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Dnes
Do muzea zdarma

V rámci 
Meziná-
rodního 
dne mu-
zeí, který př ipadá na tuto 
středu 18. května, nabízí vel-
komeziříčské muzeum bez-
platnou prohlídku expozic. 
Zámek je možné navštívit od 
10 do 12 hodin, odpoledne 
pak od 13 do 17 hodin. Cílem 
Mezinárodního dne muzeí, 
který byl zaveden již v roce 
1977, je posílit povědomí ve-
řejnosti o roli muzeí v rozvoji 
společnosti. V minulém roce 
se zúčastnilo téměř třicet tisíc 
institucí ve více než pětadeva-
desáti zemích. Dále muzeum 
nabízí noční prohlídky v so-
botu 21. 5. od 18 hodin. Více 
čtěte na straně 5.          -muz-

SOS poradna
Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů) 
od 14 do 16 hodin v nové budo-
vě MěÚ (obecní živnostenský 
úřad, dveře č. 4).

Setkání rodáků
Město Velké Meziříčí pořádá 
v sobotu 21. 5. setkání rodáků 
narozených v září 1960 – pro-
sinec 1961.

Noční prohlídky 
na zámku

Sobota 21. 5. s pestrým dopro-
vodným programem. 
Více na straně 5.

Recitál
Lenky Filipové

Pondělí 23. 5. v 19.30 hodin

Přijďte diskutovat 
o školství a dopravě
V pátek 27. 5. 2011 se od 
16. hodiny koná v kinosále Ju-
piter clubu, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, veřejná diskuze zá-
stupců kraje Vysočina, města 
Velké Meziříčí a obcí mikro-
regionu s občany. Přítomni by 
měli být také ředitelé krajem 
zřizovaných středních škol ve 
městě, veřejnost, pedagogové, 
studenti, podnikatelé a další, 
které zajímá téma školství 
a dopravy.
Další podrobnější informace 
přineseme v příštím čísle.

Významné výročí si letos při-
pomíná velkomeziříčská Hotelová 
škola Světlá a Obchodní akade-
mie. Od jejího založení uplynulo 
úctyhodných 110 let. Její bohatá 
historie byla popsána v minulém 
čísle týdeníku Velkomeziříčsko ve 
dvoustránkové prezentaci, stejně 
tak i v almanachu, který škola při 
této příležitosti vydala. V duchu 
tohoto výročí se také nesly letošní 
oslavy či náměty výtvorů studentů, 
jež jsou vždy velkým lákadlem 
a pastvou pro oči veřejnosti, která 
na gastronomickou přehlídku kaž-
doročně zavítá. Tam se objevilo 
několik výrobků, které ono výročí 
připomnělo. Například mistrovský 
perníkový set (viz foto na titulní 
straně), na jehož jedné části byl 
z bílkové polevy namalován ob-
rázek budovy a pod ním nápis 
Škola Světlá, a na druhém – stejnou 
technikou – dokonalá podobizna 
zakladatele Světlé JUDr. Adama 
Píčmana. Nápadů bylo nepřeberné 
množství, všechny je zde pocho-
pitelně nelze vyjmenovat. Některé 
z nich však najdete alespoň na 
fotografi ích na našem webu. Tam 
si můžete prohlédnout záběry z dal-
ších akcí, které se minulou středu 
v rámci gastrodne na hotelové škole 
konaly. Sváteční atmosféru oslav 
umocnili nepochybně také zahra-

Letošní gastroden se nesl v duchu 
110. výročí založení hotelové školy Světlá

niční hosté z Itálie, Německa a Slo-
venska, kteří se sešli na slavnostním 
rautu. Někteří z nich na požádání 
ředitelky školy Marie Tománkové, 
která všechny přítomné uvítala, 
pronesli pár slov. Bývalý prezident 
italské obchodní komory Ivo Giu-
dici, který přijel mimo jiné též se 
starostou města San Benedetto del 
Tronto Giovannim Gasparim, řekl, 
že on se ve Velkém Meziříčí cítí 
téměř jako doma, neboť sem jezdí 
dvacet let. Němečtí hosté ústy Man-
freda Müllera pak našemu týdeníku 
řekli, že jejich spolupráce se zdejší 
hotelovou školou začala projektem 
Leonardo da Vinci, v rámci něhož 
by měli asi dvaceti českým stu-
dentům z našeho města zajišťovat 
potřebné zázemí během pracovní 
stáže v gastronomické a hotelové 
činnosti v Německu. Slovenská ná-
vštěva naproti tomu podarovala ve-
dení zdejší školy velký excelentně 
nazdobený dort ve tvaru obdélníku, 
který znázorňoval budovu hotelové 
školy a byl ozdoben opět nápisem 
poukazujícím na významné výročí. 
Pochoutku slavnostně rozkrojila 
ředitelka škola M. Tománková (viz 
foto na straně 5.). K zahraničním 
hostům se v krátkém proslovu při-
pojil též velkomeziříčský starosta 
Radovan Necid. 

(Pokračování na straně 5.)
Studenti hotelové školy Světlá se inspirovali jejím výročím založení. U zrodu stál před 110 lety JUDr. Adam 
Píčman, jehož podobizna zdobí perníkový výrobek na snímku.                                               Foto: Iva Horká

Druhé kolo přijímacích zkoušek pořádají dvě vel-
komeziříčské střední odborné školy. Hotelová škola 
Světlá a Obchodní akademie (HŠ a OA) i Střední 
škola řemesel a služeb (SŠŘS) mají termín přijímaček 
stanovený na 26. května. Gymnázium má naplněné 
třídy již po prvním kole. Uzávěrka přihlášek na SŠŘS 
je do zítřka, tedy do 19. května. HŠ a OA má termín 
uzávěrky o den později, tedy do 20. května.

Hotelová škola hlásí ještě 19 volných míst do oboru 
hotelnictví, kam přijímá celkem 90 studentů. Obchodní 
akademie o kapacitě jedné třídy s 30 studenty má ještě 
18 volných míst. Na školu se letos přihlásilo i podstatně 
méně dětí. HŠ letos přijala jen 121 přihlášek oproti 
185 loňským, OA loni 55 a nyní jen 38. Ale i tak měla 
škola po přijímačkách dostatek studentů, kteří zkoušku 
úspěšně složili a mohli být přijati. Ale mnozí z nich se 
nakonec rozhodli, že ke studiu nenastoupí. „Souvisí to 
s možností podat si až tři přihlášky na střední školu,“ 
říká zástupkyně školy Marie Paľovová a dodává, že děti 
preferují gymnázium. Pokud se tedy dostanou třeba na 
dvě školy, volí raději gymnaziální studium. Podle ní 
jde o celokrajský trend, kdy klesá počet zájemců o od-
borné střední školy. To potvrdila i tisková mluvčí kraje 
Vysočina Jitka Svatošová. „Po odevzdání přihlášek 
ke studiu je zřejmý výrazný pokles zájmu o maturitní 
obory středních odborných škol. Snížení počtu se týká 
třicítky škol ze současných 47, které zřizuje a pro-

vozně zajišťuje 
kraj Vysočina,“ 
uvedla Svatošo-
vá. Celkově pak 
ředitelé střed-
ních škol letos 
zaevidovali 

zhruba o 500 přihlášek ke studiu na střední školy 
méně než v loňském roce.

Střední škola řemesel a služeb stoprocentně naplnila 
po prvním kole jeden obor, a to podnikání – nástavbové 
studium denní, zakončené maturitou. Naopak podnikání 
ke studiu dálkově má ještě 20 volných míst. Volná místa 
nabízejí i tříleté obory s výučním listem: mechanik 
opravář motorových vozidel 8, elektrikář 1, opravář 
zemědělských strojů 7, kuchař – číšník 10 a zemědělec 
– farmář 5. To jsou také veškeré obory, které bude SŠŘS 
pro příští školní rok otevírat. Ani letos tedy nebyl mezi 
žáky zájem o tradiční obory, jako jsou třeba pekař, zed-
ník, krejčí, řezník apod. „Oproti loňsku se nám malinko 
změnila skladba oborů, ale jinak jsme měli jen asi o šest 
nebo sedm přihlášek ke studiu méně,“ popisuje zástupce 
ředitele Milan Veber situaci s tím, že však zatím nelze 
přesně říci, kolik žáků skutečně nastoupí, neboť mnozí 
i z těch přijatých se stále ještě rozhodují.

Jasno má zatím jenom ředitel gymnázia Aleš Tro-
jánek. „Budeme muset některé studenty odmítat. Ze 
třiadvaceti, kteří se odvolali proti nepřijetí, vyhovíme 
asi jenom pěti,“ informuje A. Trojánek. K osmiletému 
studiu na gymnáziu se letos přihlásilo 41 zájemců, 
z nichž k přijímačkám jeden nepřišel a druhý zkoušku 
neudělal. Ke čtyřletému studiu se hlásilo 75 budoucích 
studentů, z nichž si posléze tři přijímací zkoušku roz-
mysleli. Zájem o gymnázium byl letos vyšší, než v loň-
ském roce. Ředitel školy se domnívá, že je to výsledek 
jejich informační kampaně, kterou uspořádali v reakci 
na plánované změny v organizaci krajského školství. 
V té souvislosti vyvstaly i různé zprávy o možném 
zrušení některých škol a podobně. Gymnázium proto 
uspořádalo přijímací zkoušky nanečisto a i jinak se sna-
žilo dostat víc do povědomí lidí.     Martina Strnadová

Zdejší odborné školy pořádají druhé kolo
přijímaček. Gymnázium už má plno

Vyšla kniha s pohlednicemi města
Publikace Miloslava Fialky Velkomeziříčsko na starých pohlednicích 

z ateliéru fotografa Rudolfa Skopce vyšla minulý týden v úterý. O den 
později byla slavnostně pokřtěna na tradičním gastrodni zdejší hotelové 
školy Světlá a OA. Křtu se zhostil autor knihy Miloslav Fialka z Velkého 
Meziříčí, nakladatelka Jitka Průžová, potomci velkomeziříčského fotogra-
fa – vnuk Petr Skopec a pravnuk Rudolf Skopec z Prahy – a vedení našeho 
města, starosta Radovan Necid s místostarostou Josefem Komínkem.

„Od první myšlenky až po realizaci uplynulo asi půl roku,“ odpověděl 
na dotaz týdeníku Velkomeziříčsko autor knihy, jak dlouho na díle pra-
coval. Podle jeho slov jde o první publikaci, kterou vydal. V ní je soubor 
více než stovky historických pohlednic z první poloviny dvacátého století 
nejrůznějších záběrů Velkého Meziříčí a okolí od výše zmiňovaného foto-
grafa. Pohlednice pocházejí z Fialkova soukromého archivu, tomuto hobby 
se autor věnuje dvacet let. A proč si vybral zrovna Skopcovy snímky, a ne 
kupříkladu Vilímkovy? „Každý má svoje fanoušky, ale z mého pohledu 
se zajímavější jevily fotografi e Rudolfa Skopce,“ dodal M. Fialka.

Jeho novou knihu si mohli zájemci zakoupit přímo na gastrodni za 195 
korun a nechat si ji od autora podepsat. K dostání je také v informačním 
centru města v Radnické ulici.                                                 Iva Horká

Autor knihy Velkomeziříčsko na starých pohlednicích Miloslav Fialka 
z Velkého Meziříčí křtí spolu s vydavatelkou Jitkou Průžovou svoji první 
publikaci.                                                                         Foto: Iva Horká



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 20 18. května 2011 strana 2

Černé skládky
Přestože je v našem městě zaveden dobře fungující systém nakládání 

s odpady, Technické služby VM, s. r. o. provozují sběrný dvůr i skládku 
odpadů, kde může každý občan Velkého Meziříčí svůj odpad zdarma 
odložit (mimo stavebních odpadů), objevují se v katastrálním území města 
často nelegálně založené skládky odpadů. Pneumatiky, starý nábytek, 
gauče, autosedačky, 
autobaterie, stavební 
suť, pytle s všemož-
ným odpadem – to je 
jen malý výčet toho, 
co se na takových 
„černých skládkách“ 
nachází. Ty se vysky-
tují nejčastěji v oko-
lí zahrádkářských 
kolonií, řadových 
garáží, na okrajích 
lesa, v příkopech, na 
loukách a v blízkos-
ti vodních zdrojů, 
v obtížně dostupných místech. Setkáváme se s nimi ale i v centru města, 
nejvíce kolem stanovišť na tříděný odpad. Tato stanoviště totiž rozhodně 
nejsou místem k odkládání objemných odpadů, jako jsou matrace, starý 
nábytek, umyvadla či záchodové mísy, gauče ani vyřazená elektrozařízení 
jako např. televize, monitory, lednice atd.

Město „černé skládky“ většinou na své náklady odstraňuje, jelikož se 
ve většině případů nepodaří zjistit jejich zakladatele. Mnohdy i cedule 
s nápisem Zákaz skládky jsou pro některé občany spíše výzvou k jejich 
založení. Likvidace jedné takové „černé skládky“ se pohybuje v rozmezí 
5.000 – 20.000 korun, vždy záleží na rozsahu. V minulosti ale byly i pří-
pady, kdy likvidace jedné „černé skládky“ stála více než 20.000 korun. 
Takto vynaložené prostředky by šly určitě využít lepším způsobem.

„Černé skládky“ jsou problémem nejenom fi nančním a estetickým, ale 
mohou vážně poškodit životní prostředí, např. znečistit podzemní vody. 
Žádáme proto občany (i některé živnostníky), aby odpady odkládali pouze 
na místa k tomu určená tak, jak to stanovuje vyhláška města Velké Meziříčí 
č. 2/2007 o systému nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na 
území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech a zákon č. 185/2011 
Sb. o odpadech, v platném znění. Za odložení odpadu mimo místa k tomu 
určená hrozí fyzické osobě pokuta do výše 50.000 korun a podnikajícímu 
subjektu pokuta až do výše 1.000.000 korun. V případě, že nevíte kam 
s odpadem, poraďte se s pracovníky odboru životního prostředí na tel. č.: 
566 781 083 nebo na Technických službách VM, s. r. o. na tel. č.: 566 523 245.

Bc. Zdislava Oplatková, odpadové hospodářství Foto: archiv MěÚ

Kulturní komise Rady města Velké Meziříčí navrhuje několik námětů 
na zlepšení kulturního života ve městě.

„Mnohé návrhy budeme řešit, neboť jsou to z mého pohledu rozumné 
věci,“ říká k tomu starosta Radovan Necid s tím, že některé postoupí také 
úředníkům, aby prověřili, zda jsou reálně řešitelné.
Členové komise například kritizují budku výběrčích poplatků za vjezd 

na náměstí, jejíž vzhled je podle nich nedůstojný. Zaráží především turisty 
a další hosty, kteří zavítají do našeho města poprvé. Dalším z námětů je 
třeba i ten, aby město více zviditelnilo své slavné rodáky a významné 
osobnosti. Například vyhlašováním osobnosti města za daný rok stejně, 
jako se každoročně vyhlašuje sportovec. „Také navrhli, že bychom měli 
významné osobnosti města více propagovat na našich internetových 
stránkách, což si myslím, že je dobrý nápad,“ dodává starosta.

Co se týče výhledu na město, ten z výšky nabízí třeba kostelní věž. 
Podle členů komise by technická data o výšce věže apod. neměla chybět 
dole, hned u samotného vstupu. Zmiňované údaje ve věži sice jsou, ale 
až nahoře. Jenomže právě dole by mohly nalákat více zájemců o výstup 
do desítek schodů. Dál má komise zmapováno, že nejlepší panoramatický 
výhled na město je z odpočívadla D1 u čerpací stanice JET na Fajťáku, 
což je hned za dálničním mostem Vysočina ve směru na Brno. Ale výhled 

je bohužel zarostlý bujnou vegetací. „Zjistíme, kdo je majitelem pozemku 
a zda se s tím dá něco dělat,“ podotýká Necid.

Snahou členů komise je také zlepšit vzhled náměstí. „Dostali jsme se 
i na macešky…,“ dodává R. Necid, přičemž připomíná jev, který bohužel 
není ničím neobvyklým. Totiž, že technické služby sice pravidelně osazují 
třeba květináče na náměstí, ale i jiná prostranství okrasnými rostlinami, 
jenomže výsadba mnohdy do týdne zmizí. „My se jako město můžeme 
snažit, ale lidé jsou nenechavci a prostě to ukradnou,“ konstatuje starosta. 
Podle něj komise přišla se spoustou takových drobných připomínek. Mimo 
jiné třeba i s tím, že ve městě chybí stálá galerie, výstavní prostory, kde 
by návštěvníci mohli nacházet pravidelně aktualizované výstavy. Ale 
například v Jupiter clubu je jak stálá galerie obrazů, tak výstavní síň či 
vestibul kina, kde se výstavy na různá témata konají a jsou obměňovány 
pravidelně – k vidění bývají nejčastěji expozice obrazů, ale také fotografi í, 
poštovních známek, keramiky a skla, tapisérií či paličkované krajky, 
šperků, malovaného hedvábí atd. Z poslední doby lze jmenovat třeba 
rybářskou výstavu, kterou ve vestibulu kina vystřídaly práce dětí z MŠ 
a po nich fotografi e přírody. Ve výstavní je v současné době k vidění 
tvorba žáků základní umělecké školy.

Martina Strnadová

Chtějí propagovat významné osobnosti města
či zkrášlit vjezd na náměstí

O tajemství paměti přednášela 
lektorka Jana Vejsadová z Havlíč-
kova Brodu velkomeziříčským seni-
orům. Přednáška se konala v rámci 
univerzity třetího věku, která byla 
v novém domově pro seniory v Če-
chových sadech otevřena nedávno. 
Převážná většina posluchačů byli 
klienti z tohoto domova, další pak 
z Mitrova či z vedlejšího domu s pe-
čovatelskou službou a zbytek byli 
lidé z Velkého Meziříčí a okolí.

Trenérka paměti J. Vejsadová 
seznámila přítomné s teorií fun-
gování paměti a pak jim nabídla 
krátká cvičení. Stručně prošla 
vývoj paměti a informací, které 
musíme denně zpracovávat, od 
Platóna až po Billa Gatese. „Za-
tímco se mozek za několik tisícovek 
let téměř nezměnil, informací však 
notně přibylo,“ upozornila Vej-
sadová. Podle ní tkví vzdělanost 
v tom, kolik zpráv jsme si schopni 
zapamatovat. Gates k tomu navíc 
přidává, že rozdíl mezi úspěšnými 
a neúspěšnými se skrývá v umění 
pracovat s informacemi. O paměť 
je třeba pečovat, neboť se zhoršuje 
především v důsledku pasivity 
a nedostatku podnětů. Systema-
tickým tréninkem lze dosáhnout 
výrazného zlepšení nejen paměti, 
ale i dalších poznávacích funkcí. 
Závažné varovné signály, kterých 
si spíše než my všimne naše okolí, 

Senioři nahlédli 
do tajemství paměti

Historické velocipedy 
opět projedou Bíteší

Mistrovství České republiky historických velocipedů se po dvou letech 
bude opět konat ve Velké Bíteši. Na tamním Masarykově náměstí se 
v neděli 19. června představí opravdové skvosty, včetně vysokých kol. 
Silniční jízda bude vedena z Velké Bíteše do Osové Bítýšky a zpět. „Chy-
bět nebude ani tradiční Bítešská míle, což je jízda na šest set metrů po 
náměstí a je zapsaná do české knihy rekordů,“ doplnil radní pro kulturu 
Jiří Rauš. Podle jeho slov by měla v doprovodném programu vystoupit 
zpěvačka Helena Zeťová či dobová hudební skupina Melody Gentleman 
Lednice a další hosté. Akce se koná pod záštitou starosty města Milana 
Vlčka a ve spolupráci s obcí Osová Bítýška.

Iva Horká

Řidiče čekají uzavírky
Velkomeziříčské čeká uzavírka Příkopů, Vrchovecké, Františkova 

a také místních komunikací v Mostištích. Důvodem jsou výkopové práce 
při výstavbě veřejné kanalizace.

Na místní komunikaci v ulici Příkopy už částečná uzavírka probíhá, 
a to až do 9. července 2011. Výkopové práce jsou rozvrženy postupně, 
takže obyvatelé ulice se částečně ke svým domovům dostanou, pro ostatní 
má být ulice uzavřena.

Na Vrchovecké ulici už dopravní omezení také začalo a potrvá do 
16. srpna 2011. Uzavírka je částečná v celkové délce asi 600 metrů – od 
mostu u Motorpalu až 300 metrů za křižovatku na Mostiště. Jeden jízdní 
pruh vozovky zůstává průjezdný a provoz je řízen světelnou signalizací.

V místní části Mostiště začíná uzavírka a zvláštní užívání místních 
komunikací dnešním dnem a veškerá omezení mají skončit 17. listopadu 
2011. Výkopy budou prováděny po úsecích maximálně padesátimetrové 
délky, celkem pak na třech a půl kilometrech silnic.

Výstavba veřejné kanalizační sítě v uvedených ulicích probíhá v rámci 
druhé etapy projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje.

Na Františkově zahajuje částečná uzavírka cca šedesátimetrového úse-
ku silnice č. II/392 také dnešním dnem až do 29. června 2011. Důvodem 
je rekonstrukce kanalizace.

Silnice z Borů do Rousměrova bude zavřená
Ani z Borů do Rousměrova řidiči neprojedou. Na silnici č. III/36049 se 

připravuje uzavírka od 27. května do 12. června. Důvodem je oprava ko-
munikace. Uzavírka se týká tříkilometrového úseku z Borů po křižovatku 
se silnicí první třídy č. I/19, což je hlavní tah do Žďáru nad Sázavou.

Objízdná trasa je nařízena po silnici I/37 – Rousměrov – Sklené nad 
Oslavou – Jívoví – Křižanov odtud po silnici III/36051 – Dobrá Voda – 
Vídeň a dál po komunikaci III/36049 do Borů.         Martina Strnadová

V loňském roce došlo k deseti 
případům, kdy se obětí podvodníků 
stal senior. Celková škoda se vy-
šplhala na neuvěřitelných 164 000 
korun. Pachatelé si tipují většinou 
starší osoby s bydlištěm vzdáleným 
centru větších měst. Jsou si vědomi, 
že do těchto míst je delší dojezdová 
doba hlídek Policie ČR. Letos je 
prošeřováno pět podobných případů 
a okradení dohromady přišli o víc 
než 104 000 korun.

Klademe důraz především na 
starší občany na vesnicích a v ma-
lých obcích. Pokud si nezamykají 
vchodové dveře nebo vstupní branky 
na pozemek, nemají jak zabránit 
příchodu tzv. podomních prodejců 
do obytných místností. Následně 
probíhá nátlaková nabídka různého 
zboží. Klasickým příkladem je 
nabídka oblečení, dek nebo nádobí. 
Taktika tohoto trestného činu pro-
bíhá následovně: jeden z prodejců 
ukazuje zboží tak, aby na sebe 
upoutal veškerou pozornost a omezil 
prostorové vidění uživatele obydlí, 
druhý z dvojice zatím prohledává 
byt s cílem odcizit fi nanční hoto-
vost. Policisté se setkávají i s jinými 
legendami, jako je vypůjčení peněz 
na porouchané auto, záloha na po-
jištění, vrácení přeplatku z inkasa 
nebo jen žádají o poskytnutí vody 
či toalety. Způsoby, jak se dostat 
do bezprostřední blízkosti starších 
osob, jsou stále dokonalejší. Žádáme 
proto o spolupráci města a obce, sou-
činnost a o rychlý přenos informací. 
V případě zachycení podobných 
poznatků z vaší obce, informujte 
Policii ČR nejlépe na linku 158.

Vyzýváme občany k bdělosti, aby 
si všímali pohybu cizích osob a vo-

Přibylo okradených důchodců
zidel, které přijedou do jejich obce. 
Policii významně pomůže při pát-
rání po pachatelích záznam regis-
trační značky, typ a barva vozidla, 
případně počet osob, věk, etnikum.

Uvedeme případ seniorky, který 
se stal v měsíci dubnu letošního 
roku. V tomto případě nebylo pa-
chatelům potřeba žádné záminky, 
neboť využili odemčených dveří 
domu a nepřítomnosti majitelky. 
Dne 21. 4. 2011 v době od 13.30 
hodin do 13.40 hodin v obci na 
Žďársku odcizili tři ženy čtyřiaosm-
desátileté ženě fi nanční hotovost ve 
výši 87.000 korun. Tentokrát vnikly 
dvě pachatelky neuzamčenými 
vstupními dveřmi do rodinného 
domku v době, kdy byla poškozená 
na zahradě. Tato dvojice se mohla 
v klidu po domě pohybovat, neboť 
třetí pachatelka venku před domem 
nabízela poškozené k prodeji vajíč-
ka, slepice a autobaterii.

K popisu pachatelek:
1. pachatelka: Stáří je odhadnuto 

okolo 30 let, štíhlé postavy, výška 
do 170 cm. Odbarvené blond vlasy 
měla střižené do mikáda. Oblečena 
byla do černobílé strakaté košile.

2. pachatelka: Věk okolo 50 let, 
obézní postavy, výška do 175 cm. 
Vlasy měla rovněž odbarvené na 
blond a na hlavě měla světlý šátek 
uvázaný pod bradou. Na sobě měla 
ještě nabíranou ¾ sukni světle čer-
vené barvy.

3. pachatelka: Věk asi 30 let, 
štíhlá postava vysoká do 170 cm. 
Byla černovlasá a na sobě měla 
tmavé oblečení.

Trojice se pohybovala vozidlem 
Škoda Octavia zelené barvy s pa-
prskovitými koly.             -PČR-

jako například problémy s vyko-
náváním běžných činností, časová 
a prostorová dezorientace či změny 
osobnosti a podobně, vyžadují 
včasnou návštěvu odborného pra-
coviště, které se zabývá neuropsy-
chologickou diagnostikou.

Trenérka Vejsadová bude mít dal-
ší přednášky nejen v rámci univer-
zity třetího věku, ale také povede 
kurz Nedovolte mozku stárnout, 
který připravuje zdejší knihovna. 
Začne v září a přihlašovat se zájem-
ci mohou v knihovně už nyní.

Iva Horká

Lektorka paměti Jana Vejsadová. 
Foto: Iva Horká

Účastníci první přednášky v rámci univerzity třetího věku. 
Foto: Iva Horká
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Velkomeziříčská bezpečnostní skupina se na svém dalším 
z pravidelných setkání zabývala situací ve městě za poslední 
měsíc.

„Rekapitulovali jsme bezpečnostní situaci a neshledali 
jsme nic závažného, až na ten jeden případ, a to byla akce 
v Jupiter clubu,“ shrnul starosta Radovan Necid. Šlo o akci 
externích pořadatelů, kteří si pronajali prostory v Jupiter 
clubu k uspořádání koncertu hip hopových skupin. Jeho ná-
vštěvníci rušili noční klid, zbyl po nich nepořádek v centru 
města a navíc i poničené fasády domů. Ti největší výtržníci 
sem přitom dorazili z jiných měst. „Byli tady návštěvníci 
z Jihlavy, Žďáru, Bystřice, Třebíče i z Moravských Budějovic, 
tedy v podstatě z celé Vysočiny. Nezachytili jsme přestupko-
vé jednání lidí místních nebo z nejbližšího okolí,“ potvrdil 

O titul Vesnice 
roku bude 

soutěžit 305 
obcí, z Vysočiny 

je jich 33
Do 17. ročníku prestižní soutěže 

Vesnice roku se přihlásilo 305 obcí 
ze třinácti krajů České republiky. 
V kraji Vysočina podalo včas 
přihlášku 33 obcí, jejichž úspěchy 
a úroveň rozvoje posoudí krajská 
komise soutěže v druhé polovině 
května. ,,Mimo ostřílených mata-
dorů se tentokrát mezi přihlášenými 
objevilo i několik nových obcí, což 
velmi vítáme, protože každá obec 
na Vysočině se má jistě čím poch-
lubit a srovnání s ostatními jí může 
vnuknout nové nápady a motivovat 
ji k dalšímu rozvoji,“ uvedl Martin 
Hyský, radní kraje pro oblast regi-
onálního rozvoje.

Všech 33 př ihlášených obcí 
z Vysočiny navštíví koncem května 
a v polovině června krajská hod-
notící komise. „Patrně nejdéle se 
komisaři zdrží na Třebíčsku, odkud 
se přihlásilo nejvíce zástupců, 
celkem 11 obcí,“ prozradil Martin 
Hyský. Úplným nováčkem, který 
však bude silným soupeřem pro 
zkušené soutěžící, je obec Putimov 
(okr. Pelhřimov), po šesti letech se 
do soutěže vrátily například obce 
Kalhov nebo Kozlov.

„Podle zkušeností z minulých let 
se dá předpokládat, že ve druhé 
polovině června bude znám verdikt 
poroty. I letos kraj Vysočina mezi 
úspěšné a oceněné rozdělí zhruba 
400 tisíc korun a předá další z řady 
titulů Vesnice Vysočiny,“ doplňuje 
Martin Hyský.

Třináct fi nalistů z celé republiky 
se pak utká o titul Vesnice roku 
2011, jehož nový majitel bude znám 
10. září 2011. „Nehledáme vesnici, 
která bude nejhezčí či nejvíce foto-
genická. Hledáme takovou, která 
bude nejživější. Důležitější než 
bezvadné fasády jsou pro porotu 
například fungující spolky,“ pro-
hlásil Kamil Jankovský, ministr pro 
místní rozvoj. Jeho resort také do 
soutěže věnuje nejzajímavější ceny 
– mimořádné přísliby dotace ze 
státního rozpočtu ve výši jednoho 
milionu korun pro vítěze krajských 
kol a dva miliony pro celostátního 
vítěze.

Soutěž Vesnice roku vyzdvihuje 
aktivity podporující nejen zve-
lebení obce, ale i místní tradice 
a vesnický společenský život. Loni 
se Vesnicí roku 2010 kraje Vysočina 
stala obec Vír.

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ kraje Vysočina

Vezměte svého pejska
na netradiční procházku!

Členové kynologického cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice pořádají 
1. ročník nesoutěžní procházky se psy. Nenáročná trať povede okolo řeky 
Oslavy, směrem na Nesměř, cílem bude zřícenina hradu Templštejn ne-
daleko Dolních Heřmanic. Procházka je otevřena celým rodinám a všem 
milovníkům psů a zvířat. Místo srazu: parkoviště mezi fotbalovým hřiš-
těm a nkt cables ve Velkém Meziříčí v sobotu 21. 5. 2011 od 14 hodin.

Srdečně zve AD ASTRA team, www.utulekvm.estranky.cz

Den otevřených 
dveří 

ve Wellmezu
„Překročte 
nízký práh“
Prohlídka nízkoprahového 
klubu Wellmez
– seznámení s týmem odbor-

ných pracovníků
– prezentace Wel lmez – 

NZDM
– možnost navázání pracov-

ních kontaktů a další spo-
lupráce

Pondělí 30. 5. 2011 od 10 do 
17 hodin, Wellmez – NZDM, 
Hornoměstská Velké Me-
ziříčí

Těší se tým pracovníků 
Wellmez – NZDM

Filozofi cký festival se blíží. 
Upozorňuje na něj studna vědění

Jubilejní pátý ročník Evropského festivalu fi lozofi e se ve Velkém Me-
ziříčí bude konat v týdnu od pátého do dvanáctého června. Letošní téma 
zní Věda a víra. Na návštěvníky čeká opět řada zajímavých přednášek 
a doprovodných akcí. Na ty vás průběžně upozorňujeme v našem týdeníku 
již nyní, a posléze ve speciální příloze, kterou najdete ve Velkomeziříčsku 
číslo 21 dne 25. května. Na nadcházející fi lozofi cký svátek upozorňuje také 
objekt, jenž mohou kolemjdoucí spatřit u pomníku na velkomeziříčském 
náměstí. Tato Studna vědění informuje o zajímavostech letošního ročníku. 
Mezi ně patří mimo jiné přednáška předního fi lozofa a sociologa Václava 
Bělohradského či ekonoma Tomáše Sedláčka, autorské čtení spisovatele 
Michala Viewegha nebo divadelní představení Sluha dvou pánů s Janem 
Potměšilem a spousta dalšího. Více najdete v dnešním čísle na straně osm 
nebo na webu www.festivalfi losofi e.webnode.cz.                    Iva Horká

V úterý 10. 5. 2011 obdržel 
v krásném prostředí trojského zám-
ku v Praze u příležitosti státního 
svátku Dne osvobození od fašizmu 
(8. května) medaili Hasičského zá-
chranného sboru České republiky 
„Za zásluhy o bezpečnost“ velitel 
stanice profesionálních hasičů 
z Velké Bíteše ppor. Miroslav Ma-

teja. Medaili získal za dlouholetou 
aktivní práci na úseku požární 
ochrany. Zasloužil se o celkovou 
modernizaci požární stanice, dlou-
há léta je také aktivním členem 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Bratr Miroslav Mateja se 
stal mladým hasičem v osmi letech. 
Člen SDH Křižínkov od roku 1974, 

kde v letech 1982 až 1986 zastával 
funkci velitele. Od roku 1986 až 
dosud zastává funkci preventisty 
a velitele družstva. Výroční valnou 
hromadou SDH Křižínkov byl na 
volební období 2010 – 2015 zvolen 
do funkce starosty sboru dobro-
volných hasičů. Od roku 1978 je 
instruktor okrsku a od roku 1994 
člen okrskového výboru, strojník 
okrsku 2000 – dosud a hospodář 
okrsku 2005 – dosud. Člen od-
borné rady velitelů při Okresním 
sdružení hasičů Žďár nad Sázavou. 
Ve dvaadvaceti letech se rozhodl, 
že se bude hasičské práci věnovat 
profesionálně. Od 1. 8. 1978 se 
stal zaměstnancem OVPÚ Žďár 
nad Sázavou. V roce 1979 se stal 
strojníkem na vozidle CAS 32 Ta-
tra 148 v bítešské stanici. Po 13 let 
vždycky v létě přecházel k požární-
mu útvaru do Žďáru nad Sázavou, 
kde reprezentoval v požárním 
sportu. V roce 2000 byl jmenován 
do funkce velitele družstva PS 
Velká Bíteš. Po odchodu bývalého 
velitele stanice se od 1. 1. 2003 se 
stává velitelem požární stanice ve 
Velké Bíteši.
Text a foto: David Dvořáček, DiS.

Nejvyšší ocenění kraje Vysočina za rok 2011 obdrží 
i dvě dívky z Velkého Meziříčí. Z letošního velkého 
počtu nominací výbor pro udělování medailí vybral 
i Veroniku Čamkovou a Hanu Pařízkovou.

„Výbor pro udělování medailí měl k dispozici 
rekordních jedenatřicet nominací, nakonec jeho čle-
nové navrhli ke schválení seznam čítající sedm jmen,“ 
sdělil Ivo Rohovský, předseda výboru. Jména následně 
schválilo krajské zastupitelstvo. V pořadí již čtvrté 
slavnostní předání nejvyšších ocenění kraje v podobě 
dřevěné, skleněné nebo kamenné medaile je plánováno 
na 21. října 2011 v Jihlavě.

Velké Meziříčí tedy reprezentuje žákyně základní 
školy a studentka gymnázia.

Veronika Čamková chodí na ZŠ Oslavická a je 
vynikající lyžařkou zdejšího ski klubu. Je obrovským 
sportovním talentem. Má za sebou úspěchy mimo jiné 
třeba trojnásobné vítězství na mistrovství České repub-
liky letos ve Špindlerově Mlýně v alpských disciplínách 
v žákovské kategorii, či třeba druhé místo ve slalomu 
na Whistler cupu 2009 v Kanadě, či stříbro a zlato 
z olympiády dětí a mládeže z roku 2010 z Liberce. Je také 
letošní vítězkou Českého poháru. V sezoně 2010/2011 je 
členkou žákovského reprezentačního družstva ČR.

Studentka kvinty zdejšího gymnázia Hana Pařízková 
je všestranně nadaná s mimořádnými krajskými, celo-
státními i mezinárodními úspěchy v oblasti zeměpisu, 
dějepisu, chemie, biologie, matematiky a fyziky. Z jejích 
skvělých výsledků lze jmenovat jedenácté místo v celo-
světové zeměpisné olympiádě v Mexiku v roce 2009, kde 
jako jediná reprezentovala Českou republiku.

Policie řešila nepořádek ve městě, ale také zadržela recidivistu
vedoucí městské policie Petr Dvořák. „Shodli jsme se s ře-
ditelem Jupiter clubu na tom, že takové akce už nebudeme 
pořádat, i když to byl pronájem,“ dodal k tomu starosta.

Naštěstí šlo o ojedinělou akci provázenou řáděním „malířů 
– amatérů“. V regionu však působí i skupina profesionálních 
sprejerů (writerů), která svými graffi ti „zdobí“ odstavené 
vlakové vagony na nádraží v Křižanově. Českým drahám 
tak působí škody v řádu statisíců. Je organizovaná, takže pro 
samotné policisty zdejšího obvodního oddělení je problém 
její členy chytit. Úspěšnější byli v případě opakovaných krá-
deží mědi. „Podařilo se nám zadržet recidivistu, který tady 
dlouhodobě zcizoval měděné okapy,“ informoval vedoucí 
obvodního oddělení Policie ČR Jaroslav Navrátil. Podle něj 
měl pachatel na kontě asi sedmnáct případů na Velkome-

ziříčsku a další měli zaznamenané i kolegové 
z okolních obvodních oddělení. „V současné 
době je obviněný ve vazbě,“ podotkl Navrátil 
a dodal, že šlo o občana s trvalým pobytem hlá-
šeným na radnici. Je těžké věřit tomu, že by se 
zloději podařilo očesat desítky domů o měděné 
plechy a nebýt přitom spatřen. Ale právě v této 
souvislosti se policisté shodli na tom, že mnohdy 
pachatele při činu někdo zahlédne, ale buď jim 
to vůbec nenahlásí, nebo se k tomu rozhodne až 
po určité době, a to už je pozdě.

Obdobnou zkušenost má i velitel velkomezi-
říčské stanice Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina Jiří Doležal. „Stejně tak se lidé 
bojí poskytnout někomu první pomoc. Měli by 
tedy alespoň vzít telefon a zavolat. Pro postižené-
ho je to obrovský přínos,“ zdůraznil Doležal.

Dalším bodem programu jednání bezpeč-
nostní skupiny bylo nové centrum nepořádku 
ve městě, které se objevilo v prostoru za Billou. 
Z otevřených kontejnerů za obchodním domem 

vítr vyhazuje nečistoty, papíry, igelitové sáčky, objevuje 
se tam i prošlé zboží k vyhození, které někteří lidé chodí 
přebírat. Místo se stává shromaždištěm určité skupiny 
mládeže. Policisté hodlají prostor pravidelně kontrolovat 
a dohlížet na pořádek. „Problém je, že se zástupci Billy je 
horší domluva – moc jim ten nepořádek nevadí,“ podotkl 
k tomu Petr Dvořák.

Dopravní zácpy ve městě v období dopravních špiček jsou 
problémem nejen pro běžné řidiče, ale hlavně pro záchranné 
složky, které vyjíždějí k naléhavým případům. Situaci jim 
navíc komplikují i uzavírky silnic, což při jednom z před-
chozích jednání zmínil zástupce hasičů. „Minule jsme řešili 
informační vakuum v souvislosti s uzavírkami silnic ve městě 
a výjezdy hasičů. To už jsme odstranili a hasiče pravidelně 
o uzavírkách informujeme,“ uvedl Radovan Necid. Další 
dopravní potíže by se mohly objevit i v létě, kdy ředitel-
ství silnic a dálnic plánuje rekonstrukci dálničního mostu 
Vysočina. Bezpečnostní skupina proto řešila možnosti, jak 
problémům předejít.

Na Velkomeziříčsku, ale i jinde se stále opakuje častý ne-
švar – jarní vypalování suché trávy na mezích. Jde o činnost 
zakázanou a navíc nebezpečnou, což lidé podceňují. „Lidé 
by se toho měli vyvarovat. Foukne vítr a z malé hromádky to 
v mžiku hoří až o padesát metrů dál. Oheň se rychle rozšíří, 
zejména, když je sucho. Každý se cítí jako hrdina, ale hoří 
tráva, člověk se dvakrát třikrát toho kouře nadechne, udělá 
se mu slabo, zatočí hlava, spadne na zem… Za poslední roky 
minimálně jeden důchodce kvůli tomuhle zemře,“ upozornil 
na nebezpečí Jiří Doležal. Všichni by se této činnosti měli 
vyvarovat, neboť dochází k ohrožení zdraví lidí, majetku, 
ale i přírody samotné. Lidé si tak chtějí usnadnit práci s vy-
hrabováním suché trávy, ale může se jim to notně prodražit. 
Pokuta za plošné vypalování se totiž může vyšplhat až na 
pětadvacet tisíc korun.

Martina Strnadová

Podle sdělení kraje Vysočina se mezi letošními nomi-
novanými nejčastěji objevovaly osobnosti, jako úspěšní 
sportovci, umělci, výzkumní pracovníci, historici, 
úspěšní studenti či duchovní, ale třeba také vojenský 
veterán či uznávaná kapacita v pěstění a šlechtění 
brambor. „Nebylo jednoduché se rozhodnout. S každým 
jménem se pojí příběh, výkon nebo výrazný historický 
počin, který si zaslouží uznání a obdiv. Bylo tedy nut-
né, aby komise zasedla dvakrát,“ prozradil hejtman 
Vysočiny a člen výboru Jiří Běhounek s tím, že mezi 
nominovanými letos výrazně fi gurovalo šest žen.

Záslužnou medailí byl oceněn 
i zdejší hasič

Kraj Vysočina oceňuje i zástupce složek svého 
integrovaného záchranného systému, a to již čtvrtým 
rokem. Letos během slavnostního večera v Horáckém 
divadle v Jihlavě hejtman Jiří Běhounek předal dva-
advacet záslužných medailí, mezi nimi i Františku 
Šanderovi. Ten od roku 1977 pracuje v úseku požární 
ochrany Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina 
jako hasič. Později se stal velitelem družstva na stanici 
ve Velkém Meziříčí, kde působí dosud. „Při zásazích 
prokazuje rozvahu a přehled, rovněž i složité zásahy 
zvládá s profesionálním přehledem,“ uvedla tisková 
mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová. Další medaile 
obdrželi za své mimořádné pracovní výsledky a hlavně 
za záchranu nebo pomoc při záchraně lidského života 
kromě hasičů i členové zdravotnické záchranné služby 
či policie, ale i další mimo složky krajského integrova-
ného záchranného systému.          Martina Strnadová

Bezpečnostní skupina města tentokrát jednala ve složení zprava za hasiče 
Jiří Doležal, starosta Radovan Necid, za státní policii Jaroslav Navrátil 
a za městské strážníky Petr Dvořák.                 Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčské dívky obdrží krajské ocenění

Objekt nazvaný Studna vědění nelze na náměstí přehlédnout. Informuje 
o nadcházejícím festivalu fi lozofi e, který pořádá Jupiter club Velké Me-
ziříčí.                                                                                  Foto: Iva Horká

Velitel bítešských hasičů dostal medaili

Mezi 42 novými oceněnými medailemi a plaketami Hasičského záchran-
ného sboru ČR byli i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a velitel hasičské 
stanice Miroslav Mateja (vlevo).
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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.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Den vítězství
Je den 8. května. Slavíme svátek osvobození od fašismu. Zástupci státu 

uctívají památku těch, kteří obětovali svoje životy za svobodu. Je třeba 
určitě v ten den vzpomínat i opravdu vyjádřit vděčnost těm, kteří bojovali 
proti totalitnímu fašistickému režimu. Ale na druhé straně si musíme být 
vědomi, že to asi bylo Pyrrhovo vítězství. Jeden český kněz napsal: Když 
přijel do Prahy první sovětský tank, který jsem spatřil na Újezdě, bylo 
to pro mne zdrcující, poněvadž mně bylo v tu chvíli jasné, že nám veze 
utrpení, útlak, pronásledování – a ne svobodu.

Uplynulo už 66 let od onoho dne osvobození, ale důsledky války a toho, 
co bylo po ní, stále vidíme. Přijedeme do pohraniční a ještě dnes často 
vidíme materiální a duchovní poušť. Jedem dál na sever, do bývalé NDR 
a najednou se ocitneme v nějaké divné zemi. Nová postavená města, která 
jsou prázdná, neboť mladí raději odjíždí na západ. Prázdné restaurace, ne-
boť ceny na venkově jsou stejné jako v Berlíně. Stesk bývalých soudruhů, 
neboť pravdivé (ne socialistické) demokracii moc nerozumí.

Jedna země – Německo – dvě kategorie lidí. Jedna Evropa – dvě kate-
gorie Evropanů. Doufejme, že tak nebude už dlouho a potom se budeme 
moci opravdu veselit z vítězství.                                  P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 18. 5. do 22. 5. 2011
Středa 18. 5.
 7.00 mše sv. za Janu Mejzlíkovou, Jaroslava Mejzlíka,
 rodiče Studených a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 19. 5.
 7.00 mše sv. za rodiče Večeřovy a děti a za rodiče
 Svobodovy a duše v očistci o. M. P.
 9.00 pohřební mše sv. za zemřelého Miloše Svobodu o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 20. 5. – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
 8.00 mše sv. za rodiče Pytlíkovy a Vondráčkovy
 a za živé a zemřelé příbuzné a za duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. na poděkování za společnou cestu životem
 a za živé a zemřelé členy rodiny Rosovy
 a Doležalovy o. M. P.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 21. 5. – výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
 7.00 mše sv. za rodiče Koukalovy, Kašparovy, 
 za Františka Tlustého, za manžela a syna Josefa 
 a duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za rodiče Anežku a Ludvíka Šitkovy, 
 bratra Petra, rodiče Marii a Stanislava Kosourovy
 a duše v očistci o. L. Sz.
Neděle 22. 5. – 5. velikonoční neděle
 7.30 mše sv. za rodiče a celou živou a zemřelou přízeň o. M. P.
 9.00 mše sv. za Anežku Bambulovou a rodiče 
 a za rodinu Klímovu o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti za živou a zemřelou rodinu
 Kohoutovu a Němcovu o. L. Sz.
17.30 májová pobožnost o. M. P.
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Práškovu 
 a Zezulovu o. M. P.

Farní oznámení
Ve čtvrtek v 18.45 na faře bude teologické ekumenické setkání. V pátek 
od 14 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V pátek v 19 v kostele sv. Marka v Mostištích bude 
příprava na biřmování pro 2. – 3. – 5. skupinu. V sobotu v 19.30 bude 
1. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na 
faře. Srdečně vás zveme na akci Noc kostelů. Pro letošní rok se do projektu 
Noc kostelů zapojuje také kostel svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 20. 5. – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
18.00 Dolní Bory mše sv. za rodiče Křížovy a děti o. M. P.
Neděle 22. 5. – 5. velikonoční neděle
Horní Bory mše sv. za Františka Marka a Ludmilu Markovou,
za Emílii a Jana Kujalovy a snachu o. M. P.

-P.LSz.

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému 
setkání a k naslouchání zajímavých témat. Akce se uskuteční 
v pátek 27. 5. 2011 ve večerních hodinách. Program a informace 
se dozvíte na letáčcích v kostele nebo na internetových stránkách 
děkanství a na stránkách www.nockostelu.cz.

Z programu v kostele sv. Mikuláše vybíráme:
16.30 – 17.15 mše sv. Lukasze Szendzeilorze, v 17.15 pozdrav starosty 
města ing. Radovana Necida a děkana ThDr. Lukasze Szendzielor-
ze. Varhanní koncerty, dvě vystoupení Netínského sboru, vystou-
pení písničkáře Petra Linharta, komentované prohlídky kostela, 
ve 23.15 hodin proběhne modlitba za město. Od 17 do 24 hodin bude 
přístupná výstava v průjezdu fary Výtvarné a knihařské umění v ob-
dobí baroka. Na věž kostela bude od 18 do 23 hodin volný vstup.

Českobratrská 
církev evangelická

18. 5.: 15.30 hodin – děti
19. 5.: 18.45 hodin – ekumenické 
 setkání (katolická fara)
22. 5.: 9 hodin – křestní bohoslužby
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních v Husově domě 
(U Světlé 24).
Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

         -PJ-

„Moravský Edison“ Erich Roučka

Děti 3. třídy ZŠ Oslavická si pro svoje spolužáky a rodiče nacvičily 
divadelní představení známé pohádky Z. Svěráka a K. Smyczeka Lotrando 
a Zubejda. Pohádka byla plná písní, které si i diváci rádi zazpívali. Dětem 
se celkem 6 představení, které odehrály, povedly a sklidily velký úspěch.

Text a foto: Mgr. Radka Kopecká, ZŠ Oslavická

Navrhuji přijatelné řešení pro všechny 
(nejen občany)

Řešení otázky, zda stavět, či nestavět bazén, je stejně obtížné jako 
řešení hamletovské otázky „Být, či nebýt?“ Nejdříve však chci vyjádřit 
svůj názor, že jsem proti, a uvést důvody, proč tomu tak je.

Doposud jsem ani nepostřehl, kde by to zařízení mělo stát. Zda ve městě 
nebo někde na Fajťáku. Tedy, jak by bylo přístupné. Byl bych proti, i kdyby 
byly dotace. Bojím se, že jeho provoz město neufi nancuje. Musíme vzít 
v úvahu, jaká je koupěschopnost obyvatel této lokality. Je nízká, protože 
je zde velká a stále stoupající nezaměstnanost. Jaká by tedy byla klientela? 
Paní Libuše Kotoučková seznámila čtenáře ve svém článku s tím, že za 3 
roky provozu stoupla ztrátovost víc jak trojnásobně! To mě přímo děsí! 
My musíme počítat s tím, že ceny vodného a stočného i energií nadále 
porostou. S touto stavbou bychom si mohli do města přitáhnout takového 
„medříčského otesánka“. Ten by nejdříve polykal roční rozpočty tak, 
že by nebyly peníze na jiné, důležitější projekty, jako je třeba výstavba 
čekáren nebo alespoň přístřešků s lavičkami na zastávkách MHD, aby 
lidé, kteří nemají peníze na zakoupení auta, ale neznečišťují tedy ovzduší, 
aby za to vedením města nebyli „odměňováni“ tím, že jim při čekání 
na autobus MHD nechávají pršet za límec. Při mém rozhodnutí je mně 
nejvíce líto chudých dětí. Ty bývají nejšikovnější. Město by jim mělo na 
výuku plavání fi nančně přispívat. Co se týká těhotných žen, myslím, že 
mnohem důležitější, než jim v této fázi nabízet koupání, je věnovat dětem 
obou pohlaví již od školních let osvětu na téma „Zdravý životní styl“. 
Podle mých představ střídmou, ale vyváženou stravu, dostatek pohybu na 
zdravém vzduchu a žádné kafíčko, cigáro nebo noční pijatyky. A tělesně 
postižení? Těm dobře slouží rehabilitační oddělení na Domě zdraví. 
A kdyby rozpočet nestačil a došlo k zadlužování města, co by potom asi 
následovalo? Město by bylo nuceno zvýšit poplatky za psa, za popelnice 
a nakonec třeba i několikanásobně zvýšit domovní daň. Zastupitelstvo má 
teď nezáviděníhodný úkol. Ať rozhodne jakkoli, vždy bude druhá skupina 
nespokojena a třeba dojde i k pomlouvání a slovnímu napadání, čehož 
jsme již byli svědky. Aby k tomu nedocházelo, navrhuji následující řešení: 
Žádám vedení města, aby k této otázce uspořádalo referendum. Kompe-
tentní nechť rozhodnou, zda to budou všichni občané, kteří mají volební 
právo, nebo pouze ti, kdo platí domovní daň. Přikláním se k této variantě, 
neboť tato skupina ponese největší riziko v případě neúspěchu projektu. 
Bude tak naplněno rčení: „Hlas lidu, hlas Boží“ a bude také dán průchod 
demokracii. Přeji vám šťastnou volbu!     František Sitta, důchodce, VM

O změnách na Kubě
Šestý sjezd KS Kuby, který se konal od 16. do 19. dubna, přijal závažná 

rozhodnutí týkající se ekonomických reforem.
Naše média nezaspala a sotva se z Kuby ozvaly první zprávy o refor-

mách, začaly se z nich valit informace o tom, kterak si na Kubě uvědomili 
neudržitelnost režimu a přecházejí na kapitalistický systém. (Velkým 
dárkem pro sjezd PCC bylo nedělní vysílání ČT 2, která uvedla snímek 
SICKO Michaela Mokrého. Ten pojednává o cestě amerických záchranářů 
z jedenáctého září, které v jejich domovině odmítli léčit, na Kubu, kde se 
slzami v očích přijali nabídku na bezplatné léčení.)

Ano, na Kubě si uvědomili, že bez reformních kroků přijde ekono-
mická stagnace a posléze i pokles. Tisícovka delegátů tak odhlaso-
vala na plenárním zasedání projekt, který zahrnuje na 300 opatření 
k uvolnění soukromého sektoru, snížení pracovních míst ve státním 
sektoru, snížení státních subvencí, zavedení samosprávy podniků, 
novým daním a decentralizaci státního aparátu. Změny budou, ale 
o nějakém směřování ke kapitalismu nemůže být řeč, což zdůraznil 
i nejvyšší kubánský představitel Raúl Castro. „Nikdy tu nebude prostor 
pro šokovou terapii. Změny nemohou být v rozporu s podstatou soci-
alismu.“ A ačkoli ke změnám nepatří jen větší prostor pro soukromé 
podnikání, posílení autonomie státních podniků, reforma zemědělství 
a potravinářského průmyslu, ale i revize seznamu dosud dotovaného 
zboží, nebude to pro Kubánce znamenat tak razantní změny, jaké jsme 
po roce 89 zažívali u nás. „Nikdo nebude ponechán svému osudu, 
sociální zabezpečení zajistí alespoň minimální podporu pro ty, kdo ji 
skutečně potřebují.“

Castro byl ale ve svém projevu i velmi sebekritický, když mluvil o tom, 
že země ignorovala své problémy příliš dlouho a je potřeba učinit zásadní 
rozhodnutí k nápravě. „Žádná země ani člověk nemůže utratit více, než má. 
Dva a dva jsou čtyři, ne pět ani šest či sedm – jak jsme kdysi předstírali.“ 
Velmi zajímavé je i rozhodnutí o omezení politického mandátu a hlavních 
státních funkcí na dvě po sobě jdoucí pětiletá období.

Je toho mnoho, co o Kubě nevíme a o čem mluví ti, jež na Kubě byli 
a kteří svým poutavým vyprávěním usvědčují naše média z opravdu hodně 
neobjektivního informování o tomto ostrovním státě. Něco Kubáncům 
můžeme i závidět. Třeba to, že mohou (na rozdíl od nás) odvolat politika, 
kterého si zvolili a který nesplňuje jejich očekávání.

Pro všechny, kdo by se rádi dozvěděli více o kubánských reformách, 
o nových jevech v kubánské politice či o životě lidí na „ostrově svobody“ 
se naskýtá příležitost v úterý 24. května v 16 hodin. Mohou se jít zeptat 
chargé d’affaires kubánské republiky Nelsona Tamayi Caro, který jistě 
rád zodpoví otázky při besedě v sále loutkového divadla Jupiter clubu. 
Zvu tímto srdečně všechny spoluobčany, kteří se chtějí o Kubě dozvědět 
víc, než jsou neobjektivní zprávy z našich médií.

Martin Klement

Dne 3. 5. 2011 pořádala ZŠ Soko-
lovská pro žáky 9. ročníků exkurzi 
do koncentračního tábora Osvětim. 
Odjezd byl stanoven na 5.50 ze za-
stávky na Bezděkově, kde jsme se 
všichni s touhou po poznání sešli. 
Já osobně jsem se těšil a zároveň se 
v koutku duše bál toho, co uvidím. 
Poznám realitu toho, o čem jsem 
doposud pouze slyšel. Při odjezdu 
slibovalo počasí pěkný den, avšak 
tato domněnka se v průběhu pěti-
hodinové cesty do Polska změnila. 
Zachytil nás obrovský liják, který 
ne a ne přestat.

V táboře nás uvítala brána s ne-
smyslným nápisem: „Arbeit macht 
frei.“ V duchu jsem viděl, jak jí 
procházejí milióny Židů, kterým 
bude vše sebráno, majetek, rodina, 
děti, spoustě z nich i život. Zatímco 
my se schovávali před obrovskými 
kapkami deště pod deštníky, či 
pláštěnkami a procházeli kolem 
ostnatých drátů, oni se neměli kam 
schovat, šli vyčerpáni, v malém 
kousku oblečení, znovu na celoden-
ní šichtu. Procházeli jsme mnoha 
domy, kde se nám otvíral nehezký 
pohled na hromadu lidských vlasů, 

Žáci 9. ročníků ZŠ Sokolovská 
v Osvětimi

Osvětim.                                                                  Foto: Pavel Horký, 9. A

kousků oblečení, dětských botiček, 
věř te, v takové hromadě byste 
nenašli stejný pár. Na zdech vise-
la spousta fotografií ukazujících 
vyhublé, či mrtvé Židy, smějící se 
německé důstojníky, kterým mrtvá 
těla činila potěšení.

Zkuste si jen na chvíli představit, 
jaké to je, když stojíte v zástupu 
a o vašem osudu rozhodne jedno ně-
mecké slovo: „rechts“ nebo „links“, 
převezení do plynové komory, nebo 
tento čas o chvíli prodloužit?

Vydrželi byste se dívat 24 hodin 
v pozoru na své oběšené kama-
rády? Sledovat, jak jsou členové 
vaší rodiny postupně zastřeleni? 
Nebojte, na vás by také řada došla. 
Mačkat se se sedmi sty lidmi v malé 
místnosti chvíli předtím, než na vás 
pustí plyn?

Ano, toto jsou otázky, na které 
si nedokážeme odpovědět. Všichni 
můžeme být rádi, že tato doba už 
je za námi a že můžeme společně 
zabránit tomu, aby se neopakova-
la. Děkuji paním učitelkám za to, 
že nám umožnily spatřit krutost 
2. světové války na vlastní oči.

Děkuji, Marek Chlubna, žák 9. A

Dne 16. března uplynulo 25 let 
od úmrtí významného meziříč-
ského rodáka ing. Ericha Roučky. 
Narodil se 30. října 1888 jako syn 
velkomeziříčského stavitele Václava 
Roučky, který postavil například 
novou synagogu. Jeho rodným 
domem byl bývalý hostinec U Čer-
ného orla, nynější Jupiter club.

Mladý Erich se již od dětství 
zajímal o fyzikální pokusy a mo-
dely. Studoval na čtyřleté německé 
Státní průmyslové škole v Brně, 
protože na české průmyslovce se 
v té době ještě elektronika nevyu-
čovala. Po absolvování v roce 1908 
nastoupil u a. s. Kolben a spol. 
v Praze a potom u fi rmy Siemens 
& Halske v Berlíně. Za svoje dílo 
obdržel titul inženýr, i když žád-
nou vysokou školu neabsolvoval.

V roce 1911 založil v Blansku 
první českou továrnu na přesné 
měřicí elektrické přístroje v Ra-
kousku – Uhersku. Začínal se sedmi 
zaměstnanci, ale jeho přístroje 
značky ER si brzy získaly zákaz-
níky, protože byl schopen produ-
kovat kvalitní přístroje v krátkých 
dodacích lhůtách. Za války dodával 
například měřicí přístroje pro vá-
lečné námořnictvo. Po skončení 1. 
světové války odjel na studijní cestu 
do USA. V té době byl již autorem 
asi sedmdesáti patentů a v USA jich 
přihlásil další dvě stovky. Navštívil 
také vynálezce T. A. Edisona, který 
o jeho vynálezech prohlásil, že 
některé natolik předběhly dobu, 

že jsou soudobými technickými 
prostředky nerealizovatelné.

Po návratu v roce 1929 vybudoval 
v Brně – Slatině továrnu na výrobu 
parních kotlů a speciálních ocelí. Po 
roce 1945 se vzdal podnikání a chtěl 
se věnovat pouze vědě. Když byla 
v roce 1948 jeho továrna zestátně-
na, pracoval v Metře Blansko a ve 
Výzkumném ústavu energetickém. 
Protože jeho vynálezy neměly 
naději na realizaci, v roce 1959 
emigroval do Západního Berlína, 
a pracoval pak u fi rmy AEG v Düs-
seldorfu. V zahraničí vymyslel další 
vynálezy. Zemřel 16. března 1986 
v Ezeldorfu v Německu.

V průběhu svého života se Erich 
Roučka stal autorem více než 850 
patentů. Zabýval se konstrukcí 
přístrojů pro vysokotlaké kotle, 
automatických regulátorů a po-
dobně. Kromě techniky se již ve 
30. letech věnoval i výzkumům 
v medicíně a byl ministerstvem 
zdravotnictví ofi ciálně uznán jako 
badatel v oblasti biochemie a vý-
zkumu rakoviny. V roce 1950 mu 
byl udělen patent na funkční model 
srdce a krevního oběhu, který byl 
předchůdcem mimotělního oběhu 
krve. Zabýval se také detekto-
rem lži. Vliv Ericha Roučky na 
vývoj techniky, stejně jako jeho 
přínos v oblasti medicíny a bio-
inženýrství, byl v celoevropském 
měřítku výjimečný. Je jen škoda, 
že v Blansku nebo ve Slatině je zná-
mější, než v rodném městě.   -ripp-



Zámek ožije nočními prohlídkami
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Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Velké Meziříčí:
► hudební a výtvarný obor:

30. 5.–2. 6. 2011 od 14 do 17 hodin
► taneční obor:

30. 5. od 12.30 do 14.45 hodin
► literárně dramatický obor (LDO)

3. 6. od 15 do 18 hodin
Na základě vykonání talentové zkoušky a splnění kritérií pro přijetí 
bude rodičům žáka vydána přihláška na šk. rok 2011/2012.

Vstupenky
je možné rezervovat

na telefonních číslech 
566 522 773 a 566 522 206.

Řinčení 
zbra ní, roko-
kový tanec či 
výuka hudby 
mladé komte-
sy. To je jenom 
malá ochut-

návka toho, na co se mohou těšit 
návštěvníci nočních prohlídek na 
velkomeziříčském zámku.

Zámek se večerním návštěvní-
kům otevře v sobotu 21. května. 
První skupina odejde úderem 
osmnácté hodiny, poslední zájem-
ci se na trasu vydají hodinu před 
půlnocí.

Návštěvníci budou moci v zá-
meckých pokojích nahlédnout do 
života šlechty 
v podání diva-
delní a kaskadér-
ské společnosti 
Štvanci. Příchozí 
uvítá zámecký 
pán, který je tak-
též provede po svých zámeckých 
komnatách, kde se stanou svědky 
událostí vážných i humorných. 
V prostorách druhého patra navo-

dí atmosféru renesance a baroka 
brněnská kapela Tabard.

Plné vstupné činí 80 korun, děti 
od 6 do 15 let zaplatí polovinu a děti 
do 6 let mají vstup zdarma.

Muzeum se večerní akcí zapojí 
již do sedmého ročníku Festivalu 
muzejních nocí. Kulturní instituce 
nabízejí nočním návštěvníkům kro-
mě prohlídek svých stálých expozic 
a výstav také řadu doprovodných 

i  k u l t u r n ích 
programů a stá-
vají se místy 
mimořádných 
a nečekaných 
zážitků a setká-
vání. Festival 

se stal ojedinělou akcí – význam-
ným kulturním a společenským 
fenoménem, který nemá svým 
rozsahem v Evropě obdoby.    -muz-

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi,
Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Jedeme na výlet do zoo 
ve Dvoře Králové n. L. 
Zvířátka taky nekouří…
sobota 4. 6. 2011, odjezd autobusu: 
v 6.00 h – Velké Meziříčí – autobusové nádraží,
v 6.20 h – Radostín nad Oslavou – od Jednoty, ve směru jízdy zastávky na 
požádání. Cena za cestu je 235 Kč na sedačku (záloha se platí při rezer-

vaci). Přihlášky na tel.: 777 183 388 
nebo osobně v Kopretině. Počet 
míst omezen – zasedací pořádek 
dle pořadí přihlášení.
Předpokládaný odjezd ze zoo 
přibližně v 17 hodin.            -lšu-

Klub dobré pohody v Borech vás 
zve na

Nesu navštívil Sherlock Holmes
Do denního stacionáře Nesa přijela v pátek 6. 5. 2011 návštěva z Kam-

baly – dobrovolnického centra Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dvě 
dobrovolnice, Aneta a Šárka, předvedly uživatelům stacionáře tzv. dra-
matické čtení pro dospělé. Šlo o jeden z vyřešených případů Sherlocka 
Holmese. Představení se kromě uživatelů stacionáře zúčastnily i dívky 
z Výchovného ústavu Velké Meziříčí.

Dobrovolnice se do svých rolí velmi vžily a do dramatického detek-
tivního příběhu, kde nechyběla vražda, diváky doslova vtáhly. Diváci 
se zaujetím sledovali kroky Sherlocka Holmese, které vedly k vyjasnění 
případu. Herecké výkony obou představitelek, které zahrály celkem sedm 
postav a vystřídaly řadu kostýmů, byly obdivuhodné. Přítomní vyjádřili 
přání, aby dramatické čtení pro dospělé, nazvané Čtení s Anetkou, mělo 
ve stacionáři Nesa další pokračování.

Text a foto: Bc. Miroslav Vala

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu překročila hranice 

České republiky
Po dvacetileté úspěšné činnosti navázala naše společnost prostřednictvím 

Vladimíra Makovského kontakty s Československou genealogickou spo-
lečností mezinárodní v St. Paul v USA (Czechoslovak genealogical society 
intenational). Společnost má dlouholeté tradice a sdružuje občany bez ohle-
du na národnost a státní příslušnost, kteří mají na území České a Slovenské 
republiky své předky a nebo občany žijící na území obou republik, kteří jsou 
ochotni (mají možnost) pomáhat osobám žijícím v zahraničí vyhledávat své 
předky ve staré vlasti – jak oni sami říkají. Za tím účelem též navštěvují 
obě republiky a pátrají – hledají své předky v archivech, farnostech, obcích 
a jiných pramenech. Při tom navazují též kontakty se svými členy u nás. 
Vydávají svůj čtvrtletník Naše rodina, kde informují své členy o některých 
rodech a též sdělují své poznatky z badatelské činnosti. Je zde také stránka, 
kde se uvádí kdo koho hledá apod. Jako člen byl přispívatelem do tohoto 
časopisu i Vladimír Makovský, který 10 ročníků předal k uložení do místní 
pobočky Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou. Kontakty byly 
navázány v oboustranném zájmu.    Dr. Helena Švecová, předsedkyně VGS

Letošní gastroden se nesl v duchu 110. výročí založení hotelové školy Světlá
(Pokr.ze str. 1.) Ten mimo jiné vyjá-
dřil svůj obdiv k práci, kterou škola 
a její studenti vykonávají, poděko-
val za vzornou reprezentaci města 
a ředitelce za to, co pro školu během 
svého působení udělala. Poté ofi ci-
álně oznámil, že Marie Tománková 
ve své funkci se závěrem letošního 
školního roku končí.
Na Světlé se slavilo – 
s Romanem Vojtkem, 

ale i křtem knihy
Bohatý program patří k tradici 

každoročních gastrodnů. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Kromě zabě-
haných soutěží, módní přehlídky, 
tanečního vystoupení populárního 
herce a zpěváka Romana Vojtka, 
o než byl zvláště mezi studentka-
mi velký zájem, se uskutečnila 
další ojedinělá akce – křest knihy 
Velkomeziříčsko na starých pohled-
nicích z ateliéru fotografa Rudolfa 
Skopce. Tu pokřtilo vedení města 
Velké Meziříčí – starosta Radovan 
Necid a místostarosta Josef Komí-
nek – spolu s vydavatelkou Jitkou 
Průžovou a pochopitelně i autorem 
publikace Miloslavem Fialkou. 
Šampaňským knížku lehce polili 

Slavnostní atmosféru zpestřilo vystoupení zpěváka a herce Romana Voj-
tka, který se dvěma vokalistkami zazpíval písně z muzikálu Pomáda.

Foto: Iva Horká

Společný snímek zahraničních hostů z Itálie (vlevo) a z Německa (vpravo) s ředitelkou školy 
Marií Tománkovou. Druhý zprava starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. Foto: Iva Horká

potomci zdejšího fotografa – vnuk 
Petr Skopec a pravnuk Rudolf 
Skopec z Prahy –, a také bývalá 

ředitelka místního muzea, histo-
rička Marie Ripperová, která se na 
vzniku knihy též podílela. Tomuto 

tématu se věnujeme podrobněji 
v samostatném článku na titulní 
straně.                            Iva Horká

Ředitelka školy Marie Tománková, která oznámila svůj odchod z funkce 
s koncem letošního školního roku, krájí dort od slovenských partnerů.

Foto: Iva Horká

Tuvinským šamanem 
a mistrem hrdelního 
zpěvu
Středa 18. května 2011, od 18 ho-
din v zasedací místnosti OÚ 
v Borech

Kdo měl možnost s Gendosem 
se setkat, nebo s ním strávit nějaký 
čas, věřím, že na něj nikdy nezapo-
mene a možná využije příležitost 
opět zažít příjemné a nezapomenu-
telné setkání.

Můžete se těšit na povídání 
o Tuvě, radostech i starostech běžného života, sibiřské přírodě, tradič-
níhudbě a tradicích, rituálech, hrdelním zpěvu, o hudebních nástro-
jích a dalších zajímavostech. Beseda bude zpříjemněna tuvinskými 
písněmi a budete mít možnost ochutnat tradiční tuvinský nápoj, který 
pro vás Gendos připraví. Cena: 80 Kč dospělí, 30 Kč děti. Více info
www.svatavadrlickova.estranky.cz                                            -bk-



■ Prodám cihlový byt 2+1 s bal-
konem v osobním vlastnictví ve 
VM. K bytu je možné prodat i ga-
ráž vzdálenou 10 m od domu. Tel.: 
608 126 545.

■ Prodám byt 2+1 v OV. Byt je 
po rekonstrukci, s lodžií. Nachází 
se v atraktivní lokalitě ve Velkém 
Meziříčí. Uvolnění bytu r. 2012. 
Tel.: 608 737 765. 
■ Prodám garáž na ulici Druž-
stevní. Elektrika 220 V, pěkná. Tel.: 
737 884 346.

■ Prodám nadstandardně vy-
bavený byt 4+kk, 98 m2, v osob-
ním vlastnictví na ulici U Svět-
lé. Prodej včetně vybavení. Tel.: 
777 025 847.
■ Prodám stavební pozemek ve 
Velké Bíteši. Všechny inženýrské 
sítě na hranici pozemku. Tel.: 
775 214 919.
■ Prodám byt v OV 2+1 s lodžií 
ve Velké Bíteši. CP 54 m2, 3. patro. 
Nová plastová okna, radiátory, 
výtah, sklep. Cena 1.200.000 Kč. 
Tel.: 603 570 388.
■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřed-
ní topení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Míro-
vá ve VM. Tel.: 605 861 198.
■ Poskytnu podnájem v Brně pro 
2 studenty VŠ. Brno – Královo Pole 
u VUT. Tel.: 728 626 419.
■ Hledám za rozumnou cenu 
podnájem 2+kk ve Velkém Me-
ziříčí, Měříně a okolí. Nabídněte 
prosím. Tel.: 773 019 672.
■ Pronajmu zařízený byt 1+kk ve 
Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902. 
■ Starší paní hledá podnájem ve 
VM 2+1, dlouhodobě. Za rozumnou 
cenu. Tel.: 739 429 280.
■ Pronajmu byt 3+1 cihlový na 
ul. Krškova. Cena dohodou. Tel.: 
725 647 172.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.

Pronajmu byt 3+kk v novostav-
bě u školy od 1. 7. 2011, částeč-
ně zařízený, nájem 8.000 Kč + 
inkaso. Tel.: 774 747 808.

■ Dlouhodobě pronajmu cihlo-
vý byt 3+kk na ulici Čermákova. 
Částečně zařízen. Volný od června 
2011. Tel.: 606 403 508.

■ Škodu Octavia 1,9 TDi, r. v. 
1999, hatchback, plná výbava bez 
klimy, modrá metalíza, střešní 
okno, vše v el., pravidelně ser-
visováno, stav výborný. Cena 
65.000 Kč. Tel.: 608 745 750.
■  Radia l  Opel Corsa 2× – 
165/70 313, radiál Škoda 105–120 6× 
i s disky a poklicemi 165 R 13, hloub-
ka vzorku 6 mm. Tel.: 603 738 082.
■  Tek na  brambor y.  Tel .: 
777 182 363.
■ Renault 5, r. v. 1987, 1,4 cm3, 52 
kW, stříbrná metalíza, střešní okno, 
centrální zamykání, litá kola, bez vi-
ditelné koroze, garážovaný, nový olej 
+ kapaliny, pěkný stav, STK 8/2012. 
Cena 8.700 Kč. Tel.: 777 272 790.
■ Švestkové dřevo na uzení, su-
ché, nařezané v kůře, asi 2 m3. Cena 
dohodou. Tel.: 725 002 664. 
■ Cirkulárku tovární výroby – 
stůl + kolébka, cena 5.500 Kč. Dále 
prodám nové letní pneu 165/70/13 R 
79 R Sumer radial, cena 400 Kč/kus. 
Tel.: 776 211 809.
■ Jsem štěňátko jorkšírského te-
riéra. Odčervené a očkované, čisto-
krevné bez PP. Hledám jen hodného 
páníčka. Tel.: 732 138 664.
■ Polystyren 2,4 a 5 cm za 50 % 
nebo dohodou. Dále pěkné dřevěné 
vchodové dveře 90 pravé, velmi 
levně. Tel.: 776 888 339.
■ Stavební vrátek, kompletní 
výška 10 metrů (motor, plošina, 
vodicí trámy, kladky). Cena 5 tisíc 
Kč. Tel.: 608 401 132.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
sadbové brambory odrůdy Belana, 
Adéla, Marabel. Volejte po 17. hodi-
ně na tel.: 566 544 576, 607 299 168.
Koupím
■ Traktor Zetor 7011 nebo podob-
ný. Tel.: 733 502 674.
■ Hoblovku s protahem, dla-
bačku a kompresor Orlík. Tel.: 
733 502 674.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.
Nemovitosti
■ Prodám zděnou chatu se zahra-
dou na Fajtově kopci ve VM. Jižní 
svah, 150 m od lyžařského vleku. 
Na pozemku vlastní studna, mož-
nost připojení k vodovodnímu řádu, 
elektřina 380 a 220 V. Cena doho-
dou. Telefonní číslo v redakci.
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Prodám
■ Okrasné rostliny. Levně. Tel.: 
732 406 751.
■ Plechové roury na senomet 10 m 
a spony na spojení. Dále prodám 
kovová vrata vjezdová 350×180, 
lištovou sekačku Tera, šířka lišty 
95 cm. Tel.: 606 157 522.
■  Prase 130 –140 kg.  Cena 
30 Kč/kg. Tel.: 775 363 879, 
561 023 474.
■ Škodu Fabia combi, rok výroby 
2002, modrošedá metalíza, udržo-
vaná, v dobrém tech. stavu. Tel.: 
777 775 092.
■ Cihly 30×24×24, 1400 ks. Lev-
ně. Tel.: 602 782 393.
■ Dřevěná garážová vrata i s ko-
vovým rámem roz. 235×193, levně. 
Dále prodám stroj na sportování 
(lyže). Levně. Tel.: 606 530 242.
■ Novou travní sekačku bez 
pojezdu – typ Nexus 450 (Mount-
fi eld). Záruka 7 let. Původní cena 
7.800 Kč, nyní 6.000 Kč. Tel.: 
739 995 445.

Nakládací lžíci s upínáním do tří-
bodového závěsu za traktor. Objem 
0,5 m3. Vyklápění pístnicí. Možno 
použít na převoz písku, kamení, sně-
hu. Cena 9.800 Kč. Tel.: 774 416 950.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Přijmeme
svářeče a zámečníky
– nástup možný ihned
– 1 směnný provoz
– pouze s platným svářečským 

průkazem
Kontakt: tel.: +420 725 583 872
EURO BAGGING, s. r. o.
Průmyslová 2082
594 01 Velké Meziříčí

JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí 
Tel.: +420 566 522 425
e-mail: jopp_cz@jopp.com

Hledá pracovníky
na následující pozice:

– práce v jednosměnném provozu na plný úvazek
Požadujeme: – SOU technického zaměření
 – zručnost, samostatnost, zodpovědný přístup, ochota 

učit se novým věcem
Nabízíme: – Působení v úspěšné zahraniční společnosti v dobrém 

kolektivu
 – zajímavé fi nanční ohodnocení, dlouhodobou spolupráci 

a zaměstnanecké výhody/benefi ty.

Nástup možný ihned!

– práce v jednosměnném provozu na plný úvazek
Požadujeme: – SŠ vzdělání s technickým zaměřením, ukončené maturitou

 – 2 roky zkušenosti s obsluhou 3D souřadnicového stroje, 
tvorba programů výhodou

 – schopnost číst výkresovou dokumentaci
 – základní orientace v normách TS 16949 nebo ISO 9002
 – NJ, popř. AJ výhodou
 – ŘP skupiny B, samostatnost a spolehlivost

Náplň práce: – Organizace práce a chodu směny
 – seřizování, údržba, opravy montážní linky, práce s lidmi
 – práce v třísměnném provozu na plný úvazek.
Požadujeme: – Střední odborné vzdělání (maturita výhodou),

 – technický rozhled, znalost standardů norem TS 16949, 
ISO 14001

 – praxe na obdobné pozici v automobilovém průmyslu 
výhodou

 – uživatelská znalost práce na PC; zodpovědnost, samo-
statnost, kreativita.

Nabízíme: – Působení v úspěšné zahraniční společnosti v dobrém 
kolektivu

 – zajímavé fi nanční ohodnocení, osobní a platový růst
 – dlouhodobou spolupráci a zaměstnanecké výhody/benefi ty.

MCM steel s. r. o.
Vyšehradská 1349/2, Praha 2
přijme do pracovního poměru
pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

– pomocná obsluha CNC strojů
Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky

Strukturovaný životopis zasílejte na e.mail:
michal@mcmsteel.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojek-
ce. Připojení na 
internet. Akce 
na klíč (kulturní 
program apod.). 
Propagace (výlep 
plakátů, týdeník 
Velkomeziříč-
sko).

Podrobnější in-
formace:
Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz            -prog-

přijme

prodavače –
prodavačku.

Tel.: 776 115 776.

STOP
exekucím a finanční tísni! 
Pracuji pro 1. věřitele.

Tel: 733 224 414, 732 547 490.

VÝPRODEJ – HOVĚZÍ GULÁŠ 
MRAŽENÝ 2 porce za 50 Kč 

(nadnormativní zásoby).
Prodejna u městské brány,

každé úterý 9–12 a 13.30–16.30 h.

■ Nabízím dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 v lokalitě nad gymnáziem 
v klidné části Velkého Meziříčí, 
10 min. do centra. Jde o zděný, 
slunný byt ve velmi dobrém stavu 
ve 3. NP, o velikosti 58 m2 . Byt není 
zařízen, možnost okamžitého nastě-
hování. Cena 4.000 Kč + inkaso. 
Informace na tel.: 777 158 797.
■ Pronajmu byty 3+kk a 2+kk na 
ulici Hornoměstská od 1. 8. 2011. 
Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu garáž nad ulicí Na 
Výsluní. Tel.: 732 221 288.
■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. června 
2011. Tel.: 604 375 645.
■ Pronajmu garáž na Františkově 
VM. Tel.: 608 635 476.
Vyměním
■ Vyměním pěkný prostorný 
byt 2+1 v OV na ulici Krškova ve 
Velkém Meziříčí. Byt se nachází 
v přízemí cihlového domu, soc. 
zařízení po rekonstrukci, bez balko-
nu, CP 68 m2. Vyměním za byt 2+1 
v OV s balkonem, min. v 1. patře. 
Volejte kdykoliv během dne. Tel.: 
775 687 601.
Různé
■ Hledám starší paní na celo-
denní hlídání 4letého dítěte. Velké 
Meziříčí. Tel.: 608 759 910.

VŠ učitelka německého jazy-
ka hledá od září zaměstnání, 
tel.: 737 439 784.

■ Hledám instruktory alpi-
ningu a bosu. Více info na tel.: 
603 316 301.
Daruji
■ Dvouměsíční kocourky – 2 
černé, 1 mourovatý. Krásní. Do 
dobrých rukou. Tel.: 736 104 109.

Labradora Artuše. Daruji z váž-
ných osobních důvodů pouze do 
dobrých rukou a dobrých pod-
mínek (nejlépe domek se zahra-
dou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-
vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
Seznámení
■ Už nechci stále být sám. Z ne-
dostatku příležitosti hledá 38letý 
svobodný muž ženu akorát postavy 
s vyřešenou minulostí k vážnému 
seznámení. Dítě není překážkou. 
Tel.: 604 413 706.

Zubní pohotovost
Sobota 21. 5. MUDr. Věra Dvo-
řáková, Štursova 487, Nové Město 
na Moravě, tel.: 566 615 436. Ne-
děle 22. 5. MUDr. Eva Jurková, 
Poříčí 11, Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 442. Před vyhledáním 
stomatologické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly služ-
by prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Ve čtvrtek 19. 5. budou vypnuty 
tyto oblasti: od 12.30 hodin do 
15.45 hodin – ulice Hřbitovní, Mo-
ráňská, Poříčí 637/20.           E.ON

Tel.: 602 950 763.

Právě vyšla 
kniha

Miloslava Fialky
Nová publikace s historický-
mi pohlednicemi vyšla minulý 
týden. Ke koupi je mimo jiné 
také v informačním centru na 
radnici.         Foto: Iva Horká

Městská knihovna VM
uzavřena do 25. 5.

(revize fondu).
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

VÝSTAVY

KINO JUPITER – KVĚTEN 2011

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na 
červen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

14. 6. přednáška Mongolsko Mgr. Miloslav Lopaur
21. 6. přednáška Haiti Mgr. Jaroslav Pazdera

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Dne 19. 5. 2011 se dožívá 90 let 
paní
Jasna Mikulášková
z Velkého Meziříčí, dlouholetá 
zakládající členka loutkohereckého 
souboru při Jupiter clubu.
Vše nejlepší a hodně zdraví k to-
muto významnému jubileu přeje 
vedení a zaměstnanci Jupiter clubu.

Nic víc Ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob,
pomodlit,
zažehnout svíčku a vzpomínat.
Dne 16. 5. by oslavila 80. narozeni-
ny naše maminka a babička, paní
Božena Pospíšilová
z Dědkova.

Vzpomínají dcery s rodinami.

Prosíme touto cestou o pomoc s kostýmy na naši 
akci „Vítání léta“, která se v letošním roce uskuteční 
v pátek 24. 6. v areálu DS Březejc v duchu country.

Kdo z občanů by mohl darovat oblečení – vesty, klobouky, paruky, 
šaty, kloboučky, rukavičky pro dámy, kostým kovboje a indiána, různé 
ozdoby na šaty, nebo rekvizity – pistolky, luky apod.

Dále kousky kůží, kožešin, látky, krajky, černou vlnu nebo chemlon…
Máte-li tyto věci a můžete-li je věnovat, prosíme o jejich odevzdá-

ní na programovém oddělení Jupiter clubu. Více informací na tel.: 
723 959 644.      Předem děkují klienti a zaměstnanci DS Březejc

Pozvánka spolužáků
na setkání z obecné školy z let 1936–1941
Čas zamával perutěmi a je tu náš „28“ věk, čtěte obráceně, moji milí. 
Rychle mizí roky, propadly se v čase, zase nás ubylo, pospěšme si 
proto zase na naše setkání 21. května 2011 v 10 hodin u Wachtlů. 
Kdo můžete, přijďte, budeme vzpomínat a vesele si povídat. Hez-
ké setkání se bude opakovat.    Tak ahoj, zdraví Karla Pokorná

22. května 2011 od 10 do 16 ho-
din
v šatnách tělocvičny naproti ko-
stelu.
Výtěžek půjde na TV 1. ZŠ.
Srdečně zvou pořadatelé.

1. ZŠ Velké Meziříčí a Svaz Diabeti-
ků, u. o. Velké Meziříčí
pořádají výstavu

Nenechte si ujít poslední cesto-
pisnou besedu v letošním školním 
roce, která proběhne 26. 5. 2011 
v 17 hodin na Středisku ekologické 
výchovy Ostrůvek.
Tentokrát nás cykloturista Marek 
Šalanda provede mezi estonskými 
hrady, po kouzelném pobřeží, ale 
i po legendárních ostrovech bez kri-
minality a krajinou, která má pět roč-

ních období. Od bývalých skládek jaderného odpadu se Estonsko dostalo až 
k jedné z nekrásnějších zemí Evropy. Přijďte se přesvědčit!       SEV Ostrůvek

Příběh o lásce a válce. On ostří-
lený lodník, který už prožil na 
své lodi Africká královna kdeco, 
a jediné po čem touží je v klidu 
a závětří si užívat. Ona v závětří 
prožila celý svůj dosavadní život. 
Těžko byste hledali nesouroděj-
ší pár než jsou oni dva… Hrají: 
Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hra je monologem starší dámy, kte-
rá prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě o de-
set let staršímu, než je ona sama. 
V dnešní době tvrdého kultu mládí 
a povrchní, fyzické krásy, kdy je 
věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk 
ještě žije a možná vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.

Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Starý mládenec Manuel pravidelně 
chodí ke hrobu své maminky, poví-
dá si s ní a každý týden jí vypráví, co 
nového se mu přihodilo. Skutečnost 
si lehce přibarvuje, některé věci ra-
ději zamlčí, jenom aby se matce jevil 
v lepším světle. Když jí jednoho 
dne oznámí, že se konečně chystá 
oženit, očekává ho po návratu domů 
neuvěřitelné překvapení.
Jeho matka Fanny po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, 
aby na situaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena se 
tak znovu začne plést do života svého dospělého syna. Protože maminky 
jsou tu od toho, aby svým dětem pomáhaly ukazovat správnou cestu.
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin 
Zahálka a další.

Listopad 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 
290 Kč.
Rezervace od 18. května 2011 na tel.: 566 782 004 (001) nebo pro-
gram. oddělení JC. Změna programu vyhrazena!                                        -zh-

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Všechny 
tři postavy o životě především vášnivě diskutují. Pojďme se společně vžít 
do pocitů těch, kteří toho mají víc před sebou než za sebou… Hrají: Linda 
Rybová/Martina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo (za tuto roli 
dostal Cenu Thálie v roce 2004)

Říjen 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Středa 18. v 19.30 hodin
SVĚTOVÁ INVAZE
Akční sci-fi  fi lm USA, původní znění, české titulky. Režie Chris Ber-
tolini. V hlavní roli M. Rodriguez, A. Eckhart, B. Moynahan, Ne-Yo, 
R. Rodriguez, M. Peña. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 112 minut
Pátek 20. v 18.30 hodin
AUTOPOHÁDKY
Celovečerní povídkový animovaný fi lm je sestaven ze čtyř animovaných 
epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Režisérem 
hraných předělů bude Jakub Kohák. Vypravěčem bude zpěvák skupiny 
Chinaski. Hrají a mluví O. Vetchý, P. Nárožný, E. Holubová, J. Hraběta, 
P. Liška, M. Táborský, M. Malátný, V. Preiss a další… Animovaný rodinný 
fi lm. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 87 minut
Sobota 21. v 19.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ
Co všechno byste obětovali pro sen? Psychologický thriller USA, pů-
vodní znění, české titulky. V hlavní roli N. Portman, V. Cassel, M. Kunis, 
W. Ryder, B. Hershey. Režie Darren Aronofsky. Mládeži přístupný od 
15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 108 minut
Středa 25. v 17.30 a 19.30 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA
Pohádka ČR. Režie Zdeněk Troška. V hlavních rolích S. Laurinová, 
D. Suchařípa, F. Němec, E. Josefíková, V. Šanda. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 101 minut
Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV
Strhující kriminální drama Austrálie, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 113 minut
Pátek 27. v 19.30 hodin
DILEMA
Komedie USA, pův. znění, české titulky. Režie Ron Howard. V hl. roli V. Vaughn, 
K. James, W. Ryder, J. Connelly, Ch. Tatum. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč, 111 minut

Vernisáž: neděle 22. 5. ve 13.30 ho-
din. Otevřena do konce června 2011. 

…vidíme svět tak trochu jinak…

Do 27. 5. 2011 ve výstavní síni 
Jupiter clubu.

Černobílé
fotografi e

ve vestibulu kina Jupiter club 
do 31. 5., prac dny 8–16 hodin 
a během fi lm. představení.

► Foto: ing. Antonín Havlát

Dne 23. 5. 2011 již uplynulo 
15 smutných roků od smrti našeho 
drahého manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana
Viléma Jahody,
pokrývače ve výslužbě.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Děkuje manželka
a děti s rodinami.

V neděli 22. 5. 2011 ve 14 hodin, parket pod lipami v Osové Bítýšce.
Můžete se těšit na soutěže v maskách, dětskou diskotéku a bohatou tom-
bolu s krásnou koloběžkou jako hlavní cenou. Občerstvení zajištěno. 
V případě nepříznivého počasí se karneval uskuteční v Centru kultury 
a sportu u místní ZŠ – nutností bude halová obuv případně přezůvky.

Řezbáři velkomeziříčska

Děkujeme paní MUDr. Heleně Sedmidubské za vzornou, obětavou 
a příkladnou péči o našeho tatínka, pana Miloslava Roseckého z Uhřínova 
v posledních dnech jeho života. 

Děkuje syn s manželkou.

Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene.
Dne 23. května uplyne 13 smut-
ných let od smrti našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana 
Ladislava Brodského
z Hrbova. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte, prosím, s námi. 

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami. 
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AKCE V JUPITER CLUBU EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE

Pondělí 23. 5. 2011 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC, vstupné: 290 Kč, 
prodej na prog. oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001, info 724 399 474. 
Výzva k odběru rezervovaných 
vstupenek. 
Změna programu vyhrazena.

Zábavný pořad se Zdeňkem Troš-
kou a Jaroslavem Suchánkem se 
přesouvá na 13. září 2011.
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.                           -prog-

Do Velkého Mezi ř íč í př ijede 
21. června 2011 jedna z největších 
hvězd českého hudebního nebe. 
Lucie Bílá se představí v komorním 
koncertu za doprovodu klavíristy 
Petra Maláska. Představení, které 
vyprodává sály po celé zemi, má 
výjimečnou atmosféru.
„Budu se snažit dát lidem to, pro 
co si přijdou. Repertoár máme 
barevný, veselý, dojemný, vybra-
ný především z lásky k hudbě ale 
i k divákům,“ slibuje Lucie Bílá. 
Diváci se mohou těšit na večer plný 
známých hitů a nebyla by to Lucka 
se svým osobitým humorem, aby 
nepřidala i pár historek a vtípků.
,,Když se lidé smějí, je to pro mě to 
největší ocenění,“ říká Lucie Bílá. 

Druhým rokem dává více přednost koncertům v menších sálech před 
velkými stadiony. Je tak blíž publiku a užívá si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do poslední chvíle netuší, o čem bude svým divákům 
vyprávět. Lucie Bílá vystoupí v Jupiter clubu v úterý 21. června 2011 
od 19.30 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v Jupiter clubu na pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. Rezervace vstupenek 
možná, nutno je vyzvednout týden od rezervace. Cena vstupenek 500  
– 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.     -zh-

5. ročník EFF Velké Meziříčí 5.–12. 6. 2011

Václav Bělohradský, Tomáš Sedláček, 
Michael Hauser, Jan Burian, Marek 
Orko Vácha , Juraj Kaman  a  m noho 
dalších.
Podrobný program naleznete na www.festivalfilosofie.webnode.cz.
Změna programu vyhrazena.                                       

Festivalový kulturní program
► Neděle 5. 6. v 15 hodin, nádvoří zámku (v případě nepříznivého počasí 

velký sál JC) – pohádka pro děti Čarostřed a černá paní
Strašidelná pohádka o mocném 
mágovi Čarostředovi, s písnič-
kami, šermem a žertovnými 
kousky. Pro všechny, kteří se 
nebojí přiznat, že se rádi bojí. 
Hrají členové divadelní společ-
nosti Františka Kreuzmanna. 
Vstup zdarma! Po skončení 
pohádky proběhne dětský den 
ve spolupráci s DDM Velké Meziříčí.

► Neděle 5. 6. ve 20 hodin, velký 
sál JC – divadelní hra Sluha 
dvou pánů
Hrají: Jan Potměši l , Jana 
Kreuzmannová, Rostislav Tr-
tík a další. Pojďte a navštivte 
s námi Benátky, místo rušných 
karnevalů a šumných tržišť. 
Staňte se svědky toho, jaké je 
sloužit dvěma pánům zároveň. 
Kdo že má tu drzost? No přece 
Truffaldino, prolhaný, lstivý 
a vtipný sluha. Vstupné: 250 Kč. 
Tel. 566 782 004, 001.

► Úterý 7. 6. ve 20 hodin 
Autorské Invenční Divadlo 
Studentů při Jupiter clubu
uvádí mírně absurdní mozaiku 
příběhů na téma
PŘICHÁZENÍ
a autorský fi lm Radima Svobo-
dy V potu Thespisovy tváře.
Malá scéna JC.
Vstupné dobrovolné.

► Pátek 10. 6. ve 21 hodin, nádvo-
ří zámku (v případě nepřízni-
vého počasí velký sál JC) – hudební pořad Muzikál pod hvězdami. 
Účinkují studenti 2. ročníku muzikálového herectví na JAMU, ateliér 
Jany Janěkové. Vstupné: 80 Kč. Předprodej vstupenek na programo-
vém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001.

► České nebe v podání křižanovského divadelního spolku Tyjátr
Sobota 11. 6. ve 21 hodin v JC
Divadelní spolek TYJÁTR vznikl v roce 2001, kdy na podzim uvedl 
hru Járy Cimrmana Švestka. Od té doby se věnuje repertoáru tohoto 
českého génia a zatím uvedl Záskok (2003), Blaník (2004), Posel 
z Liptákova (2005) a v roce 2006 opět Švestku s mírnou změnou 
v obsazení. Po roční „tvůrčí“ krizi jsme opět dali hlavy dohromady 
a řekli si, že by nebylo od věci – vzhledem ke špatným sněhovým 
podmínkám těchto zim – zalyžovat si alespoň na jevišti. Výsledkem 
byla hra Dobytí severního pólu uvedená v únoru 2008.
V roce 2009 jsme nastudovali Akt a v březnu 2010 uvedli opět s mír-
nou změnou v obsazení Záskok. Všechny hry režíroval a náš herecký 
„potenciál“ otesal do formy přijatelné pro diváka Igor Dostálek. Kulisy 
si vyrábíme sami zpravidla po nocích a v dílnách našich příbuzných 
nebo mecenášů. Kromě hraní pro křižanovské publikum také občas 
vyrazíme na „turné“. Pravidelně hrajeme v orlovně v Brně – Bosono-
hách, dále jsme také hráli ve Velkém Meziříčí, Žďáře nad Sázavou, 
Šaraticích, Olešnici, Borkovanech atd…           

(Zdroj: www.katak-krizanov.cz)

tanečně zábavná fi lmová show
V tomto pořadu se prolíná herectví a zpěv s tancem klasickým i mo-

derním, ale také s akrobacií a pantomimou. Zavedeme vás tedy do světa 
fi lmů a muzikálů, za doprovodu těch nejznámějších a velmi populárních 
fi lmových melodií z dob Oldřicha Nového až po současnost. Divák tak 
zhlédne známé scény a parodie z úspěšných fi lmů, jako jsou například: 
James Bond, Zpívání v dešti, Pomáda, Růžový panter, Moulin Rouge…

Vše se odehrává ve starém kině, kde se občas dějí prapodivné věci. 
Všechno to podle všeho zavinil duch bývalého majitele kina, jenž není 

tak úplně spokojený nejen s fi l-
my, které se dnes promítají, ale 
i s poměry, které v jeho bývalém 
království vládnou dnes. A tak 
se vloží do děje rozverné kome-
die a sem tam pěkně zamíchá 
ostatním zúčastněným kartami, 
pochopitelně samozřejmě proto, 
aby to celé skončilo pravým, 
nefalšovaným fi lmovým hap-
pyendem.

V tomto představení zazáří 
Uršula Kluková, dáma českého 
humoru, po boku herce a ta-
nečníka Vlastimila Harapese, 
dále divák spatří herce Jaromíra 
Noska a Kláru Jandovou, taneč-

níky Daniela Zídka, Jana Krčka, Veroniku Všetičkovou a trojnásobného 
mistra světa v break-dance Tomáše Veselého. Samozřejmě nemůžeme 
opomenout tanečně pantomimický projev Jana Čížka, coby ducha ma-
jitele kina. Celé představení dotvářejí krásné kostýmy, světelné efekty 
a taneční choreografi e několika výborných choreografů jako je například 
Ladislav Beran. K obecné potěše diváků text hry napsal a současně ji 
režíroval Gustav Skála.

Pátek 17. června 2011 v 19.30 hodin. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě. Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení 
JC, tel. 566 782 004, 001.

Jupiter club a fi rma Kapitol uvádí Diashow a besedu s fotografem 
a cestovatelem Jiřím Kolbabou na téma Fotograf na cestách – splněný 
sen. Úterý 24. 5. v kinosále JC od 19 hodin. Vstup zdarma!

Jiří Kolbaba – cestovatel a fotograf, každý rok vyjíždí na expedice a po-
znávací cesty do nejodlehlejších 
oblastí světa, obrazový a textový 
materiál pravidelně zpracovává do 
veřejných a mediálních projektů, 
organizuje tématické fotovýstavy 
o krásách světa. Zajímavou formou 
zaznamenává detaily přírodních 
struktur a exotické tváře domorod-
ců. Populární jsou zejména cestova-
telovy besedy a diashow, stejně jako častá vystoupení v elektronických 
médiích. V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen 
do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého 
klubu cestovatelů. Navštívil dosud více než 120 zemí na všech konti-
nentech planety. „Mým snem je navštívit, poznat a pochopit další země, 
vzdálené kultury a přátelské domorodce“ – říká zasněně cestovatel, který 
se těší na setkání při některém z cestovatelských projektů.

V tomto nestandardním pořadu uvidíte množství snímků přírody, 
lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Tento 
exotický výlet objasní specifi ka některých oblastí, přiblíží subjektivní 
pocity autora při snímání fotografi í a přirozeně motivuje diváky k jejich 
vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Večer plný inspirací 
mimo jiné objasní mechanizmy globálního cestování a zásady kompoziční 
tvorby.                                                               (Zdroj: www.theworld.cz)

Koncert

► Zuzana Lapčíková Kvintet, neděle 12. 6. v 19.30 hodin v Jupiter 
clubu 

Elementy jazzu a folku v kombinaci se soudobou klasickou hudbou inspi-
rovanou významně 
Janáčkovým přístu-
pem k moravskému 
folklóru tvoří základ 
perfektní syntézy, 
která vzniká spo-
lečným přičiněním 
Zuzany Lapčíkové 
a jejích virtuosních 
spoluhráčů.

Zuzana Lapčíko-
vá Kvintet (Zuzana 
Lapčíková – cimbál, 
zpěv, Josef Fečo – kontrabas, Kamil Slezák – bicí nástroje, Ondrej Kra-
jňák – klavír, Rostislav Fraš – saxofon)

Program: Balady a janáčkovské parafráze
V roce 2007 začalo koncertovat seskupení pod jménem Zuzana Lap-

číková Kvintet, jež spojilo hudebníky, kteří se již dlouhou dobu úspěšně 
pohybují na jazzových pódiích a patří ke špičce ve své generaci. Kvintet 
realizuje repertoár, který vychází z inspirací moravskou lidovou hudbou, 
poučen o přístupy z hudby soudobé a jazzu. Zásadním momentem jsou silné 
individuální výkony hudebníků, kteří však spolu výtečně komunikují jako 
celek. Zuzana Lapčíková pochází z moravského Slovácka, kde se svojí ro-
dinou žije. Na brněnské konzervatoři absolvovala hru na cimbál a etnologii 
a hudební vědu na MU v Brně. Vyhrála řadu národních soutěží a zúčastnila 
se mnoha mezinárodních festivalů. Hrála a nahrávala s mnoha moravskými 
cimbálovými muzikami, Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových 
nástrojů, různými komorními seskupeními i orchestrálními tělesy (Pražská 
komorní fi lharmonie, Virtuosi di Praga, Filharmonie Brno, Filharmonie Bo-
huslava Martinů Zlín, Moravská fi lharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec 
Králové, Tallichův komorní orchestr). Její diskografi e čítá přes 35 titulů. 
► Komorní seskupení ve složení Martina Bačová (housle), Petr Ver-
ner (viola), Tomáš Jamník (violoncello) a Slávka Pěchočová (klavír), 
pátek 24. 6. v 19.30 hodin v zámecké jídelně

Tři talentovaní mladí hudební-
ci Martina Bačová, Tomáš Jam-
ník a Slávka Pěchočová se poprvé 
sejdou ke spolupráci jako komor-
ní seskupení, které uvede díla 
českých skladatelů tří generací. 
Petr Verner se ke kolegům přidá 
v jedné z nejkrásnějších roman-
tických kompozic, Schumannově 
klavírním kvartetu Es dur.

Program: Vítězslav Novák: Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 
„Quasi una ballata“, Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír, 
Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro vio-
loncello a klavír, Robert Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47.

(Zdroj: www.concentus-moraviae.cz)

středa 25. 5. na velkém sále JC od 17 hodin.

Concentus Moraviae
České sny – otisky a vzpomínky

Festivalová permanentka
Permanentka za 299 Kč zahrnuje tato kulturní představení:
SLUHU DVOU PÁNŮ, MUZIKÁL POD HVĚZDAMI, ČESKÉ 
NEBE.
Více na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001.        -zh-

20. 5. Start 02 – taneční zábava
22. 5. Cyklo závody – Velká cena Fajťáku
25. 6. Fourcrossové závody (bike park)
17. 6. Kozénka band
17. 7. 6tet pod letní oblohou
21.–23. 7. Fajt fest – open air festival
23. 7. Bike skok – bike závody v slopestylu (bike park)
5.–7. 8. Moto pokec na Fajťáku
5. 8. Arboc, Fortix – taneční zábava
6. 8. Bad Victim, Mawataki
26. 8. Šikmá plocha – taneční zábava

Téma Věda a víra
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ATLETIKA

TENISFOTBAL
I. B třída mužů skupina B

Štěpánov n. S. – Křižanov 4:2
Žďár n. S. B – Měřín 5:3
 1. Štěpánov n. S. 21 15 2 4 63:29 47
 2. Žďár n. S. B 21 13 6 2 48:28 45
 3. Herálec (ZR) 21 12 2 7 55:39 38
 4. Vrchovina B 21 9 5 7 29:35 32
 5. Želetava 21 9 3 9 43:40 30
 6. Měřín 21 7 8 6 40:34 29
 7. Rozsochy 21 8 4 9 32:29 28
 8. Studenec 21 9 1 11 40:44 28
 9. Jakubov 21 7 5 9 28:29 26
10. Křižanov 21 7 4 10 29:42 25
11. Borovina-Opatov 21 7 4 10 33:49 25
12. Mohelno 21 6 4 11 28:40 22
13. Bítovčice 21 5 6 10 32:45 21
14. Šebkovice 21 5 2 14 33:50 17

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Rad. Svratka 1:3 (1:2)
Branky: Havlík Marek – Kříž Pavel 
2, Havránek Roman; Rozhodčí: 
Soukup Jiří, Soukupová Věra, Juda 
Jaroslav; ŽK: 0:2
Radostín – Nedvědice 3:3 (1:1)
Branky: Promberger Jaroslav 2, Ko-
zel Josef – Havíř Petr, Pospíšil Jan, 
Šikula Roman; Rozhodčí: Sochor 
Tomáš, Novák Vladimír; ŽK: 1:3
Bory – Rovečné 5:0 (2:0)
Branky: Špaček Milan 4, Vávra 
Martin; Rozhodčí: Bula Nikola, 
Mička Adam, Smejkal Vojtěch; ŽK: 
1:1; ČK: 0:1
 1. Bystřice B 21 14 2 5 59:26 44
 2. Bory 21 13 3 5 58:31 42
 3. Nedvědice 21 13 2 6 55:38 41
 4. Rad. Svratka 21 11 6 4 50:31 39
 5. Radostín 21 11 6 4 52:36 39
 6. Nová Ves B 21 11 4 6 49:30 37
 7. Bobrová 21 6 6 9 33:38 24
 8. Svratka 20 7 3 10 29:36 24
 9. V. Bíteš B 20 7 2 11 28:53 23
10. D. Rožínka 21 6 4 11 32:35 22
11. O. Bítýška 21 6 3 12 29:47 21
12. Rovečné 21 6 3 12 24:47 21
13. Vír 21 5 4 12 24:53 19
14. Ujčov 21 4 4 13 28:49 16

Zdroj: www.fotbal.cz

Okresní přebor družstev v tenisu 
pro rok 2011.

1. kolo
Jiskra Vír – Spartak VM A 0:4
Hájek – Dohnal 1:6, 2:6
Dědek – Bradáč 4:6, 4:6
Hájková – Bílek 2:6, 3:6
Hájek, Dědek – Bílek, Bradáč 
4:6, 5:7
TK Nové Sady A – TJ Sokol Ra-
dostín n. O. 3:1
TK Bystřice n. P. B – TC Matador 
Velká Bíteš A 3:1
Velká Bíteš, Vlkov A – TJ Nové 
Město n. M. C 2:2
1. Spartak Velké Meziříčí A 1 1 0 4:0 2
2-3. TK Nové Sady A 1 1 0 3:1 2
2-3. TK Bystřice n. P. B 1 1 0 3:1 2
4. Velká Bíteš, Vlkov A 1 1 0 2:2 2
5. TJ Nové Město n. M. C 1 0 1 2:2 0
6–7. TJ Sokol Radostín n. O. 1 0 1 1:3 0
6–7. TC Matador Velká Bíteš A 1 0 1 1:3 0
8. Jiskra Vír 1 0 1 0:4 0

-doh-

Josef Rosický z Velkého Meziříčí má na svém kontě fotbalového roz-
hodčího již dva tisíce odřízených utkání. A to není zrovna málo. Takový 
počet zápasů, které J. Rosický odpískal za jedenatřicet let své kariéry 
fotbalového rozhodčího, mnohý jeho kolega nenasbírá za celý život.

Ke svému dvoutisícímu fotbalovému utkání se J. Rosický vypravil teď 
v sobotu 14. května. Řídil v něm zápas Stražku B proti Olší nad Oslavou. 
Své první utkání přitom pískal již v roce 1979, tehdy mu bylo 33 let. Od 
okresních a krajských soutěží se postupně propracoval až do divize. „Řídil 
jsem utkání v Rakousku, řadu turnajů, i několik mezinárodních zápasů na 
odpovídající úrovni,“ jmenuje Rosický některé ze svých výsledků. Bývalý 
delegát ČMFS, v současnosti ještě KFS Vysočina, je stále aktivní. Ani ve 
svých čtyřiašedesáti letech se své celoživotní záliby, fotbalu, nevzdává. 
Dosud je platným rozhodčím okresních soutěží.

Martina Strnadová

Akce na Fajťáku
20. 5. zábava se skupinou 
START 02, od 20 hodin
22. 5. Velká cena Fajťáku 
– závod horských kol
10.00 závod pro děti

(5–14 let)
13.00 závod XC
14.30 MTB časovka na

Ambrožný
Doprovodný program – 
ukázky bikerů z Trebeach 
crew v místním bikeparku.
Více na www.skivm.cz

Jihomoravská liga mladší žáci
Sokol VM – HK Ivančice 11:9, 
18:9 (7:4), nájezdy 10:7
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (17), Janíček Martin (2), 
Macoun Filip (1), Stupka Tomáš (9), 
Pažourek Tomáš, Buchta Dominik, 
Kratochvíl František, Benda Jakub, 
Babáček Kamil. Trenéři ing. Šidlo 
L., M. Janíček, Mgr. Živčic P.
Jihomoravská liga starší žáci
Sokol VM – Sokol Nové Veselí 
30:22 (15:14)
Proti početnějšímu soupeř i se 
všichni naši hráči prezentovali 
velmi povedenými výkony a před 
domácím publikem dokázali bojov-
ností soupeře zaskočit. Excelentní 
výkonem se prezentoval zejména 
brankář Vojtěch Drápela, který svý-
mi zákroky „deptal“ střelce hostí. 
Hráli: Drápela Vojtěch – Stupka To-
máš (7), Pavliš David (6), Macoun 
Filip, Blaha Tomáš (6), Lečbych Jan 
(5), Fiala Martin (3/1), Pažourek 
Tomáš, Janíček Martin (3), Krato-
chvíl František. Trenéři Janíček M., 
ing. Šidlo L.

2. liga mladší dorostenci
Sokol VM – TJ Bystřice pod Ho-
stýnem 22:32 (11:13)
Výsledek tohoto utkání již neměl 
vliv na změnu umístění soupeřů 
v konečné druholigové tabulce, 
a tak se zápas mohl odvíjet v po-
klidné atmosféře. Od úvodních 
minut měli více ze hry hosté, a to 

zejména díky lepšímu střeleckému 
zakončení, což jim přineslo i mírný 
náskok. Naši hráči dokázali po-
stupně zlepšit útočnou i obrannou 
fázi a nápaditou hrou postupně 
srovnali brankové skóre. V této 
fázi mělo velký vliv na další prů-
běh souboje několik nepřesných 
rozhodnutí rozhodčích. Nejprve po 
třech hodně přísných vyloučeních 
musel již v 18. minutě předčasně 
pod sprchy náš kanonýr Jan Svo-
boda. To sice značně „zacloumalo“ 
naší útočnou souhrou, leč ještě to 
nemělo výraznější dopad na herní 
projev a hráčskou psychiku. Dalším 
fatálním momentem souboje byla 
v závěru prvního poločasu samo-
statná brejková akce Jana Veselého. 
Ten byl před hranicí brankoviště 
sražen vybíhajícím brankářem. 
Dle pravidel musí následovat přímá 
červená karta, ovšem k údivu všech 
z toho bylo pouze napomenutí 
v podobě žluté karty. Následkem 
faulu pak náš hráč utkání nedohrál, 
což byla „morová rána“ pro již tak 
početně oslabený kádr našich. Ve 
druhém poločase jsme již nebyli 
schopni v minimálním počtu fyzic-
ky konkurovat zdatnějšímu soupeři 
a s druholigovou dorosteneckou 
scénou se rozloučili porážkou. 
7 m hody 1/1:1/1, vyloučení 3:3. 
Sled branek 0:3, 3:4, 5:5, 8:8, 10:11, 
11:13, 12:16, 17:19, 19:23, 21:29, 
22:32.

Druhou květnovou neděli Jezdecká 
Stáj Granus uspořádala v Meziříč-
ku jezdecký den, v jehož programu 
byly jezdecké soutěže v parku-
rovém skákání od stupně ZM do 
stupně ZL.
Na kolbišti jsme uvítali na dvacet 
sportovních dvojic z celého kraje 
Vysočina. Po veterinární přejímce 
koní byla vyhlášena prohlídka 
parkuru a následně zahájení sko-
kové soutěže číslo 1 do 80 cm. 
V ní zvítězila jezdkyně Radka 
Křikavová s koněm Albert startující 
za JO Máj, na 2. místě se umístila 
jezdkyně Barbora Křivská s klis-
nou Gita startující za JK Na Ranči 
Hamry nad Sázavou a na 3. místě se 
umístila jezdkyně Lucie Hrnčířová 
s klisnou Beauty startující za JK Na 
Ranči Hamry nad Sázavou.
Ve druhé skokové soutěži do 90 cm 

MSDD
Starší dorost

FC VM – Tatran Bohunice 1:2 (1:1)
Rozhodčí: Petr – Hitzger, Škorpík. 
Diváci: 30. Branky: Malec (16.) 
– Tamborský (25.), Hanák (72.). 
Karty: žlutá – Weiss (76.). Sestava 
FC VM: Dohnal – Polák (75. Weiss), 
Štefka, Jahoda, Pospíšil (57. Ma-
loušek) – Láznička – Malec, Prchal 
(45. Kozuň), Smejkal, Kameník 
(68. Pól) – Liška.
Hned v prvních minutách utkání se 
střídali soupeři ve střelbě na bránu, 
ale až v 16. minutě s výsledkem. 
Smejkal poslal krásným kolmým 

míčem do běhu Malce, a ten po-
hotovou střelou strhl vedení na 
naši stranu. Pak Štefka zlikvidoval 
nebezpečnou akci hostů, přihrál 
Liškovi, ten předal míč Lázničkovi, 
ale jeho střelu zneškodnil brankář. 
Ve 25. minutě Tamborský vyrovnal, 
když mu branku darovali u tyče 
stojící Láznička s Polákem. Po in-
kasovaném gólu jsme přestali hrát 
a předali jsme iniciativu soupeři.
Ve druhém poločase jsme se snažili 
vstřelit branku, ale to se bohužel 
nepovedlo. Kazili jsme velmi často 
fi nální přihrávky. Velice dobře dával 
dlouhé odkopy Dohnal na útočníky, 

ale ti nedokázali udržet míč. V 72. 
jsme inkasovali podruhé po chybě 
v obraně. V 84. min. mohl vykřesat 
ještě naději Liška, ale hlavičkoval 
po centru Smejkala těsně vedle tyče.
Do 20. min. jsme hráli dobře, ale po 
zbytek zápasu byl z naší strany špat-
ný. Kazili jsme jednoduché míče, 
rohové kopy a nepodrželi jsme 
míče vpředu. Na našem výkonu se 
projevila v zápase i tréninková do-
cházka, která je momentálně špat-
ná. Hráči by se měli nad posledními 
třemi zápasy zamyslet a zapracovat 
na sobě.                            -ls,sme-

Mladší dorost
FC VM – Tatran Bohunice 0:5 (0:2)
Rozhodčí: Hitzger; ž. k. 1:0, diváci 

20. Sestava FC VM: Řeháček – Ro-
sický, Štefka, Nápravník, Pazderka 
– Bárta, Láznička (41. Ostrý M.), 
Bradáč (60. Ostrý Š.), Benda – Ko-
mínek, Hejtmánek.
Domácí drželi s vedoucím týmem 
tabulky vyrovnanou par tii 25 
minut. Poté do konce první půle 
dvakrát inkasovali po zaváhání 
ve vlastní šestnáctce. V druhém 
poločase Velkomeziříčští chtěli 
ještě zabojovat o dobrý výsledek, 
ale hned z výkopu nepozorný bran-
kář Řeháček inkasoval potřetí. To 
domácí poznamenalo a do konce 
zápasu byli úplně odevzdaným 
soupeřem.                            

   -kol-

Závody atletických přípravek
V neděli 8. 5. uspořádal atletický 
oddíl Sokol Velké Meziříčí 1. kolo 
krajského přeboru atletických pří-
pravek. Závodů se zúčastnilo na 
150 dětí (ročníky 2000 a mladší) 
ze 6 oddílů kraje Vysočina.

Chlapci r. 2000–2001
Jednotlivci (umístění do 10. místa)
5. Jan Švihálek
8. Filip Vošmera
4. štafeta 4 × 60 m (J. Švihálek, 
Vošmera, Pospíšil, Turza)

Družstva
  body hlavní
  v kole body
1. TJ Jiskra Humpolec 70,5 6
2. Atletika Jihlava 61,0 5
3. TJ Sokol Velké Meziříčí 43,0 4
4. TJ Slavoj Banes Pacov 36,5 3
5. TJ Spartak Třebíč 30,0 2
6. TJ Jiskra Havl. Brod 14,0 1

Chlapci 2002 a mladší
Jednotlivci

8. Jan Kutlvašr
9. Štěpán Fiala
2. štafeta 4 × 60 m (Fiala, Jůda, 
Kuřátko, Stupka)

Družstva
1. TJ Spartak Třebíč 73,0 5

2. Atletika Jihlava 67,5 4
3. TJ Jiskra Humpolec 41,3 3
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 34,7 2
5. TJ Slavoj Banes Pacov 27,5 1

Děvčata 2000 – 2001
Jednotlivci

 1. Karolína Jelínková
 2. Eliška Běhounková
10. Julie Votoupalová
4. štafeta 4 × 60 m (Horká, A. Leš-
čenková, Votoupalová, Běhounková)

Družstva
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 82,0 5
2. Atletika Jihlava 62,0 4
3. TJ Spartak Třebíč 46,5 3
4. TJ Slavoj Banes Pacov 39,5 2
5. TJ Jiskra Humpolec 34,0 1

Děvčata 2002 a mladší
Jednotlivci

5. Amálie Dvořáková
3. štafeta 4 × 60 m A (Dvořáková, 
N. Lišková, Zmrhalová, Rašovská)
4. štafeta 4 × 60 m B (Kuřátková, 
Puzrlová, K. Leščenková, T. Lišková)

Družstva
1. Atletika Jihlava 89,0 6
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 53,5 5
3. TJ Spartak Třebíč 51,0 4
4. TJ Jiskra Humpolec 23,5 3
5. TJ Jiskra Havl. Brod 17,5 2
6. TJ Slavoj Banes Pacov 15,5 1

-vill-

Závod Zlaté kolo Vysočiny je cyk-
listická akce určená pro širokou 
veřejnost, pro cyklisty bez rozdílu 
věku, pohlaví nebo výkonnosti. 
Jede se po silnicích kraje Vysočina 
a Jihomoravského kraje. Letošní 
rok se uskuteční již desátý ročník 
v sobotu 18. června. Pořadatelem 
Zlatého kola Vysočiny je obec Ruda 
u Velkého Meziříčí, kde je i start 
a cíl celé akce. Připraveny jsou 
tři různě dlouhé trasy. Cyklisté si 
mohou vybrat mezi délkami 50 km, 
100 km a 200 km. Postupně odstar-
tují závodníci na 200 km v 7.00 ráno, 
pak v 10.00 závodníci na 100 km 

a v 10.30 se rozjedou účastníci 
nejkratší trasy 50 km. Letos je pro 
závodníky na 200 km připrave-
na částečně pozměněná trať. Po 
skončení závodu je jako obvykle 
připraveno občerstvení, tombola pro 
závodníky, vyhlášení vítězů, diplo-
my pro všechny účastníky závodu 
a doprovodný program. Přihlašujte 
se už teď zasláním přihlášky buď 
emailem nebo poštou nebo ode-
vzdejte na Obecním úřadě v Rudě. 
Další podrobnější informace o závo-
dě získáte na webových stránkách 
zlatekolo.webpark.cz. Těšíme se na 
vás v sobotu 18. června 2011.

Hráli: Brabec Josef (1) – Horák Petr 
(8), Pospíšil Martin (4), Svoboda Jan 
(3/1), Pospíšil Jan (3), Pavliš David 
(2), Krátký Michal (1), Lečbych Jan, 
Fiala Martin, Veselý Jan (l). Trenéři 
Janíček M., ing. Šidlo L.

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – HSK Vlčnov 31:27 
(17:14)
Vítězně zvládnutá závěrečná dvě 
utkání mohou zajistit domácím 
děvčatům celkově pátou příčku 
prvoligové tabulky. Prvním soupe-
řem v této cestě nám stály hráčky 
Vlčnova, se kterými máme v dosa-
vadním ligovém měření sil kladnou 
zápasovou bilanci.
Lépe do utkání vstoupily soupeřky, 
které velmi dobrou útočnou sou-
hrou levé spojky a levého křídla 
rozebíraly naši nedůraznou obranu. 
Když jsme se ani v útočné fázi ne-
dokázali střelecky prosadit a kupili 
útočné chyby, svítilo po první čtvrt-
hodině hry na ukazateli nepříznivé 
skóre 5:9. Zásadní změny v sestavě 
na postu spojek i křídel přinesly 
kýžený obranný důraz, a tím i brej-
kové situace. Postupně se naše hra 
zvedla z podprůměru (11:11, 15:13) 
a v závěru prvního dějství jsme si 
již vypracovali řadu velmi dobrých 
brankových příležitostí. Ani po 
změně stran soupeř nesložil zbraně. 
Druhá nejlepší střelkyně soutěže 
Barbora Daníčková přesnými zása-
hy dávala o sobě vědět. Náš celek 
měl viditelně více ze hry, leč hodně 
nepřesná koncovka a řada nepro-

měněných brejků nám nedodávaly 
příliš klidu. V závěrečné fázi jsme 
více než zdrávo chybovali. Vlčno-
vjanky snížily až na tříbrankový 
rozdíl a držely se v naději na možný 
úspěch. Velmi dobře v defenzivě si 
vedly Natálie Nechvátalová, Terezie 
Rosová a Kristýna Necidová. Stře-
lecky držely naše vítězné akcie Ka-
teřina Studená, Hana Kratochvílová 
a Iva Závišková. K „vydřenému“ 
vítězství přispěl i dobrý výkon 
brankářky Inny Hleba. Sled branek 
2:3, 4:6, 5:9, 8:10, 9:11, 11:11, 15:13, 
20:15, 22:17, 24:20, 26:20, 26:23, 
29:23, 29:26. 7 m hody 3/1:6/5, 
vyloučení 3:3.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková Ve-
ronika – Kratochvílová Hana (10), 
Závišková Iva (7), Studená Kateřina 
(5), Necidová Kristýna (3), Partlová 
Markéta (2/1), Sedláčková Klára 
(2), Zezulová Kristýna (1), Škrdlová 
Renata (1), Nechvátalová Natálie, 
Rosová Terezie, Janečková Denisa. 
Trenéři ing. Záviška, Mgr. Vidláko-
vá, E. Partlová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
2. liga mladší dorostenci

1. Rožnov p. Radh. 16 15 1  0 570:374 31
2. STM Olomouc 16 12 1  3 479:365 25
3. HK Ivančice 16 11 0  5 468:413 22
4. Bystřice p. Host. 16  8 2  6 432:387 18
5. Velká Bystřice 15  8 1  6 453:410 17
6. Velké Meziříčí 16  6 1  9 459:407 13
7. Kostelec na Hané 16  6 0 10 414:425 12
8. Sokolnice 15  2 0 13 301:499  4
9. Napajedla 16  0 0 16 249:545  0

Josef Rosický odpískal 
dva tisíce utkání

zvítězil jezdec Robin Burda s klis-
nou Corrina startující za Sdružení 
Ambra Černá, na 2. místě se umístila 
jezdkyně Lenka Hanychová s klis-
nou Exa startující za Axa Bohemia 
Breeding Radešínská Svratka a na 
3. místě se umístila jezdkyně Lenka 
Kopuleta s klisnou Carla startující 
za JK Dvorce u Jihlavy.
Ve třetí skokové soutěži st. „Z“ 
zvítězil jezdec Jan Hlaváč s koněm 
Akim startující za JS Granus Strá-
necká Zhoř, na 2. místě se umístila 
jezdkyně Edita Filová s klisnou 
Grácie startující za JO Bezděkov 
a na 3. místě se umístila jezdkyně 
Lenka Kopuleta s klisnou Carla 
startující za JK Dvorce u Jihlavy.
Ve fi nální skokové soutěži st. „ZL“ 
zvítězil Jan Hlaváč s koněm Akim 
startující za JS Granus Stránecká 
Zhoř, na 2. místě se umístila jezd-

kyně Kateřina Krobová s klisnou 
Fleur startující za JK Na Ranči 
Hamry nad Sázavou a na 3. místě se 
umístila jezdkyně Anežka Krčálová 
s klisnou Alda startující za JC Che-
val Červený Kříž Jihlava.
Po ukončení skokových soutěží byla 
připravena pro diváky jízda na koni 
a v kočáře, večerní posezení u pe-
čeného prasátka s country skupinou 
Blue Track.
Za možnost uspořádat tuto sportov-
ně kulturní akci patří poděkování 
především sponzorům, pořadatelům 
a obci Meziříčko. Poděkování patří 
také všem příznivcům jezdeckého 
sportu a milovníkům koní, které 
si dovolujeme pozvat 30. července 
2011 na Jezdecký den do Stránecké 
Zhoře. Foto ze závodů v Meziříčku 
na www.jsgranus.blog.cz

JS Granus

Dne 5. 5. 2011 se 
uskutečnil fotba-
lový turnaj McDo-
nald’s Cup – což je 
každoroční utkání 
mezi základními 
školami v katego-
rii mladších žáků. 
V letošním roce se 
z vítězství radovali 
žáci z I. stupně ze 
Základní školy So-
kolovská, čímž si 
vybojovali postup 
do dalšího okres-
ního kola.    -pk- 

Ve dnech 11. a 12. června 2011 v rekreačním středisku Nesměř 
u Velkého Meziříčí.
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FOTBAL B

FOTBAL A

MEMORIÁL JAROSLAVA VAŇKA

KUŽELKY

HÁZENÁ

MSD sk. D
ČSK Uherský Brod – FC VM 
1:2 (0:0)
Střelci: Marek (80.) – Jaroš (74.), 
Hort (89.). Rozhodčí: Stloukal – 
Seidl, Řezníček, DS Kubíček, ž. k. 
Netrda (70.), bez č. k. Diváků 100. 
Sestava FC VM: Kruba – Z. Mucha, 
Z. Večeřa, Hort, Souček – Dufek, 
Berka (57. Bouček), Pokorný, Ne-
trda – Jaroš (86. P. Mucha), Ďurica 
(54. Veselý).
Hned v úvodu dali hosté najevo, že 
nepřijeli jen tak z dlouhé chvíle. 
Zahájili několika šancemi, avšak 
bez gólového efektu. V následují-
cích minutách se na obou stranách 
zahrávaly standardní situace bez 
přímého ohrožení obou gólmanů. 
Po přestávce se domácím, hrajícím 
o bytí a nebytí, podařilo svého 
soupeře na několik minut přikovat 
do šestnáctky. Několik nebezpeč-
ných centrů zlikvidoval Kruba 
a hosté tlak domácích přestáli bez 
úhony. V 74. min. utekl po pravé 
straně střídající Bouček a ostrým 
přízemním centrem našel ve vápně 
číhajícího Jaroše. Kanonýr Vel-
mezu se zbavil dotírajícího beka 
a ranou do spodního rohu zajistil 
hostům jednogólový náskok. Po 
nebezpečném rohu domácích přišla 
80. minuta a s ní vyrovnávací gól 
Brodu, který přes všechny nešvary 
na našich hřištích bývá málokdy 
k vidění. Domácí zahrávali trestný 
kop z dobrých pětatřiceti metrů. 
Míč se po prodloužení odrazil od 
břevna nejméně půl metru před 
brankovou čáru, což později po-
tvrdili i bezprostředně přihlížející, 
jenže rozhodčí ukázal nekom-
promisně do středového kruhu. 
Velmez však ukázal svou vnitřní 
sílu a odpověděl tím nejlepším 
způsobem. I když jeho hráči chvíli 
lapali po dechu, dokázali se oklepat 
a těsně před koncem přišla jejich 
chvíle. Na půlicí čáře se k vysoké-
mu centru dostal Netrda, přehodil 
svého strážce a nezadržitelně si to 
namířil k vápnu Brodu. Zahlédl 
zprava nabíhajícího Horta, prohodil 
mu míč mezi stopery a Hort opět 
ukázal, jak je pro mužstvo nepo-
stradatelný. Protisměrnou kličkou 
poslal svého strážce k rohovému 
praporku a utěšenou střelou za 
vzdálenější tyč zajistil hostům plný 
bodový zisk.
Milan Volf: „Vůbec nechápu myš-
lenku vloženého kola. Nejsme pro-
fesionálové a navíc cestovat k nej-
vzdálenějšímu soupeři je nelogické. 
Jinak celý první poločas jsme hru 
kontrolovali, ovšem v útočné fázi 
chyběl důraz, a tak jsme nemohli 
pomýšlet na vstřelení branky. Dru-
hý poločas nás domácí přehrávali. 
Stačila jim k tomu bojovnost. My 
jsme podnikali nebezpečné brejky 
a jeden takový, v době největšího 
tlaku domácích, brankově zakončil 
Jirka Jaroš, po skvělém křídelním 
průniku Michala Boučka. Domácí 
stále pokračovali v určování hry, 
ovšem v zakončení byli nepřesní. 
V osmdesáté minutě, na pokyn 
asistenta rozhodčího a k údivu 
všech, asistent signalizoval vstře-
lení branky, když se míč odrazil po 
lehké hlavičce od břevna. Všichni 
hráči pokračovali ve hře a po 
chvilce hlavní rozhodčí přerušil hru 
a branku uznal. Musím pochválit 
své hráče, že v této chvíli udrželi 
nervy na uzdě a nešli do verbálního 
sporu s rozhodčím, kdy by hrozilo 
vyloučení za protesty.“   -ber-
RSM Hodonín – FC VM 4:1 (1:0)
Střelci: Bulvaf (8.), Šturma (55.), 
Polák (82.), Šenk (83.) – Jaroš (90.). 
Rozhodčí Linhart – Soukal, Polák, 
DS Vozák, ž. k. 1:1 (Krejčí 43.), bez č. 
k. Diváků 70. Sestava FC VM: Kru-
ba – Z. Mucha, Z. Večeřa, Souček 

(60. Z. Veselý), J. Krejčí – Dufek, L. 
Němec, F. Pokorný, Netrda (75. Bou-
ček) – Jaroš, J. Hort (68. E. Smejkal).
Meziříčskou ekipu přivítal Ho-
donín deštěm a chladem. Lépe 
se s tím vypořádali domácí, kteří 
od začátku tlačili na pilu. Už ve 
3. min. se po centru zprava dostali 
do výhodné střelecké pozice, jenže 
se zakončením vysoko nad. To 
ale neplatilo o pět minut později. 
Pravá strana Velmezu u půlicí čáry 
propadla, z uvolněného prostoru za 
nimi přišel do vápna střílený centr, 
který Kruba stačil jen usměrnit 
k nohám útočníků soupeře a Bulva 
už neměl problém poslat míč do 
odkryté brány. Hosté pak marně 
hledali odpověď v nepřesné a málo 
nápadité kombinaci, což samozřej-
mě byla voda na mlýn domácích. 
Ti zahrozili v 18. min. znovu, ale 
gólman hostů vyběhl včas a gólo-
vou šanci zmařil. K první slušné 
akci se Meziříčští dopracovali až ve 
23. min., kdy se Pokorný s Dufkem 
prokombinovali k vápnu, Dufek 
přetáhl míč na druhou stranu na 
nabíhajícího Netrdu, ten ale hned 
z první branku netrefi l. Ve 28. min. 
Hodonínští kopali roh, odražený 
míč vrátili do vápna, ale přesto, 
že se ke střele dostali, branka jim 
byla naštěstí pro Velmez malá. 
Meziříčští odpověděli šancí Jaroše, 
který se v ní ocitl po centru zprava, 
jenže hlavou z malého vápna netre-
fi l míč, jak by sám chtěl, a ten šel 
kolem tyče do zámezí. Zopakoval si 
to i v 38. min., kdy nejprve Netrda 
našel přesným křížným pasem Duf-
ka, ten potáhl míč k vápnu a jeho 
centr poslal nabíhající meziříčský 
kanonýr kolem pravé šibenice do 
autu. V samotném závěru ještě 
Kruba kryl nebezpečnou střelu, 
vypálenou těsně za šestnáctkou. 
Úvod druhého dějství patřil na-
rozdíl od začátku utkání hostům. 
Zpřesnili kombinaci, zrychlili hru 
a snažili se na svého soupeře vyvíjet 
tlak, který ovšem žádané ovoce 
nepřinesl. Zapomněli přitom na 
zadní vrátka a umožnili domácím 
po rychlé kombinaci zvýšit svůj 
náskok na dvoubrankový. Ne že by 
se Velmez nesnažil s výsledkem 
něco udělat. Hodonínští však byli 
tentokrát příliš rychlí, důrazní, 
viditelně motivovaní, než aby si 
naději na postup nechali ztrátou 
jakéhokoli počtu bodů ohrozit. Pře-
sto se mohlo utkání ještě zdrama-
tizovat. V 74. min. Netrda uvolnil 
L. Němce, ten míč protáhl k vápnu 
a vyslal do gólové šance Jaroše. 
Jeho přízemní střela však svůj cíl, 
byť o fous, nenašla. Vzápětí šli hos-
té v obraně do tří, na hřiště šel další 
útočník Z. Veselý, ale sázka na risk 
tentokrát nevyšla. Hodonínští toho 
využili k navýšení skóre, zatím co 
Velmez stačil v poslední minutě 
výsledek jen kosmeticky upravit. 
„Výsledek je pro nás příliš krutý. 
Sice jsme brzy inkasovali zbytečně 
po nedůrazu branku, ale vytvářeli 
jsme si také slibné příležitosti, 
ovšem bez brankového vyjádření. 
Musím uznat, že soupeř byl živější, 
důraznější a měl větší touhu po 
vítězství. I tak jsem ale spokojen 
se ziskem šesti bodů z ‚anglického 
týdne‘,“ zhodnotil nedělní výsledek 
Milan Volf.                           -ber-
 1. RSM Hodonín 25 12 7 6 43:27 43
 2. Pelhřimov 25 12 7 6 50:35 43
 3. Vyškov 25 12 6 7 38:23 42
 4. Vikt. Otrokovice 25 13 3 9 44:33 42
 5. Rosice 25 12 5 8 48:30 41
 6. Třebíč 25 9 12 4 33:23 39
 7. Žďár n. Sáz. 25 10 7 8 48:33 37
 8. Velké Meziříčí 25 10 7 8 36:41 37
 9. Vrchovina 25 9 6 10 22:24 33
10. Tasovice 25 9 5 11 39:44 32
11. DOSTA Bystrc 25 8 8 9 30:43 32
12. Sparta Brno 25 7 9 9 25:34 30
13. Napajedla 25 5 9 11 36:45 24
14. Konice 25 5 9 11 31:42 24
15. Blansko 25 6 5 14 24:50 23
16. Uherský Brod 25 5 7 13 20:40 22

I. A třída mužů skupina B
FC Náměšť n. O. – FC VM B 
2:1 (0:1)
Branky: 10. Bouček – 61. Rubák 
(PK), 75. Kučera. Rozhodčí: Škor-
pík. Sestava hostí: Simandl – Neto-
lický, Halámek, Střecha, O. Mucha 
– Smejkal (57. Kaminaras), Vítek, 
Jedlička (70. Liška), Bouček – Be-
ran, Ďurica.
Na nádherném pažitu hřiště v Ná-
měšti nad Oslavou měli v úvodu 
zápasu první šanci domácí. Poté 
ale převzala na dlouhé minuty 
iniciativu Benfi ka, která zdařilým 
kombinačním fotbalem bavila sebe 
i diváky. V 10. minutě po výborné 
akci na jeden dotek centroval Ďu-
rica a Bouček vstřelil s mazáckým 
přehledem svou osmou branku 
v sezoně. Jenomže mu tentýž pře-
hled dosti znatelně chyběl při další 
akci o deset minut později, kdy sice 
nebojácně vybojoval odražený míč 
v souboji s brankářem Tvrdým, 
avšak náš levý záložník nedokázal 
zasunout míč do téměř prázdné 
branky. Dorostence Coufala, který 
se do branky domácího celku poté 
postavil, už prověřila jen jediná 
šance. Tutovku Ďurici po další 
hezké kombinaci ale bravurně kryl. 
To bylo ze strany hostí všechno. 
Přestali produkovat hru, kterou se 
prezentovali v úvodu utkání, stále 
více byla patrná snaha příznivý vý-
sledek pouze pasivně ubránit. Opro-
ti tomu Náměšť postupně ožívala. 
První půli pak uzavřela utěšená 
dalekonosná „pumelice“ z kopačky 
pravého záložníka Náměště Rouse, 
i tu však Simandl hezkou robinzo-
nádou zneškodnil.
Po přestávce se hrálo již téměř jen 
podle náměšťských not. Jedinou 
světlou výjimkou byl individu-

elní průnik Berana, i ten však 
nemění nic na faktu, že si hosté 
nedokázali po přestávce kloudně 
přihrát. Až příliš zdarma končila 
spousta míčů u domácích hráčů. 
V 60. minutě proskákal nenápadný 
odkop k jednoznačně nejlepšímu 
hráči domácích Kučerovi, které-
ho skluz Netolického zastavil až 
v pokutovém území. Na následující 
penaltu Rubáka si sice Simandl 
sáhl, mířila však přesně k tyči 
a s jejím přispěním zapadla do 
sítě. Velkomeziříčská rezerva se už 
nezvedla – upracovaná a nepřesná 
„holomajzna“ nabízela jen další 
brejkové příležitosti domácím. Po 
jedné takové unikl po křídle levý 
záložník Hlavatý, naservíroval 
před prázdnou branku Kučerovi 
a forward tohoto kalibru si už rady 
věděl… 2–1. Snaha vyrovnání 
přinesla v závěru utkání jen další 
šance Náměště, z nichž nakonec 
mimo jiné (nad spoustou neod-
pískaných zákroků „na hraně“ se 
domácí ještě mohli zlobit) rezul-
tovala druhá jasná penalta, kterou 
však nejlepší hráč hostujícího celku 
Simandl chytil a uchránil Benfi ku 
mnohem výraznější porážky. Hráči 
v poli se bohužel podobně pochválit 
rozhodně nedají. Příští týden je tak 
čeká proti o záchranu bojujícím 
Rapoticím souboj pravdy.      -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 21 16 1 4 57:26 49
 2. Kouty 21 10 7 4 52:32 37
 3. Hartvíkovice 21 10 6 5 39:30 36
 4. Rantířov 21 10 2 9 49:44 32
 5. Třešť 21 9 5 7 40:36 32
 6. V. Meziříčí B 21 8 7 6 29:22 31
 7. Křoví 21 9 4 8 50:47 31
 8. Náměšť-Vícenice 21 9 4 8 39:39 31
 9. Stonařov 21 8 4 9 25:41 28
10. Bohdalov 21 7 5 9 41:39 26
11. Budišov-Nárameč 21 6 4 11 48:59 22
12. Rapotice 21 6 2 13 50:60 20
13. Bedřichov 21 4 6 11 33:59 18
14. Přibyslavice 21 4 5 12 32:50 17

Nejúspěšnější česká posádka 
cross-country Rallye Miroslav 
Zapletal – Tomáš Ouředníček 
obsadila celkově 4. příčku v zá-
vodě FIA Světového poháru.
Třicátý ročník Rallye de Tuni-
sie byl prvním letošním závo-
dem mistrovství světa, který se 

konal na africkém kontinentě.
Posádka, která v předešlém závodě 
v Asii musela pro poruchu mo-
toru svého Mitsubishi předčasně 
ukončit svoji účast v Abu-Dhabi, 
přesedlala na tovární vůz BMW 
X3 a mohla tak úspěšně absolvovat 
téměř 1 600 ostrých závodních 

kilometrů po rozpálené Saharské 
poušti.
4. místo celkově, 3. místo v katego-
rii T1.2 (diesel) v silné konkurenci 
bylo korunováno navíc odměnou 
v podobě 1. místa v Premiere At-
tendance.
Miroslav Zapletal se s navigátorem 
Tomášem Ouředníčkem posunou 
v průběžném pořadí MS na 4. prů-
běžnou pozici.
Miroslav Zapletal komentuje: „Je to 
můj první velký závod Mistrovství 
světa, který jsem dojel. Cítím, že 
se naše kondice neustále zlepšuje. 
Nový závodní vůz X3 si začínám 
užívat, ale pro další závody budeme 
společně s továrními techniky BMW 
hledat ještě lepší nastavení. Rallye 
de Tunisie byl opravdu těžký závod 
a jsem rád, že se nám podařilo držet 
krok se světovou špičkou. Jean-
Louis Schlesser se tohoto závodu 
zúčastnil více jak 20×, z toho 6× 
vyhrál – i proto jsme s naším vý-
sledkem nadmíru spokojeni.“

Tomáš Ouředníček dodal: „Mimo-
řádně těžký závod, co se týče navi-
gace. Opět jsem si ověřil, že se stále 
mám co učit. Řada ‚chytáků‘, volná 
navigace na kurz, projetí WPM 
bodů, stále mít vše pod kontrolou 
a maximálně se soustředit – to bylo 
těžké také díky horkému počasí. 
Mirek opět potvrdil, že mu písek jde 
a že je znovu ve formě.“
Šampionát pokračuje ve Španělsku 
(červenec), Maďarsku (srpen), aby 
se ještě jednou vrátil do Afriky 
(Egypt – říjen) a vyvrcholil v Por-
tugalsku (listopad).
Výsledky Rallye de Tunisie (TOP5):
1. Novitskiy (RUS)/Schulz (DEU) 

– BMW
2. Schlesser (FRA)/Zhiltsov (RUS) 

– Schlesser
3. Roma (ESP)/Perin (FRA) – 

BMW
4. Zapletal (CZN)/Ouředníček 

(CZN) – BMW
5. Tonetti (ITA)/Lurguin (BEL) – 

Nissan                             -kle-

2. liga ženy
Sokol VM – HSK Vlčnov
Soupeř se k utkání nedostavil, o vý-
sledku rozhodne sportovně-tech-
nická komise ČSH Praha.    -záv-

Jihomoravská liga
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Nové 
Bránice 30:26 (17:12)
Proti aktuálně nejlepšímu celku 
Jihomoravské ligy se našim hráčům 
začátek utkání vydařil. Díky zod-
povědné obraně a dobré kombinaci 
v útoku si domácí udržovali mírné 
vedení (5:4, 8:7). V 15. a následně 
ve 20. minutě se podařilo našim 
hráčům ubránit útočné snahy Brá-
nic a z rychlých brejků dát snadné 
branky. Do šaten tak šli Meziříčští se 
slibným pětibrankovým náskokem.
Začátek druhé půle vyzněl opět 
lépe pro domácí. Dobře fungující 
obrana, za kterou spolehlivě chytal 
Libor Kotík, byla základem k navý-
šení vedení o sedm branek. Hosté 
se snažili zvrátit stav utkání osob-
ní obranou na naše střelce Pavla 
Strašáka a Petra Kříbalu. To se jim 
z části podařilo, když se dokázali 

dotáhnout na rozdíl tří branek. To 
ale bylo ze strany hostí vše. Domácí 
si zodpovědným výkonem v závěru 
utkání nenechali důležité vítězství 
v boji o záchranu vzít.
Sled branek: 2:2, 5:4, 8:7, 11:8, 
15:9, 17:12, 18:14, 22:15, 24:18, 
25:22, 27:24, 29:25, 30:26
7 m hody: 1/1:7/3, vyloučení 4:5 
navíc ČK hosté Chalupa
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Dočkal Adam – Strašák Pavel (11/1), 
Kříbala Petr (7), Bezděk Jakub (4), 
Kříbala Martin (3), Fischer Ladislav 
(2), Kubiš David (1), Hugo Jaroslav 
(1), Trojan Vítězslav (1), Babáček 
Petr. Trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Poul Ondřej.

-šid-
Jihomoravská liga

 1. TJ Sokol Nové Bránice 16 10 3 3 407:359 23

 2. TJ Sokol Újezd u Brna 16 10 1 5 465:406 21

 3. SK Tišnov 15 9 0 6 4 32:391 18

 4. TJ Sokol Dolní Cerekev 15 8 2 5 388:360 18

 5. Tatran Bohunice B 15 8 1 6 400:382 17

 6. HK Ivančice B 15 7 0 8 396:377 14

 7. SK Kuřim B 15 6 0 9 374 87 12

 8. Slavoj Třešť 16 5 2 9 360:425 12

 9. Sokol Brno IV 15 5 0 10 330:378 10

10. TJ Sokol Velké Meziříčí B 16 4 1 11 393:480 9

Jedenačtyřicátý ročník hasičské 
soutěže Memoriál Jaroslava Vaňka 
proběhl v sobotu 14. května na 
velkomeziříčském náměstí.
Odpoledne soutěžili mladí hasiči 

V Blansku se uskutečnilo mistrov-
ství republiky mužů, kde náš oddíl 
reprezentoval Milan Souček.
V kvalifi kaci, startovalo 48 hráčů, 
Souček skončil s výkonem 568 na 
19. místě a probojoval se do fi nále, 
ve kterém hrálo 24 mužů. Svůj 
výkon zlepšil o 9 kuželek a skončil 
celkově na výborném 11. místě. Mi-
strem republiky se stal Petr Hrubý 
ze Slavoje Praha.

Krajská soutěž Vysočiny
Závěrečná tabulka:
 1. PSJ Jihlava E
 2. Spartak Pelhřimov B
 3. Spartak Velké Meziříčí B
 4. Slavoj Žirovnice C
 5. Sokol Častrov B

Horko afrického kontinentu Zapletala s Ouředníčkem nezastavilo

v požárním útoku v rámci Regional 
Cupu mládeže. Večer je vystřídala 
družstva žen a mužů při 16. ročníku 
Žďárské hasičské ligy.

-mars-, foto: Milan Šustr

 6. Start Jihlava C
 7. PSJ Jihlava D
 8. Spartak Pelhřimov E
 9. Kamenice nad Lipou B
10. Sp Velké Meziříčí C
11. Nové Město na Moravě C
12. Spartak Pelhřimov F
13. Spartak Pelhřimov D
14. PSJ Jihlava C
15. Třebíč E
16. Spartak Pelhřimov C
17. Kamenice nad Lipou C/Bopo Třebíč C

Krajský přebor Vysočiny
V jednotlivcích byl nejlepší na 10. 
místě Lavický Bohumil s průměrem 
428,3. Další: 18. Starý Jiří 423,3; 
23. Baloun Václav 420,6; 39. Ko-
rydek František 412,3; 40. Lavický 
Jiří 412,0; 67.Krejska Rudolf 397,4; 
Badalík Miroslav 384,5         -sta-

MEMORIÁL VÁCLAVA ŠPAČKA
Dne 28. 5. 2011 ve 13 hodin se uskuteční již 13. ročník memoriálu 
Václava Špačka na fotbalovém stadionu ve Velkém Meziříčí. Letošní 
ročník bude výjimečný, protože poprvé bude tento turnaj mezinárod-
ní. Účastníci turnaje: FC Košice, SK Žilina, 1. FC Kyjov, Granitol 
Moravský Beroun, Brno-Řečkovice, Ostrožská Lhota (Uherské Hra-
diště), Velké Meziříčí 1, Rozsochy, Velká Bíteš, Velké Meziříčí 2.
Touto cestou zveme všechny staré pány (i ty neaktivní) k příjemnému 
setkání a zavzpomínání na dobrého kamaráda. Dále zveme i širokou ve-
řejnost ke zhlédnutí tohoto turnaje, který určitě nabídne řadu hezkých 
kombinačních akcí v podání zkušených fotbalových matadorů.  -dav-

T. Ouředníček (vlevo), M. Zapletal (vpravo). Foto: archiv Offroadsport


