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Založeno roku 1919

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ v Budišově

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

– Rododendrony, azalky
– Zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
– Skalničky, trvalky, okrasné trávy
– Popínavé rostliny
– Dřeviny na živé ploty

Už potřiatřicáté nabídla vel-
komeziříčská hotelová škola od-
borníkům i laické veřejnosti tra-
diční gastroden, tedy přehlídku 
gastronomických dovedností stu-
dentů třetích ročníků oboru ho-
telnictví. Ti prezentovali celkem 
třiasedmdesát výrobků, z toho 
například šestadvacet dortů, jede-

Novinkou letošního gastrodne byly semináře pro veřejnost

Učili se dělat
šťavnatý steak i moučníky

Člen gastrotýmu Nowaco Jan Heřmánek předvedl na semináři pro veřej-
nost, jak udělat vynikající steak.                                     Foto: Iva Horká Obce mohou žádat 

o další fi nance
na prevenci kriminality
Příspěvek na prevenci kriminality nabízí obcím kraj Vysočina. Ty o něj 

mohou požádat až do 25. května 2010. Kraj hodlá na spolufi nancování 
například kamerových systémů, osvětlení a oplocení rizikových míst či 
třeba zabezpečovacích a vyhodnocovacích souborů nebo speciálního po-
čítačového vybavení rozdělit 1,2 milionu korun. „Obec může kraj požádat 
o spolufi nancování projektu až do výše 300 tisíc korun s tím, že se sama 
bude podílet na nákladech minimálně dvaceti procenty,“ upřesnil jednu 
z podmínek Josef Pokorný z krajského odboru sekretariátu hejtmana. Jde 
o již druhou výzvu programu prevence kriminality. „V ní budeme rozdě-
lovat krajské peníze, které mohou pomoci obcím s technickou stránkou 
prevence kriminality,“ dodal hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

První výzvu programu kraj vyhlásil již na přelomu roku a týkala se 
obcí v těsné blízkosti dálnice D 1, které se v důsledku toho potýkají se 
zvýšenou kriminalitou. Mezi žadatele rozdělil především státní dotace 
z ministerstva vnitra. Ze šesti přihlášených uspěli čtyři – Velké Meziříčí, 
Měřín, Velká Bíteš a Humpolec. Již v březnu jim krajští zastupitelé dopo-
ručili přidělit státní dotaci – Velkému Meziříčí 500 tisíc korun, Měřínu 
486 tisíc korun a Velké Bíteši 273 tisíc korun, přičemž té dalších 227 tisíc 
korun do půl milionu dodá kraj ze svého rozpočtu.

Velkomeziříčští tyto peníze využijí k rozšíření kamerového dohlíže-
cího systému a osvětlení rizikových míst. Pořídí jednu novou kameru 
na parkoviště k Bille na Hornoměstské ulici a osvětlením vybaví ulici 
K Novému světu. Celkově vynaložené náklady dosáhnou asi 625 tisíc 
korun. Bítešští hodlají kamerový dohlížecí systém města založit. Mají 
připravený projekt za více než 900 tisíc korun. Za tyto peníze v prvé řadě 
vybaví mobilní kamerou s vysokou rozlišovací schopností Masarykovo 
náměstí. V Měříně chtějí zejména osvětlit riziková místa městysu. Za 
největší díl peněz z celkové částky téměř 986 tisíc korun doplní veřejné 
osvětlení do ulic, kde dosud zcela chybí. Za zbytek peněz hodlají připravit 
vytipovaná místa pro pozdější osazení kamerami.

Martina Strnadová

náct slavnostních a osm masových 
mís, čtyř i odbytová střediska, 
tři slavnostní tabule a nespočet 
dalších, převážně cukrářských 
výrobků a studených mís. Zmíně-
né práce jsou součástí hodnocení 
předmětu praxe v uvedeném roční-
ku studia, tedy nejde o závěrečnou 
zkoušku.

Kromě hlavní prezentace byl 
i letošní ročník obohacen soutěžemi 
a zábavným programem, mimo jiné 
hudebním vystoupením zpěváka 
Davida Deyla. Letošní novinkou 
byla podle sdělení vedení školy 
soutěž pro žáky základních škol 
Poznej, co jíš, do níž se zapojilo tři 
sta dva žáků. „Měli za úkol pomocí 
smyslů rozpoznat o jaké druhy 
surovin a potravin jde,“ přiblížila 
akci hlavní organizátorka gastrodne 
Růžena Marková, „oslovili jsme na 
sto dvacet škol z celého regionu.“ 
Další soutěžení, gastroštafeta, 
pak bylo obměnou běhu číšníků, 
kdy obratnost byla ještě doplněna 
profesními úkoly jako nalévání 
polévky, zakládání inventáře či 
servírování kávových šálků.

Zkrátka, na gastrodni minulou 
středu si mohl každý vybrat, co je 
jeho srdci nejmilejší. Třeba dívky 
a ženy proto rozhodně nepohrdly 
seminářem o moučnících, ale ani 
módní přehlídkou, kde mohly 
okukovat mnohé, svatební šaty ne-
vyjímaje. Převážně muže, jakožto 
milovníky steaků, pak jistě zaujala 
praktická ukázka, jak si správně 
vybrat maso a připravit z něho 
chutný steak, a co víc, za přijatel-
ný peníz. „Důležitá je teplota při 
úpravě, na začátku je třeba steak 
opéci zprudka na grilu či pánvi při 
cca 200 až 250 stupních Celsia. Po 
asi dvou třech minutách maso otočit 
a teplotu snížit na cca 170 stupňů. 
Tím je zaručeno, že maso nebude 
vysušené, ale naopak šťavnaté,“ ra-
dil Jan Heřmánek, člen celonárod-
ního týmu kuchařů, a přidal k tomu 
spoustu dalších doporučení.

Potěšitelný je také fakt, že vedení 
školy podporuje charitativní akce. 

(Pokračování na straně 2.)

Exit D 1 Velké Meziříčí východ je již od neděle 16. května uzavřen. 
Důvodem je oprava dálničního mostu na 146. kilometru, která pokračuje 
v jeho polovině ve směru jízdy z Brna do Prahy. Tato uzavírka potrvá až 
do 15. srpna 2010. Z dálnice v tomto směru není možné sjet, ale nájezd na 
Prahu zůstává zachován. Nejbližší sjezd do Velkého Meziříčí je západním 
exitem. Avšak jen do příštího pondělí 24. května. Poté bude uzavřena 
i tato rampa dálniční křižovatky Velké Meziříčí – západ vpravo i vlevo. 
Důvodem této uzavírky je realizace rekonstrukce mostu číslo 602-030 
na krajské komunikaci II/602. „Uzavírka je povolena od 24. května do 
25. října 2010. Funkci k obsluze přilehlého území převezmou sousední 
sjezdy,“ vysvětluje Hana Strnadová, vedoucí krajského odboru dopravy 
a silničního hospodářství, a dodává, že provoz na dálnici v obou pruzích 
v místě opravy zůstane nedotčen. Objízdná trasa pro místní a tranzitní 
dopravu v souvislosti s připravovanou uzavírkou na silnici II/602 bude 
vedena po dálnici D 1 v úseku Velké Meziříčí – východ – Měřín.
(Další info strana 3.)                              Text a foto: Martina Strnadová

Východní dálniční exit 
je již uzavřen

O tom, že velký sál Jupiter clubu 
(JC) ve Velkém Meziříčí, kde se 
koná drtivá většina kulturních a pre-
zentačních akcí ve městě, potřebuje 
rekonstrukci, není pochyb. Byl vy-
stavěn ve třicátých letech minulého 
století jako sokolská tělocvična. 
Od té doby v něm proběhly pouze 
drobné úpravy, větší zásahy se tam 
doposud nekonaly, což se postupem 
let negativně projevilo. Nelze opo-
menout špatné podloží, avšak ani to, 
že nemalým podílem přispěla také 
povodeň v roce 1985, kdy se hlavní 
sál ocitl pod vodou. „Tehdy došlo 
patrně k tomu, že se jenom vymě-
nily parkety, ale už zřejmě nebyla 
udělána řádná izolace,“ míní ředitel 
Jupiter clubu Milan Dufek, „vzlínání 
vlhkosti mělo za následek, že se 
začala vzdouvat podlaha, která je 
nyní v důsledku toho zvlněná. Pro-
blémová je ale i střecha, ovšem u té 
s rozsáhlou rekonstrukcí vzhledem 
k vysoké fi nanční náročnosti zatím 
nepočítáme.“

Plné vytížení objektu na náměstí, 
kterým ročně projde na 70 tisíc 
návštěvníků, přimělo vedení města 
a Jupiter clubu k tomu, aby se celou 
záležitostí zabývalo. Budova sice 
není v havarijním stavu, ale některé 
technické, dispoziční i jiné poža-
davky již pokulhávají za dnešními 
běžnými standardy. Proto Rada 
města již v loňském roce rozhodla 
o tom, že je nutné rekonstrukci 
zmíněného sálu řešit komplexně 
– to znamená vybouráním stáva-
jícího a vystavěním moderního 
sálu s novou dispozicí i technickým 
vybavením. Ředitel JC v předminu-
lém čísle představil zpracovanou 
architektonickou studii společnosti 
Ateliér WIK, která tento problém 
řeší. „Ta by měla napomoci rea-
lizaci dalších kroků, vedoucích 
především k nalezení potřebných 
fi nančních zdrojů,“ připomněl M. 
Dufek. A peníze – zhruba 60 až 70 
milionů korun – jsou právě v sou-
časné době problém, který brzdí za-

hájení vlastní rekonstrukce. Kdy se 
s ní začne, si zatím nikdo netroufá 
odhadnout. Jednou z cest by mohly 
být dotace z evropských fondů, 
které je možné čerpat ještě do roku 
2013. „Hledali jsme intenzivně, ale 
zatím jsme bohužel nenašli žádný 
grant, do kterého by se tato akce 
dala přihlásit, a následně z něho 
získat finance. Nicméně budeme 
shánět dál,“ přislíbil starosta města 
František Bradáč. Na co ale město 
peníze našlo, je oprava fasády bu-
dov Jupiter clubu. S tou se začne už 
letos o prázdninách.

Výstavbou nového sálu dojde 
k zásadním změnám nejen v jeho 
charakteru, ale i v přilehlých pro-
storách ve všech patrech. Například 
v prvním podzemním podlaží bude 
umístěn sklad rekvizit, prostor pro 
elevaci výsuvného hlediště. V prv-
ním nadzemním podlaží vznikne 
nová šatna, vstup s rampou, bistro, 
sociální zařízení, bar, prostorný 
klimatizovaný sál, teleskopické 
jeviště s moderním technickým 
vybavením. Ve druhém nadzem-
ním podlaží bude bar, zázemí pro 
účinkující, nový charakter získá 
i galerie sálu. Úplně nahoře se pak 
počítá s kavárnou včetně kuřárny, 
zázemí pro zvukaře a osvětlovače. 
Samozřejmostí je i bezbariérový 
přístup pro handicapované spolu-
občany, který vyřeší instalace dvou 
samostatných výtahů.

Iva Horká

Studie rekonstrukce sálu v Jupiter clubu 
je hotova, nyní se hledají peníze

Je to právě padesát let, co se 
v červnu 1960 nastěhovaly první 
děti se zdravotním postižením do 
Ústavu sociální péče (ÚSP) v Kři-
žanově. V té době se o ně staraly 
řádové sestry, které však v roce 1975 
odešly do církevních zařízení. V po-
čátcích našlo v ústavu svůj domov 
šedesát dětí, v současné době jde 
o 146 klientů, přičemž nejmladšímu 
je pět a nejstaršímu šedesát jedna let. 
Nepřetržitý provoz u nich zajišťuje 
celkem devětadevadesát zaměst-

Křižanovský ústav oslavil 
padesáté výročí založení

Shirley Valentine

Divadelní představení se Si-
monou Stašovou v hlavní roli. 
Jupiter club, velký sál, 19. 5. 
v 19.30 hodin.

Vernisáž ZUŠ
Vernisáž výstavy prací žáků 
ZUŠ ve Velkém Meziř íčí. 
Čtvrtek 20. 5., výstavní síň JC, 
v 17 hodin.

Večer
s Janem Burianem
Písničkář, spisovatel, publi-
cista a tel. moderátor vystoupí 
ve čtvrtek 20. 5. v 17 hodin 
v Husově domě VM (U Světlé 
24) s tématem Ekologie duše 
aneb Co dělat, abychom si 
zachoval i zdravý rozum 
a kulturní úroveň? 

Výstava 
ÚSP Křižanov

Od pátku 21. 5. bude otevřena 
výstava prací a výrobků s ná-
zvem Život na zámku klientů 
ÚSP Křižanov k 50. výročí za-
ložení. V předsálí kina Jupiter 
club Velké Meziříčí.

Volejbalisté slaví 
10 let v extralize 

Exhibiční zápas za účasti 
hvězd proběhne v pátek 21. 5. 
v 18 hodin v tělocvičně u kos-
tela
Více strana 10

O víkendu
Start 02

V sobotu 22. 5. taneční zábava 
na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí www.skivm.cz

Cyklo závody 
na Fajťáku

V neděli 23. 5. Cyklo zá-
vody – Velká cena Fajťáku 
www.skivm.cz
Více strana 9 

Avizní okénko připravila 

nanců v čele s ředitelkou ústavu 
PhDr. Marií Bartoškovou. Ta je ve 
funkci od prvního ledna 1982. Před 
ní vedl zařízení Josef Vít – od roku 
1962 do posledního prosince 1981. 
Vůbec prvním vedoucím však byl 
Ludvík Kafka (1960–1962) z Mos-
tišť. Ten se, na rozdíl od svého ná-
stupce Víta, který již zemřel, osobně 
zúčastnil velkolepé oslavy, konané 
k tomuto výročí minulou neděli 
v Katolickém domě v Křižanově.    

(Pokr. str. 3.)
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Zprávy z jednání Rady města z 5. 5. 2010
(Pokračování z minulého čísla – 12. května.)

7. Zdroj:  4 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  4 tis. Kč – § 3392 víceúčelový sál JC – dofi nanco-
    vání projektu pro územní řízení (změna
    sazby DPH z r. 2009 – 19 % na r. 2010 –
    20 %)
8. Zdroj:  5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
 Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3419 dotace pro SKI KLUB Velké Me-
    ziříčí, se sídlem Fajtův kopec
 Účel:   pořádání cyklistického závodu „Velká
    cena Fajťáku 2010“ – 3. ročník pořádaný
    dne 23. 5. 2010
9. Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 20 tis. Kč – § 2333 dofi nancování PD pro SP – protipo-
    vodňová opatření města Velké Meziříčí
    zadané fi  Pöyry Environment a. s. (změna
    sazby DPH z 19 na 20%

 7. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2010
Částka v Kč Poskytovatel  Účel
 28 000 Kraj Vysočina Na akceschopnost JPO na rok 2010
 60 000 Kraj Vysočina Na podporu projektu „Zajištění
  osvětových kampaní k udržitelnému
  rozvoji a podpoře zdraví“ č. ZZKV
  5-09/1a
 405 360 Min. zemědělství Na činnost odborného lesního hos-
  podáře za období IV. čtvrtletí 2009
 202 600 Min. fi nancí Na volby do Parlamentu ČR

 8. Rada města schválila obsazení bytů dle návrhu bytové komise. Jde 
o byt v ulici Sokolovská, Čermákova a Karlov.

 9. Rada města schválila podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí pro rok 2010:
1. bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou 

farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18 k dočasnému využívání 
věže kostela sv. Mikuláše, a to v období od 1. 6. do 31. 8. 2010

2. bude uzavřena pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa v roz-
sahu přiložené nabídky

3. provozní doba bude Po–So 9 – 17 a Ne 13 – 17 hodin
4. jednotné vstupné ve výši 10 Kč za osobu
5. po ukončení akce budou vyčísleny náklady obou smluvních stran 

na její zabezpečení a Radě města bude předložen návrh na rozdělení 
tržeb ze vstupného.

10. Rada města jmenovala do funkce předsedy Komise pro rodinu a děti 
při Radě města Velké Meziříčí Mgr. Josefa Prokopa.

11. Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit projekty granto-
vého systému města Velké Meziříčí na rok 2010 dle přílohy materiálu, 
dále Rada města schválila částku 40 000 Kč na přímou podporu akcí: 
Den Země 2010, Světový den bez tabáku 2010, Národní dny bez úrazů 
2010, Evropský týden mobility 2010, Den bez aut, Dny zdraví, Měsíc 
neziskového sektoru 2010.

12. Rada města vzala na vědomí zprávu velitele o činnosti zásahové 
jednotky SDH Velké Meziříčí za rok 2009.

13. Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o provozu IP tele-
fonní ústředny města Velké Meziříčí.

14. Na jednání Rady města proběhla valná hromada Jupiter clubu s. r. o. 
Velké Meziříčí.

15. Rada města vzala na vědomí zprávu o návrhu na využití budovy 
domova pro seniory na ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. 
Rada města doporučuje tento materiál předložit Zastupitelstvu města 
na vědomí.

Ing. František Bradáč, starosta města (Pokračování na straně 3.)

Hasičské závody na náměstí
se změnily v ostrý zásah

Zdravotnická záchranná služba 
(ZZS) kraje Vysočina má další nové 
výjezdové stanoviště. Ve Velké Bí-
teši bylo otevřeno minulou středu. 
Zdravotníci do své první služby 
v něm nastoupili vzápětí, hned 
v sobotu 15. května. Směnný chod 
bítešského pracoviště zajišťuje 
vždy jedna posádka - záchranář 
spolu s řidičem záchranářem, tedy 
bez lékaře. K dispozici bude mít 
dva zásahové vozy. „Když posádka 
jedné směny vyjede před koncem 
pracovní doby k př ípadu, tak 
druhá, nastupující po ní, musí mít 
k dispozici další vůz,“ vysvětluje 
Vladislava Filová, ředitelka ZZS 
kraje Vysočina.

Novostavba záchranky vyrostla 
v bítešské průmyslové zóně Koší-
kov, v těsné blízkosti dálnice D 1. 
Tato lokalita byla zvolena z důvodu 
co nejlepšího pokrytí území kraje 
Vysočina, který tak rozšířil počet 
svých pracovišť ZZS na sedmnáct. 
Záchranářům umožní co nejrychleji 
zasáhnout zejména při nehodách na 
dálnici, ale i v ostatních případech 
přednemocniční neodkladné péče.

Slavnostního předání střediska 
do užívání se ujali hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek a starosta 
Velké Bíteše Miroslav Báňa, když 
společně přestřihli pásku. „Zá-
chranka plní nezastupitelnou roli 
v systému krajského zdravotnictví. 
Nové středisko znamená další 
vylepšení kvality a dostupnosti 
zdravotní péče nejen pro obyvatele 
kraje. Je důležité, a to především 
v blízkosti dálnice, aby záchranná 

služba měla optimální podmínky 
pro plnění svých povinností,“ zdů-
raznil přitom hejtman. Bítešský 
starosta Báňa jeho slova doplňuje: 
„Umístění u dálnice je ideální 
z důvodu rychlého zásahu, ale navíc 
výjezd houkajícího vozidla neruší 
obyvatele v zástavbě. Pro nás je 
důležité, že konečně máme v Bíteši 
kompletní integrovaný záchranný 
systém – moderní záchranku, ha-
siče a připravuje se i zdokonalení 
obvodního oddělení policie.“

Novostavba je jednopodlažní, ne-
podsklepená se dvěma garážovými 
stáními pro dva zásahové vozy a za-
střešená pultovou střechou. Rozklá-
dá se na 308 metrech čtverečních. 
Pozemek o rozloze 1200 metrů 
čtverečních věnovalo město Velká 
Bíteš, které navíc investovalo půl 
milionu korun do projektové pří-
pravy akce. Kraj s výstavbou začal 
v srpnu loňského roku a dokončil 
ji letos v dubnu. „Stavbu střediska 
hradil kraj Vysočina a přišla na 
10,5 milionu korun,“ sdělil náměs-
tek hejtmana Libor Joukl.

Vedení kraje přitom poděkovalo 
všem, kteří se na budování nového 
střediska ZZS podíleli, městu Velká 
Bíteš, které přispělo svým neza-
nedbatelným dílem, i ZZS kraje 
Vysočina, na jejíchž bedrech bude 
ležet další chod pracoviště.

Během června kraj Vysočina ote-
vře ještě nová stanoviště v Jemnici 
a Přibyslavi. Další v Habrech, Polné 
a Kamenici nad Lipou jsou ve fázi 
projektové přípravy.

Martina Strnadová

Ve Velké Bíteši již funguje
stanoviště záchranky

Letos postaví asi polovinu
svalených náhrobků

Židovská obec Brno bude letos pokračovat v postupné obnově židov-
ského hřbitova ve Velkém Meziříčí. Obdrží na to dotaci z kraje Vysočina 
ve výši téměř 73 tisíc korun z fondu na zachování a obnovu kulturních 
památek. K tomu přidá více než 121 tisíc korun ze svého. Povinný podíl 
města Velké Meziříčí v tomto případě činí asi 48 a půl tisíce korun.

Letošní etapa obnovy velkomeziříčského židovského hřbitova je již 
druhou v pořadí. První proběhla vloni a práce zakončí v příštím roce 
třetí etapa. Celkové náklady jsou vyčísleny na více než 242 tisíc korun. 
Akce spočívá zejména ve znovupostavení povalených náhrobků. „Mno-
hé stojí. A z těch ležících bychom letos měli postavit asi polovinu. Tedy 
zhruba 150 kusů náhrobků povalených buď vandaly nebo zubem času,“ 
vysvětluje postup prací architekt Jaroslav Klenovský ze Židovské obce 
Brno. Podle něj tedy půjde o nejrozsáhlejší etapu. Některé náhrobky 
bude nutné zrestaurovat. Další úpravy počítají s prořízkou přerostlých 
stromů a jiné vegetace.

Brněnská židovská obec hodlá opravit i novou synagogu na Novosa-
dech. Žádala proto o dotaci z evropských peněz, z regionálního operač-
ního programu. „Bohužel jsme neuspěli. Na opravu synagogy přitom 
potřebujeme 15 až 20 milionů korun, což sami nemůžeme uhradit,“ říká 
Jaroslav Klenovský. Jedinou možnou variantu tedy vidí v postupných 
dílčích opravách. „Až skončíme s opravou hřbitova, pustíme se po částech 
do synagogy, což ale bude trvat léta,“ dodává.

Židovský hřbitov ve Velkém Meziříčí byl založen v roce 1650 a sloužil 
svému účelu až do druhé světové války. Ve druhé polovině devatenáctého 
století se počet židovského obyvatelstva ve městě postupně snižoval. 
V roce 1942 židovská obec ve Velkém Meziříčí zanikla zcela, když byli 
její obyvatelé deportováni do Terezína. Do té doby na hřbitově vyrostlo 
1306 kamenných náhrobků ať již barokního nebo klasicistního typu. Brá-
na židovského hřbitova je v současné době zamčená a objekt není volně 
přístupný. Ale v případě zájmu o jeho prohlídku je možno půjčit si klíč 
po domluvě ve staré synagoze.                 Text a foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) Kaž-
doročně ve stejný den konání 
gastrodne probíhá sbírka Ligy 
proti rakovině a nejinak tomu bylo 
i minulou středu. Vedle toho mohli 
lidé přispět do pokladničky přímo 
na hotelové škole na pomoc dětem 
nemocným cystickou fi brózou. Pod-
le sdělení organizátorů sbírky se 
vybraly bezmála dva tisíce korun.

Velkolepou výstavu kulinář-
ského umění, která každoročně 
do prostor hotelové školy u Světlé 
přiláká kolem pěti tisíc lidí, pra-
videlně navštěvují také zástupci 
státní správy a samosprávy, part-
nerských hotelových škol včetně 
kolegů ze zahraničí, představitelé 
sponzorských a vystavujících fi rem. 
Nejinak tomu bylo i letos, kromě 
zástupců města Velké Meziříčí, 
kraje Vysočina či italského města 
San Benedetto del Tronto, poctila 
gastroden svojí návštěvou i první 
místopředsedkyně Parlamentu 
ČR Miroslava Němcová a spousta 
dalších pozvaných hostů. Ty při-
vítala ve společenské místnosti 
ředitelka hotelové školy a obchodní 
akademie ing. Marie Tománková. 
Jak pro náš týdeník uvedla, zažila 
období před sedmnácti lety, kdy 
se pod jejím vedením gastroden 
konal ještě v Jupiter clubu (JC) na 

Novinkou letošního gastrodne byly semináře pro veřejnost
Učili se dělat šťavnatý steak i moučníky

náměstí. V dubnu 1994 se ale kvůli 
rekonstrukci JC přesunul do prostor 
hotelové školy a od té doby už to 
tak zůstalo. „Domnívám se, že je 
to lepší z několika důvodů – v naší 
škole máme více prostoru, navíc se 
mohou zúčastnit i studenti v rámci 
doprovodných akcí a nemalou 
roli hrála také fi nanční stránka za 
pronájem sálu,“ vysvětlila Marie 
Tománková. Ta oceňuje výsledky 
svých studentů, ale také jejich 
rodiče, kteří svoje děti na studiích 
fi nančně podporují. Připomněla pak 
některé ročníky přehlídky, třeba 
rok 2001, kdy škola oslavila sté vý-
ročí, ale i další, jichž se zúčastnily 
výrazné osobnosti společenského, 
kulturního a sportovního života.

Starosta města San Benedetto del 
Tronto Giovanni Gaspari vyzdvihl 
aktivitu českých kolegů z místní 
hotelové školy zvláště v dnešní 
nelehké ekonomické situaci v Ev-
ropě. Vyslovil také přání na příští 
rok, kdy by rád do Velkého Meziříčí 
přivezl italské studenty. Ti naši, 
čeští, do Itálie jezdí na praxi už 
několikátým rokem.

Iva Horká

(Více fotografi í si můžete prohléd-
nout na našem webu www.velkome-
ziricsko.cz.)

Oblíbené vyřezávání ovoce (car-
ving) bylo na gastrodni k vidění 
také v praxi. Vyřezaný meloun 
s nápisem obdivovali pozvaní hosté 
na rautu.      

Foto: Iva Horká

Druhé místo za slavnostní dort 
(Vzhůru do oblak) v oboru cukrář 
vybojovala Markéta Gruberová. 

Foto: Iva Horká

V sobotu 15. května 2010 jsem se 
zúčastnil závodů dobrovolných ha-
sičů na náměstí. Během závodu žen 
se ozvalo z davu: „Hoří budova na-
proti radnici.“ Budova radnice to 
nebyla, hořel však byt v domě č.p. 
24, který je v majetku města, a ve 
kterém sídlí pohřební služba. Větší 
část publika se přestěhovala k rad-
nici a sledovala rychlý a pohotový 
zásah našich dobrovolných hasičů, 
kteří byli pořadateli Memoriálu 
Jaroslava Vaňka.

Během několika minut se na 
místo dostavili i profesionální 
hasiči z Velkého Meziříčí, kteří se 
zapojili do likvidace požáru. Za 
chvíli se na místo dostavily další 
jednotky hasičů z okolí. Ty však 
již nemusely zasahovat – požár byl 
již zlikvidován.

Touto cestou bych chtěl vy-
jád ř it poděkování především 
našim dobrovolným hasičům za 
jejich pohotový a rychlý zásah 
a samozřejmě poděkování patří 
i profesionálním hasičům. Dále 
děkuji všem všímavým hostům 
z restaurace Obecník, kteří upo-
zornili na požár přítomné hasiče. 

Josef Komínek,
místostarosta městaV bytě nad pohřební službou hořelo.                            Foto: archiv MěÚ

Stanoviště v bítešské průmyslové zóně.       Foto: archiv KrÚ Vysočina
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Slovo hejtmana
Sešel jsem se začátkem května se specialisty, kteří se v našich měs-

tech a obcích zabývají informačními technologiemi čili vším, co souvisí 
s počítači. Při debatě s nimi jsem si jen potvrdil, co už jsem dříve věděl. 
V těchto lidech a jejich práci má Vysočina důležité bohatství – jen stejně 
neviditelné jako ty elektronické sítě. Měsíc předtím na třináctém ročníku 
konference „Internet ve státní správě a samosprávě“ v Hradci Králové 
byla Vysočina hodně vidět tradičně v tom nejlepším světle. Jako první 
samosprávný úřad vůbec zde kraj Vysočina převzal prestižní ocenění 
české internetové elity „Český zavináč“, která je pravidelně udělována 
od roku 1999. Ve zdůvodnění jsme slyšeli: „Rozhodli jsme se ocenit 
dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační společnosti na celém 
území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě 
na politickou příslušnost.“

Je totiž známou a uznávanou skutečností, že od roku 2001 všechna poli-
tická uskupení ve vedení kraje podporovala informatizaci regionu, kterou 
vždy považovala za jednu z rozvojových priorit celého kraje. Výsledkem 
je řada úspěšných projektů jako je krajská páteřní síť RowaNet, datový 
sklad kraje, kontaktní centrum, účast kraje v mnoha mezinárodních 
projektech a v poslední době např. řada projektů rozvoje elektronizace 
zdravotnictví tzv. eHealth. Pro dodržování této kontinuity jsme toto vý-
znamné ocenění přebírali spolu s mými předchůdci ve funkci hejtmanů 
– Františkem Dohnalem a Milošem Vystrčilem. Cenu chápu především 
jako poděkování a uznání všem počítačovým nadšencům nejen na našem 
úřadě, ale v celém regionu. Vzájemná vstřícná spolupráce všech úřadů je 
základním předpokladem pro naše úspěchy. I v celostátním kole soutěže 
Zlatý erb se internetové stránky a další elektronické služby našich měst 
a obcí pravidelně umísťují na předních pozicích. I letos se stránky městyse 
Okříšky na Třebíčsku umístily v kategorii „Nejlepší webové stránky obce“ 
na vynikajícím druhém místě. Navíc Okříšky zvítězily v soutěži o zvláštní 
cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky. 
A je to mimo jiné už léta výraznou měrou zásluha Zdeňka Ryšavého, který 
je dnes naším krajským radním pro informatiku a dlouholetým správcem 
webových stránek Okříšek. V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové 
stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty 
roku zařadily ofi ciální stránky města Moravské Budějovice, loňský 
vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý erb. Máme i další velké 
ambice. Jsme průkopníky v elektronizaci zdravotnictví. Kraj intenzivně 
pracuje na projektech elektronických služeb pro pacienty i zdravotníky. 
Krajský úřad i jednotlivé městské úřady jsou tradičně aktivní v oblasti 
evropských IT projektů, aktuálně například připravovaná technologická 
centra ORP a kraje.

Náš kraj patří dlouhodobě mezi absolutní republikovou špičku v ob-
lasti zavádění nových informačních technologií. Odborníci o tom vědí 
a uznávají to. V mnohém jsme inspirací pro jiné kraje, které k nám chodí 
pro rady. Mým cílem je udržet přímou cestu tohoto zrychlujícího vlaku. 
Dlouholetý tahoun tohoto rychlíku a vynikající odborník Petr Pavlinec 
z krajského odboru informatiky a jeho nadšení kolegové z měst a obcí mě 
ostatně budou stále motivovat. Jak to řekl při našem setkání jeden z nich, 
Josef Švec z Velkého Meziříčí: „Je třeba mít vizi a také ji podložit praco-
vitostí.“ Byl jsem potěšen tím, že on to tak vnímá u našich informatiků. 
A já vím, že stejné vlastnosti mají i „ajťáci“ v celém kraji.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

V minulém roce byla Radou měs-
ta odsouhlasena výpůjčka měřícího 
zařízení pro městskou policii. Od 
té doby proběhlo několik měření 
a výsledky ukazují, že řidiči jezdí 
rychleji, než by měli, a to i přesto, 
že začátek i konec měřeného úse-
ku je vždy označen přechodným 
dopravním značením. „Poslední 
měření proběhlo v jednom dni 
ve druhé polovině dubna v ulicích 
Třebíčská a Oslavická v době od 
devíti do čtrnácti hodin. Nejvyšší 
pokutu jsme uložili řidiči, který 
v místě, kde je nejvyšší dovolená 
rychlost třicet kilometrů v hodině, 

jel rychlostí téměř dvojnásobnou,“ 
přibližuje měření Petr Dvořák, 
vedoucí městské policie.

Výsledky měření: Třebíčskou 
ulicí po dobu měření projelo 387 
vozidel, přičemž nejvyšší povole-
nou rychlost 50 km/h překročili 4 
řidiči. Nejvyšší naměřená rychlost 
byla 58 km/h.

Oslavickou ulicí po dobu měření 
projelo 73 vozidel, přičemž 11 ři-
dičů překročilo nejvyšší dovolenou 
rychlost, v tomto případě 30 km/h. 
Nejvyšší naměřená rychlost v tomto 
úseku byla 56 km/h.

Veronika Poulová, MěÚ

Upozorňujeme občany na uzavírky
Upozorňujeme občany, že v termínu od 24. 5. 2010 od 12 hodin do 

31. 10. 2010 do 24 hodin, bude na krajské komunikaci II/602 provoz 
omezen ve třech bodech:

Na mostu 602-031 u křižovatky se silnicí III/0015 – Lavičky bude 
úplná uzavírka

Na mostu 602-030 přes sjezd – nájezd dálnice D1 Velké Meziříčí 
– západ bude uzavřena pouze jedna polovina vozovky a provoz bude 
řízen střídavě světelným signalizačním zařízením.

Most 602-029 u fi rmy Auto Opel Dobrovolný bude úplně uzavřen 
a provoz zde bude veden po náhradní provizorní souběžné komunikaci 
a řízen střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení.

Objízdné trasy:
Po dálnici D1 od sjezdu – nájezdu D1 – Měřín na sjezd-nájezd dálnice 

D1 Velké Meziříčí-východ (exit 146).
Exit 141 – VM západ bude po dobu uzavírky úplně uzavřen.
Přes místní část Hrbov a Svařenov a přes částečně uzavřené dva mosty 

střídavě na světelné signalizační zařízení. Objízdnou trasu nemohou uží-
vat nákladní automobily nad 3,5 t, které odpovídají předpisům pro jízdu na 
dálnici (konstrukční rychlost nad 80 km/h). Dopravní obsluha pro Hrbov 
a Svařenov bude mít vjezd možný.                                              -MěÚ-

Výsledky měření městskou policií 
ve Velkém Meziříčí

Patnáctou cimrmanovskou hru 
České nebe z pera dvojice autorů 
Svěrák-Smoljak, která byla nomi-
nována na cenu Alfréda Radoka 
2008, přivezlo do našeho města 
Žižkovské divadlo v pondělí desá-
tého května.

Šlo o asi 294. reprízu, přičemž 
premiéra se konala 28. 10. 2008 
v pražském domovském divadle. 
To funguje na naší kulturní scéně 
už více než čtyřicet let. Za tu dobu 
vyprodukovalo celkem patnáct 
inscenací – Akt (1967), Vyšetřo-
vání ztráty třídní knihy (1967), 
Hospoda na mýtince (1969), Vražda 
v salonním coupé (1970), Němý 
Bobeš (1971), Cimrman v říši hudby 
(1973), Dlouhý, široký a krátkozra-
ký (1974), Posel z Liptákova (1977), 
Lijavec (1982), Dobytí severního 
pólu (1985), Blaník (1990), Záskok 
(1994), Švestka (1997), Afrika 
(2002) a České nebe (2008). Z toho 
téměř polovinu mohli velkomezi-
říčští diváci zhlédnout v Jupiter 
clubu. Od roku 1998 do letoška to 
bylo sedm her – Posel, 
Záskok, Dlouhý-široký, 
Afrika, Švestka, Vražda 
a Nebe. Toto předsta-
vení hrají nejen v naší 
a Slovenské republi-
ce, ale také v rakouské 
Vídni.

Vzhledem k tomu, že 
cimrmanovské hlášky 
už jaksi patří ke stan-
dardní komunikační 
výbavě většiny Čechů 
napříč generacemi, stojí 
za to vidět i tento kus. 
V něm se to dvojsmysly 
a různými vtipnými 
průpovídkami jenom 
hemží. Kdo tedy hru 
ještě neviděl na vlastní 
oči někde v divadle, bu-
diž mu alespoň slabou 
útěchou DVD, které 
podle slov členů sou-

boru má vyjít do konce letošního 
roku.

Cimrmanův dramatický kšaft, jak 
je uvedeno v jeho podtitulu, je zasa-
zen do českého nebe. V něm zasedá 
komise, jež má být ideální, a její 
členové – praotec Čech, Jan Ámos 
Komenský a svatý Václav – jsou po-
važováni za výkvět národa. A jsou 
to právě oni, kdož rozhodují o tom, 
koho vzít z očistce do nebe. U toho 
se ukázalo, že ani oni nejsou ideální 
a mnohdy ochotně nad ledasčím 
přivřou oči. Vyšly najevo zajíma-
vosti, které odhalovaly charaktery 
jednotlivých postav, jako třeba, že 
Komenský až zase takový hrdina 
nebyl, Hus se projevil jako ješitný 
chlapík a svatý Václav jako dobrák 
od kosti, avšak trochu naiva.

Jelikož na zemi v té době zuří 
první světová válka, žádostí o po-
stup do nebe narostlo, a tak se stá-
vající komise rozhodne přibrat další 
členy. A tady nastává často jablko 
sváru. Zatímco Jan Hus byl přijat 
vcelku bez výhrad, stejně jako Karel 

Havlíček Borovský, Božena Něm-
cová neprošla. Husovi se nelíbily 
její milostné vztahy. Komenský se 
ale nevzdal a s důrazem na ženský 
prvek v komisi nakonec prosadil 
babičku Boženy Němcové, ženu bez 
neřestí. Několikrát padl návrh na 
přijetí Járy Cimrmana, ale … „ten 
bohužel ještě žije,“ zaznělo. Dalšími 
postavami byl málo známý vojevůd-
ce Jan Václav Radecký z Radče, 
maršál rakouské armády, a Miro-
slav Tyrš, kritik a historik umění, 
který měl nemalý podíl na založení 
Sokola. Poslední dvě osobnosti jsou 
veřejnosti poměrně málo známé, 
a tak je hra alespoň trochu přiblížila. 
O co šlo ale nejvíc, byl typický hu-
mor Cimrmanů. Naskakuje mi husí 
kůže, pravil bojovník za pravdu Hus 
nebo na otázku Jak se máte? zněla 
odpověď Jak na zemi, tak i na nebi. 
Zlidovět by mohla také omluva za 
pozdní příchod od svatého Václava: 
Promiňte, trochu jsem se zamodlil 
a spousta dalších vynikajících 
slovních hříček. Že bylo představení 

dotaženo do nejmenších detailů, 
dokazovala i Nebeská mana, neboli 
jídelníček pověšený na zdi. Menu 
bylo opravdu stylové – polévka 
rajská, hlavní chod Evino jablko 
v županu, moučník biskupský chle-
bíček a nápoj svěcená voda.

Škoda jen, že Smoljak se Svěrá-
kem další hru už psát patrně nebu-
dou. „Myslím, že jsme završili to, 
co nás na tématu Cimrmana a jeho 
doby těšilo,“ nechal se slyšet starší 
z autorské dvojice Smoljak (79), 
„a jsme rádi, že jsme mohli využít 
naší nedávné obrozenecké historie, 
plné sympatické nacionalizace.“ 
A jak pro média řekl Z. Svěrák (74), 
bylo prý těžké, aby se po čtyřiceti 
letech neopakovali. Na hře, do níž 
podle svých slov přitáhli všechno 
národní haraburdí, pracovali dva 
roky a vykutali ji údajně jako hor-
níci. Dolovali ale velmi velmi pilně 
a usilovně, což je na výsledku moc 
dobře vidět. České nebe je považo-
váno za Cimrmanův drahokam.

Iva Horká

Přitáhli jsme do hry všechno národní haraburdí, míní L. Smoljak
České nebe řešilo vlastenectví s humorem

Ve Velkém Meziříčí se představili: zleva Praotec Čech Jan Hraběta, Babička Boženy Němcové Marek Šimon, Jan Ámos 
Komenský Ladislav Smoljak, maršálek Radecký Václav Kotek, svatý Václav Petr Reidinger, Miroslav Tyrš Zdeněk Škrdlant, 
Jan Hus Jaroslav Weigel, Karel Havlíček Borovský Robert Bárta.                                                          Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) Tam vedení ústavu muselo celý program pře-
sunout. Původně plánovaná vystoupení na pódiu v areálu tamního zámku, 
kde ÚSP sídlí, nebylo možné kvůli velmi chladnému počasí absolvovat.

Setkání zahájila ředitelka M. Bartošková, která přivítala všechny 
hosty – rodiče a příbuzné klientů, bývalé i současné pracovníky ústavu, 
jeho sponzory a přátele, zástupce kraje, obcí, měst a ostatních zařízení 
sociálních služeb, ale také poslance Parlamentu ČR Jana Kasala. Během 
dopoledního programu, jež uváděla sociální pracovnice ÚSP Petra Kolou-
chová, se představili klienti jednotlivých oddělení. Připravili si zpěv, tance 
či vtipné scénky. Publikum je ocenilo všechny, zejména pak vystoupení 
s bongy pod vedením Svatavy Drlíčkové. Neodmyslitelně ke každé akci 
patří ústavní hudební skupina Šafářanka, která hrála i tentokrát. Součástí 
oslav bylo též předání pamětních listů vzácným hostům, ale i těm, jež 
jsou v ústavu od samého začátku. Závěr pak patřil opernímu pěvci Jaku-
bu Pustinovi a jeho hostu, rockovému zpěvákovi Martinu Polednovi. Ti 
zazpívali jak operní árie, tak mimo jiné i Polednovu autorskou píseň. Po 
skončení programu v bývalém kině si potom zájemci mohli prohlédnout 
ústav, ale také prostornou zahradu kolem zámku. V ní byly i pro veřejnost 
připraveny koně, se kterými se v zařízení provádí třikrát týdně hipoterapie 
a její nadstavba parawestern (westernové ježdění handicapovaných lidí), 
u níž je nutný aktivní přístup klienta v sedle.

Křižanovský ústav oslavil padesáté výročí založení
ÚSP Křižanov patří mezi zařízení s celoročním pobytem pro děti, 

mládež a dospělé s mentálním postižením. Děti jsou přijímány od věku 
tří let. Ústav je v renesančním zámku, který byl do současné podoby 
přestavěn v roce 1866 rodem Teuberů. Je obklopen zámeckým parkem 
o rozloze 4,5 hektaru. Kapacita ústavu je nyní 146 klientů, z toho je 71 
mužů a 75 žen. Do budoucna by se měla snížit na 142. Průměrný věk je 
asi 33 let. Původní omezení věkové hranice, která byla do 26 let klienta, 
bylo zrušeno. Nyní je věkový limit neomezený.

Iva Horká

Klienti ústavu se předvedli ve hře na bonga pod vedením Svatavy 
Drlíčkové (uprostřed).                                                  Foto: Iva Horká

Současná ředitelka ústavu Marie Bartošková a Ludvík Kafka, který byl 
prvním vedoucím zařízení.                                              Foto: Iva Horká
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Narodil se 17. srpna 1887 na zámku 
Persenbeugu v Dolních Rakousích. 
Byl prasynovcem Františka Jose-
fa I. Domácí učitelé ho vychovávali 
v přísně katolickém duchu. Potom 
studoval na vídeňském gymnáziu 
u skotských františkánů. Od roku 
1905 začala jeho vojenská kariéra 
u jezdectva v Čechách a Haliči. 
Studoval na Karlo-Ferdinandově 
univerzitě v Praze. Politiky se však 
stranil. V roce 1914 byl přidělen 
k v rch-
nímu 
velení 
armády 
v  Tě š í -
ně .  Byl 
jedním 
z  m á l a 
panov-
níků, 
j e n ž  s e 
osobně 
zúčast-
nil bojů 
světové 
války. 
Po smrti císaře Františka Josefa, 
dne 21. listopadu 1916, nastou-
pil na trůn. Všechna rozhodnutí 
projednával s Radou ministrů, jež 
rozhodovala o vnějších a váleč-
ných záležitostech. Zavedl různá 
sociálněpolitická opatření (např. 
zákon na ochranu nájemníků, vy-
tvoření ministerstva sociální péče 
či ministerstva národního zdraví). 
Jeho snahy o mír vedly ke stále 
hlubšímu rozporu s německou říší, 
ale též s německými národními 
spolky ve vlastní zemi. V roce 1919 
byl vypovězen ze země – v zájmu 
bezpečnosti republiky se někdej-
ším nositelům koruny a ostatním 
př íslušníkům domu Habsburg-
Lothringen, pokud se tito výslov-
ně nezřeknou příslušnosti k pa-
novnickému domu a všech s tím 
souvisejících vladařských nároků 
a neprohlásí se za věrné občany 
republiky, nařizuje vyhoštění ze 
země. A tak do konce svého života 

byl vyhnancem z Německého Ra-
kouska. Žil v exilu ve Švýcarsku, 
v Maďarsku a nakonec na Madeiře, 
kde 1. dubna 1922 zemřel ve věku 
sotva třiceti pěti let. Jeho pohřbu se 
v kostele Nossa Senhora v Monte 
ve Funchalu 5. dubna zúčastnilo 
asi 30 000 lidí. Tam je pohřben do 
dnešního dne. Dne 3. října 2004 byl 
blahořečen papežem Janem Pavlem 
II. Anatole France, francouzský 
romanopisec, o něm prohlásil: „…je 

to jediný 
slušný 
člověk, 
j e n ž  s e 
sám po-
stavil do 
čela ar-
mády, ač 
byl spí-
š e  ja k o 
světec 
a nik do 
mu nena-
slouchal. 
Upřímně 
toužil po 

míru, a proto byl opovrhován ce-
lým světem. Byla zde veliká šance, 
která však byla promarněna.“

Kdo byl onen panovník?
Karel František Josef Ludvík Hu-
bert Jiří Maria Habsbursko-Lot-
rinský – poslední císař rakouský 
(1916–1918), poslední král uherský 
(1916–1918, korunován v Buda-
pešti) a nekorunovaný poslední 
král český (1916–1918). Když se 
řekne František Josef I., tak jedni 
vzpomínají s nostalgií na milosti-
vého pána a jiní se posmívají, že 
to byl senilní dědeček. Ale všichni 
ho dobře znají. Když se řekne, ze-
jména mladým, o Karlovi I., tak se 
diví, o koho vůbec jde. Dějiny jsou 
různé. Každý může, ba měl by mít 
svoje vlastní hodnocení různých 
události. Ale nejpodstatnější je to, 
že není možné zapomínat, skrývat 
nebo měnit fakta. Je třeba je při-
jmout a mluvit o nich.

P. Lukasz Szendzielorz

Zapomenutý císař

Českobratrská církev evangelická
20. 5. v 17 hodin: Večer s Janem Burianem (písničky a mluvené 
  slovo na téma: „Ekologie duše aneb Co dělat, aby – 
  chom si zachovali zdravý rozum a kulturní úroveň?“)
23. 5. v 9 hodin: Neděle svatodušní (konfi rmační slavnost s vyslu-
  hováním večeře Páně) 
 v 18.30 hodin: Setkání střední generace
Setkání jsou otevřena všem. Pokud není uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz 

-pj-

Program bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 19. 5.
 7.00 Mše sv. za Jaroslava Mejzlíka a Janu,
 za bratra Jaroslava a manželku o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
20.00 Novéna k Duchu svatému
Čtvrtek 20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
 7.00 Mše sv. za rodiče Večeřovy a děti
 a za rodiče Svobodovy a duše v očistci o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodiče Pavlů, sestru a bratra o. L. Sz.
18.00 Hrbov o. M. P.
20.00 Novéna k Duchu svatému
Pátek 21. 5. Svátek výročí zasvěcení katedrály v Brně 
 8.00 Mše sv. za Marii a Norberta Štoksovy 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 Jana Rosu a živou
 a zemřelou rodinu Rosovu o. L. Sz.
20.00 Novéna k Duchu svatému o. L. Sz.
Sobota 22. 5.
 7.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu
 Padělkovu, rodiče, prarodiče, bratra Antonína
 a duše v očistci o. M. P.
18.00 Mše sv. za Antonína Jana, Stanislava Jiráka
 na poděkování za Boží pomoc a ochranu o. M. P.
21.00 Svatodušní vigilie, za farníky o. L. Sz.
 9.00 Lavičky o. L. Sz.
Neděle 23. 5. Slavnost seslání Ducha svatého 
 7.30 Mše sv. za rodiče, děti a celou přízeň o. M. P.
 9.00 Mše sv. za zemřel. Františka Doležala
 a manželku Martu o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za Aloise Sýkoru
 a rodiče Anežku a Františka Klímovy o. L. Sz.
17.30 Májová pobožnost o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Ďáskovy, dceru a syna o. L. Sz.

Farní oznámení
Trvá novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Zveme ke společné 

modlitbě každý den ve 20 hodin. Ve středu v 18 hodin bude náboženství 
pro mládež. Ve čtvrtek bude po večerní mši sv. teologická hodina. V pá-
tek od 14 do 15.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 19.30 bude příprava na svátost 
manželství – V. setkání. Za týden slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. 
V sobotu ve 21.00 zveme na svatodušní vigilii. Sbírka bude věnovaná na 
charitativní účely. Ve středu od 17 do 18 hodin a v pátek po večerní mši 
sv. je možné se ještě přihlásit na biřmování, které bude v roce 2012. 

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Pod hrází rybníka se nacházela munice
Dne 7. 5. 2010 v době okolo 16. hodiny byl oznámen nález munice obje-

vené pod hrází rybníka Kadolec v k. ú. Křižanov. Na místě bylo nalezeno 
detektorem kovů celkem 14 kusů dělostřeleckých granátů.

Objasnili krádež motoru a elektrických kabelů
Policisté SKPV, oddělení obecné kriminality ve Žďáře nad Sázavou 

objasnili krádež motoru a elektrických kabelů z areálu fi rmy v obci Kozlov. 
Podezřelí z krádeže jsou dva muži ze Žďárska. V objektu sušky obilí po 
přestřižení elektrického přívodního kabelu odcizili elektromotor a další 
dva stejné motory si připravili k odcizení. Dále vnikli do objektu odchovny 
dobytka, kde odstříhali elektrické kabely v celkové délce 95 metrů. Výše 
škody byla vyčíslena na 61.000 korun. 

Pohřešované osoby
PČR pátrá po pohřešovaných osobách: 

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 

neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM
Info: www.acvm.ic.cz

Kontakt:
Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Delfín zazářil v Budišově 
Občanské sdružení Delfín Velké Meziříčí připravilo 25. dubna kulturní 

odpoledne v budišovském sále. Během programu vystoupili Hill Dance, 
Pohodáři s rytmickými hrátkami, taneček krásných slečen ve společen-
ských šatech, nechyběla přehlídka svatebních šatů, malých družiček, vstup 
Pohodářů s harmonikou a závěr patřil nám všem zúčastněným. Bohatá 
tombola, prodejní stánečky, profesionální služby třeba i z nehtového stu-
dia. Děkujeme velmi všem, kteří se podíleli na přípravách, podporovali 
nás, rodičům, hostům, a těšíme se na další spolupráci. Určitě podobou 
akci uděláme i ve Velkém Meziříčí ke konci školního roku. 

POHODÁŘI vás zvou na převážně hudební, rytmické, pohodové setká-
vání v klubu Delfín POZOR ZMĚNA až od 18 hodin každý sudý týden!

CHŮVIČKA – od 14. května pátek od 8 do 12 hodin nabízíme hlídací 
služby pro malé děti. Kdykoliv během této doby můžete zanechat vaši rato-
lest Hance a Terce – vysokoškolačkám pedagogické fakulty, které se na ni 
moc těší. Mají nachystané hry, zpívání, malování, tvoření a třeba i možnost 
procházek. Vše bude po domluvě s rodiči. Příspěvek činí 40 Kč za dítě.     -juk-

Ve středu 21. 4. 2010 se usku-
tečnilo na polním letišti u Nových 
Sadů instrukčně metodické za-
městnání hasičských jednotek, kde 
byly seznámeny se zásadami plnění 
letadel Letecké 
hasičské služby. 
Letecká techni-
ka se využívá 
k  l e t e c k é m u 
hašení požárů 
lesních a trav-
natých porostů. 
Účastnily se jed-
notky Hasičské-
ho záchranného 
sboru požární 
st an ice Velká 
Bíteš, Velké Me-

Veškeré informace k hledaným osobám sdělte nejbližšímu útvaru PČR 
nebo na linku 158.                                                                  -zprac. simf-

Luboš Prokop, 27 let, vysoký 170 
až 180 cm, hubené postavy, plavé 
vlasy, hnědé oči.

Michal Veverka, 37 let, vysoký 
170 až 175 cm, střední postavy, 
středně dlouhé hnědé vlasy.

Srdečně vás všechny zveme na pouť
ke cti sv. Zdislavy v neděli 30. května 2010 

v Křižanově
Program:

v 6.15 hodin – mše svatá – celebruje P. Mgr. Tomáš Holcner, farář v Kři-
žanově
v 7.30 a v 10.30 hodin – mše sv. – celebruje Mons. Jiří Mikulášek, gene-
rální vikář brněnské diecéze
ve 14.30 hodin – svátostné požehnání svatá Zdislavo, patronko rodin, 
oroduj za nás!                                                                                    -jd-

Ve čtvrtek 13. května 2010 se ve 
velkém sále Jupiter klubu, i přes 
nevlídné květnové počasí, rozsvítilo 
sluníčko. A to v podobě pěveckých 
souborů při ZŠ Školní pod názvem 
Sluníčko a Harmonie. Již v tradič-
ním čase se uskutečnil další z řady 
koncertů těchto souborů po vedením 
Mgr. Olgy Komárkové a Mgr. An-
drey Svobodové. Tentokrát si zvo-
lily písničky v duchu šedesátých až 
osmdesátých let minulého století. 
S určitou nadsázkou i parodií zněly 
sálem písničky našich populárních 
zpěváků té doby – Nadi Urbánkové, 
Michala Davida, Stanislava Hložka, 

Vynikající úspěch v odborných soutěžích 
žáků 3. ročníku automechaniků

Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
Ve dnech 16. – 19. 3. 2010 se konalo místní kolo soutěže v odborných 

dovednostech – poznávání součástí používaných v automobilech, prak-
tická činnost při opravách a seřizování automobilů

1. místo Libor Šídlo, 2. Karel Novák, 3. Antonín Pávek 
Krajské a celostátní soutěže 

Automobileum 2010
Dne 15. 4. 2010 se uskutečnilo v SŠ automobilní Jihlava krajské kolo 

v ovládání osobního automobilu za účasti 14 soutěžících kraje Vysočina.
Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku, automechanici Karel Novák 

a Roman Sobotka. Karel Novák se umístil na 2. místě a spolu se 3 žáky SŠ 
automobilní Jihlava reprezentoval kraj Vysočina v národním kole ve dnech 
12. 5. a 13. 5. 2010 v Sosnové. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev 
z jednotlivých krajů. Družstvo kraje Vysočina se umístilo na 2. místě, náš 
žák Karel Novák se v soutěži jednotlivců umístil na 3. místě.

Automechanik junior 2010
Dne 21. 4. 2010 proběhla v SŠ automobilní Jihlava krajská soutěž žáků 

3. ročníků oboru vzdělání automechanik. Soutěžilo 10 žáků ze škol vyu-
čujících tento obor. Za naši školu soutěžil Antonín Pávek, který se umístil 
na 1. místě, a ve dnech 12. 5. a 13. 5. 2010 reprezentoval kraj Vysočina 
v národním kole, které se konalo rovněž v SŠ automobilní Jihlava. Soutěže 
se celkem zúčastnilo 28 žáků ze všech krajů České republiky. Antonín 
Pávek se umístil na velmi pěkném 2. místě.

Vedení školy děkuje žákům za dosažení vynikajících výsledků a vzor-
nou reprezentaci školy i kraje na celostátních soutěžích.

Ing. Alena Vodová, ředitelka školy

Před 155 lety, 16. 5. 1855, zemřel 
ve Velkém Meziříčí zdejší kaplan 
Jan Havlíček. P. Havlíček, známý 
jako národní buditel, si hned po svém 
příchodu do města roku 1839 zřídil 
soukromou školu a 12 let připravoval 
nadané žáky v mateřském jazyku 
ke studiu gymnázia. Přitom je zá-
roveň vzdělával v národním duchu. 
Ze své vlastní knihovny půjčoval 
lidem české knihy, a tím podporoval 
český národní život ve městě spolu 
s MUDr. Františkem Skřivanem. 
Mezi jeho žáky patřila i budoucí spi-
sovatelka Františka Stránecká, kte-
rou vyučoval společně s jejími bra-
try. V roce 1855, kdy ve městě byla 
epidemie tyfu, se při zaopatřování 
nemocných nakazil a zemřel.  -ripp-

Vyučoval spisovatelku

Petra Kotvalda a jiných. Ti starší ze 
souboru Harmonie neopomněli i le-
gendy Semaforu Suchého a Šlitra 
a jejich písničky. Vedení souborů 
se podařilo navodit atmosféru té 
doby a mladým zpěvákům pak obo-
hatit vystoupení pestrým dobovým 
oblečením. Posluchači, převážně 
z řad rodičů a prarodičů, odměnili 
účinkující nejen bouřlivým po-
tleskem, ale i popěvováním těchto 
melodií. Jejich poděkování patří 
vedoucím souborů a doprovodným 
hudebníkům, zvláště za trpělivost, 
vždyť v souboru Sluníčko účinkují 
i děti předškolního věku.       -pz-

ziříčí a předurčené jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů obcí Velká 
Bíteš, Velké Meziříčí, Křižanov, 
Osová Bítýška, Měřín. 
Text a foto: David Dvořáček, DiS.

Sluníčko a Harmonie v JC
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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

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.

Firma RD dřevo s. r. o.
z Velkého Meziříčí 

přijme

montážníky
oken

(včetně finálního zapravení)

Tel:
602 754 963, 566 523 663

rddrevo@rddrevo.eu,
www.rddrevo.eu

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
přijme s nástupem od 1. 9. 2010

– psychologa/psycholožku,– psychologa/psycholožku,
– asistentku pedagoga.– asistentku pedagoga.
Žádosti s př iloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: 
reditel@vuvm.cz.

– všechny pokročilosti
– příprava na jazykové zkoušky
– kurz pro děti (3. – 6. ročník,

zábavnou a poutavou formou)

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Prodám domácí vajíčka, upřed-
nostňuji stálý odběr, do VM dovezu. 
Tel.: 737 477 773.
■ 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.
■ Šatní skříň á 2.900 Kč, menší 
šatní skříň 2 ks á 1.600 Kč, gauč 
rozkládací s úložným prostorem 
á 2.600 Kč, válendu 2 ks á 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.
■ 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.
■ Pšenici, 200 Kč za 100 kg. Tel.: 
737 832 137.
■ Vykrmená prasata. Obilí – 
pšenice, ječmen. Tel.: 561 023 474, 
volat od 6 do 6.30 hodin ráno.
■ Pultový mrazák, levně a za-
chovalý. Zn. Zanussi 220 l. Cena 
dohodou. Tel.: 606 381 679.
■ Kotlinu a různé věci na zabí-
jačku. Tel.: 737 486 567.
■ Dvoukolovou vlečku za traktor, 
cena 5.000 Kč. Dále prodám sate-
litní parabolu 120 cm, oset včetně 
pohonu satelitu a pozicionéru cena 
1.500 Kč. Dále dveře interiérové, 
zachovalé ze 2/3 prosklené 80L – 
3 ks, 80P 1 ks, 70L 1 ks, 70P 3 ks, 
60P 2 ks, vchodové dveře 90L 
dřevěné, palubkové. Kotoučový 
magnetofon B115 a dvě reprobedny, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 606 157 522.
■ Multikáru M24 v dobrém stavu 
bez OTP. Tel.: 777 940 636.
■ Zetor 8011 po výměně motoru 
a převodovky, nová kapotáž a STK. 
Tel.: 737 563 971.
■ Mobilní chatu – upravená sta-
vební buňka se sedlovou stře-
chou 3 × 6 m – foto zašlu. Tel.: 
737 285 257.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 

vyznamenání, mince a bankovky. 
Koupím a dobře zaplatím věci po 
německé armádě. Košile – čepi-
ce – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – 
helmy i korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 
kdykoliv, platba hotově. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154.
■ Čerpadlo „Přenoska 2“, výrob-
ní družstvo Plzeň, dále i kamenná 
koryta. Dále prodám 2 ks dvoutru-
bicové zářivky včetně trubic, cena 
250 Kč. Tel.: 774 868 024.
Nemovitosti

■ 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 je velká ku-
chyň, obýv. pokoj, ložnice, komora, 
koupelna a splachovací WC. V pod-
kroví 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 u Mostišťské 
přehrady. Oplocená, pitná voda, el. 
220/380 V. Tel.: 776 095 099.
■ Prodám garáž na ul. Františkov, 
tel.: 605 924 365.

■ Vykoupíme vaši zadlu-
ženou nemovitost. Platíme 
hotově. Tel.: 737 657 694.

■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Cenu nabídněte. 
Tel.: 737 413 254.
■ Koupím vzrostlý les. Tel.: 
739 641 944.
■ Koupím ornou půdu od 1 ha. 
Tel.: 739 641 944
Pronájem
■ Pronajmu zař í zený pokoj 
u Velké Bíteše. Tel.: 606 181 593.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na ulici Kolmá, Velké Mezi-

říčí. Cena nájmu 6.000 Kč. Tel.: 
737 961 919.
■ 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.
■  H le d ám pronájem by t u 
1+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
605 359 125.
■ Pronajmu byt 2+1 v centru 
VM, pěkný, zrekonstruovaný. Tel.: 
776 886 576.
■ Pronajmu pokoj v rodinném 
domku, zařízený jako garsonka. 
Samostatný vchod. Volný ihned. 
Tel.: 603 726 466.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velké 
Bíteši, ulice U Stadionu. Tel.: 
720 489 946, můžete volat celodenně.
■ Pronajmu garáž na ulici Na 
Výsluní, VM. Tel.: 739 781 509.
■ Pronajmu slunný byt 3+1, 
orientovaný na J-Z, ve 4. pat-
ře panelového domu s výtahem 
ve Velkém Meziříčí, ul. Poštovní. 
Vytápění + ohřev vody vlastním 
plyn. kotlem přímo v bytě. Měsíční 
nájem 8.000 Kč včetně energií. 
Ke dni podpisu smlouvy požaduji 
složení vratné kauce 12.000 Kč. 
Volný od 1. 6. 2010, volejte na tel.: 
603 158 990, 605 263 882. V přípa-
dě zájmu o koupi jde o družstevní 
byt s možností převodu do OV, cena 
k jednání 1.580.000. Nejsme RK.
■ Pronajmu byt 3+1 (90 m2) s te-
rasou v centru VM.. K dispozici 
v červnu. Tel.: 733 285 949.
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.
■ 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.

Karlov 2098,
594 01 Velké Meziříčí
U Slovnaftu, směr Brno

PŮJČOVNA
provzdušňovače trávy ● bourací 
kladiva ● štípače dřeva ● křovinořezy 
● plotostřihy ● zádové postřikovače 
● elektrocentrály ● el. ruční nářadí 
● hutnící techniku ● přívěsné vozíky 

● vysokotlaké myčky

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

Karlov 2098,
594 01 Velké Meziříčí
U Slovnaftu, směr Brno

PŮJČOVNA
provzdušňovače trávy ● bourací 
kladiva ● štípače dřeva ● křovinořezy 
● plotostřihy ● zádové postřikovače 
● elektrocentrály ● el. ruční nářadí 
● hutnící techniku ● přívěsné vozíky 

● vysokotlaké myčky

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

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí

nabízí od 1. 5. 2010
k pronájmu

kancelářské 
prostory

v samostatném domku na 
ulici Bezděkov.

Tyto prostory lze použít též 
pro kosmetické služby.

Informace podá pan Babák, 
č. tel. 566 522 442

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Zubní pohotovost
sobota 22. 5. 2010 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, tel.: 566 567 332, 
neděle 23. 5. 2010 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
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 ne-
mocnice 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

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:
dne 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.
dne 20. 5. 2010 od 7.30 do 15.30 hodin – Velké Meziříčí betonárka PKS, 
samota, VAS.                                            Děkujeme za pochopení E-ON

Vytrvalci!
My, absolventi „kurzu A“ při měšťanské škole ve Velkém Meziříčí, 

jsme se opět sešli, jako každoročně, 7. 5. 2010 v restauraci U Bílého ko-
níčka ke společnému posezení a zavzpomínání. Na každé takové setkání 
se všichni těšíme a máme radost z toho, že se opět, když už ne všichni, 
celkem v dobré kondici vidíme. Za organizování těchto setkání děkujeme 
našemu spolužákovi panu Stanislavu Rosovi. Těšíme se na další setkání 
za rok.                                                                                                  -dp-

Pronájem – místnost 45 m2 v 1. pa-
tře s okny vedoucími na náměstí ke 
komerč. účelům. Dům je po rekon-
strukci, přímo na náměstí. Lze vytvořit 
i 2 menší místnosti. Tel.: 728 563 697. 



Číslo 20 19. května 2010 strana 6

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

skupinou

40 let
1970 – 2010
v Křižanově 29. 5. 2010 

v 19.30 hodin

www.katak-krizanov.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 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.)

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na

ve čtvrtek 20. května, na Ostrůvku v 17 hodin
bližší info na www.chaloupky.cz

sobota 22. 5. Kamenná
sobota 29. 5. Třebíč, Karlovo nám.
  – Slavnosti piva
sobota 5. 6. Lipník

OKRSEK č. 1
hlasovací místnost: Základní ško-
la, Oslavická 20, VM
pro občany bydlící v ulicích:
 1. Bezručova
 2. Čermákova
 3. Demlova
 4. Emilie Zachardové
 5. Jižní
 6. Markova
 7. Mírová
 8. Oslavická
 9. Pionýrská
10. Školní
11. Zdenky Vorlové

OKRSEK č. 2
hlasovací místnost: Technické 
služby VM s. r. o., Třebíčská 655, 
VM
pro občany bydlící v ulicích:
12. Družstevní
13. Hornoměstská
14. Malá Stránka
15. Na Vyhlídce
16. Nad Plovárnou
17. Nad Tratí
18. Nádražní
19. Pod Hradbami
20. Třebíčská
21. V Jirchářích
22. chata č. ev. 1214

OKRSEK č. 3
hlasovací místnost: Střední škola 
řemesel a služeb, Hornoměstská 
363
pro občany bydlící v ulicích:
23. Arch. Neumana
24. Domov důchodců
25. Františky Stránecké
26. Hliniště
27. Jana Zahradníčka
28. Jihlavská
29. K Novému světu
30. K Rakůvkám
31. Ke Třem křížům
32. Krátká
33. Lesní
34. Loupežník – samota
35. Luční
36. Na Pískách
37. Nad Lalůvkou
38. Nad Sýpkami
39. Nová Říše
40. Obůrka
41. Pod Kaštany
42. Pod Lesem
43. Pod Sýpkami
44. Polní

45. Skřivanova
46. Sluneční
47. Smrková
48. Sportovní
49. Strmá
50. Střední
51. Tichá
52. U Elektrárny
53. U Statku
54. U Světlé
55. Uhřínovská
56. Zahradní
57. Záviškova
58. chaty č. ev. 28, 52, 104, 106, 

1035 a 1153
OKRSEK č. 4

hlasovací místnost: Jupiter club 
s. r. o., Náměstí 17, VM
pro občany bydlící v ulicích:
59. Fortna
60. Hřbitovní
61. K Haltýři
62. Komenského
63. Kostelní
64. Lipnice
65. Mlýnská
66. Moráňská
67. Nábřeží
68. Náměstí
69. Novosady
70. Ostrůvek
71. Pod Strání
72.Podhradí
73. Poříčí
74. Poštovní
75. Příkopy
76. Radnická
77. Rozkoš
78. U Bašty
79. U Cihelny
80. U Vody
81. U Zlatého křížku
82. V Podloubí
83. V Potokách
84. Vrchovecká
85. Zámecká
86. Zámecké schody

OKRSEK č. 5
hlasovací místnost: Školní jídelna, 
Poštovní 3, VM
pro občany bydlící v ulicích:
87. Bezděkov
88. Čechova
89. Sokolovská

OKRSEK č. 6
hlasovací místnost: Základní škola 
a Praktická škola, Poštovní 3, VM
pro občany bydlící v ulicích:

 90. Boční
 91. Generála Jaroše
 92. Karla Pánka
 93. Kolmá
 94. Krškova
 95. Na Výsluní
 96. Nad Gymnáziem
 97. chaty č. ev. 607, 649, 960, 978, 

993 a 1160
OKRSEK č. 7

hlasovací místnost: ZDAR a. s., 
K Novému nádraží 2, VM
pro občany bydlící v ulicích:
 98. Františkov
 99. Habrová
100. Jedlová
101. K Buči
102. K Novému nádraží
103. Karlov
104. Karlov – samota
105. Křenice – samota
106. Křižní
107. Na Spravedlnosti
108. Nad Kunšovcem
109. Nad Pilou
110. Nad Sv. Josefem
111. Nesměř – samota
112. Nová
113. Průmyslová
114. Příční
115. Slepá
116. U Tržiště
117. Ve Vilách
118. chata č. ev. 965

OKRSEK č. 8
hlasovací místnost: Kulturní dům, 
Hrbov 34
pro občany bydlící v obcích:
119. Hrbov
120. Svařenov

OKRSEK č. 9
hlasovací místnost: Kulturní dům, 
Lhotky 80
pro občany bydlící v obcích:
121. Dolní Radslavice
122. Kúsky
123. Lhotky

OKRSEK č. 10
hlasovací místnost: Kulturní dům, 
Mostiště 102
pro občany bydlící v obci:
124. Mostiště

OKRSEK č. 11
hlasovací místnost: Občanský vý-
bor Olší nad Oslavou, Olší nad 
Osl. 102
pro občany bydlící v obci:
125. Olší nad Oslavou

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta města Velkého Meziříčí podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

dne 28. května 2010 v době od 14 do 22 hodin a dne 29. května 2010 v době od 8 do 14 hodin.
2. Místa konání voleb a hlasovací okrsky:

3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).

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

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

Ve Velkém Meziříčí, 5. 5. 2010                                                                             Ing. František Bradáč, starosta

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

Okrsková volební komise umož-
ní voliči hlasovat poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství 
ČR (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR anebo 
cestovním průkazem). V rámci 
realizace volebního práva si mo-
hou občané, jimž skončila platnost 
občanského průkazu, dosud si ne-
požádali o nový a nevlastní platný 
cestovní doklad, požádat na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí, úseku 
občanských průkazů, o vystavení 
občanského průkazu na počkání. 
Tento občanský průkaz je bez stro-
jově čitelných údajů a jeho platnost 
je jeden rok. Občan k žádosti o OP 
předloží 2 fotografie a matriční 
doklady (rodný list, oddací list). 
Ve dnech voleb bude na Městském 
úřadě Velké Meziříčí rovněž služba 
pro vyhotovení občanského prů-
kazu 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 ho-
din. 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 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schrán-
kou, 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 
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-

Informace 
k volbám

(Pokračování z minulého čísla.) Po sportovní stránce 
bylo v přípravě učiněno maximum, přesto česká výpra-
va odjížděla s respektem. Jednak s ohledem na součas-
ný stav našeho mládežnického hokeje, dále vzhledem 
k síle zámořských, ruských a skandinávských týmů. 
V přípravě jsme se utkali s kanadským týmem, který 
byl sestaven z hráčů, kteří tvořili jakýsi odpad. Trenéři 
Výběru provincie Quebec si tyto hokejisty do svého 
týmu nevybrali, ale oni přesto v Praze Český výběr 
dokázali porazit na začátku naší přípravy 4:1.

V Rize jsme přistáli 28. dubna v 15 hodin a už 
v 18 hodin Češi nastupovali k prvnímu utkání ve 
Volvo aréně proti silnému výběru západní Kanady. 
Toto první utkání jsme prohráli 1:2, ale výkon našeho 
týmu nebyl špatný.  Proběhl slavnostní zahajovací 
banket v luxusním hotelu Radisson, na kterém bylo 
společenské oblečení nutnou podmínkou pro realizační 
týmy i hráče. V tomto hotelu byla ubytována většina 
výprav na nedávném MS dospělých v Rize.

Také z následujícího utkání ve skupině druhý hrací 
den proti dalšímu kanadskému výběru centrální Ka-
nady jsme odešli poraženi v poměru 2:6.

Před nástupem ke třetímu utkání skupiny nám bylo asi 
nejhůře. Pokud chtěl ještě český výběr pomýšlet na přední 
umístění, bylo nutné v každém případě bodovat. Domácí 
Lotyši ale měli silný tým, který byl v přední části tabul-

ky a dokonce dokázal v prodloužení porazit Kanadu. Na-
víc, prohru s Lotyšskem by nám doma nikdo neodpustil.

Czech Selects odehrál vynikající první třetinu 
a nakonec převálcoval soupeře z hostitelské země 
vysoko 9:1. Tímto okamžikem zahájil neuvěřitelnou 
spanilou jízdu za zlatými medailemi. S Norskem jsme 
rovněž neponechali nic náhodě. Po výhře 7:1 si Češi 
připsali další dva body do tabulky a kvalifi kovali se 
do vyřazovacích bojů. Ještě předtím zbývalo odehrát 
utkání s ruským selectem – Výběrem oblasti Petrohrad. 
Případný neúspěch už postup českého týmu nemohl 
ohrozit, ale hodně záleželo na pozici obou týmů před 
vyřazovacími souboji následujícího čtvrtfi nále.  Ruský 
tým byl považován za jednoho z favoritů turnaje, ale 
Češi tyto předpovědi vynikajícím výkonem doslova 
rozmetali. Porazili tradičního soupeře vysoko 8:2.  
Ruská výprava se s tímto výsledkem nedokázala smí-
řit a požádala písemným protestem o konfrontaci čs. 
hráčů pro podezření, že jsme přijeli se staršími hráči. 
Toto podezření se samozřejmě nepotvrdilo.

Ve čtvrtfi nále na nás čekal kanadský East Coast 
Selects – Quebec, Výběr východního pobřeží Kanady.  
Kanada se ujala vedení 1:0, ale ještě v první třetině 
jsme dokázali po kanadsku zatlačit obranu i s branká-
řem do brány a docílit nehezký, ale mimořádně důležitý 
vyrovnávací gól.                       (Pokračování příště.)

Pavel Zacha – třináctiletý hokejový mistr světa z Velkého Meziříčí



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

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 2010SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB KVĚTEN 

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

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

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

Bohumil Hrabal • Dramatizace Petr Palouš 
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

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. Ha-
thaway, J. Biel, A. Kutcher, J. Roberts, P. Dempsey, J. Foxx a další. Romantic-
ká 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 „vlastizrádci“, impulsivně odmítá bezpráví, nespraved-
livost, zločinný záměr degradovat její osobnost. V utrpení 
krystalizuje síla jejího charakteru. V uzavřeném prostředí cely a vyšet-
řovací místnosti autor nepateticky a dost naturalisticky načrtává mode-
lové 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

Vážení zástupci Hotelové školy Světlá a OA,

Alexandrovci – European tour 2010
Největší turné zahraničního hudebního tělesa v historii České republiky 

– 12 velkých koncertů ve 12 městech. Opět přijede kompletní soubor se 
všemi hudebníky, zpěváky a tanečníky, celkem více než 120 účinkujících. 
Speciální hosté: Petra Janů, Aleš Brichta a Jiří Klapka
23. 9. Jihlava – Horácký zimní stadion,
24. 9. Brno – Výstaviště, pavilon Z.

Vstupenky na všechny koncerty jsou již v prodeji: TICKET ART, 
hromadné objednávky – tel. 222 897 333, ticketart@ticket-art.cz

Prodejní síť 350 online prodejních míst včetně všech poboček CK 
Čedok, vstupenkový portál http://vstupenky.ticket-art.cz                 -pp-

mnohokrát děkujeme vedení 
školy za vstřícnost a spolupráci 
při charitativní sbírce na Pomoc 
slaným dětem pro nemocné s CF. 
V průběhu 33. gastrodne na vaší 
škole dne 12. 5. 2010 byla ve sbír-
kové pokladničce vybrána částka 
1.993 Kč, která po rozpečetění na 
MěÚ ve Velkém Meziříčí bude 
vložena na účet Klubu cystické 

fibrózy. Jsme rádi, že příjemný 
zážitek z návštěvy svátku vaší 
školy byl spojen s užitečnou věcí 
a pomůže nemocným s CF. Pro-
středí a atmosféra ve vaší škole 
dodala na důstojnosti této akce 
a všem, kteří přispěli, patří velký 
dík. Těšíme se na další spolupráci 
s vámi i v dalším roce.   

Jana Pavlová, Irena Komárková

Poděkování
Dne 7. 5. 2010 proběhla vernisáž výstavy Jaro na Březejci, kterou 
pořádalo DS Březejc, ZŠ a Střední škola Březejc ve spolupráci s Měst-

skou knihovnou 
Velké Meziř íčí. 
Děkujeme všem, 
k teř í nás př išl i 
podpořit. Zvláštní 
poděkování patří 
studentům a učite-
lům Střední školy 
řemesel a služeb 
Velké Meziř íčí, 
kteří nám připra-
vili slavnostní po-
hoštění. 
Klienti a zaměst-
nanci DS Březejc

V sobotu 8. května 2010 zemřel pan 
ing. Karel Celý 
z Velkého Meziříčí. 
Na poslední cestě se s ním rodina, přátelé a známí rozloučili v pátek 
14. května. 
Bezmála čtyřicet let se věnoval práci promítače v místním kině Jupiter clu-
bu a i přesto, že zůstával skrytý za promítacím strojem, mohla díky němu 
celá řada návštěvníků vidět mnoho krásných fi lmových představení.
Jupiter club v něm ztrácí spolehlivého, milého a svědomitého spolupra-
covníka, který se svojí profesi věnoval vždy obětavě a s nadšením, za což 
mu patří náš vřelý dík.                                  Jupiter club Velké Meziříčí

Dne 15. 5. 2010 osla-
vil své 70. naroze-
niny náš dlouholetý 
funkcionář a bývalý 
velitel, pan 
Jan Sýkora
z Olší nad Oslavou. 

Do dalších let mu 
přejí hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti 
sestry a bratři hasiči 

z Olší nad Oslavou.
◄ Na fotu úplně 

vpravo

Dne 17. 5. 2010 oslavil své životní jubileum 70 let pan 
František Sláma 
z Olší nad Oslavou. 

Do dalších let mu přejí mnoho zdraví, 
spokojenost a životního elánu sousedé.

Osud nám nevrátí, co vzal. 
Světu jsi byla možná jedinou osobou, 
ale nám jsi byla celým světem.
Dne 14. května by oslavila 23. na-
rozeniny 
Veronika Peroutková 
z Pustiny, 
která tragicky zahynula 9. srpna 
2002 při autonehodě. 
S bolestí a smutkem vzpomíná 
rodina Peroutkova.

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

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami. 

Odešel jsi tiše, jak osud si přál, 
však v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 24. května vzpomeneme páté 
výročí úmrtí pana
Bohumíra Koudely
ze Lhotek.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

představení divadla Vizita Praha
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz a Zde-
něk Konopásek
Pátek 11. 6. 2010 ve 20.30 hodin ve velkém 
sále JC
Vstupné: V předprodeji 180 Kč, na místě 
250 Kč
Představení je součástí 4. ročníku Evropského 
festivalu fi lozofi e
Změna programu vyhrazena!
Foto: www.ceskatelevize.cz

Jupiter club s. r. o.
a agentura DAP
uvede divadelní pohádku pro děti
sobota 12. června 2010 v 15 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří
Pohádka je uvedena v rámci 
4. ročníku EFF

Vstup zdarma!
Změna programu vyhrazena!

Autorské Invenční Divadlo Studentů
zve širokou veřejnost na své divadel-
ní představení o pěti obrazech pro-
kládané hudbou. Na motiv dramatu 
Vladislava Vančury Josefína.
V úterý 8. června v 17.30 hodin na 
malé scéně Jupiter clubu.

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi,
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz www.zdar.caritas.cz 
Čtvrtek 20. 5. 
9–13 hodin Kulinářská dílna – zdravá svačinka pro děti 
15–18 hodin – připravujeme zeleninový salát a pomazánku 
Sobota 22. 5. 
Zájezd do ZOO v Lešné u Zlína. Autobusy odjíždí: v 6 hodin od 
kašny v Měříně, v 6.30 hodin od Penny – autobusové nádraží. Za 
cestu se vybírá do 21. 5. 250 Kč na osobu. 
Přihlašujte se na tel: 777 183 388, 604 952 990 nebo přímo v Kop-
retině do 21. 5. 2010. 
Středa 26. 5. 
V 9.30 hodin beseda s Mgr. Novotným na téma: „Podvědomé zlo-
zvyky a neverbální komunikace u dětí“. Vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 27. 5. 
9–13 hodin – Šijeme pejsky z ponožek – s sebou 2 froté-spací 
ponožky nebo podkolenky, jehlu, nit, odpoledne 15–18 hodin 
zavřeno. 
Úterý 1. 6. 
9–13 hodin, 15–18 hodin – Tvůrčí dílna – šijeme pejsky z ponožek 
– s sebou 2 froté – spací ponožky nebo podkolenky, jehlu, nit. 
Slavíme Den dětí! Soutěže a hry na zahradě, od 16.30 opékání 
špekáčků. Špekáčky a chléb s sebou. Za nepříznivého počasí se 
program přesune na středu 2. 6.
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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.

VÝSTAVYEVROPSKÝ FILOZOFICKÝ FESTIVAL VELKÉ MEZIŘÍČÍ

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

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

* 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. Pěvecký koncert absolventů pěveckého 
oboru ZUŠ Velké Meziříčí, Kytarový kvintet pod vede-
ním P. Němce, Pěvecký sbor pod vedením Z. Němcové, 
klavírní doprovod Mgr. H. Doležalová st., Z. Němcová, 
aula Gymnázia Velké Meziříčí, v 16.30 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 Zou-
har – proděkan FF MU Brno, 
seznámení se základy fi lozofi e, 
orientace na volbu vysokoškol-
ského studia, představení studia 
na FF MU v Brně, Jupiter club, 
od 12.30 hodin

* Čtvrtek 10. 6. Přednáška Hod-
noty v době krize nebo krize 
hodnot?, Tomáš Sedláček , 
hlavní ekonom hospodářských 
strategií ČSOB, bývalý ekono-
mický 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.

Přednášky a doprovodné kulturní akce pro veřejnost

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

Do 7. června, výstavní sál Městské knihovny Velké Meziříčí

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

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 19. května, výstavní síň 
Jupiter clubu
od 20. května do 13. června, výstavní síň Jupiter clubu

v neděli 23. května v 17 hodin, Galerie Synagoga

– užitková keramika, keramický reliéf, keramická plastika, 
malba, kresba, grafi ka
výstava otevřena od 24. 5. do 20. 6. 2010

Do 31. května, kavárna pasáže IMCA, Náměstí 12

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

Fajtův kopec 
léto 2010 

Velké Meziříčí
22. 5. 
Start 02 – taneční zábava

23. 5. 
Cyklo závody – Velká cena Faj-
ťáku

5. 6. 
Stetson – country večer 

12. 6. 
Bezproudoff – unpluggový fes-
tival

13. 6. 
Fourcrossové závody (bike park)

19. 6. 
Kozénka band – ½ zabíjačka

27. 6.
Co čas neodvál – Nedělní čaj 

21.–23. 7.
Camp v Slopestylu

23.–24. 7. 
Fajt fest – open air festival

24. 7.
MTB (Fajt) Slopestyle na Fajťáku

6.–8. 8.
Moto pokec na Fajťáku

7. 8. 
Arboc – taneční zábava

21. 8.
Letní karneval s Šikmou plochou 

2. 10. 
Běh na Fajťáku, suchý slalom

www.skivm.cz

Jupiter club Velké Meziříčí, 
Muzeum Velké Meziříčí

vás srdečně zvou
na koncert k výročí

P rů řez hudebn í  t vorbou 
skupiny od jejího počátku 

do současnosti.
Písničky v podání nynějších 
i bývalých členů kapely a jejich 

hostů.
nádvoří zámku, 15. června 

2010 ve 20 hodin

Zahradnictví Rozmarínek, Vídeň 91, Velké Meziříčí,
tel. 731 507 260

od 26. do 30. května
ukázka přírodních aranžma
Otevřeno: St–Čt 8–12, 13–17 h, Pá 8–12, 13–18 h, Ne 14–18 h.

s dovoluje pozva

va. Doporučujene rezer
60 Kč. Rezervace a prode

nebo na 

0 od 20 hodin na ve
Hraje: DJ BOND
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ATLETIKA HANDICAP
BOCCIA

HÁZENÁ MLÁDEŽ
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol Telnice – Sokol VM 11:11, 
26:15 (17:7), nájezdy 14:8
Po vyrovnaném průběhu souboje 
osobních obran jsme byli v závěru blí-
že k vítězství. Šťastná trefa domácích 
však znamenala, že se nakonec obě 
družstva rozešla smírně. V další části 
pak hra našeho týmu ztroskotávala 
na dobré obraně domácích, k tomu 
se přidalo nesčetné množství ne-
přesností a soupeř jasně dominoval.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (10), Janíček Martin (6), 
Holub Jakub (4), Fiala Martin (2), 
Ambrož Michael (2), Zelinka Jiří 
(2), Macoun Filip, Pažourek Tomáš. 
Trenér Janíček Martin.
Tatran Bohunice – Sokol VM 7:4, 
14:10 (9:4), nájezdy 10:11
Domácí celek byl herně vyrovna-
nější, což dokázal vyjádřit i branko-
vě v souboji osobních obran i v další 
hrací části. Závěrečné samostatné 
nájezdy pak získali naši hráči.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (6), Holub Jakub (4), Janíček 
Martin (1), Fiala Martin (1), Zelinka 
Jiří (1), Svoboda Filip (1), Macoun 
Filip, Pažourek Tomáš, Ambrož Mi-
chael, Klapal Vojtěch, Kratochvíl 
František. Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol Telnice – Sokol VM 20:32 
(13:15)
První poločas byl zcela vyrovnanou 
partií, kdy se oba celky pravidelně 
střídaly ve vedení. Závěrečná fáze 
prvního dějství díky přesnějším 
útočným akcím vyšla lépe našim 
barvám. Po změně stran se začalo 
výrazně dař it brankář i Josefu 
Brabcovi, který se po nepříjemném 
zranění v podzimní části vrátil zpět 
do týmu. Během úvodních pěti mi-
nut druhé půle se podařilo odskočit 
až na šestigólový rozdíl (16:22), což 
bylo dílem i zlepšené útočné souhry 
a efektivnější koncovky spojek 
Jana Svobody, Jakuba Juránka. 
Domácí celek v této fázi zcela herně 
odpadl a přenechal aktivitu našim 
hráčům.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(10/1), Juránek Jakub (9/1), Pospíšil 
Jan (5), Pavliš David (5), Janíček 
Martin (2), Blaha Martin (1), Leč-
bych Jan, Fiala Martin, Holub Ja-
kub, Blaha Tomáš. Trenér Janíček.
Tatran Bohunice – Sokol VM 
20:37 (11:17)
Velmi dobrý kolektivní výkon po-
depřený bravurními zákroky bran-
káře Josefa Brabce již po prvním 
poločase znamenal nadějné vedení. 
Po změně stran pak náš výborný 
herní projev gradoval a domácí ce-
lek již zřetelně nestačil na útočnou 
souhru s efektivní koncovkou.

Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(11/1), Svoboda Jan (9), Juránek 
Jakub (6), Pavliš David (5), Veselý 
Jan (3), Pospíšil Jan (2), Blaha 
Martin (1), Blaha Tomáš (1), Janíček 
Martin, Fiala Martin, Holub Jakub. 
Trenér Janíček.
Východočeská divize starší žákyně

Turnaj Žirovnice
V pořadí třetí soutěžní turnaj 
vyšel pro naše hráčky s ne pří-
liš lichotivou bilancí dvou výher 
a dvou proher. Úvodní duel s cel-
kem Ledče nad Sázavou vyšel 
díky ofenzivní obraně od prvních 
minut v náš prospěch. Výrazný 
náskok soupeřky po změně stran 
dokázaly zredukovat. Následující 
souboj s domácím týmem jsme po 
počáteční nervozitě odehráli s pře-
hledem. V pořadí třetí vystoupení 
proti hodně kombinované a díky 
účasti řady hráček na Přeborech 
ČR mladších dorostenek i znač-
ně oslabené sestavě Havlíčkova 
Brodu byl do desáté minuty v naší 
režii. Pak však přílišné uspokojení 
a individuálně vedené útočné akce 
přinesly soupeři řadu příležitostí 
ke skórování. K tomu se přidala 
nesoustředěnost v obraně a výsled-
kem byl obrat v dosavadním vývoji 
(4:2,4:6). Již do poločasu byl lídr 
tabulky herně lepší a naši útočnou 
naivitu v pohodě trestal. I po změně 
stran si udržoval díky našim chy-
bám soupeř náskok a zaslouženě 
zvítězil. Poslední turnajový souboj 
s hráčkami Pardubic jsme nezvládli 
zejména v obranné fázi. Důraznější 
a nápaditější soupeř si dokázal již 
do poločasu vybudovat vedení, 
které po změně stran v pohodě „pře-
tavil“ v bodové maximum. Stínem 
tohoto souboje bylo zranění kotníku 
Ivy Záviškové.
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
16:15 (11:6)
Sokol VM – Pardubice 9:13 (5:8)
Sokol VM – Havlíčkův Brod 
10:15 (5:7)
Sokol VM – Žirovnice 15:10 
(7:4)
Hrály: Hleba Inna (1/1), Syptáková 
Veronika (1/1) – Závišková Iva (10), 
Partlová Markéta (9/3), Studená 
Kateřina (7), Sedláčková Klára (7), 
Rosová Terezie, Janečková Denisa 
(4), Závišková Kateřina (3/2), Ko-
pečková Kateřina (2/1), Koudelová 
Tereza (2/1), Vávrová Michaela. 
Trenér Vincenc Záviška.       -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 22. května
8.00 divize mladší žáci Nové Veselí, 
9.30 divize starší žáci Nové Veselí, 
11.00 divize dorostenci Ivančice, 
13.00 Jihomoravská liga muži B 
Sokolnice.

Na atletickém stadionu Pod Palac-
kého vrchem v Brně se za účasti 
63 sportovců z ČR a Polska konal 
15. května Handicap Open 2010. Za 
chladného počasí se těchto závodů 
zúčastnila i trojice atletů z Velkého 
Meziříčí. M. Charvátová si odvezla 
zlato v hodu oštěpem, bronz ve 
vrhu koulí a 4. místo v hodu dis-
kem. B. Dvořák dvě druhá místa 

v hodu diskem a oštěpem a bronz 
ve vrhu koulí. Jan Coufal se sice na 
stupně vítězů neprobojoval, ale dvě 
4. místa v hodu diskem a oštěpem 
jsou příslibem pro všechny atlety 
našeho klubu před nadcházejícím 
MČR v Bílině 20. 6. 2010. Mediál-
ním partnerem našeho sportovního 
klubu je týdeník Velkomeziříčsko.

-char-

MSŽD D – starší žáci
FC VM – FK Pelhřimov 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Volf – Burian, Tesař. 
Střelci branek: 36. Ř íha – 53. 
Sestava FC VM: Sysel – Benda, 
Voneš, Nápravník, Pálka – Indra 
(55. Gregor), Ráček, Říha, Chytka 
– Komínek, Novotný O.
Hráči obou týmů se museli po celé 
utkání vyrovnat se silným větrem. 
V prvním poločase si ani jeden tým 
žádnou větší šanci nevypracoval.
Do druhého poločasu se povedl 
vstup do utkání lépe domácím. 
V 36. minutě se k míči dostal Říha 
a z 28 metrů poslal tvrdou střelou 
míč do šibenice – 1:0. Domácí se 

snažili přidat i další branku, jenže 
střela Novotného v 51. minutě 
skončila vedle. V 54. minutě se 
na polovině hřiště zmocnil střed-
ní záložník, nakopl míč za naše 
obránce, na ten si naběhl útočník 
a podél vybíhajícího brankáře Sysla 
poslal míč do sítě – 1:1. V 56. minutě 
centroval do pokutového území 
Ráček, míč si zpracoval Říha, jen-
že trefi l jen padajícího brankáře. 
V 69. minutě se po pravém křídle 
uvolnil Komínek, jenže brankáře 
neprostřelil. Ve středu se na domácí 
půdě utkají naši žáci v důležitém 
utkání s hráči Prostějova. Utkání 
začíná v 16.30.                             -dek-

Divize – starší dorost
FC VM – 1. SK Prostějov 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Sláma, Tomášek, Krej-
čí. ŽK: Večeřa Z. (62.). Střelci: 
Liška L (2.) P. Sestava: Simandl 
Z. – Horký, Z. Večeřa, J. Večeřa, 
Mucha – Liška, Vítek, Smejkal, 
Kozuň (87. Kaminaras) – Novák, 
Kuřátko (60. Malec)
Hned v úvodu jsme vyvinuli tlak 
na soupeře, který vyprodukoval 
zaslouženou penaltu. Tu s pře-
hledem do šibenice uklidil Lukáš 
Liška. Do desáté minuty jsme měli 
jasně navrch, ale pak došlo ke zlo-
mu a kluci začali kupit chybu na 
chybu. V rozmezí 11.–35. minuty 
ovládli hru hosté, když naši kluci 
špatně a pozdě presovali, zbyteč-
ně si zvedali míče a hlavně vázla 
rozehrávka. Ve 42. minutě přišla 
naše druhá tutovka, když Smejkal 
poslal krásný pas na Nováka, ten 
se protáhl až do vápna, tam obešel 
i brankáře a poslal míč do prázdné 
branky, ale na brankové čáře jej 
vykopl hostující obránce.
Druhý poločas začal náš tým jako 
vyměněný. Kluci dodrželi taktické 
pokyny, zpřesnili přihrávky, byli 
důraznější v osobních soubojích, 
dobře na sebe mluvili, roztáhli 
hru do křídel a hlavně měli míč 
ve větším držení.Soupeř se takřka 
nedostával do šancí a většinou jen 
bránil. V 89. minutě mohli hosté 
vyrovnat, když parádně vystřelil 
k tyči tvrdou střelu hráč Prostějova, 
ale famózním zákrokem míč chytl 
vynikající Simandl.
Kluci zaslouží pochvalu za bojovný 
a taktický výkon a to, že se vypo-
řádali s velmi těžkým a mokrým 
terénem, který hru velmi ztěžoval. 
Zvláštní dík patří trenérovi bran-
kářů Ottovi Doležalovi, který díky 
své systematické práci s nimi zlepšil 
jejich výkon natolik, že Simandl 
i mladší Řeháček byli jasnými jed-
ničkami a nejlepšími hráči v obou 
dvou zápasech.
FC VM – Vrchovina Nové Město 
0:0
Rozhodčí: Drahotušská – Stehlík, 
Šula. ŽK: Micha (78.). Sestava FC 
VM: Simandl – Pospíšil (46. Hor-
ký), Z. Večeřa, J. Večeřa, Mucha 
– Kaminaras, Smejkal (46. Malec), 
Vítek, Kozuň – Novák, Liška
Za velmi špatného počasí se v so-
botu hrálo derby Vysočiny. Začátek 
utkání byl oboustranně opatrný. 
První šanci si vypracoval náš 
tým, ale bohužel Novák těsně před 
kopem uklouzl na velmi těžkém 
terénu. Zbytek prvního poločasu 
se hrál většinou od vápna k vápnu, 
i když hosté z Vrchoviny měli tři 
nebezpečné střely, které letěly 
vedle naší branky. V 38. minutě 
hosté předvedli pěknou akci po levé 
straně, když jejich střela lízla tyčku 
Simandlovy branky. Hosté byli po-
hyblivější a lépe kombinovali.
Druhý poločas byl věrnou kopií toho 
prvního. Těžký terén neumožňoval 
přesnější kombinaci, takže obě dvě 
mužstva se trápila. V 65. minutě 
poslal pěkný pas Vítek na našeho 
nejlepšího hráče Kaminarase, ten se 
uvolnil po levé straně a poslal pěkný 
centr do vápna. Bohužel nabíhající 
Kozuň minul prázdnou branku. 
V 69. minutě se po našem rohovém 
kopu odrazil míč na hranici velkého 
vápna a hned z první míč napálil 
Kaminaras. Bohužel, střela letěla 

do míst, kde stál domácí brankář. 
Zápas na konec skončil remízou 
i když o něco lepší byli hosté z No-
vého Města. Naši hráči předvedli 
jen podprůměrný výkon.      -sme-

Divize – mladší dorost
FC VM – 1. SK Prostějov 0:2 (0:0)
Rozhodčí: Tomášek – Sláma, Krejčí, 
ŽK Rosický (57.). Sestava: Řeháček 
– Maloušek, Weiss, Štefka, Rosický 
(70. Hladík) – Bradáč, Prchal, Po-
lák, Láznička (78. Benedikt), Bárta 
– Kameník (58. Kameník)
Čtrnácté kolo jsme dohrávali ve 
středu. V Prostějově jsme inka-
sovali 8 gólů, tak jsme se dobře 
připravovali. Hosté zahrozili hned 
na začátku. Pak se dostali ke slovu 
naši, ale nepodařilo se jim skórovat. 
Hosté pak měli několik šancí, ale 
Řeháček chytal výborně.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili s velkou chutí po remíze. Ve 
45. min. ve středu hřiště se odrazil 
míč k soupeři, který udělal kličku 
třem našim hráčům a mohl jít sám 
na bránu, kde poslal míč podél 
Řeháčka do brány. V 63. min. 
Láznička nahrál míč k Bradáčovi, 
ten okamžitě poslal míč mezi 2 
obránce do běhu Denevovi, ale ten 
zahodil jasnou gólovku, když jeho 
střela „lízla“ pravou tyč. V 65. min. 
Weiss přihrával Rosickému, tomu 
míč odebral hostující hráč, ale šanci 
soupeře zneškodnil Řeháček. V 67. 
min. po zaspání v ofsajdové pasti 
Rosického jsme dostali gól. 
Utkání, oproti minulému v Prostě-
jově, bylo z naší strany po taktické 
a herní stránce lepší. Vzdušným 
prostorem vládli hosté. Jedinou 
a velkou pochvalu si zaslouží 
brankář Řeháček, který podal ex-
celentní výkon. 320 minut v řadě 
jsme nedali gól.
FC VM – SFK Vrchovina 3:1 (1:0)
Rozhodčí: Stehlík – Drahotušská, 
Šula. Branky: Bradáč (11.), (45.), 
(70.) – Vašíček (42.)
Karty: žlutá: Polák (59.). Sestava: 
Řeháček – Maloušek, Weiss, Polák, 
Rosický (30. Láznička) – Bradáč 
(75. Hladík), Prchal, Štefka (56. Be-
nedikt), Bárta – Kameník, Denev.
Ve 24. kole jsme hráli derby s Vr-
chovinou. Do utkání jsme vstupo-
vali s tím, že musíme prolomit naši 
černou sérii (dát gól po 3 zápasech). 
Hřiště bylo podmáčené, tak jsme 
čekali těžký zápas, hlavně po kon-
diční stránce.
V prvním poločase v 11. min. po 
PVK Poláka dal Bradáč hlavou 
gól na 1:0. Ve 13. min. po chybě 
Rosického hostující hráč ohrozil 
Řeháčka, ale ten jeho střelu letící 
směrem do šibenice vytlačil na 
roh. V 18. min. po rohu Rosického 
hlavičkoval Kameník nad břevno. 
Ve 22. min. Štefka po Denevově 
přihrávce hlavičkoval pod břevno, 
ale brankář zázračně vytěsnil míč 
na roh. Následovalo několik šancí 
hostů, ale bez gólového výsledku.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
s touhou dát gól, abychom uklidnili 
z naší strany hru. První šanci jsme 
nevyužili, zato soupeř ano. Ve 
42. min. hostující hráč sám přehodil 
Řeháčka a bylo to 1:1. Ve 45. min. 
Denev přihrál Bradáčovi, a ten po-
dél brankáře zvýšil svým druhým 
gólem na 2:1. Následovaly naše další 
šance a v 70. min. se dostavil výsle-
dek. Prchal centroval na Benedikta, 
který centr podběhl, ale naštěstí 
zachytil míč Bradáč a hlavou do-
vršil svůj hattrick – 3:1. V 80. min, 
po střele hostů z vápna, vytěsnil 
Řeháček míč na tyč a zachránil nás 
před jednoznačným gólem.
Utkání jsme na těžkém terénu 
zvládli. Zazář il Bradáč, který 
střelil svůj první hattrick v životě. 
Hráli jsme hlavně v prvním polo-
čase po lajnách, a to se projevovalo 
v kladném na naší hře. Kluci bojo-
vali po celý zápas, až na posledních 
5 minut, jak je naším zvykem, kdy 
jsme mohli dostat dva góly, ale 
na pravém místě stal vždy dobře 
chytající Řeháček. Vítězství jsme 
si jednoznačně zasloužili.          -ls-

Uplynulou zimní lyžařskou sezonu 
hodnotí manažer Ski klubu Velké 
Meziříčí Jiří Pálka jako velmi pří-
jemnou. „Sněhu bylo dostatek, ať 
už toho umělého nebo přírodního. 
Škoda jen, že na hlavní zimní svátky 
pršelo,“ říká J. Pálka, ale jedním 
dechem přidává, že se klubu po-
dařilo uspořádat i přesto řadu akcí. 
Za zmínku stojí například domácí 
zabíjačka, zimní zábava s kapelou 
Kozénka band, waterslide, moto-
skijöring, tradiční lyžařská škola, 
závody lyžařského poháru a další. 
„O zábavu a legraci nebyla roz-
hodně nouze, což potvrdil i počet 
diváků. A soudě podle jejich ohlasů, 
se akce opravdu vydařily. Opět 
jsme se ovšem přesvědčili, že by se 
toho nedalo uspořádat tolik, pokud 
bychom nevyrobili umělý sníh,“ 
domnívá se Pálka.
Ten na léto chystá opět bohatý 
program, kde by si měl vybrat 
opravdu každý. Například hudební 
produkce, odpolední čaj, festivaly, 
cyklistické závody a podobně. Více 
je uvedeno na webových stránkách 
www.skivm.cz nebo plakátech 
na kulturní léto na Fajtově kopci, 
které jsou k nahlédnutí na různých 
místech, mimo jiné také na straně 
8 v našem týdeníku, který je již 
několik let mediálním partnerem 
Ski klubu.
A na jakou akci se mohou lidé 
obzvlášť těšit? Podle slov Jiřího 
Pálky záleží na každém, jaký druh 
zábavy preferuje. Zda má rád hudbu 
(rock, pop, country, hardcore) nebo 
třeba trochu sportovního adrena-
linu. Zajímavé mohou být třeba 
dva cyklistické závody – freestyle 

a fourcross, kdy v jednom se bude 
na kolech skákat a ve druhém se 
musí poprat s tratí hned čtyři zá-
vodníci najednou.
Na nejbližší akci zve manažer 
lyžařského klubu už na tento 
víkend – v sobotu 22. 5. se bude 
na kopečku nad městem tančit 
se skupinou Start 02 a v neděli 
závodit na horských kolech. Půjde 
o 3. ročník závodu Velká cena Faj-
ťáku, který je rozdělen do několika 
kategorií: dětský závod, XC závod 
muži a MTB časovka na kopec 
Ambrožný.
XC závod je situován v areálu sjez-
dovky Fajtův kopec a je veden po 
lesních stezkách s postupným vý-
jezdem do sjezdovky. Délka okruhu 
je 3500 m a jedou se zpravidla čtyři 
okruhy. Závod je svým charakte-
rem určen pouze pro výkonnostní 
sportovce.
MTB časovka na Ambrožný je 
t rochu netradiční závod – jde 
o časovku s hromadným startem. 
Trať vede po turistických cestách 
a lesních komunikacích na vrchol 
Ambrožný a zpět. Délka tratě je 
11,6 km a převýšení cca 250 m. 
Závodník s nejrychlejším časem 
bere PRICEMONEY 3000 CZK. 
Tento závod je určen pro širokou 
veřejnost.
Celý podnik se odehrává v areálu 
sjezdovky Fajtův kopec ve Velkém 
Meziříčí, kde je 100% zabezpečeno 
veškeré potřebné zázemí (par-
kování, občerstvení, WC) včetně 
záchranné služby po dobu závodu. 
Více informací lze získat také na 
www.jkcyklo.cz.

Zprac.: Iva Horká

Březejčtí prvoligoví boccisté mají 
za sebou už druhý turnaj sezo-
ny. O body do celoroční soutěže 
OZP CUP v boccie bojovali na 
Mezinárodním mistrovství ČR 
v Praze poslední dubnový víkend. 
Nováček v 1. lize Rosťa Štursa (kat. 
BC 1 – vozíčkáři schopni odhodu 
s nárokem na asistenta) bojoval 
statečně, ovšem jeho výkony stačily 
pouze na 10. místo v jeho kategorii. 

O víkendu se jedou závody 
na horských kolech.

Vítěz bere 3000 korun

Přípravka r. 1999 
FC VM – Vrchovina 2:2 
Kafka Zdeněk, Hekrdla Pavel
FCVM – Chotěboř 0:2

Mladší přípravka r. 2001 
FC VM – Vrchovina 4:5 
Chalupa Patrik 2, Vošmera Filip, 
Pavlasová Hana
FC VM – Chotěboř 6:3 
Vošmera Filip 3, Vošmera Tomáš, 
Malata Mirek, Vokurka David

-chal-

Zkušenější Martin Fajkus (kat. BC 
2 – vozíčkáři o „chlup“ zdravější 
než BC 1 – bez nároku na asisten-
ta) hladce postoupil ze skupiny do 
čtvrtfi nále. Tam ovšem ve vyrovna-
ném zápase podlehl 2:3 Lubomíru 
Skopalíkovi z SKK Kociánka Brno, 
což ho celkově odsunulo na 5. mís-
to. Semifi nálové a fi nálové boje se 
tak již odehrávaly bez Březejckých. 
Domů se vrátili bez medailí, ovšem 
s novými cennými zkušenostmi 
a zážitky.                               -md-

Foto zachycuje nejnebezpečnější místo.               Foto: archiv Ski klubu.
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FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ

HÁZENÁ MUŽI

SPORTOVNÍ STŘELBA

MSD sk. D
Sokol Konice – FC VM 0:0
Rozhodčí: Beneš – Sláma, Tomá-
šek, DS Kaláb, ž. k. 1:2 (56. Hort, 
90. Mucha), bez č. k. Diváků 80. Se-
stava FC VM: Chalupa – Z. Mucha, 
P. Mucha, Brychta, J. Krejčí – Du-
fek, Hort, Berka, Netrda – Jedlička 
(81. E. Smejkal), Beran (72. Souček, 
89. Invald).
Utkání se hrálo na kvalitní umělé 
trávě páté generace, zato však 
vzhledem k neobvyklému termínu 
a také nepříznivému počasí před 
slabou návštěvou. Postrádalo také 
dramatický náboj posledních kol, 
odehraných na Tržišti. Jedním z dů-
vodů byla stále trvající absence F. 
Pokorného a L. Němce, ke kterým 
nově přibyli, doufejme že jen pro 
tento zápas, zraněný kanonýr Ja-
roš a kapitán Průša. Přesto sehráli 
Meziříčští důstojný part a kromě 
několika úvodních minut byli svým 
protějškům vyrovnaným soupeřem. 
V počátečních minutách hýřili do-
mácí aktivitou a hned ve třetí minu-
tě zahrávali rohový kop, po kterém 
stoper Řehák razantní hlavičkou 
orazítkoval břevno za Chalupovými 
zády. Další útočné snahy Konice 
ztroskotávaly na obranném bloku 
Velmezu a k přímému ohrožení 
branky se hráči domácího celku 
nedostali. První vážnější akci Me-
ziříčí zahájil průnikem až do obrany 
soupeře J. Krejčí, narazil si míč 
s Beranem, jenže přehuštěný střed 
obrany střelu stačil zblokovat. Pak 
kopali Koničtí dva trestné kopy ze 
zajímavých vzdáleností, ale bez 
užitku. Podobně se krátce nato ved-
lo Z. Muchovi v závěru akce po jeho 
pravé straně. Na jejím konci se ocitl 
už ve vápně ve výhodné střelecké 
pozici, jenže nezamířil přesně. 
Koničtí se do nebezpečné blízkosti 
Chalupovy svatyně dostali až na 
konci první půlhodiny, kdy měl Z. 
Mucha po táhlé diagonále za zády 
najednou dva protihráče. Chalupa 
ale výborně přečetl hru a včas-
ným zásahem sebral soupeři vítr 
z plachet. Hůř to vypadalo o čtyři 
minuty později, kdy se domácí 
po průniku zleva dostali až před 
vápno Velmezu, následnou jedovku 
Chalupa vyrazil a opakovaná střela 
domácího Rajnohy skončila v zá-
mezí. Závěr poločasu však patřil 
hostům. Nejprve Netrda z trestného 
kopu posadil míč přesně na hlavu 
P. Muchy, jeho hlavička však těsně 

minula pravý horní roh. Vzápětí 
opět Netrda zahrával roh, Beran na 
první tyči prodloužil do vápna, ale 
nikdo z Meziříčských nebyl v tako-
vé pozici, aby míč doklepl do sítě. 
V nástupu do druhého dějství chtěli 
Koničtí zatím bezbrankový zápas 
rozhodnout a Meziříčští se měli 
co ohánět. Chalupa vyrazil bombu 
jednoho z domácích forvardů , 
směřující do horního rohu, a obrana 
musela zlikvidovat několik nebez-
pečných centrů a z nich se rekrutu-
jících závarů na hranici šestnáctky. 
Hosté však dokázali své řady rychle 
zkonsolidovat a odpověděli akcí 
Netrdy, který vyslal do gólové po-
zice Berana, jenže ten se mezi tyče 
trefi t nedokázal. V 71. min. měli 
domácí štěstí, když Součkův centr 
po průniku zprava vytáhl brankář 
Kmecík s námahou špičkami prstů 
na čtvrtý roh Velmezu. Pak se ještě 
po trestném kopu a následném autu 
dostal do střelecké pozice Hort, jeho 
volej však branku minul. Poslední 
slovo měli domácí, kteří po pokusu 
o nůžky jinak velmi dobře hrají-
cího Berky zahrávali trestný kop 
z ideální vzdálenosti. Chalupa je 
však skvělým zákrokem o gólovou 
euforii připravil a udělal tak tečku 
za spravedlivou dělbou bodů.
I trenér Milan Volf byl tentokrát 
s výsledkem vcelku spokojen: „Do 
zápasu v Konici nemohli nastou-
pit Jirka Jaroš a Kamil Průša, 
proto jsme zvolili jinou taktiku, 
než v předchozích utkáních. Na-
víc Konice byla jen bod za námi 
v tabulce a tak jsme nechtěli, aby 
nás přeskočila. Hráli jsme účelně, 
takticky a všichni kluci, co nastou-
pili, poctivě zápas odpracovali. 
Domácí měli sice více ze hry, s čímž 
jsme počítali, my naopak podstatně 
více možností vstřelit branku. Pro 
hrstku diváků hra moc pohledná 
nebyla, ale bod, pro který jsme si 
jeli, máme.“                          -ber-
 1. Šardice 23 15 6 2 48:12 51
 2. Slovácko B 24 13 5 6 45:20 44
 3. Žďár n. Sáz. 24 12 4 8 37:27 40
 4. Velké Meziříčí 24 10 6 8 28:37 36
 5. Konice 25 10 5 10 32:36 35
 6. Třebíč 24 9 7 8 32:29 34
 7. Napajedla 25 10 4 11 33:37 34
 8. Rosice 24 8 8 8 33:37 32
 9. Pelhřimov 25 8 8 9 31:36 32
10. Blansko 24 7 9 8 34:40 30
11. Vikt. Otrokovice 24 6 11 7 30:25 29
12. Uherský Brod 24 7 7 10 32:34 28
13. Vyškov 24 7 4 13 23:31 25
14. Rousínov 24 5 10 9 23:33 25
15. Boskovice 24 4 6 14 26:53 18

Okresní přebor mužů II. třída
Bory – Vír 7:0 (2:0)
Diváků 80. Branky: Vávra Martin 
2, Karásek Libor, Kovář Karel, 
Netolický Josef, Zikmund Aleš, 
Todorov Patrik. Rozhodčí: Stratený, 
Dvořák, Bula
Jimramov – Rad. Svratka 1:7 (0:3)
Diváků 50. Branky: Novotný Zde-
něk – Novotný Petr 2, Kříž Pavel 2, 
Jurek Petr 2, Šoustar Miloš. Roz-
hodčí: Soukup, Soukupová, Pajkr
Nedvědice – Žďár B 0:3 (0:2)
Diváků 30. Branky: Promberger 
Jaroslav, Neubauer Michal, Rak-
šány Václav. Rozhodčí: Straka, 
Nahodil, Mareš
O. Bítýška – V. Bíteš B 2:1 (1:0)
Branky: Šimek Jaromír, Navrátil 
Antonín – Dufek Milan. Rozhodčí: 
Tomášek; ŽK: 4:2
Svratka – Bobrová 0:1 (0:1)
Diváků 50. Branky: Smutka Radek. 
Rozhodčí: Porupka, Stehlík, Miky-
na; ŽK: 3:2

Ujčov – Radostín 3:1 (0:0)
Diváků 90. Branky: Zbořil Aleš 2, 
vlastní – Kozel Josef. Rozhodčí: 
Vévoda, Novák, Harvánková
Rovečné – Bystřice B 4:1 (1:0)
Diváků 100. Branky: Šoukal La-
dislav, Jančík Karel, Večeřa Petr, 
Bartoš Miroslav – König František. 
Rozhodčí: Kaša, Nebola, Beneš

Zdroj: www.fotbal.cz

 1. Žďár B 21 18 3 0 78:14 57
 2. Bobrová 21 14 2 5 45:31 44
 3. Rad. Svratka 21 13 3 5 55:29 42
 4. Radostín 21 11 3 7 49:40 36
 5. Nedvědice 21 10 5 6 46:39 35
 6. O. Bítýška 21 10 1 10 42:43 31
 7. Bory 21 8 5 8 47:41 29
 8. V. Bíteš B 21 8 5 8 46:44 29
 9. Rovečné 20 7 5 8 27:32 26
10. Bystřice B 21 7 3 11 53:57 24
11. Ujčov 21 6 2 13 34:58 20
12. Vír 20 4 4 12 26:57 16
13. Svratka 19 4 1 14 29:49 13
14. Jimramov 19 1 4 14 18:61 7

Volejbalisté letos slaví velké 
a cenné výročí. Ač se to 
nezdá, letos je to deset let 
jejich nepřetržitého půso-
bení v nejvyšší republikové 
soutěži juniorů. Počinek, 
který měla na „svědomí“ 
parta kolem Petra Judy, 
jež si za ta léta vysloužila 
respekt soupeřů a vychovala 
řadu reprezentantů v nejrůznějších 
věkových kategoriích. Počinek, 
který nemá příliš mnoho stejně 
úspěšných konkurentů ani mezi 
mnohem většími městy. Byla by to 
slušná řádka jmen, která se objevila 
na soupiskách v jednotlivých roční-
cích a většina z nich zůstala věrná 
volejbalovému sportu. Volejbalisty 
vždy zdobila parta, a ta se projevila 
i nyní. Zorganizovali malé setkání, 
našli termín, kdy drtivá většina 
z nich má díru v kalendáři, a tak se 
s nimi můžeme, v některých přípa-

dech po dlouhých letech, 
setkat i my. V rámci oslav 
odehrají exhibiční zápas. 
Účast přislíbili Kryštof, 
Hrazdira, Jelínek, Doležal, 
Novák a další z původní 
sestavy, která tuto tradici 
založila. Zápas se bude 
hrát v pátek 21. 5. od 
18 hodin, a to tradičně 

v tělocvičně u kostela.          -kon-

JM liga
Sokol Nové Bránice – Sokol VM 
B 36:24 (16:13)
Zápas proti soupeři z konce ta-
bulky se hrál na „gumovém“ po-
vrchu, který ve špatném počasí 
hodně klouzal a hosté se těmto 
podmínkám bohužel nedokázali 
přizpůsobit. Velkomeziříčští hráči 
dokázali se soupeřem držet krok 
do 20. minuty, pak už ale Bránice 
zápasu dominovaly. Nedařilo se 
především v obraně, kdy soupeř 
dokázal vtipně uvolňovat pivota 
a dařilo se mu střelecky z postů 
spojek. Navíc měli naši hráči 
problémy se získáním odražených 
míčů. Když v druhém poločase 
soupeř přidal ke své hře i rychlé 
protiútoky, bylo bohužel o vysoké 
porážce rozhodnuto.
Sestava, branky: Kůra, Kubát 
– Fischer Ladislav (8), Novotný 
Radek (5), Kříbala (5), Trojan (4), 
Babáček (1), Rosa, Fischer Radim. 
Trenér Bezděk.

Sokol Brno IV – Sokol VM B 
29:29 (15:12)
Nedělní podvečerní zápas hodně 
ovlivnilo počasí. Hrálo se na ven-
kovním hřišti po dešti a kluzký 
balón dělá oběma celkům problémy. 
Zkušení domácí nastoupili s mini-
málním počtem hráčů proti plné 
lavičce hostí. Naši hráči nastoupili 
ve vyšším tempu a do 20. minuty si 
udržovali vedení, o které přišli až 
čtyřbrankovou šňůrou domácích 
v závěru poločasu. Vedení hosté 
vybojovali až v 34. minutě a do 27. 
minuty ho dokázali zvýšit o 3 bran-
ky na 25:28, což dávalo dobré naděje 
na vítězství v zápase. V posledních 
minutách ale domácí zabojovali 
a remíza nakonec byla spravedlivá. 
Střelecky se dařilo spojkám.
Sestava, branky: Kubát, Kůra – Ho-
mola (8/1), Kříbala Petr (7/1), Novot-
ný Václav (7/1), Trojan (3), Smolík (2), 
Novotný Radek (1), Kaštan Jiří (1), 
Bezděk, Rosa, Babáček, Fischer La-
dislav, Necid. Trenér Bezděk  -nav-

V sobotu v podvečer se na náměstí ve Velkém Meziříčí uskutečnily závody 
mladých hasičů o putovní pohár poslance Parlamentu České republiky 
Karla Černého. Závody v požárním útoku se konaly v rámci Memoriálu 
Jaroslava Vaňka.                                                                                 -mš-

Pozvánka na fotbal
V příštím soutěžním utkání se Velmez střetne 
na Tržišti v regionálním derby s Pelhřimovem, 

a to v neděli 23. 5. v obvyklých 10.15 hodin.

Volejbalisté slaví 10 let v extralize

Sportovně střelecký klub Kablo 
Velké Meziř íčí uspořádal dne 
9. května 2010 již 31. ročník stře-
lecké soutěže o Cenu osvobození 
ve střelbě z libovolné a sportovní 
malorážky. Střílelo se 60 ran na 
vzdálenost 50 metrů vleže na kru-
hový terč.
Soutěž se konala na klubové střel-
nici v Martinicích a sešlo se na ní 
20 střelců z osmi střeleckých klubů. 
Počasí střelcům tentokrát přálo. 
Bylo polojasno a trochu se zatáhlo, 
ale už ve druhé směně začalo svítit 
sluníčko.
Soutěž byla vyhlášena jen pro jed-
notlivce, uvádíme první tři z obou 
kategorií. 

Kategorie I. – muži a junioři
Kaman Petr 591 bodů (SSK Žďár 
nad Sázavou)
Materna Jiří 579 bodů (SSK Žďár 
nad Sázavou)
Kadela Zdeněk 574 bodů (SSK 
Kablo Velké Meziříčí)

Kategorie II. – dorost, ženy, 
senioři

Řádek Lukáš 584 bodů (SSK Nové 
Město na Moravě)
Dudová Lucie 576 bodů (SSK Sla-
tina Brno)
Michal Vladimír 575 bodů (SSK 
Mostiště)
Díky sponzorům bylo možno mezi 
nejlepší jednotlivce rozdělit 15 hod-
notných věcných cen. Mediálním 
partnerem byl týdeník Velkome-
ziříčsko. 

SSK Kablo Velké Meziříčí touto 
soutěží zahájilo letošní malorážko-
vou střeleckou sezonu.
Za SSK Kablo VM Stanislav Chylík

Vítězové I. kategorie muži, junioři

Vítězové II. kategorie dorost, ženy, 
senioři

Sokol Bohdalov – FC VM B 2:3 
(1:1)
Střelci: 12. Doležal, 86. Kántor – 25. 
a 80. Hort, 56. Halámek. Sestava 
hostí: Prchal – Netolický, Kružík, 
Souček, Halámek – Pól, Průša, 
Hort, Smejkal E. (90. Pospíšil) – 
Ďurica (61. Veselý), Němec J. (45. 
Smejkal L.)
Velkomeziříčská rezerva přijela do 
Bohdalova, dílem kvůli neočeká-
vaným absencím v kádru a dílem 
kvůli nutnosti po dvou porážkách 
v řadě bodovat, posílena o zkušené 
střední záložníky A-mužstva Horta 
a Průšu. Zbývající hráči našeho 
celku si tudíž zřejmě mysleli, že se 
Bohdalov porazí zcela dobrovolně 
a sám, možná dokonce, že při po-
hledu na obě divizní stálice utečou 
domácí ze hřiště už před zápasem. 
Ti z tohoto omylu naše „béčkaře“ 
krutě vyvedli. Bohdalov spustil 
jednoduchou nátlakovou hru a jeho 
rychlí hráči jednoduše pronikali 
naší nedůraznou obranou. Nejdříve 
zakončil vedle branky samostatný 
únik Křesťan, pak po křídelní akci, 
při které naši obránci připomínali 
statisty, napálili domácí tyč. Do 
třetice všeho zlého po standardní si-
tuaci ztratil J. Němec před vlastním 
pokutovým územím při žákovsky 
naivní kličce míč a domácí špílma-
chr Doležal napálil onen strašlivý 
kličkující projektil jménem „Jabu-
lani“ do Prchalovy sítě, čímž poslal 
domácí do vedení… Hosté byli jako 
opaření a smršť domácích šancí 
pokračovala – Prchal zlikvidoval 
třemi zázračnými ref lexivními 
zákroky ve dvou vteřinách sérii 
domácích dorážek, kryl i další těžké 
střely, jindy vykopávala obrana. 
Koncovka domácích ale naštěstí 
nebyla dostatečně přesná a důrazná, 
a tak se Benfi ka dostala zpátky do 
zápasu. Posily z A-mužstva splnily 
beze zbytku svou roli – přesnou 
kombinací dokázaly udržet míč 
ve středu pole, postupně jim v tom 
začali sekundovat i zbývající zá-
ložníci E. Smejkal a Pól. Pak přišla 
v podstatě první nebezpečná akce 
hostí, dokonce hned gólová. Neto-
lický, kterému se do té doby v zápa-
se hrubě nedařilo, vyslal výbornou 
kolmicí do samostatného úniku 
Horta, a ten nedal mazáckým bla-
fákem Bílkovi v brance Bohdalova 
žádnou šanci. Začínalo se znovu, 
Benfi ka už na tom byla herně o cosi 
lépe, nad očekávání dobří domácí si 
ale přesto vytvořili další zajímavé 

příležitosti – skóre se už ovšem do 
poločasu neměnilo.
Po přestávce už náš celek začal 
mnohem koncentrovaněji a tak-
tičtěji – jednoduchou, ale přitom 
přesnou hrou si vytvořil mírnou 
územní převahu, ze které vyplynula 
série standardních situací. Po jedné 
z nich obral Halámek na hranici 
pravidel o míč Schneidera, domácí 
přestali hrát, dožadujíce se odpís-
kání faulu, náš bek nelenil, prošel 
pohodlně středem pokutového 
území a technicky k tyči obstřelil 
marně zasahujícího Bílka. Ve ve-
dení se hosté ještě více uklidnili, 
improvizovaná sestava si na hřišti 
postupně porozuměla a kompletně 
obměněný útok, kam se posunul 
ze zálohy E. Smejkal doplněný 
střídajícím Veselým, dokázal udr-
žet míč, bojovat a rovněž přesně 
kombinovat. Hosté však z dalších 
šancí nedokázali přidat pojistku, 
zejména Pól by mohl ještě dnes 
stát u zadní tyče a ptát se sám sebe, 
jak lze nedat netísněn gól z dvaceti 
centimetrů (od brankové čáry při-
hrával Průša). Závěr tak sliboval 
drama – jen vlásek dělil domácí od 
pokutového kopu, když po levém 
křídle pronikajícího Křesťana na 
hranici šestnáctky fauloval Souček, 
domácí se na rozhodčí velmi, velmi 
zlobili… Vše naštěstí utnul Hort, 
když se poté, co se hra přelila na 
druhou stranu, dostal v „trmě-vr-
mě“ k míči, volejem propálil vše, 
co mu stálo v cestě a dal hostům 
jistotu dvougólového náskoku. 
Stejná „šavlovačka“ ve velkém 
čtverci a gól přišel posléze i na 
druhé straně, když se s nešťastnou 
tečí Netolického prosadil Kántor, 
v závěrečné pětiminutovce si už 
ale hosté vedení zkušeně pohlídali. 
Která dvojice hráčů přitom hrála 
hlavní roli už snad ani není potřeba 
zmiňovat. Rozhodně je třeba Jiřímu 
Hortovi a Kamilu Průšovi poděko-
vat za to, že v těžké situaci obětavě 
přispěchali Benfi ce na pomoc se 
ziskem veledůležitých tří bodů. 

-kre-
 1. Náměšť n. O.–Vícenice 21 14 3 4 46:24 45
 2. Nová Ves 21 13 4 4 38:25 43
 3. Stonařov 21 10 8 3 46:26 38
 4. Rantířov 21 11 5 5 39:22 38
 5. Budišov-Nárameč 21 11 5 5 37:26 38
 6. Rapotice 21 11 2 8 44:31 35
 7. Kouty 21 9 3 9 38:34 30
 8. Bohdalov 21 8 3 10 28:30 27
 9. V. Meziříčí B 21 6 7 8 29:29 25
10. Třešť 21 8 1 12 22:33 25
11. Přibyslavice 21 6 4 11 31:38 22
12. Šebkovice 21 5 5 11 28:49 20
13. Štoky 21 4 3 14 24:45 15
14. Křižanov 21 1 7 13 19:57 10


