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Založeno roku 1919

Právě dnes:

v 19.30 hodin na nádvoří zám-
ku (v případě chladného počasí 
v Jupiter clubu, tel. 566 782 004)

David Dorůžka 
Trio

jazzový koncert v rámci Mezi-
národního hudebního festivalu 
13 měst Concentus Moraviae
Více na straně 8

Probíhá 
výzkum

Od 21. do 25. června 2010 pro-
vádí studenti Katedry kulturo-
logie FF UK Praha ve Velkém 
Meziříčí výzkum obyvatel 
s cílem zjistit názory lidí na 
různé stránky života ve městě 
a přání, co by se mělo zlepšit. 
Osloveno je 400 náhodně 
vybraných obyvatel města, 
jejichž jména se nezapisují do 
dotazníků a k vyplněným do-
tazníkům nebude mít přístup 
nikdo z Velkého Meziř íčí. 
Město dostane pouze souhrnné 
výsledky, které může využít 
při rozhodování o řešení růz-
ných problémů a s nimiž také 
seznámí obyvatele. Tazatelé 
se musí prokázat průkazem. 
Jejich jména si můžete ověřit 
telefonicky 566 781 047 na in-
formačním centru MěÚ VM.

Iva Horká

Souboj titánů

v 19.30 v kině Jupiter club
dobrodružný fantasy fi lm.
Dále budou opět promítány 
úspěšné fi lmy Ženy v pokuše-
ní – pátek 25. 6. a Doktor od 
jezera hrochů v sobotu 26. 6.
Více na straně 7

Sobota 26. 6. v 15 hodin

Tradiční setkání 
harmonikářů 
ve Lhotkách

Více na straně 8

Neděle 27. 6. v 15 hodin na 
Fajtově kopci

Co čas neodvál
– odpolední čaj
Více na straně 8

Pondělí 28. 6. v 19.30 hodin

Malý princ
divadelní představení na malé 
scéně Jupiter clubu.
Více na straně 8

Velkomeziříčsko 
o prázdninách

V červenci vychází 14. a 28., 
v srpnu 11. a 25. Od 8. září opět 
pravidelně každou středu.

-simf-

Hlavní průtah Křižanovem od 
Žďáru nad Sázavou na Velkou Bíteš 
má nový asfaltový povrch. Silnice 
první třídy I/37 byla počátkem 
druhého červnového týdne zcela 
uzavřena a o víkendu pak již jen 
částečně. Důvodem byly stavební 
práce na její opravě. Ty spočívaly 
ve zbroušení vrchní vrstvy komu-
nikace a poté v pokládce nového 
povrchu. Ve fi nále proběhlo vodo-

Křižanovský průtah 
je po opravě

rovné dopravní značení. Nyní již 
řidiči jezdí od křižanovské benzi-
nové pumpy ulicí Za Branou přes 
Masarykovo a Benešovo náměstí 
až na konec ulice Ořechovská po 
novém asfaltu. Délka opraveného 
úseku komunikace, která je ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky, je bezmála jeden 
a tři čtvrtě kilometru.

Text a foto: Martina Strnadová

Míra nezaměstnanosti ve Velkém Meziříčí je za 
květen 10,5 procenta z dosažitelných. Což je oproti 
předchozím měsícům zlepšení. Ještě v lednu byla ve 
velkomeziříčském mikroregionu nejvyšší z celého 
žďárského okresu, když činila 13,9 procent. Přesto je 
více než desetiprocentní míra nezaměstnanosti v na-
šem městě stále druhá nejvyšší na okrese. Nejhůře je na 
tom tradičně Bystřice nad Pernštejnem s 11,7 %. Nové 
Město na Moravě má míru nezaměstnanosti 9,3 %, 
Velká Bíteš 8,8 % a Žďár nad Sázavou 7,8 %. Oproti 
předcházejícímu měsíci se míra nezaměstnanosti sní-
žila nejvíce právě na Velkomeziříčsku, a to o 1,1 %, 
stejně tak i na Bystřicku. „Podle úřadu práce je u nás 
největší pokles nezaměstnanosti z regionů okresu. Ale 
to bude způsobeno pravděpodobně sezonními prace-
mi stavebních fi rem,“ domnívá se starosta František 
Bradáč a dodává, „mluvil jsem s některými zástupci 
zaměstnavatelů. Ti říkají, že práce mají celkem dost, 
ale jsou velmi opatrní s nabíráním nových pracovníků, 

Nezaměstnanost ve Velkém Meziříčí 
je nižší, ale stále přes 10 procent

raději to řeší přesčasy.“ Pár lidí snad podle něj nabírala 
například kablovka – nkt či Motorpal.

Celý žďárský okres má za květen 2010 míru neza-
městnanosti 9,4 %, přičemž v evidenci úřadů práce 
je 5 965 všech uchazečů. Necelých padesát procent 
z toho je žen. Třiadvacet uchazečů připadá na jedno 
volné pracovní místo.

V celorepublikovém průměru se nejlépe vede okresu 
Praha – východ, který má pouhých 3,8 % nezaměst-
naných, a je tak na 77. místě. Naopak na prvním 
místě s nejvyšším počtem nezaměstnaných je okres 
Most – 15,7 %. Žďárský okres se tak na žebříčku míry 
nezaměstnanosti nachází v té lepší polovině, když je se 
svými 9,4 % na 34. místě. Ještě srovnání s ostatními 
okresy Vysočiny – Jihlava má 8,2 % nezaměstnaných, 
Třebíč 11,1 %, Havlíčkův Brod 8,5 % a Pelhřimov 
pouhých 6,4 %.

Martina Strnadová, s využitím zdroje 
http://portal.mpsv.cz/

Letní koupaliště ve Velkém Me-
ziříčí zahájilo provoz ve druhém 
červnovém týdnu s nástupem hor-
kého počasí. Ač původně vstupné 
zůstalo beze změny ve srovnání 
s loňským rokem, první zkušenosti 
se zprovozněním ukázaly potře-
bu jeho úpravy. Základní změna 
vznikla v důsledku zavedení tur-
niketů. „Především malé děti totiž 
mají problém, že jím vůbec neoto-
čí,“ vysvětluje starosta František 
Bradáč a dodává, „do šesti let tedy 
budou mít celodenní vstup zdar-

Vstupné na koupaliště se mění.
Pro děti až do šesti let bude zdarma

Koncertem na vnitřním nádvoří velkomeziříčské-
ho zámku v úterý patnáctého června večer oslavila 
hudební skupina Geneze dvacet let svého působení. 
Představili se jak stávající členové kapely, tak její 
stálí hosté a pochopitelně také bývalí zpěváci i mu-
zikanti. Na pódium si tedy po letech stoupla někdejší 
nezanedbatelná opora skupiny, manželé Dana a Luboš 
Konvalinkovi, dále Karel Kaštan, Miloš Motyčka 
či Jiřina Peroutková. Posluchačům pak celá sestava 
postupně nabídla více než třicet písní, jež mapovaly 
dvacetiletou éru. Jako první zaznělo symbolické Po sté, 
po ní Zastavím se či Čekej můj návrat. Skalní fanoušci 
si pochopitelně přišli na své, neboť v průběhu koncertu 
zazněly mimo jiné dnes už ‚hitovky‘ jako Tam, kde 
neprší na motýly, Půlnoční přílet, Sáře či Láhev a kříž 
a další. Kdo má rád spíš skladby à capella, ten nepohrdl 
anglicky zpívanými písněmi Great Is The Lord, More 
Like You In Christ Alone a další.

Celým večerem provázela moderátorská stálice 
Geneze Lidka Vidláková.

Z původních členů zbyli jen dva
Skupina Geneze byla založena v roce 1990. Za-

kládajícími členy byli Věra Novotná (zpěv), Dana 
Konvalinková (zpěv), Lubomír Konvalinka (kytara, 
zpěv), Karel Kaštan (kytara, zpěv) a vedoucí skupiny 
Oldřich Inochovský (kontrabas, zpěv). Z původních 
členů do dnešních dnů zbyli jen dva – Věra Novotná 
a Oldřich Inochovský. Ten k počátkům říká: „Vzhle-
dem ke svému obsazení se kapela hned od začátku 
věnovala žánru černošských spirituálů a křesťanských 
písní. Polistopadová doba umožnila tomuto seskupení 
prosadit se brzy v tomto směru na různých soutěžích 
a přehlídkách. Zde doma pak začala téměř okamžitá 
spolupráce s evangelickým i římskokatolickým farním 
úřadem.                                 (Pokračování na straně 2.)

Skupina Geneze oslavila 20 let 
na hudební scéně

ma.“ Dosud mohly na koupaliště 
zadarmo pouze děti do dvou let. 
Další úprava vstupného spočívá ve 
sjednocení částky u dětí do patnácti 
let a důchodců. Děti do patnácti let 
platí 30 korun a senioři stejně jako 
dospělí držitelé ZTP průkazu pů-
vodně platili o desetikorunu méně. 
Celodenní vstupné pro všechny 
tyto kategorie teď bude stejné, tedy 
30 korun. Děti až do osmnácti let, 
které vlastní průkazku ZTP, budou 
mít vstup také zdarma.

Nové turnikety u vstupu na kou-

paliště umožňují zájemcům zaplatit 
si třeba pouze jednu či dvě hodiny 
pobytu u bazénu. Hodinová sazba je 
nyní také sjednocena, a to na zákla-
dě stejného principu jako celodenní 
vstupné. Hodina pro dospělého stojí 
10 korun a pro ostatní 6 korun. Stej-
ně pak i u permanentek. Ty jsou na 
deset vstupů a dospělí za ni zaplatí 
450 korun a děti do patnácti let, 
dospělí držitelé ZTP průkazu a dů-
chodci 270 korun. Záloha na kartu 
do turniketu činí 50 korun.

Martina Strnadová

Věra Novotná (vpravo) a Oldřich Inochovský (druhý zleva) stáli u zrodu kapely, která se tehdy jmenovala 
Genesis. Jsou jediní dva, kteří vytrvali celých dvacet let. Uprostřed Alena Bednářová, nejnovější zpě-
vačka nynější skupiny Geneze, zcela vlevo Luboš Polášek.                                                  Foto: Iva Horká

Velkomeziříčští si minulý víkend užívali svoji letní pouť. Náměstí se 
tak opět zaplnilo tradičními atrakcemi, mezi nimiž nechyběly ani některé 
novinky. Ty si dosytnosti vyzkoušely děti, ale nepohrdli ani dospívající 
či dospělí. Tato pouť, již v našem městě zavedl bývalý velkomeziříčský 
děkan Jan Peňáz v roce 1993, se koná na svátek svatého Jana (24. 6.).  
U této příležitosti se kromě mší svatých, jež sloužil spolu s děkanem 
P. Lukaszem Szendzielorzem také jeho host, polský kněz P. Adam Wycisk, 
kaplan v kostele sv. Maxmiliána v Tychách v Polsku, konaly i doprovodné 
akce. V pátek například koncert populární skupiny Nightwork v čele 
s Vojtou Dykem a Jakubem Prachařem (blíže viz strana 5), ale také třeba 
pouťová zábava na Fajtově kopci s kapelou Kozénka Band a s poloviční 
zabijačkou, jíž vévodily typické pochoutky. 

Další pouť, zimní, se v našem městě slaví 6. prosince – na svatého 
Mikuláše, jemuž je zasvěcen i zdejší chrám.

Text a foto: Iva Horká

Město žilo poutí

U příležitosti velkomeziříčské pouti byla také otevřena věž kostela svaté-
ho Mikuláše. Na tento fakt upozorňuje velký transparent na ochozu (viz 
snímek).                                                                            Foto: Iva Horká



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 25 23. června 2010 strana 2

Zprávy z jednání Rady města z 16. 6. 2010
 1. Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene – uložením 

vodovodní přípojky do pozemků města parc. č. 5707/19 a 5707/32 na 
ul. K Novému nádraží ve prospěch Lékárny U Černého orla s právem 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby.

 2. Rada města souhlasila s pronájmem těch částí pozemku parc. č. 5075/1 
na ul. Karlov, kde jsou umístěny reklamy motelu Jestřábec a hotelu 
Amerika, a to za stejných podmínek, jak bylo odsouhlaseno Radou 
města 5. 5. 2010 pro pronájem panelu HAD.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj: 67 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 67 tis. Kč – § 3113 výměna kotle v tělocvičně Charita 
     na ul. Poštovní – náklady hrazené městem
 2. Zdroj: 32 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství v m. č. Hrbov
 Rozdělení: 32 tis. Kč – § 2341 zpracování PD na odbahnění
     rybníčku Hrbov
 3. Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m. č. Olší n. O.
 4. Zdroj: 80 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 80 tis. Kč – § 2212 oprava poškozené opěrné zdi na 
     ul. Bezděkov
 5. Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3330 dotace pro Římskokatolickou
     farnost Velké Meziříčí se sídlem Náměs-
     tí 16/18, VM, účel: náklady na projekt 
     „Toulky velkomeziříčským děkanstvím“

 4. Rada města na návrh bytové komise a ředitele MSB schválila přidě-
lení bytů na ulici Čermákova 1927/4, Čermákova 2066/57, Pionýrská 
1874/3, Pionýrská 2011/5, dále schválila směny bytů a souhlasila 
s prodloužením nájemního vztahu k ubytovací jednotce č. 4 na ul. Uh-
řínovská 540/20, VM. Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců.

 5. Rada města souhlasila s ukončením nájemní smlouvy garáže v domě 
Čermákova 2009/49, Velké Meziříčí a s uzavřením nájemní smlouvy 
na tuto garáž s novým nájemcem.

 6. Rada města schválila úpravu smluvního nájemného s infl ační dolož-
kou v domech na ulici Pionýrská 1873, 1874, 2011, Čermákova 1926, 
1927, 2009, 2012, 2039, 2040, 2064, 2065, 2066 a Hornoměstská 103, 
104, 105, 113, 423, 424, 425, 426 každoročně vždy k 1. 7. o míru infl ace 
stanovenou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok 
až do doby, než jeho úroveň dosáhne výše nájemného 48 Kč/m2/měsíc.

 7. Rada města vzala na vědomí pořádání akce Truck show 2010 s prů-
jezdem trucků po silnici II/602, II/360, III/3494 a III/03719 městem 
Velké Meziříčí v sobotu dne 17. 7. 2010.

 8. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM, s. r. o., schválila nový ceník na Letní koupaliště Palouky dle 
předloženého návrhu: jednotka sazba
a) celodenní vstupné dospělí 1× 50 Kč
 celoden. děti do 15 let, důchodci, ZTP dospělí 1× 30 Kč
 celoden. děti do 6 let, ZTP děti do 18 let 1× 0 Kč
b) vstupné dospělí 1 hod. 10 Kč
 děti do 15 let, důchodci, ZTP dospělí 1 hod.  6 Kč
 vstupné děti do 6 let, ZTP do 18 let 1 hod.  0 Kč
c) permanentka/10 vstupů/dospělí 1× 450 Kč
 permanentka/10 vstupů/děti do 15 let,
 důchodci, ZTP dospělí 1× 270 Kč
d) záloha na kartu 1× 50 Kč

 8. Na základě žádosti ředitelky MŠ Rada města souhlasila s písemnou 
výpovědí Smlouvy o výpůjčce mezi městem Velké Meziříčí a Juná-
kem – svazem skautů a skautek ze dne 17. 1. 2005 na nebytové prostory 
v suterénu mateřské školy na ulici Sokolovská s tím, že výpůjčitel 
uvolní tyto prostory nejpozději do 31. 12. 2010.

 9. Rada města na základě § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) 
povolila pro šk. rok 2010/2011 výjimku z nejvyššího počtu dětí takto:
Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci:
MŠ Sokolovská 100 dětí (25, 26, 26, 23); MŠ Sportovní 78 dětí (26, 
26, 26); MŠ Čechova 100 dětí (25, 25, 25, 25); MŠ Nad Plovárnou 50 
dětí (25, 25); MŠ Mírová 56 dětí (28, 28); Základní škole a mateřské 
škole Velké Meziříčí, Mostiště, PO MŠ Olší nad Oslavou 28 dětí.

10. Rada města vydala nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2010, kterým se 
vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na úze-
mí Lesního hospodářského celku Tišnov pro katastrální území Pánov.

11. Rada města souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve znění 
předložené přílohy, kdy v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, 
že orgány města Velké Meziříčí budou místo obcí, které o to požádají 
podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů vykonávat: zapisovat údaje vedené v informačním 
systému evidence obyvatel, týkající se evidence adres místa trvalého 
pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, 
popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum 
ukončení trvalého pobytu na území České republiky a § 10 b, kdy se 
na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemnosti, 
její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
Tato činnost bude zpoplatněna částkou 20 Kč za jednoho obyvatele.

12. Rada města vzala na vědomí žádost sportovní komise o navýšení 
dotace sportovním oddílům pracujícím s mládeží pro rok 2010, která 
byla předložena na dnešní jednání Rady města.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit v měsíci září 
rozpočtové opatření, které bude řešit navýšení dotace sportovním od-
dílům pracujícím s mládeží pro rok 2010, a to ve výši 300 000 Kč.

13. Rada města jmenovala zástupce města Velké Meziříčí do řídícího 
výboru projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vy-
sočina“, a to vedoucího odboru životního prostředí ing. Jiřího Zachara 
a náhradníka – ředitele TSVM, s. r. o., ing. Jaroslava Mynáře.

14. Rada města uložila připravit na jednání Zastupitelstva města v měsíci 
září rozpočtové opatření na částku 30 000 Kč na připravovanou pub-
likaci s názvem „Kdybych mohl změnit historii…“, kterou vydá Fond 
Třebíč, o. p. s. Tato publikace bude věnována historikovi, fi lozofovi 
a muzeologovi Bohuslavu Mikuláškovi. Publikace bude sborníkem 
esejí a úvah, ale i odborných přednášek a článků.

Ing. František Bradáč, starosta města

Žáci devátých i osmých ročníků 
velkomeziříčských základních škol 
besedovali s vedením města Velké 
Meziříčí. Sešli se minulý týden 
v kinosále Jupiter clubu se starostou 
Františkem Bradáčem a místosta-
rostou Josefem Komínkem, kteří 
odpovídali na jejich dotazy. Mladí 
spoluobčané se o dění v našem 
městě zajímají, mají vcelku přehled 
o dokončených i připravovaných ak-
cích a mnohé jim není lhostejné, jak 
se často říká. Dokázali to svými za-
svěcenými dotazy. Jak poznamenal 
starosta František Bradáč: „Setkání 
se žáky bývá docela podnětné. Jsou 
přímočaří.“

Žáci měli své dotazy předem při-
pravené a bylo jich dost. Dotýkaly 
se rozličných oblastí od financí, 
přes výstavbu, školství, sport až 
po kulturu a další. Hned ten první 
se ptal na to, proč město povolilo 
v územním plánu nekoordinovanou 
výstavbu fotovoltaických elektráren 
na svém území. Starosta Bradáč 
vysvětlil, že mohou vznikat pouze 
na plochách, které jsou v územním 

Nepřemýšlíte o zlepšení zdravotnictví ve městě? ptali se žáci starosty
plánu města vyčleněny pro výro-
bu. Jinou možnost regulace město 
samo nemá. Limity mohou dát 
investorům pouze elektrárenské 
společnosti. A následovaly další 
– dost bylo těch, které se točily 
kolem sportu – třeba proč na fotbal 
dává město víc peněz než na hokej, 
zda za hasičskou zbrojnicí někdy 
vznikne pořádné hřiště pro hodiny 
tělocviku základní školy Sokolov-
ská, kdy bude ve městě skatepark, 
nějaká nová cyklostezka, lanové 
centrum či zda se někdy dočkáme 
již mnohokrát probíraného krytého 
bazénu nebo zda budou na letním 
koupališti solární panely pro ohřev 
vody. Velkomeziříčské teenagery 
– náctileté však zajímá i to, proč 
chce město kácet lípy, proč nejsou 
ve Velkém Meziříčí k sehnání bri-
gády pro patnáctileté, zda ve městě 
vzniknou nějaká nová sídliště, proč 
blikají lampy na Bezděkově, zda 
by se mohl zlepšit stav vlakového 
nádraží či také proč není v našem 
městě pouťová zábava, jaká je pra-
covní náplň starosty města a mnohé 

další. Odpovědi zástupců města 
byly konkrétní a některé deváťáci 
přijali s potěšením, jiné možná 
méně. Mnozí se totiž svých poža-
davků dočkají, ale další ne. Podpora 

různým aktivitám a nápadům dětí 
ze strany vedení města jistě nechy-
bí, ale pochopitelně ne na všechno 
se najdou peníze.

Martina Strnadová

Ne všechny dotazy deváťáků byly vážné, některé pobavily krom velkome-
ziříčského starosty s místostarostou i spolužáky.

Foto: Martina Strnadová

Smluvní nájemné
v městských bytech se zvedne

Nájemci bydlící v městských bytech se smluvním nájemným ve Velkém 
Meziříčí budou platit více než dosud. Smluvní nájemné se zvedne zatím 
o jedno procento, což je přesně výše úřední infl ace vyhlášené za loňský 
rok. Smluvní nájemné se pak bude každoročně zvedat vždy o infl aci, 
dokud nedosáhne výše regulovaného nájemného. To v současné době činí 
48 korun za metr čtvereční na měsíc. Radní se výší nájemného zabývali 
na podnět městské správy bytů. Dosud totiž všichni nájemci neplatí za 
městský byt stejně. Velké Meziříčí má asi šest stovek vlastních bytů 
a přibližně ve třetině z nich platí smluvní nájemné. A to je nižší než to 
regulované, které nájemci hradí ve většině městských bytů. Rada tedy 
schválila smluvní nájemné s infl ační doložkou. „My je totiž nemůžeme 
navýšit skokově. Budeme tedy navyšovat postupně, dokud se to nesrovná, 
aby některé byty nebyly oproti jiným zvýhodněny,“ vysvětluje důvod 
starosta města František Bradáč.                                    Martina Strnadová

Zeď opraví
Oprava poškozené zdi na Bez-

děkově ve Velkém Meziříčí vyjde 
na 80 tisíc korun. Zaplatí ji město, 
i když je stavba na soukromém 
pozemku. Požádal o to majitel 
pozemku. „Obrátil se na nás s tím, 
že je zeď ve špatném stavu,“ říká 
starosta František Bradáč. Majitel 
vysvětluje svůj požadavek tím, že 
zídka podpírá místní komunikaci. 
„Byli jsme se tam podívat. Je to 
pravda, zeď drží naši silnici,“ po-
tvrzuje starosta. Město již zajistilo 
kameníka. Ten opravu provede, 
aby silnice nebyla ohrožena se-
sutím. Jde o část komunikace na 
Bezděkově, při výjezdu jedno-
směrkou od základní umělecké 
školy směrem nalevo. V místě 
dříve stávala stavba, která je již 
zbořená a zůstala pouze zmiňova-
ná zídka.                               -mrs-

MHD jede 
do Oslavice

Od pondělí 21. 6. 2010 do konce 
trvání uzavírky silnice č. II/360 
mezi obcemi Oslavice a Oslavička 
(tedy do 31. 10. 2010) zajíždí auto-
busový spoj č. 9 linky č. 845202 
(MHD č. 2) do obce Oslavice. 
Termín uzavírky byl stanoven od 
14. června 2010 10 hodin do 31. října 
2010 16 hodin. Spoj číslo 9 linky 
MHD č. 2 bude každý pracovní den 
přijíždět do Oslavice v 10.57 hodin. 
Odjezd autobusu na spoj č. 10 linky 
MHD č. 2 bude následovat okamži-
tě po odbavení všech cestujících 
v Oslavici. Jízdní časy spoje č. 10 
linky MHD č. 2 budou o cca 5 minut 
prodlouženy (z důvodu zajížďky 
do obce Oslavice). Jinak zůstává 
vedení spojů č. 9 a 10 linky MHD 
č. 2 nezměněno.                -vep-

Skupina Geneze oslavila 20 let na hudební scéně
(Pokr. ze str. 1.) Ten první dal skupině zázemí a prostor ke zkoušení, druhý 
umožnil konání především vánočních koncertů, které se již staly tradicí.“

Po krátké době pak přišel podle kapelníkových slov do party kytarista 
Stanislav Havelka. Ještě nějaký rok zůstávali u původního žánru. Postup-

Dana a Lubomír Konvalinkovi (na snímku) stáli u zrodu skupiny Geneze 
před dvaceti lety. Koncert k oslavám si nenechali ujít ani jako diváci. 
Na podiu se pak objevili jako hosté. Stejně třeba i Karel Kaštan či Miloš 
Motyčka a další.                                                        Foto: Iva Horká

ně jej však souběžně doplňovali folkem. Zpestření sestavy o hráče na 
klávesy Miloše Motyčku – a později odchod Karla Kaštana – znamenalo 
pro kapelu i decentní posun k dalším hudebním žánrům. Lehce se dotýká 
popu i rocku. Původní vlastní tvorba, kterou začal Karel, dostávala stále 
větší rozměr. Mezi tím už si skupina vydobyla slušnou pozici i v celo-
státních kolech především folkových festivalů. „Danu Konvalinkovou 
na čas nahradila zpěvačka Jiřina Peroutková. Po krátkém čase přišel 
do seskupení zpěvák Ludvík Kyselý. Naopak byla zanedlouho kapela 
chudší o Standu. Toho nahradil kytarista Luboš Polášek,“ rekapituluje 
přesuny O. Inochovský. Změny v kapele znamenaly na dlouhou dobu větší 
příklon k folku i dalším žánrům. V zájmu Geneze se ocitla i Enya, Queen, 
Extreme a další. Vrcholila vlastní tvorba i účinkování. Festivaly střídaly 
koncerty a benefi ční akce, natáčelo se pro rozhlas, televizi, objevovaly se 
recenze v tisku. K moderování je natrvalo přizvána Ludmila Vidláková. 
Vrcholem snažení bylo natočení CD „Malý svatebčan“, které vyšlo v roce 
1997. Krátce nato ze skupiny odešli manželé Konvalinkovi, následně 
pak členové Miloš Motyčka, na čas i Ludvík Kyselý a zpěvačku Danu 
Konvalinkovou nahradila Alena Bednářová. V posledních letech si kapela 
zve stálé hosty Markétu Štouračovou (fl étna, zpěv), Jaromíra Plešáka 
(kontrabas), Martina Karáska (klávesy, bicí) a Radku Zedníčkovou (fl étna, 
zpěv). S nimi se Geneze vrátila nejen k osvědčeným písničkám a žánrům, 
ale natočila i druhé CD „Vánoční ozvěny“. Svůj repertoár, kromě občasné 
vlastní tvorby, obohacuje o importované skladby Simona a Garfunkela, 
skupiny Peter, Paul and Mary nebo Blackmore’s Night a dalších. Pokračuje 
v tradici vánočních a letních koncertů a poslední akcí mimo město byla 
nedávná živá nahrávka v rozhlasovém studiu Rádia Proglas.

Zprac.: Iva Horká

V duchu tohoto motta zvala ředi-
telka zdejšího Hotelu Pod Zámkem 
Renata Čamková hosty na oslavu 
desátého výročí fungování hotelu. 
Ač poměrně ‚mladé‘ zařízení, co se 
týče doby působení v našem městě, 
sídlí v budově v Radnické ulici, o níž 
je dostupná první zmínka již z roku 
1599. Tolik první čísla. Dalšími jsou 
například rok 2000, kdy proběhla 
rekonstrukce domu. Ten nyní dispo-
nuje 36 lůžky, na nichž přenocovalo 
zhruba 52 574 hostů 52 národností. 
Jim bylo vydáno asi 37 651 sní-
daní a na 168 582 jídel, dále bylo 
vytočeno cca 102 388 piva a vy-
práno přibližně 117 651 ručníků. 

Čísla se mění,
spokojenost zůstává

„K nejzajímavější národnosti, 
kterou jsme u nás ubytovali, vedou 
jednoznačně Filipíny,“ přidává ještě 
R. Čamková, „jde o hosta, který 
k nám jezdí několikrát do roka.“ 
Přijíždějí podle jejích slov také 
Japonci, Číňané, Izraelci, ale třeba 
i Mexičané či z Evropy kromě lidí 
z běžných zemí například i z Lu-
cemburska.

Oslav se zúčastnili jak zástupci 
města, tak fi rem i partnerů hotelu. 
Kromě dobrého jídla a pití si hosté 
přišli na své i během kulturního 
programu. Zahrály skupina Reno-
vace a Beatles revival.

Iva Horká

Stylový dort z marcipánu vévodil slavnostní tabuli.       Foto: Iva Horká
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Slovo hejtmana
Shodou okolností na dva dny za 

sebou připadají v červenci státní 
svátky připomínající křesťanské 
tradice v naší historii. Většina oby-
vatel vnímá tyto dva dny zjednodu-
šeně. Přitom jde o významné výro-
čí, které má svůj obsah nejen pro 
aktivní křesťany. Cyril a Metoděj 
přinesli s možností srozumitelného 
šíření křesťanské věrouky do života 
našich předků v devátém století 
především duchovní rozměr záro-
veň s prosazováním rovnoprávnosti 
slovanské kultury. Jan Hus zase 
odvážně poukazoval na nešvary 
v praktikách církve, na potřebu její 
obrody a vůbec sociálně spravedli-
vé společnosti. Odkaz těchto mys-
litelů cítím v mnoha směrech jako 
velmi aktuální. Potřeba silnějšího 
duchovního rozměru života naší 
společnosti a vymícení korupce 
a nespravedlivě rozmařilého života 
některých skupin obyvatel jsou 
bezesporu tématy, která vnímáme 
i dnes jako naléhavá. Připomenu 
jen malý úryvek z Husova kázání: 
„Tak jako hejno krkavců snesli se na 
tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko 
zlata a stříbra. Nemají slitování. 
Jejich srdce zjedovatěla touhou po 
bohatství. Se vším kupčí, všechno 
prodávají.“ Po šesti stech letech 
ta slova nezní bohužel jako pouhá 
historie, ale i jako určitá část naší 
přítomnosti.

Původní odkaz křesťanství je 
po těch staletích doplněn nespoč-
tem nových fi lozofi ckých a vůbec 
myšlenkových proudů. Přesto má 
křesťanství stále výrazný význam 
právě jako nositel onoho duchovní-
ho rozměru v životě společnosti. Do 
našeho kraje zasahují tři katolické 
diecéze – brněnská, královehradec-
ká a českobudějovická. Setkali jsme 
se letos v březnu s jejich vrcholnými 
představiteli – biskupy – a na mno-
hém jsme se bez problémů shodli. 
Hledali jsme spolu například cesty 
naší další pomoci církevním kul-
turním památkám. Jde o dědictví 
po našich předcích, a tak by se na 
jejich stavu měla i nadále svým 
dílem podílet nejen církevní správa. 
Dohodli jsme se na pomoci kraje 
v roce 2011 zvláště specifickým 
církevním památkám v malých ob-
cích, kde se prostředky shánějí jen 
obtížně. Zjara jsem rovněž přivítal 
jmenování otce biskupa Králové-
hradecké diecéze Dominika Duky 
pražským arcibiskupem. Znám ho 
totiž jako vstřícného, vnímavého 
a laskavého člověka.

Chápu křesťanství (nejen katolic-
ké) nepoliticky jako starost o duši 
člověka. Ostatně i zdravotnictví, 
které je mým osudem, by nemělo 
být redukováno na pouhé udržování 
fyziologických funkcí těla. Však 
stav duše se zdravím úzce souvisí. 
A důležitá je tolerance k různým 
podobám duchovna. 

Vnímám stále potřebu nezapo-
mínat na původní myšlenky křes-
ťanství jako jsou potřeba pokory, 
skromnosti, odpuštění, nepodléhání 
honbě za mamonem. Naproti tomu 
nenávist, zlobu, nepřejícnost a ne-
smiřitelnost bychom měli hlasitě 
odsuzovat a ne těmto nedobrým 
projevům př itakávat, nebo jen 
mlčky přihlížet. Letní svátky vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje a Mi-
stra Jana Husa nemáme ještě tak 
zažité jako třeba Vánoce. Kromě 
tradičních slavností na Velehradě 
se ve znatelné míře nikde neproje-
vuje kulturní a historická souvislost 
těchto svátků. Je to škoda. Kromě 
využití volna k odpočinku a rege-
neraci fyzických sil bychom těchto 
dnů měli využít i jako svátků duše 
– například jako příležitost k za-
myšlení nad tím, jakým způsobem 
naplňujeme nám vyměřený čas, jak 
se chováme ke svým blízkým. Nebo 
obecně k těm „bližním“. V tomto 
směru je odkaz křesťanství jistě 
využitelný pro všechny.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Nedělní odpoledne posledního dne fi lozofi ckého festivalu zahájil velko-
meziříčský děkan Lukasz Szendzielorz. Název jeho přednášky „Katolická 
diaspora v ČR z pohledu polského kněze“ jakoby se na první pohled 
míjela s tématem festivalu, Krize a hodnoty. Pohled kněze, který působí 
v naší republice dvanáct roků, byl zajímavou sondou do nitra katolické 
církve v naší zemi. V úvodu místní děkan trochu poopravil naše vnímání 
sousedů, kdy jak řekl, si myslíme, že každý Polák běží do kostela. I když 
Polsko je silně katolickou zemí, přesto se nedá říci, že by všichni chodili 
v neděli do kostela a byli praktikujícími katolíky. V Česku je naopak 
potřeba méně různých formálních osvědčení než je tomu v jeho vlasti. 
Například když snoubenci chtějí mít svatbu v kostele, musí mít svědci 
potvrzení, že byli u zpovědi apod.

Rozbor svého pohledu na situaci katolíků L. Szendzielorz zahájil řeč-
nickou otázkou: „Můžeme říci, zda je v katolické církvi v ČR diaspora?“ 
Zároveň si hned odpověděl, že ano. Diaspora, přeloženo ze starořečtiny 
znamená „setí semena“. Tento výraz podle Wikipedie označuje lidi nebo 
etnickou populaci, kteří jsou přinuceni emigrovat ze své domoviny. Tento 
pojem také označuje náboženské, či etnické společenství žijící (rozptýleně) 
v rámci jiného společenství. A právě takto se můžeme na působení kato-
lické církve v naší silně sekularizované (zesvětštěné) společnosti dívat. 
Situace v naší zemi, jak poznal během zdejšího působení i velkomezi-
říčský děkan, není všude stejná, záleží na jednotlivých regionech. Jiná je 
na Slovácku, jiná na Vysočině a zcela odlišná v pohraničních oblastech. 
Přesto ale je podle něho možné rozdělit katolíky v každém regionu do de-
víti skupin. Každá z těchto skupin bude zastoupena, samozřejmě záleží na 
tom, jak silná religiozita v tom kterém kraji je. Samotné rozdělení katolíků 
do těchto skupin není nijak striktní a mnohé se prolínají. A tak do jedné 
skupiny lze zařadit ty, kteří ze ‚záhadných důvodů‘, nejčastěji na přání 
prarodičů, pokřtí své děti a pak už je v kostele nikdo neuvidí. V další jsou 
potom ti, kteří se objeví v kostele jednou dvakrát za rok. Další skupiny 
tvoří lidé, kteří jsou věřící, ale jejich povědomí o víře je takové, že mají 
„nějaké tušení“, či jiní jsou praktikujícími katolíky, ale nechtějí být příliš 
vidět nebo jim není příjemné dávat svou víru najevo veřejně. Někteří zase 
projevují svůj vztah ke Kristu v soukromí. Dosti výraznou skupinou jsou 
podle L. Szendzielorze takzvané moherové barety. To jsou lidé, jež často 
jezdí po poutích a brojí proti všemu novému. Poměrně častou skupinou 
jsou ‚novinkáři‘, kteří vyhledávají nové náboženské směry, většinou už 
v nekatolickém prostředí. Dá se říci, že v naší zemi mají docela velké 
procento, protože lidé často v různých průzkumech uvádějí, že nejsou 
v žádné církvi, ale, že v nějakou „vyšší moc“ věří.

Nebezpečím pro diasporu může být, že se uzavře okolnímu světu. To je 
právě to, čeho by se měla církev vyvarovat, neboť jednou z výzev II. Vati-
kánského koncilu je „Otevření se na dnešek“. Proto i církevní společenství 
by se mělo otevřít všem hledajícím a sympatizujícím. Jen tak se vyhne 
krizi, která může hrozit, pokud se uzavře do sebe.                  Iva Horká

Je u nás církev v diaspoře?
Pohled velkomeziříčského děkana 

L. Szendzielorze

P. Lukasz Szendzielorz byl jediným místním přednášejícím.
Foto: Iva Horká

Středa 9. června fes-
tivalového týdne patři-
la první z fi lozofi ckých 
přednášek. V rámci 
Letní školy filozofie 
na téma Jak to vidíš ty? 
určené zejména stu-
dentům, ale nejen jim, 
hovořil v aule gymná-
zia Dag Hrubý, ředitel 
gymnázia v Jevíčku. 
Po jeho příspěvku na 
téma Vzdělání a kvali-
fi kace účastníci zhlédli 
animovaný fi lm Josefa 
Jelínka – Kniha, závis-
lost na celý život. Poté 
vystoupili sami studen-
ti z velkomeziříčského 
a jihlavského gymná-
zia i žďárské průmys-
lové školy a přečetli 
svoje literární práce 
na dané téma Krize 

a hodnoty. Objevily se různé úvahy a myšlenky, přičemž každý význam 
krize i hodnoty vnímal nějak jinak. S přítomnými je pak rozebral Marek 
Picha z fi lozofi cké fakulty Masarykovy univerzity. Přiznal, že jej práce 
překvapily. „Pro všechny je typický konzervativizmus,“ shrnul s tím, že 
jeho generace byla asi punkovější. Závěrem z debaty vyplynulo, že dnes, 
kdy si mladí mohou dovolit daleko víc než předchozí generace, paradoxně 
pro ně možná „být punk“ znamená uznávat tradiční hodnoty.

Text a foto: Martina Strnadová

Třiapadesátiletý pěvec Marco 
Beasley a jeho o dva roky mladší 
kolega, cembalista Guido Morini 
potěšili hudbymilovná srdce vel-
komeziříčských posluchačů v ne-
děli třináctého června. Vystoupili 
v rámci dvou festivalů – fi lozofi e 
a Concentus Moraviae (CM) – , 
které probíhaly souběžně a v našem 
městě se tímto koncertem vzájem-
ně prolínaly a dokonale spojily. 
Před vlastním koncertem CM totiž 
proběhla v rámci festivalu fi lozofi e 
přednáška Miloše Štědroně, který 
mimo jiné hovořil o hudební tvorbě 
šestnáctého století a připojil také 
nahrávku. Ukázku z Monteverdiho 
díla zpíval právě Marco Beasley. 
Ten je zářným příkladem krásných 
zpěvů, jaké byly podle slov Miloše 
Štědroně ke slyšení kolem 16. sto-
letí. „Velké operní řvaní vzniklo 
až někdy v 19. století,“ zdůraznil 
profesor FF MU Brno, muzikolog 
a skladatel Štědroň. Nahrávkou zcela 
jistě přiměl ty nerozhodné k tomu, 
aby na vystoupení šli. A když pak 
ještě přidal svoje hodnocení, že jde 
o pěvce, jenž patří ve svém oboru 
k absolutní špičce, pak už nikdo 
nezaváhal. Jenom pořadatelům to 
sice způsobilo nepatrnou vrásku na 
čele – museli totiž přinést do zámec-
ké jídelny ještě další židle, protože 
všechna místa byla již obsazena –, 
ale rozhodně se jim to vyplatilo. Po 
koncertě neslyšeli nic jiného než 
upřímná slova chvály.

„Je těžké určit, co v jeho interpre-
taci převažuje, zda kouzlo krásného 
hlasu, schopnost komunikace s di-
vákem nebo jeho sugestivní pódiová 
prezentace,“ ztotožňovali se mnozí 
s těmito úvahami. Nejspíš se v sobě 
vzácně snoubí všechny vyjmenované 
atributy, avšak se zpěvem v čele.

Kdo se na meziříčský koncert 
nedostal a přitom by si chtěl udělat 
představu, jak Marco Beasley zpívá, 
nechť si na portálu Youtube.com 
poslechne jeho nahrávku Si dolce é’l 
Tormento od Claudia Monteverdiho 
(1567–1643) s doprovodem souboru 
Accordone. Tuto skladbu, v překla-
du Tak sladká jsou muka, slyšeli 
posluchači ve Velkém Meziříčí od 
Beasleyho živě s cembalovým do-
provodem G. Moriniho. Ten hrál na 
kopii cembala z roku 1710 z dílny 
J. Bečičky – S. Hüttla – P. Šefla. 
Lepší tečku za letošním fi lozofi ckým 
festivalem si jeho návštěvníci ani ne-
mohli přát. Italští umělci světového 
formátu pak vystoupili se stejným 
programem ještě na zámku v Miku-
lově hned následující den – 14. 6.

Další část článků a fotografií 
z EFF najdete na straně 5.

Iva Horká

Marco Beasley udělal skvělou tečku za fi lozofi ckým festivalem
Jeho bel canto znělo zámeckou jídelnou

Italský pěvec Marco Beasley se v zámecké jídelně ve Velkém Meziříčí 
představil s cembalistou Guidem Morinim. Jejich repertoár tvořily 
skladby 16. a 17. století.                                                    Foto: Iva Horká

Muzikolog a skladatel Milos Štědroň přednášel v rámci fi lozofi ckého fes-
tivalu o krizi hodnot v hudebních stylech. Jako příklad osobní krize, která 
se promítla do změny stylu v hudbě, uvedl italského skladatele Claudia 
Monteverdiho.                                                                   Foto: Iva Horká

Slavnostní zahájení letošního již čtvrtého ročníku 
fi lozofi ckého festivalu proběhlo ve čtvrtek 10. června. 
Součástí programu tohoto dne byla i panelová diskuze 

pětice fi lozofů. Řídil ji Pavel Baran, ředitel Filozofi c-
kého ústavu AV Praha. Diskutovali profesor logiky 
Pavel Materna z FF MU Brno, děkan FF MU Brno 

Josef Krob, Michael 
Hauser a Vladimír 
Svoboda. Pohled na 
krizi a hodnoty se 
jistě různí, stejně 
tak mezi filozofy, 
což ostatně ve Vel-
kém Meziříčí doká-
zali. Zajímavá byla 
třeba i poznámka 
Pavla Materny. „Já 
jako filozof odmí-
tám řešit konkrétní 
problémy,“ podotkl 
s úsměvem. 

Závěrem panelo-
vé diskuze se po-
sluchačům dostalo i 
jedné zajímavé rady 
ze strany filozofů. 
Totiž aby si každý 
sbalil do batohu ty 
hodnoty, které by 
si s sebou vzal na 
pustý ostrov. Pak 
uvidí, jak jsou pro-
měnlivé. 

Text a foto: 
Martina Strnadová
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

O opojení, fotbalu a přiměřenosti
Věci nejsou dobré či zlé samy o sobě, ale lze jich dobře či zle užívat. 

Člověk je může zneužít proti sobě i proti druhým. Lze podlehnout něja-
kému opojení, utíkat před reálným světem, zavírat oči před problémy či 
potřebami svého okolí a propadat se do stále hlubší prázdnoty. Takový 
útěk a prázdnota nehrozí jen ze strany alkoholu, ale i odjinud, ze stran, kde 
by se člověk takového nebezpečí možná ani nenadál. Počítačové hry nebo 
drogy nás asi napadnou. Tam je to vidět, o tom se mluví, ale co třeba jiné 
závislosti, jiná opojení, která se mohou tvářit naprosto počestně. Možná 
sázení sportky, možná sledování televize, možná prohlížení časopisů, 
možná každá přehnaná specializace, co já vím, každý by si měl hlídat to 
své, tu svou propukající závislost, která ho uvádí do životní prázdnoty. 
V těchto dnech se může stát oblíbeným únikem například fotbal. Je to 
úplné náboženství. Má to svoje božstva, chrámy, svatyně, vykladače i po-
pularizátory, své mučedníky a oběti. Dokáže to člověka pohltit. Nejsme 
někdy my, kteří fotbal sledujeme, přímo opojeni a nezapomínáme na věci 
důležité? Jak tomu čelit? Jak se nenechat zmámit? Cestu vidím v tom, 
že věci kolem nás užíváme střízlivě, věcně, s mírou, ale i s potěšením, 
k oslavě Boží, vždyť od Boha stejně všechny ty dary nakonec pocházejí. 
Dům i auto, víno i pivo, hudba i fi lmy, fotbal i televizní seriál, tělesná krása 
i sexualita – to všechno nám může dobře sloužit, nebudeme-li tomu pro-
padat fanaticky, budeme-li se z toho střízlivě a přiměřeně radovat. Bible 
klade důraz na radost a svobodu. Dobrých darů můžeme užívat, jak se 
někdy říkává: „Pánu Bohu ke cti, nám a bližním k užitku.“   Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb od 23. 6. do 27. 6. 2010
Středa 23. 6. 
 7.00 Mše sv. na úmysl dárce o. M. P.
Čtvrtek 24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele
 7.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Prachařovy
 a Čermákovy, přízeň, za Boží požehnání
 pro celou rodinu a za duše v očistci o. M. P.
18.00 Mše sv. za Jana Šoukala, jeho rodiče,
 sourozence a příbuzné o. M. P.
Pátek 25. 6. 
 8.00 Mše sv. za Ladislava Bártu, Oldřišku
 a za živé rodiny o. M. P.
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež na vlastní úmysl o. M. P.
Sobota 26. 6. Sobotní památka Panny Marie 
 7.00 Mše sv. za rodiče Pickovy a celou živou
 a zemřelou rodinu o. M. P.
10.30 Svatba se mší sv. Nováček – Kalvodová o. M. P.
11.30 Svatba se mší sv. Lavický – Pařízková o. Habrovec
18.00 Mše sv. za rodiny Malcovu a Zrůstovu
 a za duše v očistci o. M. P.
Neděle 27. 6. 2010 13. Neděle v mezidobí
 7.30 Mše sv za P. Františka Marka, jeho rodiče
 a zemřelé příbuzné  o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Lukáše Maršálka o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za mládež a děti
 na poděkování za celý školní rok a za děti,
 které přijímají křest o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Emilii a Jana Vaňkovy, syna, zetě,
 dvoje rodiče a celou přízeň a duše v očistci o. L. Sz.
Dolní Radslavice v 11.15 – poutní mše sv. o. M. P.

Ohlášky pro Bory a okolí 
Čtvrtek 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle 27. 6. 13. Neděle v mezidobí
 9.45 Mše sv. za děti a mládež a na poděkování
 za celý školní rok o. M. P

Farní oznámení
V pátek 25. 6. od 14.00–15.30 bude adorace Nejsvětější svátosti a příle-
žitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 26. 6. v 18.30 bude příprava 
rodičů před křtem dítěte a v 19.30 příprava na manželství. V neděli 27. 6. 
po večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila. Za týden bude sbírka 
na kněžský seminář v Olomouci. Ochotný spolek pořádá Chaloupku 
po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve dnech 18.–25. července pro kluky 
a holky ve věku 7–10 let. Bližší informace ve vývěsce pod věží.        -LSz-

Českobratrská 
církev evangelická
27. 6. v 9 hodin bohoslužby, 
17 hodin setkání střední ge-
nerace
Setkání jsou otevřena všem. 
Pokud není uvedeno jinak, 
konají se v Husově domě 
(Velké Meziř íčí, U Světlé 
24). Více: www.velke-mezi-
rici.evangnet.cz             -PJ-

Mít byt v osobním vlastnictví 
nebo raději byt družstevní?

Zásadní rozdíly najdeme nejen ve formě vlastnictví, ale i v ceně bytu 
a možnostech fi nancování, daních a i v následném pronajmutí bytu. 
Mnohdy v tomto nemají naši klienti zcela jasno. Byt v osobním vlast-
nictví – jako vlastník bytové jednotky jste přímým majitelem bytové 
jednotky a máte podíl na společných částech domu a pozemku; vaše 
jméno je zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví; při prodeji 
bytu musíte zaplatit daň z převodu nemovitosti; byt můžete pronajmout 
bez nutnosti souhlasu ostatních vlastníků; bytem můžete ručit; jsou zde 
lepší možnosti fi nancování; byt může koupit i cizinec.

Byt v družstevním vlastnictví – stáváte se členem družstva, kde máte po-
díl; nejste přímým vlastníkem, byt můžete pouze obývat; je zde méně admi-
nistrativy při převodu podílu v družstvu; neplatíte daň z převodu nemovitosti; 
nemůžete při čerpání úvěru bytem ručit; nelze využít standardní fi nancování, 
ale můžete fi nancovat prostřednictvím stavebního spoření. Ivana Dočkalová

Po delší době se vám zase hlásím s nabídkou nových 
titulů, které naleznete v Městské knihovně Velké Mezi-
říčí. Všem, kteří četli knihu nebo viděli stejnojmenný 
fi lm Čokoláda autorky Joanne Harrisové, doporučuji 
pokračování s názvem Krysařovy střevíce. Vianne 
Rocherová, kterou jsme si zamilovali, se znovu obje-
vuje na scéně, tentokrát v zapadlém obchůdku s čo-
koládou na pařížském Montmartru. Na první pohled 
byste ji nepoznali. Změnila si jméno, odložila jasně 
červené šaty a zahalila se do nenápadné šedi. Ze všech 
sil se snaží zapomenout na městečko Lansquenet a jeho 
obyvatele, jejichž životy od základu změnila, i na osu-
dovou lásku. Dokonce se chce provdat za úctyhodného 
a poněkud nudného obchodníka a dopřát svým dcerám 
klidnou, spořádanou a fi nančně zaopatřenou rodinu. 
Jednoho podzimního dne se však u její chocolaterie 
objeví výstřední dívka Zozie de l Álba a věci se dávají 
do pohybu. Minulost se vrací, kouzla ožívají a sen 
o poklidném životě mizí v nenávratnu…

Zůstaňme ještě chvíli ve sladké Francii. Nejen že 
je to země plná kouzelných míst, kudy kráčely dějiny, 
kde naleznete něco pro tělo i ducha, je to i země speci-
fi ckého humoru. A to britský novinář Stephen Clarke 
dobře ví. Dovedně snoubí pravý britský humor s tím 
francouzským v příbězích plných ironie. Nabízím vám 
už čtvrté pokračování s názvem Merde Impossible. 
Paul West, kterého známe z příběhů Merde!, Rok v Pa-
říži, Už zase skáču přes Merde a Celkem jde o Merde 
(kteroužto dosud nemáme, ale budeme se snažit) tento-
krát dostane nabídku, která se neodmítá – dva slunečné 
týdny all-inclusive, navíc s krásnou blondýnkou, která 
se ocitla na jihu Francie, aby zjistila, jak se to tam má 
s pašováním kaviáru – ale brzy je nad slunce jasné, že 
se zajímá o mnohem větší rybu, než je jeseter a Paul 
se začne cítit jako James Bond v akci… A trochu jako 
Mata Hari. Mezitím si Paulova kamarádka Elodie bere 
francouzského aristokrata a Paul je pověřen organi-
zováním hostiny. Vařit pro francouzskou smetánku je 
vskutku riskantní úkol, ovšem Paul se ujišťuje, že se nic 
nemůže pokazit. Nebo může? To už musíte zjistit sami. 
Mohu vám jen zaručit, že se budete skvěle bavit. 

Abychom nevynechali módní trend poslední doby, 
i my jsme zakoupili další z upírských fantasy románů. 
Unikátní dílo o internátu pro upíry je napsáno matkou 
a dcerou P. C. a Kristin Castovými. Zoey je normální 
šestnáctiletá holka, která neví, jak svému klukovi říct, 
že se s ním rozchází. Ale potom si ji označí stopař a ona 
se začne měnit v upírku. Přežije proměnu? Doma k její 
proměně nemají samozřejmě nejlepší vztah, protože její 

otčím je kněz a vše musí být po jeho. Při setmění tedy 
utíká za svou milovanou babičkou. Ta ji odveze do školy 
noci. V internátu je potřeba změnit pár věcí a vypadá 
to, že bohyně Nyx obdařila právě Zoey zvláštními 
schopnosti. Podaří se jí změnit Dcery temnoty? Proč je 
právě Zoey obdařená? To je stručný obsah první knihy 
Označená. Další díly se jmenují Zrazená a Vyvolená. P. 
C. Castová je uznávanou autorkou romantické fantastiky 
a středoškolskou učitelkou. Její dcera Kristin studuje 
na vysoké škole a chce být, jak jinak, slavnou spisova-
telkou. Obě žijí v oklahomském městě Tulsa, kam také 
zasadily svou zdařilou ságu Škola noci, jejíž první 3 díly 
vám předkládám. Pro děti máme připravenou pestrou 
nabídku, např. knížky o Ivance, která je nemocná a sama 
se myje. Teď k nim přibyly příběhy Ivanka lepí náplasti 
a Ivanka ráda jí. Autorkou knížek s ilustracemi Mervi 
Lindmanové je Kateřina Janouch, švédská spisovatel-
ka a novinářka. Dcera Františka Janoucha, jaderného 
fyzika a pozdějšího zakladatele Nadace Charty 77. 
Žije od svých deseti let ve Stockholmu, kde se její otec 
usadil po vypovězení z Československa v roce 1974. 
Její knihy, psané a vydané ve švédštině, vyšly i v jiných 
jazycích. Překládá také z češtiny. S manželem Robertem 
Bohmanem, scénografem, mají pět dětí. Problémy s jeho 
závislostí na alkoholu a kokainu, a jak z ní společně 
hledali cestu ven, publicisticky zpracovala mj. ve dvou 
ze svých knih. 

Začínalo to tak hezky; setkání po měsících, výlet 
ke staré zřícenině, společný večer, společné probuze-
ní… A pak najednou zlom, děsivý nález v prostorách 
hradu, únos, překvapivý objev v hradním sklepení 
a další oběť, tentokrát již zcela nepochybně násilného 
trestného činu. Záhady všedního života se prolínají 
se vzpomínkami i představami, až vyústí k odhalení 
něčeho, co by střízlivě uvažující člověk určitě neo-
čekával. To vše potká Romana Kříže a jeho teď už 
snad přítele Velíška, kapitána kriminálky, za jednoho 
horkého jara v nejmenovaném, dnes už bývalém 
okresním městečku, které čtenář předchozích dvou 
příběhů důvěrně zná. Řeč je o původní české detektivce 
Miluše Dovrtělové Smrt kazí obchod. Předchozí dvě 
detektivky ze skvělé edice nakladatelství Moba Sólo 
pro plavčíka a Má je pomsta také najdete v našich re-
gálech. V jednom rozhovoru spisovatelka na otázku, co 
má kromě psaní ráda, odpověděla: „Trampskou hudbu, 
jazz, tradicional, swing, staré fi lmy, staré detektivky, 
tichý les, vodu, sluníčko… Je toho hodně. Vlastně mám 
ráda život, i když někdy stojí za starou belu.“  

Jarka Šumpelová, MěK VM

Vyberte si svého autora OKÉNKO 
POLICIE
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Paraglidista spadl
V neděli 6. 6. 2010 v 16.20 hodin 

došlo u Nových Sadů k pádu dva-
apadesátiletého paraglidisty z asi 
10 metrové výšky. Při přistávání 
ho zachytil vzdušný vír a došlo 
k zamotání paraglidu. Ten se tak 
stal neovladatelný a zřítil se k zemi. 
Muž utrpěl zranění, se kterým byl 
převezen do nemocnice.

Vloupali se do 
novostaveb

V době od 6. do 7. 6. 2010 na ulici 
Architekta Neumana ve Velkém 
Meziříčí se vloupal do novostavby 
rodinného domu neznámý pachatel. 
Poškodil plastové dveře a dostal se 
do přízemí domu, kde odmontoval 
expanzní nádrž a dále pak ještě 
demontoval plynový kondenzační 
kotel. Způsobil škodu ve výši 
nejméně 96.000 korun. Ve stejné 
době došlo k vloupání do druhé 
novostavby RD. Pachatel si přistavil 
nalezené lešení sbité z prken, po 
kterém vylezl na balkon. Vypáčil 
dřevěné dveře a následně vnikl do 
domu, kde vše prohledal a z ku-
chyňské linky demontoval a odcizil 
zabudované elektrické spotřebiče 
v hodnotě 32.000 Kč. Toto poškoze-
ní je vyčísleno na 15.000 Kč.

Kradl na hřbitově 
Neznámý pachatel v době od 6. 

do 7. 6. 2010 v areálu hřbitova ve 
Velkém Meziříčí poškodil u čtyř 
hrobů náhrobní kámen a odcizil 5 
mosazných lamp a 3 mosazné vázy. 
Celková škoda je 14.000 Kč.

Srazili se 
s náklaďákem

Dne 10. 6. 2010 v 11 hodin při 
vjíždění do křižovatky u Křeptov-
ského Dvora řidička škodovky ne-
jela při pravém okraji komunikace, 
vjela do křižovatky a odbočovala 
doleva směrem k Rudě. Přitom 
nedala přednost nákladnímu vo-
zidlu Man s připojeným návěsem, 
které jelo po hlavní silnici. Došlo 
ke střetu přední části nákladního 
vozidla s levou boční částí škodov-
ky. Při dopravní nehodě utrpěly 
řidička a dvě spolucestující lehká 
zranění, zkouška alkoholu byla 
negativní, celková škoda dosahuje 
výše 141.000 korun.

Odčerpal naftu 
V době od 8. do 9. 6. vnikl do čás-

tečně oploceného parkoviště fi rmy 
v ulici Zarybník v Měříně neznámý 
pachatel. Násilně poškodil zámek 
víčka palivové nádrže u nákladního 
vozidla Man a odčerpal z něj přes 
380 litrů motorové nafty, čímž 
způsobil fi rmě škodu převyšující 
12.000 korun.

Ukradl motocykl
Od 10. do 11. 6. se zmocnil ne-

známý pachatel na volně přístup-
ném pozemku u rodinného domu 
v Balinách odstaveného motocyklu 
MZ ETZ 150. Způsobená škoda činí 
10.000 korun.

Vykradl berlingo
Během 13. 6. vnikl neznámý pa-

chatel bez použití zjevného násilí do 
vozidla Citroën Berlingo, zaparko-
vaného na lesní cestě u Zálesné Zho-
ře. Z nákladového prostoru vozidla 
odcizil vzduchový kompresor, čímž 
způsobil škodu ve výši 8.000 korun.

Poškrábal fabii
Neznámý pachatel v době od 

30. 4. do 17. 5. poškodil nezjiště-
ným předmětem celý lak červené 
Škody Fabie zaparkované ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Čermákova. 
Způsobená škoda dosahuje výše 
30.000 korun.

Zcizili WC
Mobilní chemické WC Toi Toi 

v hodnotě 25.000 Kč bylo odcizeno 
v době od 13. do 15. 6. 2010 z blíz-
kosti stavby na staveništi u Oslavice. 
Vybráno z policejního servisu -simf- 
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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.
■ Dveře plastové vchodové masiv-
ní, 4 panty, pětibodý zámek, částeč-
ně prosklené, pravé a levé, rozměr 
90×200, 100×200 cm vč. zárubně. 
Bílé a hnědé. Nové z neuskutečněné 
stavby. Cena 7.800 Kč/ks. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel: 777 106 709.
■ El. motor 5,5 kW – 2900 ot. Dále 
prodám hydraulický rozvaděč, dětské 
kolo Sobi 20, šroták obilí, hasičskou 
stříkačku PS-8. Tel.: 732 724 122.
■ Nové a nepoužité obklady 
bílé – 20 m2, rozměr 15×20 cm 
za 100 Kč/m2. Dále 4 m2 obkladů 
bílý mramor o rozměru 20×25 cm 
za 170 Kč/m2,, dále dlažbu o roz-
měru 25×25 cm – celkem 4 m2, 
barva skořice, cena 150 Kč/m2. 
Vše dohromady za 2.400 Kč. Tel.: 
776 008 310.
■ Větší množství očištěných pl-
ných cihel srovnaných na paletách. 
Tel.: 566 544 451, 731 416 011.
■ Motorový postřikovač, málo 
používaný. Cena dohodou. Tel.: 
603 429 621.
■ Nové špaletové okno, v 150 cm, 
š 120 cm, hl 20 cm, vnitřní rám 
o 9 cm vyšší i širší. Zasklení vnější, 
diterm vnitřní, jednoduché. Levně. 
Tel.: 603 769 240.
■ Dámské horské kolo v pěkném 
stavu, s výbavou, světlo, blatní-
ky, nosič. Cena 1.400 Kč. Tel.: 
777 034 567.
■ Náhradní díly (veškeré) na Ško-
du Felicii. Tel.: 608 034 567.
■  K a m n a  F I K O  1 0 0 0 , 
80×53×87 cm, levý zadní vývod, cena 
3.000 Kč, dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Cirgulárku s kolébkou, ruční 
kárku, vozík za auto zn. Agados, el. 
líheň, el. patkový motor 5,5 a 7,5 kW 
vzduchové vrtačky a sbíječky, kola 
Škoda 165×13. Tel.: 737 857 566.
■ Dveře nové, výška 196,5 cm, 
šířka 75 cm, ¾ prosklené, pravé, 
bukové z lamina. Výrobce Masonite 
Jihlava. Tel.: 732 836 258.
■ El. dvojsloupový zvedák (3t), 
motocyskl Hron 50 cm3, jedno-
rychlostní babetu, ohýbačku ple-
chu (2 m), náhradní díly na felicii 
(diesel), učebnice do 1. ročníku na 
obchodní akademi. Cena dohodou. 
Tel.: 739 902 188.
■ Dětskou autosedačku Baby 
point 0–13 kg s příslušenstvím. 
Barva oranžovo-černá, záruka do 
dubna 2011, v perfektním stavu. 
Cena 850 Kč. Tel.: 737 847 595.
■  Pšenici  240 Kč /q, ječmen 
200 Kč/q, lesní med 80 Kč/kg. 
Tel.: 777 882 467.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – 
čepice – blůzy – šněrovací boty, 
boty kombinované kůže a plátno 
– helmy i korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 
kdykoliv, platba hotově, Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154.

Náměstí 84
Velké Meziříčí

Tel. 566 520 355

Výprodej zásob
100 – 490 Kč/kus

Dále nabízíme šití 
na zakázku.

Po–pá 8–17, so 8–11

ul. K novému nádraží
(naproti Penny marketu)

tel.: 608 666 320

■ Káru za traktor, úložná plocha 
šíře asi 170 cm, délka do 3 m. Tel.: 
603 713 892.
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 
skladování 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 byt 3+1 na ulici Čechova 
VM. Cena 1.550.000 Kč. RK nevo-
lat. Tel.: 774 919 843 po 18. hodině.

■ Vykoupíme vaši zadlu-
ženou nemovitost, platíme 
hotově. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám chatu ve Skřinářově 
u rybníka. Dřevěná, zateplená, 
s podkrovím. Je zde voda, elektřina. 
ZP 28 m2. Cena 450.000 Kč. Tel.: 
775 214 919.
Pronájem

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1. Tel.: 604 726 835.

■ Nabízím ubytování ve Vel. 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Pronajmu cihlový byt 4+kk 
s balkonem ve VM. Byt je po rekon-
strukci. Tel.: 776 268 346.
■ Pronajmu byt 3+1 v rodinném 
domě blízko středu města. Tel.: 
603 415 645.
■ Pronajmu garsonku ve Velké 
Bíteši. Tel.: 739 212 902.
■ Pronájem haly ve Velké Bíteši 
(výrobní, sklad. či obchodní prosto-
ry). Dvě patra, každé 215 m2, vjezd, 
manipulační plocha. CP 975 m2. 
Tel.: 775 214 919.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Čechova ve VM. Cena 4.200 Kč 
+ in kaso. Dlouhodobě.  Tel.: 
608 366 189.
Daruji
■ Štěňata do dobrých rukou. Tel.: 
566 678 134, 736 413 083 
■ Dvě válendy s úložným prosto-
rem, dva noční stolky. Za odvoz. 
Tel.: 603 101 355.
■ Koťata. Celá bílá, dlouhá srst. 
Tel.: 774 185 844, 608 834 913.
Různé
■ O prázdninách doučím 
Mat, Fyz a základy Aj (úroveň 
2. st. ZŠ 6.–9. třída). Připra-
vím na reparát. Připravím na 
úspěšný přechod ze ZŠ do 
1. SŠ. Domluva s rodiči nutná. 
Tel.: 774 621 703.

■ Doučování o prázdni-
nách individuální i skupino-
vé, týdenní intenzivní kurzy. 
www.mat-fyz.cz

FILOZOFICKÝ FESTIVAL II.

Jednou z úvodních akcí Evropského festivalu fi lozofi e byl i koncert 
žáků základní umělecké školy v aule gymnázia. Zazpívaly na něm Mari-
ana Ambrožová (na snímku vlevo) a Iveta Špačková (vpravo), absolventky 
oboru sólový zpěv u Zdeňky Němcové, spolu s pěveckým sborem. Před-
stavil se ale i kytarový kvintet a další. Takový byl program pro odpoledne 
7. června, večer následovalo v kině Jupiter clubu fi lmové představení Gym-
pl, po němž následovala ředitelem festivalu Milanem Dufkem telefonicky 
zprostředkovaná beseda s jeho scénáristou Josefem Houškou, jenž nemohl 
kvůli onemocnění přijet osobně.           Text a foto: Martina Strnadová 

V rámci Evropského festivalu 
filozofie mohli diváci zhlédnout 
brazilský fi lm Elitní jednotka. Ten 
ofi ciálně v distribuci českých kin 
není, je možné ho vidět pouze na 
DVD. A to právě přivezl Jaromír 
Blažejovský z Ústavu fi lmu a audi-
ovizuální kultury FF MU Brno. Di-
vákům pustil původní znění s čes-

Elitní jednotka má i fi lozofi cký rozměr
kými titulky a po skončení projekce 
s nimi o snímku, jenž získal velmi 
příkrá hodnocení, diskutoval. Ač 
má nálepku konfl iktního – žánrově 
policejního – fi lmu, přesto dostal 
Zlatého medvěda na festivalu v Ber-
líně. Před tím, než byl uveden do kin 
v Brazílii, ho prostřednictvím pirát-
ské kopie zhlédly tři miliony lidí, 
a stejný počet pak během promítání 
v biografech. Snímek má povahu 
akčního thrilleru, avšak zabývá 
se i mnohem závažnějšími tématy 
jako korupce policie a její válka 
s drogovými gangy, násilí fyzické 
i psychické, ale i náročné proměny 
osobností. „Podle posledních infor-
mací, které jsem získal na internetu, 
by mělo být natočeno pokračování 
– Elitní jednotka 2,“ informoval 
přítomné Blažejovský (na snímku). 

Text a foto: Iva Horká

Úryvek ze své nejnovější tvorby přečetla posluchačům Sylvie Richte-
rová. Česko-italská spisovatelka svůj příspěvek k fi lozofi ckému festivalu 
nazvala Mluvím o hledání smyslu aneb Zimní krajiny duše. Atmosféru 
literárního večera dokreslily tóny klavíru Michala Jančíka a posléze 
i ozvy bouřky a bubnování kapek na parapetech oken zámecké jídelny, 
kde autorka předčítala. Sylvie Richterová vtáhla posluchače do příběhu 
i tím, že část děje a jeho postavy zasadila do důvěrně známého prostředí 
našeho města, do uličky v podzámčí.

Text a foto: Martina Strnadová

Hodinu a půl improvizovaného 
divadelního hraní předvedl v rámci 
fi lozofi ckého festivalu herec Jaro-
slav Dušek. Ten spolu se svými 
kolegy Zdeňkem Konopáskem 
a Pjérem La’Šézem př ivezl do 

Velkého Meziříčí představení Sovy 
v anténách. Stejně jako každé jiné 
vystoupení onoho divadla je pre-
miéra, nejinak tomu bylo i v našem 
městě. Herci a hudebníci pronášeli, 
co jim jejich plodné sliny na jazyk 
přinesly. To vyřčené dále rozvíjeli 
do neuvěřitelných konstrukcí, letoš-
ní téma fi lozofi ckého festivalu Krize 
a hodnoty nevyjímaje. Zamontovali 
do svých dialogů i manželskou 
krizi. Zdánlivě nesourodá směsice 
slov a tónů však často dávala smysl 
i hloubku. Vždyť aby ne, když jde 
o vzdělané lidi – docenta sociologie 
a psychologa –, které skvěle dopl-
ňuje‚ pouhý maturant a kosmický 
mudrlant‘, jak o sobě sám Dušek 
říká.             Text a foto: Iva Horká

Dušek přivezl sovy do Meziříčí

Já jsem gay zpívali všichni
Kapela Nightwork potěšila své příznivce ve Velkém Meziříčí. V pátek 

18. června 2010 koncertovala ve velkém sále Jupiter clubu ve složení 
Vojtěch Dyk – zpěv, František Soukup – zpěv, klávesy, Jakub Prachař 
– zpěv, baskytara, Jan Maxián – zpěv, klávesy, Jakub Antl – baskytara 
a Ondřej Sluka – bicí. Šestice mladých sympatických muzikantů nejen 
hrála a zpívala, ale předvedla šou se vším všudy. A své posluchače určitě 
nenudili, což lze usoudit z jejich reakcí. Však taneční kreace Vojty Dyka 
či Františka Soukupa sváděly mnohé z nich k následování. Stejně tak 
podpořili fanoušci své idoly i zpěvem. Hlavně píseň Globální oteplování 
– Já jsem gay zněla celým sálem. Nechyběly ani další hity včetně Včelky 
Májy, ale i méně známé skladby. Ve fi nále přidal Vojta Dyk i kousek 
známý v podání Evy Pilarové jako Montyho čardáš.

Martina Strnadová

Jedním z programů letošního fi -
lozofi ckého festivalu bylo divadelní 
představení Když je shůry dáno…, 
které sehrálo Autorské Invenční 
Divadlo Studentů (A. I. D. S.) z Vel-
kého Meziříčí pod vedením Jiřiny 
Kácalové v úterý 8. 6. (s reprízou 
14. 6.). Hra, čerpající z dramatu 
Vladislava Vančury Josefína, po-
jednávala o strastech i slastech stu-
dentského života v prostorách praž-
ské konzervatoře, ale také o tom, 
jaké to je, když někomu shůry dáno 
je a jinému ne. S tím se pak mnozí 
těžko vyrovnávají a mnohdy – seč 
se snaží sebevíc – jim nepomůže 
vůbec nic. V pěti obrazech bylo 
mluvené slovo prokládáno hudbou 
(zpěv, klavír, kytara 
a housle).  V hlavní 
roli Josefíny Zají-
cové se představila 
Jana Sklenářová. 
Dobře jí sekundo-
vali mimo jiné třeba 
Vítek Slabý, Radim 
Svoboda či Jan Ži-
lák a další.

Zmíněné volné 
sdružení nadšenců 
pro divadlo vznik-
lo při Jupiter clubu 
v září 2007 po ná-
vštěvě představení 
Kočovné fi lozofi cké 
divadelní společ-
nosti (KFDS) při 
Katedře f ilozofie 
FF MU na prvním 
ročníku festivalu 
fi lozofi e ve Velkém 
Meziříčí. Hraje pů-
vodní, kolektivně 
vzniklé texty. Až 
letos poprvé sáhli 
po Vančurově li-
terární předloze, 
kterou velmi vol-
ně upravili.  „Na 
tvorbě a nápadech 
se podílejí téměř 
vš ichni  s te jně ,“ 
prozradila jejich 
umělecká vedoucí 

Někomu shůry dáno je, jinému ne
J. Kácalová, „mimořádně nadaný 
pro text, nápady a režii je Radim 
Svoboda, pro hudební doprovod Vít 
Slabý a letos pro skutečně velkou 
hereckou roli Jana Sklenářová.“ 

Jako asi všichni kumštýři, i oni 
mají své vzory. Jsou to Cimrmani, 
Semafor a KFDS, ale podle svých 
slov je nechtějí slepě napodobovat 
a hrát jejich repertoár. „A. I. D. S. 
neznamená jen Autorské Invenční 
Divadlo Studentů, ale trochu i tou-
hu nakazit dobrou náladou a láskou 
k aktivní zábavě každého, kdo se 
k nim přiblíží,“ dodává J. Kácalová.

Iva Horká

Studenti vyšších ročníků zdejšího gymnázia, 
kteří hrají pod názvem A. I. D. S., se poprvé na 
filozofickém festivalu představili v roce 2008. 
Hlavní roli Josefíny ztvárnila Jana Sklenářová 
(na snímku).                                  Foto: Iva Horká

Zleva V. Dyk, J. Prachař, F. Soukup.                Foto: Martina Strnadová
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LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

O víkendech a s tá tních svátc ích 9 –17 hodin ,  w w w. le r y.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

Potřebujete zahrát na vaší akci? 
Skupina ANO je tu pro vás!
Tel.: 737 477 773, A. Novotný

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Městské správy bytů Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici

Odborná pracovnice
ekonomického úseku
s místem výkonu Městská správa bytů, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů, 
s nástupem od 1. 1. 2011.

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

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

– vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou – zaměření ekonomický směr, praxe v oboru,

– znalost práce s PC (World, Excel, Internet, Outlook),
– řidičský průkaz pro skupinu B,
– iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostatnost,

dobré vyjadřovací schopnosti.
Rámcová pracovní náplň:
– komplexní zpracování mezd (výpočet, odvody),
– vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců,
– fakturace (sledování úhrad, vymáhání pohledávek),
– platební a zúčtovací styk s bankou,
– úhrady dodavatelských faktur,
– vedení bytové agendy.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti:
– jméno, příjmení, titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,

– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana,

– datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:

– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-
ných znalostech a dovednostech,

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích stát-
ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekávám do 30. 6. 2010 do 
12 hodin na adrese:
Městská správa bytů Velké Meziříčí, k rukám ředitele JUDr. Karla 
Lancmana, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Městské správy bytů Velké Meziříčí vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Odborná pracovnice
ekonomického úseku
s místem výkonu Městská správa bytů, Náměstí 79/3,
Velké Meziříčí a zařazením do 8. platové třídy
dle platných právních předpisů, s nástupem od 1. 1. 2011.

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

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

– vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou – zaměření ekonomický směr, praxe v oboru,

– znalost práce s PC (World, Excel, Internet, Outlook),
– řidičský průkaz pro skupinu B,
– iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostat-

nost,
– dobré vyjadřovací schopnosti.
Rámcová pracovní náplň:
– výpočty předpisu nájemného z bytů a nebytových prostor, služeb 
spojených s užíváním bytu,
– roční vyúčtování služeb,
– sledování úhrad, měsíční uzávěrky předpisu nájemného,
– vyhotovování nájemních smluv, vedení pokladny.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti:
– jméno, příjmení, titul,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
– datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
– životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

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

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekávám do 30. 6. 2010 do 
12 hodin na adrese:
Městská správa bytů Velké Meziříčí, k rukám ředitele JUDr. Karla 
Lancmana, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

pro kamionovou dopravu – 
Lidl Měřín.
Tel.:
604 860 686.

Cukrárna ADINA
Náměstí 26, Velké Meziříčí (u radnice)

široký sortiment kvalitních zákusků vlastní výroby
•

dorty na objednávku
•

chlebíčky
•

káva, zmrzlina, cukrovinky, nápoje

otevřeno každý den 9–17.30 hodin
tel.: 724 729 769, www.cukrarna-adina.cz

Nová cukrárna na námestí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici
Pracovníka stavebního odboru –
pořizovatele územně analytických
podkladů a územně plánovací
dokumentace
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 10. platové 
třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou – zástup za MD a RD

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost českého jazyka,
● vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
● velmi dobrá znalost práce na PC podmínkou (práce s geodaty výhodou),
● řidičský průkaz skupiny B,
● komunikativnost, časová fl exibilita,
● znalost cizího jazyka výhodou.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 30. 6. 2010 do 12.00 hodin na 
adrese: Město Velké Meziříčí
 k rukám tajemníka MěÚ Ing. S. Rosy
 Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení 
skartovány.

POZOR AKCE
Pro děti i dospělé jsme připravili na čtvrtek 1. 7. 2010, na 
první prázdninový den, tuto akci: 
Pomozte nám společně vyzdobit naši novou výlohu 
cukrárny ADINA u radnice. Každý z vás, kdo donese
pomalovaný kamínek v první prázdninový den, dostane od 
nás kopeček zmrzliny zdarma. Vaše namalované kamínky 
si u nás necháme na stálou dekoraci výlohy.               -mar-

Dům zdraví s. r. o.
Velké Meziříčí

nabízí k pronájmu
prostory

(dílnu a umývárnu 
osobních vozidel) 

k podnikání.
Jedná se o bývalé prostory do-
pravní sanitní služby (156 m2). 

Cena dohodou.
Informace:

p. Babák, tel.: 566 522 442.

Česká Móda –
Dana Dobřichovská

Novosady 28, Velké Meziříčí

Ve dnech 23. 6., 24. 6., 25. 6. 
se uskuteční 30% slevová akce 

na veškeré zboží.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
(akce se nevztahuje na již 

zlevněné zboží)

AKCE 30 %AKCE 30 %

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

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

plastů vítány * schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* upevňování forem * seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů 
* spouštění výroby konkrétního výrobku * dohled na kvalitativní 

parametry * optimalizace výrobního procesu
Nabízíme:

* platové podmínky v závislosti na výsledcích * 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů 
dovolené * příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování * další 

zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Půjčka pro každého: 70.000–500.000 Kč
pro zaměstnané, OSVČ, ženy na MD, 

důchodce, nově i pro nezaměstnané
Hypotéky – splatnost až na 30 let.

Bez registru, zástavy, ručitele. 
Akce ● Akce ● Akce.

100.000 Kč za 1.900 Kč,
200.000 Kč za 3.750 Kč.
Tel.: 720 110 688

Servis plynových zařízení
sezonní revize a opravy spotřebičů 
včetně domovních regulačních 

stanic a HUP
tel.: 605 771 912



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
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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
ČERVEN A ČERVENEC 2010

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

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

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že šesté (poslední) představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (pla-
tí 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

Rezervace: tel. 566 782 004, program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, 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

Úterý 19. října 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.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Provozní doba
Městské knihovny Velké Meziříčí v létě 2010
Červenec: 1.–16. 7. – otevřena jen půjčovna pro dospělé, pondělí, středa, 
pátek: 7.30–11.30 hodin a 12.30–16.30, úterý a čtvrtek: 7.30–12.30 hodin, 
19.–30. 7. uzavřena celá knihovna.
Srpen: 2.–6. 8. uzavřena celá knihovna, 9.–20. 8. otevřena jen půjčovna 
pro dospělé, pondělí, středa, pátek: 7.30–11.30 hodin a 12.30–16.30, úterý 
a čtvrtek: 7.30–12.30 hodin.
23.–31. 8. otevřena celá knihovna.
Měníme kotle, radiátory, koberce, PVC, malujeme a uklízíme. Děkujeme 
za pochopení.                                                                                       -iv-

Srdečné blahopřání k druhému 
doktorátu a promoci dne 28. 6. 
2010 v Brně milé vnučce, kterou je 
bývalá absolventka gymnázia

Mnoho dalších úspěchů při vědecké 
a pedagogické činnosti i v osobním 
životě, hodně zdraví, štěstí a lásky 
přeje babička M. Horká s rodinou. 

Dne 25. 6. 2010 uplyne rok od úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 
Josefa Slabého 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Zarmoucená rodina.

Spolu s námi vzpomeňte v tento 
čas manželů
Květuše a Josefa 
Holíkových
z Březejce.
Květuše zemřela před 10 lety dne 
30. 6. 2000 ve věku 77 let.
Josef, od jehož úmrtí uplyne dne 
3. 9. 2010 šest let, by se letos v pro-
sinci dožil 90 let. 
Drazí rodiče, jste stále v našich 
srdcích i myslích a my s Vámi zů-
stáváme v modlitbě.

Dcera Květoslava Kratochvílová 
s rodinou. 

Relaxační pobyt v Dudincích
ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje v pořadí druhý relaxační pobyt 

v Dudincích na Slovensku v Park Hotelu Hokovce. Termín: 12.–18. 9. 2010. 
Nejpozději do 30. 8. 2010 je nutné zaplatit doplatek ve výši 4.990 Kč, 
který se bude vybírat během prázdnin v době od 9 do 11 h v klubu dů-
chodců na Komenského ulici pouze v tyto poradenské dny: pondělí 16., 
23. a 30. 8. 2010. Nabízíme ještě několik volných míst. 

Doležal Bohumil, předseda ZO SPCCH

Středa 23. v 19.30 hodin
SOUBOJ TITÁNŮ
Boj mezi muži a bohy opět začíná.
Zeus stvořil lidstvo a od té doby jsou bohové silní a nesmrtelní díky 
jejich modlitbám. Ale teď se lidé začali krutovládě bránit. Chrámy 
hoří a sochy padají. Hádes, jediný bůh, který se živí lidským strachem 
a bolestí, nenávidí svého bratra za to, že ho poslal vládnout do podsvětí. 
Přichystá svoji pomstu a přesvědčí Dia, aby mu dal volnou ruku v nápra-
vě lidí. Jenže ve městě, které si Hádes vybral ke zkáze, je zrovna jistý 
polobůh. Perseus, jehož rodina nedávno zahynula boží rukou, cítí hněv 
a chce se mstít. Režie: Louis Leterrier. Hrají: S. Worthington, L. Ne-
eson, R. Fiennes, J. Flemyng, G. Artertonová. Dobrodružný fantasy 
fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 106 minut
Čtvrtek 24. v 19 hodin
Filmový klub
U KONCE S DECHEM
Na počátku byla krádež auta, následně vražda a útěk.
Legendární nestárnoucí debut klasika francouzské Nouvelle 
vague – Nové vlny. Neúnavný rebel a experimentátor Jean-Luc 
Godard posílá vycházející hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Pa-
říže. Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku překvapuje 
formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním. Téměř závratné tem-
po příběhu o přitažlivém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku 
představuje odvetu mladé fi lmařské generace úzkoprsé společnosti. Režie 
Jean-Luc Godard. Černobílý fi lm Francie 1959, původní znění, české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč 87 minut
Pátek 25. v 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.
Čtyřicátnici Helenu podvedl manžel s mladší ženou – v nesnázích se jí 
rozhodne pomoci její matka Vilma, bývalá herečka, jež na všechny situace 
aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený recept: 
nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným… Zdá se to neřešitelné, 
ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po 
hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela rozdílné 
ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to 
nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději. Hrají E. Balzerová, L. Vla-
sáková,V. Kubařová, J. Macháček, V. Dyk, R. Zach. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Sobota 26. v 19.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Troška nepraktické švandy.
Na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. 
Hrají: J. Šmíd, E. Holubová, M. Plánková, A. Stanková, B. Klepl, Z. Sla-
víková, S. Pogodová, M. Novotný, M. Vladyka. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Úterý 29., středa 30. v 19.30 hodin
KICK – ASS
Svět potřebuje nové hrdiny.
A proto přichází Kick-Ass se svými komplici! Teenager Dave Lizewski 
nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné co ho baví jsou ko-
miksy. Ty ho taky inspirují natolik, že se rozhodne stát se superhrdinou! 
Bohužel mu k tomu ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené schopnosti…
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 106 minut
Pátek 2. 7., sobota 3. 7. ve 20 hodin
MAMAS & PAPAS
V hlavní roli Z. Bydžovská, M. Issová, F. Čapka, Z. Čapková, M. Čapka, 
V. a Z. Krónerovi. Drama ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné:74, 76 Kč 110 minut
Pátek 9. 7., sobota 10. ve 20 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
V hl. roli S. J. Parkerová, K. Davisová, C. Nixonová, K. Cattrallová, 
M. Chen. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mlá-
deži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 146 minut

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. klub 
Velké Meziříčí děkuje všem, kteří fi nančně, věcně nebo svou prací přispěli 
k uspořádání benefi čního koncertu a dni pro děti SPOLU, který proběhl 
12. 6. 2010 v Měříně. Vybraný výtěžek 17.462 Kč bude použit na koupi 
trampolíny a dofi nancování hipoterapie, tvořivých dílen a dalších aktivit 
klubu. Děkujeme

Agro Měřín, Biovendor, a. s. Brno, dobrovolníci z Měřína, Černé, Hr-
bova, Uhřínova, Velkého Meziříčí a Nového Města na Moravě, DS Agros 
Netín, Falco computer, s. r. o. Velké Meziříčí, Gremis Velké Meziříčí, 
Hospoda u Ivoška – Ivo Horák Měřín, HZS kraje Vysočina, Pacal Karel, 
Kožený Jan, Kubíček – horkovzdušné balóny, Lidl, Lisovna Plastů, spol. 
s r. o. Velké Meziříčí, Lesní družstvo obce Měřín, McDonald’s Měřín, 
Město Velké Meziříčí, Městys Měřín, Michal Kuchyňka, Mošner sound, 
Nové Město na Moravě, Myslivecké sdružení Chlumek, Nowaco Velké 
Meziříčí, Obec Pavlínov, Obec Stránecká Zhoř, Obec Lavičky, Obec 
Černá, Pizzeria Caribic Měřín, Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, speciální pořádková jednotka, Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Vysočina, Bohuslav Ludvík – Prolog Velké Meziříčí, 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, Rental Pro–Velké Meziříčí, SDH 
Blízkov, SDH Měřín, Stavebniny Smejkal, TJ Jiskra Měřín, Vemax Strá-
necká Zhoř, Vezeko s. r. o. Velké Meziříčí, Viktor Kundela – bartending 
agency, Výtahy s. r. o. Velké Meziříčí, rádio Petrov, Hitrádio Vysočina, 
týdeník Velkomeziříčsko, novinyvm.                       Foto: archiv asociace

ZŠ a MŠ Moravec a SDH v Moravci
pořádají v sobotu 26.června od 14 hodin akci pro děti i dospělé

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
na výletišti u hasičské zbrojnice děti se mohou zúčastnit netradičních 
soutěží občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
večer hraje MARATON, za nepříznivého počasí v KD Moravec

Tvé zlaté srdce, maminko, 
zůstane navždy s námi. 
Bude nám svítit na cestách, 
po kterých jdeme sami.
Dnes, 23. června 2010 uplynulo 
8 smutných let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička 
a sestra, paní
Marie Černá 
z Rudy. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery s rodinami.

Zubní pohotovost
Sobota 26. 6. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, 
Velká Bíteš, tel.: 566 531 645 a neděle 27. 6. MUDr. Zdeňka Bajero-
vá, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, tel.: 566 616 901. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny.          Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde elektrický proud
Budou vypnuty tyto oblasti:
čtvrtek 24. 6. 2010 – od 7 do 15.30 hodin část města Velké Meziříčí 
napájená z trafostanice s energetickým názvem Loupežník, chaty Lou-
pežník
– od 9 do 13 hodin ve Velkém Meziříčí ul. Boční, Čechova, Fajtův kopec, 
Gen. Jaroše 1526, 1925, Kolmá, Krškova, Na Výsluní, Nad Gymnáziem 
(od Krškové nahoru), Základní škola Sokolovská.
středa 30. 6. 2010 – od 7.30 do 10.30 hodin část obce Petráveč, Petráveč 
29 a 33, Nesměřské údolí – Letná, Františkov 487, 952, Osové 18
– od 11 do 13.30 hodin Martinice – bývalá cihelna.              -E-ON-



Středa 23. 6., Velké Meziříčí,
nádvoří zámku, 19.30 hodin
v případě chladného počasí
v Jupiter clubu, tel. 566 782 004
David Dorůžka Trio
(David Dorůžka – kytara,
Michal Baranski – kontrabas,
Lukasz Zyta – bicí)
Wandering Song
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VÝSTAVYXV. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE 
na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede
Iyasa – Zimbabwe Africa – Europa Tour 2010

Třináctičlenná africká skupina studentů přijíždí opět do Velkého Meziříčí 
s novým programem.
Neděle 25. července 2010 ve 20 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří (v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu).
Předprodej vstupenek: slevy 50 Kč, dospělí 100 Kč, na místě: slevy 80 
Kč, dospělí 130 Kč. Jupiter club, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu 
vyhrazena! www.jupiterclub.cz

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede

Neděle 29. srpna 2010 ve 20 hodin – Zámek – vnitřní nádvoří
(v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Mikuláše)
Vstupné: v předprodeji – studenti a důchodci 150 Kč, dospělí 
200 Kč, na místě – studenti a důchodci 200 Kč, dospělí 250 Kč.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, Náměstí 17, tel.: 566 782 004 (001)

Připravte se na mimořádně silnou sestavu, na česko-polské trio výborných 
muzikantů, jehož frontman je nejen výrazným skladatelem zásobujícím 
trio vlastními kompozicemi, ale také experimentátorem se svérázným 
přístupem k jiným žánrům. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč.

sobota 26. 6. Nárameč Doubí
pátek 9. 7. Nárameč Doubí
sobota 17. 7. Studenec

předprodej: Velké Meziříčí – Mu-
sic Data, vstupné v předprodeji 
250 Kč, na místě 300 Kč.

27. 6. Co čas neodvál – Nedělní čaj, 15 h
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

do 15. července výstavní sál Městské knihovny VM

do 30. června, Café TIME (Náměstí 12, pasáž 
IMCA)

výstava Jany Janové

neděle 4. července v 10 hodin, výstavní síň Jupiter clubu
vernisáž výstavy

vernisáž zahájí Eva Kočí Valová, kulturní program 
Adam Šurda – akordeon, Jan Frkal – basová kytara

kresby, plastiky a jiné práce Vítězslavy Operchalské

Kulturní akce ve 
Lhotkách – léto 2010
26. 6. Setkání harmonikářů
3. 7. Wandr fest II – rockový festival
10. 7. Kapela Žízeň – oslava 90. na-

rozenin houslisty Ladislava 
Krevňáka

16. 7. Předpouťová zábava s luna-
parkem

17. 7. M.E.Š. – pouťová zábava 
s lunaparkem

18. 7. Pouť – pouťové atrakce
7. 8. Dechová hudba Hornobojani 

– taneční zábava

Dramatické studio DDM a Jupiter club Velké Meziříčí uvádí
v pondělí 28. 6. v 19.30 hodin v Jupiter clubu, malá scéna

Antoine de Saint-Exupéry

Výsledky našich soutěží
V červnových číslech Velkomeziříčska jsme opět pořádali soutěže pro 

čtenáře. První proběhla v rámci Evropského festivalu fi lozofi e. Volné 
vstupenky na divadelní představení Sovy v anténách získala Petra Ju-
hasová z Velkého Meziříčí za svoji otázku do panelové diskuze v EFF. 
Další soutěž byla o volné vstupenky na koncert Nightwork a výherkyněmi 
se staly Zdeňka Čermáková, Adéla Strnadová, Eliška Brázdilová, 
Michaela Fialová a Adéla Moravová.                                            -red-

Dramatizace a režie:
PhDr. Libuše Mílková
Hrají: Petr Jan, Kateřina Karmazínová, 
Tomáš Kotačka, Kristýna Křížová, 
Tomáš Mrazík, Tereza Nováková, Iveta 
Polášková, Radek Polášek, Adéla Štind-
lová, Karolína Vaverková
Výtvarná spolupráce: Karolína Vaverko-
vá, Ilona Závišková
Tech. spolupráce a mix zvuku: Vladimír 
Krejčí, světla a zvuk: Jiří Kubiš

Kryštof poprvé ve Velkém Meziříčí
Na podzim letošního roku připravujeme v Jupiter clubu další koncerty 
a jedním z nich bude koncert skupiny Kryštof. Kryštof vystoupí ve 
Velkém Meziříčí 2. 10. 2010 v rámci Jeviště Klub Tour 2010. Těšit se 
tak můžete na řadu hitů jako jsou Cyráno, Plán, Lolita, Atentát, Tak 
nějak málo tančím a mnoho dalších. Vstupenky budou v prodeji již 
od pondělí 28. 6. za 250 Kč v obvyklých předprodejích.           -pp-

Pátek 9. 7. v 19 hodin na Fajtově kopci 

František Dvořák –

Turné hudebního tělesa v České republice – 12 velkých koncertů ve 12 
městech. Přijede kompletní soubor se všemi hudebníky, zpěváky a ta-
nečníky, více než 120 účinkujících. Speciální hosté: Petra Janů, Aleš 
Brichta a Jiří Klapka. 
23. 9. Jihlava – Horácký zimní stadion,
24. 9. Brno – Výstaviště, pavilon Z.
Prodej: TICKET ART, hromadné objednávky – tel. 222 897 333, ticke-
tart@ticket-art.cz. Prodejní síť 350 online prodejních míst včetně všech 
poboček CK Čedok, vstupenkový portál http://vstupenky.ticket-art.cz    

-pp-

Letní koncert vokálního 
seskupení

15. července 2010
v 19.30 hodin
Nádvoří zámku
Velké Meziříčí

V rámci vernisáže výstavy klauzurních prací 
ateliéru sochařství na Západočeské univerzitě 
v Plzni proběhne také ve Velkém Meziříčí vernisáž 
výstavy práce Františka Dvořáka. Sochařské dílo 
Krása řemesla vytvořené na téma Zásadní životní 
zkušenost nebo zážitek je umístěno na Fajtově 
kopci (u cesty, kde bývala drakiáda). 
(Původní termín 18. 6. 2010 byl kvůli nepřízni 
počasí přesunut.)
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ŠACHY PODĚKOVÁNÍ

HÁZENÁ

V sobotu 12. června se na stadionu 
FC Velké Meziříčí uskutečnil již 
VII. ročník mezinárodního tur-
naje přípravek, který zahájil a na 
závěr také předal ceny všem týmům 
místostarosta města Velké Meziříčí 
Josef Komínek.
Tento ročník se odehrál stejným 
systémem jako v minulých letech. 
Hrálo se ve dvou věkových kate-
goriích, tj. mladší – ročník 2001 
a starší – ročník 1999. V každé 
kategorii startovalo osm týmů, 
rozdělených do dvou skupin, po 
jejich odehrání se pokračovalo 
vyřazovacím způsobem v bojích 
o konečné umístění.
Jako každoročně se turnaje zú-
častnil tým ŠK SMF Senec ze 
Slovenska, dalšími účastníky byli: 
FC Vysočina Jihlava, HFK Třebíč, 
FŠ Třebíč, FC Žďár nad Sázavou, 
TJ Sokol Radostín nad Oslavou 
a samozřejmě také domácí tým FC 
Velké Meziříčí A a B.

Výsledky mladší přípravka
FC VM A – Senec 1:3, Radostín 
9:0, HFK Třebíč 7:2, semifi nále – 
FŠ Třebíč 1:7, o 3. místo – Žďár 4:3 
FC VM B – Jihlava 0:2, Žďár 0:5, 
FŠ Třebíč 0:10, o umístění – HFK 
Třebíč 1:1 (5:4 pen.), o 5. místo – 
Jihlava 1:4

Výsledky starší přípravka
FC VM A – Senec 1:1, Radostín 
2:0, HFK Třebíč 2:2, semifi nále – 
Žďár 1:2, o 3. místo – Jihlava 0:1 
FC VM B – Jihlava 4:4, Žďár 1:7, 
FŠ Třebíč 2:4, o umístění – Senec 
0:8, o 7. místo – Radostín 1:1 (1:2 
pen.)

Pořadí mladší přípravka
1. ŠK SMF Senec
2. FŠ Třebíč
3. FC Velké Meziříčí A
4. FC Žďár nad Sázavou
5. FC Vysočina Jihlava
6. FC Velké Meziříčí B
7. HFK Třebíč
8. TJ Sokol Radostín nad Oslavou

Mladší žákyně v Pardubicích 
bronzové

Výborně si vedly Velkomeziříčské 
hráčky na dívčím mládežnickém 
turnaji v Pardubicích, který za 
krásného slunného počasí proběhl 
ve dnech 11.–13. června 2010.
XVIII. ročníku Polabiny Cupu se 
účastnilo celkem devatenáct druž-
stev, startujících ve třech věkových 
kategoriích. Organizátoři „měli ob-
jednané“ krásné počasí, které také 
přispělo k hladkému průběhu tur-
naje. Nejpočetnější kategorií byly 
mladší žačky, jichž se sešlo celkem 
osm družstev. Ty už od pátečního 
odpoledne hrály systémem každý 
s každým. Bez porážky nakonec 
turnajem prošel suverén turnaje – 
tým Uherského Hradiště. Druhou 
příčku obsadil celek Astry Praha, 
který v přímém souboji s našimi 
nadějemi zvítězil po dramatickém 
boji a po větší rozhodcovské ná-
klonnosti nejtěsnějším rozdílem. 
Bronzové medaile si při závěreč-

ném vyhlašování pověsily na krk 
hráčky TJ Sokol Velké Meziříčí. 
Nejlepší hráčkou turnaje na základě 
hlasování trenérů byla vyhlášena 
Kateřina Závišková, ocenění pro 
nejplatnější hráčku našeho týmu 
převzala Denisa Janečková.
Předváděné výkony družstva byly 
poděkováním trenérkám Radce 
Jelínkové a Iloně Záviškové za 
jejich obětavou a časově náročnou 
práci s týmem. Většina děvčat 
našeho celku se tak úspěšně rozlou-
čila s náročnou sezonou v kategorii 
mladších žákyň, od poloviny srpna 
je čeká letní příprava na úspěšný 
vstup mezi starší žákyně.

Výsledky:
Sokol VM – Uherské Hradiště 
11:20, – Astra Praha 14:15, – Pardu-
bice A 14:8, – Bělá pod Bezdězem 
20:13, – Ústí nad Labem 23:5, – 
Pardubice B 19:4, – Vršovice 23:2.

Pořadí:
1. Uherské Hradiště 145:48 14
2. Astra Praha 104:64 12
3. Velké Meziříčí 124:67 10
4. Pardubice A  78:59 8

MSDD starší dorost
Veselí n. Mor. – FC VM 5:1 (1:0)
Střelec: Smejkal E. (70.). Rozhodčí: 
Paták – Zíma, Jonáš. Sestava FC VM: 
Simandl – Horký (75. Wasser-
bauer), Z. Večeřa, J. Večeřa, Mucha 
(63. Pospíšil) – Kaminaras, Vítek, 
Smejkal, Malec – Liška, Kuřátko
Poslední utkání v sezoně sehrál 
starší dorost na hřišti ve Veselí 
nad Moravou za pekelného horka. 
Hlavní rozhodčí musel udělat 3× 
přestávku na občerstvení a ochla-
zení hráčů. Kluci pojali utkání už 
jako pouťové, kde o nic nejde, což se 
projevilo na průběhu utkání.
První hrubka přišla hned v první 
minutě, kdy Vítek špatně přihrál 
a soupeř byl zastaven až faulem na 
hranici velkého vápna, ale následný 
pokutový kop šel mimo naši bran-
ku. V 9. minutě zaspali obránci při 

rohovém kopu, Simandl míč vyra-
zil před sebe a soupeř ho dorazil. 
V 19. minutě zachránila domácí 
tyč, když ze 30 metrů napřáhl Ví-
tek. Celý první poločas byl náš tým 
více u míče, dobře kombinoval po 
křídlech, ale nedokázal dostat míč 
za záda domácího brankáře.
Druhý poločas byl věrnou kopií toho 
prvního, jen s tím rozdílem, že po 
individuálních hrubých chybách jed-
notlivců jsme dostali další 4 góly. Za 
náš tým korigoval výsledek za stavu 
3:0 Eda Smejkal, kdy se parádně 
z první trefi l do šibenice branky po 
luxusní přihrávce Kuřátka.
Zní to možná špatně, ale i když náš 
tým prohrál vysoko 5:1, byl po celý 
zápas jasně lepší, ale hrubé chyby 
jednotlivců rozhodly o výsledku. 
Kluci tím zkazili celý dojem z utká-
ní a udělali si pěknou ostudu.  -sme-

Turnaj v Hodonicích u Znojma
V sálech kulturního domu v Hodo-
nicích a v přilehlé restauraci Saigon 
II se v sobotu 26. června uskuteční 
již dvacátý, tedy jubilejní ročník 
tradičního velkého turnaje v šachu 
na 9 kol/2× 15 minut na partii. Akce 
„ Open Hodonice 2010“ se zúčastní 
hlavně hráči z jihu Moravy, ale také 
z Čech a z Rakouska. Startovné 
činí 100 Kč (studenti, důchodci 

a ženy 50 Kč). K dispozici budou 
fi nanční i věcné ceny pro nejlepší, 
a to celkově + zvlášť v jednotlivých 
kategoriích. Před každým kolem 
budou navíc losováni výherci lah-
ví znojemského vína. Zahájení 
bude v 9.30 hodin; odjezd zájemců 
z Velkého Meziříčí v 7.45 hodin od 
parkoviště na dolním konci Třebíč-
ské ulice (u mostu přes Balinku). 
Ve velkokapacitním autě je ještě 
několik volných míst.

-vp-

Roku 1960 se dohodli učitel učňovské školy profesor Zdeněk Mejzlík 
se Zdeňkem Novákem a Františkem Dvořákem, že by se mohli scházet 
a hrát stolní tenis v našem městě. Na podzim r. 1961 se zaregistrovali 
a začali hrát okresní přebor. O dva roky později se vybojoval KP (kraj-
ský přebor), ve kterém oddíl setrval až do roku 1978. Za dlouhých 18 let 
se v klubu objevilo mnoho hráčů, počínaje od mládeže až po dospělé 
(Lubomír Šrámek, Jarmila Vaverková, Jan Pavelec, Jarka Mejzlíková, 
Pavla Pazderová, Anna Růžičková, Dáša Runíšková, Jaroslav Doležal, 
Milan Buršík, Aleš Svoboda, Miroslav Valenta, Pavel Polcar, Oldřich 
Kuřec, Lumír Havelka, Vladimír Hubl, Jaroslav Lukášek, Alois Dvořák, 
Vladimír Vítek, Stanislav Kořínek, Vladimír Dřímal, Miloš Nosek, 
Zdeněk Pokorný, Milan Pokorný, Milan Hubl, Libor Bártík, Jiří Kupka, 
Petr Kupka, Nikola Bula, Karel Kosour a jiní…). Většina těchto hráčů 
již odešla z VM nebo zanechala aktivní činnosti.

Z úspěchů, kterých naši hráči dosáhli, nelze opomenout čtyřnásobné 
vítězství v OP (okresním přeboru) Mejzlíková – Mejzlík ve smíšené 
čtyřhře, čtyřnásobné vítězství Mejzlíkové ve dvouhře žen, vždy dobré 
umístění Mejzlíka mezi prvními pěti v OP, vítězství dvojice st. žáků 
Hubl – Lukášek a získání poháru k 50. výročí VŘSR v roce 1967, v roce 
1968 1. místo st. žáka Hubla v OP jednotlivců, 1. místo v OP čtyřhry st. 
žáků Hubl – Vítek, 4. místo Buršíka v roce 1969 a 6. místo v roce 1970, 
5. místo Valenty v roce 1971, vítězství dvojice Kuřec – Buršík na turnaji 
v Třešti, druhé místo dvojice Buršík – Valenta a třetí místo Dvořák – Hubl 
na turnaji v Hartvíkovicích atd… V roce 1973 bylo založeno „B“ družstvo, 
v roce 1974 „C“ družstvo a družstvo žáků.

V sezoně 1975–1976 přichází na přestup ze Žďáru jeden z nejlepších 
hráčů okresu Vladimír Vítek a začíná se hrát podle nového způsobu na 
18 zápasů (4 hráči, každý s každým plus 2 čtyřhry). Do té doby se hrálo 
na 14 zápasů (5 hráčů, tři vpředu každý s každým a dva vzadu každý 
s každým plus 1 čtyřhra).

Míčový pětiboj
ve čtvrtek 24. června 2010 na hřišti s umělou trávou a v tělocvičnách 
ZŠ Oslavická Velké Meziříčí, ZŠ Školní Velké Meziříčí.
Pořadatel: Základní škola Oslavická Velké Meziříčí za fi nanční 
podpory města Velkého Meziříčí
Časový program:  7.55 nástup družstev, zahájení,
  8.20 začátek na jednotlivých stanovištích,
 12.45 ukončení soutěží,
 13.00 vyhlášení výsledků, předání cen.
Soutěžit budou:
za každou školu vybraná smíšená družstva (8 chlapců + 8 dívek) 
v kategoriích 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník. ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí, ZŠ Školní Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská Velké 
Meziříčí.
Soutěžní disciplíny: 1. Street basketbal
 2. Miniházená
 3. Malá kopaná
 4. Floorball
 5. Přehazovaná, odbíjená

Stolní tenis Velké Meziříčí 1960–2010 slaví 50 let nepřetržité činnosti
Oddíl stolního tenisu má v sezoně 1980–1981 v okresním přeboru „A“ 

družstvo ve složení – Buršík, Kuřec, Hubl, Kořínek, v okresním přeboru 
II. třídy „B“ družstvo ve složení Dvořák F., Valenta M., Horký, Dřímal, 
v okresní soutěži „C“ družstvo ve složení Dvořák A., Valenta Z., Buďa 
V., Bártík. Oddíl provozuje činnost pod patronací SD Jednota VM a spo-
lupráce s tímto patronátním závodem je hodnocena velmi kladně. Díky 
dlouholetému předsedovi oddílu Miroslavu Valentovi, který v té době 
pracoval ve vedení Jednoty. Každoročně využíváme náborů dětí do oddílu. 
Práce s mládeží má na starosti V. Hubl a předseda oddílu Buršík.

V sezoně 1984–1985 si po sedmileté době vybojovalo „A“ družstvo ve 
složení Buršík, Hubl, Kuřec, Ošmera, Kořínek opět účast v KP. Vítězství 
družstva bylo suverénní, bez porážky se sedmnácti vítězstvími a jednou 
remízou. V kraji jsme vydrželi hrát pouze rok, 8. místo z 10 družstev 
nestačilo k záchraně. Družstvo žáků se pravidelně zúčastňovalo okresních 
žákovských lig. Nejúspěšnější byli Nestrašilová L., Křížová B., Hublová 
V., Tománková M. a P., Bednář I., Horký M., Janák M., Buďa Petr a Pa-
vel, Sedláček Jiří a Petr i jiní. Jejich umístění na turnajích či okresních 
žákovských ligách bylo vždy na předních místech.

Dne 29. 5. 1986 přivítalo asi 350 příznivců stolního tenisu v sále 
Jupiter clubu (dříve Sdruženého klubu ROH) státního trenéra stolního 
tenisu ČSSR Vlada Mika, Jindřicha Pánského (1986 mistr Evropy ve 
smíšené čtyřhře) a vedoucího správy pro tělesnou výchovu a sport úřadu 
předsednictva vlády ČSSR RSDr. Miroslava Štrunce. Na besedě spojené 
s ukázkou vrcholového stolního tenisu, kterou předvedli Pánský a Miko, 
všichni přítomní je odměnili velkým potleskem. Následně měli možnost 
nejlepší čtyři hráči oddílu VM „změřit své síly“ s mistrem Evropy 
a ústředním trenérem. Tuto možnost využili Buršík a Kuřec s Jindřichem 
Pánským a i když oba prohráli, v některých okamžicích ukázali, že i jim 
není abeceda stolního tenisu cizí. S Vladem Mikem si svoje schopnosti 
ověřili Hubl a Ošmera. I když i oni prohráli, Hubl až do stavu 17:17 svého 
soupeře pěkně potrápil.

Začátkem r. 1989 přichází další stěhování, tentokrát na ZŠ Oslavická 
do místnosti „krytu“. Po menších úpravách se zdají být podmínky zatím 
nejlepší, kde jsme naši činnost provozovali.

Dne 8. 1. 1990 zemřel náhle ve věku 46 let dlouholetý hráč, obětavý 
organizátor, motor velkomeziříčského stolního tenisu a dobrý kamarád 
Mirek Valenta. Čest jeho památce.

Vladimír Hubl
(Pokračování příště.)

Na snímku zleva Tomáš Klíma, Jan Pokorný, Radek Buk, Vladimír Hubl, 
Petr Sedláček, Jiří Havelka.                                        Foto: archiv klubu

Už jste viděli pstruha, který váží přes 1 kg? To je náš Lery.
Sádky Mostiště vyhlašují soutěž. Kdo chytí Leryho, odnese si 

kromě něho i odměnu:

1 000 Kč!
Podrobnosti na www.lery.cz

5. Bělá pod Bezdězem  78:83 6
6. Ústí nad Labem  54:100 4
7. Pardubice B  37:97 2
8. Vršovice  21:118 0
Hrály: Šabacká Jarmila – Janečková 
Denisa (28), Závišková Kateřina 
(28), Kopečková Kateřina (24), 
Uchytilová Agáta (16), Koudelová 
Eliška (14), Doležalová Romana (8), 

Pavlíčková Tereza (4), Singerová 
Kristýna (2). Trenérky Jelínková 
Radka, Ilona Závišková.

Pozvánka do haly za Světlou:
Čtvrtek 24. června – 17.00 divize 
mladší žáci Telnice, 18.15 divize 
starší žáci Telnice, 19.30 Jihomo-
ravská liga muži B Brno IV.

-záv-

Nejlepší hráč: Filip Svoboda – FŠ 
Třebíč, nejlepší brankář: Matúš 
Sedílek – ŠK SMF Senec, nejlep-
ší střelec: Ondřej Mastný – FŠ 
Třebíč

Pořadí starší přípravka
1. FC Žďár nad Sázavou
2. HFK Třebíč
3. FC Vysočina Jihlava
4. FC Velké Mezi-
říčí A
5. ŠK SMF Senec
6. FŠ Třebíč
7. TJ Sokol Radostín 
nad Oslavou
8. FC Velké Mezi-
říčí B
Nejlepší hráč: Pavel 
Novák – HFK Tře-
bíč, nejlepší brankář: 
Tomáš Vokoun – FC 
Žďár nad Sázavou, 
nejlepší střelec: Pa-
vel Novák – HFK 
Třebíč
Na závěr nezbývá, 
než poděkovat těm, 

Víš, co je to „strike“? Tak jsme 
se mezi sebou dohadovali, než 
jsme z Březejce vyjeli na bowling 
do Velkého Meziříčí, jehož maji-
telkou je Eva Kozinová. Ta nám 
již několikrát sponzorovala naše 
bowlingové klání. Jsou to vždy 
odpoledne plná bojů a soustředění. 
V té nám neúnavně radil a pomáhal 
ing. Stanislav Tvarůžek starší, který 
převzal úlohu trenéra a objasňoval 

kteří se na tomto turnaji podíleli: 
Zelenina Smejkal, Nowaco, Alpa, 
POEX Velké Meziříčí, nkt cables 
Velké Meziříčí, McDonald’s ČR, 
s. r. o., Mňam Jarůšek a také v ne-
poslední řadě všem, kteří se o celý 
průběh starali. Mediálním partne-
rem akce byl týdeník Velkomeziříč-
sko.                                       -fcvm-

nám různé záludnosti této hry. Díky 
němu dnes víme co je to „strike“, 
a také máme mezi námi budoucí 
úspěšné hráče bowlingu.
Děkujeme, pane Stando, za velikou 
trpělivost s námi. Když jsme se 
minulý čtvrtek loučili s paní Evou, 
bylo nám líto, že se přes dva měsíce 
neuvidíme. Ale teď „hurá na prázd-
niny“ a v září se budeme těšit na 
další bowlingové klání. Paní Evo, 
moc vám za vše děkujeme.

Holky a kluci z DS Březejc
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FOTBAL Olympiádu vyhrála
ZŠ Školní

HÁZENÁ

PLÁŽOVÁ HÁZENÁ

ZÁVĚSNÉ KUŽELKYZLATÉ KOLO VYSOČINY

Sokol Stonařov – FC VM B 2:2 
(1:2)
Branky: 30. Příhoda, 58. Gavallér 
– 23. Pól, 45. Pokorný. Sestava 
hostí: Prchal – Netolický, Kružík, 
Souček, Kafka – Smejkal L., Pól, 
Vítek (67. Dufek), Němec J. – Po-
korný J. (65. Jedlička), Ďurica (90. 
Střecha Lad.)
Na hezkém hřišti ve Stonařově se od 
úvodních minut hrál uvolněný fotbal 
nahoru – dolů. Hosté si postupně vy-
tvořili mírnou převahu, ze které nej-
dříve rezultovalo trio propagačních 
střel J. Pokorného, které nebyly pro 
renomovaného brankáře Krupicu 
žádným problémem. Pak už uhodilo 
po hezké akci téměř celého mužstva. 
Po ose Kafka – Němec přišel kříž-
ný centr ke Smejkalovi, ten vrátil 
předpisově před branku, hlavičku 
Ďurici ještě domácí zblokovali, ale 
na přesnou a tvrdou dorážku Póla 
už byli krátcí. Hosté ale bohužel 
přestali po vstřelené brance hrát a ke 
slovu se dostali domácí. Gavallér ale 
ve své první tutovce přestřelil. Pak 
už po nenápadném faulu ve středu 
hřiště přišel přímý kop Příhody, 
který vymetl šibenici Prchalovy 
branky a vyrovnal. Domácí byli 
nadále lepší, měli další nadějné pří-
ležitosti. Zapomněli však na zadní 
vrátka, a tak je brankou do šatny 
zmrazil J. Pokorný, který prošel od 
půlicí čáry křídelním prostorem až 
do velkého čtverce, gólman Krupica 
se položil jako závora, čekaje příhru 
pod sebe na zcela volného Ďuricu, 
náš prvně jmenovaný útočník jej 
však šikovně obešel a umístil míč 
k bližší tyči, čímž vrátil Benfi ce 
vedení.
Po pauze se hrálo na obou stranách 
stále ofenzivněji, fotbal se divá-
kům musel líbit. Domácí přeci jen 
toužili po vstřelení branky o něco 
více než hosté, a tak si, opanujíce 
střed hřiště, vytvořili snad pět 
vyložených příležitostí. Jenomže 
Gavallér spaloval nemožné, obránci 
Benfi ky vykopávali a vyhlavičko-
vávali za překonaným Prchalem 
„jen to hřmělo“. Vyrovnání tudíž 
znamenala snad až poslední pří-
ležitost domácího střelce, kdy 
míč propadl mezi stopery, a kdo 
jiný než Gavallér nedal Prchalovi 
šanci. Hosté pak ale mávnutím 
kouzelného proutku ožili, Pokor-
ný spálil velkou příležitost, hře 
pak následně pomohli i střídající 
Jedlička s Dufkem. Do posledních 
vteřin se střídaly ofenzivní výpa-
dy obou stran, skóre se už ovšem 
neměnilo. Domácí doplatili na to, 
nač trpěla velkomeziříčská rezerva 
celou sezonu – nebyli efektivní 
v pokutovém území – tam, kde se 
rozhodují zápasy. Body se tudíž 
poprávu dělily.                         -kre-

I. A třída skupina B mužů
 1. Nová Ves 26 17 5 4 47:26 56
 2. Náměšť-Vícenice 26 16 3 7 54:32 51
 3. Rantířov 26 13 6 7 48:30 45
 4. Budišov-Nárameč 26 12 7 7 44:32 43
 5. Rapotice 26 13 3 10 51:39 42
 6. Kouty 26 12 5 9 48:41 41
 7. Stonařov 26 10 11 5 50:34 41
 8. Bohdalov 26 11 5 10 37:32 38
 9. Třešť 26 11 2 13 27:35 35
10. V. Meziříčí B 26 7 9 10 33:34 30
11. Přibyslavice 26 7 6 13 38:45 27
12. Štoky 26 7 3 16 36:51 24
13. Šebkovice 26 5 5 16 29:67 20
14. Křižanov 26 1 10 15 23:67 13

OKRESNÍ PŘEBOR
muži II. třída

Bory – Svratka 4:0 (1:0)
Diváků 70. Branky: Karásek Jan 2, 
Todorov Patrik, Novotný Antonín ml. 
Rozhodčí: Soukup Jiří, Novák Vla-
dimír, Harvánková Iveta; ŽK: 0:1.
Rovečné – Nedvědice 1:1 (0:0)
Diváků 100. Branky: Dlouhý Voj-
těch – Havíř Petr; Rozhodčí: Dostál 
Petr, Dvořák Ondřej, Liška Jiří.

Bystřice B – Jimramov 6:2 (3:2)
Diváků 50. Branky: Padrtka To-
máš 2, Sedláček Vít, Prášil Miloš, 
Svoboda Michal, Svoboda Jiří – 
Buchta Jan 2. Rozhodčí: Vévoda 
Jiří, Porupka František, Dvořák 
Ondřej; ŽK: 1:2.
Radostín – Vír 4:0 (0:0)
Diváků 100. Branky: Inwald Jan, 
Prokop Lukáš, Kozel Josef, Kozel 
Lukáš. Rozhodčí: Stehlík Rudolf, 
Stratený Michal, Soukupová Věra; 
ŽK: 0:2.
Bobrová – Rad. Svratka 1:0 (0:0)
Diváků 200. Branky: Blecha Vác-
lav. Rozhodčí: Stratený Michal, 
Ceral Martin, Stehlík Rudolf; 
ŽK: 2:2.
V. Bíteš B – Žďár B 1:3 (0:2)
Diváků 50. Branky: Dufek Milan – 
Promberger Jaroslav 2, Chmelíček 
Radim. Rozhodčí: Juda Jaroslav, 
Skryja Stanislav, Mareš František; 
ŽK: 2:1.         Zdroj: www.fotbal.cz
 1. Žďár B 26 21 3 2 103:23 66
 2. Bobrová 26 17 3 6 55:34 54
 3. Rad. Svratka 26 15 4 7 66:45 49
 4. Radostín 26 14 4 8 64:49 46
 5. Nedvědice 26 11 7 8 53:49 40
 6. Rovečné 26 11 6 9 40:35 39
 7. Bory 26 11 5 10 59:51 38
 8. V. Bíteš B 26 11 5 10 58:49 38
 9. O. Bítýška 25 11 2 12 47:50 35
10. Bystřice B 26 10 4 12 69:68 34
11. Svratka 26 8 1 17 45:64 25
12. Ujčov 25 7 2 16 41:69 23
13. Vír 26 5 6 15 34:75 21
14. Jimramov 26 1 4 21 22:95  7

Memoriál Václava Špačka
V sobotu 5. 6. 2010 jsme již po-
dvanácté zavzpomínali na našeho 
dobrého kamaráda Václava Špačka. 
Za krásného slunečného počasí se 
k nám přijeli podělit o fotbalové 
umění mužstva z Brna – Řečko-
vic a Ostrožské Lhoty (Uherské 
Hradiště). Třetí pozvané mužstvo 
z Třebíče se omluvilo až těsně před 
turnajem a již se ho nepodařilo 
nahradit.
Výsledky turnaje: Ostrožská Lho-
ta – Brno 1:0; Brno – Velké Meziříčí 
2:4 (Večeřa, Komínek, Pártl, Němec 
Lub.); Velké Meziříčí – Ostrožská 
Lhota 1:0 (Minařík L. ml.)
Vítězem turnaje se stalo mužstvo 
domácích (již potřetí v řadě), druhé 
místo si vybojovali hráči Ostožské 
Lhoty a třetí příčka patří Řečkovi-
cím. Velké uznání patří mužstvu 
Lhoty, protože obě dvě utkání ode-
hrálo jen s jedenácti hráči. Králem 
střelců se stal nestárnoucí forvard 
Svaťa Pokorný, který nastoupil za 
mužstvo Řečkovic. Všechna muž-
stva a také jednotlivci si odnesli 
hodnotné dary, za které musíme 
poděkovat těmto sponzorům: Kab-
lo, Nowaco, Výtahy, Agados, Falco 
Computer, Stavebniny Smejkal, ro-
dina Špačkova, Jan Smejkal, Gold-
time Praha a město Velké Meziříčí. 
Mediálním partnerem byl týdeník 
Velkomeziříčsko. Také bych rád 
poděkoval dvojici rozhodčích Petru 
Švihálkovi a Petru Červenému, 
kteří dokázali, že je píšťalka stále 
dobře poslouchá. Velký dík si určitě 
zaslouží Otto Doležal za moderová-
ní, Milan Večeřa a Jaroslav Mynář 
za organizaci celého turnaje.

Turnaj starých pánů
v Řečkovicích

V sobotu 12. 6. 2010 se zúčastnilo 
mužstvo starých pánů turnaje 
v Brně – Řečkovicích.
I přes potíže s absencemi se poda-
řilo dát dohromady velice solidní 
partu, která dokázala zopakovat 
výsledky z minulé soboty (turnaj 
V. Špačka) a opět zvítězit. Moutnice 
– FCVM 3:4 (Mynář 2, Komínek, 
David); Řečkovice – FCVM 1:3 
(Komínek 3); Moutnice – Řečko-
vice 2:2. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen „náš“ Zdeněk Chytka 
(hostování z Osové Bítýšky), kte-
rému patří velký dík.

-md-

JM liga muži
Sokol Újezd u Brna – Sokol VM 
B 28:27 (14:11)
Zatímco v prvním poločasu byl sou-
peř lepší, ve druhém poločasu naši 
hráči i v omezené sestavě dokázali 
zabojovat a několikrát srovnali, do-
mácí nám ale brankově vždy utekli. 
V posledních dvou minutách ještě 
dokázali naši hráči snížit na rozdíl 
jedné branky. Vyrovnávací se již 
vstřelit nepodařilo. Sestava a bran-
ky nehlášeny. Trenér Bezděk.
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ 
Sokol VM 33:29 (18:10)
Utkání začalo vyrovnaně a do 

12. minuty se držel stav 7:7. Pak 
ale Cerekev našlápla k vítězství, 
kdy do konce poločasu dvěma 
pětibrankovými sériemi zvýšila ve-
dení na 18:10. Útlum hostů bohužel 
pokračoval i v druhém poločasu, 
kdy za prvních 12 minut dokázali 
vstřelit 11 branek a zvýšit vedení 
na 29:14. Naši se naštěstí dokázali 
vzpamatovat a zabránili debaklu. 
V dalších 20 minutách povolili 
domácím vstřelit pouze 4 branky 
a sami jich vsítili 15. Snížili tak cel-
kovou prohru v bláznivém zápase 
o přijatelné 4 branky.
Sestava a branky nehlášeny. Trenér 
Bezděk.

-nav-

Tuto sobotu jsme v Rudě u Velkého 
Meziříčí pořádali již 9. ročník cyk-
listického závodu Zlaté kolo Vyso-
činy. I přes ne úplně ideální počasí 
před akcí se do závodu přihlásilo 
359 nadšených cyklistů.
Startovat se začalo v 7 hodin ráno, 
kdy se na trasu dlouhou přesně 191 
km vydalo 44 cyklistů. V deset 
hodin a o půl jedenácté ráno nám 
postupně odstartovali závodníci na 
100 a 50 km. To vše za pomoci ně-
kolinásobného mistra světa v jízdě 
na dřevěné drezíně Ivana Křivánka 
a jeho kolegy, který začátek od-
startoval ohlušujícím výstřelem 
z historické repliky fl inty. A tak 
se cyklisté vydali na trasy vedoucí 
hlavně po silnicích našeho okresu, 
kdy během šlapání do pedálů mohli 
vidět krásy Vysočiny, jako např. 
hrad Pernštejn.
Protože jde o neregistrované nad-
šence s velkým věkovým rozdílem 
(nejmladšímu Cyrilu Bojanov-
skému, který dojel, bylo 9 let 
a nejstaršímu panu Pavlu Frčkovi 
73 let), byly časové rozdíly v cíli 
velké. A tak první závodníci do-
jížděli už před dvanáctou hodinou 
a poslední přijeli až v pozdních 

odpoledních hodinách. Důležitější 
ovšem bylo, že se závod obešel 
bez vážnějších úrazů (i když pády 
a úrazy se závodníkům nevyhnuly). 
Takže i zdravotníci a sanitka byli 
ku pomoci.
Celkově lze hodnotit závod jako 
velmi zdařilý, přičemž se zúčastnili 
lidé nejen z celé naší republiky, 
ale i z Německa. Uspěli i někteří 
z našeho regionu, což můžete zjistit 
ve výsledcích na našich webových 
stránkách zlatekolo.webpark.cz, 
kde najdete i odkaz na fotogalerii. 
Tam bychom rádi přidali i další 
fotografi e, pokud nám je elektronic-
ky zašlete. Na našich stránkách je 
i odkaz na diskuzní fórum, kde rádi 
uvítáme vaše názory a připomínky 
k závodu.
Závěrem musíme jako obvykle 
poděkovat všem sponzorům, bez 
jejichž přispění by závod nepro-
běhl v takovém rozsahu, a mnoha 
desítkám pořadatelů, kteří dobro-
volně věnovali svůj volný čas ku 
prospěchu závodu. Také nesmíme 
zapomenout na mediální partnery 
včetně Velkomeziříčska, kteří náš 
závod podpořili.

Text a foto: -kd-

Olympiádu pro žáky prvního stup-
ně základních škol z Velkého Me-
ziříčí letos sedmnáctého června 
pořádala škola na Oslavické ulici. 
Podle sdělení moderátorky Rad-
ky Kopecké z uvedené školy se 
zúčastnilo celkem sto padesát 
soutěžících. Za každou školu byla 
vybrána smíšená družstva o deseti 
žácích v kategoriích od prvního do 
pátého ročníku. Souběžně na jed-
nom stanovišti, jichž bylo celkem 
osm, soutěžila tři družstva stejného 
ročníku. Ta se utkala v disciplínách 
jako běh na chůdách, balení batohu 
na výlet, slalom pro siláky, házení 
na cíl, skákání na míči, běh přes 
rozmístěné nízké překážky a další. 
Soutěžit se na hřišti s umělou trávou 
v Čechových sadech začalo ráno po 

osmé hodině a v jedenáct dopoledne 
si už nejúspěšnější družstva vychut-
návala slastný pocit z vítězství. Na 
tom nejvyšším stupni v celkovém 
hodnocení stanula ZŠ Školní, 
druhé místo patřilo ZŠ Oslavická 
a třetí pozici zaujala ZŠ Sokolovská. 
Poháry jim slavnostně předal Fran-
tišek Bradáč, starosta našeho města, 
které soutěž fi nančně podpořilo. 
Spolu s paní učitelkou Kopeckou se 
moderování zhostili také dva žáci, 
Ondřej Fikr a Kristýna Vrábelová.
Nebylo však ani důležité, kdo 
vyhrál, ale především to, že se děti 
aktivně zapojily do sportování. A to 
i neolympionici, kteří nebyli členy 
družstev. Ti se mohli vydovádět na 
bočních hřištích.

Iva Horká

 Jedna z disciplín, která se na první pohled zdála být velmi jednoduchá. 
Ale skákat na neposlušném míči není jen tak, což je patrné z výra-
zu tváře jedné ze soutěžících.                                    Foto: Iva Horká

Handicap Sport Club VM
MČR závěsné kuželky Liberec – liga 
Martiny Beyerové. 5. a 6. června byl 
pro velkomeziříčské handicapované 
sportovce ve znamení 3. a 4. kola 
v závěsném kuželníku družstev 
a 3. kolo bylo součástí MČR jednot-
livců. Za krásného počasí v areálu 
Jedličkova ústavu v Liberci se po 
dlouhé cestě zapojili do bojů v druhé 
a třetí lize sportovci, kteří měli cíl 
zachování družstva ve druhé lize 
a v třetí lize dosažení co nejlepšího 
umístnění. V obou případech se 
podařilo, i když ve druhé lize byly 
ambice o něco výše, především po 
dobrém umístnění 1. a 2. kola z Jan-
ských Lázní. Velkým přínosem do 

týmu byli dva nováčci M. Bartůněk 
a J. Polívka, kteří nastoupili ve třetí 
lize. Velkomeziříčská družstva 
v obou případech obsadila umístění 
ve druhé půlce startovního pole, ale 
všichni sportovci odjížděli z tohoto 
turnaje o pohár Martiny Bayerové se 
vztyčenou hlavou a i přes velké pro-
blémy organizátorů a pozdní návrat 
v nočních hodinách se v celkovém 
součtu čtyř kol dá výkon velkomezi-
říčských handicapovaných sportov-
ců hodnotit jako úspěšný. Úspěch za 
tento výkon lze především přisoudit 
S. Merunkovi, který tým vedl po 
celý rok při trénincích i samotné hře 
na MČR. Mediálním partnerem je 
Velkomeziříčsko.                  -char-

Ve dnech 4.–6. června proběhl na 
pískových hřištích ZŠ Polabiny 
III v Pardubicích již šestý ročník 
turnaje plážové házené. Letos se 
sjelo jedenáct družstev. Nečekaně 
fantastické víkendové počasí velmi 
přispělo k vynikajícímu průběhu 
turnaje v plážové házené. Nema-
lou měrou se o skvělou atmosféru 
zasloužila i všechna účastnická 
družstva. Od pátečního odpoledne 
na dvou kvalitně připravených hřiš-
tích probíhaly zápasy základních 
skupin. Následně celou sobotu až 
do večerních hodin se bojovalo 
o účast ve fi nálové skupině. V ne-
dělním dopoledni pak vyvrcholily 
boje o celkové pořadí. Družstva 
nevypustila ani jeden zápas. Ať se 
jednalo o mladé hráčky, dorostenky 
v největší síle, družstva dospělých či 
bývalých hráček. Na obou hřištích 
bylo možno vidět krásné okamžiky 
i velká dramata. Polovina zápasů 
se rozhodovala až v rozstřelech po 
vyrovnaných poločasech. I když 
šlo převážně o zábavu a veselé 
rozloučení se sezonou, př inesl 
turnaj jedno velké překvapení. 
Družstvo Kunovic – »Pozdní ku-
novický sběr« přijelo pouze v pěti, 
a to ještě jedna z hráček měla ruku 
v sádře. Proto nabídli účast v jejich 
družstvu dospělému doprovodu 

ostatních týmů a podařilo se jim 
složit „vynikající sestavu“, která 
se nečekaně „prokousala“ až do 
nedělního fi nále. Zde pak družstvo, 
v němž přispěli k úspěchu i Partlová 
Edita, Studená Radka a Záviška 
Vincenc, prohrálo až na rozstřely 
s družstvem dorostenek Pardubic 
– »Holky z gymplu«. Ty turnajem 
prošly bez jediné porážky a staly se 
suverénem letošního ročníku. Třetí 
nakonec skončily ženy z Chrudimi 
»Zoufalky«, když v boji o tuto příč-
ku porazily dorostenky z pražských 
Vršovic »Prostě trosky«. Dalšími 
účastníky bylo družstvo žen z Otro-
kovic »Na pohodu«, bývalé pardu-
bické hráčky »Pardubický výkvět«, 
převážně starší žákyně Velkého 
Meziříčí »Lamy a Larisy« (s aktivní 
podporou maminek), ženy Pardubic 
»Bábenky«, starší žačky Pardubic 
»Škubánci«, mladší dorostenky 
Pardubic »Vochechule«.
Za tým Lamy, Larisy hrály: Záviš-
ková Iva, Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Sedláčková Lenka, Bez-
děková Ivana – Vávrová Michaela, 
Koudelová Tereza, Homolová Mi-
chaela, Studená Kateřina, Zezulová 
Kristýna, Necidová Kristýna, Bez-
děková Alžběta, Partlová Markéta, 
Rosová Terezie, Sedláčková Klára, 
Kratochvílová Hana.             -záv-


