Velké Meziříčí zahajuje 
letní provoz vleku s možností 
půjčení horských trojkolek 
a koloběžek. Vždy v sobotu 

a neděli od 11.00 do 19.00.
Informace též na 
www.skivm.cz

kategoriích. Nejlepší v kategorii 
Masters David Fiedler z týmu Uni-
qua ALK Jihlava zvládnul trasu za 
28 minut 50 sekund a bral Prize Mo-
ney 3000 CZK. Ve volných chvílích 
mezi jednotlivými závody se před-
stavili na 4x dráze borci z Třebíče, 
kteří ukázali svoje umění v ovládání 
kola. Již nyní se těšíme na další roč-
níky a tedy nezbývá, než poděkovat 
všem sponzorům, kteří přispěli 
k úspěšnému uspořádání závodu. 
Velké poděkování zaslouží rovněž 
Ski klub Velké Meziříčí a všichni 
dobrovolníci, kteří dokázali aktivně 
pomoci při organizaci závodu.
Sponzoři: Giant-Bicycles, Prolog 

– Bohuslav Ludvík, ATC Mont, 
s. r. o., Elmaco elektroinstalace, 
JK Cyklo, MJ Moto, Elektroservis 
Havelka, Ski klub Velké Meziříčí, 
Radka Klikarová – Papírnictví 
Vavras, mediální partner Velkome-
ziříčsko.                    Text a foto: -jk-

Pavel Zacha – třináctiletý hokejový mistr světa
barvám vyloženě nepřáli.
Pro osud fi nále bylo důležité, že se 
našemu týmu dařilo v koncovce. 
Ujali jsme se vedení 2:0, které 
Kanaďané ve 14. minutě dokázali 
snížit. Od druhé třetiny připomí-
nalo střetnutí více válku než lední 
hokej. Hrálo se opravdu tvrdě na 
obou stranách, ale český tým nebyl 
poskládán z hráčů, kteří by uhýbali 
v soubojích. Lídři našeho týmu 
odehráli desítky utkání se zámoř-
skými soupeři a vystupovali velmi 
sebevědomě. Mezi potyčkami jsme 
nezapomínali hrát hokej a díky této 
schopnosti jsme se ujali rozhodující-
ho vedení 4:1. V posledních šesti mi-
nutách zápasu jsme hráli neustále ve 
třech hráčích, švédští sudí odváděli 
„skvělou“ práci. Kanada už v této 
době odvolala brankáře a hrála proti 
nám s převahou tří hráčů v poli. 
Ale ani tato drtivá početní převaha 
nepřinesla pochyby o výsledku. 
Hrstka statečných českých hráčů 
hrála famózní hokej, naši chlapci 
nezmatkovali a dovolovali si ve 
vlastní třetině neuvěřitelné věci, 
drželi puk a chvílemi i zesměšňovali 
kanadské vyhlášené „plejery“, kteří 
byli v posledních minutách nuceni 
netypicky sklonit hlavy před českou 
hokejovou převahou.
V prvních okamžicích po závěrečné 
siréně propukla obrovská radost 
a euforie společně se smrtelnou 

únavou exponovaných hráčů, která 
neodezněla ani po několika dnech. 
Ale hra za hranicí možností je 
dnes nutnou podmínkou úspěchu 
na mezinárodní scéně. Tohle hráči 
věděli, dokázali tento požadavek 
splnit a mohli díky tomu poprávu 
dosáhnout světového prvenství.
Pavel Zacha odehrál vrcholnou akci 
své dosavadní sportovní kariéry ve 
zvláštní situaci. Byl trenéry požá-
dán, aby nastoupil v pozici obránce. 
Souhlasili jsme s tím, protože bez 
posílení obrany bychom do Rigy 
odlétali bez ambicí. V konečném 
součtu se toto opatření ukázalo jako 
skvělý tah trenérů. Odchovanec 
HHK dostal funkci asistenta kapi-
tána týmu a byl hráčem, který ode-
hrál z našeho týmu nejvíce minut. 
V oslabení jej trenéři nechávali i tři 
střídání po sobě na ledě, při přesi-
lovkách odcházel z ledu minimálně. 
Podle slov trenérů zvládl tuto roli 
výborně. Byl dokonce jako obránce 
nominován do All Stars Mistrovství 
WSI, zahrál si v první pětce výběru 
Evropy proti výběru Ameriky, 
který Evropané vyhráli 6:3. Přišla 
pozvánka do Výběru Evropy, který 
se zúčastní v červnu velkých turnajů 
amerických, kanadských a evrop-
ských nadějí v Torontu, Buffalu 
a Detroitu. Tento evropský select 
sestavují švédští trenéři.
Přišly konkrétní nabídky na hoke-

jová stipendia na kanad-
ských středních školách 
s nejlepšími hokejovými 
týmy, s možností po-
stupu na americké uni-
verzity, které disponují 
úspěšnými hokejovými 
programy, ze kterých 
se v posledních letech 
prosazuje až třikrát více 
mladých hráčů do draf-
tu NHL, než kolik se 
jich prosadí z českého 
prostředí.
Neuvěř itelně úspěšná 
sezona končí – nastává 
odpočinek před sezonou 
další, která se už bude 
odvíjet v českém prostře-
dí extraligy mladšího 
dorostu.       

-zach-

Volejbalisté oslavili kulaté výročí

Havlíčkova Brodu, Žďáru, Nového 
Města, Polné atd.
Ale abych se vrátil k páteční ex-
hibici. Myšlenka byla jasná. Sejít 
se, v mnoha případech po létech, 
zase doma, pokecat a hlavně po-
těšit desítky a možná stovky di-
váků, kteří jim za ta léta svojí 
přítomností a fanděním pomáhali 
k úspěchům. Termín byl zvolen 
tak, aby nekolidoval s přípravami 
v oddílech, a tak se v tělocvičně 
u kostela sešla opravdu skvostná 
sestava odchovanců, ale i rodičů, 
sponzorů a ofi ciálních hostů. Vlast-
ní exhibice se nesla v duchu souboje 
„staří – mladí“, sestava starých, to 
byli hráči, kteří extraligu vybojo-
vali a hráli první dva roky, mladí, 
to byl zbytek. Po dvouhodinové 
bitvě, která sice nebyla tentokráte 
zase tak moc napínavá, protože 
asi nikdo z přítomných nepřišel 
kvůli výsledku, se radovali „staří“, 
kteří v tie-breaku byli o dva míče 
lepší. Přesto, i když se jednalo 
o exhibici, volejbal určitě neplakal, 
ba naopak. Volejbaloví labužníci 
si určitě přišli na své. Tvrdé, ale 
i chytré útoky, perfektní zákroky 
v poli. Pro pamětníky to byla i ur-
čitá nostalgie pozorovat Kryšpína, 
Jelena, Rohlíka, Džuziho a další 

v akci. Před těmi desíti roky to byli 
sedmnácti-osmnáctiletí kluci, dnes 
jsou to chlapi v nejlepších volejba-
lových letech, o kterých ještě určitě 
uslyšíme. Na tomto místě nemohu 
nezmínit strůjce tohoto nemalého 
zázraku, Petra Judu. Je to člověk, 
který se může bez uzardění ohléd-
nout za sebe, ale to není jeho styl. 
On hledí hlavně do budoucnosti 
a musím říci i z vlastní zkušenosti, 
že dokáže své představy realizovat. 
Tato vlastnost spolu s nesmírným 
nasazením je pro jeho svěřence tou 
největší přirozenou autoritou, a tak 
není divu, že slaví úspěchy.
Deset let je tedy za námi, a nyní 
věřme, že bude meziříčský „zá-
zrak“ pokračovat i nadále. Na závěr 
mi dovolte, abych touto cestou za 
všechny volejbalisty poděkoval 
vedení ZŠ, speciálně řediteli Petru 
Hladíkovi, za maximální pocho-
pení po celou sezonu, ale i při této 
netradiční akci.
Sestava Modrých: Vašíček, Kryštof, 
Hrazdira, Novák, Trnka T., Doležal, 
Jelínek, Hybášek S., Meloun, Kli-
ment; sestava Červených: Barák, 
Auer, Málek, Kadlec, Hovorka, 
Homola, Uchytil, Trojan, Šimek, 
Kučera.

Text a foto: Jaroslav Konečný
Pavel Zacha z Velkého Meziříčí na mistrovství v Lotyšsku.
                                            Foto: archiv P. Zachy


