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Koupaliště nezdražilo, 
navíc nabídne novinky

Vstupné na letní koupaliště ve Velkém Meziříčí se pro letošní rok 
nemění. Návštěvníky však čekají jiné změny. „Celodenní vstup zůstává 
na úrovni roku 2009,“ potvrzuje starosta František Bradáč. Dospělí tak 
mohou pobývat celý den u bazénu za padesát korun, děti do patnácti za 
třicet korun a děti do dvou let mají vstup zdarma. Celodenní vstup pro 
důchodce stojí dvacet korun stejně jako pro držitele průkazu ZTP, děti 
s průkazkou ZTP pak zaplatí korun deset. 

První změnou, kterou mohou návštěvníci využít, je možnost zakoupení 
permanentky. Ta bude na deset vstupů, přičemž ten desátý zákazník získá 
zdarma. Například dospělý tak zakoupí permanentku za 450 korun, dítě 
do patnácti let za 270 korun. Novinkou bude i zavedení turniketového 
systému s dobíjecími kartami – jaký najdete u vleku na sjezdovce Fajtova 
kopce. Zájemce si tak bude moci zaplatit vstup třeba jenom na jednu 
či na dvě hodiny, jak bude chtít, aniž by platil celodenní vstupné, jako 
v minulosti. „Nápad umístit na koupaliště turnikety vzešel od Jiřího 
Pálky z lyžařského klubu, který nám nabídl i jejich zapůjčení,“ vysvětlil 
za provozovatele koupaliště ředitel technických služeb Jaroslav Mynář. 
Hodina pobytu dospělého vyjde na deset korun, dítě do patnácti let na 
šest korun, důchodce či držitele ZTP průkazu na čtyři koruny a dítě se 
stejným průkazem na dvě koruny. (Ceník též na straně 2.)

Další změnou pak je i termín zahájení provozu letního koupaliště na 
Paloukách. „Nebudeme otevírat k 1. červnu jako každoročně, ale podle 
počasí,“ informuje starosta Bradáč. Denní provozní náklady totiž nejsou 
nízké a počasí na Vysočině bývá značně nejisté. Stanovovat pevné datum 
zahájení provozu koupaliště je tak riskantní. Právě v souvislosti s poměrně 
krátkým létem na Vysočině Velkomeziříčští už v minulosti zvažovali 
možnost vodu v bazénu ohřívat. „Máme to i technicky připravené již od 
rekonstrukce. Ale naše zkušenosti jsou takové, že nesvítí-li slunce, lidé na 
koupaliště stejně nepřijdou i když je třeba teplá voda,“ podotýká F. Bradáč. 
Naopak pokud slunce praží a voda třeba není ani dostatečně prohřátá, 
lidem studená voda tak moc nevadí a na koupaliště dorazí. O zavedení 
výhřevu vody tedy město zatím neuvažuje. Nejen krátká letní sezona, ale 
třeba i množící se soukromé bazény u rodinných domů způsobují úbytek 
návštěvníků na letním koupališti. „To je tak každoročně několik stovek 
tisíc korun ztrátové,“ konstatuje starosta.                  Martina Strnadová

Hudba, dobrovolníci s kasičkami, pomoc postiženým a hrozící déšť. 
To byly hlavní symboly sobotního charitativního koncertu Muzikanti 
dětem, díky kterému získal křižanovský ústav téměř sto dvacet tisíc ko-
run. Peníze byly na velkomeziříčském náměstí předány nadvakrát. První 
částka pocházela ze sponzorských darů a po odečtení nezbytných nákladů 
na koncert zářila na šeku suma sto jedna tisíc korun. Na druhém šeku se 
objevila částka lehce přesahující sedmnáct tisíc korun, která se vybrala 
mezi posluchači. „Ze získaných peněz pořídíme trampolínu, vodní postel 
a pomůcky pro bazální stimulaci. Kdyby nám nějaké fi nance ještě zbývaly, 
určitě pro ně na našem rehabilitačním úseku najdeme využití,“ prozradila 
krátce po koncertu ředitelka křižanovského ústavu Marie Bartošková. 
„Mrzí mě, že se tady mezi návštěvníky vybralo tak málo peněz. Pokud si 
dobře pamatuji, v minulém roce byla částka jednou taková,“ konstatovala 
sedmatřicetiletá Petra z Velkého Meziříčí. 

(Pokračování na straně 5.)

Ústav si odnesl
téměř 120 tisíc korun

Organizátory patrně nejvíc těšila spontánní radost klientů ústavu z kon-
certu. Za zády jednoho z nich hraje místní skupina Na šikmé ploše.  

Foto: Iva Horká

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

Od soboty 5. 6. 2010, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin, www.lery.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

Zkontrolují mosty 
Prohlídku potřebují tři mosty 

v majetku města Velké Meziříčí. 
Jde o most přes dálnici na Fajtově 
kopci v blízkosti McDonald‘s, který 
už prohlídkou prošel. Další dva na 
Třebíčské ulici přes řeku a přes že-
lezniční dráhu zkontrolovány teprve 
budou. „Musíme zajišťovat pravidel-
né prohlídky, abychom mohli včas 
reagovat s opravami,“ říká starosta 
František Bradáč a dodává, „očeká-
vám, že nějaká následná opatření 
budeme muset provést.“ Most přes 
železniční trať si v minulém roce již 
nejnutnější opravu konstrukce vyžá-
dal. Došlo zde k vyztužení a pode-
pření zábradlí, které se bortilo. Ani 
most na Třebíčské přes řeku není 
v nejlepším stavu a jisté úpravy si 
nejspíš vyžádá. „Navíc už nevyhovu-
je ani kapacitně,“ uzavírá starosta. 
Prohlídky všech tří mostů vyjdou na 
dvanáct tisíc korun.               -mrs-

Hokejová euforie našich zlatých hochů z mistrovství světa, která 
zachvátila v posledních týdnech celé Česko, se pochopitelně nevyhnula 
ani našemu městu. Málokdo však ví – snad kromě všímavých čtenářů 
našeho týdeníku -, že i Velké Meziříčí má mistra světa v hokeji. O úspěchu 
třináctiletého Pavla Zachy z Velkého Meziříčí pojednával v předchozích 
číslech sportovní příspěvek z neofi ciálního mistrovství světa v Rize. 
V příštím vydání Velkomeziříčska si pak můžete přečíst jeho vůbec první 
osobnostní rozhovor, který s nadějným hráčem pořídila naše redakce 
v rekreačním středisku v Nesměři. Tam mladý mistr světa a pětinásobný 
mistr republiky trávil třídenní pobyt v rámci školy v přírodě se svojí třídou 
z brněnské základní školy na Labské ulici.

Hokeji se Pavel Zacha věnuje od útlého věku, poprvé stál na bruslích, 
když mu byly dva roky a devět měsíců. Začínal v HHK Velké Meziříčí, 
nyní je hráčem Komety Brno. Za tu také startoval v lotyšské Rize, kde 
doplnil český výběr Czech Select 97. Z 68 vytipovaných hráčů z celé 
České republiky nakonec do Rigy odjela pouhá dvacítka. Síly poměřila 
s několika celky z celého světa. Zlatý pohár pro nejlepší tým na světě 
v dané věkově kategorii nad hlavu pak zvedli mladí Češi – s Pavlem Za-
chou. Co všechno tomuto triumfu předcházelo, kolik dřiny má za sebou 
a jak vypadá sportovní i soukromý život třináctiletého kluka, který pro 
hokej žije, se můžete dočíst příště v interview, které patří do povinné 
výbavy každého úspěšného sportovce.

Iva Horká

Také naše město má mistra světa v hokeji

Pavel Zacha (* 1997) z Velkého Me-
ziříčí se může pyšnit titulem hoke-
jového mistra světa  z neofi ciálního 
sportovního klání v Rize. 

Foto: Iva Horká

DNES 
ROZŠÍŘENÉ 
VYDÁNÍ ZA 

STEJNOU 
CENU!

● Speciální příloha
věnovaná nadcházející-
mu Evropskému festivalu 
fi lozofi e

Více strana 6 a 7

● Fotogalerie měsíce května 
na straně 7. Více fotek na-
jdete také na našem webu 
v sekci fotogalerie.

Středa 2. 6. 
● Filmový fantazijní př í-

běh Alenka v říši divů 
od režiséra Tima Burtona 
s českým dabingem na 
motiv známé knihy Lewise 
Carrolla. Kino Jupiter club 
v 19.30 hodin.

Sobota 5. 6. 
● Country večer se skupinou 

Stetson na Fajtově kopci 
(www.skivm.cz).

Od neděle 6. 6. do 13. 6. 
● Evropský festival fi lozofi e 

„Krize a hodnoty“ 

Soutěž pro čtenáře
V rámci 4. ročníku EFF se 
uskuteční ve čtvrtek 10. 6. od 
17 hodin
panelová diskuze
s vybranými účastníky festi-
valu, v kinosále Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí. Ptát se 
můžete na všechno, co vás 
z fi lozofi ckého hlediska zají-
má v souvislosti s krizí, jež 
je hlavním mottem letošního 
ročníku. 
Otázky do diskuze posílejte do 
redakce týdeníku Velkomezi-
říčsko mailem (nebo poštou 
na adresu redakce Náměstí 
17, 594 01 Velké Meziříčí) 
do neděle 6. 6. 2010 včetně. 
Pokud chcete být zařazeni do 
slosování o ceny, uveďte svoje 
celé jméno a telefon.
Budeme losovat šest výherců 
– tři z nich dostanou každý po 
dvou volných vstupenkách na 
slavnostní setkání s fi lozofy 
a následný raut, které se bude 
konat v Jupiter clubu 10. 6. 
Další tři obdrží každý dvě 
volné vstupenky na divadelní 
představení Sovy v anténách 
s Jaroslavem Duškem (velký 
sál JC, 11. 6. ve 20.30).
Pokud se nechcete zúčast-
nit slosování o ceny, můžete 
i přesto poslat otázky na výše 
uvedené kontakty, nebo též 
prost řednictvím sběrného 
formuláře, který najdete na 
webových stránkách festivalu 
f ilozofie v sekci Diskuzní 
fórum.
Více o festivalu na straně 6

Připravily Simona Fňukalová 
a Iva Horká

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které proběhly 
uplynulý víkend (28. – 29. 5. 2010), 
vyhráli v našem městě sociální 
demokraté. Získali 23,32 % hlasů. 
Za nimi se umístila ODS (17,50 %), 
TOP 09 (14,89 %), KSČM (11,59 %) 
a Věci veřejné (10,23 %). Nad 
magickou pětiprocentní hranici se 
ještě v našem městě vyšplhali SPOZ 
(8,08 %) a KDU-ČSL (7,35 %). 
Voliči odevzdali celkem 5.873 plat-
ných hlasů, účast byla 62,07 %.

V jedenácti okrscích, které naše 
město má, byli nejvzornější voliči 
v kulturním domě v Mostištích, kde 
sídlil okrsek číslo 10. Do urny tam 
hodilo svůj hlas celkem 68,95 % 
voličů. Naproti tomu nejslabší účast 
s 52,8 procenty měl okrsek číslo 4 
v Jupiter clubu. Sociální demokraty 
volilo nejvíce lidí (32,16 %) v ZŠ 
a PŠ na Poštovní ulici (č. 6), ODS 
získala nejvíce hlasů (21,50 %) 
ve SŠŘS na Hornoměstské ulici 
(č. 3). TOP 09 pak byla nejúspěš-
nější ve Zdaru (č. 7), kde získala 
18,73 %. KDU-ČSL dosáhla nejlep-
šího výsledku (17,6 %) v Olší nad 
Oslavou (č. 11) a KSČM (14,49 %) 
ve volební místnosti technických 
služeb (č. 2), Věci veřejné (12,6 %) 
pak na první místo vynesly hlasy 
voličů ve školní jídelně na Poštovní 
(č. 5).

Na Vysočině zvítězili také soci-
ální demokraté (23,43 %), za nimi 
skončila s rozdílem 6,21 % ODS, 
třetí nejsilnější stranou je TOP 09 
(14,34 %),       (Pokr. na str. 2 a 3.)

Volby na Vysočině i v našem městě 
vyhrála ČSSD, ale raduje se pravice

Starostu našeho města Františka Bradáče k volbám doprovázela jeho 
manželka (na snímku) a devatenáctiletá dcera, která poslance Parlamentu 
ČR volila poprvé.                                                            Foto: Iva Horká

k televizoru kamera zdarma
Panasonic TX-P42S20E
Plazma Full HD s nízkou spotřebou
Panasonic SDR-S50
Záznam na SD, opt. stabilizátor

19.990 Kč
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Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí
ze dne 19. 5. 2010

(Dokončení z minulého čísla)
 6. Zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 60 tis. Kč – žádost o dotaci z OPŽP na projekty Sní-
     žení energetické náročnosti budov 
     MŠ Sportovní, MŠ Sokolovská, MŠ Če-
     chova a ZŠ Sokolovská, ZŠ Komen-
     ského“:
   12 tis. Kč – § 3111 MŠ Sportovní
   12 tis. Kč – § 3111 MŠ Sokolovská
   12 tis. Kč – § 3111 MŠ Čechova
   12 tis. Kč – § 3113 ZŠ Sokolovská
   12 tis. Kč – § 3113 ZŠ Komenského
 7. Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 5512 dotace pro SDH Velké Meziříčí se 
     sídlem Nad Gymnáziem 464/17
  Účel:   výroba historického praporu k 110. výročí 
     úmrtí zakladatele Tita Kršky
 8. Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3399 dotace
  Účel:   pokrytí části nákladů na umístění sochy 
     s názvem Krása řemesla na Fajtově kopci

 4. Rada města schválila Dodatek č. 5 Nájemní smlouvy ze dne 
31. 12. 2005 uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a Technickými 
službami VM s. r. o. Tímto dodatkem se řeší od 1. 1. 2010 do doby 
předání bývalého areálu Agados Technickým službám VM s. r. o. 
k plnému využití za účelem podnikání, výše nájemného, která bude 
kompenzována s nájemným za uložení odpadů

 5. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města Velké Me-
ziříčí k 31. 3. 2010.

 6. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2010
částka v Kč Poskytovatel  Účel
  13.250,00  Min. zemědělství na výs. minimálního podílu
  melior. a zpevňujících dřevin
  26.678,50 Kraj Vysočina (SR) Projekt CZ.1./07/1.1.01/01.0065 – 
151.178,16 Kraj Vysočina (EU) proplacení 4. žádosti o platbu 
  neinvestiční f. p. pro ZŠ Sokolov-
  ská
1.561.100,00 obce vyúčtování nákladů na pov. šk. 
  docházku, předškolní docházku 
  a provoz škol. jídelen za období 
  září – prosinec 2010

 7. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k bytu na 
ulici Bezručova 1520/7 a k ubytovací jednotce na ulici Uhřínov-
ská.

 8. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu části nebytového 
prostoru ve 4. nadzemním podlaží objektu na Náměstí 79/3, Velké 
Meziříčí žadatelce za účelem zřízení a provozování salonu kosmetiky 
a vizážistky. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude obsahovat 
infl ační doložku.

 9. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. vzala na vědomí výsledek hospodaření společnosti za 
I. čtvrtletí 2010.

10. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
VM s. r. o. schválila nový ceník na Letní koupaliště Palouky:
 jednotka sazba
a) celodenní vstupné dospělí 1× 50 Kč
 celodenní vstupné děti do 15 let 1×  30 Kč
 celodenní vstupné důchodci 1×  20 Kč
 celodenní vstupné děti do 2 let 1×  0 Kč
 celodenní vstupné ZTP dospělí 1×  20 Kč
 celodenní vstupné ZTP děti 1×  10 Kč
b) vstupné dospělí 1 hodina  10 Kč
 vstupné děti do 15 let 1 hodina  6 Kč
 vstupné důchodci 1 hodina  4 Kč
 vstupné děti do 2 let 1 hodina  0 Kč
 vstupné ZTP dospělí 1 hodina  4 Kč
 vstupné ZTP děti  1 hodina  2 Kč
c) permanentka /10 vstupů/ dospělí 1× 450 Kč
 permanentka /10 vstupů/ děti do 15 let 1× 270 Kč
 permanentka /10 vstupů/ důchodci 1× 180 Kč
 permanentka /10 vstupů/ ZTP dospělí 1× 180 Kč
 permanentka /10 vstupů/ ZTP děti 1×  90 Kč
d) záloha na kartu 1×  50 Kč

11. Rada města:
souhlasila s osazením dopravního značení: č. IP 13b – parkoviště 
s parkovacím kotoučem + č. E 13 – Po–Pá 7 – 17 h max. 1 h + E 4 – 
úsek platnosti 24 m, na místní komunikaci č. 265 c – Pod hradbami 
ve Velkém Meziříčí
2. souhlasila s vymezením jednoho parkovacího stání ZTP na místní 
komunikaci č. 58 c ulice Poštovní, Velké Meziříčí.

12. Rada města souhlasila s umístěním reklamy na vjezdových lístcích 
pro vjezd na Náměstí ve Velkém Meziříčí, které budou potištěny re-
klamou fi rmy MusicData, s. r. o. Distribuce vjezdových lístků proběh-
ne od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010. Náklady spojené s tiskem vjezdových 
lístků hradí fi rma MusicData, s. r. o., Lidická 30. 602 00 Brno. Závě-
rečnou korekturu vjezdových lístků provede město Velké Meziříčí.

13. a) Rada města vzala na vědomí informaci o projektu Prevence krimi-
nality – Osvětlení temného zákoutí u Hotelové školy a Obchodní 
akademie Světlá a ukládá v rámci programu Prevence krimina-
lity v našem městě připravit výše popsanou projektovou žádost 
a předložit na krajský úřad do 25. 5. 2010.

 b) Rada města schválila rozpočtový rámec projektu ve výši 
240.000 Kč. Pokud projekt bude schválen krajem Vysočina, bude 
předfi nancován rozpočtovým opatřením rady města, spoluúčast 
města bude 48. 000 Kč včetně DPH.

14. Rada města souhlasila s podáním projektu na propagaci Balinského 
údolí a Nesměře ve Velkém Meziříčí.

Ing. František Bradáč, starosta města
(Pokr. na straně 5.)

V letošním krajském kole soutěže 
o titul Vesnice roku získala obec 
Bory na Velkomeziříčsku ocenění 
Zelená stuha za péči o zeleň a život-
ní prostředí. O co nejlepší umístnění 
bojovala s ostatními pětatřiceti ob-
cemi, které se do zmíněného klání 
letos přihlásily. „Nejvíce jich bylo 
z Třebíčska,“ uvedl Martin Hyský, 
radní kraje Vysočina Vysočina. 
Komise posuzovala deset základ-
ních okruhů zaměřených nejen na 
aktivitu místních spolků a občanů, 
ale i na existenci a naplňování 
koncepčních dokumentů. Dále pak 
na připravované rozvojové záměry 
obce, využívání informačních tech-
nologií nebo například i výsledky 
péče o veřejná prostranství a zeleň 
v obci či úroveň společenského 
života. Každá vesnice má na pre-
zentaci svých aktivit zhruba deva-
desát minut, během kterých musí 
porotě představit vše, co by mělo 
rozhodnout o umístění či získání 
některé z dalších cen, respektive 
stuh. „Při našem rozhodování hrála 
roli celková upravenost vesnice, její 
ekologický přístup v péči o veřejná 
prostranství, bohatý kulturní život 

Bory získaly zelenou stuhu za péči o zeleň
a zapojení všech generací do života 
obce,“ zdůvodnil rozhodnutí krajské 
porty její předseda František Broža. 
Desetičlenná hodnotící komise 
každou vísku navštívila, přičemž 
Bory si prohlédla dvacátého května. 
„Prezentovali jsme asi osm oblastí, 
především činnost našich ochránců 
přírody. Komise si také prohlédla 
obecní úřad, knihovnu, muzeum, 
ale také novou školu a školní hřiště 
či návsi jak v Horních, tak Dolních 
Borech,“ přiblížil starosta Borů 
Josef Březka. Ten mimo jiné pro náš 
týdeník uvedl, že se soutěže Vesnice 
roku účastnili již poněkolikáté a loni 
například obdrželi čestné uznání za 
mimořádnou péči o zeleň v okolí 
obce. „Letos jsme váhali, zdali se 
máme znovu přihlásit a popravdě 
řečeno jsme tedy vůbec nečekali, 
že bychom nějaké ocenění získali,“ 
přiznal borský starosta. O to víc 
je potěšen, neboť komise podle 
jeho mínění zohlednila i loňskou 
prezentaci obce, mezi níž byla na-
příklad přírodní památka Mrázkova 
louka, vysázené aleje v okolí cest 
a další aktivity tamních obyvatel. 
Neméně příjemný je i fakt, že Borští 

postupují v oblasti Zelená stuha do 
celostátního kola. A šance na další 
trofej jsou vysoké. 

Vesnicí roku se stal Vír
Letošní prvenství podle hodno-

cení poroty patřilo po zásluze obci 
Vír, ležící na břehu řeky Svratky. 
Na rozloze 531 hektarů žije zhruba 
730 obyvatel. „Zisk titul Vesnice 
Vysočiny je prestižní ocenění nejen 
práce místního zastupitelstva, ale 
také úsilí všech občanů, kteří se 
každodenně podílejí na společen-
ském a kulturním životě obce. Cenu 
za zasloužené vítězství předám Víru 
s velkým potěšením už koncem 
července,“ komentoval rozhodnutí 
komise hejtman Vysočiny Jiř í 
Běhounek. Vítěz soutěže podle 
informací tiskové mluvčí kraje Jitky 
Svatošové každoročně získává také 
cenu Zastupitelstva kraje Vysočina 
s názvem Vesnice Vysočiny a sto 
tisíc korun. Ze Žďárska pak byly 
úspěšné ještě dvě vesnice. Bílou 
stuhou za činnost mládeže se může 
pyšnit obec Křižánky a diplom za 
podporu a rozvíjení hasičských 
tradic si odnesla obec Blažkov. 

Iva Horká

V pěti kotcích velkomeziříčského psího útulku se už 
dlouhodobě tísní deset opuštěných psů. Minulý týden 
přibyl další. Město proto vyzvalo milovníky těchto 
čtyřnohých mazlíčků, aby nejdřív zvážili koupi nového 
psa a místo toho pomohli některému z těch, kteří na 
svého pána a domov stále čekají. Výzvu jsme otiskli 
v minulém čísle našeho týdeníku. „Zatím se však na ni 
nikdo neozval,“ sdělila vedoucí městského psího útulku 
Helena Krátká. 
„Jedenáct psů 
sice není tak vý-
jimečná situace, 
už jsme jich tu 
měli i třináct na-
ráz. Ale lidé si 
je hned postupně 
rozebírali, kdežto 
teď pro ně přesta-
li chodit,“ dodává 
Krátká. A když 
už někdo přijde, 
chce  vě t š i nou 
štěně nebo něco 
malého. Staří psi 
či velká plemena 
tak čekají dlouho 
a někteří možná 
i marně. K tomu 
všemu minulý 
týden městská 
policie přivezla 
nový přírůstek – 
naháče. Helena 
Krátká podotý-
ká, že nalezené 
opuštěné psy do útulku vozí nejčastěji právě městská 
policie. A to někdy i v noci, což se většinou nelíbí moc 
sousedům, které ruší štěkání. Jenomže jinak to nejde. 
Občas se dokonce vyskytne i takový případ, kdy se 
brzo ráno před brankou útulku objeví krabice plná 
štěňat. Lidé si neohlídají svou fenku a pak se neobtěžují 
s tím, aby řešili následky. I tací se bohužel najdou. Další 
psi bývají někde přivázáni, nebo je někdo vyhodí z auta 

a oni se pak zmateně toulají po městě či okolí. Mnozí 
se také svým majitelům ztratí. Ti pak většinou hned 
zamíří hledat do útulku, jestli tam někdo jejich pejska 
neodevzdal, nebo se poptají u městské policie. Pak si 
ho hned vyzvednou. Za třináct let, co Helena Krátká 
městský psí útulek v Zámecké ulici vede, jím prošlo 
na pět stovek psů. „A to nepočítám ani ty ztracené,“ 
dodává s tím, že za tu dobu utržila pouhých pět kous-

nutí. V převážné 
většině př ípadů 
jsou podle ní pej-
sci přátelští.

K a ž dý nov ý 
přírůstek městské-
ho psího útulku je 
vždy ve zhruba 
třítýdenní karan-
téně. Projde očko-
váním, odčerve-
ním i čipováním. 
„V současné době 
bych nejvíc potře-
bovala rozdat dva 
psy a tři fenky ve 
stáří od asi jed-
noho roku do pěti 
let,“ nabízí Hele-
na Krátká. Je to 
směs od kříženců 
černého labrado-
ra, přes křížence 
českého fouska 
až po malou bílou 
fenku neurčitého 
plemene. Dál jsou 

už dlouho v nabídce tři staří psi, ale ty nikdo nechce. 
Třeba i pro ty by se nějaký nový majitel našel. 

V každém případě – máte-li zájem o některého 
z opuštěných pejsků, navštivte velkomeziříčský 
městský psí útulek v Zámecké ulici číslo 21, a to nej-
lépe v době od 15 do 19 hodin. Domluvit se můžete 
s Helenou Krátkou telefonicky, nejlépe ve stejném 
čase, na čísle 723 778 248.          Martina Strnadová

Chcete si vzít psa z útulku?

Vedoucí městského psího útulku Helena Krátká představuje čtyři psy, 
kteří čekají na nový domov. Dalších sedm je v kotcích.

Foto: Martina Strnadová

Pod Hradbami 
omezí parkování

V ulici Pod Hradbami ve Velkém 
Meziříčí budou parkovací místa 
s omezenou dobou stání. Půjde 
o čtyřiadvacetimetrový úsek, kde 
v době od 7 do 17 hodin bude možné 
parkovat pouze jednu hodinu. „Již 
zrána tam bývají všechna parkovací 
místa obsazena, obměna aut moc 
nefunguje,“ vysvětlil starosta Fran-
tišek Bradáč důvod zavedení této 
změny. Půjde tedy o parkovací místa 
s parkovacím kotoučem – jaká jsou 
třeba na náměstí či na Novosadech.

Někteří velkomeziříčští občané 
požadovali zavedení několika 
takových míst i v ulici Poštovní, 
podél pošty. S tím v tomto případě 
vedení města nesouhlasilo. „Návrh 
vzešel od občanů s průkazem ZTP, 
takže místo toho zřídíme co nejblíže 
vchodu na poštu jedno parkovací 
místo pro postižené, aby měli vždy 
kde zastavit, když si půjdou na poštu 
něco vyřizovat,“ dodává starosta. 
Podle něj není proto nutné zřizovat 
v ulici místa s časově omezeným 
parkováním. Auta se podél pošty 
střídají dostatečně a potíže s dlou-
hodobě odstavenými vozidly se tam 
neobjevují.       Martina Strnadová

Otevírací doba 
v info centru

se mění
Od června rozšiřuje Informační 

centrum Velké Meziříčí otevírací 
dobu. Nejen, že můžete každý den 
centrum navštívit od osmi do pěti, 
zavítat sem lze i o víkendu od de-
síti do čtyř hodin. „Velké Meziříčí 
v letních měsících vždy žije větším 
turistickým ruchem než v měsících 
ostatních a v souvislosti s tím 
samozřejmě roste zájem turistů 
navštívit informační centrum. 
Největší zájem všech návštěvníků 
vzbuzují turistické a přírodní krásy 
Velkomeziříčska,“ informuje Lenka 
Pešková, pracovnice informačního 
centra ve Velkém Meziříčí. 

Informační centrum poskytuje 
bezplatně informace o památkách 
a zajímavostech města, turistických 
cílech v okolí, kulturních a spor-
tovních akcích ve městě a okolí. 
Dále o ubytování, stravování, nebo 
autobusových a vlakových spojích. 
Mezi zpoplatněné služby patř í 
například možnost využití veřej-
ného internetu, kopírování, prodej 
publikací, map, upomínkových 
předmětů, pohledů. 

Informační centrum je otevřeno 
i v době polední pauzy radni-
ce. Vstup je z ulice Radnická. 
Podrobné informace naleznete 
na webových stránkách města 
www.mestovm.cz.
Otevírací doba od června do srpna:
Po – Pá 8 – 17 hodin, So a Ne 10 – 
16 hodin.    Veronika Poulová, MěÚ

V Mostištích 
přibude přechod 

i chodník
V místní části Mostiště vznikne 

nový přechod pro chodce a obsluž-
ný chodník. Město Velké Meziříčí 
na akci př ipravuje projektovou 
dokumentaci a vyčlenilo na ni je-
denadvacet tisíc korun. „Jde o místo 
před základní školou, kde zástupci 
místní části vybudování chodníku 
a přechodu požadují,“ popisuje sta-
rosta František Bradáč. Ten dodává, 
že problém tkví ve velké šíři silnice 
v daném úseku. Dle vyjádření do-
pravního inspektorátu proto bude 
nutné místo rozdělit ostrůvkem, což 
si vyžádá stavební zásah. „Tato úpra-
va bude současně sloužit i jako zpo-
malovací prvek,“ podotýká starosta. 
Vzhledem k tomu, že jde o lokalitu 
v těsné blízkosti základní školy, 
zvýší se bezpečnost dětí ale i dalších 
chodců v této místní části Velkého 
Meziříčí.    Martina Strnadová

(Pokračování ze str. 1.) Ta pora-
zila komunisty (13,41 %) a Věci 
veřejné (9,9, %). KDU-ČSL dostalo 
7,42 % hlasů a ‚Zemanovci‘ 6,08 
%. Mandátů si Vysočina rozdělila 
deset – tři získala ČSSD, po dvou 
dostali občanští demokraté, TOP 
09 a komunisté a jeden Věci ve-
řejné. Novými poslanci jsou tedy: 
Antonín Pavel, který poskočil z 19. 
místa, dále František Bublan, jenž 
získal nejvíce preferenčních hlasů 
na Vysočině (6211), Karel Černý, 
Miroslava Němcová (5278), Jana 
Fischerová, která se katapultovala 
z 12. místa, stejně jako lékař Aleš 
Roztočil z 19. místa do čela. Sestavu 
doplňují ještě Ladislav Jirků, Pavel 
Kováčik, Marie Rusová a Josef 
Novotný, který se po odmlce do 
vrcholné politiky vrací. 

V našem městě dostal nejvíce 
přednostních hlasů, a to 211, Ra-

Volby na Vysočině i v našem městě vyhrála ČSSD…
dovan Necid (ODS), za ním se 150 
hlasy skončila Alena Vidláková 
(ČSSD), František Bublan – 119 
(ČSSD), Miroslava Němcová – 
97 (ODS), Martin Klement – 88 
(KSČM), Petr Hladík – 85 (VV), 
Jan Kasal – 51 (KDU-ČSL) a Aleš 
Roztočil – 50 (TOP 09). Posledně 
jmenovaný primář gynekologic-
ko-porodnického oddělení se stal 
skokanem na kandidátce TOP 09 na 
Vysočině. Z nevolitelného 19. místa 
ho preferenční hlasy vynesly až na 
místo první, před volebního lídra 
kandidátky Jirků. I on se ale do 
sněmovny dostal. 

V rámci České republiky pak 
vítězná ČSSD získala 22,08 % hla-
sů, což jí zajistilo celkem 56 křesel 
ve sněmovně. Druhá skončila ODS 
s 20,2 % hlasů a 53 poslanci. Nová 
politická strana TOP 09 slavila 
úspěch, neboť se umístila na třetí 

příčce s 16,7 % a 41 křesly. Nad pě-
tiprocentní hranici, která zaručuje 
stranám účast ve sněmovně, se ještě 
dostali komunisté (11,27 % a 26 
poslanců) a Věci veřejné (10,88 % 
a 24 křesel). Středopravicové stra-
ny tak obsadí 118 míst a levice 
pouhých 82. Někteří předsedové 
stran (J. Paroubek, Pavel Bém, 
Cyril Svoboda, Pavel Liška, Miloš 
Zeman) se na základě neúspěchů ve 
volbách svých funkcí vzdali.

V parlamentu však poprvé v his-
torii nezasednou lidovci – dostali 
pouze 4,39 % hlasů. Lídr kandidátky 
na Vysočině Jan Kasal tak po více 
jak dvaceti letech jako poslanec kon-
čí. Nejmladšímu nově zvolenému 
poslanci je 23 let a nejstarším (Karel 
Schwarzenberg a advokát Stanislav 
Křeček) je 72 roků. Ve sněmovně 
přibylo žen, ke 156 mužům si jich 
přisedne 44.              Iva Horká
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Česká republika – volební účast 62,60 %
 Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
 1 OBČANÉ.CZ 13 397 0,25
 2 Liberálové.CZ 260 0,00
 4 Věci veřejné 569 127 10,88
 5 Konzervativní strana 4 232 0,08
 6 Komunistická str. Čech a Moravy 589 765 11,27
 7 Koruna Česká (monarch.strana) 4 024 0,07
 8 Česká strana národně sociální 295 0,00
 9 Česká str. sociálně demokrat. 1 155 267 22,08
10 NÁRODNÍ PROSPERITA 186 0,00
11 Sdruž. pro rep.-Republ. str. Čsl. 1 993 0,03
12 Moravané 11 914 0,22
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 226 527 4,33
14 STOP 3 155 0,06
15 TOP 09 873 833 16,70
16 EVROPSKÝ STŘED 522 0,00
17 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 229 717 4,39
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 24 750 0,47
19 Česká str. národ. socialistická 1 371 0,02
20 Strana zelených 127 831 2,44
21 Suverenita-blok J. Bobošíkové 192 145 3,67
22 Humanistická strana 552 0,01
23 Česká pirátská strana 42 323 0,80
24 Dělnic. str. sociální spravedl. 59 888 1,14
25 Strana svobodných občanů 38 894 0,74
26 Občanská demokratická strana 1 057 792 20,22
27 Klíčové hnutí 1 099 0,02

Kraj Vysočina – volební účast 65,68 %
 Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
 1 OBČANÉ.CZ 564 0,20
 4 Věci veřejné 26 851 9,91
 5 Konzervativní strana 132 0,04
 6 Komunistická str.Čech a Moravy 36 349 13,41
 9 Česká str. sociálně demokrat. 63 486 23,43
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 16 484 6,08
14 STOP 171 0,06
15 TOP 09 38 866 14,34
17 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 20 110 7,42
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 414 0,52 
20 Strana zelených 4 551 1,68
21 Suverenita-blok J. Bobošíkové 8 393 3,09
23 Česká pirátská strana 2 306 0,85
24 Dělnic. str. sociální spravedl. 2 290 0,84
25 Strana svobodných občanů 2 248 0,82
26 Občanská demokratická strana 46 657 17,22

Velké Meziříčí – volební účast 62,07 %
 Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
 1 OBČANÉ.CZ 18 0,30
 4 Věci veřejné 601 10,23
 5 Konzervativní strana 1 0,01
 6 Komunistická str. Čech a Moravy 681 11,59
 9 Česká str. sociálně demokrat. 1 370 23,32
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 475 8,08
14 STOP 1 0,01
15 TOP 09 875 14,89
17 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 432 7,35
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 26 0,44
20 Strana zelených 94 1,60
21 Suverenita-blok J. Bobošíkové 165 2,80
23 Česká pirátská strana 43 0,73
24 Dělnic. str. sociální spravedl. 26 0,44
25 Strana svobodných občanů 37 0,63
26 Občanská demokratická strana 1 028 17,50

Připravila Martina Strnadová, zdroj www.volby.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 28. 5.–29. 5. 2010

Začátkem února a podruhé začát-
kem března sčítaly tisíce myslivců 
v našem regionu stavy lesní zvěře. 
V porovnání s minulým sčítáním 
mírně stouply počty srnčí zvěře, 
ale i zajíců. Zatímco v loňském roce 
populace divoce žijící zvěře mírně 
klesala, letos se opět vracíme k vyš-
ším číslům z roku 2008. „Sčítání se 
týkalo všech 523 honiteb, z toho 17 
obor a 27 bažantnic,“ upřesnil Josef 
Matějek, radní kraje Vysočina pro 
oblast lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství.

V honitbách na území kraje Vy-
sočina bylo v roce 2010 nasčítáno 
283 ks zvěře jelení, 1180 ks zvěře 
daňčí, 923 ks zvěře mufl oní, 30 325 
ks zvěře srnčí a 2852 ks prasete 
divokého, dále 27 842 zajíců, 10 056 
bažantů, 11 556 kachen divokých, 
10 200 koroptví, 7 166 kání, 1 800 
jestřábů, 1 315 vyder, 4 597 lišek 
a 7 551 kun. Celkem je uživateli 
honiteb používáno 2768 lovecky 
upotřebitelných psů, z nich 1079 
ohařů, 124 barvářů, 530 teriérů, 272 
slídičů, 91 honičů, 665 jezevčíků 
a 7 ostatních loveckých plemen. 
„Krajský úřad registruje celkovou 
honební výměru 618 287 ha plochy, 
na které jsou kromě jiného vyme-

Kraj Vysočina posílil aktivity
podporující elektronickou bezpečnost 
a bezpečnost komunikačních technik

Vysočina se v letošním roce zaměří na intenzivnější informování 
o nebezpečnosti komunikačních jevů, které jsou spojené s užíváním in-
ternetu a mobilních technologií. Součástí připravované osvěty jsou také 
přednášky pro zasvěcenou i laickou veřejnost o problematice kyberšikany, 
kyberroomingu, sextingu, kyberstalkingu, kriminalitě v kyberprostoru, 
ochraně osobních údajů dětí a mládeže na internetu. Pozornost a předá-
vání informací bude směřována i na podnikatele, kteří jsou často terčem 
zneužívání dat, řeší neoprávněné resp. neautorizované přístupy nebo 
hledají vhodné šifrování jako ochranu před krádeží dat.

V první řadě se kraj Vysočina zaměřuje a spolupracuje s pracovníky 
z oblasti školství, veřejné správy, podnikatelské sféry, neziskových 
organizací, s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, od-
borníky z řad Policie ČR. „První dvoudenní cílený seminář poskytl 
souhrn informací o nebezpečí, které hrozí v souvislosti s využíváním 
informačních a komunikačních technologií a o možnostech ochrany proti 
tomuto nebezpečí. Účastníci školení byli seznámeni s aktivitami v ob-
lasti elektronické bezpečnosti na národní úrovni, s příklady porušování 
trestního zákona v oblasti elektronické bezpečnosti v kraji Vysočina, 
s možnostmi technických, technologických a organizačních opatření proti 
elektronické kriminalitě, s problematikou sociálních sítí, kyberšikanou 
atd. Pro posluchače, ale i organizátory byly velmi zajímavé i přednášky 
z pohledu ,hackera’ a z pohledu uživatelů internetu,“ uvedl Josef Pokorný 
z krajského oddělení krizového řízení a bezpečnosti.

Nejčastěji je na internetu porušován autorský zákon, podle informací 
Státního zastupitelství je nejrozšířenější zneužívání osobních údajů 
a podvody. „Mezi časté případy, kromě již uvedeného, patří i vydírání, 
sexuální nátlak, šíření pornografi e, plagiátorství a také šíření počíta-
čových virů a zneužívání sociálních sítí,“ upozornil vedoucí krajských 
informatiků Petr Pavlinec, který dodává, že řešením může být omezení 
sdělování osobních údajů na rozumnou míru, vyvarování se sdílení osob-
ních informací o blízkých osobách nebo informování o denních režimech 
a místech pohybu s udáním aktuální polohy.

Kraj Vysočina plánuje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou 
proškolit v oblasti elektronické bezpečnosti i drobné a střední podnika-
tele, kteří informační technologie používají stále častěji a jsou snadným 
cílem počítačové kriminality, neboť z různých důvodů – fi nančních či 
technických – neřeší kvalitní zabezpečení svých počítačů.

Informace pro širokou veřejnost bude kraj Vysočina publikovat nejen 
v krajských novinách Kraj Vysočina, ale budou dostupné na nové www 
stránce www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.  

Okénko kraje připravila Jitka Svatošová

Vykradl pracovní stroje
V době od 20. do 21. 5. 2010 

neznámý pachatel vypáčil nádrže 
zaparkovaných pracovních strojů 
v Křižanově, ze kterých odčerpal 
240 litrů nafty, dále odcizil akuba-
terie, zpětná zrcátka, hasicí přístroj, 
kabely a svorky v celkové hodnotě 
cca 14.000 korun.

Vloupal se do garáže
V noci mezi 22. až 23. 5. 2010 

bez zjevného násilí vnikl neznámý 
pachatel do zaparkovaného vozi-
dla Škoda Favorit v obci Frankův 
Zhořec. Vozidlo prohledal a odcizil 

Volby v okrscích Velkého Meziříčí
 v. okrsek % účasti Věci veřejné KSČM ČSSD TOP 09 ODS
ZŠ Oslavická 61,41 10,94 8,38 21,16 16,66 18,81
Technické služby 63,57 8,34 14,49 25,91 15,22 13,32
SŠŘS 64,38 10,19 9,64 20,28 16,18 21,50
Jupiter club 52,84 10,65 13,77 18,03 14,75 20,16
ŠJ Poštovní 60,89 12,61 11,86 27,92 11,86 16,06
ZŠ a PŠ Poštovní 64,49 9,33 13,16 32,16 10,16 17,66
Zdar 65,22 12,08 13,74 19,48 18,73 17,22
KD Hrbov 62,24 9,01 5,73 23,77 15,57 16,39
KD Lhotky 63,58 9,94 10,47 20,94 17,80 12,56
KD Mostiště 68,95 5,98 11,39 27,63 10,82 14,24
OV Olší n. O. 55,38 8,33 12,03 17,59 15,74 13,88

Připravila Martina Strnadová, zdroj www.volby.cz

Volby v obcích
 Obec % účasti Věci veřejné KSČM ČSSD TOP 09 ODS
Baliny 70,00 15,71 14,28 17,14 20,00 12,85
Blízkov 75,31 6,01 10,38 13,11 14,20 10,92
Bory 57,42 5,71 10,00 20,85 11,71 7,71
Březejc 60,18 5,88 14,70 16,17 19,11 7,35
Bystřice n. P. 64,46 11,42 12,94 33,25 8,57 11,31
Dobrá Voda 67,05 13,14 16,00 22,28 4,57 9,71
D. Heřmanice 66,75 13,05 11,19 20,89 13,05 14,55
Jabloňov 60,00 9,67 12,25 20,00 9,67 12,90
Jívoví 72,77 5,26 20,46 19,88 14,61 5,84
Kadolec 51,56 9,23 23,07 33,84 4,61 9,23
Kněževes 70,00 6,59 10,98 17,58 10,98 10,98
Kozlov 64,91 6,36 11,81 38,18 14,54 6,36
Krásněves 76,08 15,82 5,06 16,45 12,02 8,22
Křižanov 58,58 10,02 9,58 20,91 11,00 17,53
Kundratice 63,82 6,25 9,37 25,00 12,50 10,41
Lavičky 68,08 10,78 9,54 15,76 14,52 8,71
Martinice 71,13 13,61 7,65 24,25 14,89 14,89
Měřín 68,97 10,54 10,73 22,03 12,99 14,40
Moravec 66,67 11,50 8,55 21,53 5,60 10,02
Netín 65,13 5,29 11,76 13,52 13,52 9,41
N. Město n. M. 66,92 10,54 9,28 24,75 15,73 18,32
Ořechov 64,96 12,72 25,45 17,57 8,48 7,87
Oslavice 73,60 9,06 10,43 27,47 11,81 19,23
Oslavička 73,49 1,63 9,83 45,90 1,63 4,91
Osová Bítýška 66,52 6,51 11,91 27,64 9,66 11,91
Osové 86,79 15,21 15,21 10,86 28,26 17,39
Ostrov n. O. 67,70 8,00 13,80 20,60 14,60 15,80
Otín 69,95 14,76 14,09 15,43 11,40 12,08
Pavlínov 78,79 1,28 14,74 18,58 8,33 12,17
Pavlov 66,79 12,35 13,48 27,52 8,42 5,05
Petráveč 62,59 10,86 16,30 22,82 17,39 10,86
Pikárec 77,27 3,76 18,81 18,27 14,51 9,13
Radenice 73,95 7,95 14,77 29,54 6,81 14,77
Radostín n. O. 77,68 7,46 10,21 19,84 13,35 6,48
Rousměrov 60,00 14,51 19,35 17,74 6,45 17,74
Ruda 59,30 4,73 14,79 15,97 15,38 11,24
Sklené n. O. 57,92 7,54 10,37 35,84 13,20 11,32
Stránecká Zhoř 64,54 18,75 8,55 14,47 6,90 16,11
Sviny 68,75 9,80 19,60 5,88 7,84 29,41
Tasov 62,40 14,75 14,42 20,98 13,77 17,04
Uhřínov 67,91 9,02 7,63 25,00 13,19 9,72
Velká Bíteš 67,34 8,60 13,68 22,40 11,99 16,61
Velké Meziříčí 62,07 10,23 11,59 23,32 14,89 17,50
Vídeň 70,78 15,66 8,75 17,51 12,44 8,75
Vlkov 68,81 10,73 14,09 34,89 7,38 7,38
Zadní Zhořec 82,20 5,26 24,21 23,15 3,15 4,21
Žďár n. S. 65,61 8,60 10,10 22,73 16,47 20,71

Připravila Martina Strnadová, zdroj www.volby.cz

zeny i dvě oblasti pro chov zvěře,“ 
uzavřel výčet dat Josef Matějek 
a doplnil, „je nutné zvěř regulovat 
tak, aby její populace nepřekročila 
hospodářsky a ekologicky podmí-
něnou únosnou míru.“

„Myslivečtí hospodáři však upo-
zorňují, že do sčítání, které proběhlo 
na přelomu zimy a jara, se ještě zce-
la nepromítla letošní extrémně dlou-
há a tuhá zima. Je pravděpodobné, 
že následující sčítání za rok 2010 
zaznamená početní propad stejně, 
jako tomu bylo po tuhé zimě na pře-
lomu let 2005 a 2006,“ upozorňuje 
Stanislava Bulantová z krajského 
oddělení lesního hospodářství.

„Sčítání je každoroční povin-
ností uživatele honitby stanovenou 
zákonem o myslivosti a zároveň 
jedním ze základních podkladů pro 
vypracování plánů mysliveckého 
hospodaření v honitbě. Aby bylo 
možno provést co nejobjektivnější 
zjištění stavu zvěře v poměrně růz-
norodých přírodních podmínkách 
v honitbách kraje Vysočina, byly 
termíny pro letošní rok stanoveny 
ve spolupráci se zástupci uživatelů 
honiteb,“ vysvětlil Petr Bureš, 
vedoucí odboru lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství.

Letošní krajské sčítání zvěře
naznačilo mírný nárůst srnčího

přepravku s hasicím přístrojem, 
tesařskou sekerkou, dvěma páry 
pracovních rukavic, autolékárničku 
a drobné mince. Majiteli tak způso-
bil škodu téměř 1.000 korun.

Nález munice
Dne 23. 5. 2010 v dopoledních 

hodinách byl na linku 158 oznámen 
nález munice u obce Jívoví při hle-
dání artefaktů za pomoci detektoru 
kovů. Na místo se dostavil pyro-
technik, který si převzal 2 ks dělo-
střeleckých granátů ráže 76,2 mm.

Z policejního servisu vybrala 
S. Fňukalová

Vhodně zvolený repertoár i ná-
strojové uskupení (varhany s les-
ním rohem) doplněné výrazným 
hlasem, splnily, co se od tako-
vého příslibu většinou očekává. 
Trojice umělců – varhanice Věra 
Trojanová, rodačka z Velkého 
Meziříčí, hornista Tomáš Kyral 
a mezzosopranistka Radka Kyra-
lová – nabídla Velkomeziříčským 
jedenáct skladeb v hodinovém 
vystoupení. Minulý pátek večer 
na kůru zdejšího kostela svatého 
Mikuláše zazněly pravé skvosty 
klasické hudby, mezi něž se jistě 
řadí Bachovo Preludium a fuga 
a moll, Vivaldiho Koncert h moll 
pro varhany, Mozartova skladba 
Gloria z Dominican mše pro sop-
rán, lesní roh a varhany či Biblické 
písně Antonína Dvořáka a další. 
Fajnšmekry tohoto hudebního sty-
lu pak nepochybně potěšila méně 
známá verze písně Ave Maria 
(G. Caccini, 1550–1618).

Mezzosopranistka Kyralová pak 
ukázala, že umí zazpívat jak sklad-
by pro svůj typ hlasu, tak pro soprán 
či alt. Ten zazněl v árii z kantáty 
pro alt, lesní roh a varhany Maria 
mundi Domina.

Poslední skladba Piece héroique 
(C. Franck), byla výhradním sólem 
pro varhany a svojí dynamikou 
v závěru rozezněla interiér chrámu 
vskutku razantně. Věra Trojanová 
v ní zúročila nejen studium var-
hanní hry na brněnské konzervatoři 
a JAMU, ale i svoje letité zkušenosti 
z ostatních koncertních činností. Ne 
nadarmo je držitelkou několika oce-
nění, ale je též aktivní pedagožkou.

Poté již účinkující sešli z kůru 
před oltář, aby je posluchači také 
viděli a odměnili je zaslouženým 
potleskem. Ředitel pořádajícího 
Jupiter clubu Mgr. Milan Dufek 
jim pak všem poděkoval za skvělý 
umělecký zážitek.

Iva Horká

Varhanice Věra Trojanová
zahrála ve svém rodném městě

Varhanice Věra Trojanová (vlevo), hornista Tomáš Kyral a mezzosopra-
nistka Radka Kyralová na kůru velkomeziříčského kostela, kde zahráli 
28. 5. 2010.                                                              Foto: Iva Horká

Budeme volit ještě Zastupitelstvo města
V letošním roce se konají také komunální volby, a to na podzim. To si 
lidé budou vybírat zástupce komunální politiky do obecních a měst-
ských zastupitelstev. Předchozí volby proběhly v roce 2006.   -ivh-
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

STOP
Bylo léto roku 1991. Byli jsme čtyři. Všichni bohoslovci. Poprvé se nám 

povedlo vycestovat za železnou oponu. Byli jsme pozváni do semináře 
v německém Trevíru. Naše cesta vedla přes Kladsko, Hradec Králové 
a dál směrem k Bavorsku. Po cestě jsme také viděli poprvé Zlatou Prahu, 
překrásné město. Byl to možná druhý nebo třetí den naší cesty. Jeli jsme 
po dálnici (tu jsme v Polsku neměli) z Mnichova směrem na Stuttgart. 
Někde v okolí Augsburgu jsme uviděli překvapivou 
dopravní značku

„Co to zase je?“ zazněly hlasy. Zastavujeme na 
parkovišti a tam ani WC, ani benzinka, ani motel, ale 
AUTOBAHNKAPELLE, malý kostelík uprostřed čtyř-
proudové dálnice. Vstoupili jsme dovnitř, s úžasem jsme 
si prohlédli interiér, pomodlili se a jeli dál.

Na tuto událost jsem si vzpomněl při sledování pořadu 
ČT Světla na cestách, který se tentokrát věnoval dálničním a silničním 
kaplím a kostelům. Nejzajímavější byl kostelík Licht auf unserem Weg 
v Geiselwind. Ekumenický kostel, restaurace, motel – všechno dohroma-
dy, a co více, soukromý majetek. Prostě nějaká rodina z osobních důvodů 
postavila toto místo modlitby, aby se cestující mohl zastavit, odpoči-
nout, pomodlit, obnovit síly a jet dál. Takových míst v západní Evropě 
najdeme mnoho. A i u nás v ČR už jedno takové místo také máme. Ale 
tady nejde jenom o místo modlitby na cestě autem někde po Evropě. Jde 
o výzvu: Člověče – STOP – brzdi na cestě svého života, zpomal, začni 
přemýšlet o sobě a jiných, neboť jinak všechno hrozně rychle uteče a ani 
nebudeš schopen se radovat z toho, co jsi zažil.       Lukasz Szendzielorz

Pořad bohoslužeb
Středa 2. 6.
 7.00 Mše sv. za Rudolfa Košábka, děti s rodinami
 a za duše v očistci. o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS  o. M. P.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P
Čtvrtek 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků – Den 
modliteb za duchovní povolání
 7.00 Mše sv. na poděkování za 50 let společného života
 s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu. o. L. Sz.
17.40 Modlitby za nová kněžská povolání
18.00 Mše sv. za Karla Celého a rodiče Hladíkovy.  o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
19.00 Mše sv. Lavičky – průvod Božího Těla o. M. P.
Pátek 4. 6. 1. pátek v měsíci
 8.00 Mše sv. za Karla Kratochvíla a dvoje rodiče. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců,  o. M. P.
 příležitost ke svátosti smíření.
16.30 Mše sv. pro mládež za Květu Kališovou, jejího tatínka,
 rodinu a duše v očistci. o. L. Sz.
Sobota 5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 7.00 Mše sv. za rodiče Kašparovy, syna Josefa,
 rodiče Koukalovy, Františka Tlustého. o. L. Sz.
10.30 Svatba: Věžník–Kudrnová  P. Svoboda
11.30 Svatba: Trojan–Paclíková  o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Dvořákovy, syna, švagra,
 duše v očistci a za 75 let života s prosbou
 o Boží pomoc  a ochranu pro celou rodinu. o. M. P.
 7.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Neděle 6. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
 7.30 Mše sv. za manžela Františka, švagra Karla,
 rodiče Mejzlíkovy, Brabcovy a Zelinkovy
 a duše v očistci. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za farníky Průvod Božího Těla o. L. Sz.
 18.00 Mše sv. za Josefa Šoukala, rodinu Šoukalovu
 a Martínkovu. o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu 2. 6. v 18 h bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 3. 6. od 

9 h bude návštěva nemocných. Ve čtvrtek večer se pomodlíme za nová 
kněžská povolání. V 17.40 h bude pobožnost s modlitbou na tento úmysl. 
V pátek 4. 6. je 1. pátek v měsíci. Po mši sv. v 8 h začne adorace Nejsvětější 
Svátosti. Od 14 do 15.30 h bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V pátek 4. 6. v 16.30 h bude mše sv. pro mládež. V sobotu 5. 6. v 8 h bude 
setkání všech ministrantů. V sobotu v 18.30 h bude příprava rodičů před 
křtem dítěte a v 19.30 h bude příprava na svátost manželství – 1. setkání. 
Za týden v naší farnosti slavíme Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 
Mše sv. dopoledne budou v 7.30 a v 9 h s eucharistickým průvodem po 
náměstí. Mše sv. v 10.30 h nebude. Večerní mše sv. je v 18 h. Farníky 
prosíme o přípravu oltářů na tradičních místech. Malé děti prosíme, aby 
na cestě průvodu sypaly květiny.

Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Minulou neděli jste věnovali 
na charitu 56.500 Kč. Za tento dar zaplať Pán Bůh. 

V sobotu v Netíně v 18 h bude první sobota po 207. (14.30  h jdou pěší, 
17 h odjíždí autobus). 

Můžete si na faře v úředních hodinách vyzvedávat objednané DVD 
z 1. sv. příjímání ve VM. V sobotu na faře ve Velkém Meziříčí v 18.30 h 
bude příprava na křest a v 19.30 h bude příprava na svátost manželství 
– 1. setkání. V sobotu v Netíně v 18 h bude 1. sobota po 207. (autobus 
z Borů odjíždí v 16.40 h)

Českobratrská 
církev evangelická

3. 6.  18 hodin: biblická hodina
6. 6.  9 hodin: bohoslužby,
 16 hodin: setkání rodin s dětmi
Setkání jsou otevřena všem. Po-
kud není uvedeno jinak, konají se 
v Husově domě (Velké Meziříčí, 
U Světlé 24). Více: www.velke-
mezirici.evangnet.cz                    -pj-

Na neděli 23. května připravil 
mostišťský sportovní klub soutěžní 
odpoledne pro děti. O první část 
pestrého programu se postarali 
pracovníci domu dětí a mládeže. 
S dětmi tancovali, zpívali a soutěži-
li. Zapojili se i rodiče. Později bylo 

pro děti připraveno pět stanovišť 
s různými úkoly. Do soutěží se 
zapojilo více než sedmdesát dětí. 
Kromě spousty zážitků si děti od-
nesly řadu pěkných cen, které pro 
ně připravili pořadatelé ve spolu-
práci se sponzory.              V. Křížová

Dětský den se vydařil

K oblečení a vizáži patří i hezká postava
Dne 15. května proběhla na Happy squash clubu módní show. Vše bylo 

zahájeno přehlídkou nové kolekce plavek z obchodu 2 S fashion, dále 
následovala prezentace nových trendů v líčení a kosmetice, se kterými 
přítomné seznámila kosmetička a vizážistka Martina Blažková. Módu 
pro volný čas prezentoval obchod Onix fashion. Během jednotlivých 
přehlídek pedikérka Lucie Stejskalová předvedla nové trendy v manikúře 
a pedikúře. Večer zakončila přehlídka spodního prádla. Během přestávek 
se všichni mohli občerstvit a ochutnat 7 druhů vína. A protože nejenom 
hezké oblečení a vizáž, ale i postava je důležitá, tak se všichni mohli se-
známit s kardiotrenažéry AMT a EFX, které se nachází v Happy squash 
clubu. Na těchto trenažérech se dá simulovat i běh a přitom maximálně 
procvičovat spodní partie těla. Každý uživatel může monitorovat a kon-
trolovat tepovou frekvenci i úbytek kalorií. A co říci závěrem, byl to 
příjemný sobotní večer, děkujeme všem, kteří ho s námi prožili a těšíme 
se na další módní show v listopadu.                       Text a foto: -hav- (pi)

Bezpečně vždy a za každého okamžiku
V páteční dopoledne 30. 4. 2010 proběhly na ZŠ Komenského malé 

zkoušky všech cyklistů a chodců, prostě všech účastníků silničního pro-
vozu. V úvodu byla připravena beseda s policisty, kteří provedli osvětu 
ve znalosti dopravních značek a zároveň připomněli důležitá pravidla pro 
chodce a cyklisty. Poté žáci ve skupinách procházeli jednotlivá stanoviště 
a plnili úkoly. Třídili dopravní značky, zkoumali stav lékárničky, sehráli 
naučné dopravní hry, odpovídali na všetečné otázky v dopravním testu. 
Součástí dopoledne byly dopravní prostředky v podobě koloběžek, se 
kterými žáci projížděli připravenou trasu na školním dvorku. Na vytyčené 
trase je čekaly důležité značky, vzájemná ohledupnost, změna směru jízdy 
a další. Za pomoc děkujeme p. uč. Bíbrové a žákům devátých tříd, kteří 
na akci spolupracovali.                               Učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská

Sváteční odpoledne
Za to Tvoje pousmání
za hřejivou ručičku,
za něžňoučké pohlazení
za nejsladší hubičku,
dávám Tobě – moje mámo
tuhletu chviličku.

Páteční odpoledne 14. 5. 2010 
zvedlo jistě ponurou náladu ne-
jedné mamince, babičce a vůbec 
všem příbuzným, kteří se přišli 
podívat na své školáky. Přes deš-
tivou oblohu všude zářila malá 
i velká sluníčka, která chtěla své 
maminky potěšit písničkou, tancem 
či legrační zápletkou, jež vyústila 
v náramný žert.

Menší děti skotačily a dováděly 
v rytmu diska, starší prózou a lidov-
kou pohladily. Pohádkami provoně-
lo celé odpoledne, srdíčkem nesla se 
každá básnička. Snad v uspěchané 
této době, udělali jsme radost mámo 
Tobě.                                         -zš-

Kuchaři z Velkého Meziříčí vařili 
v karlovarském Grandhotelu Pupp

Kulinářské umění je opravdu věda. O tom se na vlastní kůži mohli 
přesvědčit kuchaři Marek Martinec a Petr Svoboda z Velkého Meziříčí, 
kteří se začátkem května zúčastnili národního fi nále Czech Food Cupu 
2010 v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp.

Do soutěže se přihlásili kuchaři z celé republiky. Své umění prezento-
vali dvěma pokrmy: 
národní specialitou 
– rajskou omáčkou 
s hovězím masem, 
kterou připravoval 
šéf kuchař Jan No-
váček, a regionální 
specialitou – Naháč 
z Vysočiny, kterou 
připravoval a na sou-
těži prezentoval šéf-
kuchař Marek Mar-
tinec. Porotci hod-
notili vzhled, chuť, 
nápaditost a kvalitu 
receptury. „I když 
jsme v soutěži ne-
zvítězili a s národní 
specialitou obsadili 
krásné třetí místo, byla to pro nás velká zkušenost. Již jen samo pro-
středí a možnost nových kontaktů pro nás byly velice obohacující a jsme 
za tuto příležitost opravdu vděčni,“ sdělil dojmy druhý z meziříčských 
kuchařů Petr Svoboda.                                                 J. Malcová

Ve dnech od 6. 4. do 14. 5. absol-
vovaly dvě studentky švédského 
gymnázia Björknäsgymnasiet, 
které se nachází v krásném městě 
Boden, asi 110 km od polárního 
kruhu, šestitýdenní odbornou 
praxi u nás v České republice. Tu 
zorganizovala spolu s jejich školou 
také Hotelová škola Světlá a OA 
ve Velkém Meziříčí. Dívky byly 
umístěny do dvou provozoven ve 
Velkém Meziříčí, a to do Hotelu Pod 
Zámkem a do Hotelu Jelínkova vila, 
kde byly přiřazeny do kuchyně, aby 
vykonávaly běžné práce. Po pár týd-
nech si dívky troufl y jít i do obsluhy. 
Ze začátku měly strach, ovšem po 
chvíli už to zvládly na jedničku. 
Poslední týden svého pobytu se 
ochotně zapojily do příprav našeho 
tradičního gastrodne a během něj 
podávaly návštěvníkům švédské 
vafl e, které samy 
vyrobily. Po celý 
jejich pobyt jsme 
měli možnost si 
zdokonalovat an-
glický jazyk ne-
ustálým mluve-
ním s někým, pro 
koho je angličtina 
stejně tak cizím 
jazykem, jako pro 
nás. Trávili jsme 
spolu hodně času, 
a není proto divu, 
že jsme se hodně 
spřátelili, dozvě-
děli se mnoho in-
formací a zajíma-
vostí o Švédsku 
a jejich kultuře 
a také sami o sobě. 

Švédské studentky
na praxi na Hotelové škole Světlá

Na oplátku jsme se snažili ukázat 
my naši kulturu a zvyklosti jim. 
Dívky si rychle zvykaly a nedělalo 
jim sebemenší problém zapadnout 
mezi nás. Tedy až na prvních pár 
dní, kdy jsme ani my, ani ony nevě-
děli, co dělat, o čem se bavit, a tak 
dále. Ovšem po pár dnech ostych 
vždy opadne a my jsme měli mož-
nost užít si spoustu zábavy. Po šesti 
týdnech přišel čas loučení a dívky 
v pátek, před osmou hodinou ranní, 
měly sbaleno a čekaly na odvoz. 
Loučení bylo dlouhé a smutné, 
ale pevně věříme, že se s dívkami 
zase brzy shledáme a budeme moci 
pokračovat v přátelství, spolupráci 
a ztřeštěnostech, které jsme zde 
spolu začali.

Lucie Františková,
Jaroslav Pavel, 3.D

Foto: Mgr. Lenka Štouračová
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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

Nepůjde elektrický proud
Dne 3. 6. 2010 od 7.30 do 13.30 hodin – ulice Emilie Zachardové, Mar-
kova, Mírová (souběžná část s Pionýrskou), Pionýrská.                  E-ON

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, 
v pondělí 17. června v 18.30 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 

Pondělí 7. 6., 10–11 hodin – beseda Prevence úrazu popálením u dětí – jak 
předcházet úrazu popálením u malých dětí, jakým situacím se vyvarovat, 
informovanost rodičů o rizikových situacích, jak poskytnout první pomoc 
a zamezit prohloubení popálenin; lektorka je mladá žena, která v dětství 
sama prožila těžký úraz popálením,v současné době pracuje s rodinami, 
kde děti tento typ úrazu prožily. 
Úterý 8. 6., 9– 13 hodin, Tvůrčí dílna – malujeme prstovými barvami, 
15–17 hodin beseda s Andreou Krejčí o tom, jak se chovat k cizím psům; 
akce proběhne pomocí ukázek za přítomnosti psa na zahradě, za nepří-
znivého počasí se program přesune na čtvrtek 10. 6. 
(akce ke Dni zdraví bez úrazu proběhnou za podpory MěÚ Velké Meziříčí 
a kraje Vysočina) 
Vezměte s sebou: vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv 
na výtvarné činnosti, oblíbenou hračku, svačinku a především dobrou 
náladu. Pitný režim zajištěn. Příspěvek činí 30 Kč. 

Zubní pohotovost
sobota 5. 6. a neděle 6. 6. 2010
MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 127.
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesunuta do Úrazové 
nemocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, tel.: 545 538 421 (ve 
všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Kulturní výbor OÚ ve Vídni a SDH Vídeň vás zve na

při příležitosti 640 let trvání obce a 115. výročí založení hasičského sboru, 
které se koná v sobotu 12. června 2010. Srdečně zveme i občany, kteří 
se narodili v jiných místech a žili v naší obci. Rádi přivítáme i rodinné 
příslušníky. 

Pavel Vidlák, starosta obce a Pavel Vítek, starosta SDH
Program sobota 12. června:
10 hodin prezentace v kulturním domě, zápis do pamětní knihy
11 hodin mše svatá za rodáky v kapli Sv. rodiny, svěcení praporu 
 a znaku SDH Vídeň
12.30 hodin přivítání starostou obce v sále kulturního domu, oběd
14 hodin kulturní program
15.30 hodin beseda
15.45 hodin ukázka požárního útoku dětí do 6 let a požárního útoku 
 koňskou stříkačkou
16 hodin vzájemné představení účastníků setkání, prohlídka obce 
 a mateřské školy
18 hodin večeře, sousedská zábava, k tanci a poslechu hraje Žízeň
Program neděle 13. června:
11.30 hodin prezence hasičských sborů
12 hodin zahájení, nástup soutěžících sborů, ukázky útoků v průběhu 
 soutěže, nástup  sborů, vyhodnocení soutěže
19 hodin zábava v kulturním domě

Přijďte v neděli 6. 6. 2010 ve 14 hodin
na Parket pod lipami v Osové Bítýšce.

Můžete se těšit na soutěže v maskách, dětskou diskotéku a bohatou 
tombolu s krásnou koloběžkou jako hlavní cenou. Občerstvení 
zajištěno. V případě nepříznivého počasí se karneval uskuteční 

v místní sokolovně.

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

SDH Kochánov
pořádá v sobotu 5. 6.

taneční výlet
se skupinou

srdečně zvou pořadatelé

sobota 5. 6. Lipník
sobota 19. 6. Hartvíkovice
sobota 26. 6. Nárameč Doubí

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Zednické práce – dlažby, terasy, 
betonáže, zahradní chatky, 

studny – čištění, opravy.
Tel.: 732 846 836.

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.

VELKOMEZIŘÍČSKO

Pozvánka žáků Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí 
obor vzdělávání Kuchař-číšník 

Zveme vás na praktické závěrečné zkoušky,
které se konají v tělocvičně SŠŘS ve středu 9. června 2010 od 10 

do 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 
Žáci 3. K

Sobota 5. 6. ve 20 hodin, přírodní areál Dolní Heřmanice.
Srdečně zvou hasiči.                                    (Vstupné 60 Kč)

OKÉNKO RADNICE II
 566 781 111

Je to právě šedesát let od chvíle, 
kdy si Stanislav Kozmon a Ludmila 
Buďová řekli své „ano“. Společně se 
mohou těšit ze dvou vnoučat.
„Chce to toleranci. Když má pravdu 
manželka, nehádám se, když mám 
pravdu já, přesvědčím ji o tom,“ 
říká s úsměvem šťastný jubilant. 
Stanislav Kozmon pochází ze 
slovenského města Modrá a do Vel-
kého Meziříčí se přistěhoval v roce 
1949. Zde poznal ženu Ludmilu 
a rok na to se vzali. „Vždycky se 
mi splnilo, co jsem si předsevzal. 
Řekl jsem, že společně oslavíme 
diamantovou svatbu a vidíte je tady. 

Manželé Kozmonovi
oslavili diamantovou svatbu

Teď říkám: ještě briliantovou,“ říká 
Stanislav Kozmon a láskyplně se 
zadívá na svoji ženu. 
„Diamantová svatba je krásná 
událost. Je za ní spousta práce, 
vzájemné tolerance, umění od-
pouštět a brát partnera takového, 
jaký je. Manželům Kozmonovým 
gratuluji a přeji jim hodně zdraví. 
A hlavně, aby za deset let oslavili 
tu Briliantovou,“ dodává starosta 
města František Bradáč, který 
př išel jubilantům pogratulovat 
společně s Věrou Dvořákovou ze 
Spolku Ludmila. 
Text a foto: Veronika Poulová, MěÚ

(Pokračování ze strany 1.)

Méně návštěvníků
„Ačkoli jsme počítali s větší návštěvností, dojmy z celého dne jsou 

přesto výborné. Tradice koncertu se tady rozvíjí, takže věříme, že v dal-
ších letech přijde daleko víc lidí. Uděláme pro to maximum,“ slíbil za 
pořadatele Radovan Hajný.

Během odpoledne a večera se na pódiu vystřídaly jak velkomeziříč-
ské kapely Pearlštejn, Sextet 6 tet, Na šikmé ploše a orchestr Základní 
umělecké školy, tak hosté Discoballs, Jana Lota a Niceland. Hudební 
produkci zpestřila noční ohnivá rocková show Společnosti historického 
šermu TAS. Pamětníky mezi účinkujícími jsou členové velkomeziříčské 
kapely Pearlštejn, která vystupovala na všech čtyřech ročnících. 

„Pomáháme lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Podpoříme je tím, 
čím se zabýváme už patnáct let, tedy hudbou,“ shrnul důvody účasti na 
koncertu člen kapely Ladislav Kožený.

Většina z účinkujících v sobotu vystoupila bez nároku na fi nanční 
odměnu. Výjimku tvořily pouze pražské kapely. Honorář, který jim byl 
vyplacen, ovšem představuje jen zlomek jejich obvyklých odměn. Peníze 
jim posloužily pouze na úhradu nejnutnější nákladů. 

Přestože v podvečer zalil náměstí déšť, diváci vytrvali. Vytáhli deštníky 
nebo se schovali pod stan s občerstvením a počkali si na závěrečná vystoupení.

Do konce programu vydrželi také ti, kteří budou mít z celého koncertu 
největší užitek, tedy obyvatelé křižanovského ústavu.

„Mám radost, že si klienti celý den tak užili. Zatancovali si, do-
slova se vyřádili. Klobouk dolů před pořadateli,“ poznamenala ře-
ditelka Bartošková.                                                   Lucie Kučerová

Přímo na náměstí přispěli lidé sedmnácti tisíci korunami. Mohli dát 
peníze do kasiček, nebo koupit výrobek klientů ústavu. Celkem se ústav 
raduje ze sto osmnácti tisíc korun, které poslouží na nákup rehabilitačních 
pomůcek.                                                                         Foto: Iva Horká

Ústav si odnesl téměř 120 tisíc korun

Velké Meziříčí, stejně jako měs-
ta zasažená povodněmi, děkuje 
všem občanům, kteří přispěli na 
materiální humanitární sbírku. 
Tu uspořádal Městský úřad Velké 
Meziříčí ve spolupráci s Charitou 
Ostrava. Děkujeme i všem fi rmám, 
které se sbírky zúčastnily a poskyt-
ly úklidové a čisticí prostředky 
lidem, kteří naši pomoc v této chvíli 
potřebují. „Jedenadvacátého května 

Děkujeme za pomoc při sbírce
uplynulo pětadvacet let od doby, kdy 
i naše město zasáhly ničivé povodně. 
Většina z nás si povodeň pamatuje. 
Také jsme byli vděčni za každou 
pomoc, které se nám dostalo. Pokud 
můžeme, pomoc nabízíme zase my 
těm, kteří ji potřebují. Občanům 
i fi rmám, kteří se na sbírce podíleli, 
děkujeme,“ dodává František Bra-
dáč, starosta města.    

V. Poulová, MěÚ
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Již počtvrté se naše město stává 
místem, které bude týden žít fi lo-
zofi í. Navštíví je řada významných 

Ing. František Bradáč
starosta Velkého Meziříčí

osobností, které budou hovořit na 
téma „Krize a hodnoty“. Právě 
slovo krize se v posledních měsících 
stalo snad jedním z nejfrekventova-
nějších slov ve světě.

Má krize vliv na naše hodnoty? 
Na uspořádání priorit v našem 
životě? Jaké hodnoty jsou těmi 
nejdůležitějšími? Může pro nás být 
krize šancí? Na taková témata bu-
dou diskutovat ti, kteří naše město 
navštíví. Někteří se k nám vracejí, 
jiní zde budou poprvé.

Tentokrát budou do celé akce 
zapojeni i studenti a jsem za to rád. 
Filozofie přece není jen pro lidi 
zralé a zkušené, ale i pro mladé, 
hledající.

Vážení přátelé,
Vítejte v krizi! Ne, nemějte oba-

vu, neděste se, nic vám nehrozí! Jde 
pouze o název knihy Laury Day, 
ze které jsem čerpal myšlenky pro 
uvedení festivalu fi lozofi e.

V rámci uplynulých tří ročníků 
festivalu filozofie vystoupila ve 
Velkém Meziříčí se svými názory 
a myšlenkami celá řada význam-
ných osobností ze světa fi lozofi e, 
literatury i kultury. Nejinak tomu 
bude i v rámci letošního ročníku. 
Při jeho přípravě jsme hledali ces-
ty a směry, jak festival co nejvíce 
zpřístupnit široké veřejnosti. Volba 
padla na aktuální téma současnosti, 
které se stalo i mottem festivalu: 

Mgr. Milan Dufek
ředitel fi lozofi ckého festivalu ve Velkém Meziříčí

Odborné přednášky

Kulturní program

„Krize a hodnoty“. „Slovo krize 
je odvozeno ze starého řeckého 
výrazu, který znamená rozhodovat. 
Krize bývá tou nejpravdivější for-
mou přerodu naší osobnosti. Krize 
může být neobyčejně bolestná, ale 
když se jí postavíme čelem, stává se 
zároveň zdrojem síly, naděje a vize 
budoucnosti – a také počátkem 
života, po jakém skutečně toužíme.“ 
(Laura Day).

Když jsem se zamýšlel nad téma-
tem festivalu, jevila se mi z mého 
pohledu jako větší zlo spíše krize 
hodnotová než krize ekonomická. 
Tuto situaci už dávno popsal např. 
J. A. Komenský: „Nebude konce 
zmatkům tohoto světa, dokud lidé 
nebudou rozlišovat věci nezbytné 
a zbytné, cenné a bezcenné a dokud 
se nepřestanou hnát jako stádo ne 
tam, kam se má jít, ale tam, kam 
se jde.“

I já si myslím, že lidé si neváží 
toho, co je živí. Neváží si života 
a toho, co život dává i bere. Zdá 
se mi, že prioritními hodnotami 
dnešní doby se stalo především ego 
a konzum.

Festival v našem městě vám 
nabídne příležitost k zamyšlení 
diskuzi nad touto problematikou 
i bohatému kulturnímu vyžití.

* Středa 9. 6.
Jak to vidíš ty? Prezentace vlastních myšlenek a názorů na dané téma, 
či prezentace názorů myšlenek získaných četbou nebo studiem prací fi lo-
zofů, ekonomů, politiků, významných osobností. Úvod: Aleš Trojánek, 
ředitel Gymnázia Velké Meziříčí, Dag Hrubý, ředitel Gymnázia Jevíčko 
– přednáška Vzdělávání a kvalifi kace.
Autorské čtení – veřejná prezentace prací studentů na dané téma, Od-
borná garance a hodnocení: M. Picha – FF MU Brno, Barbora Štindlová 
a Eva Kočí Valová z Gymnázia VM, aula gymnázia od 13 hodin.
* Čtvrtek 10. 6.
Filozofi cký blok pro studenty středních škol, Jan Zouhar – proděkan 
FF MU Brno, seznámení se základy fi lozofi e, orientace na volbu vyso-
koškolského studia, představení studia na FF MU v Brně, Jupiter club, 
ve 12.30 hodin.
* Čtvrtek 10. 6.
Přednáška Hodnoty v době krize nebo krize 
hodnoty?, Tomáš Sedláček, hlavní ekonom 
hospodářských strategií ČSOB, bývalý ekono-
mický poradce prezidenta Václava Havla, byl 
členem NERV – poradní orgán pro premiéra 
ČR v boji s fi nanční krizí a při vedení před-
sednictví 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, profesor 
logiky, působí jako vědecký pracovník ve Filozofi ckém ústavu Akademie 
věd, své práce věnuje především logice; Josef Krob – FF MU Brno, děkan, 
věnuje se evoluční ontologii, problematice vzniku vesmíru, gnozeologii 
a dalším oblastem fi lozofi e, absolvoval studijní pobyty v Dijonu, Bru-
selu a v Paříži, je garantem festivalu fi lozofi e, stál u zrodu všech třech 
předchozích ročníků; Tomáš Sedláček – ekonom, fi lozof, člen NERV; 
Michael Hauser – fi lozof, předseda občanského sdružení SOK, které se 
zabývá současným sociálně kritickým myšlením a jeho popularizací, autor 
knih Adorno: moderna a negativita, Prolegomena k fi lozofi i současnosti 
a rozhovorů se S. Žižkem Humanismus nestačí; Vladimír Svoboda –, 
vystudoval fi lozofi i a politickou ekonomii na FF UK, je vedoucím oddělení 
logiky ve Filozofi ckém ústavu Akademie věd ČR, jako pedagog působí na 
FF ZU v Plzni a na FF UK v Praze, věnuje se především logice, logické 
analýze přirozeného jazyka a metaetice.
Diskuzi řídí Pavel Baran – ředitel Filozofi ckého ústavu AV Praha, 
studoval fi lozofi i a historii na FF MU, věnuje se především fi lozofi cké 
problematice hodnot a hodnocení, odborný garant festivalu fi lozofi e, od 
1. ročníku se podílí na přípravě a organizaci festivalu. Průběh diskuze: 
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 prostřednictvím kamery 
do internetové sítě. Kinosál JC od 17 hodin.
Adresa pro online sledování diskuze od 17 hodin: http://tv.kr-vysocina.cz, 
sekce ostatní.
* Pátek 11. 6.
Přednáška Krize jako šance, Tomáš Halík 
– profesor sociologie na FF UK, rektor univer-
zitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze 
a prezident České křesťanské akademie. Ve své 
práci se zaměřuje hlavně na fi lozofi i a socio-
logii náboženství, vztah náboženství, 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 JC v 15.00.
* Pátek 11. 6.
Přednáška „Peníze jsou teď láskou posedlé neboli Jak mění peníze naše 
vnímání hodnot, Karl-Friedrich Kiesow – akademický rada na Institutu 
fi lozofi e Leibnizovy univerzity v Hannoveru. Dosavadní publikace se tý-
kají fi lozofi e symbolických forem a fi lozofi e organismu. V současné době 
pracuje na monografi i s pracovním názvem Filozofi e organismu. Studie 
k emergenci, imanentní kauzalitě a supervenienci a také na sbírce esejů 
o americkém básníkovi W. Stevensovi (spolu s J. Máchou). Nyní pracuje na 
monografi i s pracovním názvem „Filozofi e“. Jupiter club v 17.30 hodin
* Pátek 11. 6.
Přednáška Krize a konec postmodernismu, Michael Hauser – působí 
na FÚ AV a přednáší na PF UK v Praze. Je předsedou 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 znamená „být Čech“?, 
Erazim Kohák – profesor fi lozofi e, publicista. 
Vědecký pracovník Centra globálních studií 
FLÚ AVČR a UK, emeritní profesor Univerzi-
ty Karlovy a Boston University. Po únorovém 
puči roku 1948 otec, spolupracovník Ferdi-
nanda Peroutky a tehdy politický redaktor 
Svobodného slova, uprchl s rodinou do USA. 
Akademickou dráhu začal v roce 1958 jako 
asistent. Byl jmenován docentem (1970) a pro-
fesorem (1977). V roce 1991 se z USA vrací do 
Československa a působí na FF UK. Jeho fi lozofi cké dílo vychází z pojetí 
fi lozofi e jako úsilí o orientaci člověka ve vztahu k Bohu, ke světu a k člo-
věku a z přesvědčení, že fi lozofovou povinností není jen úsilí o odbornou 
zdatnost, nýbrž též pedagogická činnost v nejširším smyslu oslovování 
obce ve věcech veřejných. Angažuje se v ekologických hnutích.
Zamýšlí se nad faktem, ideálem a výzvou češství. Jako ideál je to vůle ke 
svobodě, úsilí o pravdu, touha po sociální spravedlnosti jako útek vytkaný 
na osnově důvěry ve spořádaný svět, ve kterém platí rozum a dobrá vůle. 
Jako výzva je to udržet si bohatství tohoto etnického dědictví v globálním 
– otevřeném světě. Zámek v 17 hodin.
* Neděle 13. 6.
Přednáška Katolická diaspora v ČR, 
P. Lukasz Szendzielorz – děkan velkomezi-
říčský. Vysvětlení pojmu „Diaspora“ z pohledu 
polského kněze působícího v ČR. Diaspora 
(starořecky διασπορά – „setí semena“) ozna-
čuje lidi nebo etnickou populaci, kteří jsou 
přinuceni emigrovat ze své domoviny. Pojem 
diaspora také označuje náboženské, či etnické 
společenství žijící (rozptýleně) v rámci jiného 
společenství. Vnitřní nádvoří zámku v 17.00.
* Neděle 13. 6.
Přednáška Seconda prattica-moderna po roce 1600, Miloš Štědroň 
– profesor FF MU v Brně, muzikolog, skladatel, editor, pedagog, kritik 
a hudební popularizátor. Jeho hudební směřování nejvíce ovlivnil jeho 
strýc Bohumír a ve skladbě později V. Blažek.
Hudební vědu a bohemistiku studoval v letech 1959–64 (PhDr. 1967) na 
FF UJEP v Brně a pak skladbu a hudební teorii na JAMU v Brně. Zde ab-
solvoval i postgraduální studium experimentální a elektroakustické hudby. 
Zúčastnil se stáží a studijních cest do Belgie a Holandska, Darmstadtu, 
Mnichova a Vídně. V letech 1963–72 vedl Malé divadlo hudby a poezie. 
Vnitřní nádvoří zámku v 18 hodin.

* Neděle 6. 6. 
Koncert Te Deum Laudamus, komorní orchestr, pěvecký sbor Magna 
Diesis ve spolupráci s komorním pěveckým tělesem Pražští pěvci pod 
vedením Michala Jančíka a Stanislava Mistra. Zazní skladby J. D. Zelenky, 
G. F. Händela, A. Schnittkeho, M. A. Charpentiera, kostel sv. Mikuláše 
v 19.30 hodin, vstupné: 90 a 60 Kč.
* Neděle 6. 6. 
Divadelní představení Malý princ, na motivy knihy Antoine de Saint-
Exupéry, dramatické studio DDM pod vedením Libuše Mílkové, malá 
scéna JC ve 20 hodin
* Pondělí 7. 6.
Filmové představení Gympl a beseda se scénáristou fi lmu Tomášem 
Houškou, českým pedagogem, hudebníkem, spisovatelem, scenáristou 
a režisérem. Na začátku devadesátých let se angažoval za modernizaci 
české vzdělávací soustavy, je jedním ze zakladatelů Osmiletého gymnázia 
Buďánka společnosti Mensa, kinosál JC v 19 hodin.
* Pondělí 7. 6.
Koncert absolventů pěveckého oboru ZUŠ Velké Meziříčí, Kytarový 
kvintet pod vedením P. Němce, Pěvecký sbor 
pod vedením Z. Němcové, klavírní doprovod 
Mgr. H. Doležalová st., Z. Němcová. Účin-
kují: Iveta Špačková (na snímku), Mariana 
Ambrožová, Tomáš Sysel. Aula gymnázia 
VM, v 16.30 hodin.
* Úterý 8. 6.
Divadelní představení Když je shůry dáno…, 
na motivy dramatu 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 osobnostní 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, kočovná fi lozofi cká divadelní společnost při Katedře fi lozofi e 
FF MU pod vedením Josefa Petrželky, hra o lásce, kráse, pravdě a fa-
cebooku, plná necenzurovaného násilí a obsahuje hned DVA skutečné 
šotky, malá scéna JC v 13.30 hodin.
* Pátek 11. 6.
Divadelní představení Sovy v anténách, divadlo Vizita Praha, hrají: 
Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz, Zdeněk Konopásek. Jaroslav Dušek – diva-
delní režisér a pedagog, scénárista, herec. Pod 
vlivem dr. Ivana Vyskočila založil v roce 1980 
autorské divadlo Vizita (nejprve s Janem Bor-
nou, později s Alanem Vitoušem, Martinem 
Zbrožkem). Od roku 1990 působil jako vůdčí 
pedagogická osobnost na dramatickém odděle-
ní konzervatoře Jaroslava Ježka. Spolupracuje 
(také jako autor a režisér) s rozhlasem a s ČT 
(moderuje Prology, Taxi, prosím!) Výrazné 
komické postavy ztvárnil ve fi lmech Pelíšky, 
Musíme si pomáhat, Pupendo, či Doblba! Mezi jeho významné projekty 
patří netradiční uvádění Českého lva spolu s Martinem Zbrožkem (ně-
které ročníky uváděl sám). Po roce 2000 patří mezi jeho nejvýznamnější 
divadelní projekty Caveman (Roba Beckera), a autorsky zpracované Čtyři 
dohody (podle knihy Dona Miguela Ruize), či Svět Toltéků.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč, předprodej: programové 
oddělení JC tel.: 566 782 004 (001), velký sál JC ve 20.30 hodin.
* Sobota 12. 6.
Divadelní představení Jak se krotí princezna, pohádka od Boženy 
Šimkové, prozaičky a autorky řady divadelních, rozhlasových a televiz-
ních her. Její večerníčky, Krkonošské pohádky, patří již několik generací 
mezi nejoblíbenější tvorbu pro děti.
Zámek – vnitřní nádvoří v 15 hodin, za nepříznivého počasí v Jupiter 
clubu.
* Sobota 12. 6. 
Autorské čtení „Mluvím o hledání smyslu aneb Zimní krajiny duše“, 
Sylvie Richterová (Sapienza Universitá di Roma) – čtení z chystaného 
románu. Autorka sestavila pro tuto příležitost koláž z próz inspirovaných 
lidskými osudy a přírodou Vysočiny.
Předčítá Sylvie Richterová, spisovatelka. Od 
roku 1971 žila v Itálii, kde byla profesorkou 
české literatury a jazyka na univerzitách 
v Padově, Viterbu a Římě. Její první prózu, 
Návraty a jiné ztráty, vydal v Sixty Eight 
Publishers J. Škvorecký roku 1978; od roku 
1989 vydala románovou trilogii Slabikář ot-
covského jazyka, prózy Rozptýlené podoby 
a Druhé loučení, básnické sbírky Neviditelné 
jistoty a Čas věčnost, soubory studií o české literatuře Slova a ticho, Ticho 
a smích a Místo domova. V sedmdesátých a osmdesátých letech vycházely 
její knihy v českých exilových nakladatelstvích i v domácím samizdatu, 
její práce byly přeloženy do italštiny, francouzštiny, angličtiny a dalších 
jazyků. Obdržela dvě ceny Literárního fondu a Jihočeská univerzita jí 
udělila v roce 2008 čestný doktorát. V současné době žije střídavě v Praze 
a v italském Trevignanu a od roku 2009 se věnuje výhradně literatuře.
Hudební doprovod Michal Jančík, zámecká jídelna, VM v 19 hodin.
* Sobota 12. 6.
Taneční vystoupení Žena zkoumá terén, Simona Assione (taneční 
projekt), Představení je založeno na dialogu mezi tanečními sekvencemi 
zachycenými na fi lmovém plátně a živými výstupy performerky. Jeho 
leitmotivem je odhalení zranitelnosti ženy jako jedince ve všech jejích 
podobách. Nosným tvůrčím prvkem je improvizace a intuitivní tanec.
Vystupuje Simona Assione – absolventka Státní konzervatoře v Praze, 
oboru pedagogiky tance na pražské HAMU. Byla členkou souboru La-
terny Magiky a operního souboru Národního divadla v Praze. Volným 
projektům, jež jsou uváděny v rámci alternativních scén se věnuje od 
poloviny 90. let a snaží se o propojení tance, hudby, výtvarného umění 
a performing art do jednoho tvaru. Od poloviny devadesátých let se také 
věnuje pedagogické činnosti. Zámek – vnitřní nádvoří ve 20.30 hodin.
* Neděle 13. 6. 
Koncert v rámci 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst 
Concentus Moraviae Baroko & jazz – dobrodružství improvizace, Marco 
Beasey (na snímku) – zpěv, Gudio Morini – cembalo – Recitar calando 
(italská barokní hudba).
Marca Beasleyho vášeň pro zpěv ho zavedla 
do Boloně, kde na tamní univerzitě navštěvo-
val kurzy múzických umění a vokální hudby 
období renesance a baroka. Studoval hudební 
literaturu 15. a 16. století se zaměřením na 
dva slohové pilíře té doby „recitar cantando“ 
a duchovní a světskou polyfonii. V 80. letech 
pro něj bylo zásadní setkání s Cathy Berberian, 
která se stala jeho učitelkou. Její předčasná 
smrt zapůsobila jako katalyzátor: pln eklektic-
kých hudebních zážitků nalezl svou unikátní, nezařaditelnou uměleckou 
osobnost. Gudio Morini. Vystudoval cembalo a varhany se specializací 
na starou hudbu. Díky svým četným koncertním aktivitám spolupracuje 
s řadou významných evropských hudebníků a podílel se na více než se-
dmdesáti nahrávkách. Je uměleckým vedoucím souboru Accordone.
Zámecká jídelna v 19.30 hodin, vstupné 250, 150 Kč.

Další informace o hudebním festivalu: www.concentusmoraviae.cz
www.festivalfi losofi e.webnode.cz, změna programu vyhrazena
VSTUP NA PŘEDNÁŠKY a AKCE ZDARMA (vyjma pořadů s uve-
deným vstupným).

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ FESTIVAL VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ – 6. AŽ 13. ČERVNA 2010

Stránku připravila Iva Horká
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Generální partner
Město Velké Meziříčí

Odborný garant
Filozofi cký ústav akademie věd ČR, Praha

Filozofi cká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Organizační zajištění

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí
Partneři festivalu

Centrum pro teoretická studia 
při UK Praha a AV ČR, Praha

Kraj Vysočina
Gymnázium Velké Meziříčí

3. ročník – 2009 Harmonie a chaos. Kromě stálic české fi lozofi e třetí ročník navštívil také zahraniční host 
prof. Peter Nickl z Filozofi cké fakulty univerzity v Hannoveru (vpravo).                                  Foto: Iva Horká
4. ročník – 2010 Krize a hodnoty. Bude se konat od 6. do 13. června letošního roku (viz strana 6 – vlevo).

Připravila Iva Horká

1. ročník – 2007 Změna a stálost. Konal se ve třech evropských městech – Saint Emillion, Velké Meziříčí, Mo-
dena. Proto se na tomto ročníku objevili hosté ze zahraničí Illios Yannakakis a Béatrice Vicaire (zcela vpravo) 
z Francie, Sylvie Richterová (druhá zleva) a Marta Fattori z Itálie.                                             Foto: Iva Horká

2. ročník – 2008 Tradice a modernita. Konal se v roce velkých oslav Velkého Meziříčí, které si připomnělo 
šestisté výročí udělení plných městských práv. U této příležitosti přijel do našeho města vlak s parní rychlí-
kovou lokomotivou Albatros. V něm se svezly i osobnosti festivalu – fi lozof Erazim Kohák (uprostřed), politik 
Jan Kasal a starosta VM František Bradáč (vpravo), ředitel EFF Milan Dufek (vlevo) a ředitel Filozofi ckého 
ústavu v Praze Pavel Baran.                                                                                                   Foto: Iva Horká

Partneři festivalu
Muzeum Velké Meziříčí

Rodina Podstatzky-Lichtenstein
Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
Základní umělecká škola Velké Meziříčí

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
Mediální partneři

Týdeník Velkomeziříčsko
Žďárský deník

Český rozhlas Region
Mladá fronta DNES Připravila Iva Horká (více fotek na www.velkomeziricsko.cz/fotogalerie)

50. výročí založení orchestru Základní umělecké školy Velké Meziříčí. U této příležitosti se  v Jupiter clubu 
konal velký koncert, na němž vystoupilo na 80 účinkujících.                                                     Foto: Iva Horká

33. gastroden Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí. Studenti třetích ročníků oboru 
hotelnictví v rámci praxe představili celkem 73 výrobků.                                                          Foto: Iva Horká

Sluníčko a Harmonie. Pěvecké soubory ZŠ Školní pod vedením Olgy Komárkové a Andrey Svobodové se 
představily v Jupiter clubu na jarním koncertu.                                                                       Foto: Petr Zezula

50. výročí ÚSP Křižanov. Oslavy proběhly v katolickém domě v Křižanově s bohatým programem. Na snímku 
klienti v pohádce Honza málem králem.                                                                                     Foto: Iva Horká
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Tel.: +420 566 522 425
E-mail: jopp_cz@jopp.com, 
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí

JOPP Automotive s. r. o. hledá

pro oddělení technického nákupu.
Oblast úkolů: realizace projektů v oblasti nákupů výrobků 
z plastu včetně realizace výroby forem.

Vzdělání: VŠ, popř. SŠ s maturitou technického typu zaměřené 
na strojírenství.

Praxe: 5–8 roků v oblasti konstrukce, popř. výroby forem pro 
výrobky z plastu a výrobků z plastu pro automobilový průmysl, 
zkušenosti s vedením projektů.

Cizí jazyky: NJ slovem i písmem + AJ středně pokročilý, popř. 
AJ slovem a písmem + NJ středně pokročilý, popř. NJ slovem 
a písmem.

Ostatní: chuť pracovat, samostatnost, zodpovědný přístup, 
komunikativnost, ŘP sk. B, znalost MS WORD, EXCEL, 
MS PROJECT, PRO-E, AUTOCAD výhodou, SC v ČR 
a zahraničí, znalost požadavků jakosti dle TS 16949 výhodou.

Nástup možný od 1. 9. 2010

Své CV v českém a německém jazyce zasílejte na 
jopp_cz@jopp.com

EUROWAGON, s. r. o.
Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí
Tel. 564 408 084, E-mail: eurowagon@eurowagon.cz, www.eurowagon.cz
Společnost Eurowagon s. r. o. působící v oblastech výroby mobilních buněk hledá 
vhodného kandidáta na pozici
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: * SŠ/VŠ vzdělání. Vhodné zaměření pro obchod.
 * Znalost němčiny podmínkou, angličtina výhodou.
 * Zkušenosti z oblasti prodeje mobilních buněk a přívěsů vítána.
 * Aktivní přístup a odpovědnost.
Náplň práce: * Budování prodejní sítě
 * Vyhledávání nových zákazníků
 * Rozvoj spolupráce se stávajícími zákazníky
 * Podpora prodeje. 
Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, popř. nás kontak-
tujte na uvedeném telefonním čísle.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, POD HRADBAMI 7
tel.: 566 524 325
Největší sortiment autobaterií ve Velkém Meziříčí
VARTA, AFA, YUASA, PLUS na všechny typy vozidel.
Ceny 45 Ah již od 995 Kč.
Dále náhradní díly na vozy všech značek, oleje,
autopotřeby a autopříslušenství.
V NAŠÍ AUTOOPRAVNĚ, TRNAVA 215
Opravy alternátorů a startérů na všechny typy vozidel
(osobní, nákladní, zemědělské a stavební stroje).
Dále: Opravy osobních a dodávkových vozidel
 – výměna olejů, fi ltrů, čepů, ložisek
 – výměna brzdových destiček a kotoučů
 – výměna rozvodů motoru
 – výměna tlumičů, pružin
 – výměna výfuků – výfuky za bezkonkurenční ceny
 – montáž závěsných zařízení na všechny typy
 – příprava na STK a případné provedení STK
 – a další opravy dle dohody
PNEUSERVIS nabízí:
 – pneu (pouze nové) dle výběru – velmi výhodné ceny
tel.: 568 823 537, 568 823 507
Těšíme se na vaši návštěvu.

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. 

Servis plynových zařízení
sezonní revize a opravy spotřebičů 
včetně domovních regulačních 

stanic a HUP
tel.: 605 771 912

INGELD – nejen zahradní nábytek
Podniková prodejna nabízí:

► Zahradní nábytek
► Vybavení pro dětská hřiště
► Čalouněný sedací nábytek
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu fi rmy.

Provozní doba: Pracovní dny: 7 – 17 hodin
 Sobota: 8 – 12 hodin

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Tel.: 566 523 414     ■     ingeld@ingeld.cz     ■     www.ingeld.cz

Letní jazykové konverzační kurzy
angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština

Kurzy budou zaměřeny především na základní konverzační a zdvořilostní fráze 
a témata a následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích.

Studijní materiály zdarma! 
Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.

Příjem přihlášek vč. platby do 21. 6. 2010.
Kontakt: ECO Velké Meziříčí – p. Procházková tel.: 602 325 108

email.: eco-prochazkova@seznam.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

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

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.
■ 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.
■ Mobilní chatu – upravená sta-
vební buňka se sedlovou stře-
chou 3×6 m – foto zašlu. Tel.: 
737 285 257.
■ Dětský kočár, velmi pěkný, 
zachovalý, červenobéžová barva. 
Použití – t rojkombinace. Tel.: 
731 260 965.
■ Kamna Petry, cena 500 Kč. Tel.: 
603 309 262.
■ ČZ 175, typ 477/1, r. v. 1971 + 
náhr. motor, pneu. Cena dohodou. 
Tel.: 732 160 903.

■ Traktorový přívěs na 5 tun. Tel.: 
605 185 151.
■ Škoda Forman + náhradní díly 
vč. pneu a ráfky, levně. Dále prodám 
sporák Mora, kombinovaný, velmi 
zachovalý. Tel.: 608 980 834.
■  Kombinovanou chladnič -
ku s 30 l mrazničkou třídy A za 
2.000 Kč. Dále prodám samostat-
nou mrazničku 60 l za 1.000 Kč. 
I jednotlivě. Tel.: 604 134 469.
■ Dveře plastové vchodové ma-
sivní, 4 panty, pěti bodý zámek, 
částečně prosklené, pravé a levé, 
rozměr 90×200, 100×200 cm vč. zá-
rubně. Bílé a hnědé. Nové z neusku-
tečněné stavby. Cena 7.800 Kč/ks. 
Dopravu zajistím zdarma. Tel: 
777 106 709.
■ Hydraulickou štípačku dřeva, 
motor 380 V, délka polen 112 cm, 
stojatá. Cena 13.000 Kč. Tel.: 
728 954 227.
■ Vchodové plastové dveře se 
zárubní, atypický rozměr zárubně 
190×100 cm, nahoře 1/3 prosklené, 
zvenku hnědé, uvnitř bílé, bez-
pečnostní zamykání, vhodné pro 
jakoukoliv stavbu. Vnitřní průcho-
dová míra 175×85 cm. Původní cena 
16.000 Kč, nyní 10.000 Kč. Zn. Změ-
na staveb. plánu. Tel.: 733 259 264.
■ Ráfky (i s pneu) 4 ks 108×63,3; 
5J×13×41, vhodné na Ford Ka, 
Puma, Fiesta, Escort, Orion nebo 
Mazda 121. Cena 800 Kč, dohoda 

místo, které bude žít

Bližší informace na:
www.novysvit.cz, info@novysvit.cz

nebo na: 722 964 554
AVISTA TEAM, s. r. o.

Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí

1800 m2 pro vás

Hledáme zájemce o místo 
provozního vedoucího.

možná. Tel.: 608 980 834.
■ Brambory konzumní a krmné. 
Ječmen jarní. Tel.: 608 881 205.
■ El. motor 5,5 kW – 2900 ot. 
Dále prodám hydraulický rozvaděč, 
dětské kolo Sobi 20, šroták obilí, 
hasičskou stříkačku PS-8. Tel.: 
732 724 122.
■ Štěňata rotvajlera bez PP, stáří 
2 měsíce, rodiče k vidění, cena 
dohodou. Tel.: 604 675 308.
■ Koňský gumák, cena 2.000 Kč. 
Dále prodám koňské nákladní 
sáně – 800 Kč, plaťák délka 6 m – 
5.000 Kč, ječmen 1 q 260 Kč. Tel.: 
604 112 330.
■ Zachovalou obývací stěnu, 
délka 4 m, po částech. Dále prodám 
přenosná plynová kamna, lednici s 
mrazákem, rohovou kuchyňskou 
lavici, stůl, židle. Vše levně. Tel.: 
723 240 119.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
i korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Motor Škoda 1203, Škoda 1202 
nebo Škoda Octavia. Pokud možno 
i s převodovkou. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 737 577 195.
■ Větší cestovní kufr nebo taš-
ku na kolečkách. Zachovalý, za 
př ijatelnou cenu. Spěchá. Tel.: 
732 203 787.
■ Dětský hluboký kočárek pro 
panenku, starší, zachovalý. Tel.: 
603 505 910.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Mezi-
říčí na ul. Vrchovecká. Cena 
920.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 
777 628 982.

■ Prodám slunný byt 3+1, ori-
entovaný na J–Z, ve 4. patře pa-
nelového domu s výtahem ve 
VM, ul. Poštovní. Vytápění + 
ohřev vody vlastním plyn. kotlem 
přímo v bytě. Cena 1.580.000 Kč. 
Nejsme RK. Tel.: 603 158 990, 
605 263 882.
■ 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 
skladování 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.

■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Cenu nabídněte. 
Tel.: 737 413 254.
■ Koupím ornou půdu od 1 ha. 
Tel.: 739 641 944.
■  Prodám R D u V M.  Tel .: 
739 070 587.
■ Prodám garáž na Františkově, 
VM. Tel.: 605 924 365.
■ Prodám velký dvoupokojový 
byt v OV po rekonstrukci. Tel.: 
737 838 395.
Pronájem
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově 
u školy. Tel.: 737 172 415.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■  H le d ám pronájem by t u 
1+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
605 359 125.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 
na ulici Karlov. Rekonstrukce 
v r. 2010. Garáž, zahrada, cena 
nájmu 5.000 Kč + el. energie. Tel.: 
603 183 960.  
■ Hledám pronájem bytu či dom-
ku ve Velkém Meziříčí do 5.000 Kč. 
Tel.: 776 682 747.
■ Pronajmu spodní řadovou 
garáž v Čechových sadech na ul. 
Čermákova. Tel.: 604 693 361.
■ Pronajmu nově zařízené pod-
krovní bydlení 2+kk, cca 62 m2 

ve VM, nadstandardně vybavené 
(koupelna+kuchyně+ložnice). Sa-
mostatný přístup. Nástup 6/2010. 
Vhodné pro 1 člověka. Cena 
6500 Kč + inkaso. Foto pošlu 
mailem. Tel.: 775 985 034.
■ Hledám dlouhodobě pronájem 
alespoň částečně zařízeného bytu 
1+1 nebo 2+1 ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 728 842 866.
■ Pronajmu byt 2+1 po rekon-
strukci, vhodný i jako podnika-
telské prostory v centru VM. Tel.: 
776 886 576.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
ké Bíteši, U Stadionu 432. Tel.: 
720 489 946, můžete volat celo-
denně.
■ Pronajmu zařízený byt 2+1 
s balkonem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 737 313 074, volat po 16. ho-
dině.
■ Pronajmu byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 776 337 344, volat 18–20 ho-
din.
Daruji
■ Daruji hlínu, cca 60 m3 v Osla-
vici. Tel.: 605 545 633.
Seznámení
■ Úplně obyčejný kluk z vesni-
ce, SŠ 26/175/75 hledá fajn dív-
ku k vážnému seznámení. Tel.: 
608 627 649.
■ Ozve se mi děda, který měl 
schůzku 18. 5. v 10 hodin? Osamělá 
důchodkyně hledá též osamělého 
přítele, co je sám a potřebuje vý-
pomoc v domácnosti. Jen vážně 
a upřímně. Ne SMS, volejte na tel.: 
731 965 152.
■ 42/175, hledám z nedostatku 
příležitostí hodnou ženu k vážnému 
seznámení. Odpovědi do redakce, 
věk 23–35 let. Zn.: Jen vážně. Na-
bídky do reakce.



Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 

pouto. Všechny tři totiž milují 
jednoho muže. Každá se však 
s tímto vztahem vyrovnává 
po svém, a je na celý život 
poznamenána. Tak, jak člověka 

dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

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
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB ČERVEN 

Blahopřání

Vzpomínky

* * *

Rezervace na tel. 566 782 004 nebo program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že šesté (poslední) představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (pla-
tí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 23. června 2010 od 19 hodin

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence 
právě, když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, 
že je tu služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, 
David Prachař, Linda Rybová, 
Saša Rašilov, Vanda Hybnerová

Jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna programu vyhrazena!

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i do-
jmout. Příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, 
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným 
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další 

rozuzlení. Čí muž to tedy byl? 
V divadelní komedii se řeší 
mezi př ítelkyněmi morální 
dilema jako věrnost a zbabě-
lost, přátelství, práce a peníze, 

čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to 
byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Říjen 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Pozvánka

se koná v pátek 25. června 2010 na Tržišti.

Milan Uhde – Miloš Štědroň
Téměř kultovní muzikál.
Legendy a mýty Podkarpatské Rusi, překrásné části meziválečné Česko-
slovenské republiky, okouzlily spisovatele Ivana Olbrachta. Kouzlo tohoto 
příběhu po několika desítkách let upoutalo i prozaika a dramatika Milana 
Uhdeho, který napsal o Nikolovi divadelní hru „Balada pro banditu“. Spo-
jením prvků minulosti a přítomnosti, dokumentu a mýtu, se příběh změnil 
v baladu o tom, jak věčný a silný je lidský sen o svobodě a štěstí. Vytvořil 
nádherný příběh o lásce, zradě, temných kouzlech, lidské závisti a o takřka 
nemožném boji za svobodu, který také nadčasově zrcadlí lidský smysl pro 
spravedlnost. Písně, které jsou organickou součástí děje a které vydržely 
nezávisle na hře a fi lmu (režie Vladimír Sís), zkomponoval skladatel Miloš 
Štědroň. Některé z nich doslova zlidověly.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Dne 6. června 2010 oslaví 60 let společného života 
Bedřiška a Josef Peškovi 
z Netína. 

Hodně zdraví a spokojenosti k jejich diamantové svatbě přeje 
Obecní úřad Netín.

Nic víc už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, 
pomodlit,
zažnout svíčku 
a vzpomínat. 
Dne 31. 5. 2010 jsme vzpomněli 
9. smutné výročí smrti pana 
Miroslava Navrátila. 
Stále vzpomínáme. 
Manželka, děti, vnuci a pravnuci.

Dne 27. 5. 2010 uplynulo 5 let, co 
nás opustil pan 
František Musil. 
Stále vzpomínají s láskou a úctou 

manželka a děti s rodinami.

Dne 4. června 2010 oslaví své krás-
né životní jubileum pan 
František Sedlák 
z Velkého Meziříčí. 

Hodně zdraví a štěstí přejí 
manželka a děti s rodinami.

Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene. 
Dne 5. června uctíme tichou vzpo-
mínkou 6. výročí úmrtí pana
Karla Homoly
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s celou svou rodinou.

Dne 8. 6. 2010 to bude 1 rok, kdy nás 
po dlouhé a těžké nemoci navždy 
opustil náš drahý syn 
Martin Paul
z Velkého Meziříčí. 
Těžko je zapomenout, když slzy 
v očích stojí, 
těžko je vzpomínat, když srdce 
stále bolí. 
Čas prý rány hojí, je to však jen 
zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpo-
mínání.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.

Děkuje rodina Paulova,
prarodiče a sourozenci.

Středa 2. v 19.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou 
čeká zážitek, na který hned tak nezapo-
mene. Když ji na viktoriánské zahradní 
slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, 
ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, 
sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílým 
králíkem ve vestě a s kapesními hodin-
kami, kterého uvidí pospíchat po louce.
Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. 
Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat 
ho, do nory spadne a po pádu, který působí 
skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové 
místnosti s celou řadou dveří. Poté, co okusí 
z lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a za-
kousne koláč, na kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po kterém se 
zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohro-
mující a fantastické Říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše.
Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od vychloubačné 
Plšice až po potrhlého Kloboučníka, od ušklebeného kocoura Šklíby 
až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku, od podivné Bílé 
královny až po její záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu, krutou 
vládkyni Podzemní říše. Režie Tim Burton. Český dabing L. Vlasáková, 
J. Bartoška, T. Vilhelmová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74 Kč, 76 Kč, 108 minut
Pátek 4. v 19.30 hodin
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
Steven Russel, šťastně ženatý muž, se dostane do problémů a odpykává si 
trest ve vězení. Zde se setká s Phillipem Morrisem do kterého se bezhlavě 
zamiluje… Skutečný Steven Jay Russel se proslavil mnoha bizarními 
útěky z vězení, které realizoval vždy v pátek 13. Vydával se za soudce, 
lékaře, údržbáře… Při jednom útěku přepadl banku, když ho zatkli před-
stíral infarkt a v nemocnici tvrdil, že má AIDS... Další útěk se mu zdařil, 
když si přebarvil vězeňský mundůr na zeleno a vydával se za bachaře… 
Poslední útěk se mu povedl v roce 1998 a po něm následoval trest 144 let 
za mřížemi. Bylo mu naměřeno IQ 169. Inspirováno skutečnou událostí. 
V hlavní roli J. Carrey, E. McGregor. Komedie USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut

EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE – 4. ročník
„KRIZE A HODNOTY“
v jeho rámci Jupiter club připravil tyto fi lmy
Pondělí 7. 6., 19 hodin
Beseda se scénáristou fi lmu Tomášem Houškou a herečkou Lenkou 
Juroškovou.
Tomáš Houška je český pedagog, hudebník, spisovatel, scénárista a re-
žisér. Na začátku devadesátých let se angažoval za modernizaci české 
vzdělávací soustavy, je jedním ze zakladatelů Osmiletého gymnázia 
Buďánka společnosti Mensa. Je autorem knih Škola hrou (1991), Zpěvník 
pro ZŠ – 350 písniček (1993), Graffi ti rules (2000).
GYMPL
Ve snímku Gympl spojil režisér Tomáš Vorel tradiční studentskou ko-
medii s fenoménem sprejerů. Vycházel přitom z knihy Graffi ti Rules 
(2000), kterou napsal ředitel gymnázia Tomáš Houška, a ze zkušeností 
Pavla Noska, jenž byl kvůli sprejerství vyloučen ze školy. (Oba se s Vor-
lem podíleli i na scénáři.) Vznikla tak velmi hořká komedie, popisující 
neveselý stav českého školství, ale i značnou vyprázdněnost vzorku 
dnešních studentů. Kromě poněkud bezradného třídního Tomáše snad 
není ve fi lmu jediná kladná postava. Kantoři jsou předvedeni vesměs 
ve zkarikovaných podobách jako štvanci, nenávidějící „líné a zlé“ žáky, 
studenti pak jako mládež bez sebemenšího zájmu o vzdělání. Film ČR 
2007. Mládeži přístupný.
Vstupné: zdarma, 105 minut
Středa 9. 6., 19 hodin
Beseda s Jaromírem Blažejovským – FF MU Brno (Ústav fi lmu a audi-
ovizuální kultury).
ELITNÍ JEDNOTKA
V ulicích Rio de Janeira přežije jen elita.
Rio de Janeiro, rok 1997. Kapitán Nasci ment velí alfa týmu BOPE, při-
řazenému k omezení rizik drogových dealerů v nebezpečné chudinské 
čtvrti, v jejíž blízkosti se má objevit papež v průběhu své návštěvy. Ka-
pitán Nascimento chce kvůli své těhotné ženě od týmu odejít, potřebuje 
za sebe ale najít vhodného nástupce z řady kadetů. Největší naděje vkládá 
do Matiase a Neta. Ti jsou dobrými kamarády už od dětství a spojuje je 
i předchozí zaměstnání u policie, odkud odešli právě k elitní jednotce 
BEPO. Mají vyšší cíle než se jen přátelíčkovat s bývalými zkorumpo-
vanými kolegy a policejními nadřízenými. Nascimento váhá s výběrem 
mezi impulzivním Netem a inteligentním Matiasem. Který z nich umí 
ovládat své emoce, ale přitom ukáže, že má srdce? Režie José Padilha. 
Akční drama USA, Brazílie, Nizozemska 2007.
Vstupné: zdarma, 110 minut

Středa 16. v 19.30 hodin
ROBIN HOOD
Historický fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 12 let.
Vstupné: 76, 78 Kč, 140 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
NEZAPOMEŇ NA MĚ
Romantické drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč, 113 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
SOUBOJ TITÁNŮ
Boj mezi muži a bohy opět začíná.
Dobrodružný fantasy fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč, 106 minut
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVY
Do 7. června, výstavní sál Městské knihovny Velké Meziříčí

Do 13. června, výstavní síň Jupiter clubu v pracovní dny 
8 – 16 hodin

Do 20. června, Galerie synagoga

užitková keramika, keramický reliéf, keramická plastika, 
malba, kresba, grafi ka, otevřeno: po zavřeno, út – pá 8–12, 
13–17 hodin, so 13–17 hodin, ne 10–12, 13–17 hodin.

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

Fajtův kopec 
léto 2010

Velké Meziříčí
 5. 6. 

 country večer 
12. 6. Bezproudoff – unpluggo-
 vý festival
13. 6. Fourcrossové závody 
 (bike park)
19. 6. Kozénka band – ½ zabí-
 jačka
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

Nightwork ve Velkém Meziříčí
Populární kapela Nightwork, ve které účinkují známí herci jako jsou 

Vojta Dyk, Jakub Prachař nebo Honza Maxián, zahraje u příležitosti 
velkomeziříčské pouti v pátek 18. 6. 2010 ve velkomeziříčském Jupiter 
clubu. Posledním počinem skupiny byla hudba k fi lmu Ženy v pokušení 
a singl Slunce v duši můžete slyšet nyní v rádiích. Do podvědomí širokého 
publika se kapela dostala předělávkou Včelky Máji a singlem Globální 
oteplování. Na koncert této velmi originální kapely si můžete zakoupit 
vstupenky za 180 Kč v předprodeji a za 220 Kč na místě. Předprodej 
vstupenek běží v síti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. Dále na 
těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, tel: 
566 782 004 (001), eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319, Žďár nad 
Sázavou: Cestovní agentura Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádraž-
ní 464, tel: 566 624 164, Třebíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí 47, tel: 
603 805 908, Jihlava – CA Ježek –Drahomíra Šmerglová, Divadelní 8, tel: 
567 330 034.                                                                                           -pp-

Soutěž o volné vstupenky na koncert 
Nightwork v Jupiter clubu.

Soutěžní otázka: Jaké slavné předky v rodině mají Vojta Dyk 
a Jakub Prachař?
Správné odpovědi vepište na náš soutěžní kupon (viz níže) a jeho 
originál vystřihněte a přineste osobně do redakce nebo zašlete na 
adresu nejpozději do pondělí 14. 6. 2010.
Týdeník Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

3. 7. 2010 Lhotky, předpro-
dej: Velké Meziříčí – Music 
Data, Žďár nad Sázavou 
– Falco Computer (obchod-
ní centrum Convent), Jih-
lava – Vypospol. výroba 
razítek, Smetanova 2, Pa-
rola spol. s. r. o., Fritzova 
34 (Jihlavské listy), Třebíč 
– Husquarna, Brněnská 
390/55 (naproti Mounfiel-
du), vstupné v předprodeji 
250 Kč, na místě 300 Kč.

Srdečně vás zveme na
oslavy 100. výročí od otevření školní budovy v Oslavici,
které se budou konat v sobotu 12. 6. 2010 v Oslavici. 

Program:
9 hodin mše svatá v kapli 
Božího milosrdenství
10.45 hodin vystoupení 
žáků ZŠ v kulturním domě
od 10.45 hodin možnost 
prohlídky školy
14 hodin ofi ciální otevření 
školních dveří
14–21 hodin bohatý pro-
gram na školní zahradě

Mateřská škola Velké Meziříčí oznamuje občanům 
našeho města, že mohou navštívit na radnici výstavu 
výtvarných prací dětí z mateřských škol. Jedná se o třetí 
část projektu, tematicky zaměřenou na období jara – léta. 
Tentokrát se svými pracemi představí děti z MŠ Spor-
tovní, MŠ Nad Plovárnou a MŠ Mírová. Výstava bude 
zahájena v úterý 8. 6. 2010 v 10 hodin ve vstupní části radnice. Srdečně 
zveme všechny občany našeho města a okolí Velkého Meziříčí.     -msvelox-

XV. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE 
na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“
Neděle 13. 6., Velké Meziř íčí, zámek, 
19.30 hodin, vstupné: dospělí 250 Kč, studenti 
a důchodci 150 Kč.
Marco Beasley – zpěv
Gudio Morini – cembalo
„RECITAR CANTANDO“
Claudio Saracini, Giulio Caccini, Guido Morini, Alessandro Grandi, 
Giovanni Felice Sances, Claudio Monteverdi, Giovanni Stefani

Marco Beasley se narodil v roce 1957 anglickému otci a italské mat-
ce. Vyrostl v Neapoli a brzy se projevilo jeho hudební nadání i vrozený 
komunikační talent. Jeho vášeň pro zpěv ho zavedla do Boloně, kde na 
tamní univerzitě navštěvoval kurzy múzických umění a vokální hudby 
období renesance a baroka. Studoval hudební literaturu 15. a 16. století se 
zaměřením na dva slohové pilíře té doby: „recitar cantando” a duchovní 
a světskou polyfonii. V této souvislosti jeho anglické kořeny obohatily 
jeho vokální talent plný charakteru a vášně o sebeovládání, hluboký cit 
pro zvuk a široký rozsah hlasu, který mu umožňuje objevovat širokou 
paletu barev v každé poloze. V 80. letech pro něj bylo zásadní setkání 
s Cathy Berberian, nezapomenutelnou hvězdou soudobé kultury, která 
se, bohužel na velmi krátkou dobu, stala jeho učitelkou. Její předčasná 
smrt zapůsobila jako katalyzátor: pln eklektických hudebních zážitků 
Marco Beasley nalezl svou unikátní, nezařaditelnou uměleckou osobnost. 
Je těžké určit, co v jeho interpretaci převažuje, zda kouzlo jeho krásného 
hlasu, schopnost komunikovat nebo jeho mimořádná pódiová prezentace. 
Společně se Stefanem Roccem a Guidem Morinim založil soubor Accor-
done, který mu umožňuje plně rozvíjet svou uměleckou osobnost. Soubor 
se stal centrem jeho aktivit stejně jako přirozeným rámcem, ve kterém 
může rozvíjet nové ideje. Od roku 2001 píše všechny texty k novým dílům 
zkomponovaným pro Accordone.

Guido Morini se narodil v Miláně v roce 1959, kde také vystudoval 
cembalo a varhany se specializací na starou hudbu. Díky svým četným 
koncertním aktivitám spolupracuje s řadou významných evropských 
hudebníků a podílel se na více než sedmdesáti nahrávkách, z nichž mnohé 
získaly významná ocenění a nadšený ohlas mezinárodního tisku. Společně 
s Marinou Spreafi co z milánského Teatro Arsenale založil workshop, který 
se zabývá vztahem mezi zvukem, prostorem, gestikulací a nástrojem. Pro 
produkce tohoto divadla také komponuje hudbu. Je uměleckým vedoucím 
souboru Accordone, který exkluzivně zaznamenává svá živá vystoupení 
pro rakouské rádio ORF. Stejně jako „maestro di cappella“ z časů minulých 
se zabývá nejen interpretací zapsané hudby, ale zároveň staví repertoár 
na míru svému souboru. Guido Morini zaranžoval a přepracoval řadu děl 
v dobovém stylu a později začal komponovat nové skladby pro soubor 
Accordone. Jako příklad jeho tvorby mohou sloužit díla založená na tex-
tech Marca Beasleyho. “Una Odissea” z roku 2002 a “Vivifi ce Spiritus 
Vitae Vis” z roku 2005 (první část trilogie “Servabo” věnované Svaté 
Trojici) jsou projekty, které si kladou za cíl obnovit hudební řeč v takové 
podobě, aby oslovila srdce posluchače z 21. století.
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

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede
Iyasa – Zimbabwe Africa – Europa Tour 2010

Třináctičlenná africká skupina studentů přijíždí opět do Velkého Meziříčí 
s novým programem
Neděle 25. července 2010 ve 20 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří (v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu).
Vstupné: v předprodeji – děti a mládež 50 Kč, dospělí 100 Kč, na místě – 
děti a mládež 80 Kč, dospělí 130 Kč. Předprodej vstupenek: Jupiter club, 
tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena! www.jupiterclub.cz

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede

Neděle 29. srpna 2010 ve 20 hodin – Zámek – vnitřní nádvoří
(v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Mikuláše)
Vstupné: 
v předprode-
ji – studenti 
a důchodci 
150 Kč, do-
spělí 200 Kč,
na místě 
– studenti 
a důchodci 
200 Kč, do-
spělí 250 Kč.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, Náměstí 17, tel.: 566 782 004 (001)

Základní umělecká škola ve Velkém Meziříčí a Jupiter club, s. r. o. 
vás srdečně zvou na

Za třídu Dagmar Mastnicové vystavují:
Iva Doleželová, Petra Dudová, Veronika 

Horná, Michaela Krkošková, Lud-
mila Lukášková, Barbora Najmanová, 

Kateřina Novotná, Iva Pařízková, Lu-
cie Pospíchalová, Veronika Procház-

ková, Lucie Pytlíková, Karolína 
Vaverková, Zuzana Žiláková.
Za třídu Mg. Jany Štursové vy-
stavuji: Hana Holánková, Eva 
Hortová, Aneta Janáková, Bar-
bora Kamenská, Jakub Kašpar, 

Šárka Musilová, Hana Pařízková, Nela Raždíková, Adam Strnad, 
Marek Stupka, Pavlína Štanderová.
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

ATLETIKA HANDICAP

FOTBAL B

BOWLING

Minulý čtvrtek 27. května 2010 
proběhlo ve sportovním areálu 
ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí 
krajské kolo v atletickém čtyřboji 
žáků základních škol praktických 
a speciálních. Pořadateli akce byli 
Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí a Dům dětí a mlá-
deže Velké Meziříčí.
Chlapci soutěžili v disciplínách 
běhu na 60 m, skoku dalekém, 
hodu kriketovým míčkem, běhu 
na 1500 m, a dívky v běhu na 60 m, 
skoku dalekém, hodu kriketovým 
míčkem a běhu na 800 m.
Krajského kola ve Velkém Meziříčí 
se zúčastnilo 15 dívek a 15 chlapců 

ze 12 škol kraje Vysočina. Mezi dív-
kami obsadila první místo Andrea 
Ličmanová (ZŠ Praktická Telč), 
druhá byla Pavla Findová (ZŠ Cyri-
lometodějská Třebíč) a třetí Tereza 
Hladíková (ZŠ a Praktická škola 
Velké Meziříčí). Mezi chlapci 
zvítězil Jiří Moravec (ZŠ a PŠ 
Chotěboř), druhý skončil JiříVítek 
(ZŠ Nové Město na Moravě) a třetí 
Roman Horváth (ZŠ Nové Město na 
Moravě). Všichni tito žáci a žákyně 
budou reprezentovat kraj Vysočina 
na národním fi nále atletického čtyř-
boje, které se uskuteční 14.–16. 6. 
2010 ve Valašském Meziříčí.

Text a foto: Martina Strnadová

Národní fi nále házené Novinář-
ský kalamář, 27. – 28. května 

Ostrava
Již podeváté se stala severomoravské 
metropole Ostrava a sportovní hala 
Sareza pořadatelem turnaje nej-
lepších školních družstev mladých 
házenkářek, které po dva hrací dny 
sváděly sportovní souboje o zisk 
titulu Přeborník České republiky 
na letošní školní rok. Po dva hrací 
dny se utkalo celkem osm družstev 
zastupujících jednotlivé regiony naší 
vlasti ve dvou základních skupinách. 
Kraj Vysočina již poněkolikáté 
v historii této dlouholeté sportovní 
akce reprezentovaly žačky Základ-
ní školy Oslavická Velké Meziříčí. 
V soubojích základní skupiny nara-
zily na pozdější fi nalistky. Nejprve 
v úvodním souboji nestačily na hráč-
ky z hlavního města – ZŠ Armén-
ská Praha. Druhé naše turnajové 
vystoupení pak přineslo zklamání 
z prohry nad pořádající ZŠ Nádraž-
ní Ostrava, které ještě mohlo při-
nést vytouženou účast v semifi nále. 
Veškerá naše snaha se však utápěla 
v chybách a malém obranném důra-
zu. Závěrečný duel základní skupiny 
s družstvem ZŠ Křiby Zlín přinesl 
sice pohlednou házenou, když 

o výsledku rozhodla větší herní 
zkušenost a vyrovnanost pozdějšího 
vítěze celého turnaje. V pátečním 
ránu jsme se pak o celkové sedmé 
místo Přeboru ČR utkali s hráčkami 
ZŠ Dělnická Karviná. Po jasném 
průběhu i jednoznačném výsledku 
tak Velkomeziříčské družsvo skon-
čilo na celkově sedmé příčce. Při 
závěrečném ceremoniálu převzala 
plaketu za nejlepší střelkyni Mar-
kéta Partlová, organizátoři ocenili 
i nemladší účastnici Přeboru hráčku 
našeho týmu – Jarmilu Šabackou.

Výsledky:
ZŠ Oslavická VM – ZŠ Arménská 
Praha 8:16, – ZŠ Nádražní Ostrava 
8:15, – ZŠ Křiby Zlín 12:14, – ZŠ 
Dělnická Karviná 21:8.
Pořadí: 1. Zlín, 2. Praha, 3. Olo-
mouc, 4. Veselí nad Moravou, 
5. Ostrava, 6. Plzeň, 7. Velké Me-
ziříčí, 8. Karviná.
Hrály: Šabacká Jarmila, Uchytilová 
Agáta (2) – Partlová Markéta (22), 
Kopečková Kateřina (6), Zezulová 
Kristýna (4), Sedláčková Klára (4), 
Janečková Denisa (4), Závišková Ka-
teřina (3), Koudelová Tereza, Dole-
žalová Romana (1), Bačová Soňa (1), 
Uhlířová Eva. Vedoucí družstva Vin-
cenc Záviška, Zdeňka Veselá.    -záv-

Výborný start do sportovní sezony 
si svými výkony zajistily atletky 
z TJ Dětského Střediska Březejc. 
Na Jarní atletice Spastic Handicap 
9. května v severočeské Bílině 
získaly čtyři naše atletky třikrát 
bronz a jedno stříbro. Na stupních 
vítězů zářily červenošedé dresy 
březejcké tělovýchovné jednoty 
v disciplíně vrh koulí hned dvakrát. 
Petra Pokorná, loňská mistryně 
ČR ve vrhu koulí, překonala sama 
sebe a výkonem 2,81 m si zajistila 
2. místo a svůj osobní rekord. Na 
třetím místě ji následovala Jana 
Slavíková.
Jana Paulíková v hodu diskem 
získala třetí místo, Darina Šve-
cová byla taktéž třetí, ale v hodu 

kuželkou. Milan Večeřa se umístil 
v hodu diskem na jedenáctém místě. 
V disciplínách, kde soutěžili Marie 
Folvarská s Rosťou Štursou tj. hod 
na dálku pytlíkem (150 g těžkým 
látkovým pytlíkem plněným sójo-
vými boby) a hod spung diskem 
(měkkým gumovým diskem váží-
cím 420 g), vítězové nebyli vyhlá-
šeni z nedostatku soutěžících. Tito 
dva nejvíc postižení atleti hází též 
kuželkou, kde se Rosťa výkonem 
3,96 m umístil na sedmém místě 
a Maruška, která hodila 2,30 m 
skončila na místě šestém. Vítězům 
gratulujeme a doufáme, že na 
Mistrovství ČR v atletice Spastic 
Handicap 20. 6. 2010 obhájí stejné, 
ne-li lepší pozice.                    -mz-

Handicap Sport Club Velké 
Meziříčí

V sobotu 22. května pořádal spor-
tovní oddíl HSC VM již 7. ročník 
turnaje v bowlingu o Pohár starosty 
města Velké Meziříčí. Akce se ko-
nala ve zcela bezbariérové hale na 
Moráňské ulici ve Velkém Meziříčí. 
V ranních hodinách se do turnaje 
prezentovalo 18 dvojic. Tým byl 
složen vždy z jednoho sportovce 
s handicapem a asistenta. Soutěžit 
přijeli členové sportovního oddílu 
Velké Meziříčí, ale i sportovci 
a asistenti z dětského střediska 
Březejc. Turnaj byl vypsán na 2 
kola a všichni sportovci jej brali 
velice prestižně, což bylo vidět 
v konečném součtu bodů po obou 
kolech. Nakonec si vyrovnanou 
hrou dvoučlenného týmu vybojoval 
1. místo Jaroslav Polívka s asisten-
tem Petrem Sekničkou celkovým 
počtem 436 bodů. 2. místo počtem 
bodů 388 obsadil Jiří Skryja ml. 

s asistentem Jiřím Skryjou st. a 3. 
místo především skvělou hrou 
v prvním kole si z Velkého Meziříčí 
odvezl Jan Coufal a asistent Jiří 
Vítek počtem bodů 385. Slavnost-
nímu vyhlášení a předání diplomů, 
pohárů a krásných cen pro všechny 
sportovce byl přítomen zástupce 
města místostarosta Josef Komínek. 
Do tohoto turnaje ceny věnovali tito 
sponzoři: p. Kozinová River bow-
ling, která umožnila uskutečnění 
tohoto turnaje a připravila nádherné 
zázemí pro všechny zúčastněné. 
Dále děkuje za všechny ceny pro 
sportovce Městu Velké Meziříčí, 
fi rmám Pivovar Jihlava, a. s., Ro-
tana, a. s., zvětšeniny.cz, Alpa, a. s., 
Odas, s. r. o., Agados, s. r. o., Veze-
ko, s. r. o., Wiegel CZ, s. r. o., Becker 
Aroma, s. r. o., Tenzan, Lomax Sta-
nislav Pekárek, Pěstitelská pálenice 
Karel Eliáš, Kovoobrábění Dalibor 
Pařil, Autodoprava Petr Křehlík 
a Restaurace Na Obecníku. Medi-
álním partnerem oddílu HSCVM je 
týdeník Velkomeziříčsko.   -char-

MSDD st. dorost
FC VM – Hanácká Slávia Kro-
měříž 3:0 (0:0)
Střelci: (54.) Kuřátko, (66. a 79.) Ví-
tek. Rozhodčí: Nádvorník – Straka, 
Burian. Ž. k.: J. Večeřa (56.), Mucha 
(76.), Wasserbauer (90.). Sestava: Si-
mandl – Horký, Z. Večeřa, J. Večeřa, 
Mucha – Kaminaras (46. Malec), 
Vítek, Smejkal, Kozuň (72. Pospíšil) 
– Kuřátko (79. Wasserbauer), Liška
Začátek byl oboustranně opatrný. 
První gólová šance přišla v 9. mi-
nutě, kdy pohotově z první poslal 
Mirek Horký pas do vápna na na-
bíhajícího Edu Smejkala, ale Eda 
hlavou přestřelil branku hostí. Další 
průběh poločasu měl náš tým jasnou 
územní převahu, ale všechny akce 
končily nedůrazem ve vápně, nebo 
špatnou fi nální přihrávkou. Až v zá-
věru poločasu přišly opět dvě šance 
po přímém kopu Smejkala a dorážce 
po rohu pěkná střela Kozuně.
Druhý poločas jsme začali velmi 
aktivně od samotného začátku, kdy 
se uvedl střídající Malec pěknou 
střelou, kterou brankář domácích 
vyrazil na rohový kop. V 51. minutě 
měli první gólovou šanci hosté, ale 
rychlý protiútok zneškodnil Siman-
dl. V 54. minutě jsme se konečně 
dočkali. Smejkal poslal českou ulič-
ku na Kuřátka, který se ocitl sám za 
obranou a nájezd na hosty zakončil 
levačkou k tyči branky. V 60. minutě 
přišla druhá a poslední šance hostí, 
ale tvrdou střelu opět zneškodnil náš 
výborně chytající Simandl. V 66. 
minutě opět rohový kop Kozuně, na 
ten si naskočil Vítek a bylo 2:0. V 79. 
minutě zahrával opět přímý kop 
Eda Smejkal, míč posadil na hlavu 
aktivnímu Vítkovi, a ten se nemýlil.
Vítězství si kluci zasloužili za 
aktivitu v celém zápase i když se 
střelecky prosadili až v druhé půl-
ce. Důležité je, že se hlavně zlepšil 
oproti předešlému utkání herní 
výkon celého mužstva.         -sme-

MSDD ml. dorost
FC VM – FC Viktoria Otrokovice 
3:1 (0:1)
Střelci: Weiss (46.), Prchal (66.), 
Polák (69.) – Juráň (34.). Rozhodčí: 
Křenek – Kučerík, Burian. Karty: 
žlutá – Prchal (78.). Sestava: Ře-
háček – Procházka, Štefka, Polák, 
Pazderka (49. Bradáč) – Maloušek, 
Prchal, Láznička, Bárta – Kameník, 
Rosický (40. Weiss)
V prvním poločase v 8. min dával 
dlouhý centr za obranu Polák, který 
našel volného Bártu, ale ten hlavič-
koval mimo bránu. Ve 28. min po 
střele hostů vyboxoval míč Řeháček 
přímo na hlavu soupeře, ale ten 
míjel těsně břevno. Ve 34. min po 

centru do malého vápna, dali hosté 
hlavou gól, když po signalizaci 
a vyběhnutí Řeháček nedokázal 
odvrátit míč od brány. První polo-
čas byl vyrovnaný. Nedokázali jsme 
pořádně zakombinovat.
Do druhé poločasu jsme vstupovali 
s touhou vyhrát. Ve 46. min po špat-
né přihrávce brankáře zachytil míč 
čerstvě střídající Weiss, který nemi-
losrdně zavěsil do brány, a bylo to 1:1. 
Tento vyrovnávací gól nám strašně 
moc psychicky pomohl. V 64. min 
po rohu Bradáče nedokázal Weiss 
dát gól do odkryté brány, ale hned 
dvě minuty nato po PVK Prchala 
ze 45 metrů do vápna proklouzl 
míč tak šťastně, že skončil v bráně. 
V 69. min po rohu Bradáče dal gól 
hlavou Polák na konečných 3:1.
Utkání jsme nakonec zvládli a ko-
nečně vyhráli. Musíme př i of-
sajdové pasti hrát více u hráčů, 
protože pak hrozí gól. Soupeře 
jsme k ničemu ve druhém poločase 
nepustili a zaslouženě jsme získali 
3 body. Příští týden hrajeme doma 
s Břeclaví.                               -ls-

MSŽD D st. žáci
FC VM – 1. FC Slovácko B 1:0 
(0:0)
Rozhodčí: Kurka – Nenadál, Bína. 
Střelci: 50. Voneš. Sestava: Hladík 
– Benda, Voneš, Nápravník, Gregor 
(36. Špaček) – Zsihovics (60. Kar-
mazín), Ráček, Říha, Vokurka (519. 
Liška), – Komínek, Novotný O.
Do zápasu vstoupili lépe hosté 
a hned v 2. minutě si vypracovali 
šanci, ale brankář Hladík s přehle-
dem míč chytil. V 7. minutě domácí 
zahrávali roh, jenže slabou hlavičku 
Zsihovicse brankář chytil do koše. 
Pak se střídaly šance na obou stra-
nách, ale bez gólového výsledku.
Ke cti domácích je nutno říct, že ve 
druhém dějství ukázali zcela jinou 
tvář. Začali hosty více napadat 
a ti začali více kazit. V 50. minutě 
zahrával Ráček standardní situaci, 
míč brankář vyrazil jen k volnému 
Vonešovi, a ten jej s přehledem do-
pravil do branky. V 57. minutě se po 
nedorozumění hostujících obránců 
k míči dostal Novotný, jenže vy-
bíhajícího brankáře nepřehodil 
a jeho střela skončila vedle branky. 
V 63. minutě se k míči dostal Liš-
ka na hranici pokutového území, 
uvolnil Karmazína, jenže jeho 
přízemní střelu brankář vyrazil 
na roh. Domácí hráči podali velmi 
výborný výkon.                        -dek-

Přípravka r. 2000
FC VM – Křoví 7:1
Rous Dominik 2, Pártl Pavel 2, 
Chalupa Patrik, Koudela Miloš, 
Čech Dominik                    -chal-

Zlaté kolo Vysočiny
Závod Zlaté kolo Vysočiny je cyklistická akce určená pro širokou 
veřejnost, pro cyklisty bez rozdílu věku, pohlaví nebo výkonnosti. 
Jede se po silnicích kraje Vysočiny a Jihomoravského kraje.
Letos se uskuteční již devátý ročník v sobotu 19. června. 
Pořadatelem Zlatého kola Vysočiny je obec Ruda u Velkého Meziříčí, 
kde je i start a cíl celé akce. Připraveny jsou tři různě dlouhé trasy. 
Cyklisté si mohou vybrat mezi délkami 50 km, 100 km a 200 km. 
Postupně odstartují závodníci na 200 km v 7.00 ráno, pak v 10.00 
závodníci na 100 km a v 10.30 se rozjedou účastníci nejkratší trasy 
50 km. 
Po skončení závodu je jako obvykle připraveno občerstvení, tombola 
pro závodníky, vyhlášení vítězů, diplomy pro všechny účastníky 
závodu a doprovodný program. Těšíme se na vás v sobotu 19. června 
2010 – http://zlatekolo.webpark.cz.

Sokol Kouty – FC VM B 2:1 
(1:0)
Střelci: 28. a 69. Tenkl (první z PK) 
– 48. Pokorný J. Sestava hostí: Pr-
chal – Netolický, Kružík, Halámek 
(28. ČK), Veselý – Smejkal L. (71. 
Horký), Vítek, Pól, Kafka – Veče-
řa J. (65. Němec), Pokorný J. (83. 
Jaša). Rozhodčí: Pfeifer – Denev, 
Kuchyňa. Diváků: 60.
Hosté začali výborně, jenže jejich 
překvapivý pětiminutový úvodní 
tlak přinesl jen sérii rohových 
kopů , k terou domácí se štěs-
tím ubránili. Hra se pak mírně 
vyrovnala a i na druhé straně 
musel Prchal řešit výborným zá-
krokem první tutovku rychlého 
forwarda Koutů Cejpka. Nutno 
podotknout, že již v té době úřa-
doval na hřišti naprosto zmatený 
sudí Pfeifer, jehož prapodivné 
výroky, spravedlivě rozdávané 
na obě strany, přiváděla přítomná 
mužstva, jejich lavičky i domácí 
diváky do varu. Úzkostlivé a při-
tom krajně nepřesné, jakoby zrca-
dlově obrácené posuzování mnoha 
soubojů na hřišti vyvrcholilo, když 
odpískal proti hostům pokutový 
kop, když čistým skluzem ukopl 

kapitán Benfi ky Kružík míč hráči 
Koutů pronikajícímu do vyložené 
šance a ten se poté, když doběhl do 
kontaktu s naším hráčem, poroučel 
k zemi. Rozhodčí si „stál za svým“ 
do té míry, že nedal našemu hráči, 
který by v případě faulu zmařil 
vyloženou šanci domácích, jasné 
vyloučení ani žlutou kartu... To 
neunesl druhý člen naší stoperské 
dvojice Halámek, který počastoval 
rozhodčího sérií nepublikovatel-
ných výrazů a po jednom z mála 
zcela správných výroků sudího 
putoval po právu pod sprchy. Na-
řízený pokutový kop s přehledem 
proměnil Tenkl a poslal Kouty do 
vedení. Již ve zbývajícím průběhu 
první půle však ani v deseti naši 
hráči nesklopili hlavu a dostali 
domácí pod trvalý tlak, jenže byli 
znovu na štíru s koncovkou i fi -
nální příhrou, takže se neujaly ani 
křídelní průnik Večeři, ani rána 
Netolického, které domácí gólman 
znovu vytáhl na roh. Kouty branku 
velkomeziříčské rezervy po zbytek 
úvodního dějství neohrozily.
Po přestávce, v níže se hosté ujisti-
li, že nemají co ztratit, neboť jsou 
i v deseti jasně lepším mužstvem, 
vyšel našemu celku přesně takový 
nástup do druhého poločasu, jaký 

si předsevzal – po dlouhém Kruží-
kově míči prosprintoval mezi sto-
pery J. Pokorný, obstřelil strážce 
domácí svatyně a vyrovnal. Nápor 
hostí trval. Sudí Pfeifer pokračoval 
v úděsném představení, když se 
pro změnu rozhodl, že ve druhé 
půli neodpíská nikomu prakticky 
nic. Domácí diváci poprávu běsnili 
jako příznivci Galatasaray Istan-
bul. Z nastalého zmatku vznikla 
situace, když sudí otočili napro-
sto jasný aut v blízkosti našeho 
pokutového území. Než stihli 
naši šokovaní bránící hráči vů-
bec zareagovat, propadl rychle 
vhozený aut Koutů mezi stopery, 
kam vlétl znovu Tenkl, efektně 
obešel Prchala a pohodlně zavěsil. 
Zbytek zápasu se znovu odehrál 
ve znamení zoufalé snahy našeho, 
o jednoho muže oslabeného celku, 
o vyrovnání. Vytěžili jsme z něj 
ale pouze několik závarů, dvě 
nepřesné střely Kafky a několik 
dalších více či méně zdařilých stře-
leckých pokusů ostatních hráčů, 
z nichž nejblíže gólu byl zřejmě 
z otočky přestřelivší střídající 
Jaša. Kouty mohly dvěma brejky 
do zcela otevřené obrany Benfi ku 
v závěru dorazit, ale Cejpek znovu 
prokázal, že mimořádnou rych-

lostí a solidním důrazem jeho 
hráčské přednosti nejen začínají, 
ale i končí – obě své „loženky“ 
předpisově zazdil. 
I přes prohru odvedli hosté v de-
seti jeden z nejlepších výkonů jara 
a vyjma nedisciplinovanosti Ha-
lámka jim je těžko co vytknout. 
Objektivně ocenili výkon našeho 
celku i mnozí domácí fanouš-
ci. Nad všechny patří vyzdvih-
nout dorostence Jakuba Vítka, 
který v prvním celém zápase za 
dospělé přesvědčil o svém poten-
ciálu nejen fotbalovým uměním, 
ale i vysoce nadstandardním pří-
stupem a bojovností. K sudímu už 
raději vůbec, vůbec nic...

-kre-
1. Nová Ves 23 15 4 4 42:26 49
 2. Náměšť n. O.-Vícenice 23 15 3 5 49:26 48
 3. Rantířov 23 12 5 6 42:27 41
 4. Budišov-Nárameč 23 12 5 6 41:28 41
 5. Stonařov 23 10 10 3 47:27 40
 6. Rapotice 23 12 3 8 47:33 39
 7. Kouty 23 11 3 9 43:37 36
 8. Bohdalov 23 9 4 10 33:30 31
 9. V. Meziříčí B 23 7 7 9 31:31 28
10. Třešť 23 8 2 13 23:35 26
11. Přibyslavice 23 6 4 13 33:43 22
12. Šebkovice 23 5 5 13 28:57 20
13. Štoky 23 5 3 15 31:47 18
14. Křižanov 23 1 8 14 21:64 11

Kinderiádu na Vysočině vyhráli 
žáci z Třebíče

Na stadionu TJ Slavoj Pacov se 
v úterý 18. května utkalo 264 žáků z 
28 školních družstev z celého kraje 
Vysočina. Nejúspěšnější tým při-
vezla ZŠ Benešova z Třebíče, která 
s náskokem vyhrála a postoupila 
do celorepublikového fi nále. Druzí 
skončili v Pacově žáci ZŠ L. Čecha 
z Nového Města na Moravě, ale ti 
se dle regulí Kinderiády nemohou 
finále zúčastnit, protože na něm 

závodili minulý rok. Třetí místo 
a postup do fi nále si vybojovalo 
družstvo ZŠ Seifertova z Jihlavy. 
Velmi těsný souboj proběhl o třetí 
nominaci do finále, o kterou se 
utkala ZŠ Oslavická z Velkého 
Meziříčí a ZŠ Gabrielovo náměstí 
z Chýnova. Obě školy měly stejný 
počet bodů, ale poslední jmenovaná 
měla více prvních umístění, a to 
rozhodlo o její účasti na pražském 
fi nále.

-šr-
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FOTBAL

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

HÁZENÁ

POŽÁRNÍ SPORT BOCCIA
MSD sk. D

Viktoria Otrokovice – FC VM 
4:0 (3:0)
Střelci: Čermák (19.), Vančura 
(24.), Drotár (32.), Hrnčiřík (87.). 
Rozhodčí: Hrůza – Drozdy, Skřitec-
ký, DS Valůšek, ž. k. 3:0, bez č. k. 
Diváků 100. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, P. Mucha, J. Krejčí – 
Dufek, Průša (67. Večeřa), Berka 
(46. E. Smejkal), Netrda – Hort, 
Jaroš, Souček (46. Ďurica).
Domácí potřebovali body jako sůl 
a podle toho do utkání vstoupili. 
Ofenzivně naladění hosté jim nezů-
stávali nic dlužni, a tak se bylo na co 
dívat. Už ve třetí minutě vyzkoušel 
brankáře domácího celku Jaroš, 
a krátce nato Invald v brance Vel-
mezu parádním zákrokem vytáhl 
střelu k tyči na první roh Viktorie. 
O tři minuty později se domácí 
Krejčí v náběhu do volného prosto-
ru před šestnáctkou opřel do míče, 
ale tři tyče se mu do hledí nevešly. 
Pak už přichází na řadu první velká 
šance Velmezu. Po autovém vhozu 
Meziříčí se k míči dostal Hort, našel 
u přední tyče operujícího Součka, 
kterého ale míč neposlechl, jak by 
chtěl, a posílá ho zblízka vedle levé 
tyče a zkoprněného gólmana do 
zámezí. Hned vzápětí tentýž hráč po 
rychlém kontru Velmezu v gólové 
pozici už ve vápně soupeře vypálil, 
brankář Viktorie však zareagoval 
včas a jeho přízemní střelu vytáhl 
na první roh Meziříčí. Z něj málem 
uhodilo, když po dobře sehraném 
signálu pálil Hort těsně mimo. Tím 
ale hosté svůj prach v prvním dějství 
vystříleli, zatímco domácí svou ka-
nonádu teprve rozjížděli. Ofenzivní, 
příliš roztažení hosté jim k tomu 
dávali prostor a Otrokovičtí toho 
beze zbytku využili. V 19. min. po 
rychlém přenesení hry a kombinaci 
před vápnem Velmezu dává úvodní 
gól zápasu Čermák. Vzápětí Jurčík 
tvrdou střelou jen těsně míjí pravou 
tyč, avšak o tři minuty později už 
se domácí radovali podruhé. Mezi-
říčští nechali z hranice šestnáctky 
vystřelit Vančuru a Invald přes 
všechno úsilí byl na jeho přesnou 
střelu krátký. O chvíli později me-
ziříčský gólman zhatil další gólové 
ambice soupeře, když osamocen 
vyběhl až za hranici vápna a sklu-
zem odvrátil míč před dobíhajícím 
forvardem Otrokovic do autu. O dvě 
minuty později už ale bylo všech-
no jinak. Darovaný prostor i čas 
využil domácí Drotár beze zbytku 
a prostřelil bezmocného Invalda 
potřetí. Pak se konečně po dlouhé 

odmlce dostali do kloudné šance 
i hosté, jenže Hort byl ve vápně 
zbaven míče zákrokem na hranici 
faulu a Otrokovice šly okamžitě do 
přečíslení dva na jednoho, naštěstí 
však celou akci „zbabraly“. Druhé 
dějství žádné podstatné změny 
nepřineslo. V 55. min. se sice na 
šestnáctce uvolnil Jaroš, pálil ale 
levačkou a trefi l prostředek brány. 
O chvíli později zachraňoval na 
poslední chvíli P. Mucha ve skluzu 
na roh a následnou tutovku zblízka 
domácí neuvěřitelným způsobem 
zazdili. Meziříčští se samozřejmě 
snažili alespoň o korekci prozatím-
ního stavu, ale přáno jim nebylo. 
V akci, kterou začal J. Krejčí, se 
míč přes Horta dostal ke střídají-
címu Z. Večeřovi, ten už ve vápně 
jej posunul dál k lépe postavenému 
Ďuricovi, ten však trefi l jen pada-
jícího brankáře domácích. Další 
gólová akce vedla v 86. min. přes 
E. Smejkala, Večeřu a Horta k Jaro-
šovi přibíhajícímu do vápna. Než ale 
meziříčský kanonýr míč poskakující 
na nerovném terénu zkrotil, byl 
příliš blízko a padajícího brankáře 
prostřelit nedokázal. Otrokovičtí 
nelenili a hned z protiútoku skóre 
zápasu završili. „Do Otrokovic jsme 
odcestovali bez Brychty a Berana, 
přesto jsme chtěli hrát ofenzivně 
a na výhru. Do doby, než nám do-
mácí vstřelili první branku, která 
byla i podle domácích příznivců 
z jasného ofsajdu, jsme hráli dobře 
a mohli jsme jít několikrát do ve-
dení. Po inkasované brance jsme 
ale přestali hrát disciplinovaně 
a domácí nás svým nasazením pře-
hrávali. Přesto jsme se dostávali do 
dalších vyložených příležitostí, ale 
na hřištích hostů se nám nedaří skó-
rovat. Utkání mohlo klidně skončit 
výsledkem 10:7,“zhodnotil výsledek 
trenér Milan Volf.
V následujícím kole jede Velmez 
v sobotu 5. 6. do Šardic. Odjezd je 
předběžně stanoven na 14.00, ale 
s velkou pravděpodobností bude po-
sunut před uvedenou hodinu.  -ber-
 1. Šardice 25 16 7 2 51:14 55
 2. Slovácko B 26 14 6 6 51:25 48
 3. Žďár n. Sáz. 26 14 4 8 42:30 46
 4. Velké Meziříčí 26 11 6 9 30:42 39
 5. Konice 27 11 5 11 35:39 38
 6. Třebíč 26 9 8 9 36:34 35
 7. Rosice 26 9 8 9 35:39 35
 8. Uherský Brod 26 9 7 10 37:34 34
 9. Napajedla 26 10 4 12 33:40 34
10. Pelhřimov 27 8 9 10 33:39 33
11. Vikt. Otrokovice 26 7 11 8 34:27 32
12. Blansko 26 7 10 9 36:43 31
13. Vyškov 26 8 4 14 25:32 28
14. Rousínov 25 5 11 9 24:34 26
15. Boskovice 26 4 6 16 30:60 18

Okresní kolo požárního sportu 
v kategoriích dorost a dospělí – 
Bystřice nad Pernštejnem, sobota 
29. května.
V kategoriích ženy a dorostenky na-
stoupila pouze družstva SDH Velké 
Meziř íčí, od začátku tak měla 
zajištěný postup na krajská kola. 
Mezi smíšenými dorosteneckými 
družstvy suverénně zvítězil tým 
z Dobré Vody, ve startovní listině 
měli naopak nejpočetnější konku-
renci, cca 10 družstev.

Výsledky kategorie muži:
 Družstvo Štafeta Útok Součet
1. Lhotky Sport  64,8 21,02 85,82
2. Lhotky 66,26 23,69 89,95
3. Velké Meziříčí 66,86 25,74 92,60
4. Radostín n. O. 77,35 22,22 99,57
Dále se zúčastnili: 5. Újezd, 6. Ro-
kytno, 7. Otín, 8. Netín

Muži jednotlivci – běh
na 100 metrů s překážkami

Jarda Konečný ukončil dlouhé 
čekání na první lhoteckou „se-
dmnáctku“, když protnul cílovou 
rovinu v čase 17,88.
1. Jaroslav Konečný, Lhotky Sport 17,88
2. Martin Kaman, Lhotky Sport 18,40
3. Vlastimil Krejčí, Radostín n. O. 18,80
4. Petr Kupka, Lhotky 19,25
5. Luboš Křehlík, Lhotky Sport 19,66

Výsledky kategorie dorostenci:
 Družstvo Body
1. Lhotky Sport  6
2. Lhotky 8
3. Jámy 13
O pořadí rozhoduje součet pořadí 
z disciplín: test z požární ochrany, 
přespolní běh, štafeta 4×100 metrů, 
běh na 100 metrů s překážkami 
a požární útok.
Postupující dorostenci – jednotliv-
ci: Jaroslav Konečný Lhotky Sport, 
Marek Chlubna a Radek Švihálek 
Velké Meziříčí, Anna Drápelová 
Lhotky Sport, Renata Šťouračová 
Hana Dvořáková – Jámy.
Družstva postupující na krajská 
kola: dorostenci SDH Lhotky Sport, 
dorostenky Velké Meziříčí, muži 
SDH Lhotky Sport a SDH Lhotky, 
ženy Velké Meziříčí. Hasiči z Vel-
komeziříčska tak potvrdili svoji 
suverenitu v okresním požárním 
sportu závodníků nad 15 let.
Nezávisle na větší či menší rivalitě 
mezi soutěžícími týmy se mnozí 
shodli na jednom – kvalita soutěže 
byla značně poškozena zákazem 
treter a vyřazením disciplíny běh na 
100 metrů ze soutěže dospělých.
Přejeme všem postupujícím úspěch 
na krajských kolech.               -mk-

Jihomoravská divize dorostenci
Sokol VM – HK Ivančice 28:29 
(17:15)
Souboj družstev z čela divizní 
tabulky začali Ivančičtí v úvodní 
desetiminutovce lépe, když se 
dokázali nápaditější útočnou hrou 
přes křídla dostávat do výhodných 
střeleckých příležitostí. Domácí 
tým se postupně zlepšil v obranné 
hře, získal na jistotě a do poločasu si 
vytvořil až třígólový náskok (12:9, 
16:13). Po přestávce pak pokračoval 
ve zdařilé hře až do 45. minuty 
(25:20). Snaživý a důrazný soupeř 
se po sérii nepřesností a chyb našich 
chopil příležitosti a postupně pře-
vzal taktovku (25:27). V závěrečné 
fázi taktickou hrou dokázal udržet 
nejtěsnější vedení a upřímně řečeno 
zaslouženě zvítězil.
Hráli: Poul O. – Krištof M. (10/3), 
Bílek A. (5), Stávek T. (3), Horák 
Pe. (3), Strašák Pa. (2/1), Krátký Mi. 
(2), Hladík O. (1), Pospíšil Ma. (1), 
Kubiš D. (1). Trenér Janíček M.

Tabulka Jihomoravské divize 
dorostenci

1. Velké Meziříčí 16 14 0 2 499:362 28
2. HK Ivančice 17 10 1 6 480:412 21
3. Újezd u Brna 17 7 3 7 411:425 16
4. Dolní Cerekev 18 7 0 11 379:452 14
5. Juliánov 17 6 2 9 440:443 13
6. Třešť 17 4 0 13 410:525 8

Východočeská divize 
mladší žákyně

Turnaj Havlíčkův Brod
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 

11:9 (5:4), – Pardubice 13:6 (9:1), 
– Havlíčkův Brod 11:16 (4:7), – 
Žirovnice 16:7 (7:3)
Předposlední soutěžní turnaj skon-
čil pro naše barvy úspěšně – ziskem 
šesti bodů. Po hladkém vítězství 
nad týmem Žirovnice a Pardubic, 
úspěšně odolala naše děvčata závě-
rečnému náporu soupeřek z Ledče 
nad Sázavou a připsala si tak třetí 
turnajové vítězství. Po vyrovnaném 
průběhu jsme pouze nestačili na 
kompaktnější domácí družstvo.
Hrály: Šabacká Jarmila – Kopeč-
ková Kateř ina (12), Janečková 
Denisa (10), Doležalová Romana 
(9), Závišková Kateřina (8), Uchy-
tilová Agáta (6), Koudelová Eliška 
(5), Pavlíčková Tereza (1), Uhlířová 
Eva, Singerová Klára. Trenérka 
Jelínková Radka.

Východočeská divize mladší 
žákyně

Turnaj Žirovnice
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
7:12 (1:5), – Pardubice 15:7 (8:3), 
– Havlíčkův Brod 7:10 (1:5), – Ži-
rovnice 15:5 (8:3)
Úvodní souboj posledního soutěž-
ního turnaje proti Ledečským byl 
zvláště v prvním poločase jasnou 
záležitostí soupeře. Naše hra se 
zkonsolidovala až po změně stran, 
což však nestačilo na zvrat v utkání. 
Podobný průběh měl souboj s vedou-
cím celkem tabulky – Havlíčkovým 
Brodem. Soupeř v pohodě navyšoval 
skóre až na 2:9, v závěru se podařilo 
našim hráčkám alespoň „kosme-
ticky“ upravit výsledný brankový 

poměr. Ve zbývajících dvou utkáních 
jsme již od prvních minut udávali 
tempo hry a v pohodě zvítězili. 
Celkově vzato, v soutěžní tabulce 
nám pak patří druhá příčka.
Hrály: Šabacká Jarmila – Kopečková 
Kateřina (15), Závišková Kateřina 
(10), Janečková Denisa (8), Koude-
lová Eliška (5), Doležalová Romana 
(2), Uchytilová Agáta (1), Bačová 
Soňa (1), Uhlířová Eva, Pavlíčková 
Tereza, Weinhöferová Simona. Tre-
nérka Jelínková Radka.

Východočeská divize 
starší žákyně

Turnaj Velké Meziříčí
V závěrečném soutěžním turnaji se 
představila na domácím hřišti pouze 
čtyři družstva, když tým Žirovnice 
se v den konání telefonicky omluvil. 
Úvodní souboj našeho týmu měly 
lépe rozehraný Havlbrodské, když 
především snadno zakončovaly 
průniky na brankoviště. Ustrašený 
výkon našich se zvedl až v závěru 
prvního poločasu, když několik po-
hledných akcí znamenalo opětovný 
kontakt se soupeřkami (2:6, 6:8). 
Po změně stran se zvedla i bojová 
morálka domácích a výsledkem 
bylo dvoubrankové vedení (12:10, 
14:12). Následující nepřesně a ze-
jména netakticky sehrané oslabení 
vlilo soupeři opětovné sebevědomí 
a rázem se průběh hry otočil (14:16, 
15:18, 16:20). Další minuty si již 
soupeřky „ohlídaly“ a svůj náskok 
uhájily až do závěrečného signálu. 
Druhý souboj s hráčkami Pardubic 
byl utkáním brankářky Inny Hleba, 

která svými zákroky držela naše 
vítězné ambice po celý průběh. 
K tomuto rozhodujícímu faktu se 
přidal i kolektivní výkon ostatních 
spoluhráček a výsledkem bylo po-
měrně jasné vedení (8:1, 14:4), které 
přineslo i zasloužené vítězství. 
Závěrečný duel s hráčkami Ledče 
měl být z naší strany odvetou za 
prohru z minulého soutěžního kola. 
Od prvních minut jsme byli herně 
i střelecky lepší a drželi se v gólo-
vém odstupu (8:3, 17:11). V závěru 
soupeřky využily několika nepřes-
ností naší útočné souhry a malého 
důrazu v obraně a snížily až na 
nejtěsnější rozdíl (18:17). Štěstí, že 
se domácí tým nechal domácími fa-
noušky vyburcovat a uhájil náskok 
až do vítězného konce.
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
20:18 (12:8), – Pardubice 15:7 (10:3), 
– Havlíčkův Brod 18:22 (7:9)
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(21/3), Studená Kateř ina (13), 
Partlová Markéta (10/3), Zezulová 
Kristýna (7), Sedláčková Klára (2), 
Rosová Terezie, Homolová Micha-
ela, Vávrová Michaela, Závišková 
Kateřina. Trenéři Záviška Vincenc, 
Partlová Edita.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 5. června
8.00 divize mladší žáci Ivančice, 
9.30 hodin divize starší žáci Ivan-
čice, 11.00 hodin divize dorostenci 
Dolní Cerekev, 13.00 hodin Jihomo-
ravská liga muži B Ivančice B.

-záv-

Kluk s Březejce v Lisabonu
MS v boccie Lisabon 2010 a TJ DS 
Březejc. Že to nejde dohromady? 
Nevídané, ale jde.
Martin Fajkus, březejcký hráč boc-
cii v kategori BC 2 (vozíčkáři schop-
ni odhodu bez nároku na asistenta) 
se díky svému úspěšnému umístění 
v celoročním republikovém turnaji 
OZP CUP v boccie 2009 probojoval 
pro tento rok opět do užšího výběru 
reprezentace. Tím se mu otevřela 
šance vyjet na letošní mistrovství 
světa do Portugalska a zahrát si tak 
opravdu mistrovskou bocciu. Už je 
tam. Jak si vede, můžete sledovat na 
http://www.boccia2010.org/

-md-

Okresní přebor mužů II. třída
Rovečné – Bory 0:1 (0:0)
Diváků 100. Branky: Špaček Milan; 
Rozhodčí: Dostál Petr; ČK: 1:2
Radostín – Svratka 5:3 (2:1)
Diváků 100. Branky: Kozel Lukáš 
2, Inwald Jan, Láznička Miroslav, 
vlastní – Sádovský Michal 2, Cy-
rmon Michal; Rozhodčí: Stehlík 
Rudolf, Soukupová Věra, Mareš 
František; ŽK: 2:5
Bobrová – O. Bítýška 1:0 (1:0)
Diváků 100. Branky: Smažil Jiří; 
Rozhodčí: Sýkora Jiří, Mikyna 
Jaroslav, Tomášek Petr; ŽK: 1:1; 
ČK: 0:1
V. Bíteš B – Nedvědice 2:0 (2:0)
Branky: Dufek Milan, Plechatý 
Ondřej
Žďár B – Jimramov 9:0 (6:0)

Diváků 70. Branky: Promberger 
Jaroslav 4, Rakšány Václav 2, Štola 
Dušan, Zábranský Jiří, Chmelíček 
Radim; Rozhodčí: Drbůšek Jan, 
Juda Jaroslav; ŽK: 0:1
 1. Žďár B 22 19 3 0 87:14 60
 2. Bobrová 22 15 2 5 46:31 47
 3. Rad. Svratka 22 13 4 5 58:32 43
 4. Radostín 22 12 3 7 54:43 39
 5. Nedvědice 22 10 5 7 46:41 35
 6. Bory 22 9 5 8 48:41 32
 7. V. Bíteš B 22 9 5 8 48:44 32
 8. O. Bítýška 22 10 1 11 42:44 31
 9. Bystřice B 22 8 3 11 56:59 27
10. Rovečné 21 7 5 9 27:33 26
11. Ujčov 22 6 2 14 36:61 20
12. Vír 21 4 5 12 29:60 17
13. Svratka 21 5 1 15 35:55 16
14. Jimramov 21 1 4 16 19:73 7

Zdroj www.fotbal.cz

Vážení sportovní nadšenci, rádi bychom vás pozvali na 12. ročník 
memoriálu V. Špačka v nejkrásnější kolektivní hře – kopané, který 

se uskuteční
v sobotu 5. 6. 2010 na stadionu FC Velké Meziříčí ve 14.30.

Účastníci turnaje: Ostrožská Lhota (Uherské Hradiště), Třebíč, Brno 
Řečkovice, FC Velké Meziříčí

Po skončení turnaje bude posezení, na které zveme i ty hráče kteří 
mezi nás zavítají jen příležitostně.Družstva SDH Dobrá Voda a SDH Lhotky Sport s vítěznými trofejemi. 

Foto: -mk-

Martin Fajkus s trenérem Antoní-
nem Pečem. 

Foto: Monika Doskočilová

Klub českých turistů, odbor Jiskra Měřín
pořádá v sobotu 5. června 2010 39. ročník dálkového pochodu

Start a cíl: fotbalový areál TJ Jiskra Měřín, prezence: průběžně pěší 
7.00–9.00, cyklo 8.00–10.00

Na startu obdrží každý účastník mapku pochodu a popis trasy. Trasy 
pro pěší: 50 km, 30 km, 15 km. Cyklotrasy (vhodné pro treková 
a horská kola): 85 km, 65 km, 45km, 25 km. Doporučujeme turis-
tickou mapu edice KČT č. 79 Jihlavsko (měřítko 1:50 000), 3. vydání 
2008. Startovné: pěší 30 km, 50 km a cyklo 45 km, 65 km a 85 km 
20 Kč, pěší 15 km a cyklo 25 km 10 Kč. Členové KČT se slevou 50 % 
(po předložení platného dokladu). Startovné slouží jako úhrada za 

občerstvení na trati.
Bližší informace na e-mailové adrese: jcf@seznam.cz, mapy tras 

a další info na www.kctmerin.ic.cz

Již IV. ročník se uskuteční dne 26. 6. 2010 opět na hřišti umělým 
povrchem vedle sportovní házenkářské haly na ulici U Světlé 
ve Velkém Meziříčí. Mužstva hrají v počtu 4+1. Turnaj je určen 
pro širokou veřejnost. Bližší informace a závazné přihlašování 
týmů nejlépe přes e-mail turnajvm@seznam.cz, nebo na čísle 
776 262 133. Počet startujících týmů je omezen – přihlašujte se 

co nejdříve. Občerstvení zajištěno.


