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ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Prodej okrasných dřevin, trvalek, skalniček, 
okrasných trav, dřevin na živé ploty.
Prodej volně ložené mulčovací kůry.
Pracovní doba: St, Čt 8–12,13–17, Pá 8–12,13–18
www.zahradnictvivm.cz, 
Vídeň 91, tel. 731 507 260

ANALOG JE VYPNUT
NABÍZÍME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT SET-TOP BOXŮ,

SATELITNÍCH KOMPLETŮ NEBO NOVOU TELEVIZI

PANASONIC
TX-L32C3, LCD TV 82 cm

6.990 Kč

Dnes
Sdružení obrany 

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

Zítra
Setkání 

se starostou 
Vážení občané, srdečně vás 
zveme na další setkání se 
starostou města Radovanem 
Necidem, které se uskuteční 
ve čtvrtek 2. června 2011 
na malé scéně Jupiter clubu 
od 16 hodin. Kromě jiných 
témat se bude toto setkání 
zabývat ekologickými otáz-
kami našeho města. Přijďte 
diskutovat o problémech a hle-
dat jejich řešení: Je ve městě 
dostatek zelených ploch? Jak 
pečujeme o městskou zeleň? 
Jak je možné využít opuště-
né objekty v našem městě? 
Může město ovlivňovat další 
vývoj těchto budov, pokud 
jsou v soukromém vlastnictví? 
Jak dál s opuštěným objektem 
bývalého Domova důchodců? 
Třídíme správně odpad? Co 
může město udělat pro větší 
objem vytříděného odpadu? 
Může město podpořit využívá-
ní šetrných způsobů dopravy, 
jako jsou veřejná doprava, 
cyklisté či chodci?    -měú-

Evropský 
festival fi lozofi e 

5. – 12. 6. 

Více o festivalu na www.
festivalfi losofi e.webnode.

cz. Přehled všech přednášek 
a informace o doprovodných 
kulturních akcích konaných 
po dobu festivalu  najdete také 
na straně 8.

Přibude 
uzavírka Strmé 

a Zahradní
Rekonstrukce kanalizace si 
vyžádá další uzavírky, ten-
tokrát místních komunikací 
v ulicích Strmá a Zahradní. 
Uzavírky budou částečné v do-
bě od 6. do 17. června 2011. 

-mars-

Školství bylo tématem číslo 
jedna při veřejné diskuzi zástupců 
kraje Vysočina s občany Velké-
ho Meziříčí. Krajští radní přijeli 
v pátek 27. května do Jupiter clubu 
představit svoje návrhy a plány na 
úpravu systému středních škol v na-
šem městě, vysvětlit svoje důvody 
a vyslechnout si i názory z opačné 
strany. Pro Velkomeziříčské je 
zásadním výsledkem celé diskuze 
ujištění ze strany krajských radních, 
že nehodlají a nebudou postupovat 
proti vůli města. „Město nemusí če-
lit žádným »atakům« z naší strany. 
Bez města do toho nejdeme. Bude-
te-li chtít ponechat tři samostatné 
školy, budiž. Nezrušíme ani žádný 
studijní obor, pokud o to sám ředitel 
školy nepožádá,“ zdůraznil náměs-
tek hejtmana kraje Vysočina Libor 
Joukl s tím, že to platí alespoň do 
konce tohoto krajského volebního 
období.

Velké Meziříčí navštívil spolu 
s druhým náměstkem Vladimírem 
Novotným, dále radní pro oblast 
školství Marií Kružíkovou, radním 
pro oblast sociálních záležitostí Pet-

rem Krčálem a vedoucím krajského 
školského odboru Miroslavem Pe-
chem. Sešli se nejprve s městskými 
zastupiteli, poté i s obyvateli města 
a okolí, se zástupci zdejších škol, 
studenty, ale také se zástupci pod-
nikatelů a dalšími zájemci o toto 
ožehavé téma. 

Záměrem kraje Vysočina, co-
by zřizovatele středních škol (ve 
Velkém Meziříčí gymnázia, hote-
lové školy a obchodní akademie, 
střední školy řemesel a služeb), je 
jejich tzv. optimalizace. Důvody 
pro tento krok jsou jednoznačné 
– nepříznivý demografi cký vývoj. 
Jinými slovy, školy mají méně žáků, 
studentů a tudíž i méně peněz od 
státu. Navrhované řešení prefero-
vané krajským vedením by v praxi 
znamenalo sloučení menších škol 
pod jednu velkou organizaci a na-
víc i zrušení víceletých gymnázií 
v menších městech a jejich pone-
chání jen ve větších, tedy okresních 
městech. Proti těmto opatřením se 
zvedla obrovská vlna nevole nejen 
ze stran škol, ale i vedení města 
a občanů.             (Pokr. na str. 3.)

Slučovat vaše školy nebudeme, slíbili krajští radní

Díky sobotnímu charitativnímu 
koncertu Muzikanti dětem získala 
služba Osobní asistence přes sto 
sedm tisíc korun. Peníze byly na 
velkomeziříčském náměstí předány 
nadvakrát. První částka pocházela 
ze sponzorských darů a po odečtení 
nezbytných nákladů na uskutečnění 
koncertu se na šeku objevila částka 
osmdesát tisíc korun. Na druhém 
šeku zářila suma přesahující sedm-
advacet tisíc korun. Touto částkou 
přispěli posluchači přímo na vel-
komeziříčském náměstí. Lidé měli 
možnost vložit peníze do kasiček 
dobrovolníků procházejících mezi 
návštěvníky nebo si mohli zakou-
pit propagační předměty s logem 
koncertu.

Počasí však charitativní akci 
příliš nepřálo a převážnou část 
programu vydatně pršelo. I přes 
to se mezi návštěvníky podařilo 
vybrat o deset tisíc korun více než 
v loňském roce.     (Pokr. str. 2.)

Výtěžek z charitativního koncertu 
pomůže osobní asistenci

► Radovan Hajný za organizátory 
a Jaroslava Pavlíčková, vedoucí 
služby Osobní asistence, ukazují še-
ky v celkové hodnotě 107.281 Kč. 

Foto: Iva Horká

Velké Meziříčí se připojilo k řadě 
světových a českých měst, která se 
rozhodla posoudit svoji udržitel-
nost prostřednictvím ekologické 
stopy – což je ukazatel, který bývá 
také nazýván pojmem „zelené 
účetnictví“.

Města vedle peněz hospodaří 

Velké Meziříčí pomocí ekologické stopy 
sleduje, kolik spotřebuje přírodních zdrojů

i s dalšími cennými aktivy – pří-
rodními zdroji. 

Ekologická stopa měří, kolik pří-
rodních zdrojů obyvatelé a fi rmy 
na území města za rok spotřebovali 
a kolik odpadů vytvořili. Převádí je 
na plochy produktivní země, které 
jsou nutné k pokrytí všech potřeb 
města a porovnává je s plochami, 
které má město k dispozici. 

Ekologické účetnictví ukazuje, 
zda město hospodaří se „zele-
ným“ přebytkem či def icitem. 
Ekologická stopa odráží například 
množství a druhy spotřebované 
energie, dopravu obyvatel, novou 
výstavbu ve městě či způsob vyu-
žití odpadů. 

Více informací naleznete na 
www.ekostopa.cz/mesto.

  -měú-

Zajímá vás, s jakými výsledky 
skončilo zelené účetnictví

našeho města?
Přijďte ve čtvrtek 2. června 

v 16 hodin na malou scénu Jupiter 
clubu na tradiční Setkání se sta-
rostou. Přijďte diskutovat o pro-
blémech a hledat jejich řešení: Je 
ve městě dostatek zelených ploch? 
Jak pečujeme o městskou zeleň? 
Jak je možné využít opuštěné ob-
jekty v našem městě? Může město 
ovlivňovat další vývoj těchto 
objektů, pokud jsou v soukromém 
vlastnictví? Třídíme správně od-
pad? Co může město udělat pro 
větší objem vytříděného odpadu? 
Jak podpořit využívání veřejné 
dopravy, chodce a cyklisty a ne-
komplikovat tím přirozenou indi-
viduální automobilovou dopravu?    

Kostely byly otevřeny v noci
Velké Meziříčí se letos poprvé zapojilo do celostátní akce Noc kostelů. 

Ta je podle organizátorů otevřena věřícím i nevěřícím a má být mimo jiné 
i znamením spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé 
v minulých staletích. Nápad vznikl před pár lety v sousedním Rakousku, 
poté se rozšířil také do naší země a ujal se v mnoha kostelích.

Součástí programů byly koncerty klasické i moderní hudby, zajímavé 
prohlídky, návštěvy běžně nepřístupných prostor. Návštěvníci měli též 
jedinečnou možnost vystoupat do kostelních věží nebo naopak sestoupit 
do krypt a sklepení či posedět v klášterních zahradách. Pro děti některé 
farnosti připravily hry a soutěže, při kterých měly příležitost poznat 
kostely od sklepení až po půdu.                                            (Pokr. str. 5.)

Jaroslav Mrňa z Velkého Meziříčí ukazuje Pražské Jezulátko na jednom 
z oltářů zdejšího kostela.                                                  Foto: Iva Horká

Zleva náměstkové hejtmana Libor Joukl a Vladimír Novotný, krajští radní pro školství Marie Kružíková a pro 
oblast sociálních věcí Petr Krčál diskutovali o školství.                                             Foto: Martina Strnadová
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Postupující digitalizace
V úterý 31. 5. 2011 v nočních hodinách došlo k vypnutí analogových 

vysílačů a dokrývačů v naší oblasti.
Bezplatná telefonní linka 800 90 60 30, zřízená v rámci informační 

kampaně k přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na 
digitální televizní vysílání, má v souvislosti s vypínáním zemského ana-
logového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava rozšířený provoz. 
Běžný provoz v pracovních dnech, od 8 do 19 hodin, je rozšířen i na 
víkendy před a po vypnutí analogového vysílání. „Dle našich zkušeností 
z minulých vypínaných oblastí je v tuto dobu již většina občanů na vypnutí 
analogu připravena, přesto rozšiřujeme provoz infolinky, aby se nejen 
případní opozdilci měli kam obrátit pro informace,“ říká Zdeněk Duspiva, 
předseda národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR.

Speciální informační linka 800 90 60 30 byla zřízena již na konci 
roku 2008 a je důležitou součástí informační kampaně, která má občany 
připravit na vypínání zemského analogového televizního vysílání. Od 
spuštění linky využilo její služby již více než 60 tisíc volajících, z toho 
přes 3 tisíce od ledna 2011.

V územní oblasti Jihlava došlo k vypnutí zemského analogového tele-
vizního vysílání již v úterý 31. 5. 2011. Týkalo se to vysílačů velkého vý-
konu Jihlava – Javořice, Pacov – Strážiště a Třebíč – Klučovská hora.

Infolinka tedy bude v provozu 4.–5. 6. 2011. Od 8 do 19 hodin, stejně 
jako v pracovní dny, budou operátoři infolinky připraveni zodpovídat 
dotazy a podávat informace k digitalizaci televizního vysílání a vypínání 
zemského analogového televizního vysílání.

Všechny důležité informace k digitalizaci televizního vysílání jsou 
k dispozici také na webových stránkách www.digitalne.tv.

Více informací k digitalizaci naleznete na webových stránkách 
www.digistranky.cz

Dětské dopravní hřiště na Osla-
vické ulici ve Velkém Meziříčí je 
slavnostně otevřeno. Ani deštivé 
a nevlídné počasí sobotního dne ne-
odradilo děti doprovázené rodiči od 
lákadla projet se na kole, koloběžce 
či tříkolce po silnici s jízdními 
pruhy, semafory, značkami či třeba 
železničním přejezdem, zasoutěžit 
si s BESIPem nebo domem dětí 
a mládeže a odnést si domů sladkou 
odměnu. Zpestřením programu 
bylo i vystoupení Crazy teamu při 
DDM.

Dopravní hř iště dět i mohou 
využívat již delší dobu, neboť bylo 
dostavěno v loňském roce jako 
součást velkého dětského hřiště. 
„Děti se tady budou učit doprav-
ním pravidlům a díky tomu bude 
vyšší jejich bezpečnost. A to nejen 
jejich, ale nás všech až vstoupí do 
dopravního provozu jako řidiči,“ 
řekl na úvod slavnostního dopo-
ledne starosta Radovan Necid. Celé 
hřiště bylo postaveno za 4 miliony 

V Čechových sadech 
otevřeli dopravní hřiště 

pro děti

533 tisíc korun. „Dva miliony tři 
sta tisíc korun z toho fi nancovalo 
město Velké Meziříčí,“ doplnil mís-
tostarosta Josef Komínek s tím, že 
část dopravního hřiště z toho vzala 
1 milion a 300 tisíc korun.

Hřiště je určeno zejména do-
pravní výchově žáků čtvrtých tříd 
základních škol, kteří po absolvo-
vání příslušného počtu hodin výuky 
získají průkaz cyklisty. Odborným 
lektorem dopravní výchovy a sou-
časně i správcem hřiště je Radoslav 
Prudík. Za jeho pomoci si děti 
vštípí zásady bezpečného chování 
v dopravním provozu i základy 
dopravních pravidel.

Nechybí ani to podstatné, tedy 
dopravní prostředky. „Ve skladu je 
dvacet kol, deset koloběžek, pět tří-
kolek a pět odrážedel pro nejmenší 
děti. Dalších sedm starších jízdních 
kol přibude do zálohy,“ vyjmenoval 
vedoucí odboru dopravy městského 
úřadu Marek Švaříček.

Martina Strnadová

Nevidomí manželé Hladíkovi 
z Velkého Meziříčí dostali darem 
od Rádia Krokodýl kočárek pro své 
dítě, jež se jim má za necelé dva mě-
síce narodit. Předal jim ho zástupce 
rádia Jan Ingerle 19. června ve zdej-
ší prodejně dětských potřeb.

„Tenhle dárek jsme vůbec neče-
kali. Zatím máme nakoupené jen 
nějaké oblečení, lahvičky a další 
drobnosti. Plánovali jsme, že půjde-
me kočárek vybrat až později, stejně 
jako třeba vaničku nebo postýlku,“ 
popisuje přípravy nastávající ma-
minka Renata Hladíková.

Dárek to tedy byl vskutku nena-
dálý. Za milým překvapením stojí 
kamarádka Hladíkových Lenka 
Horká a spolu s ní i pravidelná rub-
rika rádia s názvem »Krokodýl je 
rádio, které pomáhá«. Lenka Horká 
je nejen prodavačkou obchodu 
s dětským oblečením a potřebami, 
kam Renata chodí nakupovat, ale 
také posluchačkou zmiňované 
stanice. Napadlo ji, že by mohla 
zkusit štěstí a manželům pomoci, 
neboť je dle svých slov obdivuje. 
„Chtěla jsem jim udělat radost, 
protože oba jsou nevidomí a na 
konec července čekají své první 
dítě, které je po všech vyšetřeních 
zdravé,“ vysvětluje svoji motivaci 
Lenka Horká a dodává, „do studia 
rádia jsem napsala příběh plný 
zážitků s Renatou – o našem prvním 
setkání a o tom, jak moc obdivuji 

jejich odvahu a chuť do života.“ 
K jejímu velkému překvapení se jí 
asi po měsíci zástupci rádia ozvali 

Kočárek Hladíkovým zařídila kamarádka a rádio

Manželé Hladíkovi spolu s dalším členem jejich rodiny, vodicím psem 
Cintií, převzali nový kočárek. Zařídila ho pro ně jejich kamarádka Lenka 
Horká (vlevo).                                                    Foto: Martina Strnadová

s tím, že je její příběh oslovil a má se 
i s Renatou dostavit do Brna. Kon-
cem března se tedy obě vypravily 

přímo do studia před mikrofon. Zú-
častnily se vysílání, na jehož konci 
se dozvěděly, že kočárek opravdu 
získávají. „Jsme moc rádi, že nám 
kamarádka Lenka pomohla dárek 
zprostředkovat,“ vyjádřila Renata 
Hladíková svoji radost současně 
s poděkováním. „Moc se na mimin-
ko těšíme,“ dodala ještě s nadšením. 
Ač žije s hendikepem, strach z toho, 
jak své první dítě zvládne, nemá. 
Jak sama říká – všechno jde, když se 
chce. Což její manžel Josef Hladík 
potvrzuje a doplňuje: „Věříme, že to 
s Boží pomocí zvládneme.“

Rádio Krokodýl svoji pravidel-
nou rubriku, v níž pomáhá svým 
posluchačům, rozjelo od ledna 
letošního roku. Každý týden vybe-
re některý z mailů se zajímavými 
příběhy. „Takový, který se nám při-
padá potřebný, a taky že ho můžeme 
zkusit splnit a je to v našich silách,“ 
říká k tomu promo manažer rádia 
Jan Ingerle. Podle něj nejde vždy 
jen o hmotné dary. V minulosti 
třeba pomohli nezaměstnanému 
muži získat práci, zprostředkovali 
začínající básnířce konzultaci s na-
kladatelstvím či chystají uspořádat 
výstavu amatérské malířce. „Samo-
zřejmě jsou i případy, kdy lidi žádají 
čistě fi nanční pomoc, třeba i ve výši 
stovek tisíc. Mrzí nás to, ale to jsou 
věci, které pro ně nedokážeme udě-
lat,“ dodává ještě J. Ingerle.

Martina Strnadová

Křižanovští chtějí ve svém městysu postavit 
památník svaté Zdislavě, tamní nejslavnější 
rodačce a občance. Ta je známou osobností 
nejen u nás, ale i v Evropě a po celém světě. 
V roce 1995 byla kanonizovaná papežem Janem 
Pavlem II.

Hlavními iniciátory akce jsou za občany 
Nila Vodičková 
spolu s městy-
sem K ř ižanov 
a křižanovskou 
farností. Jejich cílem je uctít památku i odkaz 
světice, proto vyzývají občany a rodáky městy-
su, ale i další podnikatele, věřící i nevěřící, 
farníky a také všechny, kteří mají rádi Křižanov, 
aby podle svých možností pomohli. Farní úřad 
Křižanov za tím účelem založil zvláštní účet 
»Zdislava«, kam mohou dárci přispívat svými 
příspěvky. Jeho číslo je 2648161359/ 0800. První 
peníze na něj přišly v dubnu. „V tuto chvíli je na 
něm asi 103 tisíc korun,“ informuje křižanovský 
farář Tomáš Holcner.

Postavit v Křižanově sochu sv. Zdislavy není 
myšlenka zcela nová. Nila Vodičková s ní přišla 
hned po roce 1989. „Já jsem ctitelkou svaté 
Zdislavy. Žiji v Křižanově desítky let a proti 
Jablonnému, kde už její sochu mají, to cítím jako 
dluh. My tady v kostele máme jenom plastiku 

Křižanov chce uctít slavnou rodačku

akademického sochaře Františka Kovaříka,“ 
říká Nila Vodičková a hned dodává, „nečiním 
si zásluhy. Musí v tom být souhra všech občanů, 
a to i ze širokého okolí, neboť sami bychom po-
třebnou částku pro památník nezajistili.“ Přitom 
připomíná další důvody, proč by měl památník 
v městysu vzniknout. Samozřejmě hlavně kvůli 

významu světice, která je ochránkyní rodiny 
a může sloužit jako příklad nesobecké, mateř-
ské lásky. Což je právě v dnešní době, kdy se 
hovoří o krizi rodiny, významné. Sv. Zdislava 
je příkladem lásky k bližnímu, péče o chudé, 
potřebné a nemocné, neboť sama léčila a založila 
špitál, je vzorem laskavosti a zbožnosti. Ale 
nelze opomíjet ani význam jejího památníku 
pro městys. Podle N. Vodičkové pomníky a pa-
mátníky přitahují velkou pozornost a kumulují 
energii. Křižanov by se tak i právem zviditelnil 
skrze svoji bohatou historii, o níž mnozí ani neví. 
Socha by dle jejího názoru měla mít vysokou 
uměleckou hodnotu. Proto oslovila akademic-
kého sochaře Otmara Olivu, který již podobné 
projekty realizoval nejen u nás, ale i po světě. 
Mezi jeho nejvýznamější díla se řadí zejména 

(Pokračování ze strany 1.) 
„Vzhledem k počasí, jaké tady celý den panovalo, jsme 
s částkou velmi spokojeni,“ vyjádřil se za organizáto-
ry Radovan Hajný. Mile překvapena byla i ředitelka 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená. „Po-
třebujeme pro terénní službu nový osobní automobil, 
aby se osobní asistenti mohli dostat za našimi uživateli. 
Získaná částka bude velkým příspěvkem, zbývající 

Výtěžek z charitativního koncertu pomůže osobní asistenci

Modelky, které předváděly extravagantní účesy i květinové ozdoby vlasů. Více fotek na 
webu Velkomeziříčska.                                                                                       Foto: Iva Horká

jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemp-
toris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu 
a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve 
ve slovinském Mariboru, kterými vstoupil do 
evropského povědomí. U nás například vyzdobil 
liturgické prostory v bazilice na Velehradě, řešil 
interiér adorační kaple v brněnské katedrále, 

vy tvoř i l oltá ř 
pro kostel Pan-
ny Marie Sněž-
né v Olomouci, 

nebo také bustu Františka kardinála Tomáška 
v Moravské Huzové. Papeži Janu Pavlu II. navrhl 
a vytvořil výroční pontifi kační medaili.

Otmar Oliva navštívil minulý týden Křižanov 
a vybíral vhodnou lokalitu, kde by jeho plastika 
k uctění sv. Zdislavy mohla stát. Křižanovští jej 
provedli nejen po městysu, ale i krajinou v jeho 
okolí. „To aby měl inspiraci. Krajina i se zbytky 
středověku jej nadchly. Nakonec si vybral místo 
na náměstí u radnice uprostřed stávající kašny,“ 
popisuje N. Vodičková rozhodování sochaře. 
Kašna by se kvůli soše neměla bourat, naopak 
bude využita a upravena jako součást díla. Vize 
O. Olivy je, že by tam vzniklo intimní místo ob-
klopené zelení. Sochař se vrátí do Křižanova po 
prázdninách, kdy už by měl přivézt nějaké náčr-
ty a dohodnout cenu za dílo.   Martina Strnadová

peníze budeme muset ještě někde sehnat,“ vysvětlila 
ředitelka Jana Zelená.

Odpoledne a večer se na pódiu vystřídaly velkomezi-
říčské kapely Na šikmé ploše, 6 tet, Nonsense, orchestr 
a sbor základní umělecké školy i hosté – Discoballs 
a Děda Mládek Illegal Band. Hudební program zpestřila 
kadeřnická show Tomáše Práška, kterému se o květino-
vou výzdobu postaral fl orista Bohuslav Rabušic.

„Kvůli počasí se nám sem odpoledne nechtělo. Jsem 
ale ráda, že jsme nakonec vyrazili. Líbily se mi i místní 
kapely, ale nejlepší byla skupina Děda Mládek Illegal 
Band. Koncert prostě potřebuje nějakou hvězdu, která 
přitáhne co největší okruh posluchačů,“ nechala se 
slyšet Iveta Doležalová z Velkého Meziříčí.

Lucie Kučerová

Děti si program na dopravním hřišti užily.      Foto: Martina Strnadová

Příspěvek o koncertu 
a o službě osobní asistence 

bude odvysílán v neděli 
5. 6. v 16.55 v Křesťanském 
magazínu ČT – pozn. red.

Vystoupila také sku-
pina Děda Mládek 

Illegal Band.
Foto: Iva Horká
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Lenka Filipová nabídla 
pop i klasiku

Svoje příznivce přijela opět po třech letech potěšit kytaristka a zpě-
vačka Lenka Filipová. Ta vystoupila ve velkém sále Jupiter clubu v pon-
dělí 23. května ještě se dvěma muzikanty – harfeníkem, akordeonistou 
a klávesistou Seanem Barrym a kytaristou Mirkem Linhartem. Toto 
Akustické trio, jak si říkají, nabídlo posluchačům jak staré známé hity 
Lenky Filipové, tak keltské balady či pak v závěru vystoupení se španěl-
skou skladbou na klasickou kytaru, kterou Filipová studovala. V průběhu 
koncertu zazpívala jak česky, tak anglicky i francouzsky. Například píseň 
Zamilovaná podala v česko-francouzském provedení. Akustické trio hrálo 
a zpívalo téměř hodinu a půl bez přestávky. Po koncertu bylo možno si 
některá zpěvaččina cédéčka také zakoupit.                                     Iva Horká

Zpráva o ukončení projektu
Dnem 31. 5. 2011 ukončil Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko 

realizaci projektu na podporu cykloturistiky v Mikroregionu Velkome-
ziříčsko-Bítešsko. K jeho realizaci MR obdržel účelovou dotaci v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS 2 JV, ve výši 92,5 % výdajů. 
Celková fi nanční hodnota projektu činila 330.000 Kč.

K výstupům projektu patří zhotovení 70 tis. ks cyklomap MR s texty 
v češtině, angličtině a němčině. Cyklomapa obsahuje tipy na výlety 
a doprovodné fotografi e. Cyklomapy jsou k dispozici ve vybraných in-
formačních centrech MR a kraje Vysočina (Jihlava, Polná, Telč, Třešť, 
Náměšť nad Oslavou, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velká Bíteš, Velké 
Meziříčí, Znojmo) a v členských obcích MR.

Cyklomapa a tipy na výlety jsou umístěny na webových stránkách 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a bude k dispozici návštěvní-
kům veletrhu CR Regiontour, který se bude konat na počátku roku 2012 
v Brně.

JUDr. Diana Kutnerová

V nestandardním pořadu nazva-
ném Fotograf na cestách – splněný 
sen představil brněnský cestovatel, 
fotograf a nezávislý publicista 
Jiří Kolbaba velkomeziříčským 
posluchačům nepřeberné množství 
snímků přírody, lidských tváří, 
zvířat a situací ze všech šesti kon-
tinentů planety. Vizuálně i emočně 
silná je pro našince tradičně Afrika, 
Antarktida, Austrálie i Amerika či 
Asie, ale též mnohá místa v Evropě. 
Exotické ‚hopsání po celém světě‘, 
jak sám autor program uvedl, objas-
nilo jeho ústy specifi ka vybraných 
oblastí, přiblížilo jeho subjektivní, 
mnohdy až nejniternější pocity při 
snímání fotografi í. Vyprávění mělo 
za cíl kromě sdělených zážitků také 
přirozeně motivovat diváky k jejich 
vlastním cestovatelským projektům 
a fotografování. Tříhodinová před-
náška s promítáním diapozitivů 
v beznadějně zaplněném kinosále 
Jupiter clubu v úterý 24. 5. 2011 
byla plná inspirací a mimo jiné 
objasnila i mechanizmy globálního 
cestování a zásady kompoziční 
tvorby. „Všechny kompozice tvořte 
už v hledáčku a dodržujte přitom 
zásadu zlatého řezu, to znamená, 
aby objekt nebyl uprostřed záběru, 
ale také se zároveň nesmí dívat ven 
z fotky,“ radil zájemcům o foto-
grafování Kolbaba, „pak je velmi 
důležité i to, že se má fotit brzo ráno 
a pozdě večer, přitom se nebojte 
použít blesk. Například černochy 
foťte jenom s bleskem, jinak vám 
vznikne černá placka se dvěma 
bělmy.“ Při pořizování portrétů či 
fotek dětí, doporučil pak fotit vkleče 
a využívat nejen u tohoto druhu po-
řizování záběrů focení z podhledu. 
Nejlepším zoomem (přibližováním) 
jsou pak podle něho vlastní nohy. 
„Tedy kromě situací, v nichž fotíte 
medvěda, nasupeného obchodníka, 
nebo když stojíte na okraji strže,“ 
vtipkoval čtyřiapadesátiletý cesto-
vatel. Na důkaz toho ukázal snímky, 
které takto vznikly – třeba leguán, 
kterého vyfotil ze třiceti centimetrů. 
Ale ty obrázky, jež nesplňovaly 
Kolbabova přísná kritéria, by autor 
divákům nikdy neukázal. Takové 
záběry rovnou vyhazuje. Což ko-
neckonců poradil i ostatním. „Fo-
tograf umí vyhazovat,“ zdůraznil 
při slovech, aby se lidé naučili hned 
na místě pořízené záběry pročistit 
a nevezli si domů spoustu balastu. 
Jenom musí dát velmi dobrý pozor, 
aby si omylem nevymazali všechno, 
co na kartě mají. Také upozornil 
na fakt, že některé objekty k sobě 
zkrátka nepasují a tudíž není dobré 

Posluchači hopsali s Jiřím Kolbabou po celém světě

je do snímku mermomocí cpát. 
On sám podle svých slov nefotí 
digitálně, nikdy nic neupravuje, 
ani nedělá dodatečné výřezy. O to 
většího obdivu se mu proto také 
dostává, a to nejen u amatérů, ale 
i u profesionálů. Mimo jiné též 
doporučuje třeba i to, aby se člověk 
nebál být na cestách jakýmsi zdvoři-
lým paparazzim, v určitých mezích 
lehce drzým ‚lovcem‘ soukromých 
snímků. Myšleno tak, že se zkrátka 
někdy dotyčné osoby neptat, zda 
si ji můžete vyfotit. „Neostýchejte 
se, naprostá většina oslovených se 
nechá vyfotit ráda a pak se s vámi 
ještě dá do řeči. Jenom musíte od-
hadnout, kdy je lepší se prvně zeptat 
a fotit až pak, anebo naopak,“ pře-
dává svoje léty ověřené zkušenosti 
nadšený dobrodruh, který ale zby-
tečně neriskuje. Dobře ví, jak mocná 
je příroda a zvířata. Na to konto 
přidal i smutnou zprávu: jeho kama-
rád přišel o devatenáctiletého syna, 
kterého před zraky rodičů usmrtil 
krokodýl. Ač byl hoch zdatný, téměř 
dvoumetrový basketbalista, bohužel 
se neubránil. Svaly, které se upínají 
na čelisti zmíněných vodních plazů, 
dokážou vyvinout obrovský tlak 
při skousávání potravy – schopný 
rozdrtit i kosti – , takže člověk nemá 
příliš mnoho šancí se vymanit. 
Avšak pro otevírání tlamy už tolik 
síly nepotřebují. „Jediná šance pro-
to je dvěma prsty vypíchnout tomuto 
predátorovi oči, v důsledku bolesti 
pak stisk povolí a eventuální naděje 
na záchranu by tu mohla být,“ přidal 
Kolbaba.

Ten kromě ohromujících snímků 
také popisovanou oblast na svých 
přednáškách přibližuje i zeměpisně, 
nevynechává ani dějinné či geolo-
gické souvislosti vývoje dané země 
nebo ostrova, často přidá i spoustu 
praktických rad, které člověk ni-
kde nevyčte. Takové poznatky se 
získávají jenom zkušenostmi. Rád 
zdůrazňuje, že cestování je velmi 
jednoduché a lidem je v drtivé vět-
šině nedovoluje jejich vlastní strach. 
„Za dvacet let se mi nikdy nic ne-
stalo, a když mě okradli, tak to bylo 
v Česku,“ říká přesvědčivě fotograf. 
Ten se divákům přiznal, když se 
ho během besedy ptali, že ovládá 
pouze angličtinu a pak pár potřeb-
ných lokálních frází té které země. 
„Když máte maturitu z anglického 
jazyka, neobávejte se cestovat. 
S tím si vystačíte,“ míní původním 
povoláním grafi k. Všem mladým 
lidem ale doporučil, aby studovali 
jazyky. Nejlepším vybavením ces-
tovatele je podle něho angličtina, 

Lenka Filipová zazpívala ve Velkém Meziříčí spolu se svými dvěma spolu-
hráči 23. 5. 2011. Před tím zde vystoupila v únoru 2008.   Foto: Iva Horká

Slučovat vaše školy nebudeme, 
slíbili krajští radní

(Pokračování ze strany 1.) Občané 
podepisovali petice, do Humpolce 
se sjeli demonstrovat svůj ne-
souhlas apod. Vedení kraje proto 
objíždí dotčená města a o návrhu 
diskutuje. Nejinak i ve Velkém 
Meziříčí.

„My jsme na základě nějakých 
čísel, na základě demografi ckého 
vývoje a dalších jiných srovnání 
vypracovali dokument, který jsme 
pustili mezi odbornou veřejnost 
i ostatní, mezi občany kraje Vysoči-
na. Chtěli jsme vyvolat diskuzi nad 
materiály, které se týkaly krajského 
školství. Výsledkem byla skutečně 
obrovská diskuze, ve většině pří-
padů, bohužel, se týkala víceletých 
gymnázií,“ uvedl náměstek Vla-
dimír Novotný. Což je sice podle 
něj také důležité, ale není to tím 
nejhlavnějším, o co kraji šlo. A to 
při velkém úbytku dětí v kraji i celé 
ČR zachovat především oborovou 
pestrost, nabídku učebních oborů, 
technických škol atd.

Radní Marie Kružíková poté 
představila zmiňovaná čísla, po-
rovnání a vůbec celý materiál. 
Následně se začalo diskutovat. 
Velkomeziříčská veřejnost vnímá 
možné zrušení víceletého gymnázia 
jako diskriminující pro zdejší děti, 
které by musely dojíždět do Žďáru 
či Třebíče. Názor byl jednoznačný, 
když zrušit, tak buď všude, a nebo 
nikde. Ředitel gymnázia Aleš 
Trojánek navíc připomněl, že do 
víceletého studia se tradičně hlásí 
více chlapců, než do čtyřletého. 
„A z nich pak odchází hodně zá-
jemců studovat právě technické 
obory,“ dodal.
Ředitelka HŠ Světlá a OA Marie 

Tománková upozornila na fakt, že 
například v osmisettisícovém kraji 
Středočeském, či přibližně stejně 
velkém kraji Karlovarském je po 
jedné hotelové škole. Kdežto na 

Vysočině, která má asi 550 tisíc 
obyvatel, jsou hotelovky tři. Bodejť 
by tedy neměly problémy s počty 
studentů. „Není možno optimalizo-
vat školy v rámci jednoho města, ale 
je nutno optimalizovat je v celém 
kraji,“ vyjádřila své přesvědčení 
Tománková s tím, že zdejší hote-
lová škola je tradiční, historická, 
na rozdíl od po revoluci vzniklých 
dvou škol v Třebíči a Havlíčkově 
Brodě. To je nezpochybnitelný fakt 
a krajští radní připustili, že jsou 
nuceni řešit mnohé problémy za 
centrální orgán, tedy ministerstvo 
školství.

Samozřejmě, že všude jde o pe-
níze, kterých se nedostává ve všech 
oblastech. „My se snažíme za stát 
dofinancovat nejen školství, ale 
třeba i dopravu, zdravotnictví…,“ 
jmenoval Libor Joukl. Z řad veřej-
nosti k tomu zazněl názor, že na 
školství nelze pohlížet jen jako na 
byznys. Neboť investice do školství 
je investicí do budoucnosti našeho 
státu. Načež starosta Radovan Necid 
podotkl, že když jsou ztrátové ně-
které dopravní linky, musí se zrušit. 
„Tam ta ekonomika rezonuje a město 
proti tomu nic nenamítá,“ dodal.

Na dopravu, která byla také 
avizovaná jako téma diskuze, však 
v širším záběru nedošlo. Ostatně 
i krajští radní podotkli, že to oče-
kávali. Neboť téma školství je ve 
Velkém Meziříčí silné. I přesto 
diskuze proběhla kultivovaně, což 
ocenily obě strany.

Gymnázium, hotelová škola 
a obchodní akademie stejně jako 
střední škola řemesel a služeb se 
tedy alespoň do konce roku 2012, 
kdy končí volební období součas-
ného krajského vedení, nemusejí 
obávat žádných změn, které by jim 
někdo vnucoval. Podstatné pro ně 
je to, aby měly dostatek studentů 
a žáků.             Martina Strnadová

španělština a francouzština. „Pak 
můžete získat i více přátel, když 
ovládáte jejich řeč,“ domnívá se 
viceprezident Českého klubu ces-
tovatelů, který se ovšem ani sám 
zejména u některých indiánských 
kmenů neobejde bez tlumočníka. 
Ne všude totiž postačí znát jenom 
slůvka typu ‚bula‘, což znamená jak 
Ahoj, tak třeba i Miluji tě.

Jiří Kolbaba navštívil – a často 
i opakovaně – více než sto dvacet 
zemí na všech kontinentech. Ze 
svých cest vozí obrazový a textový 
materiál, píše příspěvky do novin 
a časopisů, vydává knihy, orga-
nizuje fotovýstavy, cestovatelské 
besedy a diashow. Je častým hostem 
v celoplošných i lokálních rádiích, 
zejména v Rádiu Impuls, a spolu-
pracuje s několika televizemi v Čes-
ku. Byl v celosvětové marketingové 
kampani Keep walking zařazen do 
skupiny nejvýznamnějších cesto-
vatelů a dobrodruhů současnosti. 

Viděné dokumentuje fotoaparátem 
Nikon na citlivou vrstvu diapozi-
tivních fi lmů a několika digitálními 
kamerami, jednou panoramatickou. 
Pořady trvají většinou hodinu a půl 
až dvě hodiny, někdy i déle, dopl-
něné o čas pro otázky a odpovědi. 
Často zbývá i prostor pro malý kviz, 
při kterém prezentátor odměňuje 
správné odpovědi cestovatelskými 
cenami. Nejinak tomu bylo i ve 
Velkém Meziříčí, kde nebyl poprvé. 
Diváky za správné odpovědi obda-
rovával rozličnými dárky od knih 
přes cestovní mapy až po přívěsek 
z Peru se dvěma bonbóny koky. Do 
souboru soutěžních otázek vybírá 
vždy i ty lokální, a tak v našem měs-
tě se kupříkladu zeptal, kolik mělo 
Velké Meziříčí obyvatel v únoru 
letošního roku. Podle Wikipedie 
to bylo 11.874, uznána byla odpo-
věď, která se nejvíc tomuto údaji 
blížila.  

(Pokračování na straně 4.)

Jiří Kolbaba během přestávky podepisoval zájemcům knihy. 
Foto: Iva Horká

Jak pokračuje stavba čistírny a kanalizace

V rámci intenzifi kace čistírny odpadních vod je nutno vybudovat objekty 
aktivace, dosazovací a uskladňovací nádrže a další. 

Foto: Martina Strnadová

V Mostištích probíhají výkopové práce při výstavbě kanalizace vedle 
cyklostezky, ale i v dalších místech směrem k Vrchovecké ulici. 

Foto: Martina Strnadová
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidel-
ná shromáždění, která se konají 
každou neděli od 9 hodin v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 
VM. Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Ohoz
Před několika lety mě jedna paní upozornila, že mám hezký ornát, ale 

ty modré rifl e pod klerikou se k tomu nehodí.
Jedna paní přišla a prosila, abychom v kostele upozornili lidi, jaké je 

vhodné oblečení na bohoslužby, protože někteří jsou v kostele oblečeni 
jako na pláž.

Jeden svatební host mně zastavil a měl námitky tykající se obuvi mi-
nistrantů. Tvrdil, že ve sportovní obuvi by se nemělo stát u oltáře.

Všechny tyto názory jsou oprávněně a ukazují, že pořád jsou lidé, 
kterým není jedno jaké má člověk oblečení. Když se jedná o kostel, tak 
je třeba konstatovat, že nedělní mše sv. v době veder někdy připomíná 
prohlídku plážové módy. V některých jižních katolických zemích na kos-
telech najdeme upozornění, týkající se správného oblečení při návštěvě 
chrámů. Dokonce někde je možné potkat hlídku, která už před vstupem 
do kostela řeší tento problém. Je pravděpodobné, že i u nás by se našly 
osoby, které by takovou službu chtěly zavést, ale…

Ale problém je složitější. Nejde tady jenom o sakrální prostor, ale 
vůbec o určitá pravidla společenského chování. Kdysi bylo zřejmé, jak 
mám být oblečený do divadla, jak na lidovou zábavu, jak do kostela a jak 
na koupaliště. Dnes, když většinou je nám všechno lhostejné, tak potom 
i náš vzhled se nám stává zanedbatelný. A je to velká škoda, neboť tím, 
jak vypadáme ukazujeme veřejnosti kdo jsme a jaké zastáváme hodnoty. 
Takže možná stojí za to něco změnit.                   P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 1. do 5. 6. 2011
Středa 1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka
 7.00 mše sv. za Rudolfa Košábka, děti s rodinami
 a duše v očistci  o. L. Sz.
10.00 DPS mše sv. o. M. P.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 2. 6. – 1. čtvrtek v měsíci – den modliteb 
 za kněžská povolání
 7.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu o. M. P.
17.30 pobožnost za nová kněžská povolání
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 3. 6. – památka sv. Karla Lwangy a druhů,
 mučedníků – 1. pátek v měsíci
 8.00 mše sv. za Karla Kratochvíla a dvoje rodiče o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání.
20.00 mše sv. s novenou k duchu svatému za farníky o.L.Sz.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 4. 6.
 7.00 mše sv. za rodiče Říhovy a syna, rodiče Jirákovy
 a dva syny o. M. P.
20.00 mše sv. s novenou k duchu svatému za zemřelého
 Ladislava Pola, zemřelou Annu Polovou
 a za zemřelý rod Malečků z Velkého Meziříčí o. L. Sz.
 7.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Neděle 5. 6. slavnost Nanebevstoupení Páně
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu,
 za duše v očistci a na úmysl dárce o. M. P.
 9.00 mše sv. za zemřelé rodiče Dvořákovy, syna,
 švagra, celou přízeň a za duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti s křtem dětí, za zemřelou matku o. L. Sz.
18.00 mše sv. s novenou k Duchu Svatému za rodinu
 Martínkovu, Šoukalovu, Josefa Šoukala 
 a Marii Konečnou o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu 1. 6. v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 2. 6. od 
9.00 bude návštěva nemocných, večer se budeme modlit za nová kněžská 
povolání, v 17.30 bude pobožnost na přímluvu Madony Velkomeziříčské – 
Matky a Královny všech kněží a potom mše sv. s eucharistickou adorací. 
Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude poslední teologická hodina. V pátek 
od 8.30 do sobotního rána bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 
15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V pátek začíná novena před slavností seslaní ducha svatého. V tomto roce 
každý všední den ve 20.00 a v neděli v 18.00 hodin bude mše sv. s ado-
rací. Od pátku 3. 6 do soboty 11. 6. večerní a odpolední mše sv. – kromě 
neděle nebudou. Zveme všechny farníky ke společné modlitbě. V sobotu 
v 18.30 bude příprava na křest a v 19.30 bude 3. příprava na manželství. 
V sobotu v Netíně v 18.00 hodin bude pout‘ první soboty (ve 14.30 jdou 
pěší, v 17.00 odjíždí autobus). Děkujeme za sbírku na bohoslovce, která 
činila 31.000 Kč. Od 17. do 25. 7. 2011 se bude konat křesťanský tábor 
pod názvem „S Pánem Bohem za ruku“. Bližší informace o přihlašování 
najdete ve vývěsce pod věží.
Srdečně vás zveme na Národní pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi 
do Prachatic, a to v sobotu 18. 6. 2011 s odjezdem v 6 hodin ráno z Osové 
Bítýšky. Hlásit se můžete na faře v Osové Bítýšce (tel.: 777 632 595), cena 
asi 400 Kč. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.

Pořad bohoslužeb pro Bory
Pátek 3. 6. – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za Františka Michala o. M. P
Neděle 5. 6. slavnost Nanebevstoupení Páně
 9.45 Horní Bory mše sv. za Petra Ženatého,
 rodiny Dřímalovu, Královu a Sedmidubských o. M. P.
11.00 poutní mše sv. ve Skleném nad Oslavou o. M. P.

-P. LSz-

Českobratrská 
církev evangelická

1. 6.: 15.30 hodin – děti
5. 6.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účast i na bohosluž-
bách a dalších setkáních v Hu-
sově domě (U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz    -PJ-

Bylo právě patnáct minut po desá-
té, dne 24. května, když jsem mohl 
stisknout ruku chargé d’affaires 
Kuby Nelsonu Tomayi Caro, který 
spolu s předsedou společnosti česko-
kubánského přátelství Ludvíkem 
Šuldou a překladatelkou Evou Mán-
kovou, navštívil Velké Meziříčí.

Naše první společná cesta vedla 
na Úpravnu pitné vody v Mostištích, 
kde byl panu Caro podán strojníkem 
Miroslavem Kučerou poutavým 
(i vtipným) způsobem podrobný 
výklad technologií úpravy pitné 
vody v jedné z největších úpraven 
nejen na Vysočině.

Poté jsme se přemístili k ná-
vštěvě TJ DS Březejc. Tam nás 
uvítal vedoucí dětského střediska 
Mgr. Miroslav Štěpánek a vedoucí 
tělovýchovné jednoty DS Březejc 
Monika Zachová. Paní Zachová nám 
představila obě sportovní odvětví, 
ve kterých se naši handicapovaní 
zúčastňují pravidelně celostátních 
i mezinárodních závodů. V boccii 
a atletice sbírají různá ocenění 

již řadu let. Pan Caro 
vysoce ocenil práci 
zaměstnanců i dob-
rovolníků s postiže-
nými, a jelikož se na 
Kubě sám angažoval 
v podobném středisku, 
vedli (prostřednictvím 
překladatelky) s paní 
Zachovou zajímavou 
debatu. Nebýt časo-
vé tísně, strávili by 
v družném rozhovoru 
podstatnou část dne, 
takto se alespoň do-
mluvili na určité spo-
lupráci ve vzájemném 
předávání zkušeností.

Následovalo setkání 
se starostou Velkého 
Meziříčí Radovanem 
Necidem, který byl jis-
tě potěšen chválou na 
krásu a čistotu našeho 
města, kterou pan Caro 
nešetřil. Pan starosta jej 
poté seznámil s plány 
města, které přispějí 

k jeho rozvoji. Bylo velmi příjemné 
sledovat, jak se oba mladí muži, 
i přes rozdílné politické názory, 
shodli na nutnostech, pozdvihujících 
ekonomiku našich států.

Po velmi dobrém obědě na Obec-
níku již došlo k setkání s občany 
města na malé scéně Jupiter clubu.

Zástupce Kuby nás informoval 
o aktuální situaci na rodném ostrově, 
kde dochází po dlouhé celonárodní 
diskuzi ke změnám. Ty mají přispět 
k dlouhodobému procesu, který 
zlepší socialistický systém v tomto 
ostrovním státě. Je velmi poučné, 
jak se mohli všichni občané Kuby 
zapojit do diskuze i kritiky směřová-
ní dalšího rozvoje státu. Dozvěděli 
jsme se o tom, jak důležitou složkou 
ekonomiky je turistický ruch, který 
se v poslední době rozšiřuje a Kubu 
v posledních letech navštěvuje okolo 
2,5 milionů turistů ročně. O boji 
Kuby proti terorismu a osvobození 
tzv. Miamské pětky, tedy lidí, kteří 
se infiltrovali do teroristických 
organizací v USA. Lidí, kteří byli 

Vzácná návštěva ve Velkém Meziříčí
nepochopitelně po předání infor-
mací o těchto skupinách americké 
justici sami obžalováni z terorismu. 
(O teroristickém útoku a cestě ame-
rických záchranářů z jedenáctého 
září, které v jejich domovině odmítli 
léčit, na Kubu, kde se slzami v očích 
přijali nabídku na bezplatné léčení, 
pojednává též snímek SiCKO ame-
rického režiséra Michaela Mooreho 
– jeho jméno bylo v předminulém 
čísle Velkomeziříčska při úpravě 
textu v redakci chybně uvedeno – 
pozn. redakce.)

V následující debatě bylo od-
povězeno na mnoho otázek z řad 
přítomných. Mluvilo se o nechvalně 
známé věznici USA na území Kuby 
Guantánamu, o zdravotnictví na 
Kubě i důchodcích. O přecházení 
zaměstnanců ze státní správy do 

Vloupal se do pracovních strojů
Škodu přes 34.000 korun způso-

bil neznámý pachatel, který se 24. 5. 
vloupal do odstavených pracovních 
strojů na lesní cestě mezi Košíko-
vem a Ludvíkovem. Po odčerpání 
400 l motorové nafty dále odcizil 
akumulátory, motorový olej a vaze-
línu. Demontovat startér u jednoho 
ze strojů se mu ale nepodařilo.
Ukradl peněženku z auta i odlo-

žené kabelky na hřbitově
Dne 24. 5. okolo 15. hodiny 

v areálu fi rmy ve Velkém Meziří-
čí na Karlově vnikl do osobního 
automobilu neznámý pachatel, kde 
odcizil peněženku. Původní majitel 
tak přišel i o doklady, platební karty 
a fi nanční hotovost. Škoda převyšu-
je 20.000 korun.

Dále dne 25. 5. v dopoledních 
hodinách na hřbitově ve Velkém 
Meziříčí odcizil neznámý pachatel 
peněženku z odložené kabelky. 
Celková škoda 400 korun.

Vloupal se do novostavby
Dne 26. 5. ve Stránecké Zhoři se 

dostal neznámý pachatel do novo-
stavby, kde odcizil již zabudované 
domácí spotřebiče a další ruční 
elektrické nářadí, čímž způsobil 
škodu nejméně 92.000 korun.

Ukradl naftu
Dne 26. 5. bylo na linku 158 

oznámeno odčerpání nafty z ná-
kladního vozidla Scania ve Velké 
Bíteši na ulici Jihlavská. Pachatel 
odčerpal asi 600 litrů motorové 
nafty, škoda je 21.000 korun.

(Pokr. ze str. 3.) „Rozlehlost, ba-
revnost, tvarová různorodost a ge-
ologické struktury planety mě stále 
více fascinují. Nemohu se nasytit. 
Nezávislým pobíháním po pouštích, 
lesích, horách, či městech matičky 
Země, si dosytosti plním klukovské 
sny. Nerozlučnou partnerkou na 
cestách se mně stala moje kamera. 
Spolu se časně ráno budíme, přes 
den mrzneme nebo se potíme a poz-
dě v noci neklidně usínáme. Dojati 
z toho, co jsme viděli a napjati 
z toho, co jsme přehlédli. Těch fasci-
nujících míst je tolik, že je ani za celý 
život nespatříme. Nevadí. Hlavně, 
že můžeme. Našli jsme cíl a smysl 
života,“ vyznává se na svých osob-
ních webových stránkách odvážný 
muž, jenž svůj koníček povýšil na 
povolání, které neskonale miluje. 
Díky tomu si splnil leckterou tužbu 
– nejcennější výlet do Antarktidy, 
snímek růžového delfína či záchra-
nu mláděte klokana přímo z vaku 
mrtvé samice a mnohé další.

Zážitky jsou pro něho bohatstvím, 
které mu nikdo nevezme. „Některé 
jsou takové, že se chvěji vzrušením, 
jiné jsou funny, ale zároveň i plné 
duchovna. Nejšťastnější okamžiky 
však prožívám, když jsem s mámou 
a se svými blízkými,“ svěřil se Jiří 
Kolbaba, který je rozvedený a má 
jednoho syna. Ve Velkém Meziříčí 
přednášel poněkolikáté, a jelikož 
nyní připravuje nový pořad o Hava-
ji, je dost dobře možné, že se s ním 
setkáme znovu.              Iva Horká

Posluchači hopsali s Jiřím Kolbabou 
po celém světě

Jiří Kolbaba zachytil jednu z etiopských žen, které se takto zdobí. 
Foto: www.theworld.cz

soukromého sektoru, i o tom, jaké 
zboží může náš stát Kubě nabíd-
nout. Hovořili jsme o Kubáncích, 
kteří u nás studovali i o studentech, 
kteří studují dnes zdarma na Kubě 
(a je to bratru 150 tisíc studentů 
z bezmála 120 zemí). O obchodních 
stycích Kuby s Venezuelou a dalšími 
státy Jižní Ameriky, ale i Kanadou 
a Evropou. Čas zbyl i na vzpomínku 
na jméno Ernest Hemingway. Na 
spisovatele, který přispěl velkou 
měrou ke sblížení amerického a ku-
bánského lidu a který má dodnes své 
místo nejen v muzeu v Havaně, ale 
i v srdcích obyčejných lidí…

Jen nerad jsem se loučil s tímto 
mladým, inteligentním člověkem, 
který u mne zanechal ten nejlepší do-
jem a se kterým se kdykoli opět rád 
setkám.   Text a foto: Martin Klement

Tasovští žáci potěšili a ukázali 
své umění

Jako každoročně připravili žáci Základní a mateřské školy Tasov 
pod vedením svých učitelů pásmo písniček, básniček, pohádek a tanců 
pod názvem Školní akademie, která se uskutečnila v neděli 22. května. 
Rodiče, prarodiče a příbuzní dětí se dostavili v hojném počtu a zaplnili 
tak místní sokolovnu do posledního místečka. Jako první vystoupily se 
svým pásmem Jaro vítej děti z mateřské školy. Poté pokračovali žáci druhé 
třídy pohádkou O dvanácti měsíčkách, je pak vystřídaly veselé a rychlé 
country tance, hra na fl étnu a akordeon, neposedné slepičky a poetické 
tance kytiček na recitaci básní Jakuba Demla Moji přátelé. Pohádku v an-
gličtině O polévce z kamene zahrály děti pátého ročníku. Žáci druhého 
stupně nastudovali Lekci slušného chování, klip a reklamu na pribináček. 
Úspěšnou akci ještě podtrhla výstava výtvarných prací žáků školy.

Text a foto: Základní škola a mateřská škola Tasov
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Setkání spolužáků
Díky našemu spolužákovi Standovi Rosovi, organizátorovi na-
šich setkání, jsme se jako každoročně sešli v květnu t. r. U Bílého 
koníčka. Bohužel, mnozí už nejsou mezi námi a někteří se ze 
zdravotních důvodů nemohli dostavit. Přesto, že jsme školu opus-
tili v r. 1947, rádi se vidíme a udržujeme si navzájem přátelský 
vztah.                    Spolužáci JUK při Měšťanské škole ve Velkém Meziříčí

Velkomeziř íčské muzeum se 
prezentovalo na Dlouhé muzejní 
a galerijní noci v Brně. Zapojilo se 
tím do evropského projektu Porta 
culturae.

Cílem projektu je po-
mocí jednotlivých aktivit 
rozšířit kulturní spolu-
práci čtyř regionů, a to Jihočeského 
kraje, kraje Vysočina, Dolního Ra-
kouska a Jihomoravského kraje.

„Jednou z aktivit projektu je 
i Dlouhá muzejní a galerijní noc, 
která si klade za cíl navázat kontak-
ty a spolupráci českomoravských 
kulturních institucí s partnerskými 
institucemi v Dolním Rakousku, 
vzájemnou prezentaci činnosti 
v rámci Festivalu muzejních nocí 
v České republice a také cílenou 
propagaci této akce v Dolním Ra-
kousku,“ vysvětlil Tomáš Drobný, 
vedoucí odboru kultury a památko-
vé péče Jihomoravského kraje.

Zahraniční spolupráce
První setkání se uskutečnilo 

v rámci Brněnské muzejní noci 
v sobotu 14. května v Místodrži-
telském paláci v Brně. Na akci se 
prezentovalo přes čtyřicet muzej-

Muzeum se zapojilo do evropského 
projektu Porta culturae

ních a galerijních institucí. V krát-
kých blocích zástupci jednotlivých 
organizací představili svoje mu-
zeum, expozice, plánované výsta-

vy a akce. Důraz byl 
kladen rovněž na za-
hraniční spolupráci. 
Například v rakouském 

muzeum v Poysdorfu naleznou 
návštěvníci české popisky a když 
mají štěstí, tak i průvodce hovoří-
cího česky.

„Jsem ráda, že jsme k tomuto 
projektu byli přizváni. Důležité 
bylo především to, že jsme se mohli 
představit nejen českým kolegům, 
ale také těm rakouským. Ukázali 
jsme naše sbírky, což samozřejmě 
skýtá možnosti budoucí spoluprá-
ce,“ sdělila ředitelka Muzea Velké 
Meziříčí Irena Tronečková.

Velkomeziříčské muzeum při své 
prezentaci zdůraznilo spolupráci 
s polskými a japonskými institu-
cemi. Do Polska byl v minulosti 
zapůjčen kubistický nábytek, do 
Japonska se zase díky grantovému 
programu národního restaurátor-
ského ústavu Tobunken podařilo 
odeslat na zrestaurování japonské 
laky.                                     -muz-

Během so-
botního od-
poledne se 
představilo 
přes čtyři-
cet muzeí 
a galer ií . 
Koordiná-
torem pro-
jektu v rám-
c i  k r a j e 
Vysočina je 
Jiří Jedlič-
ka, ředitel 
Muzea Vy-

sočiny Havlíčkův Brod (v popředí).                                                    Foto: Lucie Kučerová

Hledá se „NĚKDO“
Občanské sdružení Delfín hledá „NĚKOHO“, kdo by mohl zajistit 

bezstarostný chod sdružení, aby dobrovolníci mohli pouze obstarávat 
své programy pro malé děti a širší veřejnost…

I přesto, že nám majitelé prostor vyšli velmi vstříc a platíme pouze 
provoz Delfína, tak pro neziskovou organizaci je to i tak velká fi nanční 
zátěž, kterou nemáme šanci každý měsíc dávat dohromady…

Velmi si vážíme i města VM, které nám přispívá ročním příspěvkem, 
ale to pokryje pouze jednu třetinu nákladů na provoz a opět nemáme jisté 
fi nanční prostředky na úhradu měsíčních výloh…

Dříve v těchto prostorách byla internetová kavárna, nyní je tam krásné 
vybavené prostředí pro malé i velké včetně zrcadel na stěnách, ale nyní jsme 
v situaci, že budeme muset prostory asi opustit, pokud se nenajde „NĚ-
KDO“ Z VÁS, KDO BY NÁM S TOUTO SITUACÍ MOHL POMOCI…

V srpnu bychom tu mohli být třetím rokem. Za tu dobu jsme s vámi 
prožili nejrůznější kulturní akce od Svatomartinského lampionového 
průvodu, Vánočních trhů, Dne Slunce… Denně jsme pro vás chystali 
hlídací službu „chůvička“… Také jsme nezapomněli na seniory, kteří se 
u nás scházeli, aby se odreagovali a taky aby nás podpořili při vystoupení 
třeba v Budišově. Naším partnerem se také stala taneční škola Aura, která 
do našeho města pronikla s tancem, a mládež u nás také měla místo…

Bohužel jsme v situaci, kdy musíme nejdříve myslet na naše rodiny, 
takže jestli se najde „NĚKDO“, KDO BY NÁM MOHL POMOCI i na-
dále bychom se těšili z připravování volnočasové aktivity pro nás občany 
z Velkého Meziříčí s láskou a elánem jako doposud.

Děkujeme. Více na tel.: 608 774 713. 
Za občanské sdružení Delfín Julie Kolářová, předsedkyně sdružení

Pozvánka na

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

Středa 1. v 19.30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potře-
buje pravého přítele.
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V., a skandální abdikaci 
krále Eduarda VIII. je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně 
korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války 
a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém 
králi... Film Králova řeč získal 4 Oscary z celkem 12 nominací včetně 
Oscara za nejlepší fi lm. Colin Firth si za svůj strhující herecký výkon 
odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon a dříve také zlatý 
Glóbus. Film je inspirován skutečným příběhem krále Jiřího VI. Režie 
T. Hooper. V hlavní roli Colin Firth, Helena Bonham Carterová, Derek 
Jacobi, Robert Portal, Richard Dixon. Historické drama Velké Británie, 
Austrálie. Mládeži přístupný od 12 let, původní znění, české titulky.
Vstupné: 72, 74 Kč 118 minut
Pátek 3. v 19.30 hodin
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Patří kamarádství do postele? – Kam se ten svět řítí? Režie: I. Reitman. 
V hlavní roli Natalie Portmanová, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary 
Elwes,Greta Gerwigová. Romantická komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 112 minut
Úterý 14., středa 15. v 19.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Režie: Rob Marshall. V hlavní roli Johnny Depp, Penélope Cruzová,Ge-
offrey Rush,Ian McShane,Gemma Wardová. Dobrodružná komedie USA, 
český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 78, 80 Kč 137 minut
Středa 15. v 17.30 hodin
RANGO
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají.
Animovaná rodinná komedie pro děti, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 107 minut

KINO JUPITER – ČERVEN 2011

které se koná 17. 6. 2011 od 14 hodin na Tržišti.

Zdenky Vorlové 21, Velké Meziříčí
zve na

Modní show Jaro-LétoModní show Jaro-Léto
a Travesti show-Miss Angelikaa Travesti show-Miss Angelika

Kdy: 11. 6. 2011 ● Začátek: 19.30 hodin
Večerem bude provázet Jirka Doležal – moderátor Hit Rádio Vysočina.
Prodej vstupenek: Boutique 2S Fashion, Radnická 10, Happy 

squash club 
Těšíme se na vás

Kostely byly otevřeny v noci

Také ve Velkém Meziříčí si lidé, 
kteří do kostela svatého Mikuláše 
v pátek 27. května zavítali, přišli 
na své. O půl páté zahájil program 
mší svatou děkan Lukasz Szendzi-
elorz, který nato přivítal v kostele 
starostu města Radovana Necida. 
„Ve Velkém Meziříčí jsme jaksi 
z přirozenosti zvyklí, že církev je 
nedílnou součástí našeho života. 
Troufnu si říci, že z této přirozenosti 
ovlivňuje život celého města, každé-
ho jeho obyvatele, včetně těch, kdo 
sami aktivně s církví do kontaktu 
nepřijdou,“ pronesl k přítomným 
v chrámu starosta, „a já považuji 
za správné, že dnes mají všichni 
možnost, podívat se do kostelů 
a přiblížit se ke svým křesťanským 
kořenům. Proto také považuji 
otevřený kostel za symbol otevřené 
církve a přeji nám všem i akci Noc 
kostelů, aby otevřenost doslovná 
i ta pomyslná zůstala v myslích 
a srdcích nás všech.“

V dalším programu pak nechy-
běla zajímavá prohlídka kostela 
s výkladem Bc. Jaroslava Mrni 
z Velkého Meziříčí, pro něhož je 
historie nejen koníčkem, studuje 
totiž archivnictví na univerzitě 
v Českých Budějovicích. Z jeho 
úst se lidé dozvěděli, jakými útra-

pami kostel prošel, včetně toho, že 
vyhořel, kdy byly které přístavby 
realizovány a podobně. O hudební 
část se postaral pěvecký sbor z Ne-
tína pod vedením manželů Martiny 
a Vladimíra Sklenářových, který 
opět potěšil svojí radostnou hudbou, 
otevírající srdce mnohých. Varha-
nice Mária Nedomová z Vídně pak 
ve dvou vstupech rozehrála varhany 
tak, že pro všechny tóny byl – řeče-
no s mírnou nadsázkou – chrám až 
příliš těsný, a písničkář, kytarista 
a skladatel Petr Linhart se svým 
osobitým recitálem Sudetské křivdy 
přinutil lidi nejenom poslouchat 
zajímavé písně, ale také přemýšlet. 
Kdo měl zájem, mohl si rovněž 
prohlédnout vzácné knihy a obrazy 
z osmnáctého století v průjezdu 
fary. Svazky byly zapůjčeny z farní 
knihovny a na obrazech byli nama-
lováni mimo jiné i někteří děkani, 
jež sloužili v našem městě před více 
než dvě stě lety.

Závěrečný výstup na věž s po-
hledem na noční město a varhanní 
koncert na rozloučenou při svíčkách 
patřil bezesporu k netradičním 
zážitkům, který zbavil ostychu 
i ty, kteří se obávají do kostela za 
normálních okolností přijít. A to byl 
účel zmíněné akce.       Iva Horká

Děkan L. Szendzielorz (vlevo) přivítal v kostele starostu města R. Necida, 
který krátce k přítomným promluvil.                               Foto: Iva Horká

Varhanice MgA. Mária Nedomová (na snímku s manželem), která pochází 
z Košic a přivdala se do Vídně u Velkého Meziříčí, zahrála na kúru pocho-
pitelně také skvostné skladby od Bacha a dalších autorů.   Foto: Iva Horká



ním vlastnictví na ulici U Svět-
lé. Prodej včetně vybavení. Tel.: 
777 025 847.
■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřední to-
pení. 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+kk na ul. Čer-
mákova, dlouhodobě, částečně zaří-

zený, volný ihned. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM. Dlou-
hodobě. Tel.: 604 305 220.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
na ulici Krškova (nejlépe mladému 
páru). Byt je bez zařízení. Volný od 
poloviny června. Tel.: 724 771 763 
po 18 hodině.
■  Pronajmu nový byt 1+kk 
od 1. 8. 2011. Tel.: 608 602 209, 
777 237 729.
■ Pronajmu byt po rekonstrukci 
1+kk s balkonem v Jihlavě. Cena 
dle dohody, volný ihned. Tel.: 
608 366 189.
■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. června 
2011. Tel.: 604 375 645.

Pronajmu byt 3+kk v novo-
stavbě u školy od 1. 7. 2011, čás-
tečně zařízený, nájem 8.000 Kč 
+ inkaso. Tel.: 774 747 808.

Pronajmu byt 2+kk v centru VM. 
Tel.: 566 520 999 – 8-15 hodin.
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 re-
konstrukci, bez balkonu, CP 68 m2. 
Vyměním za byt 2+1 v OV s balko-
nem, min. v 1. patře. Volejte kdy-
koliv během dne. Tel.: 775 687 601.
Různé
■ Př ijmu tesaře s ŽL. Tel.: 
604 305 220.

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

Daruji
■ Za odvoz hlínu. Velké Meziříčí. 
Tel.: 736 167 017.
Seznámení
■ Je mi 30 let, hledám dívku 
k seznámení, samota je zlá. Jsem 
částečně inv. důchodce, mám rád 
jízdu na kole, nekuřák. Meziříčsko, 
Třebíčsko. Tel.: 732 441 727 i SMS.
■ Dva kamarádi 47 a 49 let hledají 
dvě kamarádky. Občasné schůzky. 
I jednotlivě. Křižanovsko. SMS na 
tel.: 775 527 862.
■ Už nechci být stále 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.
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Prodám
■ Lištovou sekačku Tera, šířka 
lišty 95 cm, plechové roury na 
senomet 10 m a spony na spojení. 
Dále prodám kovová vrata vjezdová 
350x180. Tel.: 606 157 522.
■ 270 knih různých žánrů za 
zlomek ceny. Vhodné pro obecní 
knihovny, seznam poskytnu e-mai-
lem. Tel.: 775 997 269.
■ Soupravu bicích nástrojů Mapex 
+ sada činelů Mapex. Původní cena 
10.000 Kč, nyní 8.000 Kč. Používané 
½ roku, v záruce. Dále prodám cvič-
ný buben Mapex pro začátečníky 
+ stojan. Původní cena 2.700 Kč, 
nyní 1.400 Kč. Tel.: 775 996 640.
■ Různé šatní skříně, noční stolky, 
různé šatní skříně, staré kredence, 
skříňky otevřené i prosklené, 12ra-
menný broušený lustr, obrazy, lito-
grafi e, sklo i porcelán, 120 ks bílých 
nových cihel za 5 Kč, různé rozměry 
interiér. bílých dveří – některé nové 
za 100 Kč, cirkulárky, hoblovku. 
Prodám i daruji. Prohlídka domu 
po tel. domluvě. Tel.: 608 324 187.
■ Ruční dvoukolovou kárku, cirku-
lárku s kolébkou, líheň na 100 vajec, 
vzduchové vrtačky a sbíječky, bóry 
a oškrty. Křižanov. Tel.: 737 857 566.
■ Med. 80 Kč/1 kg, sklenice vý-
měnou. Tel.: 608 715 020.
■ Selata, odběr 1. 7. 2011. Měřín-
sko. Tel.: 775 333 021.
■ Plachta modré barvy, zcela nová 
s konstrukcí, v. 90 cm, š. 125, d. 210, 
za poloviční cenu. Dále frézu do-
mácí výroby, motor Octavia s hyd-
raulikou, záběr obě nápravy, možné 
přikoupení diesel motoru Daiwo 
s převodovkou, Mazdu 232 pojízdná, 
hlavu na Golf 1,9 + čerpadlo, Fiat 
Tipo r. v. 1990, 1,4 červená metalíza. 
Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■  Skútr Yamaha 250. Tel.: 
604 305 220.
■ Zahradní zeminu. Dovoz zajiš-
těn. Tel.: 604 305 220.
■ Plechové sudy 5 ks – 200 l, 
velmi zachovalé, 1 ks/50 Kč. Dále 
prodám 220 dlažebních kostek – 
použité, 10×10 cm za 500 Kč. Tel.: 
776 168 715.
■ Vyschlé smrkové trámy o roz-
měrech 18×22, 14×12, 12×10, 10×10 
v délkách 4 m nebo 6 m. Vhodné třeba 
na pergolu. V případě zájmu je možné 
trámy ohoblovat. Tel.: 777 349 594.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy Bela-
na, Adéla, Marabel. Volejte po 17. ho-
dině na tel.: 566 544 576, 607 299 168.
■ Menší zrnomet včetně rour, rou-
ry průměr 150 mm. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 725 892 606.
■ Škodu Felicii, nově po STK, 
nové brzdy, výfuk, stříkané dutiny 
a spodek, pěkná bez koroze. Cena 
19.900 Kč. Tel.: 775 054 444.
■ Veškeré náhradní díly na Maz-
du 323F a BMW E 36, vše levně. 
Tel.: 608 034 567.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto 
27000 km. STK do 9/2012. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Cihly 30×24×24, 1400 ks. Lev-
ně. Tel.: 602 782 393.
Koupím
■ Vykoupím odhlášená auta. Tel.: 
739 720 050.
Nemovitosti
■ Prodám cihlový byt 2+1 s bal-
konem ve VM na ulici Gen Jaroše. 
K bytu je možné prodat i garáž 
vzdálenou 10 m od domu. Tel.: 
608 126 545.
■ Prodám slunný byt 2+1 s balko-
nem a krásným výhledem na ulici 
Krškova ve Velkém Meziříčí. Po 
dohodě možnost prohlídky. Cena 
dohodou. Tel.: 605 524 146.
■ 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-

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.

Spole nost EnviTec Biogas CE s. r. o. ve Velkém Mezi í í je dce inou 
spole ností EnviTec Biogas AG zabývající se realizací bioplynových stanic 
- v etn  plánování, výstavby a jejich uvedení do provozu. Vzhledem k 
dalšímu rozší ení naší innosti hledáme: 
 

Stavbyvedoucí 
 

Nápl  práce:  
• Odpov dnost za realizaci projektu 
• Koordinace výstavby na staveništi 
• Kontakt s investorem a subdodavateli 
• Kontrola kvality a kvantity dodávek subdodavatel  
• Kontrola a zodpov dnost za pln ní termín  výstavby dle 

harmonogramu 
• Zodpov dnost za pr b h výstavby dle SOD s investorem 
• Administrativní innost související s výstavbou 

 
Požadavky:  

• VŠ stavební 
• Minimáln  3 roky praxe v oboru 
• Uživatelská znalost práce s PC (MS-Office, Outlook) 
• Aktivní znalost NJ podmínkou, znalost AJ výhodou 
• Flexibilita, samostatnost 
• Ochota dále se vzd lávat v oboru innosti 
• idi ský pr kaz skupiny B (aktivní idi ) 

 
Pracovní pozice s místem výkonu práce na stavbách v R. 
Nástup ervenec / srpen 2011. 
 
 
 
 

  Nabízíme pracovní p íležitost v mladé, dynamické a rychle 
se rozvíjející spole nosti, dobré pracovní prost edí a podmínky. 
V p ípad  zájmu o nabízenou pozici, zašlete prosím sv j 
životopis na email m.chaloupkova@envitec-biogas.com 
 

EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. 
Pr myslová 2051 
59401 Velké Mezi í í 
m.chaloupkova@envitec-biogas.com  

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

na pozici:

Požadujeme:
* SŠ vzdělání ukončené maturitou * komunikativní znalost AJ 
(NJ výhodou) * pokročilá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, 
Internet) * komunikativnost, samostatnost * odpovědný přístup 
k plnění úkolů * časovou flexibilitu * ŘP sk. B * znalost celní 

problematiky a zpracování Intrastatu výhodou
Náplň práce:

* přijímání objednávek * vystavování dodacích listů, faktur 
* zadávání dat do IS * zpracování základních podkladů pro 
vývozní celní řízení * zpracování měsíčních výkazů Intrastatu 
* telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky v cizím jazyce

Nabízíme:
* platové podmínky v závislosti na výsledcích * 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy * 5 týdnů 
dovolené * příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, 

posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 734 557 607, e-mail: kamil.krejci@lisovnavm.cz

jaroslav.pazdera@lisovnavm.cz

REFERENT/KA LOGISTIKY

nejen zahradní nábytek

Vrcholí sezona prodeje zahradního nábytku.
Přijďte si vybrat, čeká vás více jak 300 m2 kryté 
prodejní plochy s nejširší nabídkou v regionu.

Provozní doba v podnikové prodejně
pracovní dny 7–17 hodin

soboty 8–12 hodin

Nepřehlédněte:
Ke každému nákupu dřevěného zahradního 

nábytku dostanete dárek.

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel.: 566 523 414 • www.ingeld.cz

Potřebujete nový spotřebič???
Navštivte ELEKTRO KOSOUROVI 
– poradíme vám s výběrem výrobku  
Prodej, montáž a servis
elektrospotřebičů.

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

přijme

prodavače –
prodavačku.

Tel.: 776 115 776.

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

Tel: 733 224 414, 732 547 490.
● Kurzy prázdninové výuky budou zaměřeny pro začátečníky 

a pro zájemce o konverzační hodiny, kde si osvojí základní 
zdvořilostní fráze a témata.

● Studijní materiály zdarma! V jednom kurzu max. 6 účastníků!
● Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
● Příjem přihlášek vč. platby do 24. června 2011.

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

Angličtina, němčina, italština s českými lektory
Angličtina s britským lektorem

FERRUM s. r. o. – ekologická 
likvidace autovraků (pi)

Společnost FERRUM s. r. o., Moravské Budějovice v tomto roce slaví již 
20 let. V počátcích obchodovala jako fyzická osoba v oboru prodeje hutního 
materiálu, postupem času se však veškeré obchodní aktivity přesunuly do práv-
nické osoby a kromě obchodování s hutním materiálem se rozšířily činnosti 
o výkup a zpracování kovošrotu, výrobu ocelových roštů, vypalování plechů, 
trubek a profi lů laserem. V současnosti se fi rma zabývá těmito činnostmi:

nákupem a prodejem hutního materiálu, kompletací zakázek * kovo-
šrotem a ekologickou likvidací autovraků * výrobou ocelových roštů 
* zámečnickou výrobou * ohýbáním betonářských ocelí * dělením trubek 
a plechů CNC laserem a CNC plazmou * ohýbáním profi lů na CNC skru-
žovačce * ohraňováním na CNC lisu * výrobou pivních setů a laviček 
* autodopravou * pracemi s autojeřábem a plošinou. 

Firma FERRUM s. r. o. je autorizovaným místem pro sběr a zpracování 
autovraků sítě Callparts.                                (zdroj: www.ferrum-mb.cz)

Zveme vás do prodejny
Textilu, obuvi a galanterie 

ve Velkém Meziříčí
Na ulici Novosady 44 je nově otevřen obchod, který kromě bohatého 

sortimentu galanterie nabízí také dětský, dámský textil a obuv. 
Obchod nabízí na ploše 135 m2 přehledný výběr zboží, které je zaměřeno 

především na kvalitu. Těšíme se na vás.                                            (pi)

– Náměstí 11, VM
Rozšiřuje nabídku o prodejnu

Rybářských potřeb

Zednické práce, vodoinsta-
lace a topenářské práce.

Tel.: 606 157 522.



Číslo 22 1. června 2011 strana 7

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Poděkování
Vzpomínky

PLÁN PŘEDNÁŠEK

Odešla jsi tiše,
bez slůvka rozloučení,
tak náhle,
že až těžko k uvěření.
Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dnes, 1. června 2011, uplynulo již 6 
smutných let od doby, kdy nás náhle 
opustila paní
Jarka Bartáková
z Velkého Meziříčí.
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manžel, děti, rodiče
a sestry s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene. 
Dne 2. června 2011 uplyne 2. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil náš 
drahý syn
Martin Paul
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají rodiče,
sourozenci a prarodiče.

Dne 5. 6. 2011 vzpomeneme na 
7. výročí úmrtí pana
Karla Homoly.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Děkují manželka
a děti s rodinami. 

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC
čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, divadlo Ungelt

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. 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

Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin 
Zahálka a další.
listopad 2011 v 19.30 hodin, agentura Jaroslavy Svobodové

Hraje: Hana Maciuchová
listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Příběh o lásce a válce. Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák
Více v příštím čísle. Změna programu vyhrazena!                            -zh-

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s.
při Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí – 

červen 2011
Úterý 14. 6., vestibul kina, 14.30 hodin
MONGOLSKO – ÚVOD DO DĚJIN NÁRODŮ VELKÉ STEPI
Přednáší Mgr. Miloslav Lopaur
Úterý 21. 6., vestibul kina, 14.30 hodin
HAITI – NÁVŠTĚVA LÉKAŘE NA MISIÍCH
Přednáší Mgr. Jaroslav Pazdera

Poděkování za poslední rozloučení
Děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří se přišli 19. 5. 2011 rozloučit 
s panem Milošem Svobodou.

Manželka a děti s rodinami 

Mateřská škola děkuje
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem za hojnou účast na vernisáži 
výstavy „Tady je náš svět, budeme o něm vyprávět“, i za projevený zájem 
o samotnou expozici. Věříme, že prezentace mateřských škol z Velkého 
Meziříčí splnila vaše očekávání a hlavně potěšila vaše oči i srdíčko.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli ať již pomocí fi nanční, 
materiální nebo svou prací: MěÚ Velké Meziříčí, fi rma AG FOODS – 
Brno, ENPEKA – Žďár nad Sázavou, Ing. Jan Trutna – Velké Mezi-
říčí, Jihlavské potraviny – Jihlava, Masna Komínek – Velké Meziříčí, 
Masna Malec – Velké Meziříčí, POEX Velké Meziříčí, a. s. Zvláštní po-
děkování patří Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí za poskytnutí výstav-
ního prostoru, sálu kina a zároveň i za nezištnou pomoc zaměstnanců JC. 

Děkujeme i za slo-
va podpory, chvály 
a těšíme se, že se 
opět sejdeme na dal-
ších prezentacích 
mateřských škol.

Text a foto: Ma-
teřská škola Velké 
Meziříčí, příspěv-
ková organizace, 
Čechova 1523/10

▼ Společné foto ze setkání rodá-
ků (jubilantů narozených v září 
1960 – prosinec 1961) ze soboty 
21. 5. 2011.                 Foto: -měú-Matouš Duben, Barbora Fialová, Štěpán Kudláček, 

Zuzana Kurečková, Zuzana Navrátilová, Markéta Pu-
žová, Zuzana Roztočilová, Veronika Řezáčová, Kamil 
Jiří Toman, Matěj Kučera, Ivo Polák, Tadeáš Svoboda, 
Filip Veleba, Samuel Zábojník, Vojtěch Brabec, Tomáš 

Vítání dětí dne 14. 5. 2011
Dufek, Robin Hotárek, Michaela Pelánová, Tadeáš 
Žák, Filip Coufal, Lukáš Adamec, Dominik Holubář, 
Johana Horká, Eliška Konečná, Antonín Láznička, 
Tadeáš Skryja, Jakub Smejkal.                           -měú-

Foto: Jitka Bradáčová

Žáci 3. ročníku oboru vzdělávání Kuchař-číšník 
vás srdečně zvou na veřejnou část praktických zá-
věrečných zkoušek, která se bude konat ve středu 
8. 6. 2011 od 10 do 15.30 hodin v prostorách školy 
– školní tělocvična. K vidění budou slavnostní 
tabule žáků k různým příležitostem.
Všichni jste srdečně zváni – žáci 3. K Střední 
školy řemesel a služeb Velké Meziříčí.         -hl-

Setkání rodáků 
21. 5. 2011
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EFF 5.–12. 6. 2011 – PŘEDNÁŠKY EFF – KULTURNÍ PROGRAM

Festivalová permanentka
Permanentka za 299 Kč zahrnuje: Sluhu dvou pánů, Muzikál pod 
hvězdami, České nebe.
Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu. Více 
na  tel.: 566 782 004, 001.                                                             -zh-

AKCE V JUPITER CLUBU

VÝSTAVY

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí pořádá:

Někdo to rád 
v kině
tanečně zábavná filmová show 
s Uršulou Klukovou a Vlastimilem 
Harapesem v hlavní roli.
Pátek 17. 6. od 19.30 hodin

Komorní 
koncert 
Lucie Bílé
v úterý 21. 6. od 19.30 hodin

Concentus 
Moraviae
mezinárodní hudební fest ival 
13 měst
neděle 12. 6. – Zuzana Lapčíková 
Kvintet v 19.30 hodin v JC
pátek 24. 6. – komorní seskupení 
ve složení Martina Bačová (housle), 
Petr Verner (viola), Tomáš Jamník 
(violoncello), Slávka Pěchočová 
(klavír) v 19.30 hodin v zámecké 
jídelně

Rezer vace ,  prodej  vst upe -
nek a více informací na pro-
gram. oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (005, 001), 
724 399 474. 
Podrobnější informace o akcích 
naleznete v příštím čísle.

Muzeum Velké Meziříčí 
25. 5. – 30. 6. 2011

Evropský festival fi lozofi e Velké Meziříčí: 
5. ročník

Místo konání: Velké Meziříčí – Jupiter club, 
gymnázium a zámek
Datum: 5. - 12. června 2011
Téma: Věda a víra
Další informace najdete na:
www.festivalfi losofi e.webnode.cz 
www.jupiterclub.cz, www.mestovm.cz
www.velkomeziricsko.cz
www.concentusmoraviae.cz                   Změna programu je vyhrazena.

* 5. 6. neděle
15.00, zámek, dětské divadlo – Čarostřed a černá paní. Strašidelná 
pohádka o mocném mágu Čarostředovi, 
s písničkami, šermem a žertovnými kous-
ky. Pro všechny ty, kteří se nebojí přiznat 
si, že se rádi bojí. Vstup zdarma.
16.30, zámek, Dětský den – soutěže a hry 
pro děti. Organizačně zajišťuje DDM 
Velké Meziříčí.
20.00, velký sál JC, divadelní představení – Sluha dvou pánů. Divadlo 
Kašpar. Pojďte a navštivte s námi Benát-
ky, místo rušných karnevalů a šumných 
tržišť. Místo nesmrtelné komedie Carla 
Goldoniho. Staňte se svědky toho, jaké to 
je sloužit dvěma pánům zároveň. Kdože má 
tu drzost? No přece Truffaldino, prohnaný, 
lstivý a vtipný sluha. Chlapík, který baví 
diváky na celém světě už skoro tři století. 
Hrají: Jan Potměšil, Markéta Coufalová, Ivo Theimer, Jana Kreuzman-
nová, Rostislav Trtík, Ivan Remta, Petr Herold, Lucie Julínková, Milada 
Čechová. Vstupné 250 Kč, platí permanentka.

* 6. 6. pondělí
19.30 zámek, Portugalský večírek – Jan Burian. Folkový písničkář 
a spisovatel, syn českého avantgardního 
divadelníka E. F. Buriana. Je autorem 
několika cestopisů a cestopisných doku-
mentárních fi lmů.

* 7. 6. úterý
20.00 malá scéna JC, divadelní představení 
„Přicházení“ A.I.D.S., Autorské Invenční 
Divadlo Studentů při Jupiter clubu pod 
vedením Jiřiny Kácalové. Hrají: Radim 
Svoboda, Anička Hrubanová, Janča Skle-
nářová, Kája Čechová, Honzík Žilák, Víťa 
Slabý, Pája Šoukalová

* 8. 6. středa
17.30 zámek, autorské čtení s besedou 
„Další báječný rok“ – Michal Viewegh
19.30 zámek, divadelní představení Pro 
dobrou věc – Kočovná fi losofi cká divadel-
ní společnost při Katedře fi lozofi e FF MU 
v Brně pod vedením Josefa Petrželky. Hra 
pojednává o dobru a jeho různých pojetích 
– oduševněle náboženských, matematicky 
exaktních i živelně světských. Kamil, hlav-
ní postava hry, musí v jediné hodině mezi 
životem a smrtí zjistit, která interpretace 
dobra je ta nejlepší, jinak jej Ďábel (nejmoc-
nější postava hry) pošle do pekla.

* 9. 6. čtvrtek
21.00, kinosál JC, divadelní představení 
– Prosím stručně. LiStOVáNí – cyklus 
scénických čtení uvádí knihu Václava 
Havla. Hrají Lukáš Hejlík, Alan Novotný. 
Kniha Václava Havla na sebe strhla vlnu 
pozornosti. Potrefené husy se ozvaly, 
nezasažené stále mlčí. My na tuto vlnu 
nasedáme a uvádíme Havlovu knihu, která 
je ztrhující jako drama, v našem scénickém 
seriálu. Vstupné 80 Kč.

* 10. 6. pátek
21.00, zámek, Muzikál pod hvězdami – 
2. ročník muzikálového herectví na JAMU, 
ateliér Jany Janěkové. Vystoupí Vendula 
Příhodová se svými spolužáky a kamarády: 
Ján Filip, Natália Hatalová, Jitka Jackuliak, 
Lucia Jagerčíková, Lukáš Jedlička, Marek 
Kolář, Peter Pecha, Barbora Remišová, 
Adam Rezner, Kateřina Sedláková a Ondřej Studénka. Vstupné 80 Kč, 
platí permanentka.

* 11. 6. sobota
21.00, velký sál JC, divadelní představení 
České nebe – Ochotnický spolek Tyjátr 
Kř ižanov sehraje známý Cimrmanův 
dramatický kšaft podle Zdeňka Svěráka 
a Ladislava Smoljaka. Vstupné 80 Kč, platí 
permanentka.

* 12. 6. neděle
19.30 koncertní sál JC, koncert – 16. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu 13 měst Concentus Moraviae, Zuzana Lapčíková Kvintet – 
Balady a janáčkovské parafráze. Zuzana 
Lapčíková – cimbál, zpěv, Josef Fečo – 
kontrabas, Kamil Slezák – bicí nástroje, 
Ondrej Krajňák – klavír, Rostislav Fraš 
– saxofon (www.concentusmoraviae.cz). 
Vstupné 200 Kč.
Doprovodný program: prodejní výstava 
fi lozofi cké literatury

* 6. 6. pondělí
18.00 přednáška, zámek – Demiurg aneb Pokud bychom vzali hypotézu 
o stvoření vážně, co by bylo možno o stvořitelském božstvu z jeho děl 
soudit? – Stanislav Komárek (www.stanislav-komarek.cz)

* 7. 6. úterý
17.00 přednáška, zámek – Pocta Jakubu Demlovi – Pavel Sytař, Ústav 
české literatury a knihovnictví, FF MU v Brně. Úvod studenti A.I.D.S

* 8. 6. středa
13.00 přednáška, gymnázium – Věda a víra – dvě strany téhož? Radek 
Kalousek, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství 
VUT v Brně.
14.00 studentský panel, gymnázium – otevřená, mírně moderovaná dis-
kuze mezi studenty FF a středoškolskými studenty. Řídí Marek Picha, 
FF MU v Brně.
– Autorské čtení „Jak to vidíš ty?“ Představení autorských prací studen-
tů k tématu festivalu. Nejlepší práce získá cenu Bohuslava Mikuláška.
18.30 přednáška, zámek – Evoluce nebo stvoření – Luboš Bělka – český 
buddholog a religionista

* 9. 6. čtvrtek
16.00 slavnostní zahájení festivalu, Jupiter club, kinosál
16.30 přednáška, Jupiter club kinosál, (40 min. + diskuze) – Postsekulární 
společnost a post-antropocentrické náboženství – Václav Bělohradský. 
Významný současný český fi lozof a sociolog, 
žijící od roku 1970 v Itálii a působící od roku 
1989 též v Česku. Lze ho považovat za pokračo-
vatele Jana Patočky, představitel tzv. biocentrické 
fi lozofi e, kterou rozvinul až k odmítnutí antropo-
centrického přeceňování moci symbolů a kultury 
a k potřebě odstupu od „my“ jako základu nového 
svobodnějšího společenství. 
17.40 přednáška (30 min. + diskuze), Jupiter 
club, kinosál – Věda a víra v ekonomii – Tomáš 
Sedláček. Hlavní makroekonom hospodářských 
strategií v největší české bance, ČSOB. Ekono-
mický poradce bývalého prezidenta ČR Václava 
Havla. Autor knihy Ekonomie dobra a zla, která 
se stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu 
diskuzí. 
18.30 přednáška (20 min.), Jupiter club, kinosál 
– Teismus a ateismus v postsekulární době – 
Michael Hauser. Působí ve Filozofi ckém ústavu 
Akademie věd a přednáší na Pedagogické fakultě 
UK v Praze.
19.15 přednáška (20 min.), Jupiter club, kinosál – Věda a víra: Stanovení 
hranic – Josef Krob, děkan, Filozofi cká fakulta, MU Brno a Luboš Bělka, 
český buddholog a religionista.

* 10. 6. pátek
17.30 fi lozofi cký přednáškový blok s diskuzí, nádvoří JC – Věda a víra 
– jiné světy. Moderuje Martin Burgr, člen mediálního a komunikačného 
výboru Slovenské diskuzní asociace, podpředseda a mluvčí Mládežnic-
kého parlamentu Prešova.
Víra a věda, dvě odlišné sféry – Otakar Antoň Funda. Český fi lozof, 
religionista, překladatel, bývalý evangelický pastor.
19.30 Věda a náboženství v konfl iktu – Tomáš Hříbek
Historické pokusy o syntézu rozumového vědění a víry – Petr Dvořák, 
vystudoval fi lozofi i v Kanadě, v Brně a Praze. V současné době vede od-
dělení pro studium dějin starší české a evropské fi lozofi e na FLÚ AV ČR, 
přednáší na CMTF UP v Olomouci a externě rovněž na FF UK v Praze.
Věda a víra – jiné světy – Ondřej Štěch

* 11. 6. sobota
16.30 přednáška, nádvoří JC – Příroda a kultura – dvě evoluce – Josef 
Šmajs. Působí na katedře fi lozofi e Filozofi cké fakulty MU jako profesor 
fi lozofi e.
17.30 přednáška, nádvoří JC – Morálka a bůh – Jaroslav Peregrin. 
Logik a fi lozof; napsal celou řadu knih, mimo jiné populární Filosofi i 
pro normální lidi (Dokořán, 2008).
18.30 přednáška, nádvoří JC – .Věda a víra v evoluční biologii – Marek 
Orko Vácha. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univer-
zity v oboru molekulární biologie a genetika, teologické studium v Olo-
mouci a Bruselu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) 
na základnu Eco-Base na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně 
s Jaroslavem Pavlíčkem. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě 
UK v Praze. Krátce působil také ve Velkém Meziříčí.
19.30 přednáška, kinosál JC – Život a víra Asie – Juraj Kaman. Nezávislý 
publicista, fotograf a cestovatel, získal řadu ocenění, např. 1. místo v mezi-
národní fotosoutěži organizované nakladatelstvím Lonely planet. Přiblíží 
buddhistickou, hinduistickou a muslimskou kulturu, představí místní sva-
tyně a chrámy, sjednocující i rozdělující prvky jednotlivých náboženství.

* 12. 6. neděle
18.00 přednáška, malá scéna JC – Opera a oratorium v začátcích své 
existence jako výsledek potridentské nové devocionality – Miloš 
Štědroň. Profesor FF MU Brno, muzikolog, skladatel, editor, pedagog, 
kritik a hudební popularizátor. Přednášku doprovodí ukázky z DVD 
projekce.

11. 6. VELKÉ MEZIŘÍČÍ@OPEN AIR
Původní termín 10. 6. se z tech. důvodů posouvá na 11. 6.

-mp-

Vysočina okem Golemovým
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Handicap Sport Club
Velké Meziříčí

Michaela Charvátová, Bohumír 
Dvořák a Jaroslav Polívka bojovali 
v neděli 15. května na atletickém 
stadionu v Bílině u Teplic o medaile 
na jarní atletice spastic handicap. 
Za nepříznivého a chladného po-
časí doprovázeného přeháňkami 
se této soutěže zúčastnila i většina 
reprezentantů, kteří bojovali o body 
do atletických tabulek. Trojice at-
letů HSC Velké Meziříčí bojovala 
v hodu diskem, oštěpem a vrhu 
koulí. M. Charvátová nejdelším 
vrhem koulí ve své kategorii ob-

sadila v přepočtu druhé místo. 
V hodu oštěpem i diskem předvedla 
druhé nejdelší hody a v přepočtu 
bodů skončila v druhé polovině 
startovního pole. Náš nejúspěšnější 
atlet B. Dvořák dovezl tři medaile. 
V hodu diskem 3. místo, ve vrhu 
koulí 2. místo a v hodu oštěpem 
1. místo. J. Polívka ve všech třech 
disciplínách skončil v polovině 
startovního pole. Tyto tři atlety by 
na konci června mělo čekat MMČR 
v Novém Městě nad Metují.
Mediálním partnerem HSC Velké 
Meziříčí je týdeník Velkomeziříč-
sko.                                        -char-

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 Vysočiny 
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 mo-
hou vybrat mezi délkami 50 km, 100 
km a 200 km. Postupně odstartují 
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 připravena 
částečně pozměněná trať. Po skon-
čení závodu je jako obvykle při-
praveno 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 zá-
vodě získáte na webových stránkách 
zlatekolo.webpark.cz. Těšíme se 
na vás v sobotu 18. června 2011.

Konec hokejové sezony 2011 pro 
velkomeziříčského odchovance 
Pavla Zachu byl neuvěřitelně 
úspěšný!
Fakta z Mistrovství světa čtrnácti-
letých hráčů U-14, turnaje Internati-
onal Super Elite „AAA“ a 97 World 
Selects Invitational Prague 2011
Český národní výběr ročníku 1997 
– Czech Selects obhájil titul z Rigy 
a v konkurenci 16 národních týmů 
z Evropy, výběrů severoamerických 
provincií a ruských oblastí z deseti 
hokejových zemí světa.
Pavel Zacha odehrál turnaj na 
pozici centra první lajny. Působil 
v týmu jako univerzál a trenéři 
jej dle situace hlavně v oslabeních 
a přesilovkách využívali jako 
obránce.
V osmi zápasech MS získal 16 ka-
nadských bodů (6+10). Stal se nej-
produktivnějším hráčem českého 
týmu a z 288 hráčů na MS skončil 
v produktivitě na 3. místě. Zastával 
pozici asistenta kapitána týmu.
V průběhu All Star Game se usku-
tečnil zápas Evropa vs. Amerika. 
Do obou týmů vybral direktoriát 
turnaje nejlepší hráče z obou kon-
tinentů. Pavel Zacha se stal kapitá-
nem týmu Evropy, hrál na pozici 
centra první lajny.
V tomto utkání zvítězila Evropa 
nad Severní Amerikou v prodlou-
žení 4:3.
Celkové statistiky Pavla Zachy po 
sezoně 2011:
Šest titulů mistra republiky v šesti 
letech ve třech různých klubech. 
Dva tituly mistra světa ve dvou 
letech. V sezoně 2010/2011 zvítězil 
Pavel ve své věkové kategorii 97 ve 
všech zápasech žákovské ligy, na 
všech turnajích, ve všech zápasech 
mistrovství republiky, ve všech 
osmi zápasech mistrovství světa 
i v zápase Evropy proti Americe. 
Bilance 53 vítězných zápasů, žádná 
remíza ani prohra.
Komentář Pavla Zachy st.:
U českého národního týmu U-14, 
Czech Selects 97, jsem působil na 
pozici manažera a mám tedy ty 
nejlepší informace o tom, jak se vše 
vyvíjelo a probíhalo.
Celý rok byla situace kolem týmu 
velmi komplikovaná. Po loňském 
titulu v Rize dostávali hráči lákavé 
nabídky ze zahraničí. Celkem šest 
hráčů základního kádru odešlo do 
Švédska a hlavně do USA do Detro-
itu. Také trenéři odešli do zámoří 
a na své funkce rezignovali.
Jako hlavní trenér se týmu v led-
nu ujal Aleš Krátoška, ale dostal 
nabídku dělat manažera mládeže 
u Mountfi eldu Č. Budějovice a díky 
ní opustil práci u Czech Selects 
97 necelý týden před MS v Praze. 
Oslovil jsem tedy trenéry z Liberce. 
Na mistrovství v Praze nakonec 
fungoval tento realizační tým: 
hlavní trenér Jan Šťastný, asistent 
trenéra Jiří Vozák, manažer JUDr. 
Pavel Zacha st., videocoach Mgr. 
Aleš Vladyka, trenér brankářů 
Mgr. Láska.

Těsně před turnajem jsme měli velké 
problémy fi nančního rázu a v jedné 
chvíli jsme dokonce uvažovali 
o tom, že z turnaje odstoupíme. Cel-
kové náklady na tým přesahovaly 
částku 240.000 Kč. Nakonec jsme 
ale do turnaje vstoupili a bylo to 
dobré rozhodnutí. Oproti loňsku měl 
turnaj WSI daleko vyšší sportovní 
úroveň. Většina lidí předpovídala 
krach našemu týmu, ale přesto, 
že dost hráčů odešlo do zahraničí, 
zdálo se mi, že tým je lépe poskládán 
než v předchozím roce. Byl jsem si 
jistý, že jsme vybrali skutečně nej-
lepší hráče z celé republiky a dobře 
je připravili. A to se potvrdilo.
Naše vítězství znamená velký příslib 
do budoucna pro český hokej. Je dal-
ším důkazem, že ročník 97 disponuje 
několika hráči nejvyšší světové ex-
tratřídy, kteří svoji dominanci doká-
zali potvrdit suverénním způsobem. 
V turnaji jsme zvítězili ve všech 
osmi zápasech. Přehrávali jsme sou-
peře po všech stránkách. V bruslení, 
nasazení, technice, tvrdosti, agre-
sivitě, v kombinačních schopnos-
tech, v obětavosti, fyzické kondici 
a především obranné hře, kdy se 
všichni útočníci zvládali vracet a po-
máhali obráncům zdvojovat hráče.
Američané poslali výběr nejlepších 
hráčů z nejlepších týmů s cílem po-
razit Čechy ve fi nále, Rusové přijeli 
se třemi silnými výběry, třemi nej-
lepšími týmy ruského mistrovství, 
se stejným cílem. Díky obhajobě 
titulu je ročník 97 suverénně nej-
lepším hokejovým mládežnickým 
kolektivem posledních deseti let.
Účastníci MS v Praze: Czech Se-
lects – CZ (výběr nejlepších hráčů 
ČR), Czech Lions – CZ (český B 
tým), East Coast Selects – Ontario – 
Can, výběr provincie Ontario; East 
Coast Selects – Quebec – Can, vý-
běr provincie Quebec; ProHockey 
Canada – East – výběr středový-
chodu Kanady; Pro Hockey Cana-
da – West – výběr středozápadu 
Kanady; Calgary Nationals – Can, 
výběr provincie Alberta; Finsko; 
Švédsko; Slovensko; Lotyšsko; 
Maďarsko; CSKA Moskva – Rus, 
výběr Moskvy; Avantgard Omsk 
– Rus, výběr oblasti Omsk; AK 
BARS Kazaň Rus – výběr oblasti; 
West Coast Selects – USA, výběr 
nejlepších hráčů USA.
Výsledky českého týmu v základ-
ní části: Czech Selects – Ontario 
5:4 SN; Czech Selects – ProHockey 
Canada 7:2; Czech Selects – Cal-
gary Nationals 6:1; Czech Selects 
– AK Bars Kazaň 5:3; Czech Selects 
– Avantgard Omsk 1:0; čtvrtfi nále: 
Czech Selects – Quebec 5:2; semi-
fi nále: Czech Selects – AK BARS 
Kazaň 5:3; fi nále: Czech Selects – 
Finland Selects 7:2.
Osobní hodnocení: Pavla zastihl 
turnaj ve výborné formě. Poprvé se 
prezentoval velice agresivní hrou, 
byl druhým nejtrestanějším hráčem 
týmu. V současné době velmi vy-
spěl fyzicky, měří 184 cm a hodně 
zesílil. Turnaj se mu povedl.   -zach-

Fotbalový úspěch
ZŠ Školní Velké Meziříčí

Př išel čas fotbalového turnaje 
McDonald’s Cup 2010/2011.
Dne 5. 5. 2011 proběhlo okrskové 
kolo mladších žáků (1.–3. třídy ZŠ) 
ve Velkém Meziříčí, kde fotbalisti 
naší školy získali 1. místo s postu-
pem do kola okresního.
Dne 17. 5. 2011 jsme ve Žďáře nad 
Sázavou vybojovali zlatou medaili 
a postoupili do krajského finále 
v Jihlavě.
Tam jsme se vypravili dne 23. 5. 2011 
a za velké konkurence vybojovali 
krásnou stříbrnou medaili.

Za skvělou reprezentaci školy děku-
jeme hráčům: Todorov Milan, Kališ 
Petr, Milota Kryštof, Malata Marek, 
Pavlasová Hana, Homola David, 
Malata Mirek, Svoboda Vojtěch, 
Stupka Patrik, Pospíchal Jiří, Bibr 
Nikola, Sejrek Lukáš, Frey Daniel, 
Hladík Jan.
Velký dík patří také tatínkům, 
dědečkům a trenérům, kteří vždy 
ochotně pomohli.
Všem fotbalistům gratulujeme 
a přejeme hodně dalších fotbalo-
vých úspěchů.

Za ZŠ Školní Velké Meziříčí
Věra Kovtunová

MSDD
Starší dorost

FC VM – MSK Břeclav 0:4 (0:2)
Střelci: Polášek (2. pen.), Kruták 
(14.), Nešpor (61.), Pospiš (69.). 
Rozhodčí: Linhart – Tomášek. 
Karty: žlutá – Štefka (2.), Smejkal 
(60.), Jahoda (86.). Sestava FC VM: 
Pöpperl – Maloušek (80. Weiss), 
Štefka, Jahoda, Pospíšil (69. Pospí-
šil) – Malec – Kozuň (45. Láznička), 
Prchal, Smejkal, Kameník (59. Pól) 
– Liška.
Ve 25. kole k nám zavítal první 
celek tabulky MSK Břeclav. Utkání 
se odehrávalo po silné průtrži na 
mokrém terénu.
Hned ve 2. min. šel do šance nej-
lepší střelec Břeclavi Segunda. 
Skluzem jej musel zastavit ve vápně 
Štefka a následnou penaltu promě-
nil Polášek. Ve 12. min. po krásné 
akci na pravé straně poslal Liška 
míč pod sebe na Smejkala, ale jeho 
střelu z voleje směřující k šibenici 
vyrazil brilantním zákrokem bran-
kář na roh. Ve 14. min. po špatné 
přihrávce Jahody na Prchala získal 
míč hráč hostí, který následně běžel 
sám z boku na Pöpperla. Jeho střelu 
Pöpperl vyrazil na Krutáka, a ten 
bez větších problému střílel do 
prázdné brány. V 18. min. prošel 
Kozuň vápnem přes tři hráče, ale 
fi nální střela v gólové šanci skončila 
jen v náruči brankáře. Ve 24. min. 
opět vyrazil Pöpperl nebezpečný 
míč letící k tyči na roh. Ve 42. min. 
se dostal po centru míč do vápna, 
ale dobrým zákrokem jej Pöpperl 
vyrazil do autu. V prvním poločase 
jsme od 4. do 35. min. hráli velmi 
dobře kombinační fotbal.
Ve druhém poločase jsme navázali 
na dobrou hru, jako v prvním po-
ločase. V 61. min. po Smejkalově 
špatné dlouhé přihrávce kopl Pöp-
perl míč do autu, ten pak získal 
krajní záložník, který poslal tvrdou 
přihrávku pod sebe na nabíhajícího 
Nešpora, a ten střelou k tyči zvýšil 
na 0:3. V 65. min. po krásné akci 
Lišky a Póla centroval druhý jme-
novaný do vápna na Prchala, ale 
ten v slibné akci přestřelil bránu. 
V 69. min. po rychlém přečíslení 
přeloboval vybíhajícího Pöpperla 
Pospiš a bylo to 0:4. V 85. min. 
se opět vyrojila naše nebezpečná 
akce, ale bohužel Malec střílel těsně 
vedle tyče.
Podali jsme svůj nejlepší jarní 
výkon, ale opět našimi inviduál-
ními chybami jsme tento zápas 

zbytečně prohráli. Je potřeba se 
nad nimi zamyslet, jinak na ně 
budeme doplácet. Za předvedenou 
hru můžeme hráče pochválit, ale 
za výsledek ne.                   -ls,sme-

Mladší dorost
FC VM – Břeclav 0:4 (0:4)
Rozhodčí: Tomášek; bez ž.k.; č. k.: 
0:1. Sestava FC VM: Řeháček – 
Rosický, Štefka, Novotný (55. Ostrý 
M.), Pazderka – Benda (41. Ráček), 
Nápravník, Láznička, Procházka 
(65. Ostrý Š.) – Bradáč, Komínek 
(60. Kurečka)
První dvě střely v úvodních 10 mi-
nutách na bránu domácích skončily 
v síti překvapeného Řeháčka. Tím 
byl dán ráz celého utkání. Na domá-
cí padla „deka“ a do poločasu ještě 
dvakrát inkasovali po rohových 
kopech. V druhé půli se Velkome-
ziříčští zlepšili, ovšem zkorigovat 
výsledek se jim nepodařilo.   -kol-

MSŽD
Starší žáci

FC Vysočina Jihlava B – FC VM 
1:1 (1:0)
Střelci branek: 45.–25. Zsihovics. 
Rozhodčí: Talpa. Sestava FC VM: 
Kučera – Horký, Novotný, Smejkal, 
Hamřík – Liška, Špaček, Ráček, 
Kurečka – Cejnek, Zsihovics. Do 
hry dále nastoupili: Hlávka R., 
Krčál, Juda, Těšík, Vokurka.
FC VM – Sparta Brno 1:1 (1:1)
Střelci branek: 2. Cejnek – 28. 
Soukop. Rozhodčí: Linhart. Sestava 
FC VM: Hladík – Juda, Novotný, 
Smejkal, Hamřík – Špaček, Ráček, 
Vokurka, Kurečka – Cejnek, Liška. 
Do hry dále nastoupili: Hlávka R., 
Chalupa.
Na velmi poničeném a podmáče-
ném hřišti byl naším soupeřem 
třetí tým průběžné tabulky. Domácí 
začali raketově, když ve 2. minutě 
vyslal míč za obranu Liška, na ten 
si naběhl útočník Cejnek a tvrdou 
střelou poslal domácí do vedení 
1:0. V 10. minutě centroval kapitán 
Ráček, ale střela Cejnka skončila 
mimo branku Sparty. V 15. minutě 
střílel z hranice pokutového území 
Cejnek, ale míč skončil mimo bran-
ku. V 22. minutě zahrozili hosté, 
jenže střelu z 20 metrů Hladík kryl. 
V 20. minutě zahrával Ráček roh, 
míč poslal přímo na branku, bran-
kář jej vyrazil na břevno a odtud se 
odrazil mimo branku. V 28. minutě 
se po samostatné akci útočníka ra-
dovali hosté, když se protáhl okolo 
dvou obránců a tvrdou střelou k tyči 
nedal brankáři Hladíkovi šanci. 

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí 
zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–2002 
se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

V 31. minutě se po křídle uvolnil 
hostující útočník, jenže jeho střela 
si cestu do branky nenašla.
Nástup do druhé půle vyšel lépe 
opět domácím. V 40. minutě se 
míče zmocnil Cejnek, jenže branká-
ře neprostřelil. V 43. minutě vyslal 
z 25 metrů střelu na bránu Ráček, 
ale ta skončila nad brankou. V 45. 
minutě se do pokutového území 
prosadil útočník Soukop, byl fau-
lován a rozhodčí bez váhání nařídil 
pokutový kop. Obránce Smejkal za 
zákrok dostal žlutou kartu, jenže 
před zahráváním pokutového kopu 
diskutoval s hlavním rozhodčím, 
který mu za to udělil druhou žlutou 
kartu a následovala červená. Naří-
zený pokutový kop brankář Hladík 
výborným zákrokem chytil. Od té 
doby se naši hráči bránili a jen míče 
nakopávali na jediného útočníka 
Lišku. Hostům se už nepodařilo 
skórovat, a tak domácí již podruhé 
v sezoně remizovali se Spartou 
Brno. Pochvalu za předvedený 
výkon patří všem hráčům v čele 
s výborným výkonem brankářem 
Hladíka.                                 -dek-
SK Pernštejn Nedvědice – FC VM 
B 4:0 (2:0)
Sestava: M. Kučera – Heto, Ko-
žený, Hlávka, J. Minařík – Horký, 
Chalupa, Hibš, Procházka, Prchal, 
Nevídal. Do hry zasáhli: Chevalier, 
Kudláček.
Velkomeziříčští hráči nezačali svůj 
poslední venkovní zápas nejlépe. 
Již ve 4. min. po několikanásobném 
zaváhání v obraně a nepřesném od-
kopu Hibše neměl domácí útočník 
se vstřelením úvodní branky žádný 
problém. A když za další 4 min. 
nechala hostující obrana pohodlně 
odcentrovat z pravé strany v malém 
vápně zcela volného útočníka, bylo 
zaděláno na pořádný debakl. Navíc 
i předváděná hra, plná nepřesných 
přihrávek, nedůsledného obsazo-
vání soupeře a hlavně bez špetky 
bojovnosti jen dokreslili zoufalé 
vystoupení hostujících hráčů. Není 
pak divu, že se hrálo pouze na jed-
né polovině s nulovým ohrožením 
domácí branky a pouze zoufalým 
odkopáváním míče na domácí 
polovinu.
Po důrazné domluvě, „že takhle 
se zápas rozhodně odchodit nedá“, 
došlo ke zlepšení. Díky zpřesnění 
přihrávek si dokonce hosté vytvo-
řili nějaké šance a chvílemi byly 
vidět i hezké fotbalové momenty, 
bohužel góly v deštivém sobotním 
dopoledni stříleli pouze hosté. Nut-
no říci, že ani oni neměli naštěstí 
přesnost zakončování stoprocentní. 

Jinak by obdržených branek bylo ve 
velkomeziříčské síti mnohem víc. 
Jediným kladem bylo vystoupení 
věkem ještě mladších žáků Kudláč-
ka a Chevaliera, kteří by mohli být 
svojí bojovností některým hráčům 
příkladem.                               -kli-

Starší přípravka
VM – Havlíčkův Brod 3:5, branky: 
Chalupa, Partl, Koudela.
VM – Havlíčkův Brod 5:0, branky: 
2 Vošmera, 2 Jágrik, Rous.
VM – Humpolec 8:7, branky: 
3 Koudela, 2 Chalupa, Partl, Voneš, 
Burian.
VM – Humpolec 7:2, branky: 
3 Čech, 3 Jágrik, Rous.

Mladší přípravka
VM – Havlíčkův Brod 4:5, branky: 
2 Vošmera, Cerkal, Mička.
VM – Havlíčkův Brod 1:12, branky: 
Todorov
VM – Humpolec 16:1, branky: 
5 Rous, 4 Holan, 3 Bibr, 2 Todorov, 
Požár, Turza.
VM – Humpolec 19:0, branky: 
6 Vošmera, 6 Mička, 3 Jaintner, 
2 Malec, 2 Cerkal.

Jednotná přípravka (r. 2001)
Měřín – VM 2:15, branky: 6 Malata, 
3 Vokurka, 2 Sejrek, Benda, Bačák, 
Horáček, Bibr.

E.ON junior cup Tábor
V neděli 29. května se velkomezi-
říčská přípravka r. 2001 zúčastnila 
základního kola E.ON junior cupu 
v Táboře. Těchto turnajů se hraje 
v rámci celé ČR čtrnáct. Vítězné 
týmy ze základních kol postupují 
do velkého fi nále, které se hraje 
v září na stadionu Slávie Praha, což 
už samo o sobě bude pro zúčast-
něné hráče obrovským zážitkem. 
Hráčům Velmezu k této jedinečné 
příležitosti chyběl jediný krok. Svo-
ji první prohru v turnaji si připsali 
až ve fi nálovém zápase s týmem 
Sezimova Ústí.
Výsledky zápasů ve skupině:
VM – FC Bechyně 1:1, branky: 
Lukáš Bačák.
VM – Sokol Černovice 4:0, branky: 
2 Mirek Malata, Marek Malata, 
David Vokurka.
VM – TJ Dražice 2:0, branky: Da-
vid Vokurka, Lukáš Bačák.
VM – Kavas Větrovy 1:0, branky: 
Mirek Malata.
VM – Lokomotiva Veselí nad 
Lužnicí 0:0
Semifi nále:
VM – FK Rašelina Soběslav 2:0, 
branky: David Vokurka, Mirek 
Malata.
Finále:
VM – FK Spartak MAS Sezimovo 
Ústí 0:3                                   -ves-

Pozvánka na Zlaté kolo Vysočiny

Přípravka r. 2001 na turnaji E.ON junior cup.       Foto: archiv FC VM
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HÁZENÁ

MSD sk. D
HFK Třebíč – FC VM 2:2 (0:1)
Střelci: Durda (67.), Smažil (73.) – 
Jaroš (45., 49.). Rozhodčí: Chabiča 
– Soukal, Polák, DS Rabušic, ž. k. 
3:3 (Pokorný, Jaroš, L. Němec). 
Diváků 250. Sestava HFK: Beer 
– Svoboda, Komínek, Havránek, 
Čermák – Durda, Chlup, Pacholík, 
Smažil – Florián, Pacák. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Z. Večeřa, 
Hort, J. Krejčí – Dufek (81. Ďurica), 
L. Němec, Pokorný, Netrda – Jaroš, 
Beran (70. Z. Veselý, 78. Bouček). 
Až na první zahřívací desetiminu-
tovku byli domácí v pokračujícím 
dešti lepším a hlavně přesnějším 
celkem. Už v závěru již zmíněné de-
setiminutovky se hráči HFK rych-
lým kontrem dostali do výhodné 
pozice, Invald první pokus vyrazil 
a dorážku vykopl Hort z brankové 
čáry do bezpečí. Hned vzápětí 
kopali Meziříčští po zdařilé odvetě 
svůj první roh a je jen škoda, že Be-
ran si na penaltě nedokázal zpraco-
vat míč lépe. Oba celky začaly být 
opatrnější, a tak se v následujících 
minutách nic mimořádného nedělo. 
Až v 21. min. po úspěšné kombinaci 
domácích musel Invald vynikajícím 
zákrokem zlikvidovat těžkou, na 
tomto terénu gólovou střelu Tře-
bíčských z osmnácti metrů. Totéž si 
neméně úspěšně zopakoval v min. 
32. a navíc šel Velmez hned poté 
do brejku, který však díky špatné 
fi nální fázi skončil v rohu Beera. 
O čtyři minuty nato zahrávali do-
mácí svůj druhý roh a byl to opět 
meziříčský gólman, kdo po hlavičce 
Pacholíka uchránil svůj celek od 
pohromy. Jaroš odpověděl střelou 
z voleje, ale vodou nasáklý míč ho 
neposlechl. Ve 40. min. po tr. kopu 
Čermáka z 30 m a třetím rohu HFK 
vznikl v šestnáctce Velmezu těžký 
závar, na jehož úspěšném odvrácení 
měl meziříčský gólman lví podíl. 
A pak už přišla první meziříčská 
radost. Vše uvedl do chodu Z. Ve-
čeřa a jeho křížný pas na číhajícího 
Netrdu. Ten okamžitě pelášil po 
levé straně k vápnu, přesně našel 
Jarošovu hlavu a domácí brankář 
se za míčem, mířícím do vzdále-
nějšího rohu, stačil jen ohlédnout. 
Po přestávce na to Třebíčští opravdu 
vlétli. Výsledkem byly dva po sobě 
jdoucí rohy, které ale žádnou škodu 
nenadělaly. Dál se hnali dopředu, 
jenže příliš překotně a to se jim 
stalo osudným. Levá strana Vel-
mezu dobře zapracovala, L. Němec 
protáhl míč do středu hřiště a dia-
gonálou oslovil nabíhajícího Dufka, 
na kterého nikdo ze soupeřů neměl 
nárok. Jeho přesný centr na hranici 
šestnáctky pak stejně chytře sbíhají-
cí Jaroš krásně uklidil zakroucenou 
střelou hned za tyč. Podobnou akci 
si Meziříčští zopakovali v 53. min., 
kdy iniciátorem byl nezadržitelně 
proniknuvší Krejčí. Jenže tentokrát 
nebyl jeho centr tak přesný a Jaroš 
v pádu nestačil umístit míč jak se 
sluší a patří. Domácí se přesto po 
několika hluchých minutách znovu 
našli a Velmezu nastaly zlé časy. 
Meziříčští k tomu napomohli sami, 
neboť nejméně tři kontry, kdy šli 
sami do výrazného přečíslení, ele-
mentárními nepřesnostmi zazdili. 
Zato hráči HFK se v gólových 
pozicích nemýlili. V 60. min. se 
ještě Komínkova hlavička o vlas 
mezi tři tyče nevešla. O sedm minut 
později po zbytečné nedůslednosti 
v obranné fázi hostů L. Němec 
zastavil svého soka jen za cenu 
faulu a následující tr. kop prodloužil 
Durda hlavou za Invaldova záda 
poprvé. Netrvalo to dlouho a další 
nepřesností při výpadu na Beera za-
platil Velmez vyrovnávací brankou 
z hlavy zcela volného Smažila. Ke 
cti Vemezu nutno říct, že se tímto 

průběhem rozhodit nenechal a dotá-
hl utkání do remízového konce. Bod 
ze hřiště tradičního a v současné 
době velmi dobře hrajícího rivala se 
silným kádrem lze určitě považovat 
za úspěch. „Před utkáním bych vý-
sledek bral, protože jsme nastoupili 
opět bez zraněných Milana Součka, 
Lukáše Berky a dlouhodobě Patri-
ka Muchy. Ovšem po utkání mám 
smíšené pocity. Ačkoli se hrálo na 
podmáčeném terénu, bylo pohledné 
a férově hrané. V prvních dvaceti 
minutách mohla vstřelit Třebíč 3–4 
branky a mohlo být rozhodnuto. 
Podržel nás ale dnes vynikající 
Roman Invald v brance a poté jsme 
začali podnikat nebezpečné brejky. 
Jeden takový nám vyšel těsně před 
poločasem, kdy Zdeněk Večeřa 
krásným, přesným pasem našel 
Miloše Netrdu, ten se zbavil svého 
strážce a přesně nacentroval na 
Jirku Jaroše, který se v takových 
případech většinou nemýlí. Po pře-
stávce jsme přidali branku druhou, 
kdy fantasticky vyvezl míč Ladislav 
Němec, předložil přihrávku na 
pravou stranu nabíhajícímu Jar-
dovi Dufkovi, a ten ideálně přihrál 
opět Jirkovi Jarošovi, který z první 
přesně zakončil po zemi k pravé 
tyči. To s domácími na chvilku 
otřáslo a měli jsme ještě další, 
velice slibné brejkové příležitosti, 
které jsme bohužel nedokázali 
zúročit. Pak Třebíč vrhla všechny 
síly do útočení a my jsme začali hrát 
bojácně, bez pohybu a ztráceli jsme 
jednoduché přihrávky a v útočné 
fázi jsme nedokázali podržet míč. 
Tím byla naše obrana přetížená, 
ale i tak si vedla skvěle. Bohužel 
při standardní situaci přišel závar, 
ze kterého domácí se štěstím snížili. 
Domnívám se ovšem, že náš bran-
kář byl faulován. Po této brance 
jsme to měli ještě těžší, ale zase se 
nám otevíral prostor pro brejky. 
Po jednom takovém jsme se nesta-
čili vrátit a inkasovali jsme branku 
druhou. Třebíč měla ještě možnosti 
strhnout výhru na svou stranu, ale 
Roman Invald, který měl svůj den, 
byl proti,“ zhodnotil průběh utkání 
Milan Volf.                             -ber-
 1. Vikt. Otrokovice 27 15 3 9 49:35 48
 2. Rosice 27 14 5 8 52:31 47
 3. Vyškov 27 13 6 8 42:26 45
 4. Třebíč 27 10 13 4 39:26 43
 5. RSM Hodonín 27 12 7 8 45:34 43
 6. Pelhřimov 27 12 7 8 51:42 43
 7. Žďár n. Sáz. 27 11 7 9 52:37 40
 8. Velké Meziříčí 27 10 8 9 38:45 38
 9. DOSTA Bystrc 27 9 9 9 34:44 36
10. Tasovice 27 10 5 12 42:47 35
11. Vrchovina 27 9 7 11 24:28 34
12. Sparta Brno 27 7 10 10 28:38 31
13. Napajedla 27 6 10 11 40:46 28
14. Blansko 27 7 6 14 28:52 27
15. Konice 27 5 10 12 32:44 25
16. Uherský Brod 27 6 7 14 23:44 25

I. B třída mužů skupina B
Křižanov – Rozsochy 1:2
Studenec – Měřín 1:2
 1. Štěpánov n. S. 23 17 2 4 68:29 53
 2. Žďár n. S. B 23 13 6 4 50:34 45
 3. Herálec (ZR) 23 13 2 8 58:44 41
 4. Vrchovina B 23 11 5 7 38:37 38
 5. Želetava 23 10 3 10 47:46 33
 6. Měřín 23 8 8 7 42:36 32
 7. Rozsochy 23 9 4 10 35:32 31
 8. Studenec 23 9 1 13 41:47 28
 9. Křižanov 23 8 4 11 31:44 28
10. Bítovčice 23 7 6 10 40:47 27
11. Jakubov 23 7 5 11 31:35 26
12. Mohelno 23 7 4 12 30:43 25
13. Borovina-Opatov 23 7 4 12 36:59 25
14. Šebkovice 23 7 2 14 37:51 23

OP mužů II. třída
Nedvědice – O. Bítýška 4:4 (2:2)
Branky: Štarha Antonín, Prudký 
Zdeněk, Dinga Libor, Doušek 
Jakub – Horký Jiří 2, Brychta Ru-
dolf, Karmazín Tomáš. ŽK: 2:2; 
ČK: 1:0.
Radostín – Svratka 3:1 (3:0)
Branky: Promberger Jaroslav, Lito-
chleb Tomáš, Kozel Josef – Myška 
Jiří. ŽK: 1:1.
V. Bíteš B – D. Rožínka 3:1 (1:1)
Branky: Plechatý Ondřej 2, Čech 
Martin – Bartoněk Pavel. 
Vír – Bory 1:3 (0:2)
Branky: Piskač Lukáš – Špaček 
Milan, Vaculík Petr, Vávra Martin. 
ČK: 1:1.
 1. Bystřice B 23 16 2 5 65:26 50
 2. Bory 23 15 3 5 64:32 48
 3. Radostín 23 13 6 4 58:38 45
 4. Rad. Svratka 23 12 6 5 59:39 42
 5. Nedvědice 23 13 3 7 60:46 42
 6. Nová Ves B 23 11 4 8 51:39 37
 7. Bobrová 23 7 6 10 34:42 27
 8. Rovečné 23 8 3 12 30:49 27
 9. V. Bíteš B 23 8 3 12 33:57 27
10. D. Rožínka 23 7 4 12 38:38 25
11. Svratka 23 7 4 12 32:43 25
12. O. Bítýška 23 6 4 13 33:54 22
13. Ujčov 23 5 4 14 36:57 19
14. Vír 23 5 4 14 25:58 19

Zdroj: www.fotbal.cz

Krajský přebor dorostu,
juniorů a dospělých v Jihlavě

Poslední květnový víkend se konal 
v Jihlavě za deštivého a chladného 
počasí krajský přebor dorostu, 
juniorů a dospělých.

Z výsledků:
Jiří Havlíček 100 m 2. místo 12,31 s
 200 m 3. místo 24,85 s
Petr Holánek 1500 m 1. místo 4:10, 86
Michal Kyus 300 m př. 2. místo 52,25 s
Jakub Havlíček koule 5 kg 1. místo 12,18 m
 oštěp 700 g 3. místo 39,30 m
Iva Závišková oštěp 600 g 1. místo 31,04 m
Dana Harvey 100 m př. 1. místo 17,50 s

-vill-

XIV. ročník ITS Cup Kunovice 
20.–22. května

Ve dnech 20.–22. května se dvě druž-
stva starších žákyň zúčastnila tradič-
ního mezinárodního turnaje v Kuno-
vicích. Celkem padesát šest týmů 
České a Slovenské republiky ve čty-
řech kategoriích bojovalo o medaile 
a poháry. V letošním ročníku byl 
povolen i start smíšených družstev 
v kategorii mini a mladší žactvo.
Dva velkomeziříčské celky v nej-
početnější věkové kategorii, čítající 
osmnáct přihlášených týmů starších 
žaček, odehrály utkání ve svých 
základních skupinách. Bravurně si 
vedl náš A-tým, který v úvodním 
utkání otočil nepříznivě se vyvíjející 
průběh a „vrátil“ tak porážku z prv-
ního kola žákovské ligy zástupci 
severomoravské házené Hlučínu. 
Dále jsme si dokázali poměrně 
hladce poradit s domácími Kuno-
vicemi, Karvinou, Jindřichovým 
Hradcem a zástupcem slovenské 
házené Brezovou pod Bradlom. To 
nás po odehrání základní skupiny 
pasovalo do role jednoho z favoritů 
celého turnaje. Ve čtvrtfi nálovém 
k. o. systému jsme se utkali se Slávií 
Praha, kterou jsme ještě v této sezó-
ně nedokázali porazit. Pražanky si 
od prvních minut vytvořily mírný 
náskok, který se i přes naši enormní 
snahu nepodařilo zlikvidovat a mu-
seli jsme se tak nakonec spokojit se 
souboji o páté turnajové místo. Zde 
se podařilo nejdříve porazit B-druž-
stvo Zlína a následně i po heroickém 
výkonu Veselí nad Moravou B, což 
v celkovém vyjádření znamenalo 
sice obhajobu loňského umístění, 
ovšem z pohledu současného her-
ního projevu a vystupování celého 
kolektivu AŽ páté místo.
Naše věkově mladší B-družstvo 
hned v úvodním utkání překvapivě 
„vydolovalo“ bod s pražskými Háje-
mi, následně naopak ztratilo bod za 
remízu s Veselím nad Moravou A. 

V dalších utkáních základní skupiny 
pak byly nad naše síly hráčky Che-
bu, Zlína A a Poruby. Pátá příčka po 
základní části nás zavedla do bojů 
ve skupině o 12.-15. místo. Zde jsme 
nejprve podlehli nejtěsnějším rozdí-
lem Chebu a následně pak vítězstvím 
nad Hodonínem pečetili velmi pěk-
nou třináctou turnajovou příčku.
Náš výborný kolektivní výkon na 
turnaji podtrhla individuálním 
oceněním Hana Kratochvílová, 
která třiceti sedmi přesnými zásahy 
zatížila konto soupeřů a stala se tak 
nejlepší střelkyní turnaje.

Výsledky základní skupina:
Sokol VM A – HC Hlučín 11:9, 
– SHK Kunovice 14:10, – Sokol 
Karviná 13:6, – Házená Jindři-
chův Hradec 13:9, – Bradlan 
Brezová pod Bradlom 14:9
Sokol VM B – HC Háje 8:8, – HC 
Veselí nad Moravou A 8:8, – HC 
Zlín A 5:18, – Loko Cheb 7:11, – 
Sokol Poruba 3:10

Tabulka základní skupiny:
1. Velké Meziříčí 65:43 10
2. Karviná 36:35  6
3. Jindřichův Hradec 47:40  5
4. Kunovice 40:42  5
5. Brezová p. Bradlom 44:54  3
6. Hlučín 36:54  1

1. Zlín A 74:23 10
2. Poruba 53:37  8
3. Háje 45:44  5

4. Cheb 42:51  4
5. Velké Meziříčí B 31:55  2
6. Veselí nad Moravou A 30:51  1

Čtvrtfi nále:
Sokol VM A – Slávia Praha 6:9
Skupina 5.-8. místo:
Sokol VM A – HC Zlín B 15:9, – 
HC Veselí nad Moravou B 8:4
Skupina 12.-15. místo:
Sokol VM B – Loko Cheb 5:6, – 
HK Hodonín 9:3
Pořadí: 1. Zlín, 2. Poruba, 3. Slávia 
Praha, 4. Karviná, 5. Velké Mezi-
říčí A, 6. Veselí nad Moravou B, 
7. Jindřichův Hradec, 8. Zlín B, 
9. Háje, 10. Brezová pod Bradlom, 
11. Kunovice, 12. Cheb, 13. Velké 
Meziříčí B, 14. Hodonín, 15. DHC 
Plzeň, 16. Uherské Hradiště, 17. Hlu-
čín, 18. Veselí nad Moravou A.
Hrály: A: Syptáková Veronika-
Rosová Terezie, Kratochvílová 
Hana (37), Partlová Markéta (27), 
Studená Kateřina (12), Zezulová 
Kristýna (8), Sedláčková Klára (7), 
Škrdlová Renata (3); B: Vávrová 
Michaela – Janečková Denisa (23), 
Závišková Kateřina (11), Uchytilo-
vá Agáta (6), Homolová Michaela 
(5), Doležalová Romana (3), Ba-
čová Soňa (2), Koudelová Tereza 
(1), Uhlířová Eva. Trenéři Záviška 
Vincenc, Partlová Edita, Vidlák 
Tomáš, Salašová Ivana.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Mostišťský rodák 
úspěšný na ME

Další cennou trofej přivezl z mis-
trovství Evropy veteránů v atletice 
ve francouzském městě Thionville – 
Yutz rodák z Mostišť Alois Bradáč, 
když startoval 14. 5. 2011 v kroso-
vém běhu tříčlenných štafet věkové 
kategorie M 70, která doběhla na 
třetím místě a získala na stupních 
vítězů bronzovou medaili.

I. A třída mužů skupina B
Sokol Kouty – FC VM B 1:1 (0:1)
Střelci: 7. Jedlička – 88. Coufal. 
Rozhodčí: Nenadál P. ČK: 76. 
Kafka. Sestava hostí: Kruba – Mu-
cha O., Halámek, Střecha, Bouček 
– Kaminaras (54. A. Pól), Vítek, 
Jedlička, Kafka – Ďurica, Liška 
(86. Weiss).
Hosté se v úvodu pokusili hrát s do-
mácími otevřený fotbal, což se jim 
při brejkovém potenciálu útočníků 
Koutů málem zle nevyplatilo. Tepr-
ve tři nebezpečné nájezdy v úvodní 
pětiminutovce je vyvedly z omylu 
a ukázaly jim, s kým mají tu čest. 
Kruba byl ovšem na místě, a tak 
mohlo uhodit na druhé straně, kde 
nachytal překvapivou ranou téměř 

od rohového praporku Jedlička na 
hruškách gólmana Eliáše a poslal 
Benfi ku do vedení. Domácí zlo-
bili, podnikali další samostatné 
výpady, hřiště bylo plné zejména 
útočníka Coufala. Jenomže nejen 
on, ale i další jeho spoluhráči pálili 
pouze do bočních a ochranných sítí 
a pokud už náhodou trefi li zařízení, 
byl Kruba na místě. Na druhé straně 
šel do podobného brejku Liška, i on 
ale mířil vedle. Na nadějné centry 
téhož hráče a dále i Boučka a Kafky 
pak bohužel nedokázal správně 
naběhnout Kaminaras. Správnou 
defenzivní taktikou nakonec hosté 
dokonale otupili ostří ofenzivy 
Koutů, takže se domácí do přestáv-
ky doslova protrápili.
Po přestávce 12 domácích hráčů na 
hřišti přibilo Benfi ku na její polovi-

nu a z málokdy vídaného brutálního 
tlaku nakonec rezultovala, i přes 
naprostou střeleckou nemohoucnost 
Koutů a vynikající zákroky gólma-
na Kruby, v 88. minutě vyrovnávací 
branka domácího Coufala, kterou si 
domácí zajistili pro ně jistě „životně 
důležitý“ bod.                        -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 23 18 1 4 66:26 55
 2. Kouty 23 11 8 4 57:35 41
 3. Hartvíkovice 23 11 7 5 45:35 40
 4. V. Meziříčí B 23 9 8 6 36:24 35
 5. Rantířov 23 11 2 10 56:49 35
 6. Třešť 23 10 5 8 42:38 35
 7. Stonařov 23 9 5 9 30:43 32
 8. Křoví 23 9 4 10 53:57 31
 9. Náměšť-Vícenice 23 9 4 10 41:45 31
10. Bohdalov 23 8 5 10 43:42 29
11. Rapotice 23 7 2 14 53:67 23
12. Budišov-Nárameč 23 6 5 12 50:68 23
13. Bedřichov 23 5 7 11 41:63 22
14. Přibyslavice 23 4 5 14 33:54 17

Klub českých turistů, odbor Jiskra Měřín
pořádá v sobotu 4. června 2011
jubilejní 40. ročník dálkového pochodu

Měřínská padesátka
Start a cíl: fotbalový areál TJ Jiskra Měřín. Prezence: pěší trasy 
7.00–9.00, cyklotrasy 8.00–10.00. Trasy: pro pěší 50, 30, 15 km; cyklo 
(pro treková a horská kola) 85, 65, 45, 25 km. Doporučujeme turis-
tickou mapu edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomeziříčsko (pro 
cyklotrasu 85 km i č. 80 Třebíčsko). Startovné: 20 nebo 10 Kč.
Občerstvení zajištěno. Bližší informace: jcf@seznam.cz 

Tasovský vejšlap
v sobotu 4. června 2011
Prezence: 7.00–10.00. Místo startu: sokolovna Tasov. Trasy: 10, 20 
a 50 km pro pěší, s kočárky i na kole; 100 km na kole. Startovné: děti 
do 15 let – 10 Kč, dospělí – 30 Kč. Občerstvení je zajištěno.
www.sokoltasov.cz, sokoltasov@seznam.cz

17. 6. Kozénka band
25. 6. Fourcrossové závody
17. 7. 6tet pod letní oblohou
21.–23. 7. Fajt fest 
23. 7. Bike skok
5.–7. 8. Moto pokec

LÉTO 
NA FAJŤÁKU


