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

nových kancelářských prostor
Náměstí č. 19/21, 1. patro

(vedle Jupiter clubu, nad Optikou Šárka Kocandová).
Naše nová telefonní čísla: 564 408 008, 564 408 000

Více informací na www.prolog.cz

HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé 36
přijme od 1. 9. 2009 učitele(ku)

na plný úvazek.
Nejde o zástup.

Kontakt: 566 521 456, 566 522 837, admin@hotelskola.cz

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

(směr přehrada, 1. odbočka vlevo)
Nabízíme okrasné dřeviny, trvalky, 
skalničky, balkonové rostliny.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

Budou, či nebudou parkovací automaty na velkomeziříčském náměstí 
již příští rok? O tom rozhodnou zastupitelé za měsíc. Radní přitom do-
poručí zastupitelům schválit jejich zavedení hned od prvního ledna 2010. 
Automatů by mělo být celkem pět, přičemž pořizovací cena jednoho činí 
zhruba dvě stě tisíc korun. Odbor dopravy připravuje podrobný mate-
riál, na jehož základě zastupitelé města rozhodnou. „Bude obsahovat 
důvody pro zavedení auto-
matů, a také následná opat-
ření s tím spojená, jako třeba 
prodloužení pracovní doby 
městské policie, nebo od-
had ekonomického dopadu,“ 
popsal místostarosta města 
Josef Komínek. Až na jednání 
zastupitelstva tak padne kon-
krétní návrh na hodinovou 
sazbu za parkování i konečný 
počet a cena rezidenčních 
karet pro osoby s trvalým 
pobytem na náměstí nebo 
majitele objektů či f irem, 
které tu sídlí. Jedno je jisté, 
počet karet bude omezen na 
minimum a nebudou zadar-
mo. „Bude maximálně jedna 
karta na rodinu, jež tu bydlí, 
a jedna pro majitele firmy. 
Navíc budou mít vyhrazené parkování mimo okruhu ve středu náměstí,“ 
upřesňuje místostarosta. To znamená, že majitelé rezidenčních karet pak 
budou moci parkovat zejména v ulici Komenského, v Kostelní, nebo 
kolem chodníků. Změna parkovacího systému v centru by se netýkala 
jenom náměstí, ale třeba i Novosadů. Ty by pravděpodobně celé přešly 

na režim parkovacích kotoučů. Ten dnes platí jenom v určitých částech 
ulice. „To aby nám pak řidiči Novosady zcela neucpali,“ vysvětluje 
místostarosta Komínek.

Za řekou prozatím zpevní odstavnou plochu
Pro ty, kdož by se chtěli vyhnout placenému parkování na náměstí, 

hodlá město zbudovat zá-
chytnou odstavnou plochu 
v bývalém areálu Svit (viz 
foto). Společnost, která jej 
vlastní, tam sice parkoviště 
pro potřeby města plánuje. 
Letos však s jeho výstavbou 
rozhodně nepočítá. Město má 
přitom v areálu ještě i svoje 
pozemky, a to od brány při 
vjezdu zhruba až do míst, 
kde v minulosti býval skate 
park. Ty po zpevnění kamen-
nou drtí poslouží osobním 
automobilům k zaparkování. 
„Požádáme vlastníka areálu 
– společnost CPI Group – , 
aby nám poskytla ještě část 
svých pozemků. Alespoň do té 
doby, než tam začnou stavět,“ 
dodal místostarosta Komí-

nek. Pak by tam na přechodnou dobu mohlo vzniknout až sto padesát 
parkovacích míst k odstavení auta.

Ke stejnému kroku jako Velkomeziříčští dospěli i ve Velké Bí-
teši. Na tamějším Masarykově náměstí totiž hodlají zavést parko-
vací automaty taky.                    Text a foto: Martina Strnadová

O parkovacích automatech rozhodnou v červnu

Nové pobytové středisko za-
měřené na vzdělávání o ochraně 
přírody a životním prostředí hodlá 
vybudovat obecně prospěšná spo-
lečnost Chaloupky nedaleko Vel-
kého Meziříčí, v obci Baliny. Ta se 
nachází na pomezí Velkomeziříčska 
a Třebíčska, v krásném přírodním 
parku Balinské údolí.Právě z tohoto 
důvodu padla volba právě na ni.

„Prvním krokem v realizaci těch-
to smělých plánů bylo zakoupení 
staré zemědělské usedlosti Baliny 
č. p. 1. Nyní bude následovat pří-
prava stavebního projektu, která 
povede k celkové rekonstrukci 

Z bývalého statku by mělo být ekologické středisko

zchátralého areálu, a žádost o do-
taci z evropských fondů,“ upřesňuje 
projektový manažer Chaloupek Jan 
Burda. Nové středisko by podle 
jeho sdělení mohlo být uvedeno do 
provozu přibližně v roce 2012.

Nestátní školské zařízení Cha-
loupky o. p. s. působí ve Velkém 
Meziříčí od konce roku 2002, kdy 
svoji činnost zahájilo odloučené 
pracoviště Středisko ekologické 
výchovy (SEV) Ostrůvek. To od 
té doby nabízí jednodenní eko-
logické výukové programy pro 
školy v okruhu měst Žďár nad 
Sázavou, Jihlava, Třebíč a Velká 

Bíteš. Ročně středisko 
navštíví na šest tisíc dětí 
a žáků z mateřských, zá-
kladních i středních škol. 
Prostory bývalé mateřské 
školy tak začínají být pro 
činnost Ostrůvku malé. 
Proto Chaloupky hledaly 
vhodnou nemovitost, kde 
by mohly rozšířit svoje 
aktivity a vybudovat po-

bytové vzdělávací středisko, které 
bude nabízet školám týdenní ekolo-
gické výukové programy.

Obdobné zařízení provozují Cha-
loupky již osmnáct let u Kněžic na 
Třebíčsku. „Výukové programy pro 
školy jsou naší hlavní náplní,“ vy-
světluje ředitel organizace RNDr. 
Jozef Zetěk, „děti však nejsou 
naší jedinou cílovou skupinou, další 
programy připravujeme i pro peda-

Že to bude náročná rekonstrukce, doklá-
dají naše snímky. Objekt je totiž ve značně 
zchátralém stavu.              Foto: Iva Horká

Koncert
Muzikanti dětem
Pořádají místní hudebníci 
a jejich přátelé
Sobota 30. 5. 2009 od 14 
hodin
Náměstí, Velké Meziříčí
Více strana 3

Rozhovor
s Radovanem Hajným,
jedním z organizátorů kon-
certu
Muzikanti dětem
Více strana 3

NOVÝ telefonní 
seznam
Městského úřadu Velké 
Meziříčí – 3. díl
s čísly příspěvkových organi-
zací města a dalších institucí.
Kompletní celostránkový se-
znam pak najdete v rozšířeném 
vydání čísla 22, to je příští 
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

Pozvánka
na
Evropský festival fi lozofi e
ve Velkém Meziříčí
Vážení přátelé, studenti, ob-
čané,
přijměte tímto způsobem po-
zvání na 3. ročník Evropského 
festivalu fi lozofi e. Město Velké 
Meziříčí chce prostřednictvím 
festivalu podpořit zájem o lite-
raturu, kulturu, společenské 
dění u veřejnosti, mladých lidí, 
rodičů s dětmi.
Využijte příležitost otevřené 
diskuze se známými osob-
nostmi k věcem důležitým, či 
naopak zcela nicotným.
Nenechte si ujít možnost 
pátečního setkání např. s bi-
otronikem Tomášem Pfeiff-
erem, spisovatelkou Petrou 
Hůlovou. Sobotní fi lozofi cký 
program na zámeckém nádvoří 
zahájí Ivan M. Havel a o na-
plnění nedělního pohodového 
odpoledne se postará divadlo 
pro děti, fl oristika apod.  -duf-
Více strana 8

Avizní okénko připravila: 
Iva Horká

gogy a širokou veřejnost.“
V Balinách by tak mohlo vznik-

nout návštěvnické centrum přírod-
ních parků Balinské údolí a Třebíč-
sko, neboť se tyto parky nacházejí 
v bezprostředním okolí budoucího 
střediska. „Rekonstrukce býva-
lého statku bude náročná, proto 
jsme dlouho tento krok zvažovali. 
Díky našim zkušenostem s reali-
zací projektů a díky dlouhodobé 

vzdě lávací č innost i 
jsem nyní přesvědčen, 
že jsme schopni nové 
pracoviště v Balinách 
připravit a pak úspěšně 
provozovat,“ doplňuje 
dr. Zeťek. Podle jeho 
slov by část objektu po-
stihla demolice, hlavní 
budova by pak prošla 
opravou. Předběžné 
náklady odhaduje na 
dvacet milionů korun, 
dražší varianta by počí-
tala až se čtyřiceti mili-
ony. „Hlavní činnost by 
se potom z pracoviště 

na Ostrůvku přesunula do Balin, 
míní vedoucí zdejšího SEV Mgr. Ja-
na Audy, „ale v určité míře bychom 
měli pro veřejnost fungovat i ve 
Velkém Meziříčí.“           Iva Horká

V bývalém „Vidlákově“ statku v Balinách by mělo vyrůst vzdě-
lávací ekologické středisko.                      Foto: Iva Horká

Probojovala se 
do fi nále

Pod záštitou známé zpěvačky 
Yvetty Blanarovičové se koná pě-
vecká soutěž Talent La Sophia na 
podporu dětí z dětských domovů 
a sociálně znevýhodněných rodin. 
Ty nejnadanější se probojovaly do 
fi nále hudební soutěže Talent La 
Sophia, které se konalo v pondělí 
25. května 2009 v Divadle Blaník 
na Václavském náměstí v Praze. 
Svoje želízko v ohni mělo i Velké 
Meziříčí. Z místního výchovného 
ústavu se mezi nejlepších patnáct 
probojovala také nadaná patnáctile-
tá dívka Lída Ondrášová. Ve fi nále 
se umístila mezi osmi nejlepšími 
s romskou písní Tuke. Tři nejlepší 
z každé kategorie obdrželi hodnot-
né ceny, jako například studijní po-
byt v zahraničí a další. Kromě toho 
ale budou mít možnost se představit 
na Hudebním festivalu La Sophia 
v červnu v areálu zámku Dolní 
Beřkovice a získají též příležitost 
vystoupit na prestižním Fringe 
Festival Praha na konci května.

Iva Horká

Nedodržujete 
rychlost? 
Zaplatíte 
pokutu

Velkomeziříčští se rozhodli bojo-
vat s řidiči, kteří porušují dopravní 
předpisy. Uvažují o instalaci radarů 
k měření rychlosti. „Dostali jsme 
nabídku od fi rmy LK-systém, která 
úřední měření provádí. Radní se ji 
rozhodli využít,“ informuje mís-
tostarosta města Josef Komínek 
s tím, že měření bude probíhat za 
účinnosti městské policie. Ta nej-
dříve vybere problematické části 
města, ať již Čechovy sady nebo 
Karlov. Vytipované úseky odsou-
hlasí státní policie, poté mohou 
být radary nainstalovány. Začátek 
i konec měřeného úseku musí být 
vyznačen. „Měření zahájíme možná 
již tento nebo až příští měsíc,“ dodal 
místostarosta Komínek a vysvětlil, 
že za tuto službu si fi rma ponechá 
část z vybraných pokut.
Řidiči celkem běžně překračují 

povolenou rychlost na silnicích, ať 
již v obci či mimo ni. Ohrožují tak 
nejen sebe, ale zejména další účast-
níky silničního provozu, v obcích 
pak hlavně chodce. Měření rychlos-
ti s následným fi nančním postihem 
hříšníka nabízí alespoň částečné 
řešení tohoto problému.

Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

Zprávy z jednání Rady města z 20. 5. 2009
 1 Rada města souhlasila s umístěním zatravňovacích dlaždic do zele-

ného pásu pozemku města na ul. Nad Gymnáziem pro příležitostné 
parkování pro všechny žadatele z této ulice, kteří o to požádají. 
Současně Rada města vydala tento souhlas žadateli pro část zeleného 
pásu před jeho domem na ul. Nad Gymnáziem.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch Telefónica O2 Czech republic, a. s. Praha k tíži 
městských pozemků v k. ú. Mostiště KN parc. č. 222/6, 233, 885 a PK 
parc. č. 885, v nichž je uloženo zařízení veřejné telekomunikační sítě 
s právem jeho provozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu 
trvání této stavby (sítě).

 3. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 11,3 tis. Kč – poplatek za užívání veřejného prostran-
     ství (pol. 1343)
   17,3 tis. Kč – poplatek ze psů (pol. 1341)
 Rozdělení: 17,3 tis. Kč – rezerva m. č. Mostiště § 6409
   5,2 tis. Kč – rezerva m. č. Lhotky § 6409
   2,3 tis. Kč – rezerva m. č. Hrbov § 6409
   3,8 tis. Kč – rezerva m. č. Olší nad Oslavou § 6409
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3543 dotace pro Asociaci rodičů 
     a přátel zdravotně postižených dětí 
     ČR, o. s. klub Velké Meziříčí, se sídlem 
     Černá, p. Měřín
 Účel:   náklady spojené s pořádáním Hipo-
     -Olympiády (občerstvení a ceny pro děti)
c) Zdroj: 1,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 1,5 tis. Kč – § 6115 volby do zastupitelstev obcí Rou-
     směrov, Sviny
d) Zdroj: 40,6 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 30,3 tis. Kč – § 6171 pol. 5011 navýšení mzdových 
     prostředků – manuální pracovníci (1/2 
     úvazku uklízeček)
   7,6 tis. Kč – § 6171 pol. 5031 odvody na sociální 
     zabezpečení
   2,7 tis. Kč – § 6171 pol. 5032 odvody na zdravotní 
     pojištění
e) Zdroj: 220 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 220 tis. Kč – § 5512 oprava rozvodů v budově
     hasičské zbrojnice
f) Zdroj: 150 tis. Kč – § 5311 kamera – rozšíření
 Rozdělení: 150 tis. Kč – § 5399 prevence kriminality – vybudo-
     vání 2 kamerových bodů
g) Rada města nesouhlasila s přidělením dotace pro Ski klub Velké 
 Meziříčí na pořízení pohárů pro vítěze v lyžařském závodě 
 „O po hár starosty města 2009“, konaného 22. 2. 2009.

 4. Rada města souhlasila s darováním majetku Diecézní charitě 
Brno, se sídlem Brno-Černá Pole. Jde o majetek, který je doposud 
ve výpůjčce u stacionáře ve VM a v pořizovací hodnotě 500 – 
2.000 Kč/ks. Toto opatření je z důvodu zjednodušení administrativy.

 5. Rada města projednala podle návrhu bytové komise přidělení bytů. 
Souhlasila s přidělením bytu na ulici Kostelní, Hornoměstská a Bez-
ručova. Dále Rada města souhlasila s přidělením volného bytu v DPS 
na ulici Zdenky Vorlové 2001.

 6. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů udělila předchozí souhlas 
Městské knihovně Velké Meziříčí na základě její žádosti z 13. 5. 2009, 
s přijetím účelově určeného daru – knižních titulů.

 7. Zastupitelstvo města na svém zasedání 16. 12. 2008 rozhodlo o rozdě-
lení částky 80.000 Kč na Grantový systém města pro rok 2009. Rada 
města na svém zasedání 25. 3. 2009 schválila zásady Grantového sys-
tému města pro rok 2009. Dle schváleného programu bylo městskému 
úřadu předloženo 8 žádostí: žádosti předložili DDM Velké Meziříčí, 
Mateřská škola Velké Meziříčí, Tenisová škola Velké Meziříčí, ZŠ 
a Praktická škola Velké Meziříčí, ZŠ Sokolovská, Chaloupky o. p. 
s.,DCHB-OCH Žďár nad Sázavou, ZŠ Školní. Požadovaná výše 
podpory činí 40.000 Kč, zbývající částku, tj. 40.000 Kč, Rada města 
schválila použít na přímou podporu akcí: Den Země 2009, Den bez 
tabáku 2009, Národní dny bez úrazů 2009, Evropský týden mobility 
2009, Den bez aut, Dny zdraví, 30 dní pro občanský sektor 2009. Rada 
města doporučila Zastupitelstvu města schválit navržené projekty.

 8. Rada města souhlasila s distribucí 20 000 kusů vjezdových lístků 
na náměstí, které budou oboustranné potištěny reklamou Reiffeisen 
stavební spořitelny, Oblastní ředitelství, Velké Meziříčí.

 9. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. souhlasila s uzavřením dodatku nájemní smlouvy o nájmu 
nebytového prostoru v prostorách zimního stadionu, Vrchovecká 37 
ve Velkém Meziříčí tak, že v době uzavření zimního stadionu nebude 
nájemné účtováno.

10. Rada města vzala na vědomí rezignaci Miroslava Zezuly na funkci 
předsedy komise pro místní správu obcí Hrbov-Svařenov, kterou 
písemně zaslal na město Velké Meziříčí, a to k 1. 6. 2009. Rada města 
jmenovala na návrh komise pro místní správu obcí Hrbov-Svařenov 
do funkce předsedy komise pro místní správu Hrbov-Svařenov 
Vladimíra Sedláčka a do funkce místopředsedy této komise Pavla 
Oulehlu s platností od 1. 6. 2009.

11. Rada města vzala na vědomí informace týkající se pronájmu restau-
race v Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí. Rada města souhlasila, 
aby inzerát o pronájmu restaurace byl zveřejněn v týdeníku Velko-
meziříčsko, na portálu Noviny VM a v Deníku. Termín uzávěrky 
pro podání žádostí o pronájem je stanoven na 5. 6. 2009. Výběrové 
řízení proběhne ve středu 10. 6. 2009 od 14 hodin v kanceláři starosty 
města Velké Meziříčí.

12. Rada města projednala otázku organizace parkování vozidel v centru 
města. Na jednání ZM 23. 6. 2009 bude předložen materiál týkající 
systému parkování v centru města.

13. Rada města schválila zápis z projednávaných majetkových převodů 
ze 20. 5. 2009 a doporučila Zastupitelstvu města navržené majetkové 
převody schválit.

14. Rada města vzala na vědomí nabídku společnosti LK system s. r. o., 
Dopravní systémy, úřední měření, Jaroměř na měření rychlosti 
v našem městě.                                 Ing. František Bradáč, starosta

Město Velké Meziříčí připra-
vilo pro děti, jejich rodiče i další 
netradiční dárek ke Dni dět í. 
Prvního června totiž mohou na-
vštívit věž kostela sv. Mikuláše 
zadarmo. Kromě úžasné vyhlíd-
ky na centrum Velkého Meziříčí 
i široké okolí návštěvníky čeká 
ještě lákavá novinka. Ve třech 
horních patrech věže až po ochoz 
je obnovená výstava historických 
fotografi í, kterou pro město zre-
alizovalo muzeum. Její scénář 
př ipravila dr. Marie Rippero-
vá. Na čtyřiadvaceti panelech je 
k vidění stovka snímků z dějin 
města, opatřená příslušnými texty 
i s letopočty. Třetí patro odspodu 
tak nabízí fotografi e města, jeho 
židovské části včetně hřbitova, 
zámku a podobně. V dalším patře 
se nacházejí zvony, a proto i tato 
část expozice je věnovaná jenom 
jim. Návštěvníci se z ní dozvědí 
například to, že dva nejmenší zvo-
ny, totiž umíráček a o málo větší 
František, jsou nejstarší ze všech 
na věži. „Nejsou sice původní, ale 
František je z roku 1791 a umírá-
ček dokonce z roku 1706,“ uvedla 
Marie Ripperová. Zvony totiž byly 
s každou válkou roztaveny a pak 
musely být opět nově odlity. Jen 

během dvacátého století se tak 
na věži vystřídaly troje, pouze na 
Františka s umíráčkem tehdy nedo-
šlo. Třetí patro ve výši ochozu pak 
představuje na snímcích jednotlivé 
domy třeba kolem náměstí, ale 
i dominanty dál od centra, na něž je 
možno z věže dohlédnout. Nechybí 
fotografi e gymnázia či Světlé, ale 
také zajímavý pohled do míst bý-
valé klihárny, kde později vyrostl 
Dům zdraví Jindry Nováčka či 
učňovská škola na Poříčí. 

„Výstava na věži je od roku 2005, 
ale letos jsme se rozhodli ji obno-
vit,“ informoval vedoucí školského 
odboru městského úřadu Pavel 
Stupka, „rádi bychom v budoucnu 
přidali ještě trojrozměrný model 
velkomeziříčské památkové zóny, 
který se nám zatím nepodařilo 
zajistit. Dosavadní nabídky totiž 
byly pro město fi nančně nedosa-
žitelné.“ 

Věž včetně expozice bude veřej-
nosti přístupná od 1. června až do 
31. srpna 2009, a to od pondělí do 
soboty od 9 do 17 hodin, v neděli 
pak od 13 do 17 hodin. Pro ná-
vštěvníky bude mimo to připraven 
i další propagační materiál o městě 
z informačního centra. 

Martina Strnadová

Práce na opravě varhan
v Netíně již probíhají 

První ovoce už přinesla veřejná sbírka na opravu varhan v netínském 
kostele. Jak jsme již informovali v čísle 18 našeho týdeníku, sbírka byla 
po třech letech ukončena začátkem března letošního roku a na jejím kontě 
se sešlo přes 861 tisíc korun. Za tyto peníze v současné době probíhá 
první fáze oprav, které provádí společnosti s ručením omezeným A.Q. 
Attentus Qualitatis z Kuřimi. Jak pro náš týdeník uvedl Martin Bednařík 
ze zmíněné fi rmy A. Q., rekonstrukce bude provedena v několika etapách, 
rozložených do delšího časového období. Nicméně, po té nejdřívější opravě 
by se prvního koncertu mohli posluchači dočkat už letos na Vánoce. 

„Fotografi e pocházejí z kontrolního dne na nových varhanách. Je na 
nich vyfocený polotovar prvního rejstříku Copula 8´,“ informoval náš 
týdeník jeden z varhaníků z netínského kostela Petr Sobotka, „práce se 
mi jeví velmi dobře.“ O dalších výsledcích budeme veřejnost průběžně 
v našem týdeníku informovat.

Sbírku vyhlásila obec Netín před třemi lety na základě povolení kraj-
ského úřadu v Jihlavě. Patronát nad ní za rodinu Podstatzkých držel také 
nejstarší ze sourozenců František, který byl iniciátorem myšlenky varhany 
opravit. Peníze věnovali jak soukromí dárci, tak podnikatelé, farníci či 
posluchači zámeckých či netínských koncertů a další anonymní dárci.

Iva Horká  

Věž láká i zajímavou výstavou

Foto: archiv redakce VM

Hledají zájemce
do jednotky armádních záloh

Pokud se některým mužům stýská po letech strávených na vojně, mají 
možnost se do tohoto prostředí vrátit prostřednictvím jednotek armádních 
záloh. Na starostu našeho města Františka Bradáče se totiž obrátil ředitel 
Krajského vojenského velitelství (KVV) v Jihlavě a požádal ho o spolu-
práci při zabezpečení náborové reklamní kampaně na doplnění jednotky 
armádních záloh pěší roty při jihlavském velitelství. Právě v teritoriu kraje 
Vysočina vznikla pěší rota aktivních záloh při KVV Jihlava, která potřebuje 
celkem sto padesát osob. „Zatím se nám jich přihlásilo čtyřiašedesát,“ 
upřesnil mjr. ing. Vladimír Košík. Ten rovněž vysvětluje, proč zmíněné 
jednotky ‚záložáků‘ existují, když je Armáda České republiky od prvního 
ledna roku 2005 plně profesionální. „Jednotka aktivních záloh je určena 
především pro ty, kteří mají o toto povolání zájem,“ doplňuje major a vy-
jmenovává, kde všude záloha působí. Využívá se především pro doplňování 
ozbrojených sil České republiky za stavu ohrožení státu, v případě války, 
ale mimo jiné i při vzniku nevojenských krizových situací. Tehdy je cílem 
použít zálohu k ochraně zdraví osob, při zabránění vzniku škod na majet-
ku lidí v důsledku živelních pohrom a v neposlední řadě i k odstraňování 
jejich následků. Aktivní záloha vznikla na základě potřeb české armády 
a v důsledku zájmu vojáků v záloze o zařazení do jejích jednotek. „Proč 
jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád si připomí-
nám ty dva roky strávené v zeleném, když jsem byl ‚záklaďák‘,“ vypráví 
jedenačtyřicetiletý Karel, „vojna pro mě byla školou, v tom dobrém slova 
smyslu. Hodně jsem se tam toho naučil, i když mě to někdy pořádně štvalo. 
Ale s odstupem času na to rád vzpomínám. Svoji civilní práci neopustím, 
podnikám ve stavebnictví, a když mě armáda bude potřebovat, pomůžu.“ 
To koneckonců i dokázal. Při povodních v roce 2002 jeho rota likvidovala 
následky katastrofálních povodní. „Myslím, že jsme tehdy byli v postižených 
oblastech skutečně co platní. Ještě dnes z toho mám dobrý pocit,“ dodává 
‚záložák‘ Karel, který byl na vojně shodou okolností u ženistů. Přiznává 
rovněž, že se člověk musí při této práci naučit hodně nového, k čemuž po-
máhá výcvik. A navíc si dotyční zároveň prověří i svoji fyzickou kondici. 
„A to se vždycky hodí…“, uzavírá svoji zkušenost podnikatel.

Ti, kteří by ho chtěli následovat a mají tedy o tuto službu zájem, se vše 
potřebné dozvědí na telefonních číslech 973 454 333 nebo 973 454 309, 
kde se mohou rovnou přihlásit. Jen musí splňovat základní požadavky, 
jako třeba, že musejí být občany České republiky, mít víc jak osmnáct 
a méně než šedesát let. Dále pak musí být zdravotně způsobilí, nesmí být 
trestáni, mají mít například vzdělání použitelné pro danou funkci a další 
kritéria. Finanční ohodnocení vojáka aktivní zálohy se řídí příslušným 
zákonem.                                                                                    Iva Horká

Velkomeziříčský výchovný ústav 
otevřel dveře všem zájemcům o pro-
hlídku zrekonstruovaných prostor. 
Akce proběhla ve středu 20. května 
a její součástí byla i výstava prací 
dětí z dětských domovů a výchov-
ných ústavů v České republice na 
téma Stopy mého života.

Zmodernizovaný ústav byl slav-
nostně otevřen již v listopadu loň-
ského roku. Do novotou zářících 
prostor však tehdy zavítali pouze 
zvaní hosté. Možnost prohlédnout 
si objekt, který slouží jako domov 
dívkám od patnácti do osmnácti let, 
tentokrát měla i veřejnost. Výchovný 
ústav, střední škola a školní jídelna 
ve Velkém Meziříčí má celkem tři 
pracoviště. To v našem městě má 
kapacitu čtyřiceti dětí a jsou zde 

Veřejnost se mohla seznámit 
se životem v ústavu

dívky se závažnými poruchami 
chování, u nichž soud nařídil ústavní 
výchovu. Ty mohou navštěvovat 
dva dvouleté učební obory – provoz 
společného stravování a práce ve 
zdravotnických a sociálních zaříze-
ních. „Od prvního září připravujeme 
otevření tříletého oboru cukrářská 
výroba. Také tu máme skupinku dětí, 
které navštěvují civilní školy ať již 
ve Velkém Meziříčí nebo v Bíteši,“ 
informoval ředitel ústavu Karel Su-
chánek. Druhé pracoviště v Janštej-
ně pro čtyřiadvacet dívek nabízí dvě 
třídy praktické školy včetně vzdě-
lávání v civilních školách v okolí. 
Poslední zařízení je ve Žďáře nad 
Sázavou, které pečuje o šestnáct 
chlapců. Ti se vyučují výhradně 
v civilních školách.   (Pokr. str. 4.)

Obce Hrbov a Svařenov
budou mít nového předsedu

Předseda komise pro místní správu Hrbova a Svařenova Miroslav 
Zezula rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů. Vzhledem 
k tomu, že Hrbov a Svařenov jsou místními částmi města Velké 
Meziříčí, nového předsedu schvalovala městská rada na základě 
návrhu komise. Stává se jím od prvního června Vladimír Sedláček, 
který až dosud vykonával funkci místopředsedy komise.          -mrs-

Jménem vedení města Velké 
Meziříčí děkuji panu Miroslavu 
Zezulovi za vykonanou práci ve 
funkci předsedy komise pro míst-

ní správu obcí Hrbov – Svařenov 
a přeji mu do dalších let hodně 
úspěchů, pevné zdraví a pohodu.
Josef Komínek, místostarosta města

Poděkování

Marie Ripperová z velkomeziříčského muzea při přípravě výstavy foto-
grafi í a textů o našem městě na věži kostela sv. Mikuláše. Věž i výstava 
budou otevřeny od 1. června.                           Foto: Martina Strnadová

Hosté si prohlédli moderně zařízené prostory výchovného ústavu. 
Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO KRAJE

Letošní den otevřených dveří 
sídla kraje Vysočina bude celý ve 
znamení třídění všeho, co třídit 
lze. Ve středu 27. května od 9.30 
do 16 hodin se bude na krajském 
nádvoří v Jihlavě nejen recyklovat, 
ale i soutěžit a sportovat. 

Celodenní program připravila 
Agentura Dobrý den Pelhřimov, 
společnost EKO-KOM, Středis-
ko Chaloupky a další. Dopolední 
aktivity mezi úředními budovami 
jsou určeny především pro školy, 
odpolední program pak nabídne 
příležitost k třídění široké veřejnos-
ti. „Připraveno je veselé odpadové 
člověče, nezlob se!, přehlídka erbů 

a znaků měst a obcí z recyklova-
ného odpadu, maskot Tonda Obal 
představí řadu her a podá informa-
ce ke správnému třídění a pro ná-
ročnější bude pravidelně startován 
oblíbený běh s tříděním odpadu na 
čas pro všechny věkové kategorie,“ 
vyjmenovala za organizátory Eva 
Neuwirthová z krajského úřadu.

Po celý den bude možné pro-
hlédnout si sídlo kraje Vysočina 
s odborným výkladem průvodce. 
Přijďte se podívat, naučit se třídit 
a budete přikvapení, co všechno 
bylo kdysi dávno odpadem!

Jitka Svatošová, tisková mluvčí, 
Krajský úřad kraje Vysočina

Den otevřených dveří sídla kraje Vysočina. 
Jdeme příkladem, třídíme odpad

Začala jednání o dalších výjezdových 
stanovištích záchranky

Po naplánovaných výjezdových stanovištích Zdravotnické záchranné 
služby v Jemnici, Velké Bíteši a Přibyslavi se minulý týden rozjela na-
plno jednání o dalších možných místech. V úvahu připadají stanoviště 
v Habrech, Kamenici nad Lipou a v Polné. V těchto lokalitách vede 
kraj Vysočina v současné době předběžná jednání se starosty a tipování 
vhodných lokalit.

Výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina 
v Jemnici, Velké Bíteši a v Přibyslavi vyrostou a začnou sloužit svému 
účelu už příští rok. Kraj Vysočina (jako investor akcí) za ně zaplatí celkem 
zhruba 25 mil. korun. Hned po nich má kraj v plánu realizovat další trojici 
stanovišť. „Zahájili jsme jednání s městy, která jsou pro pokrytí kraje z 
pohledu záchranné služby vhodná a mají strategické polohy vhodné k vý-
jezdům v rámci spádového území. Je třeba zdůraznit, že jsme teprve na 
startu dlouhé tratě. Všechny naše budoucí kroky podřídíme tomu, aby do 
poloviny roku 2011 bylo v kraji Vysočina už 22 plně funkčních výjezdových 
stanovišť krajské záchranky,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl.

V rámci uvažovaných lokalit v Habrech, Kamenici nad Lipou a v Polné je 
preferováno umístění v blízkosti hlavní silnice s možností rychlého výjezdu. 
V úvahu připadá ve všech případech stavba na zelené louce nebo přestavba 
některého z objektů ve vlastnictví obcí. „Obec je pro nás klíčovým part-
nerem. Bude poskytovat kraji vhodné pozemky nebo prostory k přestavbě 
a bude hradit projektovou dokumentaci.  Obce vlastní celou řadu objektů, 
jejichž využití pro umístění stanovišť nyní zvažujeme,“ doplnil Libor Joukl.

V současné době má krajská síť zdravotnické záchranné služby 
na území regionu 16 výjezdových stanovišť s 23 výjezdovými posád-
kami.                      Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Rybičko zlatá, přeju si, Breviář lásky, Málokdo ví či Maluj zase obráz-
ky – na tyhle a další oblíbené písničky Hany Zagorové se těšili všichni 
její příznivci, kteří v sobotu večer zaplnili velký sál Jupiter clubu snad 
do posledního místečka. „Přišla jsem tak trochu z nostalgie. Zagorová se 
mi hodně líbila tak ve dvanácti ve třinácti letech,“ řekla například jedna 
z posluchaček. Bylo i mnoho takových, jež zpěvačce fandí po celou dobu 
její kariéry, a to je už čtyřicet let. A podle reakcí publika Hana Zagorová 
jejich očekávání splnila. A nejen ona sama. Velký úspěch měl také Petr 
Rezek, který přijel koncertovat do Velkého Meziříčí spolu s ní. Sám při-
pomněl své známé skladby Přátelství, Rozdíly nebo Prší krásně a s Hanou 
Zagorovou pochopitelně nevynechali ani Duhovou vílu. Zpěvačka pak 
ke svým hitům z let sedmdesátých, osmdesátých i devadesátých přidala i 
další z pozdější doby, jako třeba Je naprosto nezbytné či Za každou chvíli 
s tebou platím. „Tuhle písničku mi napsal mladý, ambiciózní hudební 
skladatel Jirka Březík, který mi jich už spoustu pěkných složil. Ale tahle 
mi dala snad nejvíc práce ze všech,“ podotkla Hana Zagorová k posledně 
jmenované skladbě, protože se ji naučila i ve znakové řeči. Jinak podle 

svých slov za čtyři desítky let své kariéry nazpívala 
sedm set šedesát šest písní i s těmi z posledního cédéčka 
Zloděj duší (2008). 

Ke skvělé úrovni koncertu přispěla i kapela Miloše 
Nopa, která zpěváky doprovodila. Hraje v ní pěkná 
řádka výborných muzikantů, mezi něž nepochybně patří 
i Lída Nopová, profesorka zpěvu na pražské konzer-
vatoři. Ta Zagorovou a Rezka doprovázela na klávesy, 
zpěvem ale zasedla i za bicí. Dalším z kapely byl již 
zmiňovaný zpěvák, hudebník a skladatel Jiří Březík, 
který hrál na kytaru. Vedle něj se představili Petr Berki 
na klávesy, jazzrockový basista Pavel Jakub Ryba na 
baskytaru a syn Lídy Nopové rockový bubeník Mikuláš 
Nop za bicími i klávesami. Kapelníkem skupiny je Fredy 
Bittner, který hrál na kytaru. Zpěvem doprovodily ještě 
dvě vokalistky, Markéta Vítková, účastnice první řady 
pěvecké soutěže Česko hledá superstar a Jana Koutová, 
členka Divadla Semafor. 

Martina Strnadová

Zagorová přijela s Rezkem i s Duhovou vílou

Velkomeziříčské náměstí čeká poslední květnovou sobotu hudební 
maraton. Uskuteční se již třetí ročník charitativního koncertu Muzikanti 
dětem, jehož výtěžek bude určen dennímu stacionáři Nesa. Kromě Rado-
vana Hajného se na letošním ročníku podílejí také Ondřej Duben, Marek 
Nováček, František Pytlík a Irena Tronečková.

„Je důležité, aby nás lidé přišli podpořit. A to nejen kvůli velké částce na 
šeku. Je podstatné, aby návštěvníci poznali, čím se stacionář Nesa vlastně 
zabývá,“ vysvětlil jeden z organizátorů koncertu Radovan Hajný.

Jak se zrodil nápad uspořádat první charitativní koncert?
Myšlenka charitativního koncertu 

přišla před třemi roky. Tehdy jsme se 
s kamarády bavili o tom, že by místní 
rockoví muzikanti mohli podobnou akci 
zorganizovat. Na počátku tedy byla před-
stava, že zdejší kapely dostanou možnost 
si zahrát, a navíc se u toho vyberou peníze 
na dobrou věc. Měli jsme pocit, že touto 
formou tady nikdo nic podobného v mi-
nulosti neudělal.

Výtěžky postupně putovaly do Dět-
ského střediska Březejc, tasovským 
Slepíšům a letos stacionáři Nesa. Jak 
jste tyto organizace vybírali?

Již první rok jsme se shodli, že by bylo 
dobré dělat každý ročník pro jinou orga-
nizaci. Aby prostě peníze nepomáhaly 
jenom jednomu středisku. První ročník 
se pořádal pro březejcké středisko, které 
je tady v okolí zřejmě nejznámější. Další 
rok jsme se dozvěděli o Slepíších, kteří 
pomáhají zrakově postiženým. Letos 
jsme měli problém někoho oslovit, protože některá zařízení prostě neměla 
zájem. Odcházeli jsme pak s pocitem, že po nich spíš něco žádáme, než 
že bychom jim něco nabízeli. Nakonec jsme se dohodli se stacionářem, 
se kterým je bezvadná spolupráce.

Jak dlouho jste koncert plánovali a připravovali?
O třetím ročníku jsme začali uvažovat hned po červnovém koncertu 

minulý rok. Intenzivně jsme na tom ale začali pracovat v listopadu.
Kolik se vás na organizaci podílí?
V organizačním výboru je nás pět. Ale velký dík patří spoustě bri-

gádníků a dobrovolníků, kteří zadarmo budou pomáhat přímo v den 
koncertu. Tuto akci bychom nemohli uskutečnit ani bez sponzorů, kteří 
nám fi nančně pomohli.

Tím se dostáváme k otázce peněz a samotného výtěžku. Jakou 
formou budou moci návštěvníci koncertu přispívat?

Posluchači budou moci konečnou částku navyšovat zakoupením pro-
pagačních předmětů, jako jsou trička, čepice, klíčenky, joja či pastelky. 
Druhou možnost pak představuje vhození hotovosti do připravených 
kasiček. 
Část peněz už je navíc předem vybraná od sponzorů, které jsme po-

stupně kontaktovali. Tyto prostředky jsou určeny především na zajištění 
samotného koncertu, aby se mohl vůbec uskutečnit.

Podle čeho jste vybírali účinkující a sestavovali program?
Tento rok jsme se shodli, že bychom koncert chtěli pojmout více rock-

ově. Omezili jsme proto pěvecké sbory. Místo nich jsme pozvali rockové 
kapely, se kterými se potkala kapela Nonsense při svém účinkování v te-
levizní hitparádě. Skupina Nonsense se na koncertu podílí už od prvního 
ročníku, takže nebude chybět ani letos. Tradičně se na pódiu objeví Pea-
rlštejn, sextet 6 tet a orchestr velkomeziříčské základní umělecké školy. 
I žákovský orchestr bude hrát v rockovém stylu, posluchači se mohou 
těšit například na fi lmové melodie. 

Všichni budou samozřejmě vystupovat 
bez nároku na honorář. Pouze pražským 
kapelám proplatíme cestovní náklady. 

Minulý rok byl celý koncert zakon-
čen ohňostrojem. Plánujete něco po-
dobného i letos?

Tento rok bude ohňostroj vystřídán 
rockovou ohňovou show v podání Spo-
lečnosti historického šermu TAS.
Čeká letos na návštěvníky nějaká 

podstatná změna?
Převratné změny rozhodně nechystá-

me, zavedený systém se osvědčil. Dou-
fáme, že si lidé tuto akci z předchozích 
let zapamatovali a přijdou i letos podpořit 
dobrou věc. Bez návštěvníků by koncert 
ztratil smysl. 

Kolik peněz se podařilo vloni získat?
Dohromady jsme předali Slepíšům okolo 

sto dvaceti tisíc korun. Ve srovnání s prv-
ním ročníkem se částka zvýšila. Uvidíme, 
jak to dopadne letos. Přejeme si, aby na-

rostla částka, která se vybere přímo v den koncertu na náměstí mezi lidmi.
Mluvíme o penězích, které se díky koncertu vyberou. Má ale účast 

v projektu Muzikanti dětem pro stacionář ještě jiné výhody?
Návštěvníci koncertu zjistí, co Nesa dělá a jaké služby klientům po-

skytuje. Pro stacionář to pak může znamenat například i získání nových 
sponzorů, kteří se o něm touto cestou dozvědí. Určité poznání si mohou 
odnést i sami posluchači. Třeba si uvědomí, jaké štěstí máme, že jsme 
zdraví. Když jsme ve stacionáři natáčeli spot, byl to pro mě silný zážitek. 
Řešíme pracovní a rodinné problémy, ale ve srovnání s osudy klientů 
jsou to většinou úplné malichernosti. Člověk si to uvědomí, až když se 
s tím opravdu potká.                                                                

Text a foto: -luk-

Program koncertu
14.00 – představení sponzorů
    a účinkujících
14.30 – Orchestr ZUŠ
15.30 – sextet 6 tet
16.45 – Pearlštejn
18.00 – Flattus
19.00 – předávání 1. šeku

Lidé si díky koncertu mohou uvědomit,
jaké je štěstí být zdravý, říká Radovan Hajný

Knihovna
Knihovna – ul. Čechova Mgr. Vaňková Ivana ředitelka 566 781 900
Knihovna – ul. Čechova  Úlovcová Zuzana sekretariát 566 781 901
Knihovna – ul. Čechova  Šumpelová Jaroslava kancelář 566 781 902
Knihovna – ul. Čechova  Sagánková Sylvie půjčovna – pro dospělé 566 781 903
Knihovna – ul. Čechova  Oberreiterová Jana půjčovna – pro děti 566 781 904
Knihovna – ul. Čechova Bc. Matějíčková Jitka studovna a čítárna 566 781 905

Jupiter club
Jupiter club Mgr. Dufek Milan ředitelna 566 782 000
Jupiter club  Herodesová Zuzana sekretariát 566 782 001
Jupiter club  Pospíšilová Marie ekonomické odd. 566 782 002
Jupiter club  Vodáková Lea ekonomické odd. 566 782 003
Jupiter club  Svobodová Hana program, kino 566 782 004
Jupiter club  Čech Miloslav program, pronájmy 566 782 005
Jupiter club  Fňukalová Simona galerie 566 782 006
Jupiter club Ing. Horká Ivana šéfredaktorka VM 566 782 007
Jupiter club  Strnadová Martina redaktorka VM 566 782 008
Jupiter club Ing. Kočí Jitka inzerce VM 566 782 009
Jupiter club   MAS Most Vysočiny 566 782 012
Jupiter club   Mikroregion 566 782 013
Jupiter club   fax – Jupiter club 566 782 032
Jupiter club   fax – Velkomeziříčsko 566 782 033

Pohřební služba
Náměstí 24   pohřební služba 566 781 188

Hasiči
Požární zbrojnice   Hasiči – ústředna 566 781 822

Úřad práce – odbor státní sociální podpory
Náměstí 79/3 – Obecník   kancelář 566 781 029

Mateřské školy – ředitelství – od 1. 9. 2009
Náměstí 79/3 – Obecník   ředitelka mateřských škol 566 781 035

Dům dětí a mládeže – od 1. 9. 2009
Dům dětí a mládeže   ředitelka 566 781 850
Dům dětí a mládeže   zástupce ředitele 566 781 852
Dům dětí a mládeže   sekretariát a ekonom. úsek 566 781 851
Dům dětí a mládeže   pedagogický úsek 566 781 853

Městský úřad má nová 
telefonní čísla 

3. díl – příspěvkové organizace a další instituce

 Sídlo Titul Příjmení jméno Funkce Tel. číslo

Získané peníze obdrží denní stacionář Nesa. „Lidé budou moci 
přispívat jak zakoupením propagačních předmětů, tak přímo 
hotovostí do kasiček,“ říká Radovan Hajný.

Kompletní seznam – tj. všechny tři díly z čísel 19, 20 
a 21/2009 – najdete v příštím rozšířeném čísle týde-
níku Velkomeziříčsko, které vyjde 3. června 2009.

▲ Hanu Zago-
rovou dopro-
vodila kapela 
Miloše Nopa 
i s Lídou Nopo-
vou v pozadí.

Foto:
Martina

Strnadová

19.10 – Nonsense
20.30 – Niceland
21.10 – předávání 2. šeku
21.20 – TAS – ohnivá rocková 
    show
21.40 – Niceland
22.30 – ukončení

► První půle 
koncertu patřila 
Petru Rezkovi. 

Foto:
Martina

Strnadová.
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POŘAD BOHOSLUŽEB

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

(Pokračování ze strany 2.)
Výchovný ústav nyní po přestavbě 
užívá tři budovy a všechny byly 
pro veřejnost otevřené. Jedna slouží 
jako správní budova s ředitelstvím, 
ve druhé, nově postavené jsou 
děti ubytovány a současně tu mají 
i školní jídelnu. Oba objekty jsou 
v ulici K Rakůvkám. A konečně 
Nad Sýpkami je střední škola. 
Prostory všech tří objektů jsou 
moderní a hlavně prostorné. To 
byl také hlavní důvod rekonstruk-
ce ústavu – prostorově i jinak 
nevyhovující podmínky. Dívky tu 
nyní žijí v pěti skupinách po osmi, 
přitom na pokojích bydlí po jedné, 
dvou či třech. Skupinky se liší 
barevným laděním zařízení a kaž-
dá má kuchyňku, obývací pokoj 
a sociální příslušenství. Ve volném 
čase mohou děti využít posilovnu, 
saunu, studovnu či místnost pro 
zájmovou nebo relaxační činnost. 
Ke sportovním aktivitám jim slouží 
víceúčelové hřiště za budovou ško-
ly. „V minulosti měl náš ústav jedny 
z nejhorších podmínek v rámci celé 
republiky. A v takových nelze s dět-
mi pracovat. V současné době jsou 
naše podmínky jedny z nejlepších. 
A to je velmi potřebné. Odráží se 
to i na našich výsledcích,“ podotkl 
ředitel Suchánek a dodal, že se 
tímto způsobem snaží také o větší 
osvětu mezi veřejností, která je 
o složité problematice ústavnictví 
velmi málo informovaná. Najdou 

Veřejnost se mohla seznámit…

Síla zvyku
Na začátku bych chtěl rozlišit dvě věci: tradici a zvyky. V encyklo-

pedii najdeme, že: Tradice (lat. traditio < tradere – předávat) znamená 
předávání, a to nejčastěji mezigenerační předávání poznání, schopností, 
obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny. Takto chápaná tradice 
je jedním z nejdůležitějších faktorů určitého společenství, např. národa. 
Bez ní by byl lidský život pouhou existencí.

Zvyk: Za zvyk (obyčej) se považuje trvalý způsob jednání společen-
ství lidí. Obecné právo defi nuje zvyk jako všeobecný, jednotný a stále 
opakovaný způsob určitého chování, prováděného s přesvědčením, že 
jde o dodržení právní normy.

Kromě tradice existují ještě různé druhy zvyků, které velmi často místo 
pozitivního vlivu brzdí vývoj společnosti. Člověk si na něco zvykne a mys-
lí si, že tak je to dobré a správné. Říká se zvyk je železná košile. Občas se 
stává, že nám někdo nějakým způsobem zvyky naruší. Co se pak děje? 
Lidé se bouří, kritizují, ale bohužel, pravdu nemají. Vždyť jen v oblasti 
křesťanského života bychom mohli najít a vyjmenovat desítky takových 
příkladů – hloupých zvyků, které nemají žádné rozumné opodstatnění 
a mohou vést k nedorozumění a ničení společenství.

Se zvykem je to leckdy zlá věc: Působí, že se bezpráví považuje za 
právo a blud za pravdu (G. Ch. Lichtenberg) a nebo, jak řekl Publilius 
Syrus, Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk.

Dnešní svět, aby se mohl normálně vyvíjet, potřebuje ref lexi 
nad svými zvyky. Upevněné zvyky se stávají vlastnostmi osob-
nosti – consuetudo (quasi) altera natura est – „Zvyk je ( jako) 
druhá přirozenost,“ řekl Cicero.             P. Lukasz Szendzielorz

Středa 27. 5.
 7.00 Mše sv. za Josefa Čmucha, rodiče Čmuchovy 
 a rodiče Jakubcovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice
Čtvrtek 28. 5.
 7.00 Mše sv. za Stanislava Svobodu, rodiče Navrátilovy,
 Ludmilu Večeřovou a duše v očistci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Marii Šmardovou, Růženu Veselou,
 jejich rodiče a děti o. L. Sz.
18. 30 Ekumenické setkání na faře.
20.00 Novéna – výstav N. S. O., na konci svátostné 
 požehnání. o. P. K.
18.00 Mše sv. – Hrbov o. M. P.
18.00 Mše sv. – Mostiště o. P. K.
Pátek 29. 5.
 8.00 Mše sv. za Marii Zejdovou. o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
14.00 Adorace Nejsvětější svátosti.
16.30 Mše sv. pro mládež – za živou a zemřelou rodinu 
 Požárovu, přízeň a duše v očistci. o. L. Sz.
20.00 Novéna – výstav N. S. O. , na konci Svátostné
 požehnání. o. P. K.
Sobota 30. 5. Památka sv. Zdislavy
 7.00 Mše sv. za Karla Kratochvíla a dvoje rodiče. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za dvoje zemřelé rodiče, dceru, maminku
 a švagra. o. M. P.
 7.00 Mše sv. – Lavičky o. P. K.
21.00 Svatodušní Vigilie – za farníky. o. L. Sz.
Neděle 31. 5. Slavnost seslání Ducha svatého – celodenní adorace
 7.30 Mše sv. za rodiče Švejdovy a děti. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za manžela Cyrila, dceru Marii Černou, sestru
 Marii a Boženu, švagrovou Editu a rodiče Brabcovy. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi: Za děti,
 které přijímají křest, jejich rodiče a kmotry. o. L. Sz.
11.30–17.30 Celodenní adorace.
17. 30 Májová pobožnost. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Karla Práška a dvoje rodiče. o. M. P.
11.00 Poutní mše sv. Lavičky o. M. P.
Pondělí 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
 7.00 Mše sv. za Jaroslavu Bartákovou, za živou
 a zemřelou rodinu Pánkovu a Procházkovu
 a za duše v očistci. o. L. Sz.
14.00 Mše sv. v nemocnici. o. P. K.
Úterý 2. 6.
 7.00 Mše sv. na úmysl dárce. o. L. Sz.
16. 30 Mše sv. pro děti – za dary Ducha svatého pro rodinu. o. L. Sz.
Středa 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 7.00 Mše sv. za rodiče Sedlákovy, dva syny,
 P. Edvarda Krejčího a Stanislava Ďáska. o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS
19.00 Mše sv. – Lavičky

Farní oznámení
Po večerní nedělní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila. Ve středu 
v 18.30 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši sv. na 

faře bude ekumenické teologické setkání. V pátek od 
14.00 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 
15. 30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V pátek v 16.30 bude mše sv. pro mládež. Po mši sv. 
bude setkání mládeže. V sobotu v 8.00 bude setkání 
ministrantů. V sobotu v 18. 30 bude příprava na 
svátost manželství a v 19. 30 bude příprava rodičů 
před křtem dítěte. Děkuji všem, kteří pracovali 
ve farnosti. V neděli 31. 5. bude sbírka na Charitu 
a TV Noe. V neděli 31. 5. v 18.00 bude ve Špitálku 

koncert sboru Magna Diesis. Vstupné dobrovolné. V neděli 31. května je 
v kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově poutní mše svatá a zváni 
jsou všichni poutníci z blízka i z dáli. Pěší poutníci půjdou od kostela 
sv. Mikuláše v 6.00, 6.40 Mostiště, 7.20 Vídeň, 8.10 Dolní Bory, 9.00 
Kněževes, 9.50 Ostrov nad Oslavou a 10.30 Obyčtov. O vedení pěší 
pouti se bude starat Vladimír Zeman. Od středy 27. května si můžete 
ve fotoateliéru Jitky Bradáčové ve Velkém Meziříčí na Novosadech 
kupovat DVD z biřmování.                                                                   -ls-

se lidé, kteří diskutují, zda vůbec 
děti v ústavu potřebují takové 
podmínky. V médiích se objevují 
informace o možném rušení dět-
ských domovů či zařízení s ústavní 
výchovou. Podle Karla Suchánka 
je ale pěstounská péče nenahradí 
a navíc je u nás na velmi špatné 
úrovni.

Výstava ukázala 
práce dětí z celé ČR

Jak již bylo řečeno, součástí dne 
otevřených dveří byla i výstava 
prací dětí na téma Stopy mého 
života. V rámci jejího slavnostního 
zahájení všem hostům zazpívaly 
Dvě báby. Tak si říkají Iva Horká 
a Věra Sokolová. Jejich písničky 
Já si kreslím, Portrét a Přej si lásku 
doprovodil na klávesy Martin Ka-
rásek. „Šestadvacet zařízení z celé 
České republiky se naší soutěže zú-
častnilo. Na dnešní den byly pozvá-
ny všechny oceněné děti,“ uvedla 
zástupkyně ředitele Martina Hla-
díková s tím, že ne všechny mohly 
na dnešní vyhlášení přijet. Vedoucí 
vychovatelka Jaroslava Langerová 
ještě doplnila, že se soutěžilo ve 
dvou kategoriích – děti do patnácti 
a děti mezi patnáctým a osmnác-
tým rokem věku. Ocenění dostaly 
vždy první tři, ale byla udělena 
i cena poroty a čestné místo, které 
získala Tereza z velkomeziříčského 
výchovného ústavu.    

 Martina Strnadová

Dne 16. 5. 2009 se uskutečnil koncert Co čas neodvál 4. Jiří Smolík 
připravil s pomocí odborníka na hudbu Miroslava Lukeše koncert star-
ších písniček. 

Sál připravený k posezení i tanci, pro některé jenom k poslechu, ale 
i setkání generací, dávných přátel. Posluchač tohoto koncertu mohl jen 
tak sedět, zasnít se a poslouchat, mladší zatancovat, setkat se s dávnými 
známými a přáteli.

Vynikající sólisté zpěváci, Alena Bednářová, Věra Novotná, Milan 
Čech určitě potěšili svým zpěvem všechny přítomné. Kapela, která 
se dala dohromady pouze na tento program, byla výborná. Bubeník se 
předvedl s klavíristkou Pavlou Kamanovou na skladbu „Bugatti Step“! 
Všichni hudebníci podali vynikající výkony, co času obětovali pro radost 
nám posluchačům. Dík patří také Milanu Dufkovi za uskutečnění tohoto 
koncertu ne moc výdělečného, ale pěkného! Ještě jednou dík, těšíme se na 
další poslech a setkání.

Za posluchače z okolních obcí PK

Malé ohlédnutí za koncertem
Co čas neodvál

Choďte do knihovny – duševní 
posilovny! Cožpak o to, pěkné 
motto! Ale kdy? Posilme duševní 
chod a příchod plánujme s rozmys-
lem. A třeba i s dopomocí. Kde ji 
hledat? První pomoc najdete na 
svém čtenářském průkazu. Nosí-
te ho přece s ostatními doklady 
v peněžence! Možná tam máte 
také náš kalendáříkový přehled 
PROVOZNÍ DOBY. Ne? Tak 
tedy jinak. Každý čtenář dostává 
při registraci leták se základními 
informacemi. Nemáte ho i vy na 
dně šuplíku psacího stolu? Toho, na 
němž trůní počítač nebo notebook. 
Pomocná ruka vtělená v hlodavce, 
který prvním kliknutím na odkaz 
www.knihovnavm.cz (uloženým 
samo sebou mezi oblíbenými po-
ložkami) otevře menu. Druhý klik 
během mžiku rozbalí v kapitole 
Knihovna dnes právě podkapitolku 
Provozní doba. (Chcete-li však zajít 
na pobočky ve Lhotkách, Mostiš-
tích nebo Olší nad Oslavou, musíte 
na místní knihovny.) V poštovní 
schránce můžete objevit naši upo-
zorněnku nebo upomínku. Na obou 
nechybí údaj o tom, kdy máme ote-
vřeno. Vy ovšem nedbáte a vyrážíte 
ke knihovně. Dobrá. Mrkněte na 
vývěsku u Jupiter clubu, neženete-li 
se k nám zbytečně. Pozdě. Už berete 
za kliku a k vašemu překvapení je 
zamčeno. Není divu. Je úterní pod-
večer. Znechuceně si všímáte dveří 
a cestou zpět i vývěsky. Tedy míst 

Vytrženo z diáře Městské knihovny Velké Meziříčí

Příběhy zpoza plotu
Když život rozdá špatné karty (díl VI.)

Znáte to – chcete hrát, ale vaše výchozí situace není zrovna růžová. 
Můžete hru hned na začátku „zabalit“, anebo se pokusit hrát s tím, co jste 
dostali – aniž jste to mohli nějak ovlivnit, aniž jste si to zasloužili nebo ne. 
I se špatnými kartami se dá totiž hrát a dokonce i vyhrát! Chcete to jen 
důvěru v sebe a ve své schopnosti. A pokud ji nemáte, mohou pomoci lidé 
kolem – ti, co vám věří, povzbuzují a podají pomocnou ruku. Pár příběhů 
začínajících špatně rozdanými kartami vám přinášíme…

Ústav mi pomohl…
Narodila jsem se v Kyjově. Pamatuji si, jak jsem dělala legrace s dě-

dou, jak jsme spolu vařili, dostala jsem od něj pejska Tedíka. Zato taťka 
s mamkou se pořád hádali. Táta bil mámu i mě, už jako malé mimino. 
Když mi byly tři měsíce, mamka se s mým tátou rozešla a našla si přítele, 
který si ji vzal a stal se tak mým druhým tátou. Naučil mě jezdit na kole, 
připravoval se se mnou do školy.

Pak se narodila moje sestřička. Poznala jsem, že nejsem pořád ta prv-
ní, žárlila jsem na ni. Doma to bylo moc těžké – stačilo přijít i o několik 
minut později, nemít vše každý den pořádně uklizeno a bylo zle. Když 
mi bylo šest let, „dal“ mě táta do psychiatrické léčebny v Kroměříži, 
abych se tu „léčila“ ze svého chování. Máma byla proti, ale nebylo to nic 
platné. Řekli mi, že nemůžu být doma. Byla jsem tam dva měsíce – sama, 
na samotce…

Po návratu jsem měsíc „sekala latinu“, ale pak zase začaly ty hádky 
s tátou – kvůli úklidům, známkám, pozdním příchodům. Snažila jsem 
se ho ignorovat, ale vyprovokovala ho každá blbost. Navštěvovala nás 
sociální pracovnice, tak mě táta už nebil. Máma byla moc hodná. Padlo 
mi patnáct roků, měly jsme se sestrou velké hádky, táta mě znovu bil za 
známky, nepouštěl mě vůbec ven. Bylo mi hrozně – řval na mě, já jsem 
brečela. Máma se mě zastala, ale táta ji zbil taky. Začala jsem utíkat 
z domu. Byla jsem u přítele, kde mi bylo dobře – nikdo mi tam nenadá-
val, nikdo mě nebil… Po nějaké době, třeba i po měsíci, jsem se vrátila 
domů sama, stýskalo se mi po nich. Všechno bylo zase stejné – táta na 
mě řval, bil mě. Pokračovala to, až zasáhla „sociálka“ – dostala jsem se 
do střediska výchovné péče, do diagnostického ústavu a pak sem. Svou 
rodinu mám ráda, ale stále se hádají.

Tady se mi líbí. Ráda bych poděkovala lidem v ústavu, že mi pomohli.
Anastázie

ověnčených údaji, které by se vám 
hodily předtím, než jste se dovlekli 
až k nepohostinnému cíli. Když 
už se tak o tom bavíme, zmiňme 
ještě jediné dva každoroční výkyvy. 
V červenci a srpnu zkracujeme pro-
vozní dobu do 16.30 a půjčovna pro 
děti a mládež bývá otevřena pouze 
v pondělky a středy. Jde o opat-
ření, které nám umožňuje čerpat 
dovolenou bez uzavření instituce. 
K tomu se uchylujeme pouze a jen 
o Vánocích. Na těch pár dní pře-
lomu roku, kdy nás nezastihnete, 
upozorňujeme věru zevrubně.

A poslední záchranné lano? No 
přece přítel na telefonu (566 521 529 
nebo 566 522 072). Ovšem po-
zor! Tyto kontakty zanedlouho 
oněmí. Již nyní se dovoláte také 
na nová TELEFONNÍ ČÍSLA: 
566 781 900 ředitelna (I. Vaň-
ková), 566 781 901 sekretariát 
(Z. Úlovcová), 566 781 902 kancelář 
(J. Šumpelová), 566 781 903 půj-
čovna pro dospělé (S. Sagánková), 
566 781 904 půjčovna pro děti 
(J. Oberreiterová), 566 781 905 
internetová studovna (J. Matějíč-
ková).

Ostatně, když už jsme u těch no-
vinek, otřeme se stručnou notickou 
i o SCHRÁNKU DŮVĚRY. Ta 
slouží všem návštěvníkům k vyjá-
dření kladných i záporných připo-
mínek k práci městské knihovny. 
Najdete ji pod nástěnkami ve 
vstupní chodbě. Těšíme se na vaše 

podněty. Vhazovat můžete náměty 
anonymní i takové, na nichž uve-
dete své jméno a telefon, abychom 
vám mohli odpovědět.

Vytrhněme teď pár poznámek 
nikoliv z knihovního diáře, ale 
z výstavního kalendáře. Z PO-
HÁDKY DO POHÁDKY cesto-
valo s díly Výtvarného oboru ZUŠ 
Velké Meziříčí během pouhých 17 
pracovních dubnových dní naprosto 
rekordních 447 návštěvníků. Byli 
většinou zcela uchváceni, čeho jsou 
malí výtvarnici pod vedením paní 
učitelky D. Masnicové schopni! 
SVĚT KOLEM NÁS očima žáků 
Základní školy speciální a praktické 
školy Březejc vás minul o fous. Byl 
nebývale pestrý a veselý, avšak již 
galantně uvolnil výstavní sál tvorbě 
studentů Gymnázia Velké Meziříčí. 
Jak budou vypadat stránky ZE 
SEŠITŮ GYMNAZISTŮ zjistíme 
od 1. června do 1. července. Jistě 
to nebude nic strašidelného. Vždyť 
jde o jednu z aktivit uchystaných 
u příležitosti oslav 110. výročí za-
ložení školy. Trochu laskavé hrůzy 
by však měla vzbuzovat loutková 
strašidla spisovatelky a malířky 
Vítězslavy Klimtové, která budou 
u nás k vidění od 15. 6. do 30. 6. pod 
názvem POTULNÁ POHÁDKO-
VÁ ZEMĚ. Jak naznačeno, zapojili 
jsme se do nezvyklého projektu 
více než stovky knihoven, které si 
vždy po čtrnácti dnech vzájemně 
předávají putovní výstavu patnácti 

originálních stvoření jako vystřiže-
ných z Lexikonu ohrožených druhů 
strašidel!

Že se snažíme statečně držet 
krok s děním v daleko větších 
a na personál podstatně bohatších 
knihovnách, dokládá i naše účast 
v celorepublikové anketě KNIHA 
MÉHO SRDCE. Právě probíhá 
druhé kolo. Od 9. do 31. května na-
bízíme seznam a výstavku TOP 100 
nejoblíbenějších knih zvolených 
v dubnu. Připravili jsme i hlasovací 
kupony ke vhození do schránek na 
výpůjčních pultech. Můžete u nás 
též zaslat svůj tip přes webový for-
mulář nebo najít návod na odeslání 
hlasu formou SMS. Spolehněte se, 
že i ve třetí vlně od června do října, 
kdy se bude volit z TOP 12, vás 
nenecháme na holičkách.

A chtěla jsem vám ještě dát 
vědět o květnové KVĚTINKOVÉ 
VÝZDOBĚ, kterou nám všem pro 
radost připravili žáci ZŠ Oslavická 
Velké Meziříčí. Mínila jsem, že se 
rozepíši o znovuotevřené (a čerstvě 
posekané) ZAHRADNÍ ČÍTÁR-
NĚ. Hodlala jsem poznamenat, že 
na dospělé návštěvníky čeká 1. 6. 
maličká reminiscence na MDD. 
Také mne napadlo… A nesmím 
zapomenout… Tak dost! Snad 
příště. Hezký den, zvláště ten, který 
se rozhodnete prožít s námi. Vždyť 
víte: Choďte do knihovny – duševní 
posilovny!                

 Ivana Vaňková

Tereza přebírá čestné ocenění od vedoucí vychovatelky Jaroslavy Lange-
rové. Uprostřed ředitel ústavu Karel Suchánek a vedle jeho zástupkyně 
Martina Hladíková.                                          Foto: Martina Strnadová
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vypisuje výběrové řízení na pozici
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – KOORDINÁTOR
v projektech 
SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH A OSOBNÍ ASISTENCE
Místo pracoviště: VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Nabízíme: zajímavou a kreativní práci pod supervizí,
 možnost seberealizace a dalšího vzdělávání.
Požadujeme: odpovídající odborné vzdělání (VŠ, VOŠ),
 výborné organizační a komunikační schopnosti,
 schopnost vést tým pracovníků,
 předpoklady pro práci v charitativní organizaci,
 potřebu vzdělávat se a profesionálně růst,
 dobrou znalost práce na PC,
 trestní bezúhonnost,
 řidičský průkaz skupiny B.
Uvítáme praxi v sociálních službách,
 zkušenosti s vedením lidí.
Žádost, strukturovaný životopis včetně motivačního 
dopisu zasílejte na adresu: Oblastní charita Žďár nad Sá-
zavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo na e-mail: 
stacionar.velmez@caritas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 19. 6. 2009
Nástup: červenec 2009
Informace a dotazy: Ing. Alena Poulová, mob.: 777 155 376, 
email: stacionar.velmez@caritas.cz.

PRÁZDNINOVÁ VÝUKA
ANGLIČTINY, ITALŠTINY, 

FRANCOUZŠTINY A NĚMČINY
Od července 2009 otevíráme prázdninové kurzy

– angličtina, němčina, francouzština pro začátečníky a pokročilé
– italština pro začátečníky
V jednom kurzu max. 6 účastníků

Příjem předběžných přihlášek do 25. 6. 2009
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno+příjmení, název kurzu a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

► Křižanov

► Velké Meziříčí
 Zlatý lev

Tel.: 731 457 459

i se záznamem v registru.
Náměstí č. 84,

Velké Meziříčí – Stará pošta,
1. patro, ve dvoře,

vedle videopůjčovny.
Tel.: 732 127 926, 

731 971 917.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Zubní pohotovost
30. 5. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
31. 5. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín

Nepůjde el. proud
Dne 28. 5. od 7.00 do 15.30 ve Velkém Meziříčí, Jihlavská – Elektro, 
Gremis, Pechasan, Bigboard.                                                       -E.ON-

Tel.: 315 692 271, www.valsa.cz

Restaurace v Křižanově
přijme
do pracovního poměru

Studio Šarm oznamuje 
znovuotevření služby
manikúra a modeláž nehtů
Zaváděcí ceny od 27. 5. do 10. 6. 
Sleva 20 %

Provozní doba dle objednávek na tel.: 777 211 316.

Prodám
■  D veře  d ýhova né  p l né  – 
620×1970, 1 ks, levé a 3 ks pravé; 
dýhované prosklené 820×1970, 
2 ks levé a 2 ks pravé; 7× pneu-
matika s diskem 165/70 SR13; 1× 
pneumatika s diskem 155/ R14; 3× 
pneumatika 165/70 R13, 1× pneu-
matika 155 SR14. Ceny přiměřené, 
dle dohody. Tel.: 777 850 310.
■ Kufříkový psací stroj „Remag“ 
– nový, levně. Fiat 125P – různé 
nové součástky, velmi levně. Mlý-
nek na maso (vlček), s elektromoto-
rem. Mech. narážečka masa, náplň 
5 kg, na klobásy, salámy. Stojanová 
el. bruska tov. výroby, prům. kotou-
čů 220 mm. Stacionární dvoutakt. 
benz. motor 2,2 kW, 3 HP, vhodný na 
pohon, čerpadla, míchačky, centrá-
ly.Ceny dohodou. Tel.: 608 110 964.
■ Pračku Zanussi, přední plnění, 
nízká spotřeba vody a el. energie, 
obsah 5 kg prádla, stáří 4 roky, z dů-
vodu rekonstrukce bytu, málo pou-
žívaná, levně. Tel.: 774 658 966.
■ Škodu Octavii 1,6, r. v. 1998, do 
provozu 1999, najeto 122 000 km 
(servisní knížka), barva červená, 
STK na dva roky, pěkný stav, EKO 
poplatek za přepis jej již uhrazen. 
Cena 69.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ PB lahve, 10 kg, 2 ks, cena 
500 Kč. Tel.: 776 646 811.

■ Na vozy Ford orig. Al kola plus 
letní pneu 6×15; 4×108 mm; lze 
na Focus, Mondeo, Escort, Puma, 
Fusion; cena 5.000 Kč; zimní obutá 
Ford s pneu 185/60/14, skoro nejetá, 
4× 108 mm za 4.000 Kč; Octavie 
I zimní obutá lze i na Golf IV za 
4.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Trámky nové, ohoblované, 
rozměr 10×10 – délka 4 m – 12 ks, 
14×12 – 6 ks – 4 m, vhodné na per-
golu. Tel.: 603 263 139.
■ Stavební vrátek na 1 kolečko. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 604 714 651.
■ Vnitřní dveře, zachovalé, s ko-
váním, bíle natřené: 1× pravé, š. 85 
cm, z 1/3 prosklené; 1× levé, š. 85 
cm, plné; 2× pravé, š. 75 cm, z 1/3 
prosklené. Levně. Tel.: 566 520 048.
■ Na náhradní díly plynový kotel 
Mora, typ 674, tři kusy, levně. 1x té-
měř nový hořák. Tel.: 723 730 173.
■ 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, climat-
ronic, 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 kros. jízdní kolo Super-
ior Flamingo, téměř nejeté. Dokla-
dy. 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.
■ 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.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ 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.
■ Pšenici a ječmen, cena dohodou. 
Tel.: 566 544 576, 607 299 168.
■ 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.
■ TV Samsung Plano, stříbrné bar-
vy, plochá obrazovka, uhl. 72 cm, 
50 Hz, 2.500 Kč. Dohoda možná. 
Tel.: 605 530 687. (Pokr. str. 6.)

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Velkého Meziříčí podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Evropského Parlamentu se uskuteční: OKRSEK č. 5
   hlasovací místnost: Školní jídelna, Poštovní 3, VM

dne 5. června 2009 v době od 14 do 22 hodin a pro občany bydlící v ulicích:
dne 6. června 2009 v době od 8 do 14 hodin. 88. Bezděkov 90. Sokolovská

  89. Čechova
2. Místa konání voleb a hlasovací okrsky:
  OKRSEK č. 6
OKRSEK č. 1  hlasovací místnost: Základní škola a praktická škola, Poštovní 3, VM
hlasovací místnost: Základní škola, Oslavická 20, VM  pro občany bydlící v ulicích:
pro občany bydlící v ulicích: 91. Boční 95. Na Výsluní
1. Bezručova  7. Mírová 92. Generála Jaroše 96. Nad Gymnáziem
2. Čermákova  8. Oslavická 93. Kolmá 97. chaty č. ev. 607, 649, 960, 978,
3. Demlova  9. Pionýrská 94. Krškova 993 a 1160
4. Emilie Zachardové 10. Školní
5. Jižní 11. Zdenky Vorlové OKRSEK č. 7
6. Markova  hlasovací místnost: ZDAR a.s., K Novému nádraží 2, VM
  pro občany bydlící v ulicích:
OKRSEK č. 2   98. Františkov 108. Nad Kunšovcem
hlasovací místnost: Technické služby VM s. r. o.,   99. Habrová 109. Nad Pilou
Třebíčská 655, VM pro občany bydlící v ulicích: 100. Jedlová 110. Nad Sv. Josefem
12. Družstevní 18. Nádražní 101. K Buči  111. Nesměř – samota
13. Hornoměstská 19. Pod Hradbami 102. K Novému nádraží  112. Nová
14. Malá Stránka 20. Třebíčská 103. Karlov 113. Průmyslová
15. Na Vyhlídce 21. V Jirchářích 104. Karlov – samota  114. Příční
16. Nad Plovárnou 22. chata č. ev. 1214 105. Křenice – samota  115. Slepá
17. Nad Tratí  106. Křižní  116. U Tržiště
  107. Na Spravedlnosti 117. Ve Vilách
OKRSEK č. 3
hlasovací místnost: Střední škola řemesel a služeb, Hornoměstská 363
pro občany bydlící v ulicích: OKRSEK č. 8
23. Arch. Neumana 41. Pod Kaštany hlasovací místnost: Kulturní dům Hrbov, Hrbov 34
24. Domov důchodců 42. Pod Lesem pro občany bydlící v obcích:
25. Františky Stránecké 43. Pod Sýpkami 118. Hrbov 119. Svařenov
26. Hliniště 44. Polní
27. Jana Zahradníčka 45. Skřivanova OKRSEK č. 9
28. Jihlavská 46. Sluneční hlasovací místnost: Kulturní dům Lhotky, Lhotky 80
29. K Novému Světu 47. Smrková pro občany bydlící v obcích:
30. K Rakůvkám 48. Sportovní 120. Dolní Radslavice 122. Lhotky
31. Ke Třem křížům 49. Strmá 121. Kúsky
32. Krátká 50. Střední
33. Lesní 51. Tichá OKRSEK č. 10
34. Loupežník – samota 52. U Elektrárny hlasovací místnost: Kulturní dům Mostiště, Mostiště 102
35. Luční 53. U Statku pro občany bydlící v obci:
36. Na Pískách 54. U Světlé 123. Mostiště
37. Nad Lalůvkou 55. Uhřínovská
38. Nad Sýpkami 56. Zahradní OKRSEK č. 11
39. Nová Říše 57. Záviškova  hlasovací místnost: Občanský výbor Olší nad Oslavou, Olší n. O. 102
40. Obůrka 58. chaty č. ev. 28, 52, 106, 1035  pro občany bydlící v obci:
   a 1153 124. Olší nad Oslavou
OKRSEK č. 4
hlasovací místnost: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, VM
pro občany bydlící v ulicích:
59. Fortna 74. Poříčí
60. Hřbitovní 75. Poštovní
61. K Haltýři 76. Příkopy
62. Karla Pánka 77. Radnická
63. Komenského 78. Rozkoš
64. Kostelní 79. U Bašty
65. Lipnice 80. U Cihelny
66. Mlýnská 81. U Vody
67. Moráňská 82. U Zlatého křížku
68. Nábřeží 83. V Podloubí
69. Náměstí 84. V Potokách
70. Novosady 85. Vrchovecká
71. Ostrůvek 86. Zámecká 
72. Pod Strání 87. Zámecké schody Ve Velkém Meziříčí 19. 5. 2009
73. Podhradí  Ing. František Bradáč starosta

3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo 
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské 
unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

Praxe vítána

Tel.:
724 137 214,
566 543 045

solidní jednání
Tel.: 777 034 567

Nebankovní půjčky
i hypotéky

od 20.000 do 2.000.000 Kč
Zavolejte 605 119 730



(Pokračování ze strany 5.)
Prodám
■ Jawu 50, typ 20, neodhlášený; 
víceúčelovou okružní pilu VOP 35, 
levně. Tel.: 776 243 677.
■ Olšové palivo, 5m3, z čerstvé 
výroby v k. ú. Velké Meziříčí. Cena 
za 1 m3 500 Kč. Volat po 18. hodině. 
Tel.: 737 846 754. 
Koupím
■ Míchačku na 1–2 kolečka. Tel.: 
603 889 431, 604 654 586.
■  S t a r š í  o r b i t r e k .  Te l . : 
566 524 006.
■ Jawu 555 Pionýr, i bez SPZ. 
Tel.: 728 737 425
■ Starší důchodce koupí k ces-
tám na zahrádku funkční Babet-
tu. Tel.: 566 520 964.
■ 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 staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Kontakt: 
slahev@seznam.cz, 607 757 590.
■ 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.
Nemovitosti
■ 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 pozemek s rodinným 
domem ke zbourání v Bezděkově 
u Velké Bíteše. Cena 450.000 Kč. 
Tel.: 775 214 9119.
■ Prodám byt 2+1 ve vlastnictví, 
cihlový, po rekonstrukci. Tel.: 
737 515 732.
■ Prodám DB 3+1, 74 m2, slunný, 
2 patro. Tel.: 732 162 146.
■ 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 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Druž-
stevní ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
731 471 081.
■ Hledám pronájem garáže ve 
VM – nad gymnáziem nebo v blíz-
kém okolí. Tel.: 607 570 424.
■ 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.
■ Pronajmu byt 2+kk ve Vel. Me-
ziříčí od června. Tel.: 777 718 941.
■ Pronajmu byt v centru města. 
Tel.: 604 680 261.
Různé
■ Vdova, 65 let, plnoštíhlá, hledá 
přítele k seznámení. Zn. Všem ode-
píši. Nabídky zasílejte do redakce.
Daruji
■ 10 tater zeminy s kamením. 
Velké Meziříčí. Tel.: 776 361 321.
■ Za odvoz stará okna , sta-
ré postele, záchod kombik. Tel.: 
776 725 864.
■ Hodným lidem za pytel granulí 
čtyřletou fenku zlatého angl. ko-
kršpaněla. Tel.: 721 382 479.
■ Koňský hnůj. Možnost celoroč-
ního odběru. Tel.: 732 277 101.
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Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

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

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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
 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                         www.vgsvm.estranky.cz

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 Me-
ziříčí, tel. 566 781 177, email: bednarikova@mestovm.cz

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 19. června 2009

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let

Vstupné 35 Kč

Připravujeme na podzim 2009
Sobota 5. září 2009
Soutěž
4 klíče k velkomeziříčské bráně
ve 22.00 – vystoupení skupiny ABBA STARS
Pátek 11. září 2009 
koncert
operního zpěváka Jakuba Pustiny
Úterý 15. září 2009 
Zábavný pořad
Báječná země Františka Josefa
s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Čtvrtek 1. října 2009 
Zábavnou talk show
Co jinde neuslyšíte 2
s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Pátek 23. října 2009
Koncert
Věry Špinarové se skupinou Adama Pavlíka
Středa 4. listopadu 2009
Čundr country show
s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími
Středa 9. prosince 2009
Předvánoční koncert
Petry Janů

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Divadelní sezona podzim 2009
Rezervace permanentek od 27. 5. 2009.
Prodej permanentek od 15. června 2009. Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001, 566 782 005 nebo na 
programovém oddělení JC.
Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin
Agentura ADF
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Hraje: Eliška Balzerová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Říjen 2009 – termín bude upřesněn
Studio DVA
VŠE O ŽENÁCH
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
termín bude upřesněn
Divadlo Palace
VEŘEJNÉ OKO
Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém man-
želském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něžně moudrým 
příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém bláznovství z lásky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Hynek Čermák
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
26. listopadu 2009
Divadlo Kalich
DRAHOUŠKOVÉ
Komedie pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou, jež 
je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová, Jiří Kohout
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
Změna programu vyhrazena!

Pátek 29. 5. – taneční výlet se skupinou START 02
Sobota 30. 5. – taneční výlet se skupinou MEŠ
Neděle 31. 5. – mše svatá za patronku kostela
  Odpolední posezení
  na výletišti při hudbě
  Od 15 hodin vystoupení
  tanečních skupin od nejmenších
  až po manželské páry tanečního souboru TURKOVAN
Občerstvení při všech akcích zajištěno ● Srdečně zvou pořadatelé

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

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadujeme:
-manuální zručnost, přes ٭ SOU/SŠ technického zaměření ٭
nost ٭ ochota pracovat v nepřetržitém provozu ٭ praxe v oboru 
vítána ٭ zkušenosti s problematikou zpracování plastů vítány 

schopnost týmové spolupráce ٭
Náplň práce:

-seřizování vstřikovacích lisů a manipu ٭ upevňování forem ٭
látorů ٭ spouštění výroby konkrétního výrobku ٭ dohled na 

kvalitativní parametry ٭ optimalizace výrobního procesu
Nabízíme:

 násobek 1,5 ٭ platové podmínky v závislosti na výsledcích ٭
mzdy ročně navíc 1 ٭ týden dovolené navíc ٭ příspěvek na 
dopravu, příspěvek na stravování ٭ další zam. výhody (masáže, 

posilovna, kult. a sport. akce apod.)
V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou životopisem 

na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

JEDNOTA spotřební družstvo Velké Meziříčí
Výbor Místní členské základny Velké Meziříčí 
zve všechny své členy na
schůzi,

která se uskuteční v pondělí 1. 6. 2009 ve 14.30 hodin v zase-
dací místnosti ústředí družstva Třebíčská 1173, Velké Meziříčí.

Zdeňka Peterková, předsedkyně MČZ Velké Meziříčí

Výstava
obrazů
a fotografií
Jitky
Bradáčové
od 31. 5. 2009
v prostorách kavárny
v pasáži IMCA 

Prodáváme slepičky Dominant

Tel.: 604 707 728,
Novotný, Hrbov 42

V noci z 15. na 16. 5. 2009 
byla vykradena dílna

u areálu bývalé fi rmy Agados 
– ul. Karlov.

Za informace vedoucí
k dopadení pachatele
nabízíme odměnu 

20.000 Kč.
Vaše anonymita zaručena!

Tel.: 773 054 364

IV. ročník soutěžního setkání 
žáků třetích ročníků středních škol 
oboru vzdělání automechanik se 
uskutečnil na Autodromu Global 
Assistance Česká Lípa v polovině 
května. Každý kraj reprezentovalo 
čtyřčlenné družstvo – žáci, kteří se 
umístili na 1. až 4. místě v krajském 
kole, které se uskutečnilo na Střední 
škole automobilní Jihlava.

Kraj Vysočina reprezentovali žáci 
Martin Krajíček, Tomáš Válka a Filip 
Kratochvíl ze SŠA Jihlava a David 
Komínek ze Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí. Družstvo 

vedli učitelé Zdeněk Cila a Luboš 
Vyskočil. Soutěž probíhala v těchto 
soutěžních disciplínách: jízda zruč-
nosti – suchý povrch, jízda zručnosti 
– mokrý povrch, škola bezpečné 
jízdy – test, couvání bez nastartova-
ného motoru, jízda na čas – trenažér, 
tajná soutěž – loga fi rem, otáčení 
v kruhu, výměna kol na vozidle. 
Družstvo kraje Vysočina se umístilo 
na 1. místě. Gratulujeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci kraje.

Vladimír Zelený,
odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad kraje Vysočina

Družstvo kraje Vysočina vítězem 
soutěže Automobileum 2009
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KULTURNÍ AKCE JUPITER CLUBU

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

KINO JUPITER CLUB
KVĚTEN A ČERVEN 2009

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

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!

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

Dne 26. 5. 2009 uplynulo 10 let od úmrtí pana
MUDr. Jaroslava Rosického,
primáře chirurgického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte se mnou. 

Bratr s rodinou

Kytičku květin na Tvůj hrob dáme, 
s velkou bolestí a úctou
na Tebe vzpomínáme. 
Dne 26. 5. 2009 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 1. smutné výročí 
úmrtí a 30. 5. 2009 by se dožil 67 
let náš drahý manžel, tatínek a dě-
deček, pan 
Josef Urban 
ze Stránecké Zhoře. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

S láskou vzpomínají manželka 
a dcera s rodinou. 

Byl jsem ještě mladý 
a chtělo se mi žít, 
přece jsem vás, moji drazí, 
musel navždy opustit. 
Dne 28. 5. 2009 tomu bylo 5 let, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jaroslav Simandl 
z Měřína. 
S  l á s k o u  s t á l e  v z p o m í n a j í

manželka, děti, maminka, bratr 
a sestra s rodinami. 

Dnes, 27. 5. 2009, uplynou 4 roky, 
kdy nás navždy opustil pan 
František Musil. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Dne 30. května 2009 vzpomeneme 
10. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan
Vladimír Zeman
ze Závisti.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka 

a děti s rodinami. 

Dne 30. května 2009 vzpomeneme 9. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Anny Valíkové 
a 19. června 2009 pak 2. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Jana Valíka
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami

Dne 31. 5. 2009 si připomeneme 
8. výročí dne, kdy nás navždy 
opustil pan
Miroslav Navrátil
z Velkého Meziříčí.
S láskou stále vzpomínáme.

Manželka a děti s rodinami

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 poznáním zaprodal 
pekelným silám. Český režisér a výtvarník Jan Švankmajer vypráví ve 
svém druhém celovečerním fi lmu zcela nový příběh inspirovaný nejen 
dramaty Johanna Wolfganga Goetha a Christophera Marlowa, ale i tra-
diční 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
Pátek 29., sobota 30. v 19.30 hodin
NORMAL
Příběh legendárního sériového vraha.
Film je natočený podle skutečného případu sériových vražd, které ve 30. 
letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový fi lm 
zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho 
obhájce. V roli „českého Hannibala“ se na plátna kin vrací Milan Kňaž-
ko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš v roli 
ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem na 
stříbrné plátno Dagmar Havlová jako tajemná vrahova manželka. Od 
února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten o život 8 lidí a bezpočet 
dalších napadl. Zabíjel ženy, muže, zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. 
Způsobil stejnou paniku jako kdysi v Londýně Jack Rozparovač. Thriller 
ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč  93 minut 
Středa 3. v 18.30 hodin
HOTEL PRO PSY
Ani psa by nevyhnali.
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si souro-
zenci Andi a Bruce moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že 
se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. 
Každodenní ilegální uspokojování základních potřeb jejich chlupatého 
přítele Pátka vystřídá mnohem ambicióznější plán, na jehož počátku stojí 
objev zpustošeného bývalého hotelu. Režie T. Freudenthal. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 100 minut
Úterý 9. v 19.30 hodin
EL PASO
V hlavní roli L. Rybová, D. Prachař, I. Horváthová a další. Drama ČR. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Středa 10. v 19.30 hodin
VÁLKA NEVĚST
Nejlepší kámošky… až do svatby.
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 88 minut
Pátek 12. v 19.30 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Vítejte v Crystal Lake.
Režie M. Nispel. Sci-fi  horor USA, 2009. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 98 minut
Úterý 16., středa 17. v 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové. Hrají K. Magálová, J. Bartoška, E. 
Holubová, O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Pátek 19. v 19.30 hodin
VÉVODKYNĚ
V našem manželství jsme byli tři…
Režie Saul Ding. Historické drama Francie, Velké Británie, Itálie 2008. Pů-
vodní znění, české titulky. Mládeži přístupný. V hlavní roli K. Knightleyová.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Úterý 23. v 19.30 hodin
STAR TREK
Budoucnost začíná.
Sci-fi  USA 2008. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 127 minut

Výstavní sál Jupiter clubu Velké Meziříčí
21. 5. – 5. 6. 2009

otevřeno Po – Pá 8 – 16 hodin

Odešla jsi tiše, 
bez slůvka rozloučení. 
Tak náhle, 
že až těžko k uvěření. 
Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání.
Dne 1. června 2009 uplynou již 4 
smutné roky od doby, kdy nás náhle 
opustila paní 
Jarka Bartáková 
z Velkého Meziříčí.
S úctou a láskou stále vzpomínají 
manžel, děti, rodiče a sestry s ro-
dinami.

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

hru o třech dějstvích a epilogu Karla a Josefa Čapkových

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

Úprava a režie: PhDr. Libuše Mílková
Výprava: Mgr. Jana Janová

Hrají: Jana Janová, Petr Jan, Kateřina Karmazínová, Tomáš Mrazík,
Tereza Nováková, Iveta Polášková, Radek Polášek, Vendula Příhodová,

Karolína Vaverková
Výtvarná spolupráce a mix zvuku: Ilona Závišková, Vladimír Krejčí

Světla a zvuk: Jiří Kubiš

Seminář fyziky – Český učitelský 
týden v CERN

Doporučen učitelům fyziky ZŠ, SŠ a studentům, veřejnosti
Lektoři: Mgr. Pavel Blažek, Mgr. Jana Gebre-Selassie, Garant Mgr. Ivo 
Kuttelwascher
ZŠ Sokolovská 13, Velké Meziříčí, učebna fyziky
čtvrtek 4. června 2009, v 15.30 hodin, doba trvání 2 hodiny, zdarma
CERN, evropská laboratoř pro částicovou fyziku, nabídla svým členským 
zemím uspořádání týdenních vzdělávacích programů pro jejich učitele. 
Akce pro učitele fyziky základních a středních škol v našem  regionu byla 
organizována ve spolupráci Vysočina Education, Gymnázia Žďár nad 
Sázavou a OŠMS KrÚ kraje Vysočina a fi nančně podpořena z prostředků 
kraje Vysočina a proběhla v termínu 7. 3. – 15. 3. 2009 pod názvem CERN 
není jen fyzika částic.
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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. 165bVstup zdarma ● Změna programu vyhrazena

Galerie synagoga Velké Meziříčí
vás zve na koncert

V podání dr. Lubomíra Holzera
a Svatavy Drlíčkové

V pátek 29. května 2009 v 18 hodin v Galerii synagoga
Koncert zakončí výstavu Na společné cestě

 6. 6. Horní Cerekev
13. 6. Lesonice
20. 6. Rohozná
26. 6. Čáslavice
27. 6. Nárameč-Doubí

5. ročník

Lhotecké setkání harmonikářů
27. 6. 2009 začátek v 15 hodin

výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

Jestřabí u Velké Bíteše
30. května 2009

Svatodušní obchůzka dívek s obřadními tanci a zpěvy. Začátek 
v 15 hodin. Následuje posezení u muziky na výletišti za dědinou. 
Hraje houslová muzika Bítešan. Obřad žehnání ratolestí bude v před-
večer obchůzky v pátek 29. května 2009 v 18 hodin ve farním chrámu 

sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
V případě deštivého počasí se obchůzka ruší – aktuální informace 
na mob: 603 100 356 nebo 731 148 905.                                    -ss-

Pěvecký sbor Magna Diesis
a jeho host
dětský pěvecký sbor Perličky
vás srdečně zvou na 

KONCERT
v neděli 31. května 2009 v 18 hodin
ve Špitálku ve Velkém Meziříčí
diriguje: Michal Jančík
v programu zazní skladby mnoha období a žánrů

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH
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HANDICAP SPORT CLUB

ŠKOLNÍ SPORT

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

HASIČI

HASIČI
FC VM st. dorost – Viktoria Ot-
rokovice 2:1 (1:0)
Střelci: Kerouš M. (22.), Smejkal E. 
(53.). Rozhodčí: Sláma – Krejčí, 
Šula. Sestava: Pokorný – J. Večeřa, 
Budzinsky, Kerouš, Nožička – Vítek 
(36. Mucha), Z. Večeřa, E. Smejkal, 
Kozuň – Liška, Koníř (70. Kuřátko)
K velmi důležitému utkání na-
stoupil starší dorost v sobotu na 
domácím hřišti zv. Tržák. Tým 
Otrokovic byl týmem na čtvrtém 
místě tabulky, takže to měl být boj 
nelehký. To se také během zápasu 
ukázalo. Do první gólové šance 
se dostali v sedmé minutě hosté. 
Naštěstí ji zlikvidoval Pokorný. 
Následovala akce Večeři a Lišky, 
kterou brankář zvládl.
Ve 20. minutě jsme zahrávali přímý 
kop, ale hlavička Z. Večeři šla těsně 
vedle branky. Prvního gólu jsme se 
dočkali ve 22. minutě, kdy na stříle-
ný přímý kop Budzinského naskočil 
Kerouš a hlavou otevřel skóre. Poté 
vystřelil Liška do prázdné branky, 
ale těsně minul cíl. Následovaly 
další akce našich dorostenců, ale 
bez gólu. V prvním poločase měl 
více ze hry domácí tým a vytvořil 
si víc gólových šancí.
Druhý poločas byl podstatně vy-
rovnanější s řadou ostrých osobních 
soubojů. V 53. minutě byl ve vápně 
zezadu sražen Koníř a následnou 
penaltu s přehledem proměnil 
E. Smejkal. V 58. chybovala stoper-
ská dvojice při rozehrávce, ale hosté 
nedokázali domácí tým potrestat. 
Ve střední části druhého poločasu se 
hrálo od vápna k vápnu bez větších 
šancí. V 75. minutě fauloval Budzi-
nský ve vápně a nařízenou penaltu 
proměnil hostující kapitán Duda. 
V závěru zápasu měli mírnou převa-
hu hosté, kteří hrozili zejména z ro-
hových kopů. Zápas nakonec vyhrál 
domácí tým, který si tímto vítěz-
stvím pravděpodobně zařídil další 
účast v dorostenecké divizi.   -sme-

FC VM ml. dorost – FC Viktoria 
Otrokovice 2:0 (0:0)
Střelci: Malec 2. Rozhodčí: Šula 
– Sláma, Krejčí. ŽK: Polák, hosté 
Kosař. Sestava: Homola – Partl, 
Kubec, Pospíšil, Weiss – Miškela, 
Polák, Prudík (50. Stupka), Denev 
– Malec (77. Vidlák), Kuřátko (71. 
Minařík).
Předposlední domácí utkání a tým, 
který měl na nás náskok čtyř bodů, 
Viktorka Otrokovice, na podzim 
smolná prohra 1:0 a velká touha po 
vítězství umocněná 3 body starších 
kolegů, to všechno se nám honilo 
hlavou.
Náš nástup do zápasu a hned 
v 1. min. šance Malce po narážečce 
s Kuřátkem, ale bez koncovky. Pak 
si nás hosté trochu přečetli a naše 
snaha se zastavovala na stoperské 
dvojici. Potom předvedli kluci 
parádní hru lajnou a Miškela svou 
přihrávkou vyzval ke skórování, ale 
míč prošel celým vápnem do autu. 
Hosté se opravdu jen sporadicky 
dostávali za půlicí čáru, kde jim 
všechny snahy utínala obranná 
řada.
Ve druhé půlce jasný úkol, konečně 
hrát do lajny a hlavně po zemi a ko-
nečně skórovat. Následovaly šance 
na obou stranách. Zoufalá přemíra 
snahy a blížící se konec utkání, kdy 
už to vypadalo na remízu, kluci na-
konec ještě zabrali a pořádně hosty 
zamáčkli. V 70. min opět Denev 
dostal míč do vápna a spolupráci 
Kuřátka s Malcem zakončil druhý 
jmenovaný střelou do sítě. Průnik 
Pospíšila až před velké vápno hosté 
odkopli do autu. 75. min Weiss 
posunul na Deneva, ten našel Mi-
naříka, který přihrál na Malce, a ten 
opět střelou z vápna skóroval po-
druhé. Opět domácí double a skvělý 
dárek trenérovi k narozeninám plus 
perfektní týmová práce, to bylo 
naše vystoupení na Tržáku.

-kub-

Dorost Žďár – Bory 3:1
Za Bory A. Novotný. Nebyli jsme 
v pohodě a snadno jsme prohráli.
Bory B – Jabloňov 5:0 (2:0)
Diváků 80. Rozhodčí Skryja
Jabloňovští hráli technicky per-
fektně. Ale měli jen náhradního 
brankáře – svého trenéra, a proto 
náš brankář L. Kotačka s ním mohl 
předvádět své umění a dal mu 4 
suverénní branky.
Staří páni: Bory – Dobronín 3:3 (1:3)
Diváků 60. Hosté hráli velice 
dobře a v první polovině byli zcela 
suverénní. Teprve ve druhé půlce 
se naši herně a hráčsky vylepšili 

a nakonec i díky M. Ochranovi 
utkání zremizovali. Byla pak velká 
oslava a příště jedou k nim.
Bory A – Bobrová A 4:1
Diváků 150, rozhodčí Beneš. Už 
v 15. minutě jsme vedli A. Krčálem, 
ale domácí krátce nato vyrovnali. 
V první půli dával branky Krčál 
a A. Novotný. Ve druhé půli se 
pěkně trefi l M. Vávra a úplně v zá-
věru perfektní penaltou M. Špaček. 
Vyhráli jsme zcela kupodivu, pro-
tože v Bobrové se nám běžně nikdy 
nedaří, a navíc tam teď mají velice 
pěkné travnaté hřiště, což zdůraz-
ňovali i domácí diváci.        -ochr-

V neděli 17. května se ve Lhotkách 
sešlo 7 mužských a 4 ženská 
hasičská družstva, aby poměřila 
svoje síly v požárním spor tu. 
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, 
o výsledném pořadí rozhodoval 
součet časů.
V mužské štafetě 4× 100 metrů 
s překážkami se nejlépe dařilo 
klukům ze Sboru dobrovolných 
hasičů Lhotky (čas 66,74). Ve 
druhé disciplíně – požárním útoku 
– však pořadatelský SDH Lhotky 
Sport dopravil vodu k terčům nej-
rychleji a náskok svých soupeřů 
překonal. 

Celkové pořadí: 
1. Lhotky Sport 88,15
2. Lhotky 88,72
3. Velké Meziříčí 90,62 
4. Ruda 95,48 
5. Petráveč 106,62 
6. Mostiště 108,74 
7. Vídeň 124,19
V ženské kategorii předvedly 
nejlepší štafetu holky z Velkého 
Meziříčí (čas 78,03) následované 
Lhotkami. Nejrychlejší požární 
útok zaběhla děvčata ze Lhotek, 
na náskok Velkého Meziříčí to ale 
nestačilo. 

Celkové pořadí žen: 
1. Velké Meziříčí 100,92 
2. Lhotky 103,78 
3. Ruda 105,96 
4. Vídeň 134,65
Po soutěži družstev následoval běh 
jednotlivců na 100 metrů s překáž-
kami. Na nové dráze byly k vidění 
následující výkony:
Muži:
1. Martin Kaman (LS) 18,59 
2. Vlasta Voda (LS) 18,72 
3. Petr Kupka (L) 18,88
celkem 8 závodníků.
Dorostenci:
1. Jaroslav Konečný (LS) 19,30
2. Daniel Večeřa (VM) 19,50
3. Luboš Křehlík (LS) 19,78 
celkem 6 závodníků.
Veteráni:
1. Miroslav Láznička
 (Radostín nad Oslavou) 20,50
Ženy:
1. Radka Kupková (L) 21,63
2. Jana Křehlíková (Ruda) 23,81
Dorostenky:
1. Bernatová Michaela (VM) 22,25
Veteránky:
1. Naďa Kupková (L) 30,39
Děkujeme za účast soutěžícím i ná-
vštěvníkům soutěže. Postupujícím 
na okresní kolo přejeme mnoho 
zdaru.                                    -mak-

Dne 15. 5. 2009 uspořádala Zá-
kladní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí ve spolupráci se 
zdejším domem dětí a mládeže 
okresní kolo atletického čtyřboje 
žáků základních škol praktických 
a speciálních. Tato soutěž má již 
dlouholetou tradici. Od roku 2004 ji 
pro okres Žďár nad Sázavou pořádá 
ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí 
a DDM Velké Meziříčí. Již třetím 
rokem probíhá okresní kolo ve 
sportovním areálu Základní školy 
Školní Velké Meziříčí.
Žáci soutěží v těchto disciplínách:
a) chlapci: běh na 60 m, skok da-

leký, hod kriketovým míčkem, 
běh na 1 500 m

b) dívky: běh na 60 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem, běh 
na 800 m

Atletického čtyřboje se každoročně 
účastní speciální školy z Velké-
ho Meziř íčí, Žďáru nad Sáza-
vou, Nového Města na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem a Velké 
Bíteše. Každá škola sestaví, zá-
vodní družstvo, které se skládá 
ze 3 dívek a 3 chlapců. Letošního 

okresního kola se nezúčastnila 
škola z Velké Bíteše pro nedostatek 
žáků potřebné věkové kategorie.
Do krajského kola postupují žáci, 
kteří se umístili na 1.–3. místě 
v atletickém čtyřboji.
Letos krajské kolo atletického čtyř-
boje poprvé pořádá ZŠ a Praktická 
škola Velké Meziříčí opět ve spolu-
práci s DDM Velké Meziříčí. Šta-
fetu převzala od třebíčské speciální 
školy, která krajské kolo v minulých 
letech pořádala. To letošní proběh-
ne dne 29. 5. 2009 ve sportovním 
areálu III. základní školy Velké 
Meziříčí od 9.30 hodin. Účast na 
slavnostním zahájení přislíbila rad-
ní kraje Vysočina pro oblast školství 
RNDr. Marie Kružíková, dále sta-
rosta města Velkého Meziříčí ing. 
František Bradáč a další hosté.
Krajské kolo atletického čtyřboje se 
koná za fi nanční podpory zřizova-
tele školy, kraje Vysočina.
Dovolujeme si vás pozvat na tuto 
sportovní akci. Můžete povzbudit 
mimo jiné i zástupkyni naší školy, 
která se do krajského kola probojo-
vala.                         Text a foto: -dj-

V sobotu 16. května naši sportovci 
odjížděli na mezinárodní atletické 
závody na stadión VUT Pod Palac-
kého vrchem v Brně. Této akce se 
účastnila pouze čtveřice sportovců. 
Za chladného a deštivého počasí 
předvedli skvělé výkony, Jan Cou-
fal na 100 m přesvědčivě zvítězil 
a potvrdil roli favorita, v hodu 
diskem i oštěpem předvedl Jenda 
skvělé výkony, ale po sloučení 
skupin postižení to tentokrát na 
stupně nestačilo. Míša Charváto-
vá nastoupila do soutěže poprvé 
v kategorii ženy a ve vrhu koulí, 
tentokrát čtyřkilovou, vrhla své 
maximum, a to jí zajistilo celkové 
2. místo, a ve své kategorii národní 
rekord. V hodu oštěpem předvedla 
třetí nejdelší hod, ale v přepočtu 
skupin postižení se na stupně vítězů 
nedostala, v její kategorii to byl 
národní rekord. Bohumír Dvořák, 

favorit soutěže v hodu diskem 
a oštěpem, také doplatil na sloučení 
skupin postižení. V hodu diskem 
skončil na třetím místě za oběma 
reprezentanty a paralympioniky 
a v hodu oštěpem obsadil Bohumír 
skvělým výkonem druhé místo 
a byl nejúspěšnější člen výpravy 
z Velkého Meziříčí. V odpoled-
ních hodinách za deštivého počasí 
vstoupil do soutěže náš benjamínek 
a nejmladší člen výpravy Stanislav 
Merunka v hodu míčkem. I když 
mu počasí nepřálo, předvedl Stan-
da skvělé hody, na stupně vítězů 
sice nestačily, ale ve své kategorii 
vytvořil národní rekord. V pozd-
ních odpoledních hodinách již za 
slunného počasí si sportovci za své 
výkony zaslouženě převzali me-
daile a diplomy a budou se těšit na 
MČR v Bílině poslední víkendovou 
neděli v červnu.                 -char-

Ve středu 20. května uspořádali uči-
telé tělesné výchovy ZŠ Oslavická 
a ZŠ Školní ve spolupráci s domem 
dětí a mládeže okresní kolo lehkoat-
letické soutěže. Celkem 15 družstev 
chlapců a děvčat 6. – 7. tříd Žďárska 
se postupně předvedlo v šesti disci-
plínách o postup do krajského kola. 
Jednotliví členové a členky týmů 
mohli dle regulí absolvovat pouze 
dvě soutěže a štafetu. Ideální počasí 
pro mladé závodníky vytvořilo 
společně se zázemím sportovního 
areálu ideální podmínky pro průběh 
jednotlivých atletických disciplín. 
V součtu dosažených bodů se z ví-
tězství nakonec radovala děvčata 
ZŠ Školní a chlapci ZŠ Oslavická, 
kteří převzali z rukou organizátorů 
poháry a ceny věnované okresní 
radou Asociace školních sportov-
ních klubů.
Další atletická soutěž proběhne ve 
sportovním areálu ZŠ Oslavická, 
ZŠ Školní v pondělí 1. června, kdy 
žactvo 6. – 7. ročníků změří svoje 
síly v okresním kole atletického 
čtyřboje.                                -záv-

Výsledky:
60 m chlapci
1. Švihálek Radek Oslavická 8,1 sec
2. Hrabálek Tomáš Školní 8,3
8. Chytka Robin Oslavická 8,6
dívky
1. Homolová Martina Školní 8,7
5. Partlová Markéta Oslavická 9,0
8. Kubišová H.  Sokolovská 9
Skok vysoký chlapci
1. Švihálek Radek ZŠ Oslavická 150 cm
2. Uchytil J.  ZŠ Sokolovská  145 cm
3. Horák Petr ZŠ Školní 145 cm
dívky
1. Ondrová Petra II. ZŠ Žďár n. S.  135
2. Lavická M.  ZŠ Sokolovská 130
3. Partlová Markéta ZŠ Oslavická 130
1000 m chlapci
1. Půža Václav  II. Žďár n. S.  3:12 min
4. Pavliš David Oslavická 3:23 min
6. Horký Bohuslav Oslavická 3:24 min
600 m dívky
1. Kratochvílová H. Školní 2:02 min
3. Zlámalová Andrea Oslavická  2:03 min
4. Hleba Inna Oslavická 2:05 min
Skok daleký chlapci
1. Horák Petr Školní 457 cm
3. Uchytil Tomáš Školní 456 cm
5. Uchytil J.  Sokolovská 445 cm
dívky
1. Homolová Martina Školní 458 cm
4. Čermáková L. Oslavická 400 cm

6. Kubišová H.  Sokolovská 381 cm
Hod míčkem chlapci
1. Chlubna Marek Sokolovská 57,6 m
4. Duben Lukáš Oslavická 53,9 m
5. Babák J.  Sokolovská 52,8 m
dívky
1. Syptáková V. Sokolovská 41,6 m
2. Zadáková Zlata Oslavická  1,4 m
3. Kratochvílová Hana Školní 41,1 m
Štafeta 4× 60 m chlapci
1. ZŠ Oslavická A 33,5 sec
2. ZŠ Sokolovská 34,1 sec
4. ZŠ Školní 34,4 sec
dívky
1. ZŠ Školní A 34,0 sec
3. ZŠ Oslavická A 36,1 sec
5. ZŠ Oslavická B 36,5 sec

Celkové pořadí chlapci:
1. ZŠ Oslavická 3868 bodů
2. ZŠ Školní 3680
3. ZŠ Sokolovská 3587
4. II. ZŠ Žďár n. S.  3535
5. ZŠ Palachova Žďár n. S.  3337
6. IV. ZŠ Žďár n. S.  3219
7. TGM Bystřice n. P.  3211
8. ZŠ Bory 3061
dívky
1. ZŠ Školní 4714
2. ZŠ Oslavická 4232
3. ZŠ Palachova Žďár n. S.  4169
4. TGM Bystřice n. P.  4063
5. ZŠ Sokolovská 3972
6. IV. ZŠ Žďár n. S.  3735
7. II. ZŠ Žďár n. S.  3564

Mladí hasiči z Dobré Vody si od-
vezli putovní pohár

Dne 17. 5. 2009 se mladí hasiči 
z SDH Dobrá Voda zúčastnili 
soutěže o Žákovský putovní pohár 
k požárnímu útoku a štafetě, která 
se každoročně koná v Rozseči. 
V silné konkurenci obsadili druž-
stva Dobré Vody v kategorii mladší 
4. místo a v kategorii starší 1. místo 
a odvezla si putovní pohár.
V sobotu 23. 5. 2009 se mladí ha-
siči z SDH Dobrá Voda zúčastnili 
okresního kola hry Plamen, které 
se konalo v nádherném lyžařském 
areálu u Ski hotelu v Novém Městě 
na Moravě. Po dech beroucích 
soubojích ve vynikající konkurenci 
nejlepších družstev okresu Žďár nad 
Sázavou jako Lavičky, Velké Mezi-
říčí, Lhotky, Ruda a další, nastalo 
vyhodnocení a vyhlášení celkových 
výsledků ročníku 2008–2009.
V kategorii mladších obsadilo druž-
stvo z SDH Dobrá Voda vynikající 

2. místo za prvním týmem z Lavi-
ček. V kategorii starších obsadilo 
družstvo z SDH Dobrá Voda vynika-
jící a neuvěřitelné 2. místo, o pouhý 
1 bod v celkovém součtu za týmem 
z Laviček a naši mladí hasiči si tak 
vybojovali možnost reprezentovat 
okres Žďár nad Sázavou na krajském 
kole hry Plamen, které se bude konat 
13. 6. 2009 v Petrovicích na Třebíčsku.
Úspěchy mladých hasičů z Dobré 
Vody jsou o to významnější a cen-
nější, neboť družstva dětí se účastní 
této náročné soutěže teprve 3. rok 
a již dosáhla zmiňovaných vynika-
jících výsledků. Chtěli bych tímto 
za SDH Dobrá Voda poděkovat na-
šim mladým hasičům za vynikající 
reprezentaci sboru a obce Dobrá 
Voda a popřát jim hodně úspěchů 
v jejich dalším sportovním zápolení 
a zároveň poděkovat vedoucímu 
kolektivu mladých hasičů Milanu 
Žejškovi a jeho manželce Olze 
za jejich obětavou a vynikající 
práci.                 Miroslav Badalík, 

starosta SDH Dobrá Voda

Pohár rozhlasu kořistí velkomeziříčských škol

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
TK Autocolor Oslavice pořádá turnaj ve stolním tenise bez omezení, 
který se koná v sobotu 30. 5. od 9 hodin v KD v Oslavici.
Tento turnaj má sedmiletou tradici a bývá skvěle obsazen s ligovou 
účastí. Tímto pořadatelé zvou hráče, ale i diváky na pěknou podí-
vanou. Občerstveni zajištěno.
Klub TK Autocolor Oslavice byl založen před 10 lety, má tři mužstva 
o 25 hráčích.
Klub pracuje také s mládeží. Jeden náš odchovanec reprezentuje kraj 
Vysočina na mistrovství republiky, které se koná v Hluku.      -dš-

28. 5. 2009 v 8.45 na sportovním stadionu 3. ZŠ
Olympiáda základních škol ve Velkém Meziříčí

Základní škola Oslavická, Základní škola Sokolovská, Základní 
škola Školní

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 13, město Velké Meziříčí a DDM 
Velké Meziříčí zveme všechny zájemce na letní olympiádu zá-

kladních škol ve Velkém Meziříčí.
Mediálním partnerem je Velkomeziříčsko.
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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.

V sobotu 23. května se uskutečnil 
již 2. ročník MTB závodů na „Faj-
ťáku“ – Velká cena Fajťáku. Letošní 
ročník byl oproti loňskému první-
mu ročníku ve znamení krásného 
počasí a příjemných teplot.
Pro závod bylo vyhlášeno několik 
kategorií – letošní novinkou je kate-
gorie MTB časovka na Ambrožný. 
Tradiční dětská kategorie byla letos 
velmi silně obsazena a všechny 
děti si to patřičně užívaly a bez-
prostředně se radovaly ze svých 
výkonů a vyhraných cen. Rodiče 
své ratolesti patřičně podporovali. 
Všichni opět přislíbili účast i v příš-
tím ročníku.
Kategorie XC byla obsazena nejen 
místními matadory, ale př ijeli 
i „ostřílení borci“ kteří XC jezdí 
nejen v českém poháru ale i ve 
světovém poháru. 5 náročných kol 
XC trati zvládnul nejlépe Michal 
Záhora z CK Slavkov. Časovka na 
vrchol Ambrožný byla obsazena 
nejlépe a byla výzvou pro mnoho 

Slavnostního vyhlášení Lyžařského 
poháru Vysočiny 23. 5. 2009 ve Vel-
kém Meziříčí se za město zúčastnil 
místostarosta města Josef Komínek, 
spolu s ním Kryštof Krýzl (na 
snímku vlevo), současný nejlepší 
český sjezdař, a Zdeněk Šafář, 

český reprezentant ve skikrosu. Ti 
předali ocenění nejlepším našim zá-
vodnicím – Veronice Čamkové (na 
snímku vlevo) a Jitce Šitkové. Oce-
nili i nejmladší kategorii – Myšáky, 
za dívky získala 3. místo nejmenší 
a nejmladší Sára Kůpová.      -pz-

Divize muži
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Dolní 
Bojanovice B 35:19 (19:11)
Domácí nastoupili v sobotním 
utkání v silné sestavě a od začát-
ku bylo vidět, že nechtějí nechat 
nic náhodě. Do poloviny prvního 
poločasu hráli vyrovnané utkání. 
Zbytek zápasu však již díky fyzické 
i herní převaze dominovali domácí. 

Dařila se jim kombinační hra v úto-
ku a proměňovali šance. Zvláště 
na začátku druhého poločasu byly 
na hřišti vidět nápadité útočné 
akce. V obranné fázi měli domácí 
se soupeřem drobné problémy 
a útočné akce soupeře často končily 
sedmimetrovými hody, ty se ale 
soupeři nedařilo proměňovat. Před 
posledním utkáním soutěže tak již 
mají naši hráči zajištěný postup 
do vyšší soutěže.                   -nav-

Divize mladší žáci
Hostěrádky Rešov – Sokol VM 
4:10, 12:13 (6:7), nájezdy 3:10
Úvodní část osobních obran s hou-
ževnatým soupeřem zvládli naši 
hráči výborně. Druhý díl souboje 
více připomínal bitvu než hru. Dra-
matickou koncovku rozhodla větší 
hráčská dovednost nad fyzickou 
převahou domácích. Plný bodový 
počet pak završily úspěšně zvlád-
nuté samostatné nájezdy.
Hráli: Macoun F. – Janíček M. 
(9), Lečbych J. (6), Stupka T. (4), 
Drápela V. (3), Fiala M., Holub, 
Pažourek L., Svoboda F., Blaha, 
Zelinka. Trenér ing. Šidlo.
Východočeská divize minižactvo
Turnaj Havlíčkův Brod
Čtvrtý soutěžní turnaj jarní části 
zvládly nejlépe hráčky pořádajícího 
oddílu, když dosavadní lídr tabulky 
– Pardubice – měl soutěžní volno. 
Velkomeziříčské smíšené družstvo 
tentokrát tahalo ve většině utkání 

za kratší konec, připsalo si pouze 
jednu výhru proti pořadatelskému 
týmu B a se ziskem dvou bodů ob-
sadilo celkově čtvrtou turnajovou 
příčku.
Výsledky: DDM a Sokol VM – Ži-
rovnice 4:6, – H. Brod A 4:6, – Le-
deč n. Sáz. 4:8, – H. Brod B 10:3.
Pořadí: 1. H. Brod A, 2. Ledeč n. 
Sáz. 3. Žirovnice, 4. Velké Meziří-
čí, 5. H. Brod B.
Hráli: Šabacká Jarmila, Uchytilová 
Agáta (6)-Závišková Kateřina (14), 
Koudelová Eliška (2), Zezulová De-
nisa, Pavlíčková Tereza, Buchtová 
Eliška, Singerová Klára, Buchta 
Dominik, Kratochvíl František. 
Trenérka Ilona Závišková.
Pozvánka do haly za Světlou – zá-

věrečné soutěžní divizní kolo:
Sobota 30. května
 9.30 a 11.00 hodin Divize mladší 
a starší žáci Bohunice,
13.00 hodin Divize muži Juliá-
nov B                               -záv-

Muži si play-off nezahrají
Až v posledním kole se rozhodovalo 
v krajské dvojce o účastnících play-
off, kteří si to v tomto vyvrcholení 
soutěže rozdají o první místo a tím 
i o postup do jedničky. Naši hráči 
měli mnohem lepší výchozí pozici, 
ve vzájemném duelu s odvěkým 
rivalem z Polné jim stačilo jedno, 
jakékoliv vítězství, v obou zápasech 
však tahali za kratší konec a nako-
nec se tak radoval soupeř.
Sp. VM – Slavoj Polná 2:3, 1:3
(19, – 19, – 20, 24, – 13), (-23, 20, 
– 25, – 22)
Hráči Polné využili trochu bene-
volentních pravidel krajské dvojky 
a dorazili na zápasy se svým mo-
mentálně volejbalově nejslavnějším 
rodákem, Janem Barákem, který si 
již vydělává na volejbalový chlebí-
ček v extraligovém Kladně. A bylo 
jej od začátku hodně vidět. Rovněž 
naše sestava nebyla rozhodně, 
alespoň podle tváří nijak slabá, do 
utkání nastoupili i junioři, kteří 
mají za sebou kromě juniorské 
i zkušenosti z 1. ligy mužů, kde 
hostovala dvojice Šimek, Málek. 
Opticky to vypadalo na mírnou 
převahu našich hráčů. Všichni, 
s výjimkou Miloše Kryštofa, si 
v minulosti zahráli extraligu ju-
niorů. Po úvodním setu, který 
jednoznačně vyhráli, jim však začal 
docházet dech, a tak soupeř, jehož 
hráči až na výše uvedenou výjimku 
za sebou mají pouze zkušenosti 
z krajských soutěží, začal náš celek 
školit z efektivity a zkušenosti. 
Nepřehlédnutelnou postavou byl 
v těchto fázích zápasu Barák senior, 

otec již uvedeného reprezentačního 
nahrávače a v loňské sezoně ještě 
člena meziříčské juniorky, který 
mnohokrát ukázal, že se mládí má 
od něj ještě co učit. Bojovalo se 
o každý míč, k vidění byly dlouhé, 
napínavé výměny a soupeř dokázal 
vývoj zápasu otočit.
Ve čtvrtém setu naši hráči zvládli 
lépe koncovku a srovnali, vstup do 
rozhodujícího setu však měli dost 
tragický a zkušený soupeř si již 
vedení 3:8 nedal vzít.
Do druhého zápasu došlo v do-
mácím týmu k několika změnám, 
na hřiště se dostal Šimek a Ondra 
Holík, začátek vypadal nadějně, 
v závěru setu však celek doplatil na 
své chyby a soupeř se opět radoval. 
Vzápětí dokázala naše sestava 
poměrně jednoznačně srovnat, 
bohužel však nezvládla koncovku 
třetího setu a soupeř nakonec i dru-
hé utkání dovedl až k vítězné tečce. 
Zaslouženě.
Sestava VM: Havlíček, Málek, Pla-
chetský, Kryštof, Hybášek, Trojan, 
Homola, Šimek, O. Holík

Zbývající výsledek 10. kola:
Pacov – Telč 3:0, 3:0
Tabulka KP Vysočiny 2. tř. sk. B 

po posledním kole zákl. části:
1. TJ Slavoj Pacov 16 13 3 41:10 29
2. TJ Slavoj Polná 16 12 4 39:22 28
3. TJ Spartak V. Meziříčí 16 10 6 39:21 26
4. TJ Jiskra Dobronín 16 3 13 17:44 19
5. SK Telč A 16 2 14 11:45 18
Ze skupiny A si postup do play-off 
zajistila Přibyslav B, druhým cel-
kem bude některé z mužstev Bez-
děkov A, Žďár n. S. B a Chotěboř. 
Nejblíže má k tomuto cíli Bezdě-
kov, kterému stačí jedno vítězství 
s Chotěboří.                            -kon-

místních i elitních borců v něko-
lika kategoriích. Nejlepší z mužů 
zvládnul trasu za 24 minut 35 
sekund. Ve volných chvílích mezi 
jednotlivými závody se představili 
na 4× dráze borci z Třebíče, kteří 
ukázali svoje umění v ovládání 
kola. Celý závodní den zakončila 
skupina Start 02, která přilákala 
nebývalé množství lidí.
Již nyní se těšíme na další ročníky 
a tedy nezbývá než poděkovat 
všem sponzorům, kteří přispěli 
k úspěšnému uspořádání závodu. 
Velké poděkování patří rovněž 
ski klubu a všem dobrovolníkům, 
kteří dokázali aktivně pomoci při 
organizaci závodu.
Sponzoři: Prolog – Bohuslav Lud-
vík, ATC Mont s. r. o., JK cyklo, 
MJ Moto, Ski klub Velké Meziříčí, 
Radka Klikarová – Papírnictví 
Vavras, Papírnictví Šurdová
Mediálním partnerem byl také 
týdeník Velkomeziříčsko.

Text a foto: -jik-

MFD
MKZ Rájec Jestřebí – FC VM 
1:1 (0:0)
Střelci: 70. Kratochvíl – 85. Macík. 
Sestava hostí: Invald R. – Hort, 
Mucha P., Brychta, Krejčí J. – Dufek 
(80. Loup), Pokorný, Klusák, Němec, 
Berka (85. Jedlička) – Kratochvíl. 
Rozhodčí: Goňa. Diváků: 250.
V Rájci se od počátku zápasu 
v úmorném vedru hrála šachová 
partie, jež spíše vyhovovala do-
mácím. Ti se více než na vlastní 
kreativitu spoléhali na standardní 
situace, jichž si zejména ve druhé 
fázi úvodní půle vytvořili nepo-
čítaně. Hosté je však o poznání 
sympatičtějším pojetím, ve kterém 
byla patrná alespoň snaha o kombi-
naci, drželi na distanc od své sva-
tyně a nepřipustili vyjma rohových 
a přímých kopů prakticky žádnou 
nebezpečnou situaci. To samé se 
dá ale říci i o dění na opačné straně 
hřiště.
Po přestávce to zpočátku vypadalo 
na klasický bezbrankový zápas, 
ale domácí přeci jen začali vylézat 
ze své ulity, vědomi si faktu, že 
remíza pro ně nic neřeší. Přitlačili 
a o pár chvil později se dožadovali 
(asi oprávněně) ruky v pokutovém 
území hostí, dle sudího však šlo 
o nekoordinovaný zásah našeho 
hráče v pádu. Invald byl při dal-
ších příležitostech Rájce vždy na 
místě a přitahoval střely domácích 
jako magnet. Jeho jistý výkon byl 
základním kamenem velkomezi-
říčského úspěchu, kterým remíza 

z horké půdy Rájce bezpochyby 
je. Klíčovým okamžikem však 
byla 70. minuta, kdy Pokorný jako 
pravý kapitán prolétl mezi trojicí 
bránících domácích hráčů, naser-
víroval na zadní tyč lahůdkovou 
příhru Kratochvílovi, a ten míč 
usměrnil za záda jinak výtečného 
dorostence Němečka v domácí 
brance. Nedlouho poté mohl stuhu 
s nápisem „Sestup“ přitlouci na 
domácí rakev Němec, ale poté co 
skvěle přesprintoval s míčem rájec-
ké obránce, sebral mu ve fi nální fázi 
mladík mezi domácími tyčemi míč 
z kopaček. Rájec se nakonec dočkal 
v 85. minutě, když se po rohovém 
kopu vyšroubovala do vzduchu 
domácí dvoumetrová ikona jménem 
Macík a s trochou štěstí překonala 
Invalda. Velkomeziříčští hráči ale 
zkušeným a obětavým výkonem 
v závěru drama nepřipustili, a tak 
bod znamenající devětadevadesá-
tiprocentní jistotu záchrany odjel 
směr Tržiště.
 1. Šardice 27 19 4 4 56:20 61
 2. Líšeň 27 19 4 4 56:21 61
 3. Hulín 27 14 7 6 51:24 49
 4. Třebíč 27 13 8 6 36:19 47
 5. Vyškov 27 13 6 8 42:30 45
 6. Vikt. Otrokovice 27 11 6 10 44:35 39
 7. Konice 27 11 3 13 40:60 36
 8. Protivanov 27 10 5 12 33:30 35
 9. Žďár n. Sáz. 27 9 7 11 43:49 34
10. Velké Meziříčí 27 9 6 12 34:44 33
11. Rousínov 27 9 4 14 29:36 31
12. Boskovice 27 8 6 13 27:48 30
13. Napajedla 27 7 8 12 32:49 29
14. Rájec-Jestřebí 27 6 7 14 28:45 25
15. Mohelnice 27 7 4 16 31:52 25
16. Ždírec 27 6 5 16 25:45 23

E.ON ČR Junior Cup 2009
Velký turnaj malých fotbalistů – 5. ročník

Stadion FC Velké Meziříčí, sobota 30. 5. 2009, 9.00–17.00
Doprovodný program: facepainting, horolezecká stěna, maxi au-
todráha, seway, čtyřkolky, EA promoteam s videohrou FIFA 09

Speciálním hostem bude skupina Le Monde.

TJ Sokol Bohdalov – FC VM B 
1:1 (1:0)
Střelci: 22. Křesťan – 71. Kružík. 
Sestava hostí: Kučera – Netolický, 
Střecha, Smejkal (67. Ambrož), 
Kružík – Souček, Invald, Beran, 
Kafka (79. Pól) – Krejčí, Trnka. 
Rozhodčí: Burian. Diváků: 150.
Velkomeziříčská rezerva odehrála 
v Bohdalově, proti kterému se 
jí tradičně nedaří, další utkání, 
v němž neměla kopec, ale pohoří 
smůly. Vše začalo nepochopitelně 
neuznaným gólem po hlavičce 
Střechy v úvodu utkání, kdy roz-
hodčí Burian na popud pomezního 
rozhodl, že Smejkal bránil ve hře 
domácímu brankáři, který se stej-
ně neměl šanci k míči dostat. Pak 
přišlo nešťastné uklouznutí Kru-
žíka u postranní čáry, po kterém 
domácí předpisově vyřešili situaci 
dva na jednoho a nedali Kučerovi 
šanci – zakončoval Křesťan. Ještě 
do poločasu měli vyložené šance 
Trnka a při dorážce jeho střely Be-
ran, následně P. Krejčí, ale všichni 
selhali.
Druhé půle už byla prakticky hrou 
na jednu branku. Kružík v 71. 
minutě zcela odčinil svoji chybu, 
když z přímého kopu po faulu na P. 
Krejčího nedal na přední tyč umíst-

něnou chirurgicky přesnou ranou 
přes zeď Bílkovi v brance Boh-
dalova šanci. Pak už pokračovalo 
zběsilé dobývání domácí svatyně, 
které bylo silnou reminiscencí na 
zápas se Šebkovicemi, ale marnost 
nad marnost. Znovu nedal P. Krejčí, 
v závěru po odvážném průniku 
mezi stopery přestřelil z prostoru 
penaltového bodu Souček a nako-
nec neuspěl v zakončení ani Beran. 
Bod z výstavního areálu v Boh-
dalově není v této situaci bohužel 
ničím jiným než bolestnou ztrátou. 
V dalším utkání přivítá Benfi ka (za 
příznivého počasí stadionu U Tržiš-
tě) nevyzpytatelnou Třešť, která jí 
má co vracet. Věřme, že se vrtkavá 
štěstěna tentokrát neotočí zády tak, 
jako tomu bylo v Bohdalově.
 1. Stará Říše 22 13 8 1 51:16 47
 2. V. Meziřičí B 22 11 9 2 47:21 42
 3. Náměšť n. O. 22 12 5 5 52:36 41
 4. Rapotice 22 10 7 5 50:35 37
 5. Budišov 22 9 5 8 37:35 32
 6. Rantířov 22 8 8 6 24:23 32
 7. Přibyslavice 22 7 10 5 34:24 31
 8. Bohdalov 22 8 5 9 26:26 29
 9. Třešť 22 8 5 9 40:44 29
10. Šebkovice 22 6 6 10 27:44 24
11. Kouty 22 6 4 12 30:39 22
12. Křižanov 22 5 5 12 29:43 20
13. Čáslavice 22 6 1 15 32:63 19
14. Herálec (ZR) 22 5 2 15 29:59 17

-kre-

Foto: -nav-




