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Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ v Budišově

Otevřeno po – pá 9 – 17 h, so 8 – 12 h. Tel. 568 875 403, 736 484 434

...začněte jaro u nás!
– rododendrony, azalky,
– zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
– skalničky, trvalky, okrasné trávy
– popínavé rostliny
– dřeviny na živé ploty

DNES
● Řemeslné trhy 

na náměstí
Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 12. května řemeslné 
trhy. Vjezd na náměstí je po 
celý den uzavřen.

● Gastroden
Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie Velké Mezi-
říčí, U Světlé.
Přehlídka gastronomických 
dovedností žáků školy, kuli-
nářské a barmanské soutěže, 
odborné semináře a doprovod-
ný zábavný program.
12. května, od 8 do 17 hodin.

● Květinový den
Čtrnáctý ročník celonárodní 
květinové sbírky proti rako-
vině se koná 12. května také 
v našem městě. Sbírku pořádá 
Liga proti rakovině Praha a je 
zaměřena na podporu preven-
ce a léčbu karcinomu prostaty. 
Přispět může kdokoliv koupí 
žlutého kvítku, který budou 
dvojice prodávat v ulicích.

● Sbírka pro děti 
nemocné cys-
tickou fi brózou

V areálu hotelové školy 
U Světlé v průběhu gastrodne 
proběhne od 8 do 17 hodin 
osvětová a charitativní sbírka 
pro veřejnost, která má pomoci 
dětem dědičně nemocným 
cystickou fi brózou. Ta posti-
huje zejména dýchací a trávicí 
ústrojí, ale i některé další 
orgány, a postupně způsobuje 
poškození plic.

● Den otevřených 
dveří

Výchovný ústav, K Rakův-
kám 1, Velké Meziříčí, pořádá 
12. 5. od 10 hodin Den otevře-
ných dveří a vyhlášení 2. roč-
níku výtvarné soutěže.

O VÍKENDU
● V sobotu 15. 5. 

2010
v době od 12.00 do 1.00 bude 
uzavřeno náměstí ve Velkém 
Meziříčí z důvodu hasičské 
soutěže.

● Filatelisté si při-
pomínají 60 let 
činnosti

Chcete-li se dozvědět víc 
o činnosti fi latelistů ve Velkém 
Meziříčí, kteří působí v našem 
městě již šedesát let, čtěte 
článek na straně 3 a 4 anebo 
navštivte fi latelistickou slav-
nostní schůzku s videoprojekcí 
v Jupiter clubu v neděli 16. 5. 
Začátek v 9 hodin.

● Křižanovský 
ústav slaví 50. 
výročí založení

Areál ÚSP, Křižanov, 16. 5. 
od 10 hodin. Bohatý kulturní 
program.
Více strana7 a 8.

Avizní okénko připravila:
Iva Horká

Ochranu proti povodním 
začnou stavět zřejmě příští rok

Příprava protipovodňových opatření na Oslavě a Balince ve Velkém 
Meziříčí pokračuje. Akce je ve fázi dokončeného projektu pro územní 
řízení, územní rozhodnutí je vydáno. Navíc byl již vybrán i dodavatel na 
zpracování projektové dokumentace. „Nyní zpracováváme projekt pro sta-
vební povolení,“ vysvětluje starosta Františe k Bradáč kroky města s tím, 
že snahou je postupovat v přípravě akce tak, aby v příštím roce mohlo dojít 
k její realizaci. Po dokončení tohoto stupně projektové dokumentace předá 
město akci Povodí Moravy, které v ní bude pokračovat dál. Povodí také 
zajistí výběr zhotovitele a bude investorem celého nákladného projektu. 
„Stavební práce by měly být podle předpokladů zahájeny nejdříve v roce 
2011 a předpokládané celkové náklady jsou dle dokumentace k územnímu 
řízení odhadnuty na 145 milionů korun,“ upřesnila Jana Kučerová, tisková 
mluvčí státního podniku Povodí Moravy a dodala, „časový harmonogram 
prací stanoví až vybraný zhotovitel stavby.“

Povodí Moravy na protipovodňová opatření na řece Balince a Oslavě 
ve Velkém Meziříčí získá fi nance z ministerstva zemědělství. Město 
Velké Meziříčí se na akci podílí asi třemi miliony korun, které si vyžá-
dala příprava projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební 
povolení. Na základě dohody pak Povodí Moravy předá hotovou stavbu 
městu do jeho správy.

Protipovodňová opatření jsou spočítána tak, aby město Velké Meziříčí 
ochránila před stoletou vodou. A to od západu – Uhřínovské ulice – až po 
východní část města k železničnímu mostu nad kablovkou. Ochrana bude 
spočívat v násypech podél obou řek, ve zvýšení nábřežních zdí v centru 
města, v úpravách jezů na Oslavě na Moráni i v areálu kablovky. Tam 
navíc bylo nutné vyřešit i problém mostu, který tvoří překážku v toku 
řeky. Bude třeba jej zbourat a jeho vlastník – kablovka – požaduje postavit 
nový. V některých místech kolem toků možná dojde i na mobilní zábrany, 
ale minimálně.                                                            Martina Strnadová

Volební místnosti pro hlasování 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR budou otevřeny v pátek 28. květ-
na 2010 od 14 do 22 hodin a v sobo-
tu 29. května 2010 od 8 do 14 hodin.

Okrsková volební komise umožní 
voliči hlasovat poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství ČR 
(platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestov-
ním průkazem). V rámci realizace 
volebního práva si mohou občané, 
jimž skončila platnost občanského 
průkazu, dosud si nepožádali o no-
vý a nevlastní platný cestovní do-

klad, požádat na Městském úřadě 
Velké Meziříčí, úseku občanských 
průkazů, o vystavení občanského 
průkazu na počkání. Tento občan-
ský průkaz je bez strojově čitelných 
údajů a jeho platnost je jeden rok. 
Občan k žádosti o OP předloží 2 
fotografi e a matriční doklady (rodný 
list, oddací list). Ve dnech voleb 
bude na Městském úřadě Velké Me-
ziříčí rovněž služba pro vyhotovení 
občanského průkazu na počkání, 
a to následovně: v pátek dne 28. 5. 
2010 v době od 8 do 18 hodin, 
v sobotu dne 29. 5. 2010 v době 
od 10 do 12 hodin.   (Pokr. str. 2.)

Informace k volbám

Hasiči překonali rekord, pravděpodobně dokonce 
světový, v dálkové přepravě vody. Za necelých sedm 
hodin dopravili vodu hadicemi z Dolních Louček až 
na vrchol Devíti skal, čímž urazila 63 kilometrů 460 
metrů a překonala převýšení 541 metrů. Devět let starý 
rekord přitom byl o více než 16 kilometrů překonán. 
Ten víkendový již byl uznán a je ofi ciálně zapsán Agen-
turou Dobrý den z Pelhřimova do databáze rekordů.

Na této výjimečné události se v sobotu 8. května 
podílely bezmála tři tisícovky dobrovolných hasičů 
z 289 sborů z více než padesáti okresů České republiky, 
jeden dokonce ze Slovenska. Mezi nimi nechyběli ani 

Přepravili vodu na rekordní vzdálenost
zdejší hasiči ze Lhotek a Rudy. Zapůjčením techniky se 
podílely i Mostiště a Jabloňov. Z dalších pak k tomuto 
unikátnímu počinu svým dílem přispěly třeba i SDH 
Blízkov, Bory, Dobrá Voda, Dolní Libochová, Jívoví, 
Krásněves, Křižanov, Kundratice, Pikárec, Radenice, 
Radostín n. O. či Sklené n. O.

Vytčený cíl hasiči úspěšně zdolali, i když ne zcela 
bez problémů. „Hned od rána nám nepřálo počasí. 
Kvůli dešti a rozmáčenému terénu se některé sbory ne-
mohly dostat na svá stanoviště,“ popisuje potíže velitel 
celé akce Jiří Sáblík z SDH Nové Dvory, který byl jejím 
iniciátorem i organizátorem.         (Pokr. na str. 10.)

Za měsíc touto dobou bude ve Velkém Meziříčí vrcholit 
čtvrtý ročník Evropského fi lozofi ckého festivalu. Ten bude 
probíhat od šestého do třináctého června.

Jeho mottem je aktuální téma současnosti – krize 
a hodnoty. Návštěvníci se mohou těšit na vskutku bohatou 
nabídku jak přednášek zajímavých osobností, tak kulturních 
programů.

Například Tomáš Halík, profesor sociologie na FF UK, 
který se zaměřuje hlavně na fi lozofi i a sociologii náboženství, 
bude přednášet na téma Krize jako šance. Současně proběhne 
i autogramiáda jeho knih Stromu zbývá naděje, Ptal jsem se 
cest a Co je bez chvění, není pevné.

Populární profesor fi lozofi e na FF UK v Praze a publicista 
Erazim Kohák si připravil přednášku Mezi Masarykem 
a Švejkem: Co znamená „být Čech“.

Makroekonom Tomáš Sedláček, mimo jiné poradce v boji 
proti fi nanční krizi a autor bestseleru Ekonomie dobra a zla, 
bude přednášet na téma Hodnoty v době krize nebo krize hod-
not? Součástí bude také autogramiáda zmíněné publikace.

„Dále se představí Karl-Friedrich Kiesow z Hannoveru, 
Pavel Baran, ředitel FÚ AV ČR, Josef Krob, děkan FF MU, Jan 
Zouhar, proděkan FF MU, Michael Hauser, Miloš Štědroň, Syl-
vie Richterová z univerzity v Římě, ale také velkomeziříčský dě-

kan Lukasz Szendzielorz a další. Někteří z nich se zúčastní pa-
nelové diskuze, během níž se posluchači z řad široké veřejnosti 
budou moci zeptat na to, co je v souvislosti s krizí zajímá. Novin-
kou bude přenos této diskuze prostřednictvím kamer do inter-
netové sítě,“ vyjmenovává Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu.
Prioritou letošního ročníku je aktivní 

účast studentů středních škol
V rámci Letní školy fi lozofi e budou zařazeny dva pro-

jektové bloky. V jednom z nich se budou probírat základy 
fi lozofi e, doplněné o informace orientované na volbu vysoko-
školského studia a představení studia na FF MU atd. Druhý 
projekt pod názvem „Jak to vidíš ty?“, jejímž 
patronem je gymnázium ve Velkém Meziříčí, 
bude zaměřen na prezentace vlastních myšlenek 
a názorů studentů na téma „Krize a hodnoty“, či 
prezentace názorů, myšlenek získaných četbou 
nebo studiem prací fi lozofů, ekonomů, politiků, 
významných osobností a podobně.
Nebude se jenom fi lozofovat, 

na řadu přijde i kultura
Doplňkový programový blok nabídne koncer-

ty – například Magnu Diesis s Pražskými pěvci či italskou 
barokní hudbu, dále divadelní představení – mimo jiné 
Malého prince, Sovy v anténách v hlavní roli s Jaroslavem 
Duškem. A nebude chybět ani taneční projekt (Žena zkoumá 
terén), fi lmová představení (Gympl, Elitní jednotka atd.) 
s besedami a další zajímavé akce.

Podrobné informace o čase a místu konání můžete získat 
v souhrnném přehledu na straně osm dnešního vydání, na we-
bových stránkách festivalu www.festivalfi losofi e.webnode.cz 
nebo ve speciální příloze týdeníku Velkomeziříčsko, která 
vyjde v čísle 22 ve středu 2. června 2010.

Iva Horká

Za necelý měsíc startuje v našem městě Filozofi cký festival. 
Bude se zabývat krizí a hodnotami

Dálniční sjezd bude uzavřen
Již od neděle 16. května bude uzavřen dálniční sjezd na 146. kilometru 

Velké Meziříčí – východ. To znamená, že ve směru z Brna do Prahy nebude 
možné sjet z dálnice do Velkého Meziříčí na východní straně města, ale až 
na západním exitu. Ostatní rampy zůstávají v provozu. Uzavírka potrvá až 
do 15. srpna 2010. Důvodem je pokračující oprava levé poloviny dálničního 
mostu při sjezdu u Dolních Radslavic. Rekonstrukce jeho pravé poloviny 
včetně vybudování protihlukové stěny byla provedena již vloni.

Další předpokládaná uzavírka dálničních ramp na západní straně 
Velkého Meziříčí bude následovat od 24. května do 25. října 2010. 
Dojde k ní v důsledku plánované opravy krajského mostu na komu-
nikaci 602, pod nímž vedou sjezdové i nájezdové rampy na D 1 Vel-
ké Meziříčí – západ.                                            Martina Strnadová

Za necelého půldruhého roku a za více než 34 mili-
onů korun vystavěli v Osové Bítýšce vysoce moderní 
kulturní a sportovní centrum, které by této obci o 849 
obyvatelích mohla závidět leckterá větší městečka 
či vesnice. „Díky tomu dojde především k rozšíření 
nabídky sportů, které se zde mohou provozovat – ať 
už jde o možnost tréninku na horolezecké stěně, o plno-
hodnotná hřiště na odbíjenou, košíkovou či benbinton,“ 
vyjmenoval během slavnostního otevření haly starosta 
obce Josef Mach, „rekreačně se tu dá hrát fl orbal, 
házená, malá kopaná a tenis. Kromě sportovních 
aktivit zde hodláme pořádat školní besídky, kulturní 
vystoupení umělců a plesy. Klasické taneční zábavy 
tam ale nebudou.“ První zatěžkávací zkouška proběh-
ne již tuto sobotu, kdy v nových prostorách bude obec 
pořádat májovou veselici.

Jak řeklo vedení obce i školy, potřeba podobného 
víceúčelového objektu byla jasná, chyběly však peníze. 

Osová Bítýška postavila z dotací EU moderní víceúčelovou halu

Centrum kultury a sportu bylo otevřeno

Ty na svůj projekt Bítýšští dostali před dvěma lety. Teh-
dy v květnu byla obci přiznána dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast 
podpory 3.3., o níž žádalo 180 zájemců. Osová Bítýška 
se umístila na 12. místě a dostala 29 893 000 korun. 
Nutno ještě dodat, že celkem bylo kladně vyřízeno 
pouze třicet žádostí. Regionální operační program 
Jihovýchod se spolu s krajem Vysočina tedy podílel 
92,5 procenty na celkových způsobilých nákladech 
projektu, obec Osová Bítýška pak doplatila zbylých 7,5 
procenta celkových nákladů. „V říjnu roku 2008 jsme 
započali s výstavbou tohoto centra, jehož celkové ná-
klady byly rozpočtovány na 32 316 758 korun,“ přiblížil 
fi nancování starosta obce Josef Mach, „čerpání peněz 
z operačního programu se řídilo přísnými pravidly, 
oprávněnost jejich čerpání byla vyhodnocována již 
během výstavby.“ 

(Pokračování na straně 3.)

Zleva – místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal, starosta Osové Bítýšky Josef Mach 
a radní kraje Josef Matějek stříhají pásku na slavnostním otevření nového centra kultury a sportu v Osové 
Bítýšce v pátek 7. května 2010.                                                                                                     Foto: Iva Horká
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(Pokračování ze strany 1.)
Volič může požádat ze závaž-

ných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad (na Městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí na podatelně, 
tel. 566 781 111) a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V případě, že dojde k poškození 
nebo ztrátě hlasovacích lístků 
anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích 
lístků. Voliči s trvalým pobytem na 
Městském úřadě Velké Meziříčí si 
mohou hlasovací lístky vyzvednout 
na podatelně úřadu.

Voličské průkazy se vydávají 
na žádost voličům, kteří vědí, že se 
ve dnech voleb nebudou nacházet 
v místě trvalého pobytu. Voličský 
průkaz umožňuje voliči volit v kte-
rémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky, ale i ve zvláštním 

Informace k volbám
stálém volebním okrsku na zastupi-
telském úřadě. Volič může požádat 
o vydání voličského průkazu pouze 
na obecním úřadě v místě svého 
trvalého pobytu, tedy v místě, kde 
je zapsán do stálého seznamu voli-
čů. O voličský průkaz může volič 
požádat ode dne vyhlášení voleb 
na základě písemného podání, které 
musí být opatřeno ověřeným podpi-
sem voliče, doručeným nejpozději 
do pátku 21. května 2010 (úkon 
ověření podpisu je osvobozen od 
správního poplatku), nebo osobně. 
Obecní úřady mohou voličské prů-
kazy vydávat od čtvrtka 13. 5. 2010 
do středy 26. 5. 2010 do 16 hodin. 
Obecní úřad vydá voličský průkaz 
voliči osobně, nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydá-
ní voličského průkazu anebo volič-
ský průkaz pošle na adresu, kterou 
si volič určil. Na Městském úřadě 
Velké Meziříčí mohou voliči žádat 
o vydání voličského průkazu na 
správním odboru, Náměstí 14/16 
(nad kanceláří České spořitelny), 
1. poschodí, kancelář č. dv. 102, 
telefon: 566 781 170.             -šve-

(Pozn. red.: Informace o voleb-
ních okrscích ve Velkém Meziříčí 
přineseme příště.)

Zprávy z jednání Rady města z 5. 5. 2010
1. Rada města souhlasila s navrženými podmínkami pro uzavření nájemní 

smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a Horáckým autodružstvem 
Velké Meziříčí na pronájem části parc. č. 5075/1 – pozemek u hřbitova 
na ul. Karlov – za účelem umístění reklamního panelu Horáckého 
autodružstva s platností a účinností dnem podpisu nájemní smlouvy.

2. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o právech a povinnos-
tech spojených se vstupem na pozemky města parc. č. 1324/1, 2789, 
5623/7 a 5623/8 v k.ú. Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká, za účelem 
rekonstrukce vodovodu ul. Vrchovecká. Smlouva bude uzavřena 
mezi městem Velké Meziříčí a investorem stavby Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko.

3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro výstavbu 
prodejny Lidl mezi městem a JMP Net, s. r. o. Brno – prodloužení STL 
plynovodu a přípojka plynu včetně jeho příslušenství – uložení do po-
zemků města parc. č. 2371, 2755 a 2497/8 na Náměstí, k. ú. VM s právem 
provozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání této stavby.

4. Rada města souhlasila s doplněním usnesení čís. 1141/11. 3. 2009 
o zřízení předmětného věcného břemene také na pozemek parc. č. 
5280/97 v Jidáškách, k. ú. Velké Meziříčí.

5. Rada města vzala na vědomí informace o uzavírání smluv o zřízení 
věcného břemene a souhlasila se zřízením věcného břemene – právo 
uložení elektropřípojky do pozemků města parc. č. 5643/2, 3987/3, 
3988, 5643/1, 4347/1 a 4348 v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Rakůvky, 
s právem provozování, údržby a oprav ve prospěch pozemků parc. 
č. 4347/3 a 4346 v majetku žadatelů na dobu určitou po dobu trvání 
funkčnosti elektropřípojky. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

6. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj: 147 tis. Kč – § 3322 rezerva na zachování a obnovu 
    kulturních památek
 Rozdělení: 147 tis. Kč – § 3322 obnova nemovité kulturní 
    památky – městského domu č. p. 17 
    Náměstí, Velké Meziříčí (předfi nanco-
    vání dotace od ministerstva kultury)
2. Zdroj:  36 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  36 tis. Kč – § 3639 práce energetika při zajištění 
    optimalizace cen elektřiny a návrhy 
    opatření k úsporám pro rok 2010–2011 
    na základě uzavřené mandátní smlouvy 
    s účinnosti do 31. 12. 2010
3a) Zdroj:  60 tis. Kč – § 6171 přijatý grant z r. 2009 – Stromy 
    a lidé
 Rozdělení:  60 tis. Kč – § 6171 předfi nancování projektu „Za-
    jištění osvětových kampaní k udržitel-
    nému rozvoji a podpoře zdraví v r. 2010“
3b) Zdroj:  60 tis. Kč – § 6171 přijatý grant z r. 2009 – Vzdě-
    lávání pracovníků MěÚ VM
 Rozdělení:  60 tis. Kč – § 6171 předfi nancování projektu „Pří-
    roda Velkomeziříčska“
4. Zdroj:   6,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:   6,5 tis. Kč – § 3319 náklady hrazené městem – za-
    jištění přednášky etopeda PaedDr. Zdeň-
    ka Martínka, pořádané školskou ko-
    misí na téma: agrese, sebepoškozování, 
    patologické chování, záškoláctví
5. Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 3745 úprava veřejného prostranství 
    v m. č. Olší nad Oslavou
6. Zdroj:  72 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky
 Rozdělení:  60 tis. Kč – § 2321 projektová dokumentace dešťové 
    kanalizace m. č. Lhotky
   12 tis. Kč – § 2212 zaměření podkladové mapy pro 
    PD místní komunikace Lhotky

Ing. František Bradáč (Pokračování příště.)

Speciální pedagog – etoped Zde-
něk Martínek přijede přednášet do 
Velkého Meziříčí. Akce je připrave-
na pro všechny zájemce z řad rodičů 
i učitelů a dalších. Rozebíraným 
tématem budou problémy dětí, jako 
jsou agresivita, sebepoškozování či 
záškoláctví a další patologické cho-
vání, které vyplynou i z následné 
besedy s účastníky. Věkovou skupi-
nou, které se bude přednáška týkat, 
jsou děti školního věku zejména od 
první po devátou třídu, ale jistě se 
dostane i na předškoláky.

Akci se rozhodla uspořádat Škol-
ská komise při velkomeziříčském 
městském úřadu. Město na její 
zajištění vyčlenilo šest a půl tisíce 
korun. „Zdeněk Martínek postupně 
navštívil všechny tři základní školy 
ve městě, kde přednášel učitelům. 
Setkalo se to s velkým zájmem 
a ohlasem, a proto jsme se rozhodli 
uspořádat podobnou akci i pro 
veřejnost,“ vysvětluje předseda 
školské komise Petr Blažek.

Etoped Martínek pracuje v Pe-
dagogicko-psychologické poradně 
v Pelhřimově. Přednášky dělá větši-
nou na školách pro pedagogy. Před 
veřejností již vystoupil například 
v Pelhřimově či v Havlíčkově Bro-
dě. V pondělí 17. května se chystá 
do Velkého Meziříčí, do kinosálu 
Jupiter clubu. „Budu hovořit o ne-
gativním chování dětí a mládeže. 
Určitě se dostanu ke scénářům 
chování, které se dítě učí v kolek-
tivu. K tomu, jak je vedeno rodiči, 
jak funguje vzor otce a matky, čímž 

dojdeme k výchově v rodině,“ vy-
jmenovává Zdeněk Martínek téma 
své přednášky. Dalším námětem 
budou negativní vzory, které vidí 
děti kolem sebe. Zájemci se dozví 
i to, jakým způsobem na děti působí 
násilí zprostředkované médii či jaké 
jsou před ním únikové cesty, co je, 
a co není šikana a jak se zachovat, 
když rodiče nebo učitelé tento 
problém odhalí. V rámci besedy se 
její účastníci budou moci dotázat 
na další problémy. Z. Martínek má 
ze svých přednášek zpětnou vazbu. 
Rodičům totiž mnohdy až během 
jeho povídání dojde, že ve výchově 
svého dítěte dělají něco špatně, že 
to, jak se jejich dítě chová, není 
správné. A to je přivede k osobní ná-
vštěvě pedagogicko-psychologické 
poradny.          Martina Strnadová

Školská komise při MěÚ Velké 
Meziříčí pořádá pro rodiče, 
učitele a další zájemce
přednášku spojenou s ná-
slednou besedou.
Kdy: v pondělí 17. května 2010 
od 16 hodin
Kde: v kině Jupiter clubu Velké 
Meziříčí
Kdo: Lektor PaedDr. Zdeněk 
Martínek – speciální pedago-
gika, psychopedie, etopedie 
dětí
Téma: problémy dětí – agresi-
vita, agrese, sebepoškozování, 
záškoláctví, příklady z praxe, 
diskuze

Poslední, sedmé hřiště pro děti vyrůstá na ulici Oslavická v Čechových 
sadech. Před ním město Velké Meziříčí již vybudovalo hřiště na ulici 
Nová, Nad Jordánkem, Hornoměstská, Hliniště, Bezručova a Čechova. 
Velké Meziříčí se na výstavbě dětských hřišť podílelo společně s dota-
cemi z Regionálního operačního programu Jihovýchod, který podporuje 
dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj především investiční 
projekty realizované v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Celkové 
náklady činily 6,4 milionu korun, z toho pak čtyři a půl milionu pokryly 
výše zmíněné dotace a zbytek zaplatilo město z vlastních zdrojů.

Text a foto: Iva Horká

Provoz nové telefonní ústředny 
města již vykazuje fi nanční úspory. 
Velké Meziříčí totiž vloni inves-
tovalo asi dva miliony korun do 
pořízení telefonní ústředny na IP 
telefonii, která nahradila asi patnáct 
let starou analogovou ústřednu. 
Tyto náklady by se městu mohly 
během možná pěti let navrátit. 
Výsledek několikaměsíčního pro-
vozu ústředny totiž ukázal, že za 
rok může úspora činit kolem 430 
tisíc korun. „Výhodou totiž je, že 
neplatíme měsíční paušály, které 
dosahovaly poměrně vysoké část-
ky,“ vysvětluje starosta František 
Bradáč. Nová telefonní ústředna 
využívá metropolitní síť tvořenou 
optickými kabely. Tu město po-

stupně rozšiřuje, takže dnes jsou 
na ni připojeny kromě městského 
úřadu i příspěvkové organizace 
města, především školy či třeba 
městská knihovna, ale také Jupiter 
club a další. Ty všechny mezi sebou 
mohou telefonovat zadarmo, což 
také výrazně spoří fi nance. Výhodu 
přinesly i nové moderní telefonní 
přístroje, které mají některé funkce, 
jaké jsou na mobilních telefonech. 
Například příjemce hovoru vidí na 
displeji jméno volajícího, pokud 
je napojený na stejnou síť apod. 
Telefonní kontakty na všechny 
nově propojené organizace proto 
také byly během loňského roku 
přečíslovány.

Martina Strnadová

Věž kostela sv. Mikuláše na vel-
komeziříčském náměstí bude veřej-
nosti otevřena k návštěvě i v letošní 
turistické sezoně. Poprvé mohou zá-
jemci vystoupat po stopětapadesáti 
schodech na její ochoz již 1. června. 
Tato možnost potrvá až do konce 
letních prázdnin, tedy 31. srpna. 
Otevřeno bude vždy od pondělí do 
soboty od 9 do 17 hodin a v neděli 
od 13 do 17 hodin. Cena za vstup 
zůstává stejná jako v loňském roce 
– 10 korun za osobu. Ovšem hned 
v první den otevření, 1. června, 
budou mít děti vstup zdarma jako 
dárek k svátku.

„Římskokatolická farnost dává 
městu věž po dobu otevření do vý-
půjčky. Město zajišťuje pracovnice 
ke vstupu, na které dostává dotaci 
z úřadu práce. Tato spolupráce se 
nám v minulých letech osvědčila, 
a proto v ní chceme pokračovat,“ 
vysvětluje starosta František Bra-
dáč.

O prohlídku vnitřních prostor 
věže i vyhlídku z jejího ochozu ve 
výšce asi padesáti metrů na celé 
město a široké okolí je trvalý zájem. 
Této možnosti využívají nejen četní 
turisté, ale i místní obyvatelé již od 
roku 2005, kdy byly pravidelné pro-

hlídky věže zahájeny. Od té doby ji 
každoročně během sezony navštíví 
čtyři až pět tisícovek zájemců. 
Vloni byla navíc ve třech patrech 
věže obnovena výstava fotografi í 
zachycujících různé okamžiky 
i místa z historie Velkého Meziříčí. 
Na čtyřiadvaceti panelech a stovce 
snímků lze spatřit záběry ze života 
města, jeho židovské části včetně 
hřbitova, zámku a dalších význam-
ných staveb a zdejších dominant. 
Část výstavy pak patří zvonům, 
které lze během prohlídky věže 
vidět i v reálu, a to včetně dvou 
nejstarších – umíráčku z roku 1706 
a Františka z roku 1791. „Připravu-
jeme pro zájemce i brožuru o věži 
s texty a fotografi emi, která by měla 
být během sezony k mání,“ doplňuje 
vedoucí odboru školství a kultury 
městského úřadu Pavel Stupka. Do 
budoucna se pak zájemci mohou tě-
šit i na trojrozměrný model městské 
památkové zóny, který by měl být 
vystaven ve věži. „Konečně se nám 
podařilo sehnat někoho, kdo jej za 
přijatelnou cenu vyrobí – stavební 
průmyslovku v Havlíčkově Brodě,“ 
dodává Stupka s tím, že model by 
mohl být hotový již pro příští rok.

Martina Strnadová

Věž kostela bude otevřena 
opět od června

Etoped
poradí s problémy dětí

Další hřiště roste 
v Čechových sadech

Nová telefonní ústředna 
uspoří statisíce ročně

V pořadí již patnáctým a podle všeho zřejmě i posledním majstrštykem 
českého humoru se mohli pokochat i velkomeziříčští diváci předevčírem 
(10. 5.). Cimrmanovskou hru České nebe z pera dvojice autorů Svěrák – 
Smoljak přivezlo Žižkovské divadlo. V našem městě soubor odehrál jeho 
asi 294. premiéru. Pořádajícímu Jupiter clubu se tak po nemalém úsilí 
nakonec tento vysoce ceněný a prakticky všude vyprodaný divadelní kus 
podařilo pro zdejší milovníky Járy Cimrmana zajistit. Premiéra se konala 
28. 10. 2008 v pražském domovském divadle, které v roce 2007 oslavilo 
čtyřicátiny. Za tu dobu vyprodukovalo celkem patnáct inscenací. V Čes-
kém nebi se představili Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Petr Reidinger, 
Jaroslav Weigel, Robert Bárta, Marek Šimon, Zdeněk Škrdlant a Václav 
Kotek. Děj hry Jára Cimrman zasadil do nebe. Tam zasedá komise tří 
členů – J. Á. Komenský, Praotec Čech a sv. Václav – a rozhoduje o tom, 
koho vzít do nebe. Protože se žádostí o přijetí a problémů k řešení nakupilo, 
potřebují rozšířit komisi na šest lidí. O tom, kdo se nakonec do komise 
ještě dostal a jak probíhal výběr adeptů, přineseme podrobnosti vzhledem 
k uzávěrce našeho listu v příštím čísle.                                      Iva Horká

Ladislav Smoljak, který letos oslaví 79. narozeniny, se představil jako 
Jan Ámos Komenský. Vpravo Václav Kotek jako vojevůdce Josef Václav 
Radecký z Radče.                                                            Foto: Iva Horká

České nebe spojilo 
velikány českých dějin

Věž nabízí nevšední pohled nejen na náměstí.   Foto: Martina Strnadová
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Vedení města, představitelé politického a kulturního života, pamět-
níci i pozůstalí po obětech, se sešli 7. května na hřbitově u pomníku 
padlých, aby si připomněli tragédii, která se ve městě odehrála přesně 
před pětašedesáti lety. Po úvodní ceremonii kladení věnců k pomníku 
padlých jako první vystoupil starosta města František Bradáč: „Ve chvíli, 
kdy už si lidé oddychli, že skončila válečná hrůza, že skončilo válečné 
běsnění, udeřila smrt ještě jednou. Zákeřně, krutě a bolestně,“ zahájil 
svůj projev. Položil také otázku, zda má vůbec ještě smysl si tyto události 
po pětašedesáti letech stále připomínat. „Jsem přesvědčen, že ano. Že 
i přes onu již zmíněnou letitou propast není možné zapomenout. Život 
v míru, bezpečí a svobodě není samozřejmostí. Buďme tedy ostražití, 
zachovejme pietu tohoto místa a našim padlým spoluobčanům věnujme 
s úctou a vděčností tichou vzpomínku, či modlitbu,“ uzavřel svůj projev. 
Na starostu města poté navázala 1. místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Miroslava Němcová: „My, kteří jsme na těchto 
místech, máme v sobě dva vzkazy. Jeden, který patří těm mrtvým a je-
jich rodinám, které na ně vzpomínají. My živí jim říkáme, vzpomínáme 
s vámi, nezapomeneme a vzdáváme vám čest a úctu. A ten druhý vzkaz, 
který já považuji za stejně důležitý, je vzkaz nám živým. Totiž to, že 
svoboda není na věky, jasný daný statek, o který dál nemusíme pečovat. 
Svoboda je statek, o který lze velmi snadno přijít a jeho znovunabytí, 
tak jak ukazují právě velkomeziříčské události, stojí nezměrné útrapy 
a nezměrné utrpení. Tento vzkaz máme my živí nosit v sobě, máme na 
něj pamatovat a jako demokraticky smýšlející občané máme dbát na to, 
aby se nikdy podobné události nemohly opakovat.“

Co se tehdy stalo
Šestého května se lidé velkomeziříčským rozhlasem dozvídají o povo-

lení opět vyvěsit československé vlajky, zároveň starosta Jelínek vyzývá 
k zachování klidu a pořádku. Město ovládá nadšení. Lidé zcela propadají 
revoluční euforii. Jindřich Nováček se stává vedoucím představitelem 
vznikajícího povstání. Ve městě ještě byly německé vojenské a policejní 
jednotky. Ty měly dosud plnou svobodu jednání.

V důsledku nastalé situace místní německý vojenský velitel mjr. Möller 
a kriminální komisař gestapa Schauschütz přistoupili na vyjednávání 
s představiteli nově se formující české moci. Německá strana hned na 
počátku odmítla vydat zbraně.                       (Pokračování na straně 6.)

Velké Meziříčí si připomnělo
tragédii z konce II. světové války

Centrum kultury a sportu bylo otevřeno
(Pokračování ze starny 1.) Mimo 

tyto peníze obec Osová Bítýška do 
stavby ještě investovala z vlastních 
zdrojů další dva miliony korun, kte-
ré byly vynaloženy na zkvalitnění 
střešního a fasádního systému a na 
nákup dalšího vnitřního vybavení 
haly.

V dubnu letošního roku byla 
stavba bez větších potíží úspěšně 
zkolaudována. „Za závažnější pro-
blém jsme považovali pouze letošní 
zimu,“ připustil majitel generální 
dodavatelské fi rmy Atika z Velkého 
Meziříčí Miroslav Lysý, „nepřízni-
vé počasí zapříčinilo prodloužení 
termínu předání stavby o měsíc.“ 
Poté už nic nebránilo tomu, aby 
centrum bylo otevřeno. Stalo se 
tak v pátek sedmého května dopo-
ledne za účasti pozvaných hostů, 
od zástupců Parlamentu ČR, kraje 
Vysočina až po starosty dvaadva-
ceti okolních obcí a mnoha dalších 
osobností. V sobotu osmého května 
odpoledne byl pak podobný cere-
moniál – spojený navíc s žehnáním 
a průvodem od pomníku padlých 
– připraven pro širokou veřejnost. 
Ta si mohla taktéž nové prostory 
na vlastní oči prohlédnout, stejně 
jako budovu základní školy, která 
je s novou halou bezprostředně 
propojena. Den otevřených dveří 
se na zmíněné základní škole konal 
naposledy před čtrnácti lety, tedy 
v době, kdy byla postavena a uve-
dena do provozu.

Podle sdělení J. Macha přišlo 

na sobotní akci na 1400 lidí, bylo 
vytočeno deset sudů piva a rozdáno 
3700 koláčků.

Centrum kultury, sportu a zá-
jmových činností bude sloužit nejen 
žákům a občanům z Osové Bítýšky, 
ale i obyvatelům ze spádového 
území. Pro veřejnost bude hala 
k dispozici od 16. do 22. hodiny, 
podle zájmu možná i déle. Správce 
objektu je již jmenován, systém ob-
jednávek a příslušné telefonní číslo 
pro veřejnost vedení obce upřesní 
co nejdříve.

Starosta Mach je přesvědčen, že 
centrum podnítí zájem o volnoča-
sové aktivity dětí a mládeže, čímž 
by se mohly omezit sociálně-pa-
tologické jevy. K němu se připojil 

také krajský radní Matějek, který 
doufá, že mladí si vyberou raději 
sportování, než pasivní vysedávání 
u počítačů.

„A největší přínos haly je v tom, 
že pomůže zkvalitnit výuku a vý-
chovu žáků naší základní školy. 
Nejenom proto, že původní tělo-
cvična neodpovídala hygienickým 
normám ani prostorově, navíc byla 
neúměrně vzdálená od školy,“ při-
dal se ředitel tamní základní školy 
Milan Malý. Ten navíc připomněl, 
že se v Osové Bítýšce v posledních 
dvaceti letech prostavělo téměř sto 
milionů korun. Vyjmenoval napří-
klad čistírnu odpadních vod, ply-
nofi kaci či budování infrastruktury 
vesnice, výstavbu nových bytových 

domů nebo úpravu náměstíčka. 
„A jak vidíte kolem sebe, stavební 
ruch v naší obci neutuchá ani po 
otevření tohoto centra. Pokraču-
jeme v tomto areálu s výstavbou 
skladů, které budou sloužit pro 
obec, školu a samozřejmě jako 
zázemí pro toto centrum kultury 
sportu a zájmových činností. Bude 
zde vybudováno parkoviště a ven-
kovní hřiště. Celková hodnota této 
stavby přesáhne 6 milionů 400 tisíc 
korun,“ dodal na závěr slavnostního 
setkání starosta Mach.

Iva Horká

► Součástí nové haly je také ho-
rolezecká stěna, kterou bude moci 
využívat i široká veřejnost.

Celkový pohled na areál – vpravo nové centrum sportu a kultury, uprostřed základní škola a zcela vlevo rozestavěné zázemí pro centrum, kde 
budou sklady. K tomu přibude i parkoviště a venkovní hřiště.                                                                                                                Foto: Iva Horká

Po osvobození v roce 1945 se 
sběratelé známek z Velkého Mezi-
říčí začínají příležitostně scházet 
a mezi nimi začala první výměna 
známek. Koncem roku 1949 se 
pomalu uskutečňovala myšlenka 
k založení fi latelistického spolku. 
Proto se několik fi latelistů někdy 
z jara 1950 schází v hotelu Karla 
Pavelky na náměstí a zakládají 
přípravný výbor, jehož předsedou 
se stává Josef Bouček, který s Jose-
fem Janků předkládají na Okresní 
národní výbor ve Velkém Meziříčí 
žádost o schválení spolku pod ná-
zvem Klub českých fi latelistů ve 
Velkém Meziříčí žádost o chválení 
spolku pod názvem Klub českých 
filatelistů ve Velkém Meziříčí. 
Tato žádost je kladně vyřízena 
výměrem ONV ze dne 2. 5. 1950. 
Proto se 7. 5. scházejí fi latelisté 
na valné hromadě, kde nejstarší 
člen Josef Bouček (1892–1972) 
zahajuje toto první setkání slovy: 
„V důsledku nových cest ve fi latelii 
rozhodli se místní sběratelé známek 
založit klub, aby byli účastni výhod 
organizovaných členů. Starost pří-
pravného výboru se stala skutkem, 
klub byl ONV povolen a chváleny 
stanovy, které všichni členové jsou 
povinni dodržovat. Dnes je třeba 
zvolit výbor, který bude zajišťovat 
další práci a oznámit Ústředí fi -
latelistických spolků v Praze naši 
existenci a předat seznam dnešních 
patnácti členů klubu.“ Následně na 
tuto zahajovací řeč byl zvolen vý-
bor v tomto složení: Předsedou se 
stává Josef Bouček, profesor zdej-
šího gymnázia, místopředsedou 
Karel Stojan, skladník, jednatelem 
Josef Janků, úředník ONV, vedoucí 
Antonín Šlapal, výběrčí MNV, 
všichni z Velkého Meziříčí a Josef 
Fukan, řídící učitel z Laviček. 
Další přítomní na této zahajovací 
valné hromadě byli Josef Valina, 
Josef Marčík, Jiř í Plachetský, 
Karel Bojanovský a Karel Pavelka 
hoteliér, který dává k dispozici 
klubu na výměnné schůzky zadní 
část sálu hotelu (dnes nazývaného 
Horácko). Dále dochází k dalšímu 
přijetí členů B. Holíka, Fr. Nožičky, 
Fr. Hrůzy, L. Tesaře, Libora Šil-
berského a Norberta Komrse, tak 
že klub vykazuje koncem září již 

18 členů. Tento stav se každoročně 
rozšiřoval o nové členy a v roce 
1960 jich bylo již 49, v roce 1970 
59 a v roce 1980 72 členů. Rokem 
1987 zaznamenává klub nejvyšší 
dosažený počet 91 členů, po kterém 
nastává úbytek, takže v roce 1990 
je to 82, v roce 2000 47 a začátkem 
letošního roku 2010 jen 33 členů. 
Zkrátka nastala doba počítačů, 
mobilních telefonů, internetu, málo 
se čtou knihy a neroste nám dorost, 
který by hledal kouzla cizích krajů, 
světa a vesmíru z pouhých malých 
zoubkovaných papírků, potištěných 
různými obrázky s udanou cenou, 
která umožňuje použití služeb pošt 
na celém světě. Je však skutečností, 
že v klubu fi latelistů se za těch še-
desát let vystřídalo až do dnešních 
dnů 225 členů z Velkého Meziříčí 
a celého regionu od Budišova po 
Moravec a Měřína po Velkou Bíteš. 
Máme mezi námi i takové členy, 
kteří byli „Medřičáci“ a odstě-
hovali se za prací do sousedních 
měst, členství v klubu neukončili 
a jsou mezi námi doposud. Za nově 
vydávané známky Českosloven-
ska, které jim pravidelně dodával 
novinkář klubu, zaplatili od roku 
1952–1992 částku 820.525 Kčs, za 
známky České republiky v letech 
1993–2009 817.328 Kč a Sloven-
ska pak 185.240 Kč. tedy celkem 
to byla částka 1.823.093 Kč. Aby 
se klub zviditelnil před veřejností 
a zapojil se do kulturního dění, 
uspořádal od svého založení 12 
regionálních propagačních výstav 
a jednu celonárodní Jihomoravské-
ho a Východočeského kraje v září 
1985. Tato měla být ve velkém sále 
Jednotného klubu pracujících, kte-
rý po zatopení povodňovou vlnou 
z května nebyl k dispozici, takže 
se uskutečnila pochopením ředi-
tele Lidové školy umění O. Sojky, 
který byl členem klubu, v horním 
sále této školy a na Obecníku pro 
exponáty mládeže, kde bylo vysta-
veno 107 exponátů sbírek fi latelistů 
z celé republiky. K výstavě byl 
vydán katalog seznamující ná-
vštěvníky s historií našeho města 
a příležitostná poštovní razítka 
k výstavě a 200. výročí trvání pošty 
Velkého Meziříčí.

(Pokračování na straně 4.)

Šedesát let klubu fi latelistů 
ve Velkém Meziříčí

Vrátí přes 2,5 milionu za poplatky
Pacienti krajských zdravotnických zařízení na Vysočině mají i nadále 

možnost žádat o dar ve výši uhrazených regulačních poplatků. Rada 
kraje Vysočina schválila poskytnutí daru pro prvních 7227 žadatelů ve 
výši 2,6 mil. korun. „Nabízíme spoluobčanům rozhodnout se samostat-
ně dle vlastního uvážení nebo své aktuální fi nanční situace, zda využijí 
nabídku kraje Vysočina a požádají o dar ve výši uhrazených regulačních 
poplatků,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. V období od 1. 
února do poloviny dubna 2010 se na kraj Vysočina obrátilo 8444 osob. 
Kraj během následujících týdnů odešle dar 7227 z nich, kteří předložili 
správně vyplněnou smlouvu vč. povinných příloh. „U některých smluv 
bohužel žadatelé nedoložili nutné originály dokladů o zaplacení regu-
lačního poplatku, v mnoha tiskopisech chyběla adresa žadatele nebo 
číslo účtu k odeslání daru. Objevily se i případy, kdy nás občané žádali 
o uhrazení nadstandardu při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo 
úhradu kompenzačních pomůcek. Na toto se naše nabídka nevztahovala,“ 
doplnil hejtman. V období mezi loňským a letošním únorem uhradil kraj 
Vysočina za své občany zdravotnické poplatky za 53 milionů korun, tedy 
68% vyčíslených regulačních poplatků.      Jitka Svatošová, Kraj Vysočina

Ukradl železný šrot
Dne 3. 5. 2010 po 12. hodině 

byl odcizen železný šrot nachá-
zející se u železničního nádraží 
ve Vlkově. Zloděj, který 110 kg 
ukradeného železa prodal v ko-
vošrotu, byl policií ještě týž den 
dopaden. Policie také zjistila, že 
pětadvacetiletý pachatel odvezl 
náklad motorovým vozidlem, 
přestože mu byl vysloven zákaz ří-
zení motorových vozidel a navíc je 
v podmínečném trestu pro trestný 
čin krádeže.

Vloupal se do stavby
V době od 3. do 4. 5. 2010 v obci 

Moravec neznámý pachatel vypáčil 
vstupní dveře do třech staveb re-
kreačních domků, které prohledal 
a následně odcizil 100 m mědě-
ného kabelu, řezačku na obklady, 
míchačku na lepidlo a laserový za-
měřovač v celkové hodnotě 20.000 
korun. Škoda, kterou způsobil 
poškozením, se vyšplhala na částku 
75.000 korun.

Hasiči odstraňovali 
piercing

Dne 4. 5. 2010 ve 20.30 hodin 
vyjeli žďárští profesionální hasiči 
na žádost lékaře služby první 
pomoci do budovy polikliniky ve 

Žďáře nad Sázavou. Lékař hasiče 
požádal o pomoc s odstraněním 
piercingu z nateklého horního 
rtu dívky. Hasičům se podařilo 
piercing po desetiminutovém úsilí 
odstranit a dívku si převzal do další 
péče lékař.

Srazil cyklistu
Dne 6. 5. 2010 v 18.30 hodin jel 

19letý řidič motocyklu Yamaha R6 
po Oslavické ve Velkém Meziříčí. 
Při jízdě na přímém přehledném 
úseku se plně nevěnoval řízení 
a nesledoval situaci v provozu na 
komunikaci, přehlédnul před ním 
jedoucího 36letého cyklistu. Došlo 
ke střetu motocyklu a jízdního kola. 
Cyklista utrpěl lehké zranění, se 
kterým byl z místa dopravní nehody 
vozidlem RZP převezen do nemoc-
nice, odkud byl po vyšetření pro-
puštěn. Ke zranění jiných osob ne-
došlo. Škoda je vyčíslena na 17.000 
korun a dechová zkouška negativní.

Poškodil zastávku
V době od 5. do 6. 5. 2010 po-

škodil dosud nezjištěný pachatel 
autobusovou čekárnu v Košíkově. 
Ze tří stran na vnější obvodovou 
stěnu nastříkal sprejem nápisy. 
Velké Bíteši tak způsobil škodu ve 
výši 5.000 korun.

Ukradl stromy
Neznámý pachatel v době od 

3. 4. do 5. 5. 2010 provedl v k. ú. 
obce Uhřínov neoprávněnou těžbu 
dřevní hmoty. Došlo k vykácení 
celkem 40 kusů vzrostlých stromů 
(18 kusů borovic a 22 kusů smrků) 
o průměru pařezů 38 až 80 cm. 
Stáří vzrostlých stromů je mezi 
130 až 140 lety. Na místě se poká-
cené dřevo nenacházelo. Při těžbě 
a přibližování dřeva dále došlo 
k poškození vzrostlých stromů 
(odření kůry). Škoda je vyčíslena 
na 100.000 korun.

Řídila opilá
Dne 9. 5. 2010 v době kolem 1.40 

hodin po půlnoci jela po Novosa-
dech ve Velkém Meziříčí řidička 
vozidla VW Golf. Při projíždění 
mírné a přehledné levotočivé za-
táčky přijížděla k vyznačené kři-
žovatce a chtěla ji přejet v přímém 
směru jízdy ve směru na ulici Pod 
Hradbami. Při jízdě však 19letá ři-
dička nepřizpůsobila rychlost jízdy 
a pravým předním kolem vozidla 
narazila do označeného středového 
vyvýšeného ostrůvku. Vozidlo po 
nárazu skončilo v prostoru křižo-
vatky ve směru své původní jízdy. 
Při dopravní nehodě ke zranění 
osob nedošlo. U řidičky byla na 
místě dopravní nehody provedena 
dechová zkouška s pozitivním 
výsledkem 1,76 promile alkoholu 
v dechu. Řidičce byla zakázána dal-
ší jízda. Dále bylo zjištěno, že dívka 
není držitelkou žádného řidičského 
oprávnění. Způsobená škoda je ve 
výši 16.000 korun.

Z policejního archivu PČR
zpracovala Simona Fňukalová
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Je něco krásnějšího?
Je něco krásnějšího, hlubšího, barevnějšího, voňavějšího, přirozenějšího, 

víc naplňujícího, víc spojujícího, než je láskyplná blízkost dvou lidí? Mám 
na mysli niternou touhu po tom druhém, po jeho těle i duši, vzájemné důvěr-
né sdílení se a vydání, vztah prostý veškeré manipulace a bočních úmyslů. 
Jaká krása, když zažíváme ten stav, kdy v hloubi mozku máme v poloze 
„vypnuto“ tlačítka pro hodnocení, sebehodnocení, hněv, nejistotu, nenáladu, 
obavy, ješitnost a stud. Chvíle, kdy máme v hlavě i v srdci toho druhého, tu 
druhou a ne nejrůznější dluhy, spálené naděje a bolavá selhání. Okamžiky, 
kdy jsme si blizoučko, kdy jsme intenzivně spolu, jakoby mimo prostor a čas, 
bez přísného šéfa a dorážejících dětí, bez hypotéky, fi nanční krize a před-
volebního kolotoče. Oba krásní, i s vráskami kolem očí a šedivými vlasy.

Je to ta největší blízkost, jaké je člověk schopen? Důvěrný rozhovor, 
intimní rozmlouvání duší a těl, otázky a odpovědi zároveň? Kdy jsme nej-
blíže podstatě člověka? Když milujeme a jsme milováni? Znamená tohle, 
že láska je silnější než smrt, a největší dar, který nikdy nepomine?    -pj-

Program bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 12. 5.
 7.00 Mše sv. za rodiče Sedlákovy, dva syny,
 kněze P. Eduarda Krejčího a Stanislava Ďáska o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS o. M. P.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 13. 5. Památka Panny Marie Fatimské
 7.00 Mše sv. za rodinu Trnkovu a děti o. M. P.
18.00 Mše sv. za Marii Motáčkovou
 a celou rodinu Motáčkovu o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Mostiště o. M. P.
18.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
 8.00 Mše sv. za rodiče Filovy a Františku Odehnalovou o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
14.00–15.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za Josefa a Emílii
 Stockingerovy a živou a zemřelou přízeň o. M. P.
20.00 Novéna k Duchu svatému o. L. Sz.
Sobota 15. 5.
 7.00 Mše sv. za manžele Vincence a Žofi i Příhodovy o. L. Sz.
11.30 Svatba se mši sv.: Rozmarin – Lenzová o. Kotík
16.00 Mše sv. na poděkování Pánu Bohu
 za 15 let kněžství o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Pospíšilovy
 a syna Josefa a na úmysl dárce o. M. P.
20.00 Novéna k Duchu svatému o. M. P.
Neděle 16. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
 7.30 Mše sv. na poděkování za společnou cestu životem,
 za Marii Rosovou a za živé a zemřelé členy rodiny
 Rosovy o. M. P.
 9.00 Mše sv. za děti, které poprvé přistupují
 k eucharistii, za jejich rodiče, kmotry
 a sourozence o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za rodiče Pytlíkovy,
 Vondráčkovy, živé a zemřelé příbuzné o. L. Sz.
14.00 Májová pobožnost dětí, které přistoupily
 k 1. svatému přijímání.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Práškovu
 a Zezulovu o. M. P.
20.00 Novéna k Duchu svatému o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu v 18 hodin náboženství pro mládež. Ve středu 12. května 2010 v 18 
hodin bude v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově Nový Jeruzalém. Autobus 
jede z Velkého Meziříčí od Domusu v 16.35 hodin a z Vídně v 17.25 hodin. 
Ve čtvrtek bude po večerní mši sv. teologická hodina. V pátek od 14.00 
do 15.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. Od pátku každý den ve 20 hodin Novéna před slavností 
Seslání Ducha svatého. V sobotu v 16 hodin bude mše sv. na poděkování 
za 15 let kněžství P. Lukasze. V 9 hodin bude zpověď dětí, které přistoupí 
k 1. svatému přijímání a jejich rodin. Za týden při mši sv. v 9 hodin děti 
naší farnosti poprvé přistoupí k eucharistii. Odpoledne ve 14 hodin bude 
děkovná pobožnost za dar svatého přijímání. Vzadu v kostele na stolku jsou 
k rozebrání obrázky s modlitbou za náš národ a jeho představitele. Naši 
biskupové nás všechny vyzývají k pravidelné modlitbě za naši vlast.
Kdo bude mít z rodičů zájem o DVD z 1. sv. příjímání, ať se přihlásí v so-
botu během zpovědi dětí v kostele a zaplatí 250 Kč. Příští sbírka bude na 
renovaci interiéru kostela.          Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 13. 5. 18 h: biblická hodina
● 16. 5.  9 h: bohoslužby (host: f. Petr Gallus)
● 18. 5. 15 h: děti. Setkání jsou otevřena všem. Husův dům (Velké 
Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz         -pj-

Karel Janíček – archivář a muzejník
Přesně 40 let uplynulo 7. května 2010 od smrti velkomeziříčského 

muzejníka, archiváře a historika Karla Janíčka. Narodil se ve Velkém 
Meziříčí 25. ledna 1883. Zpočátku byl zaměstnán v advokátní kanceláři, 
od roku 1914 se stal tajemníkem a vedoucím obecní spořitelny v Křiža-
nově. S přestávkou způsobenou účastí v 1. světové válce tam působil až 
do roku 1923, kdy se vrátil zpět do Velkého Meziříčí. Zde nastoupil jako 
tajemník na městském úřadě a na stejném pracovišti setrval až do roku 
1951, kdy odešel do důchodu jako ředitel městského úřadu. Již od svého 
návratu do rodného města v roce 1923 spolupracoval s J. F. Svobodou při 
budování muzea a vedl v něm archiv. Až do své smrti byl členem muzea 
a aktivně se podílel na jeho činnosti. Když byl později archiv od muzea 
oddělen, stal se jeho vedoucím jako okresní archivář (do roku 1960). 
Písemně zpracoval množství témat zaměřených na regionální historii, 
archeologii, stavební vývoj, meziříčské rody apod. Většina těchto prací 
však zůstala v rukopise a teprve v pozdějších letech byla část publikována 
např. v přílohách ke Kulturnímu zpravodaji.

-ripp-, foto: archiv muzea

Od roku 1995 byly v naší re-
publice provedeny desítky me-
zinárodních šetření zaměřených 
jak na oblast základního, tak také 
středního školství. Tyto výzkumy 
zastřešuje Mezinárodní asociace 
pro hodnocení výsledků vzdělávání 
(IEA) a Organizace pro hospodář-
skou spolupráci a rozvoj (OECD). 
Cílem těchto šetření je porovnání 
výsledků českých žáků v celosvě-
tovém měřítku a na jejich základě 
poskytovat informace, které se 
týkají vzdělávacího systému jako 
celku. Tyto informace pak slouží 
tvůrcům školské politiky jako 
podklad pro rozhodování o kuri-
kulárních a systémových změnách. 
V květnu 2009 se na Základní škole 
Velká Bíteš uskutečnilo testování 
v rámci mezinárodního výzkumu 
PISA (Programme for Internatio-
nal Student Assesment), který se 
zaměřuje na porovnání znalostí 
a dovedností patnáctiletých žáků 
v oblasti matematické, přírodo-
vědné – a v tomto roce především 
čtenářské – gramotnosti. Obdob-
ným testováním prošli naši žáci již 
v roce 2003, tehdy zaměřeným na 
matematickou gramotnost. Kromě 
škol z České republiky se projektu 
PISA zúčastnilo dalších 65 zemí 
celého světa. Do hlavního šetření 
v roce 2009 se v České republice 
zapojilo 291 škol s 6686 žáky včetně 
odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Výzkumu se zúčastnili 

žáci narození v roce 1993, vlastní 
zadání testů provedli inspektoři 
České školní inspekce. Odpovědi 
žáků v testech byly nejprve vy-
hodnoceny a následně spolu s od-
pověďmi v dotaznících počítačově 
zpracovány. Poté byla data ze všech 
zúčastněných zemí zaslána do 
mezinárodního koordinačního cen-
tra. Uvedený cyklus výzkumu byl 
zaměřen na hodnocení čtenářské 
gramotnosti, proto úlohy zjišťující 
tuto úroveň zpracovávali řešili 
všichni žáci. Úlohy z ostatních 
oblastí řešila jen část žáků. 

Předběžné výsledky byly školám 
sděleny v průběhu měsíce března 
2010. 

Jaké umístění získali žáci naší 
školy mezi dalšími 133 základními 
školami? 

V oblasti přírodovědné gramot-
nosti (fyzika, chemie, přírodopis 
a zeměpis) jsme se umístili na vy-
nikajícím 2. místě, ve čtenářské gra-
motnosti to bylo výborné 7. místo, 
v oblasti matematické gramotnosti 
pak nadprůměrné 46. místo. 

V průběhu roku 2010 bude na 
základě ofi ciálních dat z meziná-
rodního centra připravena zpráva 
s konečnými výsledky, v prosinci 
roku 2010 bude zveřejněna národ-
ní zpráva s výsledky žáků České 
republiky v porovnání s ostatními 
zúčastněnými zeměmi.

Mgr. Dalibor Kolář,
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Mezinárodní výzkum PISA
na Základní škole Velká Bíteš

Přebíráte nový byt 
nebo dům?

Mějte oči otevřené!
Pokud přebíráte nově postave-

ný byt či dům, buďte obezřetní 
a velmi pečliví, vyplatí se vám 
to. V budoucnu tak můžete ušetřit 
spoustu peněz i času. Každá zá-
vada či nedodělek, který při pře-
vzetí bytu přehlédnete vám může 
v budoucnu pěkně zkomplikovat 
život. Ve chvíli, kdy podepíšete 
předávací protokol a převezmete 
klíče, totiž plně zodpovídáte za 
stav svého bytu. Závady a nedo-
dělky, které jste si nenechali zapsat 
do protokolu, vám již nikdo jen 
tak neopraví, protože je budete 
muset řešit v rámci standardní 
reklamace. Zaměřte se na detai-
ly, při přebírání bytu si všímejte 
i drobností. Vyplatí se projít si celý 
byt a vše si vyzkoušet (například 
rovnost podlah a stěn, těsnost 
oken a dveří, stav elektroinstalace, 
zásuvek, vypínačů, stav komínů, 
funkčnost topení, ohřevu teplé 
vody, vodovodních baterií, venti-
látorů, vyspárování obkladů, stav 
izolace proti zemní vlhkosti, stav 
krovu, krytiny, klempířských kon-
strukcí…). Pokud se na převzetí 
bytu sami necítíte, přizvěte si na 
pomoc někoho zkušenějšího. Dnes 
již není problém využít služeb 
specializovaných fi rem, které vám 
s přejímkou bytu pomohou.

Ivana Dočkalová

Tuto otáz-
ku jsme si 
dne 30. dub-
na 2010 po-
ložili všichni 
žáci i učitelé 
v naší škole 
na Sokolov-
ské. Bylo to 
v rámci ce-
loškolního 
projektu na 
toto téma. 
Uhádli jste 
všichni, co 
se za touto otázkou skrývá? Co dělat, když …se ztratíme v lese nebo na 
horách, když je bouřka, když jedeme na kole nebo jdeme pěšky městem, 
když cestujeme autem, když vznikne požár, když surfujeme na internetu 
a posíláme elektronickou poštu, když jsme sami doma a někdo zazvoní… 
a také se můžeme poranit, a co správně udělat potom? Na tyto a řadu 
dalších otázek jsme hledali ve skupinkách odpovědi. Zkusili jste někdy 
spočítat, kolik projede během devadesáti minut po ulici Sokolovská vo-
zidel? My jsme napočítali v rámci statistiky dopravy ve Velkém Meziříčí 
neuvěřitelných 1943 vozidel a ještě zajímavější bylo jejich složení. Vše 
jsme pečlivě zpracovali do tabulek a grafů. No a právě vzhledem k tak 
velkému provozu jsme se učili správně chovat jako chodci a cyklisti 
a nutná byla také jízda zručnosti na kole.

Velké poděkování patří všem vyučujícím, kteří jednotlivé zajímavé 
dílny a úkoly pro žáky připravili, zejména pak paní učitelce Mgr. Lence 
Běhůnkové, která dokázala vše rozdělit a současně logicky propojit do 
funkčního celku 16 praktických dílen. Rovněž děkujeme Policii ČR za 
ukázky techniky a vybavení a pracovnicím propagačního oddělení Policie 
ČR za velmi zajímavou besedu o informační kriminalitě. V neposlední 
řadě děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina ve Vel-
kém Meziříčí za velmi zajímavou ukázku techniky, hasebního zařízení 
a vybavení na likvidaci požárů i vyprošťování osob z vraků automobilů. 
Téměř všechny získané informace pomohou nám všem v krizových situ-
acích, kdy se budeme umět správně zachovat, neztratíme hlavu a v klidu 
pomůžeme sobě i kamarádům. To vše pro naši větší bezpečnost. 

Žáci, učitelé a vedení ZŠ Sokolovská

„Co dělat, když…?“

(Pokračování ze strany 3.) První výstavy našeho 
klubu se uskutečnily v letech 1954, 1955 a 1957. Šlo 
o menší expozice ukázek ze sbírek členů. Výstava 
v roce 1960 v I. poschodí vily na 
Ostrůvku byla již většího rozsahu 
a zaměřena k 15. výročí osvobo-
zení našeho města a 750. výročí 
jeho trvání, k čemuž bylo vydáno 
první propagační razítko používané 
poštou dne 9. 5. 1960. Po delší době 
se uskutečnila pátá výstava v roce 
1963 ve výstavní síni Domu osvěty 
tehdy umístěného v nově upravené 
budově Luteránského gymnázia 
na náměstí. Zde byly exponáty již 
v bezpečnostních rámech získané 
ze světové výstavy Praga 1962. 
Dále následovala výstava koncem 
září roku 1982 ve výstavní síni 
Jednotného klubu pracujících na 
náměstí, který nás převzal pod pa-
tronaci jako fi latelistický kroužek. 
Byla to první regionální výstava 
většího rozsahu, kde vystavovala 
řada členů našeho klubu své exponáty, které na ná-
rodních výstavách dosáhly vyšších ocenění. Byl to 
exponát Rakousko-Uhersko let 1850–1948, Dějiny 
poštovnictví na Velkomeziříčsku od roku 1785, dále 
tematický exponát Zrození atomového věku a Hudba 
v Čechách a na Moravě. Tato výstava se uskutečnila 
na 37 výstavních panelech a jejich rozsah byl na 600 
albových listů, vše ze sbírek deseti členů našeho klubu. 
Pak následovalo oddechové období až do roku 1998, 
kdy ve výstavní síni Jupiter clubu jsme uskutečnili vý-
stavu zaměřenou k 90. výročí vzniku Československé 
republiky, následuje výstava roku 2000 ke 150. výročí 
narozenin T. G. Masaryka, prvního prezidenta ČSR, 
v roce 2001 ke 100. výročí škol Světlá, 2003 k 25 výro-
čí zahájení provozu na dálničním mostě Vysočina, 2005 
ke 150. výročí knihy Babičky od Boženy Němcové 
a 55. výročí trvání našeho klubu a konečně poslední 
propagační 13. výstava v listopadu 2008 na téma 90 
let Československa a 600 let od udělení plných měst-
ských práv Velkému Meziříčí. Na zmíněných dvou 
posledních výstavách jsme se o výstavní rámy podělili 
se Žďárským klubem fi latelistů, kde vystavovali tři 
fi latelisté tohoto klubu své námětové sbírky. Výstava 
v roce 2005 poprvé zaznamenala vystavení části ex-
ponátu předsedy Svazu fi latelistů L. Brendla na téma 
Národní obrození v 19. století, který na světových vý-
stavách získává zlaté ocenění. Na výstavě v roce 2008 
to pak byl exponát ing. Z. Janouta profesora KU Praha, 
Mikrosvět – svět nejmenších částic, který též provedl 
přednášku ke své další námětové sbírce Atomoví obři – 
ledoborce Ruska. Naše výstavy od roku 1998 navštívilo 
5113 návštěvníků, z toho 3675 žáků škol, bylo to šest 

výstav a průměr návštěvnosti je 852 osob. Přesnou 
účast vždy evidují naši důchodci, kteří zajišťují dozor 
a informace návštěvníkům. Na těchto výstavách byly 

uskutečňovány přednášky pro žáky 
škol k daným tématům a docházelo 
i k promítání diapozitivů či fi lmů 
cestou televizní obrazovky. Tím lze 
říci, že naše výstavy mají i poučný 
charakter pro mladé návštěvníky. 
Při tomto výročí klubu je třeba 
vzpomenout i jednotlivých předse-
dů, kteří vždy ve svém období měli 
podstatný vliv na jeho činnost. Byl 
to profesor Josef Bouček, Karel 
Stojan, František Nevrkla, Ladi-
slav Dvořák a Josef Janků, stará to 
garda fi latelistů, která vládla prv-
ních 12 let, pak pokračuje MUDr. 
Zdeněk Haičman osmi roky, Jakub 
Hála patnácti a Jiří Coufal nejdéle 
22 roky. Současným předsedou je 
ing. Rudolf Talač, který vstupuje 
do 4. roku předsedování. Na závěr 
této vzpomínky musíme poděkovat 

vedení Jupiter clubu, že kroužku fi latelistů posky-
tuje od roku 1982 přístřeší pro pracovní a výměnné 
schůzky a výstavní síň pro pořádání výstav známek. 
Tím je klubu dána možnost zapojit se do kulturního 
dění našeho města Velké Meziříčí.                       -věp-

Šedesát let klubu fi latelistů…

Pozvánka
Klub fi latelistů zve na

slavnostní schůzku
spojenou s promítáním historických diapozitivů 
o práci a činnosti klubu. V neděli 16. května 2010 
od 9 hodin v Jupiter clubu.

Prof. gymnázia Josef Bouček se 
v roce 1950 stal první předsedou 
místního klubu fi latelistů ve Velkém 
Meziříčí. 

Foto: archiv klubu fi latelistů.

Pohlednice vydaná k výročí.
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Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon: 566 782 009
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

Angličtina nejen na dovolenou
intenzivní víkendová výuka
s americkým rodilým mluvčím
Termín konání:
22., 29. května a 5. června 2010
dopolední/odpolední výuka
15 h × 90 min
cena 3.100 Kč
OMEZENÝ POČET MÍST max. 6 
osob!!!
P ř í jem závazné p ř i h lášky do 
19. 5. 2010
Kontakt: ECO Velké Meziříčí, 
p. Procházková tel.: 602 325 108

Polo za POLOvinu – akční nabídka
Využijte nyní jedinečné akční nabídky pro model Polo, kdy můžete mít tento model již za pouhou 

„polovinu“ či s fi nancováním od ŠkoFINu s nulovým navýšením, nebo se zvýhodněním 30 000 Kč.
a) Polo za POLOvinu získáte využitím fi nancování od společnosti ŠkoFIN s 50 % splátkou předem 

(možno ale již i od 30 %) s ročním odkladem splácení a s možností doplatit druhou polovinu ceny 
vozu po uplynutí jednoho roku zcela bezúročně. V případě, rozhodnete-li se po roce druhou 
polovinu splácet či dále fi nancovat, budete si moci vybrat z jakékoliv v té době platné nabídky 
ŠkoFINu s běžnou úrokovou mírou.

b) Nulové navýšení můžete využít při fi nancování se společností ŠkoFIN s akontací již od 30 % 
(leasing), resp. 40 % (úvěr) při době splácení až 48 měsíců. Pro nižší splátky předem či dobu 
fi nancování 60 měsíců jsou připraveny zvýhodněné úrokové sazby.

c) Zvýhodnění pro zákazníka 30 000 Kč s DPH z ceny vozu v případě fi nancování od ŠkoFINu 
v rámci akce LIGHT. Možnost akontace v tomto případě až cca 95 %. Minimální doba splátek je 
1 rok. Tato nabídka není kombinovatelná s akcí Polo za POLOvinu a s nulovým navýšením.

Akční paket pro model Polo* – klimatizace a 5 dveří za 15 500 Kč
Další varianty akčních paketů* naleznete v ceníku pro model Polo.

Nabídka platí do 30. 6. 2010

Nové Polo již od 248 600 Kč

AUTOCOLOR Šoukal, s. r. o.
Třebíčská 474, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 736 675 644, e-mail: vojta@autocolor.cz

Nové Polo
Auto roku 2010

Moráňská 19 
otevřeno od 3. 5. 2010

objednávky na tel.: 775 074 341

* Prodej, montáž a servis chladící 
a klimatizační techniky

* Plnění autoklimatizací
* PRODEJ DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
chladničky, mrazničky, sporáky, 
pračky, vysavače, roboty, varné 
konvice…

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

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Obývákovou stěnu. Barva kom-
binace tmavohnědé s bílou. Délka 
4,5 m. Ve výborném stavu, cena 
dohodou.Tel.: 777 781 117.
■ Domácí vajíčka, upřednostňuji 
stálý odběr, do VM dovezu. Tel.: 
737 477 773.
■ Sazenice smrku cca 800 ks, 
5 Kč/kus. Dále starší kuchyňskou 
linku a kachlová kamna, pravá. 
Cena dohodou. Tel.: 731 375 904.
■ Nesený tříradličný pluh za 
traktor. Tel.: 736 138 762.
■ Traktor RS-09 v dobrém sta-
vu, dvouválec. Nové obutí. Tel.: 
736 138 762.
■ Ocelovou tlakovou nádrž , 
obsah 4000 l, délka 2,8 m, průměr 
1,3 m, váha cca 1000 kg, cena do-
hodou. Tel.: 776 306 491.
■ Dětskou sedačku na kolo zn. 
Hamak, cena 600 Kč + dětská při-
lba zdarma. Tel.: 777 211 203.
■ Broušené bloky Porotherm 
40 P+D, nové, zabalené, 3 palety. 

Zbytek ze stavby, cena dohodou. 
Tel.: 603 184 087.
■ Mrazák zn. Elektrolux, model 
Ecm 2658, energetická třída B, ob-
sah 255 l, ve velmi dobrém stavu, 
málo využívaný. Cena dohodou. 
Tel.: 775 279 055.
■ Nový šachový stolek. Tel.: 
608 048 099.
■ Zahradní el. sekačku zn. Cas-
tel Garden C 390 – trend, 230 V, 
příkon 1,3 kW, 2050 otáček/min., 
velmi zachovalá, plně funkční. 
Dále prodám kotlinu na ohřev vody, 
brambor apod. s topeništěm pro dří-
ví, velmi zachovalá, mírná koroze. 
Ceny dohodou. Tel.: 737 832 137.
■ Fukar na seno „žralok“. Dále 
prodám obraceč na seno „ton“. Vše 
ve výborném stavu. Cena dohodou. 
Tel.: 723 128 907.
■ Balkonové dřevěné dveře, 
natřené, zasklené, levé. Výrazná 
sleva. Tel.: 723 128 907.
■ VW Polo 1.0i, rok výroby 1997, 
třídveřový, bílý, el. okna, rádio 
s CD, malá spotřeba, levné pojiště-
ní, letní + zimní kola, velmi pěkný 
– nutno vidět. Cena 38.000 Kč. Tel.: 
724 929 236.
■ Dvě válendy s úložným pro-
storem a dva noční stolky. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 603 101 355.
■ Gauč z chromových trubek, 
opěradlo čalouněné i s matrací, cena 
800 Kč, konferenční stolek světlý, 
cena 600 Kč. Tel.: 728 790 016.
■ Pískovou filtraci do bazénu 
s příslušenstvím, rok v provozu, 
cena 3.000 Kč. Tel: 608 440 395.
■ Šatní skříň à 2.900 Kč, menší 
šatní skříň 2 ks à 1.600 Kč, gauč 
rozkládací s úložným prostorem 
á 2.600 Kč, válendu 2 ks à 2.500 Kč 
s úložným prostorem, policové 
skříňky na prádlo 4 ks á 600 Kč. 
Tel.: 777 873 810 po 15. hodině.
■ Litinové radiátory zn. Kalor, 
cena 120 Kč/1 článek. Téměř nové. 
Celkem 202 článků o velikosti 
160 × 600. Tel.: 721 115 741.
■ Míchačku na maltu, 4–5 kol, 
cena 4.000 Kč. Tel. 566 531 777, 
604 549 781.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nebytových prostor 
v objektu „Obecník“, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí:

– nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží s celkovou plochou 
109,5 m2, včetně kuchyňky a sociálního zařízení se samostatným 
vchodem za účelem komerčního využití. 

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel 
JUDr. Karel Lancman, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor.

Nábytek NEKO „Centrum zdravého spaní“ 
uvádí jako výhradní prodejce pro Českou republiku 
zcela novou kolekci matrací

– italský design
– světová kvalita
– česká cena

Nyní máte příležitost si tyto matrace vyzkoušet na akci

ve dnech 17. 5. – 21. 5. 2010
Pomocí počítače vám vybereme vhodný typ matrace, která vám 
zajistí správnou podporu těla a přinese kvalitní odpočinek.
Při akci sleva 10 % na zakoupené matrace, rošty a polštáře.
Nábytek Neko, Náměstí 165, Velké Meziříčí, tel. 566 524 662

(šk. rok 2010/11)
– všechny pokročilosti
– příprava na jazykové zkoušky
– kurz pro děti (3. – 6. ročník,
 zábavnou a poutavou formou)
Mgr. J. Bártová, tel.: 608 909 121

Převíjení elektromotoru
opravy domácích spotřebičů

(pračky, sporáky aj.)
Lavičky 33

tel.: 566 523 617, 737 348 506
(příjem zakázek i o víkendu)

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

■ Dětskou vaničku, málo po-
užívanou, cena 200 Kč.  Tel. 
604 420 209.
■ Zadek Zetor 25 A, koupím ro-
tační sekačku za traktor nebo vymě-
ním a doplatím. Tel.: 720 225 296.
■ Travní sekačku – téměř nepou-
žívanou bez pojezdu (Mountfi eld). 
Bezvadný stav, cena dohodou. Tel.: 
776 154 528.
■ Prodám část vybavení truhlář-
ské dílny. Tel.: 604 171 964, e-mail: 
lummu@seznam.cz.
■ Brambory 100 kg na sadbu. 
Dále pultový mrazák větší. Tel.: 
774 185 844. 
■ Dvě stavební míchačky. Vel-
kou a menší. Tel.: 774 766 831 po 
19. hodině.
Koupím
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
i korkové; nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím zachovalý el. sporák. 
Tel.: 603 726 466.
■ Koupím čerpadlo „Přenos-
ka 2“, výrobní družstvo Plzeň, 
dále i kamenná koryta. Dále pro-
dám 2 ks dvoutrubicové zářivky 
včetně trubic, cena 250 Kč. Tel.: 
774 868 024.
Nemovitosti
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
540.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám DB 3+1 ve Velké Bíteši 
na Jihlavské ulici – 80 m2 s bal-
konem, novostavba. Volný ihned. 
Odstupné + převzetí úvěru. Tel.: 
777 186 589.

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Meziříčí 
na ulici Vrchovecká. Cena 
920.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 
777 628 982.

■ Prodám rodinný dům, částečně 
po rekonstrukci, kterou je nutno 
dokončit. V přízemí se nachází 
velká kuchyň, obýv. pokoj, ložnice, 
komora, koupelna a splachovací 
WC. V podkroví jsou 2 pokoje. 
Teplá voda z el. bojleru, vytápění je 
ústřední na pevná paliva. U domu 
je kolna na skladovaní dřeva a uhlí, 
dále sklep. Před domem je malá 
zahrádka, za domem větší. Cena 
600.000 Kč. Při rychlém jednání 
možná dohoda. Tel. 603 179 020.
■ Prodám zahradu s chatou na 
Fajtově kopci. Elektrika, voda, 
studna, bazén, skleník. Cena do-
hodou. Tel.: 606 715 627.
■ Prodám zahradu u Mostišťské 
přehrady. Oplocená, pitná voda, el. 
220/380 V. Tel.: 776 095 099.
■ Prodám garáž na ul. Františkov, 
tel.: 605 924 365.
■ Koupím vzrostlý les, platba 
hotově. Tel.: 739 641 944.
Pronájem
■ Pronajmu zař í zený pokoj 
u Velké Bíteše. Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu byt 3+1 v 1. poschodí, 
balkon, garáž, zahrádka ve Velkém 
Meziříčí, ulice Nad Tratí. Tel.: 
564 571 755, 732 923 825, volejte 
večer.   

■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■  H le d ám pronájem by t u 
nebo domku do 5.000 Kč. Tel.: 
776 682 747.
■ Pronajmu nezařízený byt 2+1 
po částečné rekonstrukci, 78 m2, 
garáže, zahrada, ul. Karlov. Tel.: 
603 183 960.      (Pokr. na str. 6.)

Prodám RD po rekonstrukci 
s pěknou zahradou nedaleko 
VM. Tel: 606 662 872

Servis plynových zařízení
sezonní revize a opravy spotřebičů 
včetně domovních regulačních 

stanic a HUP
tel.: 605 771 912

Karlov 2098
(u Slovnaftu,
směr Brno),
Velké Meziříčí
PSČ 594 01

STAVO TRADING, s. r. o.

PRÁCE S BAGREM
* INDIVIDUÁLNÍ CENY
* VÝHODNÉ CENY

Tel.: +420 776 115 776
e-mail: info@stavotrading.cz

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.
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Nepůjde elektrický proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
elektrické energie. Budou vypnuty tyto oblasti:
► 12. 5. 2010 od 7 do 16 hodin – sídliště Bezděkov, ulice Čechova (1054, 1455, 
1460, 1523, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1630, 1660, 1665–1671, 1726, 
1727, 1728, 1844, 214, 991), ulice Gen. Jaroše (od č. p. 1474 po 1660), Poštov-
ní 1831–1834, 1392, 552, 557, ulice Sokolovská 1535, 1589, 1590, 287, školní 
jídelna Poštovní 1663, městská knihovna Poštovní 1392, MŠ Čechova 1523,
► 12. 5. 2010 od 9.20 do 11.40 hodin – ulice Záviškova, K Novému 
světu, J. Zahradníčka, Luční, U Světlé 1896,
► 17. 5. 2010 od 17.30 do 15.30 hodin – vypnuta část města Velké 
Meziříčí napájená z trafostanice s energetickým názvem „Loupežník“, 
ulice Loupežník,
► 19. 5. 2010 od 7.30 do 14.30 hodin – ulice Hornoměstská mezi č. p. 
143 až 402 (horní strana mezi Skřivanovou a Zámeckou), Skřivanova od 
Hornoměstské po U Světlé po pravé straně. 

Děkujeme za pochopení E-ON

Přijímací 
zkoušky na 
gymnázium

Druhé kolo přijímacích zkou-
šek do osmiletého studia na 
Gymnázium Velké Meziříčí 
se koná v pondělí 31. 5. 2010. 
Př ihlášky odevzdají ucha-
zeči řediteli gymnázia do 
pondělí 17. 5. 2010. Bližší 
informace na stránkách školy: 
www.gvm.cz

 -gvm-

Zubní pohotovost
sobota 15. 5. 2010 MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 
tel.: 566 670 215
neděle 16. 5. 2010 MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesunuta do Úrazové 
nemocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, tel.: 545 538 421 (ve 
všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: http://www.nnm.cz

(Pokračování ze strany 5.) 
Pronájem
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na ulici Kolmá, Velké Mezi-
říčí. Cena nájmu 6.000 Kč. Tel.: 
737 961 919.
■ Pronajmu byt 2+1. Volný od 
1. 5. Tel.: 605 524 146.
■ Pronajmu nebytové prostory 
o rozloze 40 m2 v Měříně, střed 
obce. Tel.: 737 730 673.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, částečně zařízený, možno 
i s garáží. Tel.: 777 199 556.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí nad gymnáziem. Tel.: 
737 868 879.
■ Pronajmu částečně zaříze-
ný cihlový byt 3+1 ve Velkém 
Mezi ř íčí. Možno ihned. Tel.: 
732 183 331.
■ Pronajmu slunný byt 3+1, 
ulice Bezděkov, VM, s balkonem 
a vlastním topením. Zn. Levně. Tel.: 
737 244 963. 
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví 
na slavnostní příležitosti. Cena 
dohodou. Tel.: 603 486 635.

Doučím zodpovědně Mat, Fyz 
a zákl. AJ – úroveň II. stupeň 
ZŠ (6.–9. tř.). O prázdninách 
připravím na reparát; připra-
vím na úspěšný přechod ze 
ZŠ na SŠ (gymnázium, PŠ) 
– (Běloun, Scio testy). Tel.: 
774 621 703.

■ Upeču medovník, váha 1780 g, 
průměr 25 cm. Tel.: 737 746 304.
■ Hledám společníka pro pod-
nikání ve stavebnictv í.  Tel.: 
603 224 909.
■ Důchodkyně hledá slušnou 
ženu nebo kamarádku na rekrea-
ci do Luhačovic – začátek července, 
1 týden. Zájemkyně volejte prosím 
na tel.: 604 756 519.
■ Nabízím hlídání dětí v odpo-
ledních hodinách a o víkendech 
ve Velkém Meziř íčí a blízkém 
okolí. Pedagogické vzdělání a praxe 
v oboru. Volejte po 16. hodině. Tel.: 
724 770 479.

Labradorský retriever
Prodám čistokrevná štěňata 
Labradorského retrívra bez PP, 
barvy světlé a černé, očkovaná 
a odčervená. Odběr možný ko-
lem 15. června. Cena 2000 Kč. 
Tel.: 604 318 590, 720 360 934.

Seznámení
■ Svobodný, 37letý muž hledá 
z nedostatku př íležitostí touto 
cestou mladou slečnu i rozvedenou 
ženu k seznámení a užívání si živo-
ta. Tel.: 604 413 706.
■ Hledám pohodového přítele 
59–65 let pro vzájemné porozumě-
ní, přátelství. Jsem 62/164 vdova, 
SŠ, nekuřačka. Tel.: 777 195 105.
■ Žena, 40/172, štíhlé postavy, 
hledá muže (45–50 let) k vážnému 
seznámení z Velkého Meziř íčí 
a okolí. Zn. Najdu lásku? Tel.: 
722 611 194.
Služby
■ Provádíme lisování sena, sená-
že a slámy lisem Vicom na kulaté 
balíky do síťoviny. Senáž balená 
baličkou Pottinger. Provádíme se-
čení luk. Tel.: 605 063 487.

Získané ocenění
je pro Draka Kabely, s. r. o. 

výzvou k dalšímu zlepšování
Důraz na dodržování přísnějších pravidel v oblasti bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví zaměstnanců, aktivní přístup zaměstnanců při 
informování vedení společnosti o rizicích možných úrazů a efektivní 
práce členů týmu zaměstnanců podílející se na zlepšování bezpečnosti 
a ochrany zdraví zaměstnanců byly hlavními důvody ocenění, jenž spo-
lečnost Draka Kabely, s.r.o. získala od představenstva Draka Holding 
v Amsterdamu za druhé místo ve snižování poměrového ukazatele počtu 
pracovních úrazů.

 Vedení Draka Holding je měsíčně informováno o počtu a závažnosti 
pracovních úrazů, informuje o nich svoje fi rmy a zároveň podporuje 
zvyšování povědomí o předcházení vzniku úrazů. 

„Od roku 2008 začal Draka Holding sledovat pracovní úrazy ve svých 
společnostech a porovnávat dosahované výsledky s dalšími významnými 
fi rmami. Na následující rok jsme dostali nový cíl, který pro nás zname-
nal, že musíme začít něco dělat, abychom jej splnili“, uvedl Josef Rimeš, 
manažer bezpečnosti práce. „Nejsme bez pracovních úrazů, jako naše 
sesterské fi rmy v USA, kde je dodržování pravidel bezpečnosti práce 
na vysoké úrovni, ale 40 % pod průměrnou hodnotou úrazovosti mezi 
ostatními společnostmi holdingu je pro nás dobrý výsledek. Každý vzniklý 
pracovní úraz důsledně prošetřujeme a vždy se snažíme udělat taková 
opatření, aby se v budoucnu neopakoval.“, sdělil Josef Rimeš. 

„Co nás čeká v nejbližším období? Je to zejména získání certifi kace 
potvrzující zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví zaměst-
nanců dle OHSAS 18001 a snaha splnit další přísnější cíl v úrazovosti, 
jenž jsme dostali od našeho vedení v Amsterdamu“, informoval Josef 
Rimeš, QHSE Manažer Draka Kabely, s. r. o.                          -pi-

29. května, začátek ve 14 hodin
Náměstí ve Velkém Meziříčí

Účinkující: orchestr ZUŠ, Pearlštejn, Sextet 6 tet, Na šikmé ploše 
(VM), Discoballs, Niceland, Jana Lota (Praha), TAS 

pátek 14. 5. Vranovská přehrada Oslnovice – Panel Chmelnice
sobota 15. 5. Studenec
sobota 22. 5. Kamenná
sobota 29. 5. Třebíč, Karlovo náměstí – Slavnosti piva
sobota 5. 6. Lipník
sobota 19. 6. Hartvíkovice
sobota 26. 6. Nárameč Doubí

Velké Meziříčí si připomnělo
tragédii z konce II. světové války
(Pokračování ze starny 3.) Proto byla Nováčkem a Vetiškou odsouhla-
sena alternativa internování Němců se zbraněmi. Večer byla uzavřena 
konečná dohoda. Obě strany se vzájemně zavázaly, že se zdrží útočných 
akcí. Německá strana se zavázala, že nebude žádat o posily a že do města 
nebudou přiváděny nové jednotky. Möller tak slíbil i věci, na které nemohl 
mít přímý vliv a jejich dodržení nebyl schopen zajistit.

Večer 6. května 1945 kolem 22. hodiny přijel do města směrem od fronty 
německý oddíl v čele s velitelem por. Ostendorfem. Ten i po sdělení Möl-
lera, že bylo dohodnuto příměří, se vrací ke svému oddílu a vydává rozkaz 
k útoku na radnici, kde v dané době byli jak členové revolučního národního 
výboru, tak lidé, kteří přišli novému vedení nabídnout svou pomoc.

Radnice byla obsazena téměř beze ztrát a vlastně bez boje. Do rukou 
přepadového komanda padlo na radnici asi sedmdesát zajatců. Počet za-
jatců se neustále zvyšoval, protože Ostendorfovi vojáci zadrželi každého, 
koho zastihli na ulicích v centru města.

Zpráva o přepadení se šířila rychle a na pomoc byla okamžitě odeslána 
jedna četa odbojové skupiny TAU. Zásah odbojářů Ostendorfovy vojáky 
překvapil. Zajatého kpt. Vetišku přinutili, aby vyšel ven z radnice. Za 
intenzivní střelby Vetiška několikrát volal: „Zastavte palbu“. V nastalém 
zmatku se mu podařilo uniknout z dosahu Němců. Dostal se k veliteli 
útočící čety rtm. Janků a tomu nařídil bojovou akci přerušit a ustoupit.

V pondělí 7. května 1945 kolem 15. hodiny se do silně střežené radni-
ce soustředily „povolané osoby“ určené k vykonání krvavého díla. Šlo 
o zvláštní popravčí oddíl (Exekutivkommando), dále příslušníky gestapa, 
stráže a tlumočníky. První kolona s šestnácti odsouzenými odjela od rad-
nice v 16.15 hodin. Poté vyjely ještě další tři. Exekuci nikdo nepřežil. Život 
byl brutálně vzat pětapadesáti účastníkům velkomeziříčského povstání. 
Jeden vyslýchaný byl již předem zastřelen na radnici při výslechu. Na 
smrt ještě čekal Jindřich Nováček, kterého nezastřelili s ostatními. Němci 
jej pro „výstrahu“ ostatnímu obyvatelstvu oběsili na náměstí na stožáru 
pouličního osvětlení.                        Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

(Zdroj Velké Meziříčí v zrcadle dějin.)

Již před časem přestaly prostory 
budovy radnice stačit potřebám 
všech úředníků, a proto byly někte-
ré odbory, či jejich úseky, přestě-
hovány do prostor nových (budova 
pod radnicí a nad Českou spořitel-
nou). Víme, že hledání pracovníka, 
který vyřídí právě vaši záležitost, 
je mnohdy nesnadné, a proto vám 
chceme poskytnout následující in-
formace, které by měly orientaci po 
budovách MěÚ zjednodušit. 

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, 
kde je možné váš požadavek vyřídit, 
je navštívit ofi ciální stránky města 
Velké Meziříčí www.mestovm.cz 
a v horním menu vstoupit do Kon-
taktů. Dále vybrat odbor, který vaši 
záležitost vyřizuje a po zobrazení 
všech pracovníků daného odboru 
i s pracovním zařazením kliknout na 

jméno pracovníka, jež má na staros-
ti právě agendu, kterou potřebujete. 
Následně uvidíte, kde daný pracov-
ník sídlí (budova, patro, číslo dveří) 
a zjistíte i telefonní číslo a e-mail.

Upozornit bychom vás chtěli pře-
devším na to, že cestovní doklady 
a občanské průkazy nyní vyřídíte 
pouze v budově České spořitelny. 
Stejně tak tam dále najdete celý 
odbor dopravy.

Odbor živnostenský a odbor 
životního prostředí sídlí v Nové 
budově, tedy pod radnicí. 

Ověřit podpisy a doklady je 
možné jak v budově České spo-
řitelny (1. patro), tak v budově 
radnice (přízemí – podatelna)

Doufáme, že pro vás nyní bude 
orientace po MěÚ snazší. 

Veronika Poulová , MěÚ

Pro snazší orientaci

Od 1. ledna do 31. března 2010 zasahovali hasiči na Vysočině u 1584 
událostí. 

Za první tři měsíce letošního roku se v našem kraji rozhořelo 123 
požárů. Při nich byly usmrceny dvě osoby a šest lidí bylo zraněno. Pla-
meny pohltily majetek v celkové výši 8 886 000Kč. Hasiči svými zásahy 
uchránili hodnoty ve výši 417 162 000 Kč. Nejvíce požárů bylo evidováno 
na Jihlavsku (38), dále pak na Žďársku (32), Třebíčsku (22), Pelhřimovsku 
(18) a nejméně na Havlíčkobrodsku (13). Požárů se škodou do 10 000 Kč 
bylo 71, od 10 000 do 250 000 Kč 42 požárů, od 250 000 do 999 999 Kč 
9 požárů, nad 1 mil. Kč jeden požár.

Hasiči zasahovali celkem u 318 dopravních nehod. Z tohoto počtu bylo 
deset nehod železničních (nárůst o 150% oproti stejnému období v roce 
2009). Nejčastěji docházelo k dopravním nehodám na Žďársku (82) a na 
Jihlavsku (71). Nejméně nehod se odehrálo na Havlíčkobrodsku (41). 
Nejčastěji v tomto období zasahovali hasiči u technických havárií – 925 
událostí. K úniku nebezpečné látky vyjížděli čtyřiačtyřicetkrát, k pla-
nému poplachu pak 174 případech.

Dálnice D1
Sedmašedesátkrát vyjížděli hasiči na dálnici D1 – pětačtyřicetkrát 

k ohlášené dopravní nehodě, devětkrát k planému poplachu, pětkrát 
k úniku nebezpečné látky, čtyřikrát k poskytnutí technické pomoci 
a čtyřikrát k požáru.

Nejvíce dopravních nehod (7) se odehrálo na dálnici D1 ve směru na 
Brno v úseku od 103,5 km do 112. km (Větrný Jeníkov – Jihlava). 

(Poznámka: Jednotlivé typy událostí na dálnici, tj. požáry, dopravní 
nehody, úniky nebezpečné látky aj,. jsou početně zahrnuty do celkového 
počtu daného typu události.)

Cvičení integrovaného záchranného 
systému kraje Vysočina

Dne 24. února 2010 se uskutečnilo první letošní společné cvičení 
složek integrovaného záchranného systému kraje Vysočina. Námětem 
cvičení byl požár ubytovacího penzionu na ulici Ledečská v Havlíčko-
vě Brodě a zapojilo se do něho na padesát záchranářů, kteří si během 
hodiny a půl procvičili vzájemný postup, komunikaci a koordinaci při 
společném zásahu.                Kpt. ing. Musilová, DiS., HZS kraje Vysočina

15. 5. 2010 Zkoušky vloh loveckých psů, zahájení v 7.30 hodin.

Zvěřinové hody s tombolou
KD NETÍN začátek v 16 hodin, hraje: STETSON

srdečně zvou pořadatelé MS NETÍN

Výluky na železniční trati
Na základě požadavků Správy železniční dopravní cesty na výluku 
železniční trati dochází v níže uvedených termínech k omezením v že-
lezniční dopravě: 
● 252 – Křižanov – Studenec, Studenec – Budišov u Třebíče

od 12. května 2010, 7.15 hodin do 14. května 2010, 19 hodin
v úseku Studenec – Budišov u Třebíče na trati 252 – Křižanov – Stude-
nec. Náhradní doprava v úseku Studenec – Budišov u Třebíče a opačně.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: Studenec – před 
výpravní budovou, Pozdatín – na autobusové zast. v obci, Kojatín – 
na autobusové zast. v obci, Budišov u Třebíče – na hlavní silnici cca 
200 m od výpravní budovy

● 252 – Křižanov – Studenec, Rudíkov – Velké Meziříčí
dne 17. května 2010, od 6.20 hodin do 15.20 hodin
úsek Rudíkov – Velké Meziříčí, vlaky: Os 24926, Os 24927, Os 24928, 
Os 24931, Os 24932, Os 24933, v trati Rudíkov – Velké Meziříčí zast.: 
Os 24911, Os 24910. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy: 
Rudíkov – na hlavní silnici cca 150 m od výpravní budovy, Vlčatín – 
u zastávky ČD, Oslavička – na hlavní silnici cca 100 m od zastávky ČD, 
Oslavice – u zastávky ČD, Velké Meziříčí zastávka: na hlavní silnici cca 
150 m od zastávky ČD, Velké Meziříčí – před výpravní budovou.

Dojde dojde k omezení služeb ve vlacích a v náhradní dopravě: případné, 
dopředu známé, požadavky na přepravu skupin cestujících s jízdními 
koly musí být včas a řádně projednány s KCOD Jihlava, tyto požadavky 
budou řešeny individuálně
Další upozornění pro občany, kteří cestují vlakem Křižanov – Studenec:
● od 14. června 2010 bude vlak z Křižanova vyjíždět již v 6.08 hodin, 

což je o 7 minut dříve oproti současnému stavu. 
Důvodem této změny byl požadavek veřejnosti, aby vlak zastavoval i na 
stanovišti Velké Meziříčí zastávka. S touto změnou souvisí zrušení ná-
vaznosti na rychlík č. R670, čas příjezdu do Křižanova 6.11, odjezd 6.12 
hodin. Návaznost na osobní vlak č. 4902 zůstane zachována.

Zprac.: Simona Fňukalová (zdroj: MěÚ VM)

Poradna České obchodní inspekce
Poradnu České obchodní inspekce (ČOI) můžete navštívit

12. května 2010 od 8.30 do 15 hodin.
najdete ji v nové budově radnice, Náměstí 27/28, kancelář živnosten-
ského odboru. Můžete ji navštívit každou druhou středu v měsíci.

-ivh-

Sajtna Kochánov pořádá 22. 5. 2010 na výletišti v Kochánově
zábavu se skupinou 

ACCORT



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

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

18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala
15. 6.  přednáška Spisovatelé Vysočiny  ing. Hynek Jurman

22. 6. přednáška 50. výročí Technických služeb
  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB KVĚTEN 

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Programové oddělení, tel. 566 782 004, přijímá rezervace míst na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2010/2011 – celkem 
6 představení.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
HLAVA XXII – Joseph Heller, překlad Šimon Pellar
MASKA A TVÁŘ – Luigi Chiarelli, překlad Zdeněk Digrin
BŮH MASAKRU – Yasmina Reza, překlad Michal Lázňovský
MAM’ZELLE NITOUCHE – Florimond Hervé – Henri Meilhac, 
  Albert Millaud
HRDINA ZÁPADU – John Millington Syne, překlad Vladislav 
  Čejchan
HELLO, DOLLY! – Jerry Herman – Michael Stewart
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 648 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev – např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Uzávěrka přihlášek 19. května 2010. Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek na telefonních číslech 566 782 004, 566 782 001 nebo 
na programovém oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě 
ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč Foto: www.osobnosti.cz

Pozvánka Královničky
Jestřabí u Velké Bíteše – sobota 22. května 2010
Svatodušní obchůzka dívek s obřadními zpěvy a tanci. Začátek 
v 15 hodin na horním konci, od 16 hodin posezení u muziky na výle-
tišti za vsí. Žehnání králenských ratolestí se koná v pátek 21. května 
2010 při večerní mši ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velké 
Bíteši. (V případě deštivého počasí bude obchůzka odložena na 
pozdější termín, tel.: 731 148 905.)

Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí pořádá
Letní tábor

v egyptském duchu
Meziříčko

v  t e r m í n u  o d  7 .  8 . –
14. 8. 2010

Přihlášky v kanceláři DDM 
do 14. 5. 2010, př i podání 
přihlášky se platí 50% zálo-
ha. Bližší informace na tel.: 

566 781 852.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení 
divadelní sezony 2009–2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupi-
nu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 19. května 
2010 od 19 hodin

tentokrát pod názvem

„COŽ TAKHLE DÁT SI RETRO“
s doprovodnou kapelou a průvodním slovem. Přijďte si poslech-
nout písničky Holky z naší školky, písničky divadla Semafor aj.

Čtvrtek 13. května v 17 hodin na velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

ZŠ Školní ve spolupráci s Jupiter clubem všechny srdečně zve na
jarní koncert pěveckých sborů

Bohumil Hrabal
Dramatizace Petr Palouš 
Tématem románu i divadelní verze je životní dráha pikolíka, pak číšníka Jana 
Dítěte, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první 
půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro 
malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že má původ 
odloženého dítěte, i pro osobitou životní fi lozofi i. Nikdy však nezatrpkne, 
neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, 
touží po milující ženě – ale toho všeho se mu dostává jen pomálu. Není uznán 
ani jako árijec, ani jako milionář… Hrabalovo dílo i divadelní přepis režiséra 
Petra Palouše jsou velkou metaforou o českém osudu dvacátého století.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Úterý 18. v 19.30 hodin
JARMAREČNÍ BOUDA
Jarmareční bouda je drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, 
krutosti a nesnášenlivosti. Jedná se o několik příběhů, které se vzájemně 
prolínají. Významnou roli zde hraje jak výběr hereckých typů, připomína-
jící Felliniho fi lmy, tak také výběr hudby, která dodává fi lmu specifi ckou 
atmosféru. Je to velice netradiční fi lm založený převážně na obrazovém 
vidění světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách, které výrazně 
umocňují celý příběh. Jedná se o úpravu kultovního snímku natočeného 
v roce 1982. Film tehdy získal nejvyšší ocenění na festivalech nezávislého 
fi lmu. Krátce poté byl zakázán a promítal se jen po fi lmových klubech, 
a také v zahraničí. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že poselství příběhu 
je nadčasové, a proto se rozhodli fi lm s několika úpravami realizovat 
znovu. Drama ČR. Hrají J. Dušek, P. Liška, D. Bárta, H. Broňová, K. 
Zima, M. Porteš, M. Dušek a další. Režie, scénář Pavel Dražan. Mládeži 
přístupný od 16 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 84 minut

Pátek 21. v 19.30 hodin
NA SV. VALENTÝNA
Jeden den v životě lásky.
Film „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, 
jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý 
z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy. Hrají : B. Cooper, 
J. Alba, A. Hathaway, J. Biel, A. Kutcher, J. Roberts, P. Dempsey, J. Foxx 
a další. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 125 minut

Sobota 22. v 19.30 hodin
MILÝ JOHNE
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů Pravidla moštárny 
a Čokoláda, natočil silný romantický příběh lásky, která musí neustále 
překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká mla-
dou dívku a pro oba je z toho osudová láska. Namísto happy endu však 
přichází život, voják musí zpět k jednotce a do služby je v následujících 
letech povoláván stále častěji. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně 
prostřednictvím dopisů a společného času je málo. Je vojenská služba 
dostatečný důvod k životu? Kdy bude „Milý Johne“ napsáno naposledy? 
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupnýod 13 let. 
Vstupné: 70, 72 Kč  105 minut

Úterý 25. v 19.30 hodin 
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU 
Dostat bejvalku za mříže… Kšeft snů. 
Na Milo Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane 
za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, repor-
térku Nicole Hurley. Domnívá se, že ho čeká snadná odměna, ale když 
mu Nicole zmizí, aby sledovala stopu vražedného spiknutí, uvědomuje 
si, že nic, co se týká jeho a Nicole, není jednoduché. Oba bývalí partneři 
neustále stupňují fi nty, kterými se jeden druhého snaží obelstít – do 
chvíle, než zjistí, že jim jde oběma o život. Možná se domnívali, že splnit 
manželský slib lásky, věrnosti a vzájemného respektu byl úkol nad jejich 
síly. Pokud ale chtějí přežít, budou muset společně překonat nástrahy 
mnohem větší. Akční komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný.V hlavní roli J. Anniston, G. Butler.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut

Středa 26. v 19.30 hodin
CHŮVA V AKCI
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen 
legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti. Zasloužilý tajný agent 
s tváří hvězdy kung-fu fi lmů Jackie Chana má před sebou další z řady 
životu nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností 
tvrdého výcviku – musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl 
šanci na odměnu v podobě jejího ANO. Nikdy si nechtěl brát práci domů, 
ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data, která 
z domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů. I bez toho 
to bylo o život, ale teď nastává opravdový blázinec.Režie: Brian Levant. 
Hrají: J Chan, A. Vallettaová, M. Carroll, W. Shadley, A. Foley. Akční 
komedie. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 92 minut

Čtvrtek 27. v 19 hodin
VÝSLECH
Film vypráví o lehkomyslné kabaretní zpěvačce, uvržené 
v 50. letech do soukolí fanatické mašinérie státní bezpečnosti. 
Osamělá vzdoruje nekonečným výslechům, týrání a ponižová-
ní. Respektuje instinktivní úctu k sobě samé, odmítá svědčit proti „vlas-
tizrádci“, impulsivně odmítá bezpráví, nespravedlivost, zločinný záměr 
degradovat její osobnost. V utrpení krystalizuje síla jejího charakteru. 
V uzavřeném prostředí cely a vyšetřovací místnosti autor nepateticky 
a dost naturalisticky načrtává modelové charaktery mučitelů a jejich obětí, 
vytvářeje emocionálně intenzivní psychologické monodrama v prudkém 
tempu. Jeden z nejvýznamnějších antikomunistických fi lmů se dostal 
do polských kin až v r. 1989, jako poslední uvolněný, neboť jeho režisér 
rok po jeho natočení emigroval do Kanady. Postavu komunismu oddané 
spoluvězenkyně vytvořila známá režisérka Agnieszka Hollandová. Režie 
Ryszard Bugajski. Drama Polska.
Vstupné: 49, 75 Kč 111 minut

Dne 15. 5. 2010 oslaví 70. narozeniny náš táta a dědeček, pan
Jan Sýkora.
Přejeme mu hodně zdravíčka, spokojenosti, životního elánu a božího 
požehnání do dalších let.

Manželka a děti s vnoučaty. 

Kdo znal vzpomíná,
kdo měl rád nezapomíná.
Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,
v našich srdcích
budeš žít stále dál.
Dne 10. května 2010 jsme vzpomně-
li 3. smutné výročí úmrtí pana 
Zdeňka Kostečky.

Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami. 

Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi. 
Dne 15. května 2010 uplyne již 
10 let, co nás navždy opustil pan
Jaroslav Melichar
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

Pozvánka
Klub fi latelistů zve na

slavnostní schůzku
spojenou s promítáním historických diapozitivů o práci a činnosti 

fi latelistů.
V neděli 16. května 2010 od 9 hodin v Jupiter clubu.

Středisko ekologické výchovy 
– Ostrůvek vás zve na

* Výpravu na rozkvetlé louky
v sobotu 15. května, sraz ve 14 hodin před Ostrůvkem, s sebou 
kolo, sportovní oblečení, dostatek pití, děti do 18 let cyklistickou 
přilbu, menší fi nanční obnos (možnost občerstvení na křižanov-
ském letišti), trasa dlouhá cca 15 km

* Kavkaz – přednáška Jana Forejta
ve čtvrtek 20. května, na Ostrůvku v 17 hodin
bližší info na www.chaloupky.cz

Milí spolužáci a spolužačky!
Je opět jaro. Sluníčko se usmívá, svým teplem nás zahřívá. Proto zve-

me vás zas, na náš každoroční sraz k „Wachtlům“ v sobotu 22. 5. 2010 
v 10 hodin. Je nám teprve 18 let, nejen proto nás těší svět. Srdečně vás 
zvou vaši spolužáci narození v roce 1929. Ahojte a všichni přijeďte.

Srdečně vás zdraví Karla Pokorná. 

Pozvánka
Ve středu 19. května v 10.30 ho-
din se na Náměstí ve Velkém 

Meziříčí zastaví

volební štafeta 
KSČM.

K dialogu s kandidáty do 
PS PČR srdečně zve ZO KSČM 

ve Velkém Meziříčí.

Chtěla bych poděkovat pánovi, který mě odvezl do nemocnice v sobotu 
24. dubna, když jsem měla nehodu na kole na ulici Karlov. 

Děkuji.



EVROPSKÝ
FILOZOFICKÝ FESTIVAL
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„RECITAR CANTANDO“
Claudio Saracini, Giulio Caccini, Guido Morini,
Alessandro Grandi, Giovanni Felice Sances, 
Claudio Monteverdi, Guido Morini, Giovanni Stefani
Středa 23. 6., Velké Meziříčí, nádvoří zámku, 19.30 hodin
David Dorůžka Trio (David Dorůžka – kytara, Michal Baranski – kon-
trabas, Lukasz Zyta – bicí) 
„Wandering Song“
Zvýhodněné vstupenky na Concentus Moraviae pro festivalová 
města!
Na každou vstupenku za plnou cenu zakoupenou v městském předprodeji 
do 24. 5. 2010 bude poskytnuta sleva 50 Kč. Tato sleva se nevztahuje na 
zlevněné vstupenky (studenti, důchodci).
Kdo má zájem navštívit více koncertů, má možnost si zakoupit výrazně 
cenově zvýhodněnou festivalovou permanentku na pět a více koncertů 
dle vlastního výběru a ušetří tak 40 % z původní ceny.

VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

Výstava obrazů Jitky Králíkové
Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum 
Každý všední den a o víkendu 30. 4. až 2. 5. 10 – 18 hodin.

Do 31. května 2010 – Oslavice u Velkého Meziříčí

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá v pátek 28. května 2010
od 19.30 hodin v kostele sv. Mikuláše koncert

XV. Mezinárodní hudební festival 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAE

na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“
Neděle 13. 6.,
Velké Meziříčí, zámek, 19.30 hodin
Marco Beasley – zpěv
Gudio Morini – cembalo

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

Stolová úprava. Doporučujene rezervaci. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 
nebo na programovém oddělení JC.

V pátek 21. května 2010 od 20 hodin na velkém sále JC.
Hraje: DJ BOND

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v pátek 14. května 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. ■ Vstupné: 35 Kč.

v podání Radka Kyralová – mezzosoprán, 
Věra Trojanová (rodačka z Velkého Meziří-
čí) – varhany, Tomáš Kyral – hornista.
Vstupné v předprodeji: dospělí 140 Kč, studenti, 
důchodci 100 Kč, na místě dospělí 180 Kč, 
studenti, důchodci 140 Kč.

Varhanní koncert

Do 16. května 2010

Pátek 21. května v 8–16 hodin, vestibul kina Jupiter club

Galerie Synagoga, Novosady 79, Velké Meziříčí
úterý – pátek: 9–12 a 13–17 h
sobota: 13–17 h, neděle: 10–12 a 13–17 h
www.SlavneVily.cz, www.muzeumvm.cz

Výstava výrobků klientů k 50. výročí založení ÚSP KŘI-
ŽANOV
Potrvá do 31. 5. Otevřeno po – pá 8 – 16 hodin, v sobotu 29. 5. 
Během koncertu „Muzikanti dětem“ od 14 do 19 hodin

Pátek 14.–16. 5., Muzeum Velké Meziříčí

Výstava květinových vazeb fl oristy Slávka Rabušice

* Neděle 6. 6. Koncert Te Deum Laudamus, komorní 
orchestr, pěvecký sbor Magna Diesis ve spolupráci s ko-
morním pěveckým tělesem Pražští pěvci pod vedením 
Michala Jančíka a Stanislava Mistra, kostel sv. Mikuláše 
Velké Meziříčí v 19.30 hodin, vstupné: 90 a 60 Kč.

* Neděle 6. 6. Divadelní představení Malý princ, dramatické 
studio DDM pod vedením Libuše Mílkové, malá scéna Jupiter 
clubu ve 20 hodin.

* Pondělí 7. 6. Filmové představení Gympl a beseda se 
scénáristou fi lmu Tomášem Houškou a herečkou Lenkou 
Juroškovou, kinosál JC v 19 hodin.

* Úterý 8. 6. Divadelní představení Když je shůry dáno…, 
veselohra na motivy Josefíny od Vladislava Vančury, 
A.I.D.S. – alternativní invektivní divadlo studentů při Jupiter 
clubu, s. r. o., pod vedením Jiřiny Kácalové, malá scéna JC 
v 17.30 hodin.

* Středa 9. 6. Promítání animovaného fi lmu Josefa Jelínka 
Kniha, závislost na celý život, zamyšlení známých osob-
nostní nad tím, proč čtou…, aula Gymnázia po 13. hodině.

* Středa 9. 6. Filmové představení Elitní jednotka, brazilský 
fi lm, následuje beseda s Jaromírem Blažejovským (FF 
MU Brno, Ústav fi lmu a audiovizuální kultury), kinosál 
JC v 19 hodin.

* Čtvrtek 10. 6. Divadelní představení Obcování s Ústavou 
aneb Hra o Platónovi bez Platóna, vystoupení studentů 
a profesorů FF MU Brno pod vedením Josefa Petrželky, malá 
scéna JC v 13.30 hodin.

* Pátek 11. 6. Divadelní představení Sovy v anténách, diva-
dlo Vizita Praha, hrají: Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz, Zdeněk 
Konopásek, vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč, 
předprodej: program. odd. JC – tel.: 566 782 004 (001), velký 
sál JC ve 20.30 hodin.

* Sobota 12. 6. Divadelní představení Jak se krotí princez-
na, veselá pohádka pro děti, vstup zdarma, zámek – vnitřní 
nádvoří v 15 hodin.

* Sobota 12. 6. Autorské čtení „Mluvím o hledání smyslu 
aneb Zimní krajiny duše“, Sylvie Richterová (Sapienza 
Universitá di Roma) – čtení z chystaného románu, hu-
dební doprovod Michal Jančík, zámecká jídelna, zámek 
Velké Meziříčí v 19 hodin.

* Sobota 12. 6. Taneční vystoupení Žena zkoumá terén, 
Simona Assione (taneční projekt), zámek – vnitřní nádvoří 
ve 20.30 hodin.

* Neděle 13. 6. Koncert v rámci 15. ročníku Mezinárod-
ního hudebního festivalu13 měst Concentus Moraviae 
Baroko & jazz – dobrodružství improvizace, Marco 
Beasey – zpěv, Gudio Morini – cembalo – Recitar calan-
do, zámecká jídelna v 19.30 hodin, vstupné.

www.festivalfi losofi e.webnode.cz, změna programu vyhrazena

* Středa 9. 6. Jak to vidíš ty? Prezentace vlastních myšlenek a názorů na 
dané téma, či prezentace názorů myšlenek získaných četbou nebo stu-
diem prací fi lozofů, ekonomů, politiků, významných osobností atd.
Autorské čtení – veřejná prezentace prací studentů na dané téma, řídí 
M. Picha – FF MU Brno, B. Štindlová – Gymnázium Velké Meziříčí, 
E. Kočí Valová – Gymnázium Velké Meziříčí, aula gymnázia od 13 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Filozofi cký blok pro studenty středních škol, Jan 
Zouhar – proděkan FF MU Brno, seznámení se základy fi lozofi e, 
orientace na volbu vysokoškolského studia, představení studia na 
FF MU v Brně, Jupiter club, od 12.30 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Přednáška Hodnoty v době krize nebo krize hodnot?, 
Tomáš Sedláček, hlavní ekonom hospodářských strategií ČSOB, 
bývalý ekonomický poradce prezidenta Václav Havla, byl členem 
NERV – poradní orgán pro premiéra ČR v boji s fi nanční krizí a při 
vedení předsednictví EU, autogramiáda knihy Ekonomie dobra a zla, 
kinosál JC v 15.30 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Panelová diskuze s účastníky: Pavel Materna – FF MU 
Brno; Josef Krob – FF MU Brno, děkan; Tomáš Sedláček – ekonom, 
fi lozof, člen NERV; Michal Hauser – fi lozof; Vladimír Svoboda – fi lo-
zof. Diskuzi řídí Pavel Beran – ředitel Filozofi ckého ústavu AV Praha. 
Průběh: prostřednictvím sběrného formuláře budou moci studenti SŠ, 
VŠ a další občané poslat otázky k určenému tématu v rámci motta EFF 
„Krize a hodnoty“, panelová diskuze bude přenášena prostřednic-
tvím kamery do internetové sítě. Kinosál JC od 17 hodin.

* Pátek 11. 6. Přednáška Krize jako šance, Tomáš Halík – profesor 
sociologie na FF UK, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Sal-
vátora v Praze a prezident České křesťanské akademie. Ve své práci 
se zaměřuje hlavně na fi lozofi i a sociologii náboženství, vztah nábo-
ženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity. Knihy: 
Stromu zbývá naděje, Ptal jsem se cest, Co je bez chvění, není pevné. 
Doplněné CD s autorským čtením. Kinosál Jupiter clubu v 15 hodin.

* Pátek 11. 6. Přednáška Peníze teď mají touhu v těle neboli Jak mění 
peníze naše vnímání hodnot, Karl-Friedrich Kiesow – akademický 
rada Institutu fi lozofi e Leibnizovy univerzity v Hannoveru, jeho publi-
kace se týkají fi lozofi e symbolických forem a fi lozofi e organizmu. Nyní 
pracuje na monografi i s pracovním názvem „Filozofi e“. JC v 17.30 hodin

* Pátek 11. 6. Přednáška Krize a konec postmodernismu, Michal 
Hauser – působí na FÚ AV a přednáší na PF UK v Praze. Je předse-
dou občanského sdružení SOK, které se zabývá současným sociálně 
kritickým myšlením a jeho popularizací. Jupiter club v 18.45 hodin.

* Sobota 12. 6. Přednáška Mezi Masarykem a Švejkem: Co to zna-
mená „být Čech“?, Erazim Kohák – profesor fi lozofi e na FF UK 
v Praze, publicista. Zámek v 17 hodin.

* Neděle 13. 6. Přednáška Katolická diaspora v ČR, P. Lukasz 
Szendzielorz – děkan velkomeziříčský. Zámek – vnitřní nádvoří 
v 17 hodin.

* Neděle 13. 6. Přednáška Seconda prattica-moderna po roce 1600, Mi-
loš Štědroň – profesor FF MU Brno, muzikolog, skladatel, editor, peda-
gog, kritik a hudební popularizátor. Zámek – vnitřní nádvoří v 18 hodin.

Kulturní akce pro veřejnost

Přednášky pro veřejnost

Do 7. června, výstavní sál Městské knihovny Velké Meziříčí

výstava prací dětí ze Základní školy a Střední školy Březejc 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Meziříčí

Do 31. května, kavárna pasáže IMCA, Náměstí 12
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Divize starší dorost
HFK Třebíč – FC VM 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Machát – Voborný, Dob-
rovolný. ŽK: Mucha (53.), Z. Večeřa 
(82.). Sestava FC VM: Simandl 
– Pospíšil, Z. Večeřa, J. Večeřa, 
Mucha – Malec, Vítek, Smejkal, 
Liška, Kaminaras – Novák (70. 
Štefka)
První poločas začal velmi opatrně 
z obou stran. Oba dva týmy končily 
s akcemi na velkých vápnech, kde 
dobře odebíraly míče obě obrany. 
Bohužel, první hrubka vznikla na 
naší straně ve 13. minutě utkání 
a Florián otevřel skóre pro domácí 
1:0. Nadále byla hra vyrovnaná, 
i když domácí měli mírnou pře-
vahu. 
Druhý poločas vyzněl pro náš tým, 
i když se střelecky prosadili opět 
jen domácí. Kluci velmi dobře 
kombinovali, dobře presovali sou-
peře a nutili ho k chybám a laciným 
odkopům. Až v 76. minutě došlo 
k uklouznutí našeho záložníka ve 
středu hřiště, ztráta míče, rychlý 
pas za obranu a druhý gól Třebíče. 
Kluci se nevzdávali a dál bojovali. 
V 86. utekl všem po lajně Liška, 
poslal centr do vápna, ale tam bo-
hužel od nás nikdo nebyl. V závěru 
v 88. minutě kopal z hranice vel-
kého vápna ještě přímý kop Liška, 
ale do zdi.
I přes porážku kluci zaslouží velkou 
pochvalu, protože sehráli s prvním 
týmem v tabulce vyrovnanou 
partii.                         

 -sme-
Divize mladší dorost

HFK Třebíč – FC VM 5:0 (3:0)
Rozhodčí: Voborný – Machát, Dob-
rovolný. Karty: žlutá Polák (53.). Se-
stava FC VM: Řeháček – Procházka 
(40. Denev), Polák (68. Rosický), 
Štefka, Weiss – Bradáč, Prchal, 
Láznička, Bárta – Kameník, Hladík 
(57. Benedikt)
K 23. kolu jsme zajížděli do Tře-
bíče k lídrovi tabulky. Začátek 
zápasu jsme kontrovali, ovšem 
mimo 10. min, kdy jsme po špatné 
nahrávce Procházky, který přímo 
„namazal“ na střelu domácímu, 
inkasovali na 1:0. Ve 13. minutě 
jsme dostali další gól, když domá-
cí přehodil Řeháčka. Ve 34. min. 
na středu hřiště nemávl rozhodčí 
dvoumetrový ofsajd a toho využili 
domácí a bylo to už 3:0. 
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili velice svižně, když hned ve 
42. min. Polák našel po PVK ve 
vápně Bártu, ten zpracoval míč 
a vystřelil do brány, ale domácí 
zastavil míč na brankové čáře. 
Odtud ho vykopl na Prchala, ale ten 
trefi l jen hráče, míč se odrazil před 
vápno k volnému Bradáčovi, a ten 
vystřelil do šibenice, ale brankář 
zázračně vyrazil na roh. Nedáš – 
dostaneš, se naplnilo ve 45. min., 
kdy po centru do vápna dali domácí 
gól na 4:0. V 61. min. domácí neata-
kovaný hráč prošel středem hřiště, 

udělal kličku Řeháčkovi a střílel 
do prázdné brány na 5:0. Ve zbytku 
zápasu zneškodnil Řeháček čtyři 
stoprocentní góly.
Naše slabina byla hlavně ve středu 
hřiště, kluci si nehlídali natěsno 
hráče a pozdě presovali. Posledních 
17 min. jsme hráli odevzdaně. Díky 
Řeháčkovi jsme nedostali dalších 
8 gólů. Příště hrajeme ve středu 
s Prostějovem a pak máme v sobotu 
derby s Vrchovinou.    

-ls-
MSŽD D

starší žáci – 22. kolo
FC VM – HFK Třebíč 0:1 (0:1)
Střelci: 17. Kovář. Rozhodčí: Hitz-
ger – Denev, Staněk J. Sestava: 
Sysel – Benda, Voneš, Nápravník, 
Gregor – Benda, Ráček, Říha, 
Chytka (56. Vokurka) – Komínek, 
Novotný O. (30. Liška R.)

23. kolo
1. FC Brno B – FC VM 9:1 (3:0)
Střelci: 44. Ráček. Sestava FC 
VM: Sysel (48. Hladík) – Benda, 
Voneš, Nápravník, Pálka – Vokur-
ka (46. Liška), Ráček (47. Hibš), 
Říha, Zsihovics – Komínek, No-
votný O.
Starší žáci odjížděli do Brna s cí-
lem, konečně na jaře vyhrát. Jenže 
utkání se jim vůbec nepovedlo. 
Prvních 17. minut zápasu bylo 
vyrovnaných, ale pak se domácím 
povedla standardní situace a dostali 
se do vedení 1:0. V 24. minutě se 
po střele Zsihoviče dostal míč ke 
Komínkovi, a ten trefi l odkrytou 
branku domácích. Pomezní roz-
hodčí však zvedl praporek a branka 
nebyla uznána pro údajný ofsajd. 
V 20. minutě se z 28 metrů do míče 
opřel střední záložník domácích 
a míč skončil pod břevnem branky 
Sysla – 2:0. V 34. minutě se po kří-
dle uvolnil záložník, nacentroval do 
pokutového území, na míč si naběhl 
záložník a s přehledem zakončil 
k tyči – 3:0.
Druhý poločas začal za převahy 
domácích, když další branka padla 
v 42. minutě z pokutového kopu – 
4:0. V 44. minutě se trefi l z poku-
tového kopu Ráček – 4:1, ale hned 
nato ve 48. minutě opět domácí 5:1. 
Další branky domácích padly v roz-
mezí 10 minut. Konečný stav utkání 
byl pro hosty příliš krutý. Příští 
neděli přivítají naši žáci Pelhřimov 
a ve středu doma Prostějov.      

-dek-
Starší přípravka r. 99

Jihlava – FC VM 8:1
Doležal Ivo
Bedřichov – FC VM 0:3
Kafka Zdeněk, Chevalier Martin, 
Nováček Jan

Starší přípravka r. 2000
V. Bíteš – FC VM 0:4
Pártl Pavel, Rous Dominik, Kafka 
Zdeněk, Jůda Ondřej

Mladší přípravka:
Jihlava – FC VM 12:0
Bedřichov – FC VM 4:2
Vošmera Filip 2                     -chal-

Východočeská divize
starší žákyně

Turnaj Ledeč nad Sázavou
V pořadí třetí soutěžní turnaj jarní 
části zastihl náš celek zejména 
v soubojích s lídrem tabulky Hav-
líčkovým Brodem a Pardubice-
mi nesoustředěný. Soupeři svoji 
důraznou defenzivou a zejména 
nápaditější útočnou souhrou měly 
navrch nad našimi příliš individuál-
ně vedenými akcemi. Teprve utkání 
se Žirovnicí a zejména vydřené 
vítězství nad pořádajícím týmem 
měly charakteristické rysy herního 
projevu našeho kolektivu.
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
10:20 (5:10)
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
12:10 (5:5)
Sokol VM – Pardubice 12:16 
(6:8)

Sokol VM – Žirovnice 21:4 (8:2)
Hrály: Hleba Inna, Syptáková Ve-
ronika – Kratochvílová Hana (18/2), 
Studená Kateřina (15), Partlová 
Markéta (12/5), Zezulová Kristýna 
(4/1), Rosová Terezie (3), Homolová 
Michaela (3), Vávrová Michaela, 
Koudelová Tereza. Trenéři Záviška 
Vincenc, Partlová Edita.

-záv-
Tabulka 1. liga ml. dorostenky

 1. Zora Olomouc 20 19 1 0 588:337 39
 2. Zlín 20 17 1 2 549:424 35
 3. Kunovice 20 14 1 5 555:455 29
 4. Poruba 20 11 1 8 521:510 23
 5. Velké Meziříčí 20 10 0 10 486:494 20
 6. Otrokovice 20 7 3 10 472:514 17
 7. Karviná 20 8 0 12 455:464 16
 8. Vlčnov 20 8 0 12 380:435 16
 9. Zábřeh 20 6 1 13 429:499 13
10. Bohunice 20 3 2 15 436:534 8
11. Veselí nad Mor. 20 1 2 17 368:573 4

Sbor dobrovolných hasičů ve Vel-
kém Meziříčí si vás dovoluje pozvat 
na sportovní odpoledne a soutěžní 
noc na Náměstí ve Velkém Meziříčí. 
V sobotu 15. května 2010 proběhne 
na náměstí soutěž mladých hasičů 
v požárním útoku. Od 14 hodin 
začnou předvádět svoje dovednosti 
nástupci myšlenky zakladatele 
SDH Velké Meziříčí Tita Kršky. 
Pro zájemce bude také zpřístupněna 
velkomeziříčská věž.
Ve večerních hodinách vystř í-
dají hasičské mládí družstva žen 
a mužů, která budou usilovat o nej-
lepší čas v téže disciplíně požárního 
sportu. Soutěží ve Velkém Meziříčí 

pokračuje 15. ročník seriálu soutěží 
Žďárské hasičské ligy. Věříme, že 
40. ročník soutěže Memoriál Ja-
roslava Vaňka přinese napínavou 
podívanou pro všechny příznivce 
hasičů i soutěžní družstva.
Hasiči z Velkého Meziříčí vás zvou 
ke zhlédnutí této soutěže a vaše děti 
k soutěžení v hasičských a doved-
nostních disciplínách. Občerstvení 
bude zajištěno v prostoru náměstí.
Zároveň se omlouváme občanům 
bydlícím na náměstí za zvýšenou 
hladinu hluku v době soutěže a upo-
zorňujeme na uzavírku náměstí 
v uvedený den od 12 do 1 hodiny po 
půlnoci.                 výbor SDH VM

Konečné hodnocení mist rov-
ských soutěží družstev v sezoně 
2009/2010

Krajský přebor
 1. Sokol Bedřichov/Jihlava A 11 9-2-0  52/64,0 29

 2. Gordic Jihlava B 11 9-1-1 51/59,5  28

 3. Jiskra Havl. Brod A 11 7-1-3 36/51,5 22

 4. Caissa Tratex Třebíč C 11 6-1-4 34/48,0 19

 5. Sklárny Bohemia Světlá n. S. A 11 5-1-5 21/39,0 16

 6. Spartak Velké Meziříčí A 11 5-0-6 27/40,0 15

 7. TJ Žďár nad Sázavou B 11 4-2-5 26/41,5 14

 8. SF Gambit Jihlava A 11 4-2-5 21/37,5 14

 9. TJ Náměšť nad Oslavou A 11 4-0-7 28/39,5 12

10. Spartak Pelhřimov B  11 2-2-7 20/36,0  8

11. Spartak Třebíč A 11 2-1-8 23/37,5  7

12. Jiskra Humpolec A 11 2-1-8 19/34,0  7

Bilance hráčů týmu VM A:
S. Kopr 3 vítězství – 2 remízy – 5 
proher/4 b. (úspěšnost 40 %); ing. 
M. Nedoma (C) 3-5-3/5,5 b. (50 %); 
Mgr. Z. Mejzlík 0-4-6/2 b.(20 %); 
M. Bárta 4-5-2/6,5 b. (59 %); Jos. 
Janák 1-5-5/3,5 b. (32 %); T. Mrazík 
6-0-3/6 b. (67 %); J. Jan 5-2-4/6 

b.(55 %); M. Čtveráček 4-2-4/5 b. 
(50 %); J. Paul 0-1-1/0,5 b. (25 %); 
M. Dočkal 1-0-2/1 b. (33 %).

Regionální soutěž – skupina 
„Východ“

1. SF Gambit Jihlava C 8 4-4-0 19/24,5 16

2. Sokol Jámy 8 4-1-3 18/20,5 13

3. TJ Žďár n. Sáz. D 8 3-3-2 14/18,5 12

4. Sokol Nové Veselí 8 2-2-4 13/18,5  8

5. Spartak Velké Meziříčí 8 2-0-6 11/18,0  6

Bilance hráčů z VM:
M. Kučera (C) 1-3-4/2,5 b. (31 %); 
J. Dvořák 2-4-1/4 b. (57 %); J. Ur-
bánek 3-3-2/4,5 b. (56 %); R. Handa 
1-1-1/1,5 b. (50 %); K. Švihálková 
0-0-3/0 b. (0 %); M. Dočkal 1-2-0/2 
b. (67 %); J. Paul 1-1-1/1,5 b. (50 
%); M. Janák 2-0-1/2 b. (67 %); A. 
Dohnalík 0-0-2/0 b. (0 %); V. Pařil 
(Sokol Jámy, C) 6-0-2/6 b. (75 %).
V tabulkách týmů: celkový počet 
odehraných zápasů; vítězství-remí-
zy-porážky; počet vítězných partií 
družstva/celkové skóre z výher 
a remíz v partiích; celkové body 
družstva.                                   -vp-

Handicap Sport Club
Ve dnech 8. a 9. května proběhlo 
v pražských Roztylech otevřené 
mezinárodní mistrovství České re-
publiky v curlingu vozíčkářů. Vel-
komeziříčští curleři ve složení M. 
Charvátová, J. Coufal, B. Dvořák 
a skip P. Gottlieb odjížděli na tento 
turnaj jako obhájci titulu. V sobot-
ním utkání tým z Velkého Meziříčí 
vstoupil do turnaje vítězstvím nad 
Brnem a v odpoledním zápase těsně 

podlehl Praze A. Tímto se posunul 
do bojů o stupně vítězů. V neděli 
dopoledne se Velkomeziříčští utkali 
s favoritem z Nového Města nad 
Metují a ti tuto pozici bez problémů 
potvrdili. Z této prohry se hráči 
z Velkého Meziříčí nevzpamatovali 
a v boji o 3. místo opět s Prahou 
A prohráli. Konečné 4. místo na 
MMČR nebylo snem těchto hráčů. 
Potvrdila se tím malá trénovanost 
kvůli problematické dostupnosti 
tréninku pro naše družstvo.

-char-

Krajský přebor Vysočiny
Konečná tabulka

 1. PSJ Jihlava B 19 1 2 2582 39
 2. Sokol Častrov 15 3 4 2532 33
 3. Sl. Kamenice n. L. 12 3 7 2489 27
 4. TJ Třebíč C 11 1 10 2501 23
 5. Start Jihlava A 10 2 10 2482 22
 6. TJ Třebíč D 11 0 11 2490 22
 7. Sl. Žirovnice B 10 0 12 2456 20
 8. Velké Meziříčí 10 0 12 2451 20
 9. Start Jihlava B 7 5 10 2493 19
10. Sokol Cetoraz 8 2 12 2462 18
11. Sp. Pelhřimov B 6 1 15 2441 13
12. PSJ Jihlava D 4 0 18 2395 8
V jednotlivcích si nejlépe vedl Bo-
humil Lavický s průměrem 433,9, 
obsadil páté místo. Umístění dal-

ších hráčů: 19. Václav Baloun 422; 
58. František Korydek 401,6; 59. Jiří 
Lavický 399,4; 60. Rudolf Krejska 
399; 66. Miroslav Badalík 393,1.
Sdružený krajský přebor dorostu

Konečná tabulka
1. Třebíč  11 1 0 1207 37
2. Nové Město na Mor.  7 2 3 1157 27,5
3. Start Jihlava B 7 2 3 1144 25,5
4. Centropen Dačice C 6 1 5 1127 20
5. Spartak Vel. Meziříčí  4 1 7 1082 12
6. Slavoj Žirovnice B 2 1 9 1023 11,5
7. CHJK Jihlava  0 2 10 984 3
Na sedmém místě v jednotlivcích 
skončil Jan Mička 393,8. Další hrá-
či: 14. Jakub Dycha 367,9; 17. Jiří 
Trnka 361,8; Jan Žák 363,7; Kate-
řina Mičková 361,5; Jana Kováčová 
280.                                        -sta-

Že český hokej nemá budouc-
nost? Tomuto skeptickému tvr-
zení hokejových odborníků z po-
sledních let zasadili naši mladí 
hokejisté v Lotyšsku počátkem 
května tvrdý úder!
We Are the Champions of the 
World… Známá píseň se nechává 
hrát vítězům na celém světě. Malí 
sportovci ji mohou slyšet v mo-
mentě, kdy se jim podaří vyhrát 
například mistrovství republiky. 
I když text písně tento případ tak 
přesně nevystihuje. Před pěti roky 
slyšel zdejší odchovanec tuto 
známou melodii poprvé, když 
3. třída HHK Velkého Meziříčí 
zaznamenala historický úspěch 
a stala se nejlepším týmem v České 
republice. 1. května 2010 v lotyšské 
Rize už text písně přesně vystiho-
val slavnostní příležitost. Po letech 
neúspěchů stanul nějaký český ná-
rodní hokejový tým opět na zlatém 
výsluní. Odchovanec HHK Pavel 
Zacha byl u toho. Po pěti titulech 
mistrů republiky dosáhl úspěchu 
o úroveň výš. Mohl zvednout nad 
hlavu zlatý pohár věnovaný nej-
lepšímu týmu na světě. Nečekaný 
úspěch, který příjemně šokoval 
českou hokejovou veřejnost.
Pro neofi ciální český národní tým 
třináctiletých hráčů, chystající se 
na měření sil národních týmů do 
Rigy, byl vybrán realizační tým, 
který byl pověřen sestavením nej-
silnějšího možného českého výbě-
ru pod názvem Czech Selects 97.
Složení realizačního týmu: gen. 
manager – Michal Ovsjannikov 
(gen. ředitel nadnárodní společ-
nosti Lekov), head coach – Petr 
Jonák (Plzeň), head of the team – 
Pavel Zacha st. (Kometa), assistan-
ce coach – Jiří Kročák (Sparta), 
fyzioterapeut – Denisa Mlýnková 
(Sparta).
Proces př ípravy tř ináctiletých 
reprezentantů českého hokeje byl 
odstartován 6. dubna. Do Nerato-
vic bylo pozváno 68 vytipovaných 
hráčů z celé republiky. Oba trenéři 
na základě tohoto „tryoutu“ vybrali 
dvacetičlenný tým, který v dubnu 
absolvoval přípravné soustředění, 
dále třídenní mezinárodní turnaj 
Spring Challenge Cup v Praze 
a závěrečné třídenní soustředění, 
které končilo dva dny před cestou 
do Lotyšska.
Ještě den před odletem se celý 
tým opět sešel v Neratovicích, 
kde měli hráči na ledě poslední 
modelový trénink, doladily se 

všechny organizační detaily. Ráno 
jsme společně odjeli na pražské 
letiště a odletěli linkou ČSA Praha 
– Riga na:
Turnaj elite AAA – World Selects 
Invitational Riga – Latvia 2010,
neofi ciální mistrovství světa ná-
rodních výběrů hokejových zemí 
ročníku 97.
World Selects Invitational (WSI) 
začíná kategorií tř ináctiletých 
hráčů a končí v šestnácti letech, 
kdy hráči vstupují do ofi ciálních 
mládežnických reprezentačních 
výběrů a jejich mistrovství je už 
organizováno organizací IIHF. 
WSI pořádají tyto subjekty: Selects 
Sports (USA/Kanada), které řídí, 
reprezentuje a sponzoruje Travis 
Howe, vnuk legendárního hráče 
NHL. Dále společnosti Challenger 
Hockey (Central Europe) a Peli-
matkat (Scandinavia).
Mistrovství v Lotyšsku se zúčast-
nily tyto týmy: Kanada – Výběr 
východního pobřeží – provincie 
Ontario (Toronto), Petrohrad – 
Rusko, Výběr oblasti Petrohrad, 
Švédský národní tým, ProHockey 
Canada – Centrální Kanada, Lo-
tyšský národní tým, West Coast 
Selects – Výběr západu USA, 
Finland – finský národní tým, 
SnoFlake Hockey Selects – Nor-
ský národní tým, Mocsow Selects 
Rusko – Výběr moskevské oblasti, 
Czech National Selects – Česká 
republika, East Coast Selects – 
Quebec – Canada, výběr hráčů 
provincie Quebec. U WSI existuje 
pravidlo, že velké hokejové země 
vysílají více národních výběrů, 
menší země pouze jeden.
Příprava českého týmu před WSI 
byla na české poměry mimořádně 
dlouhá, intenzivní a kvalitní. Poda-
řilo se sehnat dostatek fi nančních 
prostředků k tomu, aby mohli být 
do týmu vybráni nejlepší hráči 
podle výkonnosti a aby fi nanční 
nároky akce nebyly pro některé 
rodiny překážkou. Celkové ná-
klady na hráče, jeho pobyt v Rize 
a celou přípravu včetně společného 
vybavení, převyšovaly 50 tisíc ko-
run, ale po rodičích byl požadován 
pouze malý zlomek této částky. 
Sponzoři hradili drtivou většinu 
nákladů, hráči měli vynikající pod-
mínky. Společné vybavení českého 
nároďáku bylo na vysoké meziná-
rodní úrovni. Za náš tým jsme se 
skutečně nemuseli stydět.

-zach-
(Pokračování příště.)

Pavel Zacha – třináctiletý hokejový 
mistr světa z Velkého Meziříčí

FC VM B – FC Rapotice 1:2 
(0:2)
Střelci: 63. Ďurica – 18. Stér, 34. 
Strašák. Sestava domácích: Invald 
R. – Netolický, Kružík, Souček, 
Halámek – Smejkal L. (61. Pokorný), 
Jedlička, Pól, Veselý (45. Jaša) – Ně-
mec, Trnka (25. Ďurica). Rozhodčí: 
Cupl – Krejčí V., Čech.
Úvodní drtivou pětiminutovku 
domácích hosté přežili. Pak začaly 
Rapotice kousat – dobře běhaly, bylo 
jich plné hřiště a důrazem nutily 
v rozehrávce váhající domácí hráče 
k chybám. Navíc byly Rapotice ne-
smírně efektivní – prakticky z první 
šance, která přišla, jak jinak, než po 
nedůrazu a prohraném hlavičkovém 
souboji, se prosadil Stér a poslal 
hosty do vedení. Domácí měli 
sice jako již tradičně platonickou 
územní převahu, vytěžili z ní, ale 
pouze šanci Jedličky, útok jako 
by neexistoval… Hosté naopak 
využili hned svoji další příležitost, 
když znovu nedůrazem a zbytečnou 
snahou o „fotbalové“ řešení obranné 
situace dovolili hostům nejdříve 
odcentrovat a následně po neod-
kopnutém skákavém míči i vstřelit 
druhou branku. Poločas pak dohrála 
Benfi ka v hlubokém útlumu.
Po přestávce domácí přeci jen 
přidali v nasazení a bojovnosti, ale 
znovu a znovu je srážely individu-
ální nepřesnosti. Hosté tudíž hrozili 
nebezpečnými brejky, jenže i jim 

chyběl klid ve fázi fi nální příhry. 
Oživením byl střídající Jaša, který 
se uvedl pohotovou tvrdou střelou, 
již kryl hostující brankář jen s vel-
kým štěstím a následně i několika 
velmi dobrými individuálními 
průniky. Tlak domácích nakonec 
př inesl kontaktní gól, když se 
k vyraženému míči dostal Ďurica 
a vrátil jej technickou ranou do 
sítě Rapotic. Jenže závěrečný tlak 
velkomeziříčské rezervy nepřišel, 
sama se utopila v křeči a nepřesnos-
tech. Jediná standardní situace, za-
hrávaná z boku Kružíkem, minula 
trestuhodně netečována o pár cen-
timetrů zadní tyč rapotické branky. 
Všichni na stadionu se mohli znovu 
přesvědčit, že I. A třída už není 
soutěž, která se dá „nějak odehrát“. 
Vyžaduje nemalou úroveň fotbalo-
vých dovedností a 100 % nasazení 
při patřičné úrovni fyzické kondice. 
Jedno bez druhého zde nestačí ani 
proti Rapoticím, které se při vší 
úctě nenacházejí v rozpoložení 
a kvalitě, na jakou jsme si u nich 
zvykli v minulosti…             -kre-
 1. Náměšť n. O.-Vícenice 20 13 3 4 44:24 42
 2. Nová Ves 20 12 4 4 36:24 40
 3. Stonařov 20 9 8 3 41:24 35
 4. Rantířov 19 10 5 4 35:18 35
 5. Budišov-Nárameč 20 10 5 5 35:25 35
 6. Rapotice 19 10 2 7 38:24 32
 7. Kouty 20 9 3 8 37:32 30
 8. Bohdalov 19 7 3 9 22:27 24
 9. V. Meziříčí B 20 5 7 8 26:27 22
10. Přibyslavice 20 6 4 10 31:37 22
11. Třešť 19 7 1 11 21:32 22
12. Šebkovice 19 5 5 9 27:43 20
13. Štoky 19 3 3 13 23:43 12
14. Křižanov 20 1 7 12 19:55 10
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FOTBAL

ARMWRESTLINGHÁZENÁ

(Dokončení ze strany 1.) „Napří-
klad pod jednou cisternou se hned 
na prvním úseku utrhla krajnice 
a propadla se do škarpy,“ dodává 
konkrétní případ Sáblík. Ale jeho 
obavy z toho, že některé přihlášené 
sbory na poslední chvíli na své pozi-
ce nakonec nedorazí, se nepotvrdi-
ly. „Musím všechny moc pochválit, 
že k tomu přistoupili maximálně 
zodpovědně,“ dodal Sáblík. Navíc 
nedošlo ke zničení žádné stříkačky, 
ač dvacítku jich bylo nutné během 
akce vyměnit.
Hasiči si vyzkoušeli v praxi dálko-
vou přepravu vody, s níž nemají vět-
šinou žádné zkušenosti. Prověřili tak 
svá technická vybavení – stříkačky, 
čerpadla, hadice a podobně. „My 
jsme byli na stanovišti 223 u Dolní 

Libochové v pohodě,“ popisuje 
starosta SDH Lhotky Luboš Marek 
a dodává, „jen bylo nutné doladit po 
celé délce správný tlak v hadicích, 
aby šla voda plynule. S tím nemáme 
zkušenosti. Na některých stanoviš-
tích tak hadice i praskaly.“
Technická organizace akce tak byla 
právě pro nedostatek zkušeností 
náročná. V osm hodin ráno byly 
všechny sbory na svých místech. 
Naplnily hadice vodou a čekaly, 
až k nim z Dolních Louček dorazí 
obarvená voda, kterou pošlou 
dál. Stanoviště přitom byla od 
sebe rozmístěna pravidelně po 
čtyřech stech metrech. Celkem 
bylo potřeba minimálně 3 371 
hadic, 170 čerpadel a 170 radi-
ostanic.       Martina Strnadová

MSD sk. D
FC VM – ČSK Uherský Brod 
2:1 (1:0)
Střelci: Beran (21.), P. Mucha (73.) 
– Lukeš (48.). Rozhodčí: Šenkýř – 
Smekal, Nejezchleb, ž. k. P. Mucha 
(25.), J. Krejčí (35.) – David (24.), 
Josefík (38.), bez č. k. Diváků 315. 
Sestava FC VM: Chalupa – Z. Mu-
cha, P. Mucha, J. Krejčí – Dufek 
(82. Z. Večeřa), Průša, Hort (67. 
Smejkal), Netrda – Beran (57. Ber-
ka), Brychta, Jaroš.
Utkání, v němž si domácí chtěli 
napravit reputaci po nezdarech 
ve dvou předchozích kolech a Brod 
na chvostu tabulky schraňující každý 
bod, fotbalové labužníky zvláště 
v jeho druhé části příliš nepotěšilo. 
Hostům nezbývalo, než do toho jít od 
začátku naplno a byli o něco aktiv-
nější. Přesto se v první velké šanci už 
ve 4. min. po Hortově kolmici ocitl 
Jaroš, jenže Ondrůšek šel rychle na 
zem a meziříčský forvard jej přeho-
dit nedokázal. Z následujícího rohu 
už ale uhodilo. Netrdův ostrý míč 
stačil bek na první tyči jen líznout 
a Beran jej dopravil za vzdálenější 
tyč branky hostů. Další slušnou 
šanci měl o deset minut později po 
tr. kopu za faul na Horta Jaroš, ale 
výborný Ondrůšek byl opět proti 
a ani další Jarošova hlavička v pádu 
gólovou pojistku nepřinesla. V zá-
věru poločasu si vzali slovo Brodští, 

ovšem ani Daňkova střela ze střední 
vzdálenosti, ani Drápala při přečís-
lení domácí obrany díky Chalupovi 
neuspěli. Povedlo se jim to až krátce 
po zahájení druhého dějství, kdy 
si Velmez nevynucenými chybami 
o gól koledoval. Hosté toho využili 
a po levé straně pronikající Lukeš 
střelou, která připomínala spíš nevy-
dařený centr, nedal Chalupovi šanci. 
Namlsaní hosté zahrozili krátce poté 
znovu a výsledné stop jim vystavil 
až spolehlivý brankář domácích. To 
nakoplo Velmez ke zvýšení obrátek, 
což jim v 58. min. vyneslo pokutový 
kop za ruku v šestnáctce při Průšově 
exekuci za faul hostů, jenže Hort ten-
tokrát neuspěl. Rozhodnutí přinesla 
až 73. min. a v ní Netrdův ostrý za-
kroucený míč z tr. kopu, který jeden 
z obránců stačil hlavou jen lehce 
tečovat, gólmanův reflex odrazil 
míč před P. Muchu, a ten už věděl, 
co s ním. Následující urputná snaha 
agresivního a nesmlouvavého soupe-
ře o vyrovnání vyzněla naprázdno. 
Naopak, v 90. min. přečíslení čtyři 
na dva mohl defi nitivně rozhodnout 
Jaroš. Měl to však na dlouhou nohu, 
a tak míč z jeho kopačky těsně míje-
jící překonaného Ondrůška o chlup 
minul levou tyč.
Trenér Milan Volf ke středeční-
mu výkonu svých svěřenců řekl: 
„Věděl jsem, že nás nečeká nic 
lehkého, protože Brod podává na 
jaře velmi kvalitní výkony, což 
předvedl i u nás. Z důvodu posta-

vení mužstev v tabulce každý totiž 
očekával naše snadné vítězství, 
což jistě zanechává stopy i v hla-
vách hráčů a je těžké přesvědčit 
je o opaku. Nakonec bylo naše 
vítězství doslova vydřené. Musím 
kluky pochválit za nasazení, touhu 
strhnout vítězství na svoji stranu 
a že se dokázali dostat z nepříjemné 
situace ve druhém poločase, když 
jsme zbytečně inkasovali a navíc 
neproměnili penaltu.“            -ber-
FC VM – Framoz Rousínov 2:2 
(1:0)
Střelci: Jaroš 2 (3., 62.) – Žoček (53.), 
Klimeš (86.). Rozhodčí: Vaculka – 
Šumšal, Konečný, DS Bajer, ž. k. 
P. Mucha (12.), Hort (67.) – Klimeš 
(58.), bez č. k. Diváků 360. Sestava 
FC VM: Chalupa – Z. Mucha, P. Mu-
cha, J. Krejčí – Dufek (74. Berka), 
Průša, Hort, Netrda – Jaroš (88. Jed-
lička), Beran (Ďurica), Brychta.
Začátek nedělního zápasu se po-
vedl domácím jako málokdy. Už 
ve 3. min. po spolupráci Brychty 
s Jarošem stačil hostující brankář 
Švéda vytěsnit na roh, ale na Ne-
trdův centr a hlavičku kanonýra 
Velmezu nestačil reagovat. Hosté 
se dostali na dostřel až při prvním 
rohu Hartlovou hlavičkou, kterou 
Chalupa bez problémů zneškodnil. 
Meziříčští odpověděli akcí J. Krej-
čího a následnou bombou Jaroše, 
tu ale Švéda stačil vyrazit na třetí 
roh Velmezu, po kterém chyběly 
hlavičce Z. Muchy jen centimetry. 

Vzápětí měl další pokračování 
souboj tvrdě pálícího Jaroše se Švé-
dou, který skončil čtvrtým rohem 
Meziříčí a Hortovým pokusem nad. 
Pak se domácí postupně začali ze 
hry vytrácet, přenechali iniciativu 
soupeři. Na konci první dvaceti-
minutovky unikl po pravé straně 
Klimeš, ve vápně našel nabíhajícího 
Růžičku a jen mizerné zakončení 
uchránilo Chalupovu branku od po-
hromy. Vzápětí, opět po Klimešově 
průniku a střele, kopal Rousínov 
svůj druhý roh. K odraženému míči 
se dostal ve výhodné pozici Fiala, 
ale pálil nad. Aktivnější hosté si 
stále víc troufali, a to se jim málem 
stalo osudným. Po jejich čtvrtém 
rohu šli Meziříčští Jarošem a Bera-
nem do bleskového kontru, na jehož 
konci sice Dufek donutil Švédu jít 
na zem, přehodil jej, ale vzdálenější 
tyč minul. Pohroma č. 2 se valila 
na branku Velmezu po pátém rohu 
Rousínova, kdy k odraženému míči 
měl nejblíže hostující Žoček, jehož 
prudký volej zastavilo břevno. Ještě 
v téže minutě kopali domácí tr. kop 
jenže Dufkovi zakončení nevyšlo. 
Zopakoval si to ještě v kombinaci 
s Hortem, ale výsledek byl stejný. 
Po přestávce bezstarostná hra Vel-
mezu nemohla skončit jinak, než 
srovnáním skóre. Po dvou slepe-
ných standardkách Framozu poslal 
Žoček v 53. min. do vápna Meziříčí 
střílený centr a jemná teč někoho 
z domácích zajistila, že se míč od 

II. liga ženy
Sokol Karviná – Sokol VM 29:30 
(15:17)
Poslední druholigové kolo přineslo 
dramatický souboj o třetí příčku 
konečné tabulky. Přítomní diváci 
viděli bojovné utkání plné zvratů, 
v němž se oba kolektivy střídaly 
ve vedení. Naše hráčky měly lepší 
vstup do utkání (3:4, 8:11). Přibýva-
jící minuty spolu se změnami v se-
stavě následně přinesly i nebývale 
velké množství technických chyb. 
Naši nesoustředěnost a špatnou 
komunikaci v obranné hře využil 
domácí celek a efektivně využitými 
brankovými příležitostmi z bezpro-
střední blízkosti otočil nepříznivý 
vývoj (13:11). Karvinská osobní 
obrana navíc částečně narušila 
i útočnou sílu z postů spojek vel-
komeziříčského týmu. Závěr první 
části hrací doby byl ve znamení 
zlepšení naší útočné souhry, což 
přineslo ovoce v podobě dvoubran-
kového vedení (15:12, 15:17). Ve 
druhém dějství jsme měli mírně na-
vrch díky bojovnosti a zarputilosti 
(16:18, 22:25). Houževnatý domácí 
celek v poslední minutě srovnal na 
29:29. O vítězství a celkové třetí 
příčce našich barev rozhodla šťast-
ná trefa 30 sekund před závěrečným 
zvukovým signálem. 7 m – hody 
7/4:7/4, vyloučení 6:4.
Hrály: Zelníčková M., Lavická 
J. – Klusáčková J. (7/2), Hrůzová 
J. (4), Dvořáková Š. (4/2), Hublová 
H. (4), Vidláková R. (4), Ham-
merová T. (3), Fischerová M. (2), 
Chlubnová J. (1), Plachetská Zu. (1), 
Necidová S., Mejzlíková K. Trenér 
ing. Tvarůžek.                         -záv-

Tabulka II. liga ženy
1. Prior Olomouc 16 14 0 2 445:332 28
2. Kunovice 16 12 0 4 472:373 24
3. Velké Meziříčí 16 10 0 6 479:404 20
4. Karviná 16 9 0 7 490:413 18
5. Veselí nad Moravou 16 7 1 8 465:399 15
6. Poruba B 16 7 0 9 446:411 14
7. Bohunice 16 7 0 9 391:401 14
8. Otrokovice B 16 5 1 10 439:420 11
9. Měnín 16 0 0 16 218:692 0

Sobota 1. 5. 2010 
II. liga muži

Sokol Jul iánov – Sokol VM 
A 34:29 (19:14)
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Šidlo (8/5), Večeřa (7), Matušík 

(4), Raus (3), Fischer Radim (2), 
Konečný (1), K ř íbala Petr (1), 
Kaštan Jiří (1), Necid (1), Kříbala 
Pavel (1), Živčic. Trenér Vaverka

JM liga
Sokol VM B – Sokol Dolní Cere-
kev 24:21 (8:12)
Sestava: Kůra, Kubát – Kříbala, 
Bezděk J., Trojan, Fischer R., Fischer 
L., Novotný R., Novotný V., Necid, 
Kaštan J., Krištof, Babáček, Rosa 
Trenér: Bezděk. Střelci nehlášeni.

Sobota 8. 5. 2010
II. liga muži

Sokol VM A – SK Kuřim 27:29 
(12:11)
Do posledního utkání letošní se-
zony nastupovaly oba týmy s od-
lišnou motivací. Zatímco náš tým 
porážkou v Juliánově ztratil jistotu 
druhého místa, Kuřim přijela bo-
jovat o přežití v soutěži a v utkání 
to bylo nakonec vidět. Na poslední 
zápas přijela hosty podpořit spousta 
fanoušků, kteří Kuřimi vytvořili 
téměř domácí atmosféru.
Přestože domácí nastupovali do 
zápasu s touhou vyhrát, od prv-
ních minut začala vyrovnaná par-
tie. Domácí si chvílemi vytvářeli 
dvoubrankový náskok, který ale 
hosté likvidovali. Nedař ila se 
především obrana, kdy se hráči 
Kuřimi individuálně dostávali na 
hranici 6 metrů, odkud již neměl 
náš brankář žádné šance. Naopak 
v útoku se našim hráčům dařila 
střelba z postu spojek. Do druhé 
poloviny nastupovali Meziříčští 
s pouze dvoubrankovým náskokem. 
I druhý poločas se Kuřim bojovným 
výkonem brankově držela našeho 
týmu a v 27. minutě byl stav 26:24 
pro nás. V nervózním konci utkání, 
který ovlivnila vyloučení na obou 
stranách, bohužel domácí ztratili 
v útoku nápaditost. Kuřim navíc 
několika skvělými zákroky podržel 
brankář a z následných protiútoků 
se hosté střelecky nemýlili. Během 
posledních třech minut dokázali 
vstřelit 5 branek a zcela tak otočili 
zápas ve svůj prospěch. 
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Večeřa (9), Šidlo (6/5), Matušík 
(6), Konečný (2), Raus (2), Kříbala 
Petr (1), Bezděk (1), Kříbala Pavel, 
Živčic, Fischer Radim, Kaštan Jiří, 
Necid                                          -nav-

Mistrovské zlato zpátky
ve Velkém Meziříčí

Na prvního máje se v Městci Krá-
lové konalo mistrovství České re-
publiky v armwrestlingu, sportovní 
verzi klasické páky. Nominační klíč 
byl letos lehce odlišný od předcho-
zích let, kdy se do každé váhové 
kategorie na MR nominovalo 8 
závodníků dle výsledků z extra-
ligových soutěží. Tento rok se na 
každou ruku kvalifi kovalo 36 borců 
plus 5 obhájců s tím, že každý si až 
na samotném MR zvolí kategorii 
dle aktuální váhy.
Za meziříčský Armwrestling club 
Vysočina se s přehledem nominoval 
Tomáš Mička, který se v nominač-
ním bodování bez rozdílu váhy na 
obě ruce vešel do top 5. Místní klub 
AWC Vysočina od loňského roku 
sdružuje ještě závodníky z Třebíče 
a Jihlavy. Za Třebíčskou část se 
na MR nominoval Petr Uhlíř a za 
Jihlavu Monika Slováková, bývalá 
mnohonásobná mistryně republiky 
a medailistka z mistrovství Evropy 
i světa, která se vrátila po několi-
kaleté pauze.
Na samotné soutěži si zástupci na-
šeho klubu vedli opravdu výborně. 
Petr Uhlíř v nejtěžší váhovce na 
cenný kov ještě nedosáhl, když 
smolně obsadil neoblíbené čtvrté 
místo.
U Tomáše Mičky šlo o jubilejní 
páté mistrovství, a protože na všech 

předchozích sbíral střídavě druhá 
a třetí místa, přál si letos konečně 
protrhnout smůlu a získat titul. Na 
levou ruku se mu podařilo projít 
do fi nále bez prohry, stejně jako 
před třemi roky ve Velkém Mezi-
říčí, kde mu ale ve fi nále porážku 
dvakrát oplatil Rostislav Svačina 
z Podivína a bral zlato. Letos se 
situace opakovala a Mička se ve 
finále opět potkal se Svačinou, 
tentokrát s nejmladším z trojice 
bratrů, Radkem. Po prvním fi nálo-
vém zápase, který Svačina dokázal 
vyhrát, se zdálo, že se bude historie 
opakovat a titul opět poputuje do 
Podivína. Oba borci tedy měli po 
jedné prohře a o vítězi musel roz-
hodnout další zápas. V něm se po 
dobrém startu podařilo Mičkovi 
udržet výhodnější pozici a po boji 
přeci jen získat mistrovský titul. 
Ten později ještě doplnil o bronz 
na pravou ruku. Do Meziříčí se tak 
po dvou letech vrací zlato, tehdy 
jej získala Lucie Komínková na 
juniorském mistrovství. Návrat se-
niorského zlata se koná po čtyřech 
letech, naposledy zde bylo zásluhou 
Vlastimila Póla.
Monika Slováková v těžší ženské 
kategorii nenašla rovnocennou 
soupeřku a zaslouženě do Jihlavy 
přivezla dvě zlaté medaile. Pokud 
se Monice podaří sehnat dostatek 
sponzorů, zúčastní se letošního 
mistrovství světa v americkém 
Las Vegas.

awcvysocina.cz

Velká cena Vysočiny v kolové
sobota 15. 5. 2010 ve 14 hodin, tělocvična základní školy v Borech

Program: v 9 hodin turnaj žáků v kolové (pořádá Favorit Brno)
ve 14 hodin Velká cena Vysočiny

Hosté: Tereza Kosíková (krasojízda – Favorit Brno),
bratři Pospíšilové (dvacetinásobní MS v kolové)

Přepravili vodu…

břevna odrazil do sítě. Meziříčským 
trvalo šest minut, než našli způsob, 
jak na hosty vyzrát. V začátku 
poslední třetiny utkání zahrával tr. 
kop Netrda a Jaroš hlavou neomylně 
vrátil Velmezu vedení. Tentýž hráč 
mohl v 70. min. pravděpodobně 
rozhodnout, zvlášť kdyby si všiml 
výhodněji postaveného Ďurici. Po 
Netrdově dlouhatánském průniku 
však volil střelu a mířil vedle. Pře-
sto však byli hosté téměř po celý 
druhý poločas aktivnější. Dokla-
dem toho byl jejich rohový kop č. 
9, po kterém následoval zblokovaný 
volej Růžičky a J. Krejčí operující 
v té chvíli na brankové čáře vyhla-
vičkoval míč směřující do horního 
rohu na roh č. 10. V závěru Framoz 
snažící se za každou cenu vyrov-
nat zapomínal na zadní vrátka. 
Díky tomu se po dalším Netrdově 
průniku dostává do gólové pozice 
Jaroš, trefi l však jen clonícího hrá-
če. Vzápětí šel Velmez do jasného 
přečíslení, jenže ani tentokrát neu-
spěl. Trest přišel pět minut nato. Po 
chybách na vlastní půlce se k míči 
zadarmo dostali hosté, vyslali 
do šance Klimeše a jejich kano-
nýr nezklamal.O další body bude 
Velmez bojovat venku. Soupeřem 
jim bude Konice. Milan Volf měl 
k výkonu mužstva výhrady: „Chtěli 
jsme potvrdit tři těžce vybojované 
body ze středy a odpoutat se tak od 
svých pronásledovatelů v tabulce, 
bohužel jsme šanci vlastní hloupostí 

nevyužili. Prvních dvacet minut 
Rousínov nevěděl, kam dřív sko-
čit. Bohužel jsme drtivou převahu 
a krásnou hru potvrdili jen jednou 
brankou. Pak soupeř hru vyrovnal, 
byl i lepší. Ve druhém poločase 
jsme opět zbytečně inkasovali, ale 
svůj den měl Jirka Jaroš a druhou 
brankou nás opět dostal do vedení. 
Soupeř pak hrál vabank a dostal 
nás pod tlak a vyrovnal po naší 
hrubé taktické chybě tři minuty 
před koncem. Takto ztracené body 
hodně mrzí, ale dle průběhu utkání 
je dělba bodů asi spravedlivá. Štve 
mě ale, když máme soupeři zasadit 
rozhodující úder a poslat jej do 
kolen, tak neproměníme vyložené 
šance a dostaneme tím soupeře zpět 
do hry. Začínám pozorovat, že kluci 
začínají být psychicky i fyzicky una-
vení, neboť celou zimní přípravu 
a jaro nás trápí velice úzký kádr, 
proto dostanou větší příležitost 
nadějní dorostenci.“                 -ber-
 1. Šardice 23 15 6 2 48:12 51
 2. Slovácko B 23 13 5 5 45:18 44
 3. Žďár n. Sáz. 23 11 4 8 34:26 37
 4. Velké Meziříčí 23 10 5 8 28:37 35
 5. Konice 24 10 4 10 32:36 34
 6. Rosice 24 8 8 8 33:37 32
 7. Třebíč 23 8 7 8 30:29 31
 8. Napajedla 24 9 4 11 30:37 31
 9. Blansko 23 7 9 7 34:37 30
10. Vikt. Otrokovice 23 6 11 6 30:23 29
11. Pelhřimov 24 7 8 9 29:36 29
12. Uherský Brod 23 6 7 10 30:34 25
13. Vyškov 23 7 4 12 23:29 25
14. Rousínov 24 5 10 9 23:33 25
15. Boskovice 23 4 6 13 25:50 18

Lhotečtí hasiči při překonání rekordu.             Foto: archiv SDH Lhotky

DUATLON KAMENNÁ
V neděli 16. 5. 2010, Kamenná – koupaliště

Kontaktní adresa: Milan Procházka, 724 091 786, milprochazka@seznam.cz
Kategorie: muži do 40, 50, 60, 60+; ženy do 35, 35+; štafety (dvoučlenné)

Délka tratí: 5 km – běh, 18 km – kolo, 2 km – běh
Přihlášky: písemně do 7. května na adresu www.kamenaci.eu; osobně 

v místě prezence v den závodu.
Kompaktní cyklistická přilba je povinná pro všechny účastníky závodu!!!


