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Oznamujeme všem našim zákazníkům,
že od 25. 5. 2009 budeme přestěhováni

do nových kancelářských prostor
na Náměstí č. 21, 1. patro

(vedle Jupiter clubu, nad Optikou Šárka Kocandová).
Více informací na www.prolog.cz

Další vylepšení čekají smuteční 
síň na městském hřbitově na Kar-
lově ve Velkém Meziříčí. Poté co 
do ní město pořídilo nový dálkově 
ovládaný výsuvný katafalk (na 
snímku v pravém rohu je vidět 
jeho část) a přestavělo místnost 
výstavu, hodlá zlepšit i interiér. 
Nyní tedy z rozpočtových opatření 
vyčlenilo devatenáct tisíc na zpra-
cování projektu. Rozhodli o tom 
velkomeziř íčští radní na svém 
zasedání začátkem května. „Na-
znali jsme, že síň je příliš prázdná, 
chtěla by něčím doplnit,“ vysvětlil 
místostarosta našeho města Josef 
Komínek, „proto jsme předali 
věc k řešení projektantce. Přibude 
tam vybavení, patrně nové svícny 
a podobně.“ 

Budova je totiž někdy z osmde-
sátých let, a proto je potřeba ji pře-
dělat tak, aby odpovídala dnešním 
požadavkům, míní rovněž starosta 
města František Bradáč. Ač drtivá 
většina pohřbů probíhá v kostele 
svatého Mikuláše, valná část jich je 
právě ve zmíněném domě na Karlo-
vě. A občas se stane i to, že lidé si 
objednají církevní pohřeb s knězem 
v oné síni na novém hřbitově. Čili 
další důvod ke zlepšení prostředí. 
„Zkrátka chceme, aby místnost 
vypadala důstojně. Myslím, že si 
to tohle místo zaslouží,“ podotkl 
starosta.

Iva Horká

Zájem soukromých investorů o budování fotovolta-
ických elektráren narůstá. Nejinak je tomu i ve Velkém 
Meziříčí, kde stavba jedné již probíhá. Vzniká na místě 
bývalé skládky odpadů na Jihlavské ulici naproti ben-
zince. Nedávno (v čísle 13) jsme o tom psali v našem 
týdeníku v souvislosti s tím, že se objevil další zájemce 
o stavbu této elektrárny na Třebíčské ulici u rozvodny 
vysokého napětí. To však nebyl poslední investor v 
této oblasti obnovitelných zdrojů energie ve Velkém 
Meziříčí. Vedení města na posledním jednání rady 
udělovalo souhlas se stavbou další. „Firma E.ON nás 
požádala o stanovisko k výstavbě již třetí fotovoltaické 
elektrárny v pořadí. Navíc se ukazuje, že bude ještě i 
čtvrtý zájemce,“ informuje místostarosta města Josef 
Komínek. „Investoři Malec a Pazdera hodlají stavět 
dvě elektrárny hned vedle sebe, a to na Karlově za 

Zájemců o výrobu elektřiny 
ze slunečního záření přibývá

lisovnou plastů a fi rmou Renault,“ doplňuje starosta 
František Bradáč s tím, že zatím město vyjadřovalo 
souhlas s výstavbou fotovoltaických elektráren na 
soukromých pozemcích v místech, která by stejně 
jiným způsobem využít nešla. Vzhledem k množícím 
se žádostem o vyjádření města proto radní starostu 
Bradáče pověřili udělováním souhlasu s tím, že bude 
vždy radu informovat. Město totiž v tomto případě, 
chce-li zájemce stavět na soukromých pozemcích, 
neuděluje povolení, ale pouze vyjadřuje své stanovisko 
pro fi rmu E.ON. 

Investice do výroby elektrické energie ze slunečního 
záření není zrovna malá. Ale díky podpoře státu a 
garanci vysoké výkupní ceny energie po dobu dvaceti 
let je zajištěna návratnost.

Martina Strnadová

Smuteční síň na Karlově čekají další vylepšení

Den otevřených 
dveří
a vyhlášení 
výsledků výtvarné 
soutěže
Pořádá Výchovný ústav Velké 
Meziříčí
Středa 20. 5. 2009 od 10.30 
hodin
V prostorách školy K Rakův-
kám 1

Koncert 
Hany Zagorové
Pořádá Jupiter club 
Sobota 23. 5. 2009 od 19.30 
hodin
Velký sál Jupiter clubu, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí

Více strana 7

Noční návštěva 
zdejšího zámku
Pořádá Muzeum Velké Me-
ziříčí
Sobota 23. 5. 2009 od 20 do 
24 hodin

Více strana 7

Divadlo
Dohazovač
S Kateřinou 
Brožovou
Pořádá Jupiter club
Pondělí 25. 5. 2009 od 19.30 
hodin

Více strana 7

Pro malý zájem je bez ná-
hradního termínu zrušeno 
vystoupení kouzelníka Pavla 
Kožíška a baviče Vladimíra 
Hrona, které se mělo konat 
v Jupiter clubu 27. května 
2009. Zakoupené vstupenky 
je nutno vrátit nejpozději do 
konce května letošního roku 
na programové oddělení Ju-
piter clubu Velké Meziříčí. 

Avizní okénko připravuje:
Iva Horká

NOVÝ telefonní 
seznam 
Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
– II. díl (školy)
Třetí část telefonního seznamu 
s čísly příspěvkových organi-
zací města bude zveřejněna 
v čísle 21. Kompletní celo-
stránkový seznam pak najdete 
v rozšířeném vydání čísla 22 ve 
středu 3. června 2009.
K přečíslování došlo z důvodu 
zastaralé stávající telefonní 
ústředny, která byla již ne-
funkční. Po určitou dobu lze 
používat jak původní, tak 
nová telefonní čísla. Radnice 
však veřejnost vyzývá, aby 
používali raději pouze nová, 
publikovaná čísla.

Více strana 3.

◄ Aby nevypadala smuteční síň 
takto prázdně, zástupci města se 
rozhodli, že její prostředí vylepší. 

Foto: Iva Horká

Fotogalerii
s Gastrodnem či me-

gakoncertem Chinaski 
a dalšími najdete na

www.velkomeziricsko.cz

Ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Marie Tománková přivítala na gastrodnu 
italské hosty – starostu San Benedetta del Tronto Giovanni Gaspariho, prezidenta obchodní komory Fausta 
Calabresiho a mistra kuchaře Francesca Cognigniho (na snímku).                          Foto: Martina Strnadová

Pečená vepřová panenka v se-
zamové krustě s jemnou zelenino-
vou směsí a noky ze šťouchaných 
brambor, či pro změnu vepřová 
rolka s klobásou, karlovarským 
knedlíkem a dušeným zelím, nebo 
raději nějakou sladkost v podobě 
šicího stroje z marcipánu a na zá-
věr růžičky třeba z mrkve? Takové 
i jiné kulinářské speciality nabídl 
již dvaatřicátý gastroden Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akademie 
ve Velkém Meziříčí. Přehlídku umu 
studentů a mnohé další zajímavosti 
mohli vidět návštěvníci v prosto-
rách školy ve středu 13. května. 
Práce studentů třetích ročníků 
byly pochopitelně vyhodnoceny 
odbornou porotou. V cukrářském 
oboru získaly první místo samé 
dívky – za čajové pečivo Lenka 
Vávrová, za slavnostní dort Jana 
Černá, za perník Hana Chocholá-
čová a za petits fours Eva Peňázová. 
Ve studené kuchyni vyhodnocení 
dopadlo obdobně opět vítězstvím 
dívek. Slavnostní mísa se nejlépe 
podařila Ivetě Havelkové, masová 
mísa Michaele Jonášové, finger 
food Kateřině Prokešové a carving 
Renatě Drápelové.     (Pokr. str. 4.)

Na Světlou přijeli Italové i studentky z roku 1949 Chinaski 
potěšili 

Meziříčské
Svým fanouškům př ijela do 

Velkého Meziříčí udělat radost 
populární česká skupina Chinaski. 
Její vystoupení se konalo v rámci 
prodejní a prezentační výstavy Mu-
sic Expo 2009 zdejší fi rmy Music-
Data, která se vepsala do povědomí 
i v americkém Bílém domě. Získala 
totiž prestižní zakázku na ozvučení 
projevu prezidenta Baracka Obamy 
v Praze letos v dubnu. A že umí, 
o tom se koneckonců přesvědčili 
i posluchači koncertů v závěru 
minulého týdne. Kromě Chinaski 
v čele s Michalem Malátným (39) 
se zdejšímu publiku v areálu na 
Sokolovské ulici představil také pre-
zident Akademie populární hudby 
ČR, nyní moderátor pořadu Nic než 
pravda a jinak též zpěvák a kytarista 
Petr Šiška. Ten zahrál s uskupením 
Legendy se vrací. Ty lehce ve svém 
nezaměnitelném podání přehrají 
i hity opravdových legend, známých 
snad všem generacím – od Pink 
Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Que-
en, Deep Purple, Erica Claptona, 
ABBY, Bon Joviho, Slade po 4 Non 
Blondes, Lennyho Krawitze, Green 
Day či Bruce Springsteena a jiných. 
Na místní akci ale nechyběly ani 
další skvělé kapely, včetně těch 
revivalových, či hudebníci zahra-
niční a domácí – jako třeba úspěšný 
účastník show Česko hledá supers-
tar Petr Bende. Hojně navštívený 
páteční mega koncert s ojedinělou 
laserovou show uváděl sám majitel 
firmy Tomáš Ouředníček, který 
připomněl, že uvedenou výstavu 
Music Expo pořádají jednou za dva 
roky. „To by Pražáci čuměli, co to 
tu ve Velkém Meziříčí máte,“ řekl 
pochvalně na adresu organizátorů 
Petr Šiška.                     Iva Horká

(Více strana 6 a ve fotogalerii na 
www.velkomeziricsko.cz.)

Lídr kapely Chinaski Michal Ma-
látný v našem městě zazpíval téměř 
všechny svoje hity, Signální či Klá-
ru nevyjímaje.      Foto: Iva Horká
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Proč jsou školky přeplněné?
Stejně jako loni, tak i letos po zápisu do mateřské školy obdrželi ně-

kteří rodiče zamítavé rozhodnutí. Důvodem je omezená kapacita našich 
předškolních zařízení. Někdo může namítnout, proč se v minulosti 
omezovala, když nyní všude slyšíme o tom, že se zvyšuje porodnost. Je 
tomu skutečně tak?

Počátek nového milénia se vyznačoval klesajícím zájmem o školky, 
což bylo způsobeno nejen předchozím poklesem porodnosti, ale i mož-
ností pobírat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte. Pokud byl 
v rodině mladší sourozenec, nebylo výjimečné, že dítě poprvé nastoupilo 
do školky jako předškolák. Město tuto situaci řešilo nejprve uzavřením 
jednoho oddělení v MŠ Sportovní v září 1999, další oddělení bylo v září 
2001 uzavřeno v MŠ Sokolovská. Pokles zájmu však pokračoval, a proto 
Zastupitelstvo města schválilo k 30. 6. 2002 uzavření MŠ Ostrůvek a za 
rok i MŠ Poštovní. Původní kapacita 19 oddělení v sedmi školkách ve 
městě byla nastavena na 14 oddělení v pěti školkách, když se podařilo 
od roku 2003 znovu otevřít oddělení v MŠ Sokolovská. Tato kapacita po 
několik následujících let odpovídala poptávce a po zápisu se podařilo 
všechny děti umístit.

Situace se však začala výrazně měnit v roce 2008, kdy došlo ke změně 
zákona o státní sociální podpoře. Rodič si může zvolit délku výplaty ro-
dičovského příspěvku a současně jeho výši. Díky tomu došlo ke zvýšení 
zájmu rodičů o umístění mladších dětí, což jsme poprvé zaznamenali 
loni a ve větší míře letos. Ve stejné situaci jsou nejen školy v našich 
místních částech, ale i jinde v republice. Deklarovaná pomoc státu ve 
formě podpory tzv. miniškolek či fi remních školek, která měla dopro-
vázet výše uvedenou změnu zákona, dosud nebyla realizována. Situaci 
rovněž výrazně zkomplikovala vyhláška ministerstva zdravotnictví, na 
jejímž základě byla většina školek nucena snížit svou kapacitu z 28 na 
25 dětí v oddělení.

V našem městě však nedochází k výraznému nárůstu porodnosti, ale 
zvyšuje se zájem o MŠ především v případě, kdy chce rodič po dovršení 
tří let dítěte nastoupit znovu do zaměstnání. Vývoj porodnosti dlouhodobě 
sledujeme v rozmezí školních roků kvůli plánování obsazenosti základ-
ních škol. Na přiloženém grafu je zachycen vývoj počtu narozených dětí 
s trvalým pobytem v našem městě (bez místních částí) v jednotlivých 
letech od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2008 a současně počet dětí, které byly na jaře 
u zápisu. Ukazuje, že zvýšený zájem o umístění není vyvolán srovnatel-
ným růstem počtu narozených v předchozím období. Ten se dlouhodobě 
pohybuje okolo sta dětí narozených za rok.

Dnes komentuje téma týdne 
– týkající se přeplněných školek 
ve městě – další člen Rady města 
Velké Meziříčí Josef Komínek, 
místostarosta našeho města. Příští 
komentář (v č. 22) bude od radního 
ing. Radovana Necida.

Věřím, že situaci 
vyřešíme

Jak již bylo uvedeno v minulém 
vydání Velkomeziříčska, město se 
rozhodlo tuto situaci řešit znovuo-
tevřením volného oddělení školky 
na ulici Sportovní, které částečně 
řeší nastalou situaci. Ředitelka 

mateřské školy by samo-
zřejmě velmi ráda vyšla 
vstříc všem žadatelům 
o umístění, ale v dů-
sledku vzniklé situace, 
kterou nemůže ovliv-
nit, je bohužel nucena 
některé děti odmítat, 
či přeřazovat do jiné-
ho zařízení. Nakolik je 
tato situace dlouhodobá, 
nebo naopak přechodná, 
není možné v této chvíli 
jednoznačně odpově-
dět, protože se odvíjí 
nejen od individuálního 
rozhodnutí rodiny na 
základě jejích potřeb, 

ale i od aktuálního legislativního 
prostředí. S tímto problémem se 
však nepotýká jen naše město, ale 
je to problém většiny měst v celé 
České republice.

Jistým opatřením je otevření 
jeslí, což řeší právě děti kolem 
dvou let, které se nám hlásí do ma-
teřských školek. Město však v této 
chvíli neuvažuje o výstavbě nové 
mateřské školy ani jeslí. Věřím, 
že se stávající situaci podaří v do-
hledné době vyřešit ke spokojenosti 
všech žadatelů o místa v mateř-
ských školách.

Josef Komínek, místostarosta

KOMENTÁŘE RADNÍCH MĚSTA
Nové a navíc moderní veřejné 

toalety se v letošním roce začnou 
stavět v našem městě, v lokalitě 
s přiléhavým názvem Rozkoš. Do 
poněkud zastrčené uličky, avšak 
nedaleko od náměstí, se obyvatelé 
mohou dostat buď z ulice Kostelní, 
od prodejny Kotvička, nebo od ob-
chodu Fortna, či z ulice K Haltýři 
anebo z Novosadů úzkou uličkou 
V Podloubí.

Vzhledem k tomu, že se změnil 
kurz eura vůči koruně, zmíněná 
investice by se oproti původnímu 
rozpočtu z loňského roku prodra-

Moderní toalety postaví na Rozkoši
žila. Vyšla by na tři a půl milionu 
korun. Proto město muselo při-
stoupit k úspornějšímu opatření 
a namísto tří samostatných oddělení 
pro dámy, pány a vozíčkáře, slouči-
lo dvě z nich do jednoho. „Možným 
a navíc běžným řešením je udělat 
společné WC pro ženy a pro vo-
zíčkáře, protože lidí na vozíčku 
v našem městě moc není. Tímto 
bychom mohli uspořit,“ vysvětluje 
starosta města František Bradáč. 
„Z rozpočtu jsme museli tedy přidat 
ještě téměř 143 tisíc korun. I přesto 
tahleta levnější varianta vyjde na 

2.843.000 korun,“ dodal místosta-
rosta Josef Komínek. Město tímto 
tedy výrazně ušetřilo.

Mnohé však možná napadá otáz-
ka, zdali nepřijdou nové záchodky 
i tak př íliš draho. „Za takové 
peníze se dá postavit například 
domek,“ uvažuje starosta, „to je 
pravda. Ale my jsme zvažovali, zdali 
pořídit něco výrazně levnějšího, 
standardního, co by třeba dlouho 
nevydrželo, kdyby to nikdo nehlídal, 
anebo si raději připlatit za kvalitní 
technologii, která je odolná i vůči 
vandalům. Pochopitelně je tato 
varianta dražší, ale životnost je 
daleko vyšší.“ Podle sdělení vedení 
města totiž není nákladná samotná 
stavba, ale zmíněná zahraniční 
technologie.

Jaký provoz bude u nových toalet 
vybrán, zatím není vyřešeno. Jestli 
budou otevřené čtyřiadvacet hodin 
denně, nebo jen přes den a na noc 
se budou zavírat, se bude teprve 
dolaďovat. „Všechno se dá podle 
potřeby nastavit i na mince a po-
dobně. Režimy jsou tam různorodé, 
jen si vybrat,“ doplňuje vedení 
radnice a zároveň slibuje, že cesta 
k veřejným záchodkům bude v uli-
cích našeho města dobře označena. 
Aby lidé malou uličku Rozkoš bez 
potíží našli.

Iva Horká
Nové toalety budou zanedlouho stát v prostoru uličky Rozkoš kousek 
od náměstí, vedle garáže vlevo.                                  Foto: Iva Horká

Řeší kvalitu 
vody v kašně

Velkomeziříčští řeší, co s vodou 
v kašně na náměstí. V minulosti 
v ní běžně proudila voda ze studny 
pod lípami, avšak v loňském roce se 
její kvalita zhoršila. Navíc to bylo 
v době před oslavami šestistého vý-
ročí města a tím spíš nebylo vhodné, 
aby kašnou protékala páchnoucí 
nebo zelená voda. „Brali jsme tedy 
pitnou vodu z vodovodu a kašnou jí 
proteklo za sedmdesát tisíc korun,“ 
připomněl místostarosta Josef Ko-
mínek. To je nezanedbatelná částka, 
a proto město hodlá zavést opatření, 
jak upravit vodu ze studny, která 
je zadarmo. Mělo by jít o nějaký 
způsob fi ltrace a uzavřeného oběhu 
mezi kašnou a studnou. Město nyní 
hledá ten nejvhodnější. „Zatím jsme 
se na žádném systému nedohodli, 
zkusíme oslovit ještě nějakou jinou 
fi rmu,“ říká místostarosta Komínek 
s tím, že zpočátku bude zavedení 
systému asi nákladnější, ale později 
by město mělo uspořit.

Martina Strnadová

Budova po 
zateplení může
přesahovat do 

cizího pozemku
Zateplování budov a s tím sou-

visející úspora energií jsou dnes 
v popředí zájmu majitelů domů. 
Některým vlastníkům rodinných 
a bytových domů, kteří se rozhod-
nou budovu zateplit, však může 
vzniknout problém. A to u staveb, 
které stojí přímo na hranici pozem-
ku. Montáž zateplovacího systému 
totiž zvětší půdorys budovy, a ta 
potom může přesahovat na cizí 
pozemek. Tloušťka izolace přitom 
obvykle bývá zhruba deset centi-
metrů. „Pokud zateplením budovy 
vznikne přesah na městský pozemek 
právě těch deset až patnáct centime-
trů, dohodli jsme se, že to nebudeme 
nijak řešit a u rodinných domů dáme 
s přesahem části stavby souhlas,“ 
informuje místostarosta Josef Ko-
mínek o stanovisku vedení města.

-mrs-

Česká televize 
točila o soutěži

Bílé moře 
Vysočiny

Soutěž pro školáky Bílé moře 
Vysočiny pořádá letos již počtvrté 
Farma rodiny Němcovy. Akce pro-
bíhá pod záštitou Josefa Matějka, 
krajského radního pro oblast země-
dělství, ve spolupráci s Hotelovou 
školou Světlá a Obchodní akademií 
Velké Meziříčí a se Společností 
mladých agrárníků ČR. Smyslem 
akce je podpora českých mléčných 
výrobků a zvýšení povědomí ve-
řejnosti o zemědělské produkci na 
Vysočině.

Při této příležitosti navštívil štáb 
České televize žáky ze základní 
školy v Měříně, kteří se soutěže 
zúčastnili zatím pokaždé. V pon-
dělí 11. května natáčel děti přímo 
ve třídě při výrobě plakátu do sou-
těže. Druhý den se s nimi přesunul 
na farmu Němcových do Netína, 
kde zachytil ochutnávku mléčných 
výrobků. To vše spolu s reportáží 
o farmě i zpracování mléka můžete 
vidět již v sobotu 23. května 2009 
od 9.50 hodin na ČT 2 v pořadu 
Náš venkov.      Martina Strnadová

Vítězství v celostátní soutěži Zlatá tužka si do Velké-
ho Meziříčí přivezla studentka zdejšího gymnázia Ma-
rie Bradáčová. Obsadila první místo v jedné z kategorií 
letošního čtrnáctého ročníku zmíněné literární soutěže 
na téma Příběh. Zvláštní ocenění obdržela Radka Ka-
menská z Dolních Radslavic u Velkého Meziříčí se svojí 
prací Zima, která soutěžila mezi tématy Můj oblíbený 
kousek přírody. Ceny dívky převzaly začátkem května 
v městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Právě 
odtud je i pořadatel uvedeného soutěžního klání, jímž 
je tamní dům dětí a mládeže (DDM). „Obdrželi jsme 
celkem 229 prací od 212 mladých pisatelek a pisatelů. 
Tímto se letošní ročník zařadil k těm vůbec nejúspěš-
nějším,“ vyjádřil svoje uspokojení jeden z porotců 
Vladimír Jiřička z královedvorského DDM, „všechny 
nás těší, že vás ještě nesemlela kola 
civilizace a počítač používáte k tak 
bohulibé činnosti, jakou psaní nepo-
chybně je. Jen tak dál!“ povzbudil 
nové tvůrce porotce Jiřička. Vzápětí 
ale upozornil, že se našli i tací, kteří 
chtěli podvádět a ‚vypůjčili‛ si texty 
písničkářů Nohavici a Plíhala. „Cel-
kem bylo uděleno třicet cen ve třech 
tématech tří věkových kategorií, 
a to od 10 do 12, od 13 do 15 a od 16 
do 20 let,“ dodal V. Jiřička.

Na slavnostní převzetí se do-
stavily asi tři desítky lidí – mladí 
autoři, jejich rodiče, prarodiče, sou-
rozenci i učitelé. A právě posledně 
jmenovaným organizátoři děkují za 
to, že svým žákům soutěž nabídli 
a zařídili odeslání prací. To se týká 
i profesorky místního gymnázia 
PaedDr. Evy Kočí Valové, která 
dílo studentky Bradáčové do sou-
těže poslala.

„Naše životy jsou ovlivňovány 
mnohým. Psát o tomto školní stylis-
tickou práci v době, kdy je vyhlášen 
XIV. ročník celorepublikové lite-

rární soutěže Zlatá tužka a zdejší 
dům dětí a mládeže zprostředkuje 
možnost vstoupit do této aktivity, 
je skutečně souhra náhod,“ uvedla 
pro náš týdeník E. Kočí Valová, 
„náhodou však už není citlivost, 
vnímavost, vypravěčská schopnost, 
hluboké porozumění a pochopení, 
literární nadání... To vše se proje-
vilo u studentky druhého ročníku 
velkomeziříčského gymnázia Marie 
Bradáčové. Její kompozice vznikla 
jako reakce na zadaný citát Shiele 
Grahamové: Můžeš mít vše, co 
chceš, jestli to chceš dosti zoufale. 
Musíš to chtít s takovou silou, kte-
rá vybuchuje skrze kůži a spojí se 
s energií, jež stvořila svět.“ Práce 
podle sdělení profesorky Kočí Valo-
vé překvapila svojí vysokou lidskou 
i stylistickou úrovní nejen v hodině 
českého jazyka, ale právě i porotu 
ve zmíněné literární soutěži.

A jaké dojmy má sama autorka? 
Čekala, že stane na stupních vítězů? „Abych pravdu 
řekla, tak jsem na to úplně zapomněla. Ale překvapená 
jsem byla,“ podělila se se svými dojmy Marie Bradá-
čová. Přiznala také, že na slohové práci o opravdové 
lásce začala pracovat až den před jejím odevzdáním. 
Zato však několik hodin. „Mohli jsme si vybrat ze čtyř 
citátů a mě oslovil ten od S. Grahamové. Navíc jsem 
chtěla vypravování, a tak jsem hledala příběh. Pak 
mi někdo poradil ten o Maxmiliánu Kolbem, tak jsem 
si o něm něco nastudovala a napsala volný slohový 
útvar,“ řekla studentka, kterou psaní podle jejích slov 
skutečně baví.

Iva Horká
(Posuďte tedy vítězný příběh sami. Najdete ho 

v dnešním čísle na straně 6.)

Příběh studentky gymnázia zvítězil

Marie Bradáčová z velkomeziříčského gymnázia přebírá první cenu v sou-
těži Zlatá tužka za příběh o lásce, který napsala. Foto: Archiv týdeníku VM

Radka Kamenská, která si odvezla zvláštní ocenění, se svými rodiči na 
slavnostním předání cen ve Dvoře Králové.   Foto: DDM Dvůr KrálovéIng. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ
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OKÉNKO KRAJE

Základní škola Sokolovská
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Hladik Petr ředitel 566 782 101
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Běhůnková Lenka zástupkyně 566 782 103
ZŠ – ul. Sokolovská  Tůmová Ilona hospodářka – sekretariát 566 782 102
ZŠ – ul. Sokolovská   sborovna 566 782 104
ZŠ – ul. Sokolovská  Hágerová Marta ekonomka 566 782 105
ZŠ – ul. Sokolovská  Šišpela Jan školník 566 782 106
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Trojanová Naděžda učitelka – TV 566 782 107
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Kostečková Jitka učitelka – př. 566 782 108
ZŠ – ul. Sokolovská RNDr. Kučerová Radomíra učitelka – chemie 566 782 109
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Blažek Pavel ICT koordinátor 566 782 110
ZŠ – ul. Sokolovská Ing. Třeštíková Lenka učitelka – informatika 566 782 111
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Gebre Selassie Jana učitelka – fyzika 566 782 112
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Dvořáková Anežka učitelka – zeměpis 566 782 113
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Táborská Petra učitelka – A.j. 566 782 114
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Smutková Marie učitelka – matematika 566 782 115
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Bíbrová Ivana učitelka – č.j., výtv. vých. 566 782 116
ZŠ – ul. Sokolovská Mgr. Běhůnková Lenka učitelka – dílny 566 782 117
ZŠ – ul. Sokolovská PaedDr. Hibšová Eva učitelka – knihovna 566 782 118
ZŠ – ul. Sokolovská  Harčarik Peter prodavač – bufet 566 782 119
ZŠ – ul. Sokolovská Ing. Třeštíková Lenka vých. poradce 566 782 120
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Kaštan Karel učebna 566 782 164
ZŠ – ul. Komenského  Stará Libuše družina 566 782 150
ZŠ – ul. Komenského Bc. Hanáková Jitka družina 566 782 151
ZŠ – ul. Komenského  Krátká Dana kancelář 566 782 152
ZŠ – ul. Komenského  Zelený Bohumil školník 566 782 153
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Kaštan Karel kabinet 566 782 154
ZŠ – ul. Komenského  Kopečná Eva aula 566 782 155
ZŠ – ul. Komenského  Krátká Dana kabinet 566 782 156
ZŠ – ul. Komenského   sborovna 566 782 157
ZŠ – ul. Komenského   knihovna 566 782 158
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Šulcová Miroslava učebna 566 782 159
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Karásková Dagmar učebna 566 782 160
ZŠ – ul. Komenského   učebna – počítačová 566 782 161
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Psohlavcová Jana učebna 566 782 162
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Ráčková Petra jaz. uč. 566 782 163
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Janoušková Iva učebna 566 782 165
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Moravová Vladimíra učebna 566 782 166
ZŠ – ul. Komenského Mgr. Kamanová Pavla učebna 566 782 167
ZŠ – ul. Poštovní (ŠJ)  Hladíková Marie jídelna – vedoucí 566 782 121
ZŠ – ul. Poštovní (ŠJ)  Hejlová Anežka jídelna – adm. prac. 566 782 122

Základní škola Oslavická
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Suchá Dagmar ředitelka 566 782 222
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Urbánek Karel zást. řed. 566 782 211
ZŠ – ul. Oslavická Ing.  Kuřátková Věra sekretářka 566 782 210
ZŠ – ul. Oslavická   ekonomka 566 782 213
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Klimešová Helena učitelka 566 782 211
ZŠ – ul. Oslavická   sborovna 566 782 229
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Dvořáková Alena učitelka 566 782 253
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Hladíková Ivana učitelka 566 782 252
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Dvořáková Věra učitelka 566 782 255
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Kuklíková Věra učitelka 566 782 256
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Náhliková Jitka učitelka 566 782 257
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Stočková Petra učitelka 566 782 257
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Kučerová Bohumila učitelka 566 782 258
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Bližňák Jiří učitel 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Zralý Jiří učitel 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Roušová Jitka učitelka 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická Mgr.  Dvořáková Alena učitelka 566 782 259
ZŠ – ul. Oslavická  Šoukalová Marie ved. ŠJ 566 782 280
ZŠ – ul. Oslavická  Horáková Vladimíra ved. ŠD 566 782 270
ZŠ – ul. Oslavická  Veselá Zdeňka vychovatelka 566 782 270
ZŠ – ul. Oslavická  Roblová Miluše vychovatelka 566 782 270
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Svobodová Marie učitelka 566 782 230
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Obršlíková Helena učitelka 566 782 230
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Blahová Libuše učitelka 566 782 231
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Musilová Bohdana učitelka 566 782 232
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Kopecká Radka učitelka 566 782 232
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Rösslerová Barbora učitelka 566 782 233
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Dufková Libuše učitelka 566 782 234
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Požárová Marie učitelka 566 782 234
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Urbánková Alena učitelka 566 782 234
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Obršlíková Helena učitelka 566 782 235
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Kopecká Radka učitelka 566 782 235
ZŠ – ul. Oslavická Ing. Záviška Vincenc učitel 566 782 251
ZŠ – ul. Oslavická  Čejková Monika učitelka 566 782 251

Městský úřad má nová telefonní čísla – 2. díl
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Klimešová Helena učitelka 566 782 214
ZŠ – ul. Oslavická Mgr. Zralý Jiří učitel 566 782 254
ZŠ – ul. Oslavická  Homola Radomír  školník 566 782 299

Základní škola Školní
ZŠ – ul. Školní Mgr. Blažek Petr ředitel 566 782 322
ZŠ – ul. Školní Ing. Boučková Marcela zástupkyně ředitele 566 782 324
ZŠ – ul. Školní Ing. Dohnalová Lenka sekretářka 566 782 320
ZŠ – ul. Školní  Smejkalová Renata ekonomka 566 782 321
ZŠ – ul. Školní  Matoušková Naděžda  jídelna 566 782 323
ZŠ – ul. Školní  Chlumská Jana družina 566 782 325
ZŠ – ul. Školní  Kovtunová Věra družina 566 782 326
ZŠ – ul. Školní   družiny – kabinet 566 782 327
ZŠ – ul. Školní  Mastná Miluše družina 566 782 328
ZŠ – ul. Školní Mgr. Teplá Lucie družina 566 782 329
ZŠ – ul. Školní  Kuklík Jiří školník 566 782 333
ZŠ – ul. Školní Mgr. Blaťáková Hana učitelka 566 782 337
ZŠ – ul. Školní Mgr. Miškelová Věra učitelka 566 782 337
ZŠ – ul. Školní Mgr. Teplá Lucie učitelka 566 782 338
ZŠ – ul. Školní Mgr. Komárková Olga učitelka 566 782 338
ZŠ – ul. Školní Mgr. Maxová Bohumila učitelka 566 782 339
ZŠ – ul. Školní Mgr. Nováková Miroslava učitelka 566 782 339
ZŠ – ul. Školní Mgr. Vošmera Josef učitel 566 782 341
ZŠ – ul. Školní Mgr. Rosová Jitka učitelka 566 782 342
ZŠ – ul. Školní Mgr. Drlíčková Hana učitelka 566 782 342
ZŠ – ul. Školní Mgr. Kučerová Jana učitelka 566 782 343
ZŠ – ul. Školní Mgr. Masnicová Leona učitelka 566 782 343
ZŠ – ul. Školní Mgr. Kubátová Jana učitelka 566 782 344
ZŠ – ul. Školní Mgr. Mičková Markéta učitelka 566 782 344
ZŠ – ul. Školní Mgr. Picková Ladislava učitelka 566 782 345
ZŠ – ul. Školní Mgr. Najmanová Iva učitelka 566 782 345
ZŠ – ul. Školní Mgr. Ščerbová Jitka učitelka 566 782 346
ZŠ – ul. Školní Mgr. Tlustá Blanka učitelka 566 782 348
ZŠ – ul. Školní Ing. Fikrová Renata učitelka 566 782 350
ZŠ – ul. Školní Mgr. Koudelová Hana učitelka 566 782 350
ZŠ – ul. Školní Mgr. Urbanová Jana učitelka 566 782 350
ZŠ – ul. Školní  Kaštan Petr asistent pedagoga 566 782 351
ZŠ – ul. Školní   školník – vchod 566 782 352
ZŠ – ul. Školní Mgr. Brabcová Hana učitelka 566 782 356
ZŠ – ul. Školní Mgr. Beranová Hana učitelka 566 782 356
ZŠ – ul. Školní Mgr. Čejková Monika učitelka 566 782 358
ZŠ – ul. Školní Mgr. Ubr Daniel učitel 566 782 358

Základní škola a Praktická škola
ul. Poštovní Mgr. Prokop Josef ředitel školy 566 781 950

Základní umělecká škola
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásek Martin ředitel 566 782 400
ZUŠ – ul. Poříčí  Hajný Radovan zástupce ředitele 566 782 403
ZUŠ – ul. Poříčí  Snížková Jana účetní 566 782 402
ZUŠ – ul. Poříčí  Dočkal Jiří učitel 566 782 406
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Doležalová Hana ml. učitelka 566 782 416
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Doležalová Hana učitelka 566 782 415
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Fučíková Lea učitelka 566 782 408
ZUŠ – ul. Poříčí  Havelka Stanislav učitel 566 782 419
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásek František učitel 566 782 418
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásek Martin učebna 566 782 401
ZUŠ – ul. Poříčí  Karásková Hana učitelka 566 782 423
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Komínek Ladislav učitel 566 782 411
ZUŠ – ul. Poříčí Dis. Kostelníková Klára učitelka 566 782 407
ZUŠ – ul. Poříčí  Masnicová Dagmar učitelka 566 782 426
ZUŠ – ul. Poříčí  Motáčková Miluše uklízečka 566 782 421
ZUŠ – ul. Poříčí dipl. um. Němcová Zdeňka učitelka 566 782 414
ZUŠ – ul. Poříčí  Němec Petr učitel 566 782 413
ZUŠ – ul. Poříčí  Pitlík Rudolf učitel 566 782 424
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Plachá Šárka učitelka 566 782 420
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Štouračová Markéta učitelka 566 782 425
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Štursová Jana učitelka 566 782 427
ZUŠ – ul. Poříčí Dis. Tejralová Darina učitelka 566 782 410
ZUŠ – ul. Poříčí Mgr. Urbanová Jana učitelka 566 782 417
ZUŠ – ul. Poříčí Dis. Vaňhara Josef učitel 566 782 412
ZUŠ – ul. Poříčí dipl. um. Vasková Lenka učitelka 566 782 409
ZUŠ – ul. Poříčí  Trčka Jiří školník 566 782 405
ZUŠ – ul. Poříčí   učebna – modelovna 566 782 404

 Sídlo Titul Příjmení jméno Funkce Tel. číslo  Sídlo Titul Příjmení jméno Funkce Tel. číslo

Další díl bude v čísle 21. Kompletní seznam najdete v čísle 22.

Čtvrteční ráno minulého týdne 
v zámeckém parku „přivítalo“ ná-
vštěvníky hromadami nepořádku. 
Zejména kolem laviček, ale i upro-
střed trávníku byly rozesety papíry, 
plastové lahve a kelímky, prázdné 
krabičky od cigaret a lahve od al-

koholu, přičemž z mnohých zbyly 
jenom střepy. Někdo si v parku 
pravděpodobně udělal pořádný 
mejdan. „Dokonce jsem tam ráno 
narazil na hocha a dvě dívky, kteří 
tam stanovali. No to už je vrchol,“ 
popisuje Jiří Michlíček, který nám 

do redakce kvůli tomu zavolal. 
Zámecký park ve Velkém Meziříčí 
vlastní rodina Podstatzkých, která 
o něj pečuje. Jeden z majitelů objek-
tu Jan Podstatzký k situaci podotkl: 
„No to bývá vždycky po nějaké 
větší akci ve městě. Co nám zbývá, 
musíme to poklidit. Nechceme park 
zavřít úplně, ale přemýšlíme o tom, 
že bychom jej zamykali alespoň 
na noc – od osmi večer do rána.“ 
Málokomu by se asi zamlouvalo, 
dávat veřejnosti k dispozici svůj 
majetek a pak muset na vlastní ná-
klady napravovat škody. „Vadí mi 
na tom, že někteří nejsou schopni 
tyhle vlastnické otázky respektovat. 
A taky žasnu, že to městská policie 
neřeší, když se to stává pravidelně, 
týden co týden z pátku na sobotu,“ 
říká J. Michlíček, mimo jiné také 
městský zastupitel, a dodává, „ale 
to není jen věcí městské policie, ale 
taky radních a nás zastupitelů. Dám 
podnět na radu i zastupitelstvo, 
abychom to nějak řešili.“ Městská 
policie přitom podle informací ve-

doucího strážníka Petra Dvořáka 
koná v zámeckém parku kontroly 
pravidelně od jarních měsíců přes 
léto, vždy v podvečer. Dohlíží i na 
zadní část parku pod dálničním 
mostem, kde se soustřeďují spreje-
ři. Na náš dotaz, kde byli ve středu 
večer, Petr Dvořák vysvětluje: „Na 
náměstí byl po celý den jarmark. 
Navečer jsme dohlíželi na ukonče-
ní trhu včetně toho, aby si trhovci 
po sobě také uklidili. Pak se naše 
hlídka přesunula k Excaliburu, kde 
byla hlášena párty.“ 

Pokud ve městě probíhá víc akcí 
současně, dochází pochopitelně 
k velkému soustředění lidí. To s se-
bou mnohdy nese i problém vanda-
lismu. A Velké Meziříčí zase nemá 
strážníků tolik, aby stihli být všude. 
„Má-li nějaká akce silnější dopad 
na město, pak je pro nás priorit-
ní,“ vysvětluje vedoucí strážník. 
„Budeme to sledovat a ještě víc se 
na to zaměříme,“ doplňuje starosta 
František Bradáč.

Martina Strnadová

Zaměstnanec rodiny Podstatzkých vyváží plné kolečko skla, plas-
tů a papírů. Další spousta odpadků se na trávníku parku ještě válí. 

Foto: Martina Strnadová

Silnice dostanou nové povrchy
Silnice II. a III. tříd, které jsou v majetku kraje Vysočina, čeká v nad-

cházejícím letním období řada úprav a nové asfaltové povrchy. Kromě 
toho bude obnoveno odvodnění komunikací, částečně osazena svodidla 
a směrové sloupky a obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. Ři-
diči, kteří krajem denně projíždí nebo se na Vysočinu chystají, by se měli 
připravit na určitá dopravní omezení. Krajská rada dnes schválila dalších 
13 investičních akcí v délce 180 km a v hodnotě asi 750 milionů korun. 
Celkové náklady na rekonstrukci krajských komunikací se budou letos 
pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Většina akcí by měla být fi nancována 
z evropských fondů. „Ke všem investičním akcím jsme přistoupili z dů-
vodu nevyhovujícího stavebního stavu vozovek v těchto úsecích. Všichni 
chceme nové, kvalitní a bezpečnější komunikace, které dopravu po kraji 
následně zrychlí. Vedle toho plánujeme uspíšit i další investiční akce na 
krajských komunikacích, tak abychom alespoň částečně dokázali zmírnit 
dopady hospodářské a ekonomické krize,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
dopravu a majetek Libor Joukl. „Stavební práce na vybraných úsecích 
krajských silnic budou zahájeny v červenci letošního roku a dokončeny 
by měly být začátkem října 2009. O dopravním omezení na vybraných 
úsecích budou řidiči informováni prostřednictvím dopravního webu kraje 
Vysočina,“ doplnila vedoucí odboru dopravy Hana Strnadová.

Schválené investiční akce: II/410 od I/23 – Želetava, II/360 Jimramov 
– Moravec, II/129 Cetoraz – Jiřičky, II/351 od II/602 – Třebíč, II/151, 
III/15113 od I/38 – Budeč + Štěpkov – Budkov, II/354 Nové Město na 
Moravě – Svratka, III/03810 Havlíčkův Brod – Přibyslav, II/133 Horní 
Cerekev – kř. II/602, II/348, II/131 Štoky – Petrovice – Větrný Jeníkov, 
II/339 Ledeč nad Sázavou – hr. kraje, II/133, III/1335 Nový Rychnov – 
Rohozná, II/639 Horní Cerekev – Kostelec, II/402 Batelov – hr. okresu

Vedle fi nančních prostředků na investice do komunikací vyčlenil 
kraj Vysočina ve svém rozpočtu i 250 milionů korun na souvislé opravy 
a údržbu. Kraj Vysočina vlastní přibližně 4600 kilometrů silnic II. a III. 
třídy a v roce 2009 hodlá proinvestovat do své silniční sítě kolem 1,5 mld. 
korun.                          Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Podporují venkov
Podpora obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj letos pomůže 

42 projektům z kraje Vysočina. Více než 12,5 milionu korun má v našem 
regionu podpořit obnovu a výstavbu zařízení a objektů pro práci s dětmi 
a obnovu drobných sakrálních staveb na venkově. Z tohoto programu 
jsou již tradičně podporovány i projekty obcí oceněných v rámci soutěže 
Vesnice roku. Program přispívá ke zvýšení atraktivity malých obcí pro 
mladé rodiny a zlepšování kvality života na venkově.

Na výzvu k podání žádosti o podporu z tohoto programu obdrželo mi-
nisterstvo celkem 1 061 žádostí s celkovou výší požadované dotace 276 
mil. Kč. Po formální a věcné kontrole všech žádostí bylo vybráno 625 
projektů v celkové výši dotace 167 mil. Kč, čímž byly vyčerpány veškeré 
zdroje určené pro fi nancování programu. Přehled schválených projektů je 
zveřejněn na webových stránkách MMR v sekci Regionální politika.  -svat-

Kraj Vysočina přidá na platy 
zaměstnancům ve svých zdravot-
nických zařízeních v letošním roce 
více než 32 milionů korun. Návrh 
hejtmana kraje Vysočina Jiřího Bě-
hounka dostal podporu krajských 
zastupitelů. Zdravotničtí pracovníci 
si polepší už s výplatou za měsíc 
duben. Mimořádná krajská dotace 
bude nemocnicím pokrývat i souvi-
sející odvody a do platů zaměstnan-
ců krajských nemocnic se bude pro-

Přidají na platy zdravotníků
mítat až do konce letošního roku. 
„K tomuto kroku jsme se rozhodli 
z důvodu zabezpečení stabilizace 
lidských zdrojů v nemocnicích zři-
zovaných krajem. Naše doporučení 
ředitelům zní: Pro lékaře je určena 
částka 1.000 korun a pro všechny 
ostatní zaměstnance 500 korun 
měsíčně,“ upřesnil hejtman. Jedním 
z důvodů k tomuto kroku je také 
řešení problémů s personálním ob-
sazením některých profesí.   -svat-

V zámeckém parku opět řádili vandalové

V souvislosti s výstavbou pro-
tihlukové stěny (145,5.-146,9. km) 
platí od 4. května na dálnici D1 
uzavírka. Začátek uzavírky ukazuje 
snímek. Její první fáze potrvá do 6. 
června. Doprava při ní je vedena 
v pravém jízdním pásu kolem pra-
covního místa dvěma jízdními pru-
hy, které jsou zúžené. Levý jízdní 
pás zůstává bez omezení.

Druhá fáze bude následovat 
hned od 7. června do 5. září, kdy 
se přidají i práce na opravě mostu 
u sjezdu Velké Meziříčí – východ. 

Na dálnici jsou uzavírky
Doprava kolem pracovního místa 
bude vedena opět dvěma zúženými 
jízdními pruhy pravého pásu.

Třetí fáze prací bude probíhat 
od 6. září do 24. října, a to opět 
pouze na protihlukové stěně za 
stejných omezení jako v případě 
první fáze.

Od 25. října do 8. listopadu 
bude probíhat poslední fáze prací 
– stavba portálu. V pravém i levém 
jízdním pásu budou dva pomocné 
jízdní pruhy. 

Text a foto: Martina Strnadová
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OSOBNOSTI VELKOMEZIŘÍČSKA

POŘAD BOHOSLUŽEB

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Dne 17. února 2009 vzpomenou 
hasiči velkomeziříčského okrsku 
i žďárského okresu 35. výročí 
úmrtí br. Antonína Uhlíře, rodáka 

z Radkova 
u Moravce, 
k t e r ý  s e 
tam naro-
dil 24. 12. 
189 9.  Po 
studiích na 
velkome-

ziříčské reálce učil v Křižanově, 
Osové Bítýšce, Tasově, Vidoníně 
a Ořechově. Do SDH vstoupil v roce 
1925 ve Vidoníně. Zastával různé 
funkce sborové i župní. V roce 1938 
byl zvolen župním náčelníkem. 

Prošel různými kurzy hasičské ško-
ly, byl zkušebním komisařem a měl 
dlouholetou hasičskou praxi. V roce 
1941 byl jmenován Moravskou 
zemskou hasičskou jednotou v Brně 
zástupcem velitele IV. kraje.

Do místní jednoty Českosloven-
ského svazu požární ochrany ve 
Velkém Meziříčí vstoupil 1. 8. 1950. 
Zemřel v novoměstské nemocnici 
ve věku 75 let. Velký počet požární-
ků ho doprovodil na poslední cestě 
a za všechny se s ním rozloučil jeho 
spolužák a spolupracovník župy 
Krškovy, řídící učitel František 
Horký z Budišova. V hasičství 
pracoval neúnavně téměř 50 let. 
Čest jeho památce!         –VGS-

Pravda vítězí?
Před čtrnácti lety, právě v květnu, jsem poprvé předstoupil k oltáři jako 

kněz. Jak je to zvykem, měl jsem vytištěné primiční obrázky a na nich 
citát z 2. listu Korintským: „Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž 
jen ve jménu pravdy.“

Husova slova „Pravda vítězí“ – si můžeme přečíst na prezidentské vlaj-
ce. Pravdou je, že pravda vítězí. Ale je otázka, jestli je to tak vždycky?

Sdělovací prostředky 10. května informovaly: Praha – Petici proti údaj-
ným nevybíravým praktikám českého bulvárního tisku podepsalo přes 
patnáct signatářů ze světa českého divadla a fi lmu, hudby a literatury. Se žá-
dostí o podpis a důsledný bojkot bulvárních médií se na své kolegy obrátili 
herec Marek Vašut a spisovatel Michal Viewegh. Petice vyjde jako placená 
inzerce v pondělních Lidových novinách. „Odmítáme nadále mlčky přihlížet 
tomu, jak nejrůznější neumětelové každý den anonymně a beztrestně špiní 
jména lidí, kteří v životě něco dokázali,“ říkají autoři petice.

Hurá! Konečně se někdo ozval a je ochoten bojovat za pravdu. Bohužel, 
jsem velký pesimista a bojím se, že petice tady nepomůže. Problém je 
v těch, kteří bulvár kupují a co horší, věří tomu, co je tam napsané. Jsou 
naivní nebo blbí? Jsou jenom zvědaví nebo i škodolibí?

Obhájci bulváru budou tvrdit, že každá ze zpráv má nějaký důvod. 
V každé věci je aspoň trochu pravdy. Možná ano, možná ne. Ale je třeba 
namítat, že neexistuje polopravda, nebo lépe řečeno, polopravda je lež. 
Jestli bychom chtěli něco zveřejnit, tak to musí být kompletní, přezkoumané 
a dokázané. Ale – POZOR – ne vždy to může být správně vyjádřené. Pravda 
je sice důležitá, ale větší hodnotu než pravda má láska. Není možné, aby 
jedno existovalo bez toho druhého. Pravda bez lásky je krutá a láska bez 
pravdy je naivní a může být i slepá. Prostě: Pravda a láska vítězí.

P. Lukasz Szendzielorz

Středa 20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
 7.00 Mše sv. za rodiče Pavlů, sourozence, sestru a bratra. o. L. Sz.
19.00 Mše sv. – Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 21. 5. Svátek výročí posvěcení katedrály
 7.00 Mše sv. za Julii Hájkovou a duše v očistci. o. P. K.
18.00 Mše sv. za rodiče Zetelovy, jejich sourozence,
 dva syny, P. Aloise, za kněze a za M. Zetelovou. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Vídeň o. M. P.
Pátek 22. 5.
 8.00 Mše sv. za rodiče Štoksovy. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců. o. M. P.
16.00 Novena k Duchu svatému
16.30 Mše sv. pro mládež – za Antonína Práška,
 Jana Rosu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci. o. L. Sz.
Sobota 23. 5.
 7.00 Mše sv. za rodiče Kašparovy, syna Josefa,
 rodiče Koukalovy a za Františka Tlustého. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodiče Anežku a Ludvíka Šitkovy,
 bratra Petra, rodiče Marii a Stanislava Kosourovy
 a duše v očistci. o. M. P.
Neděle 24. 5. Slavnost nanebevstoupení Páně – den modliteb za sdě-
lovací prostředky
 7.30 Mše sv. za rodiče a celou přízeň. o. P. K.
 9.00 Mše sv. za Anežku Bambulovou, rodinu
 a za rodinu Klímovu. o. P. K.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi – na poděkování
 za 50 let života a za dar víry. o. L Sz.
17.30 Májová pobožnost
18.00 Mše sv. za rodinu Vávrovu a sourozence. o. L. Sz.
Pondělí 25. 5.
 7.00 Mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Hlavovy
 a Jahodovy. o. P. K.
14.00 Mše sv. v nemocnici. o. P. K.
Úterý 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
 7.00 Mše sv. za rodiče Teplovy a Čížkovy,
 jejich syna Josefa, za Boží ochranu pro celou rodinu. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro děti – za rodinu Tomkovu, Šurdovu,
 Rousovu a duše v očistci. o. L. Sz.
Středa 27. 5.
 7.00 Mše sv. za Josefa Čmucha, rodiče Čmuchovy
 a rodiče Jakubcovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice
Farní oznámení
Ve středu v 18.30 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní 
mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 bude adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V pátek 22. 5. v 16.30 bude mše sv. pro mládež. Po mši sv. bude setkání 
mládeže, zejména biřmovaných. V sobotu 23. 5. v 8.00 bude odjezd mi-
nistrantů na výlet do Prahy a v 18.30 bude příprava na svátost manželství. 
Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme slavit v neděli 24. 5. Děkuji 
všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkuji za přípravu slavnosti biřmování, 
1. přijímání, za úklid kostela.                                                              -ls-

Zdislavské slavnosti 2009 v Křižanově
Sobota 23. května
15.00 mše na Svaté u Kadolce s farníky a kněžími velkomeziříčského 

děkanství. Po mši tradiční malé občerstvení pro poutníky.
18.00 začátek na farní zahradě v Křižanově s občerstvením a hudbou
19.00 Katolický dům – beseda pro rodiče přednášející Mgr. B. Poláček, farář 

z Vel. Bíteše „Jak žít duchovním životem v rodině v dnešním světě“
Večerní bdění se Svatou Zdislavou na farní zahradě – posezení pro 

potěchu duše
Neděle 24. května
 6.15 první mše – křižanovští duchovní
 7.30 mši celebruje Mgr. S. Bedřich, farář z farností Lysice a Bedřichov. 

Při liturgii bude zpívat mládežnický sbor z Křižanova.
10.30 mši celebruje Mgr. S. Bedřich, farář z farností Lysice a Bedřichov. 

Při liturgii bude zpívat chrámový sbor z farnosti Troubsko.
14.30 svátostné požehnání
15.30 malý fotbalový turnaj ministrantů našeho děkanství

Srdečně zve otec Tomáš a křižanovští farníci

Den matek v Dobré Vodě
Všední čtvrteční odpoledne 14. května plné nevšedních zážitků a po-

hody připravily svým maminkám a babičkám ke Dni matek děti MŠ 
a ZŠ v Dobré Vodě. Přivítal nás sál vyzdobený pracemi dětí a karafi át 
od paní starostky. Zajímavý program zahájili nejprve naši nejmenší, poté 
následovalo vystoupení žáků ZŠ. Každé dítě se alespoň na chvíli stalo 
fi lmovou nebo televizní hvězdou. Smích nebral konce, někdy naopak 
i slzička ukápla. Velice vtipný byl popis babiček jejich vnoučaty, kde se 
každá „našla“. A všichni dohromady, pod vedením výborných učitelek, 
v čele s p. ředitelkou nás utvrdili v tom, že i na malé škole se dají dělat 
velké, a hlavně hezké věci. Klobouk dolů, milé paní učitelky!

Za nevšední zážitky děkují maminky a babičky dětí

V pondělí 11. května se konal 
ve Žďáře nad Sázavou 24. ročník 
okresního kola soutěže Mladý za-
hrádkář pod záštitou místostarost-
ky Žďáru a poslankyně Parlamentu 
ČR Dagmar Zvěřinové a poslance 
Parlamentu ČR Karla Černého.

Děti absolvovaly znalostní test 
z botaniky, ekologie, zelinářství, 
také poznávaly okrasné, pokojové 
a klíčící rostliny či semínka.

Soutěž byla dost náročná, ale 
velmi zajímavá díky dobrovolní-
kům z Územního sdružení Českého 
zahrádkářského svazu, kteří též dě-

Soutěž Mladý zahrádkář
tem zajistili pohoštění a příjemnou 
atmosféru během soutěže. Všichni 
soutěžící obdrželi po soutěži diplom 
za účast, africkou fi alku a drob-
né ceny. Vítězové získali krásný 
diplom, vše co ostatní soutěžící 
a navíc nádhernou orchidej.

V mladší kategorii soutěžilo 35 
žáků, první tři místa obsadily: 1. Šár-
ka Bednářová ze Žďáru nad Sázavou, 
2. Martina Pepíčková z Bystřice, 
3. Simona Toufarová z Pavlínova.

Jsme malou školičkou o 17 dětech 
a přesto se naši žáci dokáží probo-
jovat do okresního kola dost nároč-

né soutěže. 
Velkou ra-
dos t  n á m 
udělala 
Simona 
Toufarová 
svým t ře-
t í m  m í s -
tem. Všem 
soutěžícím 
p a t ř í  d í k 
a gratula-
ce. Jen tak 
dál!

Mgr. Ma-
rie Grego-
rová, ředi-
telka školy

Současně s gastrodnem probíhaly na náměstí řemeslné trhy. Ke koupi 
nafukovacího balonku lákala děti i živá opice.   Foto: Martina Strnadová

Na Světlou se po šedesáti letech přijely podívat také bývalé žačky Eliška 
Kamencová (vlevo) ze Znojma a Naďa Seidlová až z Pardubic.

Foto: Martina Strnadová

Bára Štěpánová vystoupila v rámci doprovodného programu. Zájemců 
o její podpis bylo mnoho.                                  Foto: Martina Strnadová

V cukrářském oboru zvítězila Jana Černá se slavnostním dortem v po-
době šicího stroje.                                            Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) A nejinak dopadlo i další hodnocení. První 
místo za slavnostní menu obdržely Pavlína Holcmanová, za slavnostní 
tabuli Jana Šauerová s Kateřinou Urbánkovou a za odbytová střediska 
Jitka Filová, Veronika Krátká a Klára Kružiková.

Doprovodný program gastrodne lákal různými soutěžemi například 
v běhu číšníků, barmani míchali lákavé drinky a dívky předvedly krásné 
svatební šaty. Zazpívat přijela Bára Štěpánová, která uspořádala též auto-
gramiádu. Původně plánovanou besedu se studenty však zavrhla. „Myslela 
jsem, že to bude nějaká komorní akce v užším kruhu, ale tady venku, kde je 
tolik lidí, by se povídání nehodilo,“ vysvětlila našemu týdeníku herečka. 
Dodala také, že by určitě dívkám řekla, ať nedrží diety, které jsou podle 
ní absolutním nesmyslem, ale ať se raději s potěšením najedí. Ten den bylo 
zkrátka na Světlé opravdu rušno od rána do pozdního odpoledne.

Hosté z Itálie obdarovali ředitelku i starostu
I letošní gastroden tradičně poctili svojí návštěvou hosté z Itálie, zejmé-

na starosta města San Benedetto del Tronto Giovanni Gaspari a prezident 
tamní obchodní komory Fausto Calabresi. Ten ve zmíněné funkci nahradil 
Ivo Giudiciho, jenž odešel do důchodu. Italští hosté opět připravili vy-
nikající pochoutky a během slavnostního zahájení obdarovali ředitelku 
školy Marii Tománkovou i starostu našeho města Františka Bradáče 
publikacemi a dalšími dárky. „My jsme věnovali italským kolegům knihu 
vloni,“ dodal starosta, „tu, jež byla vydána k oslavám našeho města.“ Na 
gastronomickou přehlídku se mimo jiné přijela podívat také krajská radní 
Marie Kružíková, ale též přátelé z odborné školy ze Slovenska.

Spolužačky přijely po šedesáti letech
Mezi hosty se objevily také dvě studentky, které si svoji bývalou školu 

přijely prohlédnout po šedesáti letech. Sedmasedmdesátiletá Naďa Seid-
nerová dorazila až z Pardubic a její stejně stará spolužačka Eliška Kamen-
cová se vypravila ze Znojma. Obě absolvovaly v roce 1949. „Víte, tehdy to 
nebyla škola pro budoucí povolání, ale spíš pro dobré vdaní,“ vzpomíná 
Naďa Seidlová, „a i když jsem se živila něčím jiným, základ z téhle školy mi 
vydržel po celý život.“ Eliška Kamencová na její slova souhlasně přikyvuje 
a dodává: „Přesně tak, dovedly jsme si díky ní se vším poradit, naučily 
jsme se dobře chovat, což by dnes některé dívky taky potřebovaly.“ Žačky 
tehdejší Světlé se naučily vařit, šít, vést domácí rozpočet, pečovat o dítě, 
mezi předměty nechyběla třeba ani nauka o potravinách. I po letech si 
tedy obě absolventky svorně Světlou velice pochvalují. Takovou akci, jako 
gastroden, nezažily, protože tehdy kulinářské výstavy na škole neprobí-
haly. Spíš jen nějaké výstavky rukodělných výrobků tehdejších žaček. 
Ale jinak se škola podle nich příliš nezměnila. „Interiér je pochopitelně 
nový, ale když před školu přijdete, tak je to úplně stejné, jen okenice 
chybí,“ říká N. Seidlová. „A taky dole byl ohromný park a ne ty domy,“ 
dodává E. Kamencová.                        Martina Strnadová, Iva Horká

Na Světlou přijeli Italové i studentky z roku 1949



■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Bukové fošny (suché), 8 ks, síla 5 
cm, délka 4 m. Tel.: 566 547 049.
Nemovitosti

■ Prodám DB 3+1, 74 m2, slunný, 
2 patro. Tel.: 732 162 146.
■ Prodám garáž na ul. Bezručova. 
Cena dohodou. Tel.: 604 825 408.
■ Prodám zděnou garáž, ul. Nad 
Plovárnou. Cena 150.000 Kč. Tel.: 
736 488 290.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
ř íně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,560 mil. Kč. RK 
nevolat. Tel.: 602 948 306.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
850.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám byt 2+1 ve vlastnictví, 
cihlový, po rekonstrukci. Tel.: 
737 515 732.
■ Prodám pozemek s rodinným 
domem ke zbourání v Bezděkově 
u Velké Bíteše. Cena 450.000 Kč. 
Tel.: 775 214 9119.
Pronájem
■ Pronajmu garáž na ulici Gen. 
Jaroše. Spěchá. Tel.: 731 313 225.
■ Hledám pronájem garáže ve 
VM – nad gymnáziem nebo v blíz-
kém okolí. Tel.: 607 570 424.
■ Pronajmu byt 3+1 v Křižanově. 
Dlouhodobě. Cena dohodou. Tel.: 
603 514 721.
■ Pronajmu garáž na ul. Na Vý-
sluní. Tel.: 731 471 071.
■ Hledám pronájem garáže na ul. 
Záviškova ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
608 354 520.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu garáž na ul. Družstev-
ní ve V. Meziříčí. Tel.: 731 319 262.
Daruji

■ Daruji kotě – kocourek (stáří 6 
týdnů). Tel.: 776 259 950.
■ Dvě tatry kamení 30–60 cm za 
odvoz (do základů, hráze rybníka 
apod.), dále 10 tater zeminy s kame-
ním, stavební WC. Velké Meziříčí, 
tel.: 776 361 321.
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LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.
vypisuje výběrové řízení na kumulovanou pozici

Požadavky: min. SŠ, dobrá znalost a praxe v oboru, 
 samostatnost, pracovitost, fl exibilita, loajalita.
Nabízíme nadstandardně dobré platové podmínky a přátelský
kolektiv.
Nástup nejpozději 1. 7. 2009
Nabídky zasílejte na adresu: LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o. 
 Hornoměstská 383
 594 26 Velké Meziříčí
Kontakt: 566 501 611

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ ÚČETNÍ
/
REFERENTKA ODBYTU

Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
přijme pracovníka na pozici

údržbář strojní/elektro
Nástup možný ihned, nebo po dohodě.
Kontakt: 566 501 611 nebo
 602 560 446
 p. Pospíšil

Nabízíme:

■ do pronájmu zavedenou restauraci
v centru Velkého Meziříčí

■ kapacita 70 míst
■ součinnost při zajišťování společenských akcí, pořadů apod.
■ možnost konzultace a prohlídky prostor

Požadujeme:

■ oprávnění k provozování hostinské činnosti
■ přehled o praxi
■ výpis z rejstříku trestů
■ potvrzení o bezdlužnosti – FÚ, sociální a zdravotní zabezpečení
■ stručný podnikatelský záměr provozu a činností restaurace

Přihlášky zasílejte do 5. 6. 2009 na adresu:
Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
Bližší informace Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter c1ubu, s. r. o. – tel.: 606 738 265

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

Nejlevnější půjčky
na koupi bytu, domu,
stavbu, rekonstrukci
Zdarma poradíme na tel.: 
604 658 962, 724 368 544.

Zubní pohotovost
23. 5. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sáz.
24. 5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny.   Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Nepůjde el. proud
dne 20. 5. od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, Příkopy (bytovky 
1651 – 1655, 665, 666), U Zlatého křížku;
dne 20. 5. od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, K Rakůvkám 
(vyjma č. p. 916), Ke Třem křížům (od č. p. 1336 nahoru), Krátká, 
Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Pod Lesem;
dne 25. 5. od 7.30 do 15.30 ve Velkém Meziříčí, odběratelská stanice 
Velké Meziříčí silnice (č. 201022) sídliště Hliniště – RD od trafosta-
nice směrem k STS, bytovky Slunečná, stavba nových bytovek. 
Děkujeme za pochopení.                                                     -E.ON-

Tel.:+420 566 522 425
E-mail: joppautomotive@tiscali.cz,
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí
Firma JOPP Automotive hledá

druh pracovního poměru: práce na plný úvazek (ve třísměnném provozu)
náplň práce: zabezpečování kvality výroby, mezioperační kontroly,
 měření dílů z výroby, měření pozastavených dílů atd.
požadovaná praxe: praxe v oddělení kontroly není podmínkou, ale výhodou
požadované vzdělání: středoškolské nebo odborné s maturitou
požadavky: zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, práce s PC
nástup: od 1. června 2009
benefi ty: dlouhodobá jistota, perspektiva růstu, příspěvek na do-
 pravu, příspěvek na nemocenskou, životní a penzijní
 připojištění, 13 plat

► drobné domácí opravy
► kosení trávy křovinořezem
► pořez a štípání palivového dříví
► montáže nábytku

Kadeřnictví Jana Zezulová
Po, St, Č, Pá – dle objednání

Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080
Tel.: 608 133 615

22. 5. – 23. 5. Zelenina u pošty
nebo po tel. dohodě u pěstitele

Tel.: 775 775 396

Prodám
■ Škodu Octavii 1,9 Tdi 66 kW, 
r. v. 2002, stříbrná metalíza, koupe-
no v ČR, 1. majitel, nehavarované, 
servisováno ve značkovém servisu 
+ servisní knížka, 4 airbag, ABS, 
ASR, centrál na DO + alarm, tem-
pomat, vyhřívání sedaček, climatro-
nic, el. okna + zrcátka, kožený pa-
ket, multifunkční volant, rádio CD, 
palubní počítač, atd. Najeto 180 000 
km, 100 % stav, komplet po servisu, 
cena 160.000 Kč. Tel.: 608 165 070.
■  Chlapecké kolo Olpram , 
asi do 14 let dítěte. Pěkné. Tel.: 
608 435 296.

■ Dámské krosové jízdní kolo 
Superior Flamingo, téměř nejeté. 
Doklady. Cena 2.900 Kč. Tel.: 
737 945 086.
■ Dvojradliční pluh, brány za 
traktor, cena dohodou. Na náhradní 
díly Nissan 2.0. Tel.: 733 311 552.
■ El. plošinu pro vozíčkáře. Nut-
no vidět. Tel.: 733 311 552.
■ Dvoukolový vlek za traktor, 
valník, asi na 10 q. Cena 5.000 Kč. 
Dále koupím vlek za osobní auto na 
velkých kolech. Tel.: 604 707 111.
■ Multifunkční vysavač zn. Ra-
inbow s veškerým příslušenstvím 
– klepač na koberce, kartáč na 
podlahy, nástavce na úzké prostory, 
nádržka na čištění čalounění, na 
rosení květin. Ideální pro alergiky. 

Přidám vzorky vůní a dezinfekci. 
Cena 19.000 Kč. Tel.: 608 613 284.
■ Autosedačku Chicco od 0–13 kg, 
včetně novorozenecké vložky pro lep-
ší fi xaci hlavičky a odepínací stříšky. 
Barva modro-bílá. Tel.: 608 613 284.
■ Dětský kočár zn. Bebetto 
Joker, čtyřkombinace, síťka proti 
hmyzu a pláštěnka. Barva oran-
žovo-béžová, ve výborném stavu. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 608 613 284.
■ Rotoped. Tel.: 566 522 719, 
731 138 085.

■  Jednu vst upenku na 
koncert LENNYHO KRA-
VITZE, 19. 6. 2009 v Brně. 
Původní cena 790 Kč, nyní 
490 Kč, nevhodný dárek. Tel.: 
775 071 027.

■ TV Samsung Plano, stříbrné 
barvy, plochá obrazovka, uhl. 72 
cm, 50 Hz, 2.500 Kč. Dohoda mož-
ná. Tel.: 605 530 687.
■ Levně dvě válendy s úložným 
prostorem, dvě skříně, peřiňák. 
Tel.: 775 554 320.
■ Menší samosběrací vůz po 
opravě sběracího zařízení (nové 
prsty). Obsah cca 20-22 m3. Tel.: 
566 544 576, 607 299 168.
■ Prkna, síla 23 mm, asi 2 m3 – 
2.500 Kč, trámky různé rozměry, 
traverza I 16 cm v délce 730 cm 
+ další zbytky 350 Kč/m; el. se-
kačku na trávu zn. AERO STAR, 
1,1 kW/2 850 ot. + 36 m kabel 
500 Kč. Tel.: 604 302 036.
■ Bazén Mountfi eld, pr. 3,6 m, 
hnědý s písk. fi ltrací a ohřevem, 
koupený 2006. Cena 12.000 Kč, 
možná sleva. Tel.: 602 521 565.
■ Dlažební kostky, asi 120 m2, 
cena dohodou. Tel.: 607 839 702.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
Koupím
■ Mladší kozu na chov. Tel.: 
608 435 296.
■ Z pozůstalosti po partyzánech, 
vojácích. letcích apod. koupím 
vyznamenání, průkazy, foto, části 
výstroje apod. Tel.: 608 420 808.
■ Koupím pole Měřín + okolí. Tel.: 
776 894 574.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Kontakt: 
slahev@seznam.cz, 607 757 590.
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NÁBYTEK NEKO, Náměstí 165, Velké Meziříčí
Vážení zákazníci, zveme vás na již tradiční

které se konají
18. 5 – 29. 5. 2009

Odborníci školení v oboru vám rádi nabídnou řadu variant a mož-
ností výběru vhodných matrací, anatomických polštářů a roštů.
Pomocí počítače vám pomůžeme zvolit vhodný typ matrace, která 
vám zajistí správnou podporu těla a přinese kvalitní odpočinek.

Všechny objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny.
Správná volba matrace je základem pro kvalitní spánek.

MUZIKANTI DĚTEM 2009
Charitativní koncert 30. května 2009, start ve 14 hodin
Náměstí ve Velkém Meziříčí
NICEAND, NONSENSE, FLATTUS,
PEARLŠTEJN, SESTET 6 TET,
ORCHESTR ZUŠ, TAS rocková ohnivá show

Zapadající slunce vytvářelo na obloze nebeskou podívanou. Poslední 
paprsky daly buclatým mráčkům teplý růžový nádech. Kdesi v dáli 
zahoukala sova, která si v tento den se svým nočním lovem nějak pospí-
šila. Horký letní vzduch provoněný lučními květinami se začal zvolna 
ochlazovat. Na obloze se objevila první hvězda jako tichý rozpačitý 
svědek večera.

Překrásná podívaná se rozprostřela i nad místem, kde se čas jakoby 
zastavil. Nad místem, kde by se užuž zdálo, že všechna krása byla suro-
vým a ohavným způsobem vzata pryč, do místa tak dalekého, že už se 
o něm dalo pouze snít. Velkolepý západ slunce byl posledním zbytkem 
ukradené krásy v koncentračním táboře Osvětim.

Deset vězňů zavřených v bunkru hladu, umístěném v bloku 11, nevidělo 
nic z té nádhery. V bunkru bylo horko a dusno, vzduchem se mísil nepří-
jemný zápach. V jednom rohu ležela vedle sebe mrtvá těla pěti z nich. Po 
několikadenním hladovění pomalu skončili svůj boj. Smrt hladem. Ta slo-
va vykřikovala z každého místečka 
bunkru, vrývala se zbývajícím 
vězňům do tváří a ochromovala je 
hrůzou, pokud se jí poddali.

Na zemi, opřený o zeď, seděl muž 
středního věku. Ve tváři se mu mísi-
la bolest, klid a mír. Vypadal vyrov-
naně, v jasných očích byla patrná láska a naděje. Byl to Maxmilián Kolbe.

Jeden z vězňů, spící na zemi, zahuhlal něco ze spánku chraplavým 
hlasem. Prudkým pohybem se převalil na druhý bok a bolestně zaúpěl.

Maxmilián si začal tiše pobrukovat písničku. Když byl malý kluk, 
zpívala mu ji jeho matka před usnutím. Chytlavá melodie v něm vyvolala 
nostalgickou vzpomínku, která v mžiku projela celou jeho bytostí. Zavřel 
oči a vzpomínal.

„Mundku, Mundku, chyť mě!“ starší bratr František ho plácl po rameni 
a kvapem se od něj vzdaloval. Rajmund vyrazil za ním po rozlehlé lou-
ce. Vtom František zakopl o kámen. Jak dlouhý tak široký se natáhl na 
trávník. Rozběhnutý Rajmund nestačil zabrzdit a svalil se na něj. U obou 
to vzbudilo vlnu veselí. Leželi na trávě a smáli se dětským zvonivým 
bezstarostným hláskem.

Najednou nedaleko nich cosi zašustělo. Otočili se a spatřili otrhaného 
žebráka kulhajícího k městečku. Hrdlo mu rozezníval dráždivý kašel. 
Vypadal uboze.

„Až budu velký, budu misionářem a všem takovýmhle lidem budu 
pomáhat,“ poznamenal směrem k tulákovi Rajmund.

František do něj láskyplně šťouchl. „Určitě budeš, Mundku, určitě jo.“
Maxmilián se při té vzpomínce neubránil úsměvu. Jeho milovaný 

bratr František!
Venku se zatím téměř setmělo. Některým spoluvězňům se podařilo 

usnout, jiní se o to ležíce na tmavé tvrdé zemi pokoušeli. Maxmilián 
znovu zavřel oči a dal se do vzpomínání.

Před očima mu vyvstávaly vzpomínky, jako by byl jen jejich vnějším 
pozorovatelem.

Viděl velkou světnici, kde v jednom koutě stála kuchyňská pec, na 
druhé straně byly čtyři tkalcovské stavy (jeho rodiče byli tkalci) a za 
přepážkou se nacházela ložnice. Ve výklenku mezi skříněmi byla umístěna 
na stolečku soška Matky Boží mezi andělíčky a svícny. Maxmiliánovi 
rázem projely v mysli vzpomínky na společné modlitby před touto so-
chou. Vybavila se mu tatínkova tvář, ošlehaná větrem a zdobená několika 
vráskami táhnoucími se v tenkých linkách pod očima. Téměř cítil jeho 
prací ztvrdlé ruce, jeho pevné objetí. Vzpomněl i na laskavou tvář své 
matky, na její starostlivý láskyplný pohled.

Pozdním večerem se ozval ostrý křik. Byla to jen sojka, která vytrhla 
Maxmiliána ze vzpomínek. Maxmilián se tiše postavil na nohy a prošel se 
po maličké místnosti. Mohl udělat jen pár krůčků. Sem a tam, sem a tam. 
Poté se znovu posadil, s hlavou opřenou o zeď. Následovala velmi silná 
vzpomínka, vzpomínka, jež ho doprovázela celý život.

Jako malý kluk měl Rajmund v kostele vidění Panny Marie. Ukázala 
mu dvě koruny, jednu bílou – značící čistotu, a druhou červenou – značící 
mučednictví. Měl si z nich jednu vybrat. Vybral si obě.

Jen si teď na to Maxmilián vzpomněl, z tváře se mu vytratilo veškeré 
napětí a lehký úsměv mu rozzářil obličej.

Myslí mu nyní procházela jedna myšlenka za druhou. Drahý lékárník 

Kotowski, jež ho v dětství vyučoval, gymnázium františkánského řádu 
ve Lvově, matné vzpomínky na spolužáky, kamarády, známé. Dny sklá-
dání slibu, studium v Římě, kněžské svěcení. Misijní cesta do Japonska, 
milovaný klášter Nepokalanov.

Myšlenkami dospěl až sem, do koncentračního tábora. V mysli si znovu 
přehrával den, kdy se táborem roznesla zpráva, že z bloku 14 A utekl 
vězeň. Té noci pak nikdo nespal. Místností se nesl hrůzný šepot.

„Budou vybírat.“
„Mám strach.“
Následující den všichni z bloku 14 A museli stát v pozoru na prostran-

ství apelu. Červencové slunce do nich nemilosrdně pražilo. K večeru se 
k odsouzencům přiblížil rapportführer Fritsch.

Maxmiliánovi ještě teď zněla v uších hrůzná slova.
„Zběh se nenašel. Za trest zahyne deset z vás v bunkru hladu.“
A pak to přišlo. Všichni napětím ani nedýchali. Fritsch začal procházet 

řadami a jediným slovem „Ten“ 
odsoudil deset vězňů k strašlivé 
smrti. Zvláštní okamžik, kdy se po 
apelu desetkrát rozeznělo osudné 
slůvko.

Tu se ozval zoufalý vzlyk jedno-
ho z odsouzenců, Gajowniczka.

„Má ubohá ženo, mé ubohé děti! Už vás nikdy neuvidím!“
Maxmilián se ve vzpomínce viděl, jak vystupuje z řady.
„Stůj!“zařval vztekle Němec.
„Chci jít na smrt za jednoho z odsouzených,“ odvětil klidně Maxmilián.
Fritschovou tváří projelo překvapení.
„Proč?“ zmohl se na odpověď.
„Jsem starý a nemocný. Můj život už není nikomu potřebný. Chci umřít 

za tohoto kamaráda,“ ukázal na Gajowniczka. „On má ženu a děti.“
Shromážděným tuhla krev v žilách. Maxmilián cítil jejich napětí. Báli 

se, aby Fritsch nezastřelil jeho i Gajowniczka.
A pak to napětí ukončila jediná věta. „Dobře, jdi!“
Proud myšlenek náhle protnul přidušený výkřik plný bolesti a utrpení. 

Maxmilián se sehnul k muži, ležícímu kousek od něj.
„Otče… otče Maxmiliáne…“ hlas mu selhával.
Maxmilián vzal jeho hlavu do dlaní a těšil ho, jako by byl malý chlapec.
„Otče…já umírám.“
„Neboj se, dítě. Smrt není hrozná. A každým koncem začíná něco nové-

ho,“ něžně podpíral jeho hlavu ve svých dlaních. Muž přerývaně dýchal, 
až už mu každé nadechnutí činilo velkou bolest a bralo mu zbytky síly. 
Kněz jej konejšil hlubokými slovy.

Jen chvíli trval ten boj a přesto to Maxmiliánovi připadalo jako celé věky.
Napjaté tělo se uvolnilo, hlava v Maxmiliánových dlaních ztěžkla. Další 

muž byl mrtev. Kolbe se sklonil nad jeho tělem a do tíživé atmosféry 
pronášel slova vroucí modlitby.

Sv. Maxmilián Maria Kolbe, vlastním jménem Rajmund Kolbe, se 
narodil 7. 1. 1894 v městečku Zduńska Wola u Lodže. Od roku 1907 
studoval na gymnáziu u minoritů ve Lvově. Do jejich noviciátu 
vstoupil roku 1911 a přijal jméno Maxmilián. Roku 1912 byl poslán 
na fi lozofi cká studia do Říma, kde přijal kněžské svěcení 28. dubna 
1918. Vrátil se do Polska a horlivě se věnoval apoštolátu, zejména 
tiskem. Roku 1930 se vydal jako misionář do Japonska. Po návratu 
do Polska, během druhé světové války, zřídil v klášteře Nepokalanově 
tajné úkryty pro uprchlíky před nacismem, kterými prošlo postupně 
2 až 3 tisíce lidí. Roku 1939 byl zatčen německými okupanty. Ti jej 
krátce propustili na svobodu. Pak byl v roce 1941 znovu zatčen a věz-
něn v koncentračním táboře v Osvětimi. Tam dobrovolně nabídl svůj 
život za spoluvězně určeného ke smrti hladem a po 21denním mučení 
hladem byl 14. srpna 1941 usmrcen fenolovou injekcí. 17. října 1971 
byl prohlášen blahoslaveným, jako první z obětí nacismu. Papež Jan 
Pavel II. jej prohlásil za svatého 10. 10. 1982.
(z knihy Svatý Maxmilián Maria Kolbe)

Ať už se na svět díváme jakkoli, ať už pomineme řešení náboženské 
otázky či nikoliv, je jistě zřejmé, že Maxmilián Kolbe opravdovou lásku 
nalezl.

Marie Bradáčová (čtěte též článek Příběh studentky… na str. 2.)

Příběh o nalezení
opravdové lásky

Pohádkový den s Bílou paní v Telči
ČESKO.RAKOUSKO. Rozděleni – odloučeni – spojeni.
Zúčastněte se pokusu o rekord v počtu Bílých paní v Telči! Ve středu 27. 
května od 8.00 je pro děti připraven Pohádkový den s Bílou paní, který 
se bude konat na zámku a v zámeckém parku.
Organizátoři pro vaše ratolesti připravili pohádkovou cestu plnou postav, 
jako jsou princezna, vodník, nebo i čaroděj. Dále se můžete těšit na ukáz-
ky středověkého sokolnictví a šermířství. Chytré hlavy si budou moci 
procvičit své znalosti místních pověstí při hádankové soutěži. Nebude 
chybět ani pohádka O brejlaté princezně. 
Během dne se bude soutěžit o zápis do České knihy rekordů v počtu 
Bílých paní v Telči. Zámecká Bílá paní proto vyzývá všechny děti z ma-
teřských a základních škol, aby se oblékly jako ona a pomohly tak Telči 
získat rekord. Když se vše podaří, ochutnáte její proslulou sladkou kaši. Ta 
se podávala již od nepaměti na všech panstvích, kde vládli Rožmberkové 
a mezi něž patří i Telč.
Pohádkový den s Bílou paní se koná v rámci Dolnorakouské zemské 
výstavy ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni – spojeni a klade si 
za cíl poukázat poučnou i zábavnou formou na společné dějiny a kulturní 
dědictví obou zemí.   Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Chinaski potěšili Meziříčské (Pokr. ze strany 1)

1 – Petr Šiška – hraje se skupinou 
Legendy se vrací
2 – Tomáš Ouředníček – majitel fi r-
my MusicData VM, která pořádala 
výstavu Music Expo 2009 a spolu 
s ní i megakoncert s Chinaski a la-
serovou show
3 – Petr Kužvart, Ondřej Škoch- 
členové skupiny Chinaski (trubka, 
baskytara, zpěvy)
4 – Petr Bende – zpěvák a kytaris-
ta, účastník soutěže Česko hledá 
superstar
5 – Štěpán Škoch – saxofonista 
a zpěvák skupiny Chinaski, která 
hrála 15. 5. v areálu MusicData ve 
Velkém Meziříčí.

Text a foto: Iva Horká
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Blahopřání
KULTURNÍ AKCE JUPITER CLUBUSPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínka

KINO JUPITER CLUB – KVĚTEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.

Rezervace a prodej vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.

Změna programu vyhrazena!

Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

LADIES PARTY PRO DÁMY
Po velkém loňském úspěchu opět přijedou

RANGERS TEAMRANGERS TEAM
se svojí novou striptýzovou show
Pátek 29. 5. 2009 v 19.30 hodin
Stolová úprava • Vstupné: 150 Kč

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 
nebo na programovém oddělení JC

Dne 21. 5. 2009 oslaví 80 let naše 
drahá maminka, babička a praba-
bička, paní 
Božena Hladíková 
z Měřína. 
Do dalších let jí přejí hodně zdraví, 
štěstí, osobní spokojenosti a Božího
požehnání syn Vojtěch a dcera 
Hana s manželem, vnoučata a prav-
noučata Dominik, Vojtík, Tomášek 

a Šimonek.

Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.
Dne 23. května uplyne jedenáct 
smutných let od smrti našeho drahé-
ho manžela, tatínka a dědečka, pana
Ladislava Brodského
z Hrbova. 
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi. 

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.

Dne 25. května si připomene tichou 
vzpomínkou 20. výročí, kdy od 
nás po dlouhé těžké nemoci odešla 
maminka a babička, paní
Marie Jesenská
z Dobré Vody.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte, pro-
sím, s námi. 

Stále vzpomíná syn s rodinou.

ADRA, humanitární organizace děkuje všem obyvatelům Velkého Me-
ziříčí i okolí, kteří přispěli na pomoc potřebným u nás i v zahraničí ve 
velikonoční sbírce POMÁHAT JE RADOST. Poděkování patří i vycho-
vatelům a studentům Hotelové školy, jejich obětavé pomoci. 

Poslední představení 
jarní divadelní sezo-
ny 2009
Ús p ě š n á  h r a  s e 
odehrává v luxus-
ním bytě, kde žije 
Stephanie Nillso-
vá se svojí matkou 
Grace. Emancipo-
vaná, velmi bohatá 
Stephanie odejde 
od firmy, kde pra-
covala, protože si 
v poslední chvíli uvědomila, že ji pro samotnou práci a kariéru nezbyl 
čas na soukromý život.
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                         Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že poslední šesté před-
stavení divadelní sezony 2008 – 2009 pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 3. června 2009 od 19 hodin 

(veselohra) přeložil a upravil Josef Novotný a Jan Procházka.
Tato hra je prosycena bouřlivými nehodami  líbezné, nezkrotné a typicky 
vykašpařené Opaly Kronkieové, skrze níž autor nastavuje zrcadlo nám 
všem, abychom si uvědomili, jací blázni my smrtelníci můžeme být. Akce 
střídá akci, které vyvolávají smích a dobrosrdečnou atmosféru. 
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte 
včas!

Pondělí 25. května 2009 v 19.30 hodin
AP-Prosper

Pozvánka na
setkání pracovníků Pomocných provozů KABLO,

které se koná 19. 6. 209 od 14 hodin na Tržišti.
Všichni jsou srdečně zváni. 

Jupiter club, s. r .o. Velké Meziříčí
a divadelní skupina A.I.D.S. uvádí

Kdy: úterý 2. června 2009 v 19 hodin
Kde: malá scéna Jupiter clubu

Chaotické detektivní pátrání po příčině jevu nevysvětlitelných
kolektivně vytvořili a hrají členové A.I.D.S.:

Karolína Čechová, Pavel Hladík, David Hořínek, Anna Hrubano-
vá, Markéta Kamenská, Radka Kamenská, Pavel Maloušek, Bar-

bora Najmanová, Nikola Rapušáková, Jana Sklenářová, Vít Slabý, 
Radim Svoboda, Pavla Šoukalová, 

za jazykového i jiného cenzurního dohledu Jiřiny Kácalové,
za odborné a obětavé technické spolupráce Jiřího Kubiše

Setkání rodáků 19. září 2009
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 
našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1959. Srdečně 
jsou zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem 
městě a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí.
Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, 
kteří žijí mimo naše město a spádové obce. Adresy sdělte laskavě 
na matriku (budova spořitelny), nebo podatelnu městského úřadu 
co nejdříve. Děkujeme za spolupráci.
Martina Bednaříková, matrikářka Městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí, tel. 566 781 177, email: bednarikova@mestovm.cz

Středa 20. v 19.30 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí v televizním studiu naproti 
moderátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem? a čeká na 
poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě 
před nedávnou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který 
se narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám nepředstavitelné bídy. 
Jak se kluk z ulice dokázal dostat tam, kam se nedostali ani hoši z lepších 
rodin ani učenci s několika tituly v kapse? Odpovědi na tyto otázky bude 
z Jamala tahat někdo mnohem méně příjemný než televizní moderátor. 
Film Velké Británie, původní znění, české titulky. Film získal Oscara. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  120 minut

Pátek 22. v 18.30 hodin
MONSTRA VERSUS VETŘELCI
Jenom monstr akce zachrání svět hladce.
Susan, obyčejná holka z Kalifornie, má už za pár hodin říct „Ano“ svému 
vyvolenému. Když ji do hlavy praští meteorit plný kosmického slizu, dost 
ji to vykolejí. Následně naroste do výšky 15 metrů, a to ji rozhodí ještě o 
něco víc. Než se stačí svého vyvoleného zeptat, zda mu bude její výška 
vadit, zaútočí na ni speciální vojenská jednotka, zajme ji a uvězní v tajném 
vládním komplexu. Tady Susan, ofi ciálně přejmenovaná na Enormiku, 
zjišťuje, že se svou výjimečností rozhodně není sama. Kromě ní tu jsou 
věznění geniální vědec dr. Šváb, kterému po jednom neúspěšném pokusu 
nahradila vlastní hlavu hlava muší a Chybějící článek, což je reprezentant 
evolučního přechodu mezi rybou a člověkem. Dalšími obyvateli jsou 
rosolovitý a nezničitelný B.O.B. a sto metrů dlouhá larva přezdívaná Hmy-
zosaurka. Animovaná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč  94 minut

Sobota 23. v 19.30 hodin
ODPOR
Každý den svobody znamená vítězství.
Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové 
války. Bratři Tuvia, Zuse a Asael Bielski vyrůstali ve farmářské rodině 
v Bělorusku, které bylo v té době součástí Sovětského svazu. Charis-
matičtí bratři byli známí jako rváči a rebelové s odporem k autoritám. 
Když v červnu 1941 nacisté obsadili jejich kraj, byli rychle označeni za 
vyvolávače nepokojů a sledováni příslušníky SS i místní policií. Brzy se 
událo několik zdrcujících tragédií. Rodiče a další členové jejich rodiny 
byli hromadně s dalšími 4 000 Židy popraveni. Aby zachránili holé ži-
voty, utekli bratři do hlubokých a rozlehlých lesů, které od dětství velmi 
dobře znali. Tam sestavili partyzánskou skupinu. To, co začalo jako bitva 
o přežití a touha po pomstě, přerostlo v odhodlání zachránit co největší 
počet Židů. V hlavní roli D. Craig. Válečné drama USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let. 
Vstupné: 65, 67 Kč  137 minut

Středa 27. v 19.30 hodin
SEX DRIVE
Osmnáctiletý Ian má konečně šanci přijít o své panictví, když se holka, se 
kterou se seznámí přes net, nabídne, že se s ním vyspí, když za ní přijede 
do Knoxville. Společně se vydávají s kamarády Lancem a Felicií, pro kte-
rou má Ian slabost, ale které se líbí Lance, na cestu skrz Státy v bráchově 
milovaném Pontiacu GTO 1969, samozřejmě bez řidičáku. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč  109 minut

Čtvrtek 28. v 19 hodin
Filmový klub
LEKCE FAUST
Osobitý pohled na legendu o muži, který se na cestě za pozná-
ním zaprodal pekelným silám. Český režisér a výtvarník Jan Švankmajer 
vypráví ve svém druhém celovečerním fi lmu zcela nový příběh inspiro-
vaný nejen dramaty Johanna Wolfganga Goetha a Christophera Marlowa, 
ale i tradiční lidovou hrou českých loutkářů. Poslední velká fi lmová role 
Petra Čepka. Drama ČR, 1994. Mládeži přístupný. Režie: Jan Švankmajer, 
Ernst Gossner. Scénář: J. Wolfgang Goethe, Christian Ditrich Grabbe, Ch. 
Marlowe. Hrají: P. Čepek, J. Kraus, V. Kudla, A. Zacpal, J. Suchý.
Vstupné: 45, 75 Kč  89 minut

Poděkování za účast na sbírce
Ve středu 13. 5. proběhla v celé naší vlasti veřejná sbírka pod názvem 

Český den proti rakovině, kterou pořádala Liga proti rakovině Praha. Jejím 
cílem, jako každoročně, je informovat veřejnost o možnostech prevence 
rakoviny a získat prostředky na boj proti této nemoci.

Počasí přálo, den se vydařil, i naše město a okolí žlutě rozkvetlo. Jako 
koordinátora sbírky chci poděkovat všem, kdo jakoukoli částkou přispěli 
na dobrou věc a všem, kdo sbírku zajišťovali.

Většinou to byli studenti z Hotelové školy Světlá a OA, Gymnázia, 
členky ČSŽ, onkolog. klubu Naděje, tito všichni z Velkého Meziříčí, ve 
výčtu bych mohla pokračovat: studenti ŠECRu Žďár, skauti Žďár, žáci 
ZŠ Křižanov a mnoho dalších po celé republice.

Těm všem patří velké poděkování. Jakmile budou známy výsledky 
sbírky a její použití, na tomto místě vás s nimi rovněž seznámím.

Milada Špačková

Dne 22. května si připomeneme 
sedmé výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky, babičky a pra-
babičky, paní 
Marie Škárkové. 
6. 7. 2009 by se dožila 80 let. 

S láskou vzpomíná rodina. 

Poslední mlýny a mlynáři
Vlastivědná a genealogická spo-

lečnost při Jupiter clubu Velké 
Meziříčí sděluje všem zájemcům 
o vlastivědu a regionální historii, že 
v těchto dnech vyšel pos1ední sva-
zek MLÝNY A MLYNÁŘI na Vel-
komeziříčsku, region Křižanovsko. 

Prodejní místa knihy Mlýny 
a mlynáři na Velkomeziříčsku 

VI. – Křižanovsko
Knihkupectví Marie Charvá-

tová, Velké Meziříčí; Informační 

centrum, Velké Meziříčí; Novinový 
stánek, Náměstí, Křižanov; Knih-
kupectví Roman Duba, Nádraží ČD, 
Žďár nad Sázavou; Knihkupectví 
Věra Šemrincová, Nám. Republiky, 
Žďár nad Sázavou; Ivana Wasser-
bauerová PAPÍRNICTVÍ – DÁR-
KY, Měř ín; Obecní úřad (OÚ) 
Kundratice; OÚ Horní Libochová; 
OÚ Dolní Libochová; OÚ Ořechov

Dr. Helena Švecová, 
předsedkyně VGS Velké Meziříčí

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

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

26. 5. přednáška
 Vystěhování kulaků z okresu

  Velké Meziříčí v 50. letech 20. století
  (několik úvah nad písemným soupisem) 

Mgr. Martin Štindl, PhD.

 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda
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22. 5. Rokytnice, host: Brizzolit
23. 5. Mostiště u Velkého Meziříčí 

(za deště KD Vídeň)
29. 5. Třebíč – Karlovo náměstí – 

Slavnosti piva 18.30 – 20 h

Svatava Drlíčková, Monika Nikodýmová,
Bára Cigánková, Jitka Králíková,

dr. Lubomír Holzer, Jiří Šorm,
František Pavlík, Tomáš Dufek

Koncert Strom šamanů 29. 5. v 18 hodin,
zakončení výstavy

Otevřeno denně mimo pondělí

Galerie synagoga Velké Meziříčí vás zve na výstavu

Dramatické studio Domu Dětí a mládeže Velké Meziříčí
a Jupiter club VM

uvádí hru o třech dějstvích a epilogu
Karla a Josefa Čapkových

Pátek 5. června
aula GVM

14.00 Viktor Votruba „Deterministicky chaos v astronomii a fyzice aneb Věštíme budoucnost“
koncertní sál Jupiter clubu

16.00 Tomáš Pfeiffer „Tvore lidského stupně, staň se člověkem“
18.00 Petra Hůlová „Umělohmotný třípokoj – autorské čtení“
19.30 Eva Vrbková, Minach, Tatiana Vilhelmová
 Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy – koncert (vstupné)

Sobota 6. června
nádvoří zámku 

10.00 slavnostní zahájení
10.30 Ivan M. Havel „Studium mysli v kognitivní vědě a fi lozofi i“
11.30 Radim Brázda „Objevování nebo konstrukce řádu?
 Zdenka Jastrzembská „Harmonie a chaos jako nástroje vysvětlování a předvídání“ 
12.30 Přestávka
13.30 Josef Šmajs „K harmonii ve vztahu přírody a kultury“
14.30 Jan Zouhar „A. I. Bláha o harmonii společnosti“
 Michael Hauser „Disharmonie“ 
15.45 Kryštof Boháček „Éros a harmonie“
 Dr. Nickl (Hannover) „Chaos“ od Leibnize po Nietzscheho

Jupiter club – malá scéna
20.00 Divadlo A.I.D.S. „Duchapřítomnost“

Neděle 7. června
zámek 

14.00 Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha – divadelní představení pro děti 
15.30 Miloš Štědroň „Harmonie světa“
16.30 Floristická svatební show – Bohuslav Rabušic, Jiří Martínek, Lucie Kulmanová

V rámci festivalu se uskuteční
● výstava obrazů Bořka Vystrčila „Exhibition Atelieru Krisans“ – zámek
● výstava prací žáků ZUŠ a absolventských prací žáků výtvarného oboru – výstavní síň Jupiter clubu
● výstava florálních objektů – MZLU, zahradnická fakulta Lednice na Moravě – zámek

ProgramProgram
3. ročníku 3. ročníku 
Evropského Evropského 
festivalu fi lozofi efestivalu fi lozofi e

Pátek 5. 6., Velké Meziříčí, Jupiter club
18.00 hodin – autorské čtení
Petry Hůlové
Spisovatelka Petra Hůlová vydala knihy Paměť 
mojí babičce (2002), Přes matný sklo (2004), 
Cirkus Les Mémoires (2005), Umělohmotný 
třípokoj (2006) a Stanice Tajga (2008). Spiso-
vatelčin debut Paměť mojí babičce získal cenu 
Magnesia Litera v kategorii Objev roku a zvítězil 
v anketě Lidových novin Kniha roku. Próza 
Umělohmotný třípokoj získala Cenu Jiřího Or-
tena. Za román Stanice Tajga byla v roce 2008 
oceněna Cenou Josefa Škvoreckého.

19.30 hodin – Eva Vrbková, Tatiana 
Vilhelmová, Minach
spoluúčinkují Zdeněk Král – klavír, zpěv
Ivan Manolov – el. kytara
Jaroslav Panuš – kontrabas
Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy
Vystoupení tří zpívajících hereček vzniká pre-
miérově pro festival CONCENTUS MORAVIAE 
a Evropský festival fi lozofi e, jehož 3. ročník 
s mottem „Harmonie a chaos“ se koná ve 
Velkém Meziříčí od 5. do 7. června 2009. Eva 
Vrbková a Minach jsou známy převážně br-
něnskému publiku z divadla Husa na provázku 
a HADivadla, Tatianu Vilhelmovou zná každý 
fi lmový divák. Setkání těchto silných ženských 
osobností na jednom pódiu nemůže skončit 
jinak než harmonickým chaosem, popřípadě 
chaotickou harmonií.
Vstupné 140 Kč/90 Kč

24. 6. Jupiter club, koncertní sál
19.30 Duo Ardašev

Renata Ardaševová
životní i umělecká partnerka Igora Ardaševa, 
zrála umělecky na ostravské konzervatoř i 

(klavír, skladby), JAMU (u Inessy Janíčkové) 
a mezinárodních interpretačních kurzech. Bě-
hem studií se zúčastnila šesti domácích inter-
pretačních i skladatelských soutěží a ze všech 
si odnesla 1. cenu, nejvýrazněji se však v tomto 
směru zapsala do podvědomí posluchačů svým 
vítězstvím v mezinárodní chopinovské soutěži 
v Mariánských Lázních a ziskem tzv. Gordon 
Trust Prize z mezinárodního klání v Glasgo-
wě. Své specifi cké pianistické umění vkládá 
s nádhernou samozřejmostí jak do sólistických 
kreací, tak do fantazijně posvěcené spolupráce 
v komorních žánrech.

Igor Ardašev
patří jednoznačně k nejvýraznějším osob-
nostem nastupující generace evropských 
klavíristů. Jako rodák z Brna pianisticky zrál 
u Inessy Janíčkové na brněnské konzerva-
toři i Janáčkově akademii múzických umění 
a své vzdělání si rozšířil mj. na mistrovských 
kurzech u Paula Badury-Skody a Rudolfa 
Serkina. Dnes má za sebou imponující počet 
úspěšných recitálů i koncertních vystoupení 
(Evropa, Amerika i Japonsko) a řadu zname-
nitých nahrávek. K těm nejzajímavějším patří 
vedle počinů sólistických (Čajkovskij, Liszt, 
Beethoven, Dvořák, Ježek, Janáček, Martinů 
atd.) také snímek čtyřruční verze Janáčkovy 
předehry Žárlivost realizovaný ve spolupráci 
s Rudolfem Firkušným a komplet čtyřruční ver-
ze Dvořákových Slovanských tanců nahraný 
s Renatou Ardaševovou.
Program: Sláva Vorlová: Šarády op. 32; Fré-
déric Chopin: Rondo C dur op. 73; Germaine 
Tailleferre: Jeux de plein air; Bohuslav Mar-
tinů: Tři české tance; Marguerite Roesgen-
Champion: Trois Valses; Witold Lutoslawski: 
Variace na Paganiniho téma; Maurice Ravel: 
Frontispice; Claude Debussy: Danse sacreé et 
Danse profane; Darius Milhaud: Scaramouche 
op. 165b

Premiéra 31. května 2009 v 18 hodin
Jupiter club, Malá scéna

Vstup zdarma ● Změna programu vyhrazena

Obec Netín vás srdečně zve na

Zahájení v 9 h 13. 6. 2009. Podrobný program na www.obecnetin.cz

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
pořádá ve čtvrtek 21. května od 17 hodin cestopisnou přednášku
Honba za ruskými národními parky
v budově střediska (Ostrůvek 2, Velké Meziříčí)
Zážitky z více než měsíční cesty shrnuté do devadesátiminutového 
povídání nad kupou fotek v podání studenta Matěje Mana, účastníka 
expedice.
Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.      -ja

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí ve spolupráci s Jupiter clubem 
pořádá

Přehlídku zájmových útvarů
spojenou s výstavou dětských prací.
31. 5. 2009 v 15 hodin, velký sál JC

Vystoupí zájmové útvary DDM VM: Aerobic, Cvičení na míčích, 
Flétna, Crazy team, Džezgymnastika, hudební skupina SPEEDHACK, 
Dramatický, Step aerobic, Kytara, Mažoretky, Orientální tance, Plamínek 
a Radovánek

Vystavují útvary: Aranžování květin, Výtvarný, Malí šikulové, Ma-
lování na hedvábí, Keramický, Mladý novinář, Paličkování, Plastický 
modelář, Papírový modelář, Malý kutil a Prop-club.

Srdečně zvou pořadatelé 

Jedeme na výlet, pojeďte s námi
V sobotu 30. 5. 2009

se uskuteční zájezd do Prahy
Navštívíme Mořský svět
a Petřínskou rozhlednu

(nebo možnost samostatné návštěvy Prahy, Pražského hradu)
Přihlášky nejpozději do 22. 5. 2009 – počet míst omezen!

Bližší info a rezervace:
Z. Šrámková – 732 126 905 a M. Uttendorfská – 739 389 209

Zájezd se koná za podpory MěÚ Velké Meziříčí a kraje Vysočina 
na podporu kampaně Den bez tabáku.

Fajtův kopec
17. 7. – 18. 7. 2009

www.fajtfest.xf.cz

První dvoudenní
OPEN AIR festival
ve Velkém Meziříčí

X-CORE
HAZYDECAY
FOURT FACE
MAGMA HOTEL
MAWATAKI

SINDICK8
BAD VICTIM
SEPPUKA
DEVASTHATOR
FILTHYMINDS

OVERHYPE
SIC.ENGINE
BROKEN SIGHT
SUNSET TRAIL

Talentové přijímací zkoušky
do ZUŠ Velké Meziříčí
pro škol. rok 2009/2010

Hudební a výtvarný obor – 18. 5. – 21. 5. od 14.00 do 17.00.
Literárně dramatický obor – 19. 5. od 15.30 do 17.00
Taneční obor – 20. 5. od 16.50 do 18.20                          -zuš-

Noční prohlídky – Síly zla
Muzeum Velké Meziříčí srdečně zve malé i velké 

na noční návštěvu zámku v sobotu 23. května 2009. 
V rámci Festivalu muzejních nocí je pro všechny, kdo 
přijdou, připraveno vystoupení Společnosti historické-
ho šermu TAS. V prostorách vnitřního nádvoří zámku 
se odehraje odvěký souboj dobra se zlem v představení Síly zla. 

Druhé patro zámku návštěvníky přenese nejen výš, ale i do jiného 
slohového období. Hned ve vestibulu uvítá všechny příchozí skupina 
Vysočinka, jejíž hlavním repertoárem jsou písničky Karla Hašlera 

a dalších autorů počátku 20. století. Ti, kteří 
neměli ještě tu možnost navštívit novou 
regionální expozici Ve znamení sedmi per, 
budou mít opět příležitost. A jaká by to byla 
návštěva, kdyby nebyla zakončena malou 
sladkou tečkou? 

Vzhledem k tomu, že o prohlídky bývá 
každoročně velký zájem, doporučuje-
me se předem objednat na tel.: 566 522 
773. Představení budou probíhat od 20 do 
24 hodin, každou celou hodinu. Vstup-
né pro děti činí 40 a pro dospělé 80 Kč.

    -muz-

Třída se zaměřením na informační technologie
Ředitelství ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 otevírá třídu se 

zaměřením na informační technologie v nadcházejícím školním roce 
2009/2010. Předpokladem pro výběr do této třídy je výborný či velmi 
dobrý prospěch. Žáci 5. ročníku budou přijímáni podle výsledků při-
jímacího testu (český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodověda, 
vlastivěda). S rodiči žáků, kteří projeví zájem o přihlášení svého dítěte do 
této třídy, se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2009 v 15.00 v budově ZŠ 
Sokolovská 470/13 informativní schůzka. Přijímací řízení proběhne ve 
středu 27. května 2009 v 9.00 ve třídách ZŠ Sokolovská 470/13. Zájemci 
se mohou přihlásit do pondělí 25. května 2009. Přihlášky do této třídy 
budou k dispozici na www.zssokolovska.cz v aktualitách a u sekretářky 
školy paní Tůmové. Žáci ze ZŠ Sokolovská si mohou vyzvednout při-
hlášky u třídní učitelky.                                      Mgr. Petr Hladík, ředitel
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SPORTOVEC VYSOČINY

FOTBAL – MLÁDEŽ HÁZENÁ – TURNAJ

SPORTOVNÍ STŘELBA
FOTBAL BORY

BENFIKA

HFK Třebíč – FC VM st. dorost 
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Černý – Jurka, Voborný. 
Sestava FC VM: Z. Simandl – 
Horký (65. Kuřátko), Budzinsky, 
Z. Večeřa, Mucha – Liška (83. 
Malec), Smejkal, Vítek, Nožička 
– J. Večeřa (83. Kaminaras), Koníř 
(83. Kubec)
K derby do Třebíče zajížděli starší 
dorostenci ve velmi oslabené sesta-
vě, kdy chyběli zejména Pokorný 
a zranění Kerouš, Denev, Kozuň. 
Navíc domácí hrají o postup do 
druhé ligy a mají v současné době 
dobrou formu. Naše šance uspět 
byly velmi malé. První poločas 
začal pro náš tým dobře. Úvodních 
deset minut jsme měli převahu 
a nepouštěli domácí za polovinu 
hřiště. V první minutě se dokonce 
ocitl sám před brankářem domácích 
Vítek, ale trefil pouze boční síť 
branky. Pak udělal hrubku Budz-
insky, ale nájezd Floriána vychytal 
Simandl. Ve 13. minutě musel 
zatáhnout za záchrannou brzdu 
Večeřa, dostal žlutou a následný 
pokutový kop domácí napálili do 
zdi. Po další naší hrubce nás zase 
zachránil Simandl. Ve 29. minutě 
zachytl rozehrávku Večeřa, ale 
jeho jedovatá střela letěla těsně 
nad branku. Ve 36. minutě jsme 
měli velké štěstí, kdy po skrumáži 
ve vápně domácí orazítkovali naše 
břevno. Následně zase nepokrytý 
Florián vystřelil těsně vedle levé 
tyče Simandlovy branky. Ve 42. 
minutě ještě pěkně vystřelil z vel-
ké dálky Smejkal. Druhý poločas 
vyšel dokonale domácím. V 65. 
minutě po rohovém kopu domácí 
otevřeli skóre ušmudlaným gólem. 
V tomto momentě náš tým otevřel 
hru a snažil se trochu hrát. Bohužel 
pak udělal hrubku při rozehrávce 
Smejkal na středu hřiště a po rych-
lém protiútoku bylo 2:0. Naši hráči 
se v závěru snažili, ale na lepší 
domácí tým prostě neměli. Domácí 
vyhráli zcela zaslouženě. Z našich 
zaslouží velkou pochvalu brankář 
Zdeněk Simadl, který byl naším 
nejlepším hráčem. Doufejme, že se 
marodi uzdraví a v příštím zápase 
porazíme tým Otrokovic v sobotu 
na našem domácím hřišti.     -sme-
HFK Třebíč – FC VM ml. dorost 
3:2 (2:1)
Rozhodčí: Jurka, asistenti Černý, 
Voborný. Branky: Kuřátko, Polák. 
ŽK: domácí 2x, Kuřátko, Weiss. 
Sestava FC VM: Homola – Partl, 
Kubec, Pospíšil, Wasserbauer – 
Miškela, Polák, Weiss (63. Prudík), 
Denev – Malec (73. Minařík), Ku-
řátko (55. Liška).
Derby s prvním týmem v tabulce 
a trojicí ,,třebíčských“ sudích – to 
byl tvrdý oříšek k rozlousknutí. 
Kluci měli hrát po zemi a rozhodně 
nebránit, a tak byl vidět zajímavý 
fotbal.
Ve 25. min jsme udělali chybu a do-
stali gól. Domácí to nastartovalo 
a na chvíli nás zamáčkli, ale kluci 
se oklepali. Jenže naše snažení se 
zastavovalo na velkém čtverci. Při 
druhé chybě ve středu zálohy si 
domácí hráč všiml, že náš gólman 
je až na penaltě a přehodil ho. 
Třebíčáci už mysleli, že je po nás 
a přeskupili své řady na tři útočníky 
a tři obránce, ale to se spletli. Po 
přímáku Kubce se protáhl Kuřátko 
mezi obránci, skóroval a bylo po 
ofenzivě domácích. Druhý poločas 
jsme chtěli minimálně vyrov-
nat, protože domácí na první tým 
v tabulce zatím nic nepředvedli. 
Kombinací po zemi jsme přehrávali 
soupeře a bylo jen otázkou času, 
kdy budeme skórovat. Domácím 
se přestalo dařit snad všechno, 
nervozita jim svazovala nohy a jen 
odkopávali do autů a na rohy. V 52. 
minutě Kubec z rohového kopu 
našel Poláka, který hlavou skvěle 
zavěsil. Náš tlak začal vrcholit a do-
mácí začali provokovat různými 
šarvátkami po odpískání, ale karty 
jsme dostávali my. Začal „koncert“ 
rozhodčích v náš neprospěch. Měli 

jsme několik šancí, ale bez koncov-
ky. Bohužel jsem asi špatně odhadl 
situaci a necitlivě vystřídal. Domácí 
nás pak začali pomalu přehrávat 
přes střed hřiště. V 76. min jsme 
inkasovali po nedůrazu Prudíka 
před vápnem. Domácí hráč vypálil 
dělovku, Homola se na penaltě do 
střely položil a rukavicí ji vyrazil, 
ale míč se rotací pomalu kutálel 
a o tyčku skončil v brance. Kluci za-
brali, ale domácí už zápas prozdržo-
vali až do konce. Chlapíci předvedli 
další parádní zápas, ale tentokrát 
jsem jim ho prohrál já.    -kub-
Kamenice n. L. – FC VM st. žáci 
0:4, nedohráno
Rozhodčí Nenadál. Střelci: 1. a 11. 
Pokorný, 3. a 10. Polanský. Sestava 
FC VM: Řeháček – Bárta, Štefka, 
Rosický, Bradáč – Procházka, 
Pokorný, Ráček, Chytka – Krejčí, 
Polanský. Bez karet.
Naši starší žáci odjížděli do Ka-
menice s vědomím, že vítězství je 
přiblíží k postupu. Utkání domácí 
začali s minimálním počtem hráčů. 
V 1. minutě otevřel skóre Pokorný 
0:1. V 3. minutě se prosadil kanonýr 
Polanský a tvrdou střelou k tyči 
nedal brankáři šanci 0:2. Další 
branka padla v 10. minutě, opět se 
trefi l Polanský 0:3. Poslední branku 
utkání přidal v 11. minutě Pokorný 
po samostatné akci 0:4. Ve 13. 
minutě upadl po souboji domácí 
útočník, odstoupil ze hry, poté hlav-
ní rozhodčí ukončil utkání pro malý 
počet domácích hráčů. O výsledku 
rozhodne disciplinární komise.
FC VM st. žáci – SK Telč 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Krejčí. Střelci: 69. Po-
korný. Sestava: Sysel – Pazderka, 
Štefka, Rosický, Bradáč – Bárta, 
Pokorný, Ráček, Procházka (36. 
Polanský) – Krejčí, Komínek (69. 
Vokurka). Karty a vyloučení: ŽK 
0:0, ČK 0:1 64. Pazderka
Hned v úvodu se do šance dostal 
Komínek, ale míč mu utekl do 
zázemí. Následovaly šance Štefky 
a Pokorného, ale bez branky. Hosté 
za celý první poločas neohrozili 
brankáře Sysla.
Naši hráči vstoupili do druhého 
poločasu aktivně, už v 36. minutě 
se dostal před brankáře Komínek, 
ale slabou střelu brankář chytil. 
V 64. minutě po faulu na polovině 
hřiště, musel předčasně do kabin 
vyloučený Pazderka. Už se zdálo, 
že utkání skončí bez branek, ale 
v 69. minutě si zpracoval míč Po-
korný a tvrdou střelou poslal míč 
pod břevno 1:0.
Kamenice n. L. – FC VM ml. žáci 
0:1 (0:1)
Rozhodčí: Nenadál. Střelci: 11. 
Vokurka. Sestava: Hladík – Benda, 
Novotný, Juda, Špaček – Chalupa, 
Karmazín, Ráček, Vokurka – Liška, 
Krčál, dále nastoupili: Heto, Kože-
ný, Procházka
Mladší žáci začali utkání aktivně. 
V 11. minutě se po křídle uvolnil 
Vokurka a střelou podél brankáře 
otevřel utkání 1:0. Pak následovaly 
šance Krčála a Ráčka – bez branky. 
V druhém poločase se obraz hry 
nezměnil, žáci Velmezu se snažili 
o křídelní hru, domácí se snažili 
míče nakopávat za obranu. Poločas 
skončil bez branky. Naši hráči si ví-
tězství pohlídali a vrátili domácím 
porážku z podzimu.
FC VM ml. žáci – SK Telč 3:0 (2:0)
Rozhodčí: Krejčí. Střelci: 6. Krčál, 
22. Vokurka, 43. Bačák. Sestava: 
Hladík – Bačák, Novotný, Juda, 
Špaček – Chalupa, Procházka, 
Hibš, Benda – Vokurka, Krčál, dále 
nastoupili brankář Kučera, Benda, 
Heto, Karmazín, Kožený
Mladším žákům se povedl začátek, 
v 6. minutě se do pokutového území 
uvolnil Vokurka, nahrál volnému 
Krčálovi, který bez problémů 
dopravil míč do sítě 1:0. Následně 
zvýšil po samostatné akci Vokurka 
2:0. V 43. minutě nahrál Chalupa 
volnému Bačákovi, který střelou po 
zemi rozvlnil sít po třetí. Další dvě 
šance již zůstaly neproměněny. 

  -dek-

Východočeská divize minižactvo
Turnaj Ledeč nad Sázavou

Třetí soutěžní turnaj jarní části 
zvládly nejlépe hráčky Pardubic, 
které nepoznaly hořkost porážky 
a získaly do průběžné tabulky 
maximum bodů. Velkomeziříčské 
smíšené družstvo po velmi dobrých 
výkonech nestačilo pouze začína-
jícím hráčkám „z města perníku“. 
Ostatní duely pak již bravurně 
zvládlo a obsadilo tak celkově 
druhou turnajovou příčku.
V úvodním měření sil naše „naděje“ 
zdolaly soupeřky z Žirovnice dvou-
brankovým rozdílem. Následný 
souboj s A-týmem Havlíčkova 
Brodu skončil po dramatickém 
průběhu nakonec nejtěsnějším 
vítězstvím našich barev. V utkání 
s Pardubickými jsme měli řadu 
výborných brankových příležitos-
tí, které ovšem končily většinou 

po zásazích výborné soupeřovy 
brankářky neúspěšně. Závěrečné 
střetnutí s domácími bylo již po-
měrně snadnou záležitostí.
Výsledky: DDM a Sokol VM – 
Žirovnice 9:7, – Havlíčkův Brod 
A 7:6, – SHK Pardubice 3:10, – Le-
deč nad Sázavou 9:4.
Pořadí: 1. Pardubice, 2. Velké 
Meziříčí, 3. Havlíčkův Brod A, 4. 
Ledeč nad Sázavou, 5. Žirovnice.
Hráli: Šabacká Jarmila, Uchytilová 
Agáta (2) – Závišková Kateřina 
(20), Koudelová Eliška (5), Buchta 
Dominik (1), Pavlíčková Tereza, 
Buchtová Eliška, Singerová Klára, 
Kratochvíl František, Marková An-
drea. Trenérka Ilona Závišková.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 23. května v 11 hodin 
Jihomoravská divize muži Dolní 
Bojanovice

-záv-

Sportovně střelecký klub Kablo 
Velké Meziř íčí uspořádal dne 
10. května 2009 již 30. ročník stře-
lecké soutěže o Cenu osvobození 
ve střelbě z libovolné a sportovní 
malorážky. Střílelo se 60 ran na 
vzdálenost 50 metrů vleže na kru-
hový terč.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
24 střelcéů ze šesti střeleckých 
klubů. Počasí střelcům tentokrát 
přálo. Bylo jasno, bezvětří, jen 
při střelbě druhé směny se mírně 
zatáhlo.
Soutěž byla vyhlášena jen pro jed-
notlivce, uvádíme první tři z obou 
kategorií.

Kategorie I. – muži a junioři
Kaman Petr 595 bodů
 (SSK Žďár nad 
 Sázavou)
Materna Jiří 587 bodů

 (SSK Žďár nad 
 Sázavou)
Kadela Zdeněk 582 bodů
 (SSK KABLO 
 Velké Meziříčí)

Kategorie II. – dorost, ženy, 
senioři

Michal Vladimír 577 bodů
 (SSK Mostiště)
Prášková Dana 575 bodů
 (SSK Slatina 
 Brno)
Dudová Lucie 574 bodů
 SSK Slatina 
 Brno)
Díky sponzorům bylo možno mezi 
nejlepší jednotlivce rozdělit 17 hod-
notných věcných cen. Mediálním 
partnerem byl týdeník Velkome-
ziříčsko.
SSK Kablo Velké Meziříčí touto 
soutěží zahájilo letošní malorážko-
vou střeleckou sezonu.                -chyl-

Přípravka Velká Bíteš – Bory 4:1 
(0:0)
Naši měli vynikající brankářku 
Kaštanovou. V první půlce byla 
suverénní, ale ve druhé půlce 
vinou nekvalitní obrany dostala 4 
branky.
Dorost Bory – Bobrová 3:1 (1:1)
Rozhodčí Horký D., diváků 100.
Hosté dali z náhlého útoku už v 8. 
minutě branku, ale ve 34. L. Ochra-
na vyrovnal. V 62. minutě zvýšil 
Bíbr a v 76. si hosté dali pod naším 
hákem vlastní branku.

Bory A – Ujčov 4:3 (1:3)
Diváků 160. Hosté nás překvapili 
už v 9. minutě ostrou střelou pod 
břevno a ve 26. ještě zvýšili. Za dvě 
minuty jsme krásnou střelou snížili, 
ale oni ještě do poločasu vedli 1:3. Ve 
druhé půli jsme postupně vyrovnali 
a až teprve těsně před koncem jsme 
nástupem Mirka Ochrany přece jen 
vyhráli. Naše béčko přivezlo z Březí 
také vítězství 2:1, a tak jsme se mohli 
radovat. Ti žáčci si to určitě příště vy-
nahradí ve Křoví, kde hrají za 14 dnů, 
protože za týden mají volno. Áčko 
bude v Bobrové, dorost ve Žďáře 
a béčko doma s Jabloňovem.    -ochr-

Vítězové II. kategorie dorost, ženy, senioři.                           Foto: -chyl-

Titul Sportovec roku Vysočiny 
2008 obhájila Martina Sáblíková
Titul nejlepšího sportovce kraje Vy-
sočina pro rok 2008 obhájila podle 
očekávání rychlobruslařka Martina 
Sáblíková. V kategorii mládež dala 
odborná porota nevyšší známku 
všestranně sportovně orientované 
Kateřině Ševecové, nejlepším spor-
tovcem seniorem pro rok 2008 je 
mistr zápasu Zdeněk Kocman, nej-
lepším sportovcem se zdravotním 
handicapem je havlíčkobrodský 
cyklista Michal Šiška, trenérem 

roku je Petr Ryška z Jihlavského 
plaveckého klubu AXIS a nejlepším 
sportovním kolektivem vyhlásila 
porota Sportovně relaxační cent-
rum Fanatic Havlíčkův.
Čtenáři krajských periodik rozhodli 
o vítězích mediální ankety – nejoblí-
benější sportovkyní se stala rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková, nejob-
líbenějším sportovním kolektivem 
je pro rok 2008 TJ Sokol Nové Ve-
selí – mladší žáci soutěžící v házené.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

FC VM B – TJ Jipap Přibyslavice 
2:0 (0:0)
Střelci: 57. Smejkal, 83. Pól. Sesta-
va domácích: Kučera – Netolický, 
Kružík, Střecha, Halámek – Jedlič-
ka, Trnka (45. Smejkal L.), Souček, 
P. Krejčí (71. Ambrož) – Beran, 
Kafka (80. Pól). Rozhodčí: Kopři-
va – Nejedlý, Pfeifer. ČK: Halámek 
– Veselý
Na prosluněném Tržišti se od 
úvodních minut hrála šachová 
partie dvou zkušených mužstev. 
Velmi dobří hosté nedovolili Ben-
fi ce dostat se do obvyklého tempa, 
a tak hráči velkomeziříčské rezervy 
jen postupně získávali půdu pod 
nohama. Téměř se nedá hovořit 
o vyložených šancích – Jedlička se 
o jednu takovou obral sám, když po 
výborném centru Kafky osamocen 
ukvapeně hlavičkoval, místo aby 
volil zpracování. Berana hosté v ho-
dině dvanácté stáhli a je s podivem, 
že se nežlutilo. Na druhé straně 
zlobili nebezpeční Noháček s Ko-
mínkem a zejména tradiční výborné 
standardní situace Přibyslavic. 
Domácí obrana v čele s Kučerou se 
ale nenechala přelstít.
Po přestávce se začalo v podobném 
duchu, zlom však nastal znenadání. 
Po rohovém kopu míč z kopačky 
Kaf ky plul po brankové čáře, 
ale důrazný L. Smejkal, který 
o přestávce vystřídal zraněného 
Trnku, jej dopravil do sítě a po-
slal domácí do vedení. Hosté se 
nemínili s výsledkem smířit, ale 
spíše než kvalitní hru, která je do 

té doby zdobila, předváděli často 
neúměrnou agresivitu hraničící se 
zákeřností a zejména nekonečné 
diskuze se sudím Kopřivou. Zejmé-
na je rozlítilo, když po standardní 
situaci dostali míč do sítě, gól ale 
neplatil, neboť hvizd rozhodčího 
již pár vteřin předtím jednoznačně 
přerušil hru. Definitivní K. O. 
tak hostům zasadil další šťastný 
žolík trenéra Fňukala – mostišťský 
Pól, když po akci spoluobčanů ze 
stejné obce – nákopu Netolického 
a příhře Berana – , nedal Šimečkovi 
v bráně hostí zkušeným zakonče-
ním brejkové akce žádnou šanci. 
Konec utkání se bohužel neobešel 
bez incidentu – hosté prohru ne-
unesli a Veselý vyprovokoval po 
závěrečném hvizdu kontraverzi 
s Halámkem, po níž musela pro 
oba aktéry následovat nevyhnutelně 
červená karta. Závěr šťastné neděle 
byl vskutku neobvykle rušný – roz-
běsnění hosté téměř napadli domácí 
diváky a jen díky včasnému zásahu 
pořadatelského sboru se vše poda-
řilo v zárodku uhasit.               -kre-
 1. Stará Říše 21 13 7 1 50:15 46
 2. V. Meziřičí B 21 11 8 2 46:20 41
 3. Náměšť n. O. 21 11 5 5 49:36 38
 4. Rapotice 21 10 6 5 48:33 36
 5. Budišov 21 9 4 8 37:35 31
 6. Rantířov 21 8 7 6 24:23 31
 7. Přibyslavice 21 7 9 5 32:22 30
 8. Třešť 21 8 5 8 37:40 29
 9. Bohdalov 21 8 4 9 25:25 28
10. Kouty 21 6 4 11 30:36 22
11. Šebkovice 21 5 6 10 25:43 21
12. Křižanov 21 5 4 12 28:42 19
13. Herálec (ZR) 21 5 2 14 28:57 17
14. Čáslavice 21 5 1 15 28:60 16

SOKOL Tasov pořádá 30. 5. 2009 tradiční

Prezentace: 7 – 10 hodin
Místo: sokolovna Tasov
Trasy: 10 km, 20 km, 50 km a 100 km
 pěšky nebo na kole
Občerstvení na trase, v sokolovně oběd.
V cíli pro děti sladkost, pro dospělé 1× pití zdarma.
Možnost nákupu „vejšlapových“ triček.
Po návratu možnost posezení před sokolovnou.



Číslo 20 20. května 2009 strana 10

HÁZENÁ

KUŽELKY

VOLEJBAL

CURLING

FOTBAL

ATLETIKA

HOKEJ

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlastník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK 

ČR E 11 305. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky, sport. Ing. Bc. Jitka Kočí: inzerce. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. a fax 566 524 649,
mobil: 739 100 979, tel. 566 523 243. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba v redakci: úterý – pátek 8.00 – 15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž 
nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Příjem inzerce přímo v redakci nebo e – mailem či faxem. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne.

MSD sk. D
FC VM – SK Hulín 3:0 (2:0)
Střelci: Němec (26.), Kratochvíl 
(32.), Hort (75. p. k.). Rozhodčí: 
Langhammer – Svoboda, Trávní-
ček, DS Blažek, ž. k. Krejčí (27.), 
Němec (89.) – Zlámal (12.), Kadlec 
(24.), Dunda (75.), bez č. k. Diváků 
310. Sestava FC VM: Invald – Hort, 
P. Mucha, Brychta, J. Krejčí – Klu-
sák – Dufek (83. Loup), Pokorný, 
Němec, Berka (90. Jedlička) – Kra-
tochvíl (86. Beran).
Velmez vstoupil do utkání tak, jak 
mu velelo jeho současné postavení 
v tabulce, a hned od počátku dal 
svému soupeři znát, že na Tržišti to 
nebude mít lehké. Už v úvodní min. 
zahrávali domácí tr. kop ze slušné 
střelecké pozice, ale Kupka byl 
dobře postaven. Krátce poté Němec 
zblízka pálil nad, v další gólové šan-
ci jej napodobil Kratochvíl a první 
šestiminutovku završil domácí roh, 
který brankář Hulína zlikvidoval. 
K prvnímu ostrému zákroku donu-
tili hosté domácího brankáře Inval-
da ošemetným centrem až v 8. min. 
zápasu. Domácí svou aktivní hrou 
i nadále tlačili soupeře k jeho šest-
náctce, zatímco opačným směrem 
se hosté prakticky nedostali dál než 
za půlku. V blížící se dvacáté min. 
po průniku Kratochvíla na jeho cen-
tr vyskočil nejvýše nejmenší hráč 
domácího celku Dufek a Kupka měl 
štěstí, když míč z jeho hlavy těsně 
minul břevno. Šest minut nato upřel 
jinak přesný hlavní arbitr Velmezu 
výhodu, po níž by Dufek šel sám 
na Kupku, ale to byla jen předzvěst 
následujícího úderu. Vzápětí totiž 
Klusák vysunul dopředu Němce, 
který oklamal stopery a mazácky 
přehodil vybíhajícího brankáře 
Hulína. Namlsaní domácí mohli 
vzápětí své vedení pojistit, jenže 
Kratochvílův drzý průnik a Ber-
kovo zakončení Kupka zlikvidoval. 
Další lahůdka domácích ale na sebe 
nenechala dlouho čekat. Brychtův 
ideální míč poslal Kratochvíla mezi 
oba stopery soupeře, ten s nimi udě-
lal krátký proces a ani vybíhajícímu 
Kupkovi nedal šanci. Do poločasu 
ještě dvakrát zavařili domácí hrá-
čům Hulína v jejich šestnáctce 
tak, že nevěděli, kde jim hlava 
stojí. Zvlášť po hlavičce Pokorného 
a jeho voleje z hranice šestnáctky 
měli k třetímu gólu hodně blízko. 
Velmez šlechtilo, že ani po půlce 
nepřenechal soupeři iniciativu. Ve 
49. po akci pravé strany se ocitl 
v gólové pozici P. Mucha, ale mířil 
nad. O chvíli později šel po centru 
Klusáka sám na Kupku Dufek, ale 
zblízka jej nepřekonal. Vzápětí 
hostující gólman konečky prstů 
vytěsnil míč z tr. kopu směřující za 
jeho záda z kopačky Němce a stačil 
ještě krýt i dorážku Dufka. Hosté 

se začali ke slovu dostávat častěji až 
kolem 70. min., kdy domácí přece 
jen polevili, ale obrana i Invald byli 
včas na místě. Hulín ale zapomněl 
na zadní vrátka, a to byla voda 
na mlýn dvojice Němec – Pokor-
ný. Posledně jmenovaný obešel 
i hulínského brankáře, byl zezadu 
faulován a nařízenou penaltu Hort 
bezpečně proměnil v trojgólovou 
radost Velmezu i jeho příznivců. 
Domácí mohli svůj náskok ještě 
zvýšit, ale při průniku Němce od 
půlky hřiště si domácí forward sáhl 
na dno sil a zcela osamoceného 
Kratochvíla číhajícího před Kupkou 
už neviděl. Další soutěžní utkání 
sehraje FC VM 24. 5. v Rájci, kde 
utkání začíná v 16.30 hodin.
FC VM – FC Boskovice 1:1 (1:1)
Střelci: Pokorný (12.) – Havlíček 
(9.). Rozhodčí: Gasnárek – Skří-
tecký, Laštůvka, DS Kolesa, bez 
karet. Diváků 211. Sestava FC VM: 
Invald – Hort, P. Mucha, Brychta, J. 
Krejčí – Dufek (65. Loup), Pokorný, 
Berka – Durda (83. Beran), Němec 
– Kratochvíl (75. Klusák).
Velmez svým vstupem do utkání 
dal jasně najevo, jak moc mu záleží 
na zisku tří bodů. Po úvodní akci 
zlikvidoval hlavičku Brychty Švéda 
a ve 4. min. Kratochvíl z výhodné 
pozice ve vápně technickou střelou 
přeloboval brankáře Boskovic, 
ale míč skončil na břevně. V 8. 
min to ale hostům vyšlo náramně. 
Havlíček pohybující se na hranici 
ofsajdu dostal míč za obranu a zcela 
sám nedal Invaldovi šanci. Domácí 
ještě přidali a jejich nátlakovou hru 
zužitkoval vyrovnávacím gólem 
kapitán mužstva Pokorný. Gól 
Havlíčka a šance Mullera v 16. min. 
bylo v součtu vše, čím hosté Invalda 
v brance domácího celku ohrozili. 
U domácích se ještě do poločasu 
dostali do gólových šancí Dufek 
(15.), Pokorný, Němec, který po 
přestávce mj. nastřelil tyč a dorážku 
Pokorného hlavou vytáhl Švéda na 
roh. S narůstajícím časem zakopaní 
hosté stále častěji míče jen odvra-
celi co nejdál do pole, ale domácí 
postrádali klid, rozvahu a přesnost. 
Díky tomu a svému brankáři si Bo-
skovice za hodně průměrný výkon 
odvážejí z Tržiště bod.        -ber-
 1. Šardice 26 18 4 4 52:19 58
 2. Líšeň 26 18 4 4 52:20 58
 3. Hulín 26 14 7 5 50:20 49
 4. Třebíč 26 13 8 5 36:18 47
 5. Vyškov 26 12 6 8 41:30 42
 6. Vikt. Otrokovice 26 10 6 10 43:35 36
 7. Protivanov 26 10 5 11 32:28 35
 8. Žďár n. Sáz. 26 9 7 10 42:45 34
 9. Konice 26 10 3 13 39:60 33
10. Velké Meziříčí 26 9 5 12 33:43 32
11. Rousínov 26 9 4 13 29:35 31
12. Boskovice 26 8 6 12 26:45 30
13. Napajedla 26 6 8 12 29:48 26
14. Rájec-Jestřebí 26 6 6 14 27:44 24
15. Ždírec 26 6 5 15 25:44 23
16. Mohelnice 26 6 4 16 29:51 22

2. kolo krajského přeboru žákov-
ských družstev v atletice

V neděli 17. 5. proběhlo v Novém 
Městě na Moravě 2. kolo krajského 
přeboru družstev mladšího a starší-
ho žactva v atletice. Mezi nejkva-
litnější výkony tohoto kola patřil 
skok do výšky Martina Boučka 
(170 cm), skok do dálky Ondřeje Fi-
kra (542 cm), 60 m a 150 m Martiny 
Homolové (8,64 a 21,90 s) a výkon 
štafety mladších žákyň (Homolo-
vá, Kratochvílová, Chevalierová, 
Buchtová) – 35,01 s.

Bodový stav ve 2. kole
Mladší žákyně 3. místo

(103 bodů)
Homolová Martina 33 bodů
Kratochvílová Hana 28
Chevalierová Adéla 17

Muži odstartovali jaro vítězně
Volejbalové „dvojky“ mužů (KP 
2. tř.) odstartovaly již předminulý 
víkend, naši muži však měli díky 
lichému počtu účastníků volno. 
Proto zahájili jarní boje až minu-
lý týden. Na úvod je čekal celek 
Dobronína, se kterým se před-
chozí víkend lídr soutěže Pacov 
i přes opticky hladké výhry dost 
zapotil. Naši hráči však obě utkání 
bravurně zvládli a přivezli plný 
počet bodů.
Jiskra Dobronín – Sp. VM 0:3 
a 0:3
Poměrně překvapivě skončilo druhé 
utkání, dosud suverénní lídr soutěže 
z Pacova uhrál na horké půdě v Pol-
né pouhý set. Hráči Polné potvrdili, 
že se s nimi musí počítat v bojích 
o účast v play-off (do něj postupují 

z obou skupin krajské dvojky pouze 
mužstva na prvních dvou místech). 
Přímý souboj o play-off proběhne 
již tento víkend, kdy si to naši hráči 
rozdají právě s Polnou. Mělo by se 
hrát na antukových kurtech Areálu 
zdraví, první zápas začne v sobotu 
v 10.00.
Sestava VM: Havlíček, Homola, 
Plachetský, Hybášek, Trojan, Ši-
mek, Kryštof.
Výsledky 8. kola: SK Telč – Polná 
1:3, 0:3; Pacov – Dobronín 3:0, 3:0; 
zbývající výsledek 9. kola: Polná – 
Pacov 3:1, 3:0.
Tabulka KP Vysočiny 2. tř. sk. B 

po devátém kole zákl. části:
1. TJ Slavoj Pacov 14 11 3 35:10 25
2. TJ Spartak V. Meziříčí 14 10 4 36:15 24
3. TJ Slavoj Polná 14 10 4 33:19 24
4. TJ Jiskra Dobronín 16 3 13 17:44 19
5. SK Telč A 14 2 12 11:39 16

-kon-

Hokejisté SK Mostiště se zúčastnili 
na mezinárodním poli ve francouz-
ském Toulonu již počtvrté turnaje 
v oblasti Provence. Turnaj se konal 
v sobotu a v neděli 9. a 10. května 
2009 a mužstva na něm byla rozdě-
lena do dvou skupin.
1. skupina:
Toulon 1, Mostiště, Aubagne
2. skupina:
Toulon 2, NHL Gardéen, Nice
V pátek byl náš celek vyzván k přá-
telskému utkání s celkem Toulonu, 
který letos postoupil do 2. francouz-
ské ligy. Toto měření sil dopadlo lépe 
pro domácí celek, ale 6 vstřelených 
branek bylo pro značně pozměně-
nou sestavu mostišťského celku 
velkým příslibem. To se potvrdilo 
hned druhý den ráno v 8 hodin, kdy 
jsme vstoupili do turnaje zápasem 
s domácím výběrem hraným na 2 × 
18 minut. Tento zápas jsme vyhráli 
v poměru 4:1. Branky za Mostiště: 
Kovář, Svoboda, Solař a Toman.
V poledne nám byl dalším soupe-
řem celek Aubagne, místo nedaleko 
známého města Marseille. V tomto 
utkání jsme si s chutí zastříleli 
a soupeře vyprovodili 14:3. Branky 
za Mostiště: Vojta Krejčí 5, Solař 
3, Václav Krejčí ml. 3, Simonides, 
Svoboda (desátá) a Toman.
Těmito výsledky jsme postoupi-

li jako vítěz 
sk upiny do 
semifi nále, 
které se hrá-
lo v 8 hodin 
večer. Utkali 
jsme se s dru-
hým celkem 
sk upi ny B, 
jímž byli ho-
kejisté NHL 
Gardéen. 
S tímto sou-
peřem jsme 
hráli za čtyř-
leté působení 
na turnajích 
v této oblasti 
poprvé. Zápas 
rozhodla pře-
devším stře-
lecká forma 
Jardy Solaře 
a po výsledku 
7:3 jsme postoupili do fi nále. Bran-
ky za Mostiště: Solař 4, Simonides, 
Václav Krejčí ml. a Vojta Krejčí.
Druhým fi nalistou byl tým Toulonu 
1, který v semifi nále porazil Nice. 
Nedělní polední finálové utkání 
začalo lépe pro soupeře, který hned 
v úvodu vstřelil vedoucí branku. Na-
štěstí se podařilo rychle odpovědět, 
když krásnou přihrávku před branku 

Divize
SK Kuřim B – Sokol VM B 32:31 
(19:13)
Před týdnem si z Kuřimi přivezlo 
porážku naše áčko a ani B tým nebyl 
tentokrát v kuřimské hale úspěšný. 
Po velice špatném vstupu do utkání 
jsme prohrávali o pět branek. Sou-
peř proměňoval z rychlých brejků 
po nepřesné střelbě našich hráčů. 
V druhém poločase jsme již byli 
lepším týmem, nicméně vypraco-
vaný náskok Kuřimi se nám smazat 
nepodařilo. Zbytečně jsme si tak 
zkomplikovali situaci v tabulce, kdy 
pro vítězství v soutěži budeme mu-
set dva zbývající zápasy vyhrát.

II. liga muži
Sokol VM A – TJ Sokol Dolní 
Cerekev 30:14 (11:5)
V posledním utkání jsme hostili 

poslední tým soutěže, který nás ale 
na domácí půdě v podzimní části 
dokázal hodně potrápit, podcenění 
tedy nebylo na místě. Zápas se však 
odehrával bez větších dramat v náš 
prospěch už od samého začátku. Po 
vlažnějším úvodu (12. min. 4:2) jsme 
si vypracovali dostatečný náskok již 
v prvním poločase (23. min. 10:2) 
a do šaten odcházeli se šestibran-
kovou rezervou. Druhý poločas 
pokračovali naši hráči v navyšování 
náskoku. Brankový rozdíl mohl být 
i vyšší, ale částečně jsme si nechali 
vnutit soupeřovu pomalou hru. 
V útoku trápila naše hráče střelba 
a výborný výkon brankáře soupeře. 
V tabulce nám patří sedmé místo.
Sestava a branky: Kotík, Kubát – Kří-
bala Petr (7), Večeřa (5), Kříbala Mar-
tin (4), Konečný (3), Homola (3), Živ-
čic (3), Necid (2), Chlubna (2), Kříbala 
Pavel (1), Kaštan, Rosa, Fischer  -nav-

Začátkem května odjíždělo druž-
stvo skipa P. Gottlieba na turnaj 
Curling mix handicap do sportovní 
haly dětí a mládeže v Brně. Na 
krásně připravené ledové ploše se 
našim sportovcům vydařil vstup 
do soutěže, když porazili výběr 
Slovenska. V druhém utkání Vel-
komeziříčtí těsně prohráli s druž-
stvem Nového Města nad Metují. 
V posledním střetnutí sehráli naši 
sportovci utkání s domácími, které 
porazili, a to jim otevřelo cestu do 
finále. V pozdních odpoledních 
hodinách se družstvo P. Gottlieba 

utkalo ve fi nálovém klání se sloven-
ským výběrem. Slovensko tentokrát 
zabojovalo, velkomeziříčskému 
družstvu nechalo uhrát pouze jeden 
end a zaslouženě si z Brna odvezlo 
první místo. Druhou příčku obsa-
dilo Velké Meziříčí a třetí trochu 
překvapivě favorit tohoto turnaje 
Nové Město nad Metují. Curlin-
gový turnaj byl poslední v této 
sezoně. Druhé místo bylo pro naše 
sportovce skvělým rozloučením se 
sezonou tohoto krásného a úspěšné-
ho sportu. Nová sezona začne pro 
naše tři reprezentanty a celý oddíl 
velkomeziříčského družstva opět 
od srpna.                              -char-

Zveme vás na závod horských kol

Krajský přebor Vysočiny
 1. CHJK Jihlava 19 0 3 2568 38
 2. PSJ Jihlava B 17 0 5 2619 34
 3. Sokol Častrov 14 2 6 2550 30
 4. TJ Třebíč D 14 1 7 2490 29
 5. Velké Meziříčí A 12 0 10 2484 24
 6. Start Jihlava B 11 0 11 2518 22
 7. PSJ Jihlava D 10 1 11 2473 21
 8. TJ Třebíč C 9 1 12 2502 19
 9. Sl. Žirovnice B 8 2 12 2513 18
10. S. C. I. Jihlava 8 0 13 2465 16
11. Velké Meziříčí B 4 1 17 2433 9
12. Sp. Pelhřimov B 2 0 20 2397 4
Béčko sestupuje do krajské soutě-
že. Naši hráči se svými průměry 
se v jednotlivcích umístili takto: 
8. Víteček Miroslav (B) 437,1; 16. 
Baloun Václav (A) 426,8; 19. Starý 
Jiří (B) 425,8; 25. Lavický Bohu-
mil (A) 423; 43. Lavický Jiří (A) 
416,1; 52. Kováč Zdeněk (B) 412,2; 
55. Krejska Rudolf (A) 409,5; 58. 
Korydek František (A) 408; 63. 
Badalík Miroslav (A) 401,2; 64. La-
vický Josef (B) 398,4; 69. Lavický 
František (B) 379,6; 70. Kamenský 
Dušan (B) 378,5
Krajská soutěž Vysočiny – nad-

stavba 1.-8., 9.-16. místo
 1. Sokol Cetoraz 11 1 2 1650 23
 2. Sl. Žirovnice C 9 0 5 1579 18
 3. BOPO Třebíč B 8 0 6 1603 16
 4. Nové Město D 7 1 6 1618 15

 5. Nové Město B 6 0 8 1655 12
 6. Start Jihlava C 6 0 8 1573 12
 7. Kamenice n. L. B 4 0 10 1585 8
 8. Sp. Pelhřimov E 4 0 10 1546 8
 9. Nové Město C 10 0 4 1587 20
10. Velké Meziříčí C 9 0 5 1587 18
11. PSJ Jihlava C 9 0 5 1588 18
12. Sokol Častrov B 9 0 5 1521 18
13. Sp. Pelhřimov C 8 0 6 1560 16
14. TJ Třebíč E 6 0 8 1567 12
15. Sp. Pelhřimov D 5 0 9 1580 10
16. Kamenice n. L. C 0 0 14 1423 0
Céčko až v závěru opustilo vedení 
ve skupině o 9.-16. místo a celkově 
skončilo desáté.
Šimek Jan 401,3; Lavický Antonín 
397,7; Weiss Vladimír 396,7; Mátl 
Jaroslav 387,7
Sdružený krajský přebor dorostu
 1. Centropen Dačice 17 1 0 1233 35
 2. Sl. Žirovnice A 14 2 2 1212 30
 3. TJ Třebíč 12 1 5 1207 25
 4. Kamenice n. L. 11 2 5 1183 24
 5. Sokol Častrov 9 3 6 1145 21
 6. Start Jihlava B 6 2 10 1122 14
 7. Velké Meziříčí 4 2 12 1049 10
 8. Sp. Pelhřimov 3 1 14 1090 7
 9. Sl. Žirovnice B 3 1 14 1015 7
10. BOPO Třebíč 3 1 14 1025 7
V jednotlivcích se naši hráči umís-
tili takto: 16. Mička Jan 377,4; 19. 
Šišpela Jan 363,6; 24. Dycha Jakub 
348; 27. Žák Jan 318,8; Trnka Jiří 
316,7

-sta-

Buchtová Michaela 8
Závišková Kateřina 6
štafeta 4 × 60 m 11

Mladší žáci 3. místo (91 bodů)
Jelínek Petr 23
Vondráček Tomáš 17
Malec Matěj 9
Kovář Michal 8
Dvořák František 6
Sedláček Karel 6
Valach Ladislav 6
štafeta 4 × 60 m 9

Starší žáci 2. místo (48 bodů)
Bouček Martin 15
Fikr Ondřej 14
Kyus Michal 9
Perutka Martin 6
Havlíček Jakub 4

Starší žákyně
Družstvo starších žákyň v tomto 
kole nestartovalo.                 

  -vill-

využil Vašek Krejčí st. zasunutím do 
odkryté branky. Hned vzápětí Vojta 
Krejčí proměnil nájezd po nádher-
né přihrávce na útočnou modrou. 
Dále jsme po kolektivním výkonu 
již nepřipustili komplikaci a skóre 
se zastavilo na 10:3 pro Mostiště, 
když sezonu uzavřel naší desátou 
brankou Kamil Simonides. Branky 
za Mostiště: Vojta Krejčí 2, Solař 2, 

Svoboda 2, Václav Krejčí st., Toman, 
Syrový, Simonides.
Po ukončení zápasu a následném 
vyhlášení výsledků, kdy ještě Vojta 
Krejčí získal ocenění pro nejlepšího 
hráče turnaje, jsme se s pohárem 
během 19 hodin cesty přes Nice, 
Monte Carlo, Janov, Veronu, Bren-
nero, Salzburk a Dolní Dvořiště 
vrátili šťastně domů.            -kre-

dne 23. 5. 2009
kategorie:
– děti – 3 kategorie 5 – 14 let od 10 hodin
– XC – 2 kategorie od 13 hodin
– MTB časovka na Ambrožný – 4 kategorie od 15 hodin
 (závod pro širokou veřejnost)

Od 19 hodin koncert skupiny START 02

Srdečně zveme všechny příznivce cyklistiky!

Hokejisté Mostišť ve Francii podruhé vítězně


