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Založeno roku 1919

Zahájení rekonstrukce 
čističky se odkládá

Očekávaná rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí 
spolu s odkanalizováním místní části Mostiště hned tak nezačne. Zahájena 
přitom měla být již letos a hotova nejpozději do konce roku 2011. Akce je 
součástí druhé etapy Projektu ochrany vod Povodí řeky Dyje.

„Výběrové řízení na zhotovitele projektu Dyje dvě bylo zrušeno v plném 
rozsahu na základě nějaké námitky,“ sdělil starosta František Bradáč, 
„takže se bude opakovat, a to pro všechny svazky. Je to hodně nepříjem-
né.“ Celá akce, v níž je zainteresováno několik svazků včetně žďárského, 
se tak dle starostových odhadů protáhne minimálně o tři až čtyři měsí-
ce. Letos tedy práce pravděpodobně nezačnou. Dopadne-li druhé kolo 
výběrové řízení na zhotovitele úspěšně, musí být nejdřív vypracována 
prováděcí projektová dokumentace. Což může trvat přibližně dalšího čtvrt 
roku, a to již bude pomalu zima. A tehdy zemní práce na kanalizaci začít 
nemohou. Vzhledem k tomu, že na akci půjde dotace z Evropské unie, 
je nutné dodržet i stanovený termín jejího dokončení. Údajně je možné 
vyjednat jeho prodloužení. „Předpokládá se posunutí konečného termínu 
o půl roku, až do poloviny 2012,“ dodává starosta.

Rekonstrukce velkomeziříčské ČOV a odkanalizování Mostišť předsta-
vují akci za asi 430 milionů korun. Obojí je součástí obrovského projektu 
za zhruba 1,5 miliardy korun, v němž podíl Žďárska tvoří akce za asi 730 
milionů korun. Přislíbená evropská dotace z celého projektu pokryje asi 
1,2 mld korun, přičemž její díl pro Velké Meziříčí dosahuje 306 milionů 
korun. Na vlastní fi nanční podíl mají Velkomeziříčští vyjednaný deva-
desátimilionový úvěr.                                                    Martina Strnadová

Již třetím rokem kraj Vysočina 
oceňuje zástupce složek Integro-
vaného záchranného systému (IZS) 
našeho kraje. V minulosti bylo za 
své mimořádné pracovní výsledky, 
budování krajského integrovaného 
systému a především za záchranu 
nebo pomoc při záchraně lidského 
života oceněno již 48 lidí. Letos 
předal hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek dalších 25 ocenění, šest 
z nich vyššího I. stupně za záchranu 
lidských životů.

Jedním z oceněných z našeho 
regionu je podle informací tiskové 
mluvčí krajského úřadu také pa-
desátiletý Stanislav Kratochvíl 
z Velkého Meziříčí. Ten se z dob-
rovolného stal profesionálním 
hasičem. Přesto se i nadále věnuje 
tréninku dobrovolných hasičů na 
regionální i republikové úrovni. 
Pod jeho vedením se kolektiv žen 
z velkomeziříčského sboru kva-
lifi koval na hasičskou olympiádu 
a v této mezinárodní soutěži CTIF 
– Ostrava 2009 vybojoval bronzo-
vou medaili.

Ocenění si letos odnesl i osmapa-
desátiletý Josef Ryba z Radostína 
nad Oslavou. I on je dlouhodobým 
členem HZS KV, vykonával funkci 
starosty OSH ČMS okresu Žďár 
nad Sázavou, svěřené úseky pod 
jeho vedením trvale dosahovaly 
výborných výsledků. „Vzorně spo-
lupracuje se sdruženími působícími 
na úseku požární ochrany a svojí 
prací přispívá k rozvoji požární 
ochrany v okrese Žďár nad Sáza-
vou,“ zaznělo v hodnotící zprávě.

„Dalšími oceněnými byl napří-
klad hasič, který je dosud jediným 
Čechem, jenž dokázal v kategorii 

Záslužné medaile dostalo 25 osob.
Někteří za záchranu života

profesionálních hasičů získat na 
hasičské olympiádě CTIF zlatou 
medaili v individuální disciplíně a je 
držitelem tří titulů mistr republiky 
v požárním sportu. V současné době 
vykonává funkci trenéra soutěžního 
výběru HZS kraje Vysočina. Svým 
přístupem k práci a sportovními 
výsledky přispěl k dobrému jménu 
HZS,“ uvedla tisková mluvčí Jitka 
Svatošová.

Mezi oceněnými byli i zdravot-
níci a policisté, muži, ale i ženy. 
Někteří za to, jak dokázali pro-
vázat svoje pracovní povinnosti 
se soukromým životem, jiní za 
záchranu lidského života. Napří-
klad jeden z policistů se odhodlal 
vniknout do hořícího domu, kde 
našel osmnáctiletého spícího syna 
majitelky. Toho vynesl ven, čímž 
ho bezpochyby zachránil. Další 
muž zase neváhal a skočil do vody 
pro tonoucí ženu a jiní zachránili 
lidský život při dopravní nehodě. 
„Tehdy nedaleko Jihlavy dostal cizí 
vůz při předjíždění smyk, vletěl do 
protisměru a narazil do stráně,“ 
popisuje situaci v tiskové zprávě 
krajský úřad, „vůz okamžitě začal 
hořet a řidič se nemohl dostat ven. 
Hrozilo, že auto vybuchne, neboť 
z palivové nádrže unikal benzín. 
Zachránce kladivem rozbil čelní 
sklo a spolu s kolegou pomohli vy-
čerpanému řidiči z hořícího vraku 
uniknout. Zraněnému muži, kterého 
oba kolegové okamžitě odvedli do 
bezpečné vzdálenosti, poskytla 
první pomoc náhodně projíždějící 
zdravotní sestra. Oba zachránci se 
při tom sami popálili. Ale bez jejich 
pomoci by majitel vozu ve vraku 
uhořel.“                             Iva Horká

Stanislav Kratochvíl z Velkého Meziříčí přebírá ocenění z rukou hejtma-
na kraje. Vpravo Josef Ryba z Radostína.                               Foto: KrÚ

Avizovaná uzavírka krajské 
silnice II/360 mezi Oslavicí a Osla-
vičkou je již aktuální. Komunikace 
bude neprůjezdná od 14. června 
až do 31. října letošního roku. 
Důvodem je přestavba silnice, 
v podstatě propojení obchvatů obou 
obcí Oslavice i Oslavičky. Uzavírka 
začne v místě asi 200 metrů za kři-
žovatkou s místní komunikací obce 
Oslavice až po Ovčírnu.

Práce budou probíhat ve dvou 
etapách, přičemž ta první s sebou 
přinese navíc i uzavření křižovatky 
krajské silnice s odbočkou na Baliny. 
Navíc nebude fungovat ani autobu-
sová zastávka Baliny – rozcestí. Tato 
omezení potrvají až do 16. srpna. Po-
té bude odbočka na Baliny zprůjezd-
něna včetně obnovení autobusové 
zastávky a práce budou pokračovat 
ve druhé etapě. Po pokládce fi nální 
asfaltové vrstvy vozovky, kdy bude 
ještě znovu na dva dny křižovatka 
uzavřena, pak veškerá omezení do 
31. října skončí.

Osobní auta a vozidla do 12 tun 
hmotnosti mohou zavřený úsek 
objet přes Vlčatín, Horní Heřma-
nice, Uhřínov a Velké Meziříčí. 
Nebo další trasou Velké Meziříčí, 
Dolní Heřmanice, Tasov, Kamen-
ná, Budišov, Nárameč, odkud se 
dostanou zpět na silnici II/360. 
Nákladní vozidla nad 12 tun hmot-
nosti pak mohou využít objížďku 

vedenou v obou směrech přes 
Velké Meziříčí, Jabloňov, Rudu, 
Velkou Bíteš, Jinošov, Náměšť nad 
Oslavou, Vladislav a Třebíč. Právě 
nedávno zavřený úsek mezi Třebíčí 
a Vladislaví byl již zprůjezdněn, 
i když měl být původně zavřený až 
do července.

Za nedodržování 
objízdných tras 
padají pokuty

Zejména řidiči nákladních vozi-
del by měli na stanovené objížďky 
dbát a nejezdit těmi, které jsou 
určeny jen pro osobní vozidla. 
V souvislosti s jinou, již probíhající 
uzavírkou na silnici II/602 – z Vel-
kého Meziříčí na Měřín –, totiž poli-
cisté udělili značné množství pokut. 
Řidiči nákladních aut totiž nejezdí 
po stanovené objížďce přes dálnici 

Silnici mezi Oslavicí a Oslavičkou 
zavřou již od pondělí 14. června

D 1 od exitu Velké Meziříčí východ 
na exit Měřín, ale zkracují si cestu 
přes Hrbov, kudy jezdit nemají. 
„Policisté tam jen za minulý týden 
vybrali na pokutách desetitisíce,“ 
podotkl místostarosta Velkého 
Meziříčí Josef Komínek.

Dálnice je v úseku 
objížďky 

bez mýtného
Velkomeziříčská radnice v sou-

vislosti s objížďkou po dálnici 
upozorňuje zdejší podnikatele, 
že mýtné brány na D 1 u Velkého 
Meziříčí jsou i nadále funkční! Ze 
zákona však mají nárok na to, aby 
v objízdném úseku platit mýtné 
nemuseli. Ve vlastním zájmu tedy 
mohou podat za tímto účelem rekla-
maci k vyúčtování.

Martina Strnadová

Koncertem Te Deum, Laudamus v kostele svatého 
Mikuláše a divadelním představením Malý princ na 
malé scéně Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí odstar-
toval minulou neděli večer čtvrtý ročník Evropského 
festivalu fi lozofi e (EFF). Na zahajovacím koncertu, 
kde přítomné přivítal ředitel festivalu Milan Dufek, se 
představily dva pěvecké sbory – místní Magna Diesis 
se sbormistrem Michalem Jančíkem a Pražští pěvci 
pod vedením Stanislava Mistra. Sólové party zazpívali 
sopranistka Kateřina Vlčková, altistka Šárka Mistrová, 

tenorista Stanislav Mistr a basista Wouter Tukker.
V programu zazněly skladby Jana Dismase Zelenky 

(Psalm 113 a 116), Richarda Strausse (Der Abend), 
Francise Poulence (Sanctus) a dalších. Smíšený 
chrámový sbor Magna Diesis účinkuje od roku 2005 
a Pražští pěvci mají za sebou osmnáctileté působení. 
Zatímco Michal Jančík se věnuje převážně dirigování, 
Stanislav Mistr dělí svou uměleckou dráhu mezi zpěv 
a dirigování. Působil mimo jiné také jako sólista Ko-
morní opery Praha.                  (Pokračování na straně 5.)

Evropský festival fi lozofi e začal 
koncertem a divadlem

Diváci, kteří minulou neděli zaplnili malou scénu Jupiter clubu do posledního místa, zhlédli divadelní před-
stavení Malý princ na motivy knihy Antoine de Saint-Exupéryho.                                     Foto: Iva Horká

HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí
vyhlašuje další kolo přijímacího řízení 

pro šk. rok 2010/2011
na čtyřleté obory s maturitní zkouškou:

63-41-M/02 Obchodní akademie
65-42-M/01 Hotelnictví.

Hlaste se na naše obory, máme volná místa.
Informace na tel. čísle: 566 522 837.

Právě probíhá 
festival fi lozofi e 

(EFF)

V rámci EFF vás ještě čekají 
mimo jiné přednášky 
■ ekonoma Tomáše Sedláčka 

(čtvrtek 10. 6. v kinosále JC 
v 15.30 hodin) 

■ profesora sociologie To-
máše Halíka (pátek 11. 6. 
v kinosále JC v 15 hodin)

■ fi lozofa Erazima Koháka 
(sobota 12. 6. na zámku 
v 17 hodin)

a spousta dalších, včetně do-
provodného programu.
Podrobný seznam akcí EFF 
najdete na straně 8.

Divadelní
představení

Sovy v anténách
v podání Jaroslava Duška, 
Pjéra La’Šéze, Zdeňka Ko-
nopáska 
(pátek 11. 6. ve velkém sále JC 
ve 20.30 hodin). 

Sobotní akce 
(12. 6.)

Mezinárodní
fotbalový turnaj 
přípravek
na Tržišti od 9 hodin.
Více strana 9

Setkání rodáků
obce Vídeň
od 10 hodin. 
Více strana 7

Benefiční koncert 
a den pro děti
SPOLU
od 14 hodin v Měříně.
Více strana 5

Neděle 13. 6. 
Koncert italské barokní hud-
by v rámci Mezinárodní-
ho hudebního festivalu 13 
měst Concentus Moraviae –
„Recitar cantando“
–Marco Beasley – zpěv, Guido 
Morini – cembalo. Zámecká 
jídelna v 19.30 hodin. 
Více strana 8

Úterý 15. 6. 
koncert
Geneze
na zámku od 20 hodin. 
Více strana 5

Klub naděje
funguje v našem městě již 
10 let.
Více strana 5

Připravily Iva Horká 
a Simona Fňukalová
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Zprávy z jednání Rady města Velké Meziříčí ze dne 2. 6. 2010
1. Rada města schválila následující rozpočtové opatření:
 1. Zdroj:  81 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  81 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem pro MŠ 
Velké Meziříčí, výměna plotu u školní zahrady MŠ Sokolovská
 2. Zdroj: 171 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 171 tis. Kč – § 3722 oprava mycí rampy na skládce
     TKO ve Velkém Meziříčí
 3. Zdroj:  50 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  50 tis. Kč – § 3392 dotace pro Jupiter club, s. r. o.
     Velké Meziříčí, Náměstí 17,
  Účel:   oprava střešního pláště velkého sálu JC
     nad galerií.
 4. Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3312 dotace pro pěvecký sbor Magna
     Diesis, o. s. se sídlem Velké Meziříčí, účel:
     zahajovací koncert Evropského fi lozofi c-
     kého festivalu.
2. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 

města Velké Meziříčí v r. 2010:
Částka v Kč Poskytovatel Účel
 85.400 Obec Baliny  Úhrada nákladů na povinnou školní
  docházku a na předškolní docházku za
  období leden – srpen 2009 (odložená
  platba z r. 2009)

3. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, udělila souhlas s přijetím účelově určeného daru 
uvedeného v žádosti Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvkové organizace. Jde o fi nanční dar na školní výlet 8.B.

4. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce unifi kova-
ného ocelového přístřešku pro potřeby zpětného odběru vyřazených 
elektrozařízení se společností ASEKOL s. r. o Praha. Dále Rada města 
souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se 
společností ASEKOL s. r. o., Praha.

5. Zástupci regionální televize R1 Vysočina předložili našemu městu 
nabídku na vysílání v pořadu Zrcadlo vašeho kraje. Pořad je vysílán 
každý všední den na Primě v rámci pořadu Minuty regionu, a to 
v 17.40 hodin.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy se společností AMIGI 
CONSULTUNG s. r. o, Praha na dva pořady s dobou vysílacího času 
dvě minuty.

6. Rada města schválila zápis z projednávaných majetkových převodů 
ze dne 2. 6. 2010 a doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání 
dne 22. 6. 2010 navržené majetkové převody schválit.
Rada města doporučila Zastupitelstvu města stanovit pro volební 
období 2010–2014 23 členů Zastupitelstva města Velké Meziříčí.

Ing. František Bradáč, starosta města

Za tři roky provozování Czech 
POINTu na Městském úřadě ve 
Velkém Meziříčí bylo vydáno 4075 
výpisů. Z toho nejčastěji výpis 
z rejstříku trestů (2140), katastru 
nemovitostí (836) a z obchodního 
rejstříku (722).
„Do projektu Czech POINT jsme 
se přihlásili před třemi roky jako 
jedno z prvních dvanácti měst. 
Chtěli jsme především pomoci 
zredukování přílišné byrokracie 
občan – veřejná správa, kdy lidé 
museli navštívit několik úřadů, 
když chtěli vyřídit jednu záležitost,“ 
vysvětluje Josef Švec, vedoucí 
správního odboru.
Co je Czech POINT? Český Poda-
cí Ověřovací Informační Národní 
Terminál. Cílem projektu Czech 
POINT je vytvořit garantovanou 
službu pro komunikaci se státem 
prostřednictvím jednoho univer-
zálního místa, kde je možné získat 
a ověřit data z veřejných i neveřej-

ných informačních systémů, úředně 
ověřit dokumenty a listiny, převést 
písemné dokumenty do elektronic-
ké podoby a naopak. Jde tedy o ma-
ximální využití údajů ve vlastnictví 
státu tak, aby byly minimalizovány 
požadavky na občany. V současné 
době stále dochází k rozšiřování 
funkcí a postupnému zdokonalo-
vání služeb Czech POINTU, které 
je zcela závislé na technologickém 
zázemí, které poskytuje MV ČR. 
Cílem pracovníků městského úřadu 
však je předcházet jakémukoliv 
omezení provozu, které by se mohlo 
dotknout veřejnosti.
Czech POINT je umístěn v rekon-
struované budově MěÚ nad Českou 
spořitelnou v 1. patře. Chcete-li se 
vyhnout frontám, objednejte se přes 
ofi ciální internetové stránky města 
www.mestovm.cz, kde v horním 
menu najdete Vyvolávací systém, 
dále zvolíte možnost Objednání 
a dále postupujete intuitivně.

Tři roky Czech Pointu
na městském úřadě

Vlak odjíždí dřív
Upozorňujeme občany, kteří cestují vlakem Křižanov – Studenec, že 

od 14. června 2010 bude vlak z Křižanova vyjíždět již v 6.08 hodin, což 
je o 7 minut dříve oproti současnému stavu. Důvodem této změny byl 
požadavek veřejnosti, aby vlak zastavoval i na stanovišti Velké Meziříčí 
zastávka. S touto změnou souvisí zrušení návaznosti na rychlík č. R670, 
čas příjezdu do Křižanova 6.11, odjezd 6.12 hodin. Návaznost na osobní 
vlak č. 4902 zůstane zachována.

Veronika Poulová, MěÚ

Nové kontejnery usnadní Vel-
komeziř íčským likvidaci elek-
troodpadu. Občané tak nebudou 
muset odvážet stará a vysloužilá 
elektrozařízení ze svých domác-
ností jenom na sběrný dvůr. Čtyři 
kontejnery by měly pokrýt centrum 
města. Možná už během letošního 
roku přibudou v ulicích Čechova, 
Bezručova, Pionýrská a Radnická. 
Městu je nabídla firma Asekol, 
která se zavázala, že je bude na 
vlastní náklady i pravidelně vy-
prazdňovat a odpad vyvážet a za-
jistí jeho ekologickou recyklaci. 
„Souhlasili jsme s jejich nabídkou 
a bereme to jako zvýšení komfortu 
pro obyvatele našeho města,“ říká 
starosta František Bradáč. Lidem 
tak odpadne návštěva sběrného 
dvora, kde jsou jen určité otevírací 
hodiny, a budou moci elektroodpad 
odevzdávat v podstatě v kterouko-
liv dobu.

Město Velké Meziříčí navíc hod-
lá využít i další nabídky od stejné 
firmy, která se zabývá zpětným 
sběrem a zajišťováním likvidace 
vysloužilých elektrozařízení. Slí-
bila dodat ocelový přístřešek pro 
ukládání elektroodpadu na nový 
sběrný dvůr, který vznikne v býva-
lém areálu Agados. Ten bude město 
během příštího roku rekonstruovat 
a poté do něj přestěhuje technické 
služby. „Firma Asekol nám po-
skytne přístřešek na elektroodpad, 
což nám sníží pozdější náklady na 
rekonstrukci areálu,“ doplňuje 
starosta Bradáč.

Elektroodpadem se rozumí vy-
sloužilá zařízení domácností, kte-
rá fungují na elektrický proud 
nebo na baterie – tedy televizo-
ry, počítače, mobilní telefony, 
žehličky, ale třeba i autobaterie, 
některé hračky, lékařské přístroje 
a další.           Martina Strnadová

Ve městě přibudou kontejnery 
na elektroodpad

Profesorka gymnázia a Asociace 
uspěly v soutěži Skutek roku

Na prvním místě v krajské soutěži Skutek roku v kategorii Poradenství, 
osvěta a vzdělávání se v hlasování na krajských internetových stránkách 
umístila profesorka velkomeziříčského gymnázia PaedDr. Eva Kočí Valo-
vá. Ta dostala ocenění za výtvarnou a výstavní činnost a zprostředkování 
možností začleňování mládeže do života regionu. Druhou příčku v kate-
gorii Zdravotně postižení získal Klub Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených děti Velké Meziříčí. „Ocenění jsme dostali za velké množství 
aktivit pro rodiny s dětmi s postižením,“ vysvětlila Jana Pacalová z asoci-
ace. Uznání převzalo celkem sedmadvacet osob a organizací.

Vyhlášení soutěže proběhlo letos poprvé v historii kraje Vysočina 
a ujal se ho hejtman Jiří Běhounek a další členové Rady kraje. „Tato 
nová aktivita má vyjádřit uznání aktivní dobrovolné činnosti jednot-
livců i organizací,“ uvedla tisková mluvčí Jitka Svatošová. Kraj podle 
jejích slov vyhlásil celkem devět soutěžních kategorií – oblast sociální, 
zdravotně postižených a volného času dětí a mládeže, kultury a umění, 
zdraví, poradenství, osvěty a vzdělávání, neméně známé aktivity spojené 
s agendou 21 a společenskou odpovědností fi rem.

„Chtěli bychom, aby se tato akce stala pravidelným a tradičním setká-
ním, které připomene všechny mimořádné výkony předešlého roku v našem 
kraji, které byly uskutečněny nezištně a s cílem napomoci zkvalitnit život 
jeho obyvatel. Pro mne jako radního kraje, který má na starosti projekt 
Zdravý kraj Vysočina, je zvyšující se kvalita života tím nejdůležitějším 
kritériem, podle kterého úspěch naší práce můžeme hodnotit,“ uvedl 
Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

„V prvním ročníku ankety veřejnost rozhodovala ve veřejném hlasování 
o 112 nominovaných skutcích. Celkem přišlo organizátorům 4231 hlasů. 
Pokud bych měl zmínit absolutního vítěze, pak musím vyzdvihnout režiséra 
Antonína Antla ze Zvěrkovic, kterého svým hlasem podpořilo 213 lidí,“ 
uvedl něco málo ze statistik ankety hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Mezi nominovanými se objevili mimo jiné i další obyvatelé či fi rmy 
z našeho města, například Josef Savara ze Svazu diabetiků, Zdeňka 
Ryšánová za Klub neslyšících a nedoslýchavých, Mgr. Jana Audy z Eko-
logického střediska a fi rma Aqueko.                                         Iva Horká

Střechou Jupiter clubu zatéká
Objekt velkomeziříčského Jupiter clubu vyžaduje kompletní rekon-

strukci. V nejbližší době jej však zatím čekají pouze dílčí opravy fasády 
i střechy. „Vyčlenili jsme mimořádnou dotaci padesát tisíc korun na 
opravu střechy,“ potvrzuje starosta František Bradáč a vysvětluje, že 
závady na ní se vyskytují stále častěji. „Střecha vykazuje už vysoký 
stupeň opotřebení. Při prohlídce bylo zjištěno, že největší problémy jsou 
kolem odtokového žlabu,“ dodává starosta. Do objektu Jupiter clubu tak 
při větších deštích pravidelně zatéká. Podle Františka Bradáče padesáti-
tisícová částka poslouží pouze k provedení provizorní záplaty. „Ale není 
to celkové řešení. Kompletní rekonstrukce bude muset začít od základů,“ 
uzavírá starosta. Za tím účelem je zpracovaná i studie a město, které je 
vlastníkem budov Jupiter clubu, v současné době hledá fi nanční zdroj 
na realizaci celkové rekonstrukce svého kulturního zařízení. Na opravu 
fasády již peníze má a měla by začít letos v létě.       Martina Strnadová

Projekt modernizace středního odborného učiliště, nyní střední odborné 
školy Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši došel do 
svého fi nále. Město koncem května převzalo dokončenou stavbu nového 
centra obrábění spolu s několika novými učebnami, včetně veškerého 
vnitřního vybavení. Jde o největší dotaci z evropských peněz pro Vel-
kobítešské. Regionální operační program Jihovýchod jim přiznal částku 
16 a čtvrt milionu korun. Celkové náklady akce pak dosáhnou asi více 
než 18 milionů korun. Na této částce se významně podílí technické vy-
bavení učeben, které stálo přes 8 a čtvrt milionu korun. Město z vlastní 
pokladny platí opravu pláště budovy – zateplení, výměnu oken a novou 
fasádu. „Čeká nás ještě závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Kolaudační 
souhlas je vydaný a z hlediska fyzické realizace stavby je vše defi nitivně 
hotovo. Teď budeme připravovat všechny podklady pro podání žádosti 
o platbu,“ popisuje konečné kroky vedoucí k čerpání přislíbené dotace 
z EU starosta Miroslav Báňa.

Práce na realizaci projektu probíhaly asi čtyři měsíce, od letošního 
února. Začaly vybouráváním stávajícího objektu bývalého katastrálního 
úřadu, do nějž se střední škola Jana Tiraye rozšiřuje. Poté následovaly 
zednické práce, elektro a vodoinstalace, pokládka dlažeb, výmalba vnitř-
ních prostor a pak již vybavení učeben nábytkem a technikou. „Hlavní 
podíl na úspěšné realizaci akce měl subdodavatel Building centrum,“ 
připomíná starosta Báňa.

V přízemí přestavěného objektu se nyní nachází moderní centrum CNC 
obrábění. Jeho základ tvoří školní fréza za 1,8 milionu korun a soustruh 
za 2,3 milionu korun, obojí včetně softwaru a příslušenství k obrábění 
kovů i silikonu a plastů. Hned vedle je speciální učebna vybavená počítači 
s výukovým systémem, který simuluje obrábění na NC strojích. V prvním 
patře jsou pak další učebny – fyziky, jazyková, počítačová – vybavené 
interaktivními tabulemi.

Studenti se do nových moderních prostor mohou těšit již od příštího 
školního roku, kdy bude slavnostně uvedeno do provozu.

Martina Strnadová

Modernizace školy v Bíteši
je hotova

Slavnostní zahajovací koncert patnáctého ročníku Mezinárodního hu-
debního festivalu 13 měst Concentus Moraviae poctil svojí návštěvou také 
starosta Velkého Meziříčí František Bradáč. Naše město je jedním z těch 
třinácti, které jsou do zmíněného festivalu zapojeny. V rámci něho se tedy 
u nás konají dva koncerty – první posluchače čeká již tuto neděli na velko-
meziříčském zámku, kde proběhne i druhé vystoupení ve středu 23. června.

„Vítejte u brány nebes,“ zaznělo v tišnovském Předklášteří z úst mode-
rátora zahajovacího ceremoniálu. Do prostor Porta coeli zavítal v sobotu 
29. května i starosta města Velkého Meziříčí František Bradáč.

„Je to vždy velká událost. Téměř měsíc probíhají po kraji Vysočina 
a Jihomoravském kraji koncerty klasické hudby a jazzu. Pro milovníky 
hudby je účast byť jen na jednom koncertě velkým zážitkem,“ vyjádřil se 
ke koncertu František Bradáč.

Festivalovým ruchem na měsíc oživnou jedinečné historické prostory 
devatenácti měst jižní Moravy a Vysočiny, v nichž zazní celkem třicet 
tři koncertů s podtitulem Baroko a jazz – dobrodružství improvizace. 
V našem městě se budeme moci zaposlouchat do zpěvu italského pěvce 
Marca Beasleyho v doprovodu cembalisty Guida Moriniho. Na pro-
gramu bude stará italská hudba.

Ve středu 23. června pak zahraje mimořádně silná sestava česko-pol-
ského tria fenomenálních muzikantů, jejichž frontman je nejen výrazným 
skladatelem zásobujícím trio vlastními kompozicemi, ale také experimen-
tátorem se svérázným přístupem k jiným žánrům.

Představí se David Dorůžka Trio ve složení David Dorůžka – kytara, 
Michal Baranski – kontrabas, Lukasz Zyta – bicí. Na programu hudebníci 
mají Wandering Song.

Začátky obou koncertů jsou v 19.30 hodin. Pokud se chcete dozvě-
dět víc, čtěte naši upoutávku na straně osm nebo na webové adrese 
www.concentus-moraviae.cz.                                                 Iva Horká

Festival Concentus Moraviae byl zahájen.
Dva koncerty budou také v našem městě.

K poradně
České obchodní inspekce (ČOI) 

přibude ještě poradna SOS
Poradnu České obchodní inspekce (ČOI) můžete se svými dotazy 

navštívit každou druhou středu v měsíci od 8.30 do 15 hodin. Nachází se 
v nové budově radnice, Náměstí 27/28, kancelář živnostenského odboru, 
otevřeno ve středu 9. 6. 2010, dále pak v době letních prázdnin. Od 14. 7. 
přibude i pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).    -ivh-

Bítešský starosta Miroslav Báňa předvádí nový soustruh za dva miliony 
a tři sta tisíc korun.                                           Foto: Martina Strnadová

Při nehodě přišel o život
V pátek 4. června 2010 ve 21.45 

hodin došlo k dopravní nehodě 
několika vozidel. Ve směru od 
dálnice D1 jel jednatř icetiletý 
řidič s osobním vozidlem Renault. 
Při vjíždění na křižovatku nedal 
přednost osobnímu vozidlu Škoda 
Octavia jedoucího ve směru od 
obce Stránecká Zhoř k obci Velké 
Meziříčí. Došlo ke střetu přední 
části vozidla Škoda Octavia s pra-
vou zadní částí vozidla Renault. Po 
tomto střetu bylo vozidlo Renault 
odhozeno na silnici (ve směru od 

obce Svařenov), kde došlo ke střetu 
s přední částí osobního vozidla Ško-
da Felicia. Po střetu vozidla Renault 
s vozidlem Škoda Felicia bylo vozi-
dlo Škoda Felicia odsunuto dozadu, 
přičemž narazilo pravou zadní částí 
do levého boku osobního vozidla 
VW Golf. Při dopravní nehodě byl 
na místě usmrcen řidič osobního 
vozidla Renault a spolujezdec z vo-
zidla Octavia byl převezen RZS do 
nemocnice. Ke zranění jiných osob 
nedošlo. Škoda na vozidlech je od-
hadnuta na 118 000 korun.       -pol-

Jana Pacalová (uprostřed s diplomem) při slavnostním vyhodnocení na 
zámku v Jaroměřicích.                                                      Foto: archiv JP
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Řeky na Vysočině 
nehrozí

Na Vysočině se aktuální hladi-
ny řek minulý týden pohybovaly 
mezi stavy bdělosti a pohotovosti 
(I. a II. stupeň). „Nejvyšší povodňo-
vý stupeň, tedy ohrožení, na profi lu 
Borovnice na řece Svratce, byl do-
sažen o půlnoci ze středy 2. 6. na 
čtvrtek 3. 6. Po 9. hodině ve čtvrtek 
řeka již klesla opět na II. stupeň. 
Pracovní štáb povodňové komise 
kraje Vysočina byl ve spojení s vo-
doprávními úřady obcí s rozšířenou 
působnosti a vodohospodářskými 
dispečinky a 24 hodin monitoroval 
aktuální vývoj počasí,“ informoval 
člen povodňové komise.

I. stupeň povodňové aktivity byl 
během 2. 6. dosažen na: Sázava 
ve Světlé nad Sázavou, Borovský 
potok ve Stříbrných Horách, na 
Trnavě v Červené Řečici, na Že-
livce v Poříčí, na Oslavě v Dolních 
Borech, na Balince v Balinách, na 
Oslavě pod vodním dílem Mostiště, 
na Svratce v Dalečíně, na Sázavě 
v Havlíčkově Brodě.

II. stupeň povodňové aktivity byl 
během 2. 6. dosažen na: Šlapánce 
v Mírovce, na Bílku v Chotěboři, na 
Sázavě v Chlístově (mírně klesá), 
na Doubravě v Bílku, na Želivce 
pod vodním dílem ve Vřesníku.

III. stupeň povodňové aktivi-
ty byl na Vysočině dosažen v noci 
na Svratce v Borovnici. Hasiči 
v kraji během 2. 6. a 3. 6. vyjížděli 
ke zhruba dvěma desítkám událostí. 
V převážné většině případů čerpali 
vodu ze zatopených sklepů v rodin-
ných domech. Nejčastěji zasahovali 
v oblasti Žďárska.

Jitka Svatošová

Když stál před měsícem Ladislav 
Smoljak na jevišti Jupiter clubu 
ve hře České nebe, v jednu chvíli 
se divákům zatajil dech. To, když 
viděli, že se dechu nedostává právě 
jemu. Během semináře se kvůli této 
indispozici omluvil, ale ani nemu-
sel, bylo patrné, že mu není dobře. 
A tak jsme se s mnohými v duchu 
modlili, aby představení dohrál. 
A on i přes tyto potíže hru dokon-
čil – a to nejen v našem městě. Jak 
řekli jeho spolupracovníci, i přesto, 
že trpěl velkými bolestmi, hrál do-
slova do posledního dechu. A za to 
Ladislavu Smoljakovi patří velký 
dík. I za to, jak ochotně pózoval 
v šatně Jupiter clubu při pořizo-
vání fotografi e do našeho týdeníku. 
Škoda jen, že byla tou defi nitivně 
poslední, kterou ve Velkém Meziříčí 
nafotil. Spolutvůrce Divadla Járy 
Cimrmana, herec a režisér Ladi-
slav Smoljak zemřel minulý víkend 
ve věku nedožitých 79 let.                               

Iva Horká

Poslední fotka

Poslední fotka Ladislava Smoljaka 
ve Velkém Meziříčí – z 10. 5. 2010. 

Foto: Iva Horká

Dnes přinášíme v minulém čísle avizovaný rozhovor s ext-
raligovým hokejistou z Velkého Meziříčí Pavlem Zachou (13), 
který se může pyšnit několika tituly mistra republiky i neofi -
ciálním titulem mistra světa a spoustou kolektivních i indi-
viduálních ocenění. Jeho první velké interview i s patřičným 
fotografováním vzniklo ve zcela odlišném prostředí, než na 
jaké je hokejista zvyklý – uprostřed přírody v rekreačním 
středisku v Nesměři. Tam mladý sportovec a žák základní ško-
ly zrovna pobýval na soustředění se svojí brněnskou třídou. 
Protože vydatně pršelo, povídali jsme si díky ochotě správce 
objektu v jídelně. A jelikož bylo krátce po českém úspěchu na 
mistrovství světa v ledním hokeji, odkud ‚naši‘ dovezli zlatou 
medaili, první otázka směřovala právě k němu.

Předpokládám, že sis nenechal ujít mistrovství světa 
v hokeji. Které zápasy jsi viděl?

Hlavně ty od semifi nále a pak fi nále.
Co se ti honilo hlavou, když Češi hráli s Rusy a v poslední 
třetině bojovali s přesilovkou šest na tři?

Byl jsem docela naštvaný, protože jsme vedli dva nula 
a pak těsně před koncem nám hrozilo, že by Rusové mohli 
vyrovnat, tak jak jsme to udělali třeba my Finům v semifi nále. 
Byl jsem hodně nervózní. Pak jsem si teda hodně oddychl, 
když to udrželi a fi nále vyhráli.
Viděl jsi ve stylu hry nějaké nedostatky hokejistů? Vím, 
že je ti teprve třináct, ale stejně, co bys ty třeba udělal 
jinak, kdybys na tom ledě byl?

Mně se zdálo, že našim docela odskakovaly puky. Rusové 
umí dobře puk po nahrávce zpracovat. Občas mi připadalo, 
že už i my to zvládáme líp. Ono je potřeba to hodně trénovat. 
Taky to pořád procvičujeme, musíme povolit ruce, aby se puk 
nedostal dozadu a nepřekulil se přes hokejku. A ještě bych 
řekl, že by měli naši rychleji bruslit.
Ty jsi útočník, ale v Lotyšsku tě trenér výběru postavil 
do obrany. Jak ti to v této pozici šlo?

Protože měli málo beků, hrál jsem celé mistrovství v obra-
ně. Já jsem i jinak spíš takový bránivý útočník, mě to baví. 
A v té Rize se nakonec ukázalo, že jsem byl ještě s jedním klu-
kem nejlepším obráncem. Zatím nám trenéři ale říkají, že se 
až po čase bude určovat, na jaké pozici defi nitivně skončíme. 
Teď to nevadí, když hraju to i to, protože budu alespoň uni-
verzální hráč a pak se můžu podle situace rozhodnout, jestli 
budu jenom útočník nebo obránce. Ale můj brněnský trenér 
mi říkal, že jsem lepší v útoku, a že by mě do obrany nedal.
Získal jsi pět titulů mistra republiky ČR a jeden neofi ci-
ální titul mistra světa i další ocenění. Čeho bys chtěl ve 
svém sportovním životě dosáhnout nejvíc?

Chtěl bych se hlavně dostat do NHL a do české repre-
zentace.

Když nevyjde hokej, chci být právník jako můj táta, říká Pavel Zacha
Ve třinácti je mistrem světa

Kdyby tedy přišla nabídka na hraní do zahraničí, šel 
bys?

Rád, ale to by záleželo na tom, jestli by se mnou mohla 
být i rodina. Sám bych tam žít nechtěl.
Sport je vrtkavý, kdyby ti náhodou nevyšel hokej, čím by 
ses chtěl živit, až budeš dospělý?

Možná mít vlastní obchod s hokejovým zbožím a vlastní 
sportovní značkou, anebo být právník jako můj táta.
Pokud bys chtěl studovat práva, tak to se asi musíš dobře 
učit… Jaký máš prospěch ve škole a kam máš namířeno 
po základce?

Docela to jde, mám vyznamenání. Pak bych chtěl na ně-
jakou školu o počítačích, nebo na jazykovou.
Jak vypadá tvůj běžný den?

Ráno si zatrénuju třeba ještě doma, než odjedu do školy, 
pak mám vyučování a po něm hokejový trénink, teď třeba 

máme ‚suchou‘ přípravu. Když přijedu večer kolem sedmé 
domů, napíšu nějaký úkoly nebo odpočívám, a pak jdu spát.
To skutečně nemáš moc času nazbyt. Není proto trochu 
zbytečné, abys dělal ještě asi 14 doplňkových sportů, jak 
máš uvedeno na svojí webové stránce?

Myslím si, že ne, protože mě ty ostatní sporty pomáhají 
v tom, že procvičuju jiný partie svalů. Třeba z toho boxu se 
mi hodí švih, který pak potřebuju, abych dal pořádnou střelu. 
Nejvíc dělám stejně jenom hokej, třeba s tenisem už jsem 
skončil v devíti letech. Ale mě ty jiný sporty taky baví.
A co holky…?

No, líbí se mi. Určitě je neignoruju (smích).
Iva Horká

Pavel Zacha
Narodil se v roce 1997 v Brně, žije ve Velkém Meziříčí. 
Váží 61 kilogramů a měří 176 centimetrů.
Už čtvrtým rokem denně dojíždí do sportovní školy na 
Labské ulici v Brně. Ve třídě převažují chlapci, spolu-
žaček má pouze pět. Ty se věnují zejména tanci.
Lední hokej je pro něho v tuto chvíli vším, věnuje se mu 
od útlého dětství. Oblékal dres Horácké Slavie Třebíč, 
poté Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí a po-
slední čtyři sezony brněnské Komety. V pětadevadesáti 
procentech působí na pozici centra, prosazuje se dobře 
ale také jako obránce. Na svém kontě má ve svých pou-
hých třinácti letech významná ocenění – pět titulů mistra 
republiky a jeden mistra světa z neofi ciálního mistrovství 
světa národních výběrů hráčů (narozených v roce 1997) 
v Lotyšsku z letošního roku. Je též nejlepším sportovcem 
města Velké Meziříčí, byl v týmu, který se stal nejlep-
ším v kraji Vysočina a mnoho dalších (viz osobní web: 
pavel.zacha-hokej.cz). Byl vybrán do programu turnajů 
a kempů pro nejlepší evropské hráče do USA a Kanady. 
Do Ameriky by mohl odjet letos v červnu.
Má rád fi lm Avatar, popovou muziku a amerického 
dýdžeje Davida Guettu.
Jeho nejoblíbenějším jídlem je přírodní kuřecí řízek 
s kroketami a rebarborový táč od maminky. Má dvě 
starší sestry, jejichž příteli jsou vrcholoví sportovci. 
Nejlepším kamarádem je Filip Dvořák ze Znojma 
a čtyřměsíční fenka kavalíra king charlese španěla, 
kterou dostal od rodičů. Rodinu doplňují ještě další dva 
psi – dvanáctiletá jezevčice a sestřina (taktéž) španělská 
kavalírka.                                    Připravila: Iva Horká

František Dvořák brzy představí velkomeziříčské 
veřejnosti své sochařské dílo Krása řemesla. Již nyní 
je můžete vidět na Fajtově kopci vedle louky, kde 
bývá drakiáda. Slavnostní odhalení sochy však teprve 
proběhne.

Krása řemesla vznikla jako studentská práce začína-
jícího umělce, který se u akademického sochaře Jiřího 
Beránka věnuje oboru design sochařství na Západočes-
ké univerzitě v Plzni. Ten pořádá výstavu prací třinácti 
studentů druhých a třetích ročníků, jejímž tématem je 
Zásadní životní zkušenost nebo zážitek. Díla, která při 
této příležitosti vzniknou, budou vystavena v různých 
koutech České republiky, přičemž všude proběhne 
v jeden den i společná vernisáž. Velké Meziříčí bude 
jedním z nich. Město začínajícího autora podpořilo 
pětitisícovou částkou.

Pro čtyřiadvacetiletého Františka Dvořáka z Vel-
kého Meziříčí je zásadní životní zkušeností tesařská 
práce se dřevem. Jeho dílo tak má evokovat myšlenku, 
že řemeslo je umění a umění je řemeslo. Sám se totiž 
vyučil uměleckým truhlářem a jeho otec je tesař. Na 
nápad vytvořit k danému tématu něco ze dřeva proto 
přišel okamžitě. „Uvědomil jsem si, že takovým velmi 
osobním zážitkem je pro mě samotný krov. Jen jsem 
hned nevěděl, jak by měl vypadat,“ popisuje zrod svého 

díla Dvořák. Dál si tedy s myšlenkou pohrával, až 
propojil krov do spirály, kterou posadil na kamennou 
zeď. Dílo se stane součástí cesty po louce do dáli. Pod 
krovem bude zavěšena lávka, jež má symbolizovat 
vratkost života řemeslníka, kamenná zeď zase základy 
řemesla, k němuž vede cesta různě krátká či dlouhá. 
„Chtěl jsem, aby kolemjdoucí nejprve spatřil krov. 
A teprve až přijde blíž, z jiného úhlu, aby si všiml, že 
s tím krovem není něco v pořádku a přemýšlel co…“ 
přeje si František Dvořák i když pochybnosti, zda jeho 
dílo lidé pochopí, má. 

Samotnému stvoření sochy předcházelo pět měsíců 
práce. Dokončil ji předminulý týden. „Nejprve jsem 
vytvořil projekt, pak jsem si hrál s modely,“ popisuje 
první kroky autor. S vlastnoručním osekáváním smrko-
vých klád, které vyrostly na Vysočině, začal v dubnu. 
Zpočátku počítal s tím, že sochu na Fajtově kopci 
ponechá jen krátkodobě. „Nakonec jsem se rozhodl, že 
ji lidem nechám co nejdéle, třeba je bude bavit,“ doufá 
Dvořák, který by rád v budoucnu pro Velké Meziříčí 
vytvořil další sochu. Podle něj ve městě chybí nějaké 
moderní umění.

V rámci výstavy na téma Zásadní životní zkuše-
nost nebo zážitek mohou případní zájemci v dalších 
místech republiky spatřit díla velmi rozdílná a z růz-

ných materiálů. Je-
den student například 
z betonu vytvoř il, 
jak by v budoucnu 
mohla vypadat brána 
plzeňského pivovaru. 
Dalšího zase nejvíce 
oslovila dýchající pří-
roda, kterou ztvárnil 
velmi překvapivým 
materiálem. Jedna ze 
studentek stvořila ze 
sádry, obvazů a drátů 
ženu. Každý se tak 
věnoval něčemu zcela 
jinému, své vlastní 
představě zhmotně-
né třeba dřevem, ale 
i laminátem, plastem, 
hlínou s obilím či také 
soustavou vět ráků 
a motorů.

Martina 
Strnadová

Začínající sochař představí Krásu řemesla

Lidé, kteří procházejí od minulého týdne přes velkomeziříčské ná-
městí, se pozastavují u konstrukce stojící mezi radnicí a kostelem. Ta 
byla vytvořena u příležitosti fi lozofi ckého festivalu, jenž právě v našem 
městě probíhá, na téma Krize a hodnoty. Kovovou konstrukci zhotovili 
studenti velkomeziříčského gymnázia. Podle slov autorů hledá pevné 
těžiště na zemském povrchu s možností vztyčení stabilního opěrného 
systému – nutnosti kvality hodnot soudržnosti a celkové spolehlivosti. 
K tomuto přispívá i opěrný systém základu, který je orientovaný na čtyři 
světové strany, jež má představovat celosvětovou vzájemnost. Koncepce 
základní komunikační zóny průchodu východ-západ představuje dorozu-
mívání mezi hmotnými a duchovními statky – symbolika spojnice stavby 
sakrální (kostel) a světské (radnice). „Takto vytvořený pevný základ dává 
možnost vztyčení hodnotové kvality, která je však v neustálém souběhu 
s možností krizových skutečností,“ přibližují gymnazisté spolu se svojí 
profesorkou Evou Kočí Valovou svůj symbolický objekt.        Iva Horká

Kovový objekt upozorňuje 
na fi lozofi cký festival

Symbolický objekt ke čtvrtému ročníku Evropského fi lozofi ckého festivalu 
vytvořili studenti gymnázia ve Velkém Meziříčí. K vidění je na náměstí. 

Foto: Iva Horká

Třináctiletý mistr světa v ledním hokeji Pavel Zacha z Velké-
ho Meziříčí pózoval během focení pro svůj první velký rozho-
vor v dešti pod vzrostlým kaštanem v rekreačním středisku 
v Nesměři.                                                    Foto: Iva Horká

František Dvořák dřevěné klády na svoji sochu všechny vlastnoručně otesal sekerou.
Foto: Martina Strnadová
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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
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Život jako tvůrčí dílo
V čem spočívá životní naplnění a spokojenost? Jak žít život, který by 

se dal označit za šťastný? Takový život je podle mne přímo tvůrčí dílo. 
Proto na něj neexistuje žádný všeobecně platný recept. Podle mnoha 
psychologů, fi lozofů a náboženských myslitelů nelze štěstí v životě 
hledat přímo, ale člověk jej nalezne, když je plně zaujat svým životem. 
Viktor Frankl píše o štěstí jako o vedlejším produktu oddanosti člověka 
své životní cestě. Každý prožitek štěstí je velice osobní, proto může být 
pro každého člověka jeho zdrojem něco jiného. Důležité však je, že se 
mě určitá situace osobně dotýká. Proto je na dobré cestě k životnímu 
naplnění a spokojenosti ten člověk, který je otevřený sobě i světu kolem 
sebe a dokáže být blízko sám sobě i lidem okolo.

S pocitem naplněnosti a spojenosti žijí ti, kteří dokáží přijmout i různá 
osobní omezení, jež jim život přináší, a přesto vnímat svůj život jako 
dobrý, jako dar. Naopak lidé, kteří se upnuli na vysoké ideály, patří spíše 
k chronickým nespokojencům a věčným hledačům štěstí. Víra v Boha 
může mít v tomto úsilí velkou sílu. Může například člověku pomoci zís-
kat větší důvěru k tomu, aby se otevřel sám sobě i druhým lidem. Víra 
pomáhá člověku přijmout sebe sama. Je tu někdo (Bůh), kdo mě přijímá 
takového jaký jsem a podrží mne. Zase ale záleží na tom, zda člověk svou 
víru prožívá osobně. To není vůbec samozřejmé. I v církvi jsou totiž lidé, 
pro které je víra záležitost velmi neosobní, nebo je pro ně Bůh zdrojem 
strachu. Víra v tomto případě člověka k pocitu životní spokojenosti 
a naplnění přivede jen stěží. 

Přeji každému, kdo článek dočetl až do konce, dostatek vynalézavosti, 
trpělivosti a tvůrčích sil pro dílo s názvem „můj život“.  Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb 
Středa 9. 6. 
  7.00  Mše sv. za Janu Mejzlíkovou a Jaroslava 
  Mejzlíka a rodiče Studených  o. L. Sz. 
Lavičky 18.00 Mše sv. o. M. P. 
Čtvrtek 10. 6. 
  7.00 Mše sv. za P. Aloise Zmrzlíka a rodiče o. L. Sz. 
 18.00 Mše sv. za Marii Smejkalovou a celou zemřelou 
  rodinu o. L. Sz. 
Vídeň 18.00 Mše sv. o. M. P. 
Mostiště 19.00 Mše sv. o. M. P. 
Pátek 11. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
  8.00 Mše sv. za prarodiče a rodiče Zelníčkovy 
  a Štěpánku Hnízdilovou o. L. Sz. 
 13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P. 
  Příležitost ke svátosti smíření
 16.30 Mše sv. pro mládež za dvoje rodiče, manžela,
  zemřelou přízeň a duše v očistci o. M. P. 
Sobota 12. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
 7.00 Mše sv. s prosbou o Boží milosrdenství 
  pro živou a zemřelou rodinu Zachovu
  a Kratochvílovu o. M. P. 
 10.30 Svatba se mší sv. Halla-Dvořáková o. L. Sz. 
 18.00 Mše sv. za Františka Šoukala. o. M. P. 
Oslavice  9.00 Mše sv. na poděkování za 100 let školy o. L. Sz. 
Neděle 13. 6. – 11. neděle v mezidobí 
 7.30 Mše sv. za Marii a Cyrila Černých, rodiče
  Brabcovy, sestru Marii, Boženu, bratra
  Bohuslava, švagrovou Editu o. L. Sz. 
 9.00 Mše sv. za rodiče Švejdovy a děti o. M. P. 
 10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za živou 
  a zemřelou rodinu Komínkovu a duše v očistci o. M. P. 
 18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Balákovu
  a Kosourovu, Boží ochranu a za duše v očistci o. M. P. 

Farní oznámení
Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude zakončení teologické hodiny. V pátek 
od 14 do 15.30 bude adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V pátek v 16.30 bude mše sv. pro mládež. V sobotu 
v 8.00 bude setkání všech ministrantů a v 19.30 bude příprava na svátost 
manželství – 2. setkání. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti, zejména za přípravu Božího Těla. 
Je možné uhradit doplatek na pouť do Francie na faře v úředních hodinách. 

Bory a okolí
Pátek 11. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Horní Bory 18. 00 Mše sv. za Vladimíra Kříže, Karla Eliáše, jejich přízeň 
a duše v očistci   o. L. Sz. 
Sobota 12. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
11.00 Svatba se mší sv. Slavík-Blažková o. M. P. 
Neděle 13. 6. 2010 11. neděle v mezidobí
 9. 45 Mše sv. za rodiny Nevrklovu, Stachovu, Krejčí a za P. Jiřího Edu-
arda Krejčího o. L. Sz. 11.00 Poutní mše sv. v Radenicích o. L. Sz. 

Farní oznámení 
V sobotu na faře ve Velkém Meziříčí v 19.30 bude příprava na svátost 
manželství – II. setkání. 
Za týden bude sbírka na úhradu zálohy za elektřinu 22.500 Kč. 

Dne 31. května 2010 v 9 hodin jel osmatřicetiletý ři-
dič s vozidlem Audi A6 směrem od obce Bobrová k obci 
Moravec. V mírné levotočivé zatáčce za silného deště 
řidič přejel s vozidlem Audi do protisměru, kde levým 
předním rohem zachytil o levý přední roh protijedoucí-
ho vozidla Škoda Felicia, které řídila šestapadesátiletá 
řidička. Po střetu mezi vozidly bylo vozidlo Škoda 
odhozeno vpravo mimo komunikaci a vozidlo Audi 
vlevo mimo komunikaci ve směru své jízdy. Řidička 
byla lehce zraněna, zkouška na přítomnost alkoholu 
byla negativní, škoda na vozidlech cca 216.000 korun. 

Ve 21. čísle týdeníku Velkomezi-
říčsko si čtenáři mohli přečíst o roz-
hodnutí Městské rady z 19. 5. 2010 
a v krátkém článku Město převezme 
do péče některé památky údajně 
bez vlastníka do majetku města. Ve 
skutečnosti pravděpodobně v dů-
sledku dlouhodobých nepořádků 
ve vlastnických poměrech města 
i žalostného stavu památkového 
seznamu nemovitých památek 
Velkého Meziříčí nynější Rada 
města schválila tuto zbytečnou akci. 
Stačí totiž nahlédnout do dřívějších 
památkových seznamů, ve kterých 
jsou uváděni praví vlastníci. V nich 
u všech vyjmenovaných kulturních 
památek k údajnému převedení 
(kříž nad židovským hřbitovem, 
boží muka na Karlově, boží muka 
na začátku Uhřínovské ulice, boží 

muka v Mostištích, dvě kapličky na 
Bezděkově a kaplička ve Svařeno-
vě) je uveden pravý vlastník MNV 
Velké Meziříčí, případně MěNV 
Velké Meziříčí. Je prakticky vylou-
čeno, že by v mezidobí město tyto 
památky někomu darovalo nebo 
prodalo. Město se o tyto památky 
ve svém vlastnictví mělo starat po-
slední desítky let. Ponechalo je však 
svému osudu. Nebýt dobrovolné 
péče občanů a záštity římskoka-
tolického farního úřadu, byla by 
většina uvedených památek zničena 
nebo by se nacházely v dezolátním 
stavu. Pokud chce samospráva měs-
ta opět plnit svoji zcela zanedbanou 
zákonnou povinnost péče o kulturní 
památky ve svém majetku, nemusí 
činnost zahajovat tímto podivným 
způsobem.     Ing. Antonín Dvořák

Plané gesto radnice

Šermířské hry na Březejci
V úterý 25. května proběhly na Březejci malé šermířské hry se Spo-

lečností historického šermu TAS z Velkého Meziříčí. Tuto akci pro nás 
uspořádal sponzor, který nám stále zachovává svou přízeň a každoročně 
sponzorsky zaštiťuje konání nějaké zajímavé akce.

Po propršeném pondělí se nám vyčasilo, a tak jsme mohli strávit dopo-
ledne venku, kde si pro nás šermíři připravili příběh o udatném sedlákovi 
a německém zbrojnoši. Poté proběhly krásné soutěže v historickém duchu, 
kde jsme si zastříleli z luku, házeli sekerkou či shazovali ze stolu korbele. 
Také jsme měli možnost vyzkoušet si historickou výzbroj a výstroj, což 
všichni s nadšením uvítali. Na závěr byli do hry vtaženi zástupce spon-
zorské fi rmy a někteří učitelé. Čekala na ně rytířská soutěž s názvem 
Quintana, ve které si panoši poměřili své síly a zručnost a nejšikovnější 
z nich byl pasován na rytíře. Celé dopoledne mělo vtipnou tečku – na 
závěr nám byly předváděny historické palné zbraně. Při druhém, závě-
rečném výstřelu jakoby se protrhl mrak a začalo pršet! A tak i příroda 
řekla, že všechno má svůj konec…

Sponzorská fi rma pro nás zajistila také výborné občerstvení, takže 
žádný z rytířů, panošů a krásných šlechtičen nestrádal hladem ani žízní. 
Děkujeme zástupcům fi rmy, jmenovitě Petře Fialové a jejím kolegům, 
za zprostředkování zajímavých zážitků a zkušeností a za jejich milý 
a vstřícný přístup. Dále jim děkujeme za zakoupení stolního tkalcovského 
stavu pro potřeby žáků učebního oboru Tkalcovské práce u nás ve škole 
na Březejci.                                                               Žáci ZŠ a SŠ Březejc

INZERCE

Vyjádření městského úřadu
k příspěvku ing. Dvořáka

Mnoho dříve vedených seznamů památek je vyhotoveno s nepřesnými 
údaji (fotografi e jiného objektu, popis, který nesouhlasí…). V evidenčních 
listech kulturních památek, které byly vyhotoveny ve druhé polovině 
minulého století, byl údaj o vlastnictví pouze orientační a v současné době 
neaktuální. Například jako vlastník Zámku Velké Meziříčí je v evidenč-
ním listu nemovité kulturní památky z roku 1971 doposud uveden MěNV. 
Nelze se tedy na tyto seznamy v otázce vlastnictví odvolávat. 

Podle nyní platné právní legislativy jsou kulturní památky ČR vedeny 
v tzv. Ústředním seznamu kulturních památek (tento seznam vede a ak-
tualizuje Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu). 

V současné době nelze dohledat v žádné evidenci vlastníky objektů, 
které nejsou uvedeny v katastru nemovitostí. Jde především o objekty 
drobné architektury, tedy také o kříž nad židovským hřbitovem, boží 
muka na Karlově, boží muka na začátku Uhřínovské ulice, boží muka 
v Mostištích, dvě kapličky na Bezděkově a kapličku ve Svařenově. 

Jelikož jsou uvedené kulturní památky na městském pozemku, rozhodla 
Rada města Velké Meziříčí o jejich převzetí do péče. O tom, že o památky 
do této doby pečovali sami občané není pochyb a patří jim za to velký 
dík. Díky nim nejsou objekty v havarijním stavu a mohou sloužit svému 
účelu. Z převzetí památek do vlastnictví města mimo jiné plyne možnost 
čerpání dotace na jejich obnovu 
a s tím samozřejmě souvisí i po-
vinnost pečovat o jejich zachování 
a udržovat je v dobrém stavu. 

Veronika Poulová, MěÚ, 
pracovnice veřejných vztahů

Českobratrská 
církev 

evangelická
13. 6.
 9 hodin: bohoslužby (host
  f. Jan Tkadleček)
15. 6.
15 hodin: setkání dětí
Setkání jsou otevřena všem. 
Pokud není uvedeno jinak, ko-
nají se v Husově domě (Velké 
Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.
cz                                      -pj-

Dne 2. června 2010 v 17 hodin jel řidič s vozidlem 
Fiat Dobló po ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí. Na 
křižovatce chtěl pokračovat v jízdě rovně, směrem 
k obci Oslavice. Přitom nedal přednost v jízdě po 
hlavní silnici jedoucímu nákladnímu vozidlu Iveco 
s návěsem. Došlo ke střetu přední částí vozidla Fiat 
s levým předním rohem vozidla Iveco. Na vozidle Fiat 
vznikla škoda ve výši asi 150.000 korun a na vozidle 
Iveco ve výši asi 30.000 korun. Ke zranění osob nedo-
šlo. Zkouška na alkohol byla u řidičů negativní.  

Z policejního servisu vybrala Simona Fňukalová

Auta havarovala u Moravce i ve Velkém Meziříčí

Foto: archiv ZŠ a SŠ Březejc
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VELKOMEZIŘÍČSKO

sobota 19. 6. Hartvíkovice
sobota 26. 6. Nárameč Doubí
pátek 9. 7. Nárameč Doubí

Fajtův kopec 
léto 2010

Velké Meziříčí
12. 6. Bezproudoff 
 – unpluggový festival

13. 6. Fourcrossové závody 
 (bike park)
19. 6. Kozénka band – ½ zabíjačka
27. 6. Co čas neodvál – Nedělní
 čaj 
21.–23. 7. Camp v Slopestylu
23.–24. 7. Fajt fest – open air festival
24. 7. MTB (Fajt) Slopestyle na 
 Fajťáku
 6.–8. 8. Moto pokec na Fajťáku
 7. 8. Arboc – taneční zábava
21. 8. Letní karneval s Šikmou 
 plochou 
 2. 10. Běh na Fajťáku, suchý 
 slalom        

www.skivm.cz

Jupiter club Velké Meziříčí,
Muzeum Velké Meziříčí

vás srdečně zvou na 

Průřez hudební tvorbou skupinyPrůřez hudební tvorbou skupiny
od jejího počátku do současnosti.od jejího počátku do současnosti.

Písničky v podání nynějších i bývalých členů kapely Písničky v podání nynějších i bývalých členů kapely 
a jejich hostů.a jejich hostů.

nádvoří zámku,nádvoří zámku,
15. června 2010 ve 20 hodin15. června 2010 ve 20 hodin

Průřez hudební tvorbou 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

3. 7. 2010 Lhotky
předprodej: Velké Meziří-
čí – Music Data, vstupné 
v předprodeji 250 Kč, na 
místě 300 Kč.

Středisko ekologické výchovy
Ostrůvek vás zve na
cestopisnou besedu

ve čtvrtek 17. 6. 2010
od 17 hodin na Ostrůvku

Mongolsko,
východní část Ruska, 
pohoří Altaj, jezero 
Bajkal
přednáší Radovan Jirků

Sajtna Kochánov pořádá
na výletišti KOCHÁNOV dne 12. 6. 2010 zábavu se

skupinou ROCKLE + hosté
skupina THE IMPALLERS

Město Velké Meziříčí, ZO Českého svazu ochránců přírody VM a Cha-
loupky o. p. s., pracoviště Ostrůvek vás zvou na 

Ekoforum
v pondělí 21. 6. 2010 v 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Velké Meziříčí.
Program: 
– informace zástupců města Velké Meziříčí o otázkách rozvoje města
– Velké Meziříčí – zdravé město
– o sanaci bývalého areálu Svit a záměrech nového vlastníka
– z činnosti Komise životního prostředí Rady města Velké Meziříčí
– z činnosti ZO Českého svazu ochránců přírody Velké Meziříčí
– z činnosti Chaloupky o. p. s., odloučené pracoviště Ostrůvek
– diskuze a náměty.
Ke každému bodu programu budou zodpovězeny vaše otázky.
Těšíme se na vaši účast. 
Ing. F. Bradáč, starosta města VM, PhDr. A. Němec, předseda ZO ČSOP 
VM, Mgr. J. Audy, Chaloupky o. p. s., ved. pracoviště Ostrůvek

(Pokračování ze strany 1.) Dramatické studio DDM 
Velké Meziříčí nastudovalo pod režijním a dramatur-

Před deseti lety, 20. června 2000, 
byly našemu klubu, který sdružuje 
onkologické pacienty, schváleny 
ministerstvem vnitra stanovy. Tím-
to byla ofi ciálně zahájena činnost. 
Myšlenka založit onkologický 
klub v našem městě vznikla již 
dříve. Koncem roku 1999 se sešla 
skupinka žen, které se léčily pro 
onkologické onemocnění. Jedna 
z nich, paní Květuše Doležalová, 
prosazovala založení tohoto klubu 
v našem městě. V tu dobu již bylo 
v ČR 47 onko klubů sdružených pod 
(LPR) Ligu proti rakovině Praha. 
První společné setkání onko pacietů 
se konalo v únoru 2000 v Domě 
zdraví za účasti onkologa MUDr. 
Vrby. Ustavující schůze klubu se 
konala 20. března za účasti 23 členů. 
Přítomni byli hosté: Alena Rej-
sková – prezidentka dobrovolných 
onkologických organizací Ligy proti 
rakovině, MUDr J. Zeman – ředitel 
DZ, ing. V. Lavický – místostarosta 
města a místní podnikatelé. Byl 
zvolen výbor s předsedkyní K. Do-
ležalovou, jednatelem ing. L. Troja-
nem a další. Tito plní svědomitě své 
poslání dosud. Výbor byl postupně 
obměňován. Začátky činnosti neby-
ly lehké. Neměli jsme žádné zkuše-
nosti, ani materiální a ani fi nanční 
prostředky. Hlavním úkolem a cí-
lem však bylo pomoci nemocným 
překonat počáteční potíže a ukázat 
jim, že i s tak zákeřnou nemocí se 
dá žít život kvalitní a plnohodnotný. 
Je za námi deset let hledání směrů 
činnosti, ale i uspokojení z prvních 
výsledků. Pomohla nám i přátelská 
setkávání s pacienty z jiných klubů, 
např. Benkon Benešov a Arcus 
Česká Lípa. Že jsme šli správným 

gickým vedením Libuše Mílkové divadelní představení 
Malý princ na motivy knihy Antoine de Saint-Exupé-

ryho. V hlavní roli Malého prince se 
představila Kateřina Karmazínová, 
dále hráli Tomáš Mrazík, Iveta Po-
lášková, Tereza Nováková, Tomáš 
Kotačka, Petr Jan, Radek Polášek, 
Kristýna Křížová, Karolína Vaver-
ková a Adéla Štindlová.

Další program EFF pokračoval 
v pondělí, a to koncertem absol-
ventů ZUŠ Velké Meziříčí v aule 
gymnázia a fi lmovým představením 
Gympl v kině Jupiter. Součástí 
byl také telefonický minirozhovor 
se scénáristou f ilmu Tomášem 
Houškou. V úterý bylo na pořadu 
další divadlo Když je shůry dáno. 
O těchto akcích vzhledem k uzávěr-
ce našeho listu přineseme informace 
v příštím čísle.

Festival pokračuje až do neděle 
13. června. Podrobný program 
najdete na straně 8.        Iva Horká

směrem svědčí zájem o členství 
v klubu, kam se přihlásilo celkem 
89 nemocných. Deset jich z růz-
ných důvodů odešlo a 25 přemohla 
nemoc, na ně nám zůstala jen vzpo-
mínka. V současné době má klub 
pouze 54 onkologicky nemocných 
členů. V našem programu nechybějí 
přednášky odborných lékařů. Bylo 
jich 18. Přišli jak místní odborní 
lékaři, tak odborníci z Brna. Členky 
mají možnost získat kompenzační 
pomůcky a prádlo. Postupně jsme 
zajistili dostatek odborných brožu-
rek, které je možno získat v Domě 
zdraví nebo v Klubu důchodců. Pro 
předávání informací, zkušeností 
a poznatků z léčby jsme zavedli stře-
deční besední dny. Velký zájem je 
o rekondiční pobyty v lázních v ČR, 
kterých se zúčastnilo i opakovaně 
228 osob. Dále bylo s Arcusem 
Česká Lípa na pobytech 55 osob. 
Na rekondičním pobytu v přírodě 
u přehrady Slapy v Jablonném nad 
Vltavou, kam jezdíme soukromými 
auty, bylo 122 osob. Uskutečnili 
jsme 12 zájezdů po vlasti české. 
Těchto akcí se mají možnost zú-
častnit i manželé – manželky členů 
klubu. Veškeré náklady si však 
hradí v plné výši sami. Náš hlavní 
problém je v zajišťování financí. 
Klub nedostává žádné finanční 
prostředky z centra v Praze ani od 
jiných státních orgánů. Náš příjem 
je pouze z dotace MěÚ Velké Mezi-
říčí, darů jednotlivců – podnikatelů 
a z prodeje kytiček na Květinovém 
dnu. Od roku 2009, díky naší člence 
Miladce Špačkové, dostáváme podíl 
z prodeje kytiček Českého svazu 
žen, Junáků a středních škol. Všem 
upřímně děkujeme.

10 let Klubu Naděje – občanského sdružení
onkologických pacientů regionu Velké Meziříčí

Vrškiáda
Pod tímto názvem jsme na ZŠ Školní uspořádali netradiční Den dětí 

pro naše malé školáky. Nejprve jsme mohutně střádali vršky od petlahví. 
Pak jsme využili jejich barevnosti a skládali mozaikové obrázky v naší 
tělocvičně. Ve volných chvilkách si děti mohly zasoutěžit v netradičních 
vrškových disciplínách. Soutěžního klání o nejhezčí obrazce se zúčastnilo 
pět tříd. Množství barev zaplavilo plochu podlahy a během chvilky se na 
nás smál velký klaun, překrásná žirafa, rozkvetlá louka, několik motýlů, 
rákosníček i fotbalista. Všechny práce dětí byly velmi zdařilé, proto na 
všechny čekala nějaká ta sladká odměna. Děkujeme všem dětem za jejich 
snahu a píli podpořenou třídními učitelkami, rodičům pak za pomoc při 
shromažďování vršků. Velký dík patří našim žákům z 9. ročníku, kteří 
se postarali o hudbu a zdárný průběh soutěžních disciplín.

Všechny obrazce můžete zhlédnout na stránkách naší školy 
www.3zsvm.cz, 
čímž se přesvěd-
číte, že i obyčej-
ný v r šek může 
posloužit krásné 
věci, zábavě, ale 
i k ekologické vý-
chově dětí.

Text a foto: 
Hanka a Mirka, 

třídní učitelky 
3. tříd

Vítězný obrazec 
třídy 3. B          ►

Na zahajovacím koncertu EFF se představily dva pěvecké sbory – Magna 
Diesis se sbormistrem Michalem Jančíkem (uprostřed) a Pražští pěvci pod 
vedením Stanislava Mistra (vpravo), který rovněž zpíval.    Foto: Iva Horká

Festival fi lozofi e začal koncertem a divadlem Poděkování
Pořadatelé koncertu Muzikanti dětem 2010 děkují všem, za jejichž 

podpory se konal 4. ročník této akce: 
Generální sponzoři: Envitec Biogas; Music Data
Mediální partneři: rádio Krokodýl; Velkomeziříčsko; Infoexpres; 

Studio Cinétik; Rebel Radio Brod; Noviny VM 
Sponzoři:
K BEWERY TRADE; VEZEKO;  PROLOG, VÝTAHY, s. r. o. ; SA-

NIMAT; ESO WORLD; RENOVA; VV SKLO, s. r. o.; STARVAT; KWS; 
Karel Kostelník; Klempířství, pokrývačství Petr Špaček; MATRIX 
security servis

Partneři: Město Velké Meziříčí; Alpa; JOBI profi ; Kapitol; VM 
Optima, s. r. o.; Capirelli; Agromotor s. r. o.;  Inter Cars; Matrigo, s. r. o.; 
Horácké autodružstvo; Auto Dobrovolný; SK Mostiště

Spolupráce: Mr. Magic, s.r.o., reklamní agentura
A samozřejmě také všem, kteří přišli v sobotu 29. května 2010 na vel-

komeziříčské náměstí a svojí účastí a fi nančním příspěvkem podpořili 
výtěžek této akce, který by určen ve prospěch ÚSP Křižanov.

Děkujeme. Muzikanti dětem

Že byla naše desetiletá práce 
úspěšná, svědčí i zájem pacientů 
mimo velkomeziříčský region. Ty 
také přijímáme do našeho klubu, 
ale ti nedostávají příspěvek na re-
kondiční pobyty v lázních. Mnozí 
z Velkomeziříčska k nám zatím 
cestu nenašli, tímto je zveme. Kaž-
dou středu od 8.30 do 11 hodin 
v Klubu důchodců na Komenské-
ho ulici ve Velkém Meziříčí. Celé 
naše úsilí je směřováno na snížení 
stresu, a tím se naše působení 
stává součástí komplexní léčby. 
Jsme si však vědomi, že vše není 
dokonalé, ale budeme se dál snažit 
naši činnost zlepšovat a naplňovat 
naše poslání s mottem „Cokoliv 
jste učinili komukoliv dobrého, to 
zůstává!“

Další informace můžete získat 
také na telefonu 566 521 308 nebo 
721 143 725.

-Klub Naděje-
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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.

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

dvouletou hodnou fenku českého fouska, roční fenku 
černého labradora, šestiměsíční štěně černého labra-
dora, dva křížence menšího vzrůstu. Tel.: 723 778 248.

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

STAVO TRADING, s. r. o.

PRÁCE S BAGREM
* INDIVIDUÁLNÍ CENY
* VÝHODNÉ CENY

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

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

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 trak-
tor, cena 5.000 Kč. Dále prodám 
satelitní parabolu 120 cm, oset 
včetně pohonu satelitu a pozicio-
néru, cena 1.500 Kč. Dále dveře 
interiérové, zachovalé, ze 2/3 pro-
sklené 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.
■ Traktorový přívěs na 5 tun. Tel.: 
605 185 151.
■  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 masiv-
ní, 4 panty, pětibodý zámek, částeč-
ně prosklené, pravé a levé, rozměr 
90×200, 100×200 cm vč. zárubně. 
Bílé a hnědé. Nové z neuskutečněné 
stavby. Cena 7.800 Kč/ks. Dopravu 
zajistím zdarma. Tel: 777 106 709.
■ 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 prů-
chodová míra 175×85 cm. Původní 
cena 16.000 Kč, nyní 10.000 Kč. 
Zn. Změna 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 
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.
■ Žebřík 5 m – 300 Kč. Dále 
prodám cirkulárku (okružní pila) – 
1.000 Kč. Tel.: 737 139 088.
■ Tovární stejnosměrnou svářeč-
ku KS 350, funkční, spolehlivá. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 566 538 328 
po 16. hodině, 737 262 897.
■ Šatní skříň 1.500 Kč, uzamyka-
telná. Tel.: 777 873 810.
■ 100 ks stropnice Hurdis s patka-
mi. Zn. Levně. Tel.: 603 215 890.
■ Dva králíky – samice, ruším 
chov. Tel.: 604 756 519.
■ Truhlářské stroje, 3 ks, nástro-
je. Tel.: 604 171 964.
■ Koupím řepu i malé množství. 
Tel.: 731 572 709, 739 250 021.
■ Škodu Felicii, 1,9 cm3 D, 5 
dveř í, rok výroby 1996, barva 
červená, tažné zařízení, střešní 
nosiče, zabezpečení Construct. 
STK do 7/2011, cena 18.500 Kč. 
Tel.: 725 137 813.
■ Nové a nepoužité obklady 
bílé, 20m2, rozměr 15×20 cm za 
100 Kč/m2, 4 m2 obklady bílý 
mramor o rozměru 20x25 cm za 
170 Kč/m2. Dále dlažba o roz-
měru 25x25 cm – celkem 4 m2, 
barva skořice, cena 150 Kč/m2. 
Vše dohromady za 2.400 Kč. Tel.: 
776 008 310.
■ Větší množství očištěných pl-
ných cihel srovnaných na paletách. 
Tel.: 566 544 451, 731 416 011.

■ Štěňata labradorského retrívra 
zlaté a černé barvy, očkovaná, od-
červená a bez PP, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 604 318 590.
■ Toyota Yaris r. v. 11/2010, 
pětidvéřová, motor 1,0 l VVT –i, 
50 kW, barvy červené, neboura-
ná, garážovaná, servisní knížka, 
1 majitel, velmi pěkná, zimní 
pneu zdarma, cena 94.000 Kč, při 
rychlém jednání sleva možná. Tel.: 
602 513 875.

■ Truhlářský ponk v zánov-
ním stavu, málo používaný, 
délky 210 cm za 4.500 Kč. Tel.: 
602 739 726.

Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – čepi-
ce – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
i korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ 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.
■ Kotel H41 na tuhá paliva – 
v dobrém stavu. Tel.: 607 928 871.
■ Koupím řepu i malé množství. 
Tel.: 731 572 709, 739 250 021.
Nemovitosti

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

■ Vykoupíme vaši zadlu-
ženou nemovitost, platíme 
hotově. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám stodolu v obci Kochá-
nov v blízkosti silnice. Dále prodám 
chatu na Fajtově kopci v blízkosti 
centra. Tel.: 777 610 990.
■ Prodám slunný byt 3+1, ori-
entovaný na J-Z, ve 4. patře pane-
lového domu s výtahem ve VM, 
ul. Poštovní. Vytápění + ohřev 
vody vlastním plyn. kotlem pří-
mo 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 R D  u  V M. Tel .: 
739 070 587.
■ Prodám byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov ve VM, po rekonstrukci. Cena 
1.750.000 Kč. Tel.: 774 858 382.
■ Prodám garáž na Františkově, 
VM. Tel.: 605 924 365.
■ Prodej RD Petráveč 1,2 mil. Kč; 
bytu 3+1 ve VM; zahrady 2289 m2 
(na chatu) Fajtův kopec VM; chaty 
u Netína; statku v Kozlově. Reality 
Vysočina. Tel.: 777 636 157.
Pronájem

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1. Tel.: 604 726 835.

■ Hledám pronájem garsonky 
nebo bytu 1+1 ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 737 564 996.
■ 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.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Bezdě-
kov, VM. 4.500 Kč + inkaso. Tel.: 
774 858 382.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
ké Bíteši, U Stadionu 432. Tel.: 
720 489 946, můžete volat celo-
denně.
■  P ronajmu z ař í z e ný  by t 
2+1 s balkonem ve VM. Tel.: 
737 313 074, volat po 16. hodině.
■ Pronajmu byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 776 337 344, volat 18-20 hodin.
■ Pronajmu byt 3+1 v rodinném 
domě blízko středu města. Tel.: 
603 415 645.
■ Pronajmu zařízenou garsonku 

ve Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.
Daruji
Daruji hlínu, cca 60 m3 v Oslavici. 
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.
Různé
■ Důchodkyně hledá slušnou 
ženu nebo kamarádku ke spo-
lečné rekreaci v Luhačovicích, 
začátkem července na 1 týden. 
Podrobnosti domluvíme. Tel.: 
604 756 519.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr 
► pronájmu části pozemku

– parc. č. 4347/1 o výměře 500 m2 k. ú. Velké Meziříčí, lokalita 
Rakůvky, za účelem využití pro zřízení zahrady.

► výpůjčky části pozemku:
– parc. č. 63 o výměře 100 m2 k. ú. Dolní Radslavice, za účelem 

uskladnění palivového dříví
– parc.č. 3800/38, parc. č. 3800/16 o výměře 2000 m2 k. 

ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště, za účelem pěstování 
a sklizně trávy

► prodeje pozemků:
– parc. č. 193/15 o výměře 35 m2 k. ú. Lhotky u Velkého Mezi-
říčí, za účelem majetkového vypořádání současného stavu

– parc. č. 803/4, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí, za účelem 
sjednocení majetku žadatele

– parc. č. 8/3 o výměře 25 m2, k. ú. Kúsky, za účelem majetko-
vého vypořádání zastavěného pozemku

– parc. č. 4372/1 o výměře 2091 m2, parc. č. 4372/2 o výměře 
237 m2, parc. č. 4371 o výměře 2046 m2, k. ú. Velké Meziříčí, 
lokalita Rakůvky, za účelem výsadby rychle rostoucích dřevin

– parc. č. 5768/2 o výměře asi 230 m2, k. ú. Velké Meziříčí, 
U Starého nádraží, za účelem zarovnání majetkových hranic

– PK parc. č. 2059 o výměře asi 200 m2, k. ú. Olší nad Oslavou, 
za účelem majetkového vypořádání současného stavu

– parc. č. 6000, parc. č. 5999/151, k. ú. Velké Meziříčí, ulice 
Zdenky Vorlové, za účelem zarovnání majetkových hranic 
a rozšíření parkoviště

– parc. č. 1628/197 o výměře 20 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita 
garáže  Na Výsluní, za účelem majetkového vypořádání

– parc. č. 5708/5  o výměře 228 m2, k.ú. Velké Meziříčí, ulice 
K Novému nádraží, za účelem příkupu k majetku žadatele

– parc. č. 764 o výměře 12 m2, k. ú.Velké Meziříčí, ulice Hor-
noměstská, za účelem zarovnání majetkových hranic

– parc. č. 5648/1, parc. č. 4062/3 část o výměře asi 25 m2, k. ú. 
Velké Meziříčí, ulice Jihlavská, za účelem zlepšení příjezdu 
a zarovnání majetkových hranic

– PK parc. č. 682, PK parc. č. 2833, o celkové výměře 12 m2, 
k. ú. Velké Meziříčí, ulice Skřivanova, za účelem majetkového 
vypořádání pozemků pod stavbou garáže

► směny pozemku
– parc. č. 860/1 o výměře 696 m2 části pozemku PK parc. č. 860 

o výměře 332 m2 k. ú. Mostiště u VM, za účelem majetkového 
vypořádání současného stavu v lokalitě vodní nádrže. 

Bližší informace budou podány na MěÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.
Zveřejněno dne 3. 6. 2010.                               Ing. František Bradáč

Potřebujete zahrát na vaší akci? 
Skupina ANO je tu pro vás!
Tel.: 737 477 773, A. Novotný

Zubní pohotovost
Sobota 12. 6. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 553 222 a neděle 13. 6. MUDr. Jitka Kellerová, 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, tel.: 566 618 060.
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.                          Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde elektrický proud
Budou vypnuty tyto oblasti:
pátek 21. 6. od 7 do 15.30 hodin obec Oslavice, dále odběratelská 
trafostanice Šoukal, Uhelné sklady, ul. K Novému nádraží (pouze za 
železničním viaduktem směr Třebíč)
od 7.30 do 15.30 hodin ulice U Statku 1272, 2111, 2112, parcela 3627/21. 

Děkujeme za pochopení E-ON

1. Základní škola na Náměstí Velké Meziříčí
a Svaz diabetiků org. Velké Meziříčí pořádají výstavu

v neděli 20. června 2010 od 10 do 16 hodin, v šatnách tělocvičny
(vchod od kostela)

srdečně zvou pořadatelé
výtěžek připadne ve prospěch tělovýchovy 1. ZŠ Velké Meziříčí

Charlie – Komenského 4/9,
Velké Meziříčí,
tel.: 773 912 525
prodejna s dětským zbožím
Přijďte si vybrat kočárek 
pro vaše miminko.
Skladem 11 kočárků.
V naší prodejně zakoupíte:
– potřeby pro kojence
– textil české výroby
– hračky
– pro maminky kojící podprsenky.

PRODÁME
LIAZ 150.261
turbo-sklápěč

V DOBRÉM STAVU,
r. v. 1988

po technické prohlídce 
05/2010

► CENA 45.000 Kč ◄

tel. 566 550 405, 
604 742 738



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 

Vzpomínky
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

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

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 Nascimento velí alfa týmu BOPE, 
přiřazenému k omezení rizik drogových dealerů v nebezpečné chudinské 
čtvrti, v jejíž blízkosti se má objevit papež v průběhu své návštěvy. Kapi-
tán 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
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu 
Hoodovi. Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchettová. 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
Romantický fi lm se současným idolem všech dívek Robertem Pattisonem, 
který je podle časopisu People jedním z nejvíce sexy mužů planety. Role 
otců ztvárnili James Bond Pierce Brosnan a oscarový Chris Cooper. Ro-
mantické 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.
Zeus stvořil lidstvo a od té doby jsou bohové silní a nesmrtelní díky je-
jich modlitbám. Ale teď se lidé začali krutovládě bránit. Chrámy hoří a 
sochy padají. Hádes, jediný bůh, který se živí lidským strachem a bolestí, 
nenávidí svého bratra za to, že ho poslal vládnout do podsvětí. Přichystá 
svoji pomstu a přesvědčí Dia, aby mu dal volnou ruku v nápravě lidí. 
Jenže ve městě, které si Hádes vybral ke zkáze, je zrovna jistý polobůh. 
Perseus, jehož rodina nedávno zahynula boží rukou, cítí hněv a chce se 
mstít. Až tady zjistí, kdo je jeho skutečný otec – Zeus. Jenže Perseus 
se ho snaží ignorovat, město chce zachránit jako člověk, ne jako bůh a 
všechny dary do poslední chvíle odmítá. Vydá se za čarodějnicemi, přes 
řeku Styx za Medúzou a postaví se i Krakenovi. Ale obejde se bez otce 
i ve chvíli, kdy proti němu stojí samotný Hádes? Režie: Louis Leterrier. 
Hrají: S. Worthington, L. Neeson, R. Fiennes, J. Flemyng, G. Artertonová. 
Dobrodružný fantasy fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 106 minut
Čtvrtek 24. v 19 hodin
Filmový klub
U KONCE S DECHEM
Na počátku byla krádež auta, následně vražda a útěk.
Legendární nestárnoucí debut klasika francouzské Nouvelle 
vague – Nové vlny. Neúnavný rebel a experimentátor Jean-Luc Godard 
posílá vycházející hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže. 
Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku překvapuje 
formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním. Téměř závratné 
tempo příběhu o přitažlivém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na 
útěku představuje odvetu mladé fi lmařské generace úzkoprsé společnosti. 
Režie Jean-Luc Godard. Černobílý fi lm Francie 1959, původní znění, 
české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč, 87 minut
Pátek 25. v 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie Jiřího Vejdělka.
Hrají E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová, J. Macháček, V. Dyk, 
R. Zach. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 118 minut
Sobota 26. v 19.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Troška nepraktické švandy.
Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Hrají: J. Šmíd, E. Holubová, M. Plánková, A. Stanková, B. Klepl, Z. Sla-
víková, S. Pogodová, M. Novotný, M. Vladyka. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Úterý 29., středa 30. v 19.30 hodin
KICK – ASS
Svět potřebuje nové hrdiny.
A proto přichází Kick-Ass se svými komplici! Teenager Dave Lizewski 
nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné co ho baví jsou komik-
sy. Film je nadupaný akcí, drsnými fóry, ironií a černým humorem. Cy-

nismus, drzost 
a provokace 
jsou zde na 
prvním místě. 
Natočeno pod-
le stejnojmen-
ného komik-
su. Akční fi lm 
USA, původní 
znění, české 
titulky. Mlá-
deži přístup-
ný od 15 let.
Vstupné: 74, 
76 Kč 106 min.

Dne 7. 6. 2010 jsme vzpomněli 
2. výročí, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček, strýc 
a švagr, pan
František Brabec
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Těžké je každé loučení,
když drahý z očí schází,
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky,
 mnohdy i slza spadne. 
Láska k Tobě, tatínku, 
nikdy neuvadne.
Dne 11. června vzpomínáme 11. vý-
ročí úmrtí našeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana
Josefa Křečka
z Měřína. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Manželka a děti s rodinami.

Dne 12. června uplyne 5 let od 
chvíle, kdy nás opustil pan
František Šoukal
z Oslavice.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou

manželka a synové s rodinami. 

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 obča-
ny, 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 prů-
 běhu soutěže, nástup sborů, vyhodnocení soutěže
19 hodin zábava v kulturním domě

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 pondělí 14. června v 18.30 hodin 
na malé scéně Jupiter clubu.

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

Milan Uhde – Miloš Štědroň
Téměř kultovní muzikál.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. 
Prosíme přijďte včas!

Sobota 19. 6. 
2010 ve 20 h
Fajtův kopec

(www.skivm.cz)
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVYXV. Mezinárodní hudební festival 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE 
na téma „Baroko & jazz – dobrodružství improvizace“
Neděle 13. 6., Velké Meziříčí, zámek, 
19.30 hodin, vstupné: dospělí 250 Kč, stu-
denti a důchodci 150 Kč.

Marco Beasley – zpěv
Guido Morini – cembalo
„RECITAR CANTANDO“
Claudio Saracini, Giulio Caccini, Guido Morini, Alessandro Grandi, 
Giovanni Felice Sances, Claudio Monteverdi, Giovanni Stefani

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 předprodeji – studenti a důchodci 150 Kč, do-
spělí 200 Kč, na místě – studenti a důchodci 200 Kč, dospělí 
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.

Evropský fi lozofi cký 
festival

ve Velkém Meziříčí – 
právě probíhá

Krize a hodnoty
středa 9. 6.
* Promítání animovaného fi lmu Josefa Jelínka Kniha, závislost na 
celý život – zamyšlení známých osobností nad tím, proč čtou…, aula 
gymnázia po 13. hodině.
* Jak to vidíš ty? Prezentace vlastních myšlenek či názorů získaných 
četbou nebo studiem prací významných osobností. Úvod: Aleš Trojánek, 
ředitel Gymnázia VM; 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, Dagmar Handová 
Navrátilová, Barbora Štindlová a Eva Kočí Valová z Gymnázia VM, 
aula gymnázia od 13 hodin.
* 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.
* Filozofi cký blok pro studenty středních škol, Jan Zouhar – prodě-
kan FF MU Brno – seznámení se základy fi lozofi e, orientace na volbu 
vysokoškolského studia, představení studia na FF MU v Brně, Jupiter 
club ve 12 hodin.
* 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. Malá scéna JC v 13.30 hodin.
* Slavnostní zahájení festivalu, kinosál JC v 15 hodin.
* Přednáška Hodnoty v době krize nebo 
krize hodnot?, Tomáš Sedláček, ekonom. 
Autogramiáda jeho knihy Ekonomie dobra 
a zla, kinosál JC v 15.30 hodin.
* Panelová diskuze s účastníky: Pavel 
Materna – FF MU Brno, profesor logiky, 
pracovník FÚ AV; Josef Krob – FF MU 
Brno, děkan; Tomáš Sedláček – ekonom, 
fi lozof; Michael Hauser – fi lozof; Vladimír 
Svoboda –, FÚ AV.
Diskuzi řídí Pavel Baran – ředitel Filozofi ckého ústavu AV Praha. Průběh 
diskuze: prostřednictvím sběrného formuláře budou moci všichni zájemci 
i z řad široké veřejnosti poslat otázky na téma Krize a hodnoty. Diskuze 
bude přenášena do internetové sítě http://tv.kr-vysocina.cz, sekce ostatní. 
Kinosál JC od 17 hodin.

Pátek 11. 6.
* Přednáška Krize jako šance, Tomáš 
Halík – profesor sociologie na FF UK, rektor 
univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora 
v Praze a prezident České křesťanské aka-
demie. Doplněné CD s autorským čtením. 
Kinosál JC v 15 hodin.
* Přednáška „Peníze jsou teď láskou po-
sedlé neboli jak mění peníze naše vnímání 
hodnot, Karl-Friedrich Kiesow – akademický rada na Institutu fi lozofi e 
Leibnizovy univerzity v Hannoveru. Jupiter club v 17.30 hodin.
* Přednáška Krize a konec postmodernismu, Michael Hauser – působí 
na FÚ AV a přednáší na PF UK v Praze. Jupiter club v 18.45 hodin.
* Divadelní představení Sovy v anténách, 
divadlo Vizita Praha, hrají: Jaroslav Dušek, 
Pjér La’Šéz, Zdeněk Konopásek. Vstupné 
v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč, před-
prodej na program. odd. JC, tel.: 566 782 004 
(001), velký sál JC ve 20.30 hodin.

Sobota 12. 6.
* Divadelní představení Jak se krotí prin-
cezna, pohádka od Boženy Šimkové. Zámek 
– vnitřní nádvoří v 15 hodin, za nepříznivého počasí v Jupiter clubu.
* Přednáška Mezi Masarykem a Švejkem: 
Co to znamená „být Čech“?, Erazim Ko-
hák – profesor fi lozofi e, publicista. Zámek 
v 17 hodin.
* Autorské čtení „Mluvím o hledání smyslu 
aneb Zimní krajiny duše“, předčítá Sylvie 
Richterová, spisovatelka (Sapienza Universitá 
di Roma) – čtení z chystaného románu.
Hudební doprovod Michal Jančík, zámecká 
jídelna v 19 hodin.
* Taneční vystoupení Žena zkoumá terén, Simona Assione. Taneční 
projekt. Zámek – vnitřní nádvoří ve 20.30 hodin.

Neděle 13. 6.
* Přednáška Katolická diaspora v ČR, P. Lukasz Szendzielorz – děkan 
velkomeziříčský. Vysvětlení pojmu „Diaspora“ z pohledu polského kněze 
působícího v ČR. Vnitřní nádvoří zámku v 17 hodin.
* Přednáška Seconda prattica-moderna po roce 1600, Miloš Štědroň 
– profesor FF MU v Brně, muzikolog, skladatel, editor, pedagog, kritik 
a hudební popularizátor. Vnitřní nádvoří zámku v 18 hodin.
* Koncert v rámci 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 13 
měst Concentus Moraviae Baroko & jazz – dobrodružství improvizace, 
Marco Beasey – zpěv, Guido Morini – cembalo – Recitar cantando 
(italská barokní hudba).
Zámecká jídelna v 19.30 hodin, vstupné 250 a 150 Kč. Další informace 
o hudebním festivalu: www.concentus-moraviae.cz.
VSTUP NA PŘEDNÁŠKY a AKCE ZDARMA (vyjma pořadů s uvedeným 
vstupným www.festivalfi losofi e.webnode.cz, změna programu vyhrazena

Přeneste se do atmosféry Itálie z konce 16. stol., která byla charakteristická im-
provizačním melodickým stylem „Recitar cantando“ spojujícím text a hudbu 
do celku vyprávějícího příběh, do jehož děje jsou vtaženi i jeho posluchači.

Připravte se na mimořádně silnou sestavu, na česko-polské trio výborných 
muzikantů, jehož frontman je nejen výrazným skladatelem zásobujícím 
trio vlastními kompozicemi, ale také experimentátorem se svérázným 
přístupem k jiným žánrům. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč.

Středa 23. 6., Velké Meziříčí, nádvoří zámku, 19.30 hodin

David Dorůžka Trio
(David Dorůžka – kytara, Michal Baranski – kontrabas, Lukasz Zyta – bicí)
Wandering Song

V pátek 18. 6. 2010, Jupiter club, vstupné 180 Kč v předprodeji 220 Kč 
na místě. Předprodej: síť Ticketportal, www.ticketportal.cz dále v Jupi-
ter clubu VM, programové oddělení, tel: 566 782 004 (001), eM Móda, 
Vrchovecká 74, tel: 564 409 319, Žďár nad Sázavou: Cestovní agentura 
Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádražní 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.

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

do 11. června, výstavní síň Jupiter clubu

výstava hedvábných obrázků Jany Janové

výstava výtvarných prací dětí z MŠ Sportovní, MŠ 
Nad Plovárnou, MŠ Mírová.

do 30.června, Café TIME (Náměstí 12, pasáž 
IMCA)

od 8. června, vstupní část radnice VM

do 20. června, Galerie Synagoga 

užitková keramika, keramický reliéf, keramická plas-
tika, malba, kresba, grafi ka. Otevřeno: po zavřeno, 
út – pá 8–12, 13–17 h, so 13–17 h, ne 10–12, 13–17 h.
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MSDD st. dorost
FC VM – Viktoria Otrokovice 
1:2 (1:1)
Střelec: Smejkal Eda (45.). Roz-
hodčí: Kučeřík – Křenek, Burian. 
Sestava FC VM: Simandl – Horký, 
J. Večeřa, Z. Večeřa (46. Štefka), 
Mucha (75. Wasserbauer), Kozuň, 
Kaminaras, Smejkal (55. Prchal), 
Vítek – Liška, Kuřátko (60. Ma-
lec)
Zápas s Otrokovicemi měl pro 
nás být jednoduchá záležitost, ale 
nakonec nás opět zklamalo promě-
ňování gólových šancí. Na lavičce 
byli již 4 hráči z mladšího dorostu. 
Nastoupili do hry, když v poločase 
střídali dvě hlavní opory Z. Večeřu 
a E. Smejkala, kteří odjeli na zápas 
s A týmem mužů.
První šance přišly hned v počátku. 
V 10. minutě předvedli kluci pěk-
nou akci na jeden dotek, na jejímž 
konci Smejkal netrefil z hranice 
penalty branku. V 18. minutě se 
výborně uvolnil Kozuň, poslal 
centr na Lišku, a ten vyhrál souboj 
s brankářem, jenomže střelu letící 
do prázdné branky vykopl otroko-
vický obránce. Následoval rohový 
kop Lišky, na míč si naskočil 
Z. Večeřa a jeho hlavička padala 
do prázdné branky, kde opět hlavou 
zaúřadoval hostující obránce. V 31. 
minutě měli první šanci v podobě 
rohového kopu hosté a hned hlavou 
otevřeli skóre na 0:1. Přišla 45. 
minuta a perfektní uvolnění Lišky 
ve vápně, pak přesná přihrávka na 
nohu Smejkalovi, a ten z první vy-
ronal na 1:1. V první minutě nasta-
vení poslal velmi aktivní Smejkal 
pěkný pas za obranu Kuřátkovi, ale 
jeho střelu vytěsnil brankář hostí na 
rohový kop.
Druhý poločas začal naší chybou, 
ale naštěstí nájezd hostí skončil 
střelou vedle. Ve 49. minutě prošel 
Smejkal celým vápnem, ale již ne-
měl sil na přesnou střelbu. Druhý 
poločas byl vyrovnanější, ale bez 
větších šancí hostí. V 75. minutě za-
spal na levé straně Mucha, útočník 
hostí prošel až k Simandlovi a tam 
ho chytře obstřelil a bylo 1:2. 
Prohra byla velmi krutá, domácí 
Velmez celý zápas diktoval hru, 
soupeře chvílemi nepouštěl ani za 
polovinu, ale po dvou hrubkách 
a celkově třech šancích hostí byl 
nakonec týmem, který prohrál.
FC VM – Městský klub Břeclav 
1:2 (1:1)
Střelec: Liška (45.). Rozhodčí: 
Kůrka – Holub, Fabeš. Sestava: Si-
mandl – Pospíšil (78. Wasserbauer), 
Z. Večeřa (10. Štefka), J. Večeřa, 
Mucha – Malec (78. Weiss), Vítek, 
Smejkal (50. Kuřátko), Kaminaras 
– Liška, Novák.
Poslední dorostenecké utkání na 
domácím hřišti sezony 2009/2010 
sehrál náš dorost v sobotu na Tržiš-
ti. Byl to zápas, který se musel líbit, 
zvláště první poločas. Po vystřídání 
Smejkala a Zdeňka Večeři, kteří od-
jeli s A-týmem do Šárnic, bohužel 
náš tým už zůstal bezzubý.
První šanci si vytvoř ili velmi 
aktivní hosté, když v 7. minu-
tě zlikvidoval Simandl nájezd. 
Ve 12. minutě vytvořili pěknou 
akci na jeden dotek Malec, Liška 
a zakončující Smejkal, který pálil 
vedle. Ve 14. minutě přišel rychlý 
protiútok hostí, ale Simandl byl opět 
na místě. V 15. prostrčil Malec do 
uličky Novákovi, ale ten pálil nad 
branku. V 18. minutě si naskočil 
na rohový kop Lišky Večeřa, ale 
hlavička letěla nad branku. V 21. 
minutě prošel přes několik hráčů 
ve vápně Eda Smejkal, naservíroval 
míč Novákovi, ale ten opět přestře-
lil. V 23. min. opět rychlý protiútok 
hostí, ale Simandl byl na místě. 29. 
minuta po rychlé akci zleva výbor-
ně vypálil Vítek. 33. minuta, špatně 
odkopl míč Simandl, soupeř ho za-
chytil a Zdeňka přelomoval 0:1. Ve 
35. minutě udělal Smejkal ve vápně 
ze soupeře kuželky, přihrál na malé 
vápno Vítkovi, ale Jakub netrefi l 
branku (tutovka). Ve 45. minutě byl 

faulován ve vápně Novák a naříze-
nou penaltu Liška proměnil (1:1). 
První poločas byl po herní stránce 
oboustranně vynikající.
Ve 46. minutě opět výborně hrající 
Smejkal odcentroval, ale Novák 
neskočil na centr v malém vápně. 
V 50. minutě ještě pěkně vystřelil 
Liška, ale to bylo z naší strany vše. 
Po vystřídání Smejkala bohužel 
převzal iniciativu soupeř. Přestali 
jsme kombinovat a začali ztrácet 
balony. V 55. minutě udělala hrubku 
obrana, nezajistila se a nechala projít 
soupeře až do vápna a i když soupeři 
střela nevyšla, skončila v naší síti 
(1:2). V 57. minutě chytl nájezd po 
hrubce J. Večeři Simandl. Soupeř 
ovládl hru do konce utkání. 
Opět jsme prohráli utkání díky nu-
cenému střídání, ale kluci bojovali 
až do konce. Je třeba vyzvednout 
výkon Simandla, který nás oprav-
du podržel i přes menší zaváhání 
v prvním poločase.               -sme-

MSDD ml. dorost
FC VM – MSK Břeclav 0:3 (0:0)
Střelci: Sycha (42.), Grot (69.), Ko-
nečný (70.). Rozhodčí: Holub – Kur-
ka, Fabeš. Karty: žlutá – Maloušek 
(41.). Sestava: Řeháček – Procházka, 
Štefka, Weiss, Maloušek – Bradáč, 
Denev, Láznička, Kameník – Pól 
(76. Jurda), Rosický (61. Bárta). 
Nenastoupil: Pazderka.
K 16. kolu jsme nastupovali bez 
Prchala a Poláka, kteří patří k opo-
rám týmu. V sestavě jsme měli 
3 náhradníky, z toho 2 zraněné 
a jednoho s B týmu. Utkání jsme 
na poslední okamžik lepili.
V prvním poločase v 19. min. po 
rohu Rosického hlavičkoval Štef-
ka tvrdou střelou pod břevno, ale 
brankář excelentně vytlačil míč na 
roh. Ve 24. min. po krásném centru 
hostů za naši obranu nedokázal 
samostatně běžící hráč dát gól vy-
bíhajícímu Řeháčkovi. Ve 35. min. 
po rohu hostů se odrazil míč před 
vápno, kde host. hráč vystřelil 
směrem k tyči, ale Řeháček stál na 
správném místě.
Ve druhém poločase ve 42. min. 
po centru hostů do vápna neod-
hadl letící míč Řeháček, odtud 
se míč odrazil před naši bránu 
na volného host. hráče, který byl 
následně faulován. Následovala 
penalta, kterou soupeř proměnil. 
Ve 45. min. po nedůrazném od-
kopu Weisse získal míč soupeř, 
ale Řeháček opět lapil. V 53. min. 
nešťastně tečoval Procházka míč 
do vápna, kde ho z brankové čáry 
vytáhl Řeháček. V 59. min. po rohu 
hostů hlavičkoval Procházka míč 
před sebe na soupeře, a ten hlavou 
míjel těsně břevno. V 63. min. dal 
krásný dlouhý míč Maloušek na 
rozbíhajícího Bradáče, který míjel 
těsně tyč. V 69. min. po špatném 
vyběhnutí Řeháčka se míč odrazil 
od něj až k osamocenému hráči, 
ten bez problémů přehodil Řeháč-
ka a bylo to 0:2. O minutu později 
Řeháček podběhl letící míč a bylo 
to 0:3. V 73. min. zahrával PVK 
Weiss, ale jeho letící míč brankář 
vytlačil na roh.
Náš útok je velice žalostný, nedo-
kážeme se prosadit v útoku jeden 
na jednoho. Po dlouhé době dnes 
zklamal brankář Řeháček, který 
neměl svůj den. První půle se nám 
víc povedla. Dnešnímu zápasu by 
slušela remíza, protože soupeř nic 
nevymyslel, jen potrestal naše 3 
hrubé chyby. Příští týden hrajeme 
poslední zápas sezony ve Veselí na 
Moravě.                                     -ls-

Starší přípravka r. 1999
Chotěboř – FC VM 1:0
Bystřice n. P. – FC VM 1:2
Kudláček Petr, Chevalier Martin

Mladší přípravka
Chotěboř – FC VM 5:2
Doležal Dominik, Malata Mirek
Bystřice n. P. – FC VM 1:5
Malata Mirek 3, Bíbr Nikola 2

Přípravka r. 2000
FC VM – Radostín 4:1
Chalupa Patrik 2, Rous Dominik, 
Bula Lukáš                            -chal-

Zveme vás na

Sobota 12. června 2010 od 9 hodin, fotbalový stadion 
na Tržišti

Zúčastní se Senec, Jihlava, Žďár nad Sázavou, FŠ Třebíč, HFK 
Třebíč, Radostín nad Oslavou a domácí týmy.

Finále obou kategorií přibližně v 15.30. V přestávce (od 12.00 
do 13.30) se na hrací ploše objeví v rámci náboru nových 
fotbalistů děti z místních mateřských škol, pro které bude na 

hřišti nachystáno několik dovednostních disciplín.

3. závod Moravské fourcross ligy 2010
(čtyři závodníci současně na trati)

Neděle 13. června 2010, skiareál a bikepark Fajtův kopec, Velké Meziříčí, 
od 9.00 prezence a trénink, od 12.00 kvalifi kace, od 13.30 start závodu

Kategorie: Rookie – 10–16 let, Hobby – 17 let a více
Startovné 300 Kč (v ceně je zahrnuta přeprava kol vlekem ke startu)

Přihlášky na místě v den závodu
Další informace: Jan Antoš, tel: 737 361 495, honza.antos@centrum.cz, 
info z místa konání: www.skivm.cz nebo +420 724 425 848, www.4x.cz

Závod Zlaté kolo Vysočiny je cyk-
listická akce určená pro širokou 
veřejnost, pro cyklisty bez rozdílu 
věku, pohlaví nebo výkonnosti. Tato 
akce je určena pro neregistrované 
nadšence cyklistiky a letošní, již 
devátý ročník se uskuteční v sobotu 
dne 19. června. Závod se jede po 
silnicích kraje Vysočiny a Jiho-
moravského kraje. Pořadatelem je 
obec Ruda u Velkého Meziříčí, kde 
je i start a cíl celé akce. Připraveny 
jsou tři různě dlouhé trasy. Podle 
výkonnosti si mohou cyklisté vybrat 
mezi délkami 50 km, 100 km a 200 
km. Celý průběh trasy je vyznačen 
speciálně vyrobenými značkami 
a značením na silnici. Na křižovat-
kách, které jsou nepřehledné, a na 
celé trati 50 km jsou pořadatelé, kte-
ří řídí dopravu a upozorňují na pro-
bíhající závod. Zlaté kolo Vysočiny 
se jede za plného silničního provozu. 
Tomu bylo i přihlíženo při výběru 
trati, která vede převážně po méně 
frekventovaných silnicích a snaží se 
vyhnout komunikacím první třídy.
Zlaté kolo Vysočiny se koná za pod-
pory přibližně třicítky menších či 
větších sponzorů převážně ze žďár-
ského a třebíčského okresu. Akce je 
ofi ciálně nahlášena a odsouhlasena 
Policií ČR a všemi obecními úřady, 
jejichž územím závod projíždí.
První ročník Zlatého kola Vysočiny 
se jel v roce 2002. Tento rok se jela 
pouze trať dlouhá 216 km. Další roč-
ník v roce 2003 se již jel na trasách 
106 km a 216 km dlouhých. Třetí 
ročník v roce 2004 byl ještě rozšířen 
o délku tratě 50 km. V roce 2004 se 
Zlatého kola Vysočiny zúčastnilo 
celkem 115 zájemců, pátého ročníku 
v roce 2006 se zúčastnilo již 285 

závodníků z Moravy i Čech a v roce 
2007 jelo 353 cyklistů. V roce 2008 
301 účastníků a loni v roce 2009 se 
zaregistrovalo 349 účastníků. Další 
informace o závodě, přihlášky, 
mapy tras, profi ly i archiv najdete 
na webových stránkách http://zla-
tekolo.webpark.cz.
Tři různé trasy považujeme za 
dostačující k uspokojení všech 
zájemců o cyklistiku. Nejmladšímu 
závodníku v dosavadní historii bylo 
5 let a nejstaršímu přes šedesát let. 
Závod je organizován dobrovolníky 
a cyklistickými nadšenci z Rudy 
a blízkého okolí. Zlaté kolo Vysoči-
ny je prezentováno prostřednictvím 
plakátů, deníků, informačních 
center a hlavně také uvedenými 
webovými stránkami.
V sobotu dne 19. června 2010 
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 na 
50 km. Po skončení závodu je jako 
obvykle připraveno občerstvení, 
guláš, steaky, tombola pro závodní-
ky, vyhlášení vítězů a diplomy pro 
všechny účastníky závodu.
Závodníci, kteří se přihlásí včas, tj. 
do 13. 6. 2010, ušetří na startovném, 
a proto nedoporučujeme nechávat 
přihlášení na poslední chvíli. Platba 
přes účet a složenkou je možná nej-
později týden předem, poté již pou-
ze v hotovosti na startu. Přihlášky 
přijímáme do 18. 6. 2010. Povinná 
je cyklistická přilba. Přihlášky 
ke stažení na webových strán-
kách http://zlatekolo.webpark.cz, 
e-mail: zlatekolo@centrum.cz.
Na viděnou v sobotu 19. června 
2010 v Rudě u Velkého Meziříčí!

V neděli 30. května 2010 se usku-
tečnilo v Březce 1. kolo v soutěži 
družstev SDH dospělých – okrsku 
Velká Bíteš. Přes nepřízeň počasí 
se soutěžící zúčastnili 3 disciplín. 
Štafetový běh s překážkami 4 × 
50 metrů, ověření teoretických 
znalostí formou testových otázek 
a požární útok. Úkolem soutěže 
je přezkoušení připravenosti dob-

rovolných jednotek pro případný 
zásah – fyzická a odborná připra-
venost hasičů a zásahové techniky. 
V soutěži se utkalo 9 sborů ze 12, 
které sdružuje okrsek Velká Bíteš. 
Jedno družstvo bylo smíšené. Dále 
závodila 3 družstva mladých hasičů. 
Na závěr proběhla soutěž jednotliv-
ců – běh na 100 metrů s překážkami 
za účasti 10 hasičů.          -dd-

19. 6. 2010 VYSOČINA CUP
31. 7. 2010 METEOR USA CUP
1. 8. 2010 KAKAP CUP
18. 9. 2010 MORAVIA PITBIKE CUP
19. 9. 2010 CHALUPA CUP
16. 10. 2010 METEOR CUP

Srdečně zveme všechny příznivce motoristického sportu na 
super podívanou při soubojích o prvenství. Občerstvení zajiš-
těno, pro nejmenší diváky malé dárky.
Action Racing Team Velké Meziříčí
Jezdci: 221 Barbora Laňková, 21 Vítězslav Dvořák, 25 Patrik 
Stupka, 96 Petr Stupka, 284 Martin Chalupa

Již IV. ročník se uskuteční dne 26. 6. 2010 opět na hřišti s 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.
Všechny příznivce kopané srdečně zvou pořadatelé.

V letošním roce po jednoletém 
přerušení se v Marseille ve Francii 
opět konal již 11. ročník meziná-
rodního turnaje mládeže ve fotbale. 
I nám se dostalo té cti a po boku 
mladších žáčků z Třebíče a star-
ších z Jihlavy navštívila Francii ve 
dnech 20.–25. 5. 2010 i naše starší 
přípravka r. 1999. Do Francie jsme 
dojeli v pátek večer po dvoudenní 
cestě autobusem přes Rakousko, 
Itálii a s několikahodinovou pau-
zou v Nice ve Francii jsme dorazili 
na místo. Co se týká organizace, 
ubytování a dalších věcí, vzhledem 
k zúčastněnému počtu týmů z něko-
lika zemí (60 týmů) se pořadatelům 
nedá nic vytknout, účast zde byla 
obrovská. Byly zde týmy z Francie, 
Polska, Rumunska, Maďarska, 
Švýcarska, Česka a další. V každé 
věkové kategorii bylo dvacet týmů. 
Utkání začala v sobotu – kdy naši 
chlapci odehráli čtyři zápasy s fran-
couzskými týmy JS Saint Julien, 
FC Grenoble, ES Parisienne a CO 
Merlains. Po celkem náročných 
zápasech, kdy kluci poznali i sou-
peře tmavé pleti, se kterými se 
v zápasech nikdy nesetkali, jsme 
po tomto dni s jednou remízou 
a bohužel s těsnými, přesto však 
s prohrami postoupili do dalšího 
dne. Druhý den pokračoval zhruba 
ve stejném duchu, ale tento den se 
klukům podařilo pokořit tým JS 
Saint Julien 2:0, což nám zajistilo 
celkově devátou příčku.
I naši kolegové z Třebíče a Jihlavy 
bojovali jako lvi a chlapci z HFK 
si vykopali sedmé místo a Jihlava 
nakonec za obrovského fandění na-
šich týmů, kdy hrála fi nálový zápas, 
na penalty podlehla a odvezla si 
druhé místo. Následovalo vyhlášení 
a odměnění všech zúčastněných 

sportovců a v pondělí po rozloučení 
se naše výprava chystala na odjezd 
domů, po prohlídce památek a ar-
chitektury města a návštěvy nád-
herného chrámu Panny Marie stráž-
né Notre Dame de la Garde, který 
se tyčí nad celým městem a bdí nad 
jeho obyvateli, jsme vyrazili domů. 
Samozřejmě ještě nemohla chybět 
i návštěva stadionu Olympique 
Marseille a místní pláže, přestože 
jsme za celou dobu pobytu neviděli 
jediný mráček a teploty se šplhaly 
ke 30 stupňům Celsia, tak moře moc 
tepla ještě nepobralo, všichni jsme 
se sice vykoupali, avšak na dlouhé 
plavecké výkony nejen kvůli teplotě 
ale i vlnám to nebylo. Po opět dlou-
hé cestě zpět domů jsme v úterý 
v odpoledních hodinách dorazili 
všichni zdraví a bez nejmenších 
potíží do našeho městečka, kde již 
čekala spousta natěšených rodičů, 
čímž bych rád poděkoval za bezpeč-
nou cestu se skvělými řidiči z fi rmy 
Uchytil a dále pak za průvod a za-
jištění všeho potřebného Zdeňku 
Petrovi a jeho dceři Aleně Petrové 
za překládání a organizaci na tomto 
výletě. Doufám, že našim klukům 
přinesl tento výlet jen to dobré, ať 
už vzpomínky a zážitky tak hlavně 
zkušenosti na fotbalovém trávníku 
a zjištění, že hrát a i vyhrát se dá 
i nad cizími týmy i nad hráči jiné 
pleti, že fotbal je hra a ne souboj, že 
se nemusí bát a když hrají srdcem, 
tak výsledkem je dobrý pocit ze 
hry i když zrovna nejsou na krku 
medaile. Mediálním partnerem byl 
týdeník Velkomeziříčsko. Turnaje 
se zúčastnili tito hráči: Jágrik A., 
Hekrdla P., Nováček J., Pól D., 
Jůda O., Kudláček P., Chevalier 
M., Dvořák Z., Kafka Z., Pártl P., 
Bula L.                                   -chal-

Přípravka hrála v Marseille
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FOTBAL

ATLETIKA

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

POHÁR ROZHLASUHÁZENÁ

MSD sk. D
FK Šardice – FC VM 3:0 (2:0)
Střelci: Crla (28.), Režný (32.), Vá-
lek (77.). Rozhodčí: Mrázek – Miko, 
Konečný, ž. k. 0:1 (H. Krejčí 57.), 
bez č. k. Diváků 150. Sestava FC 
VM: Chalupa – Z. Mucha, Z. Ve-
čeřa, Brychta, J. Krejčí – Dufek, 
Průša, Berka (72. E. Smejkal), 
Netrda – Veselý (65. Ďurica), 
Jaroš (85. L. Němec). Meziříčští, 
jak vidno z uvedené sestavy, na-
stoupili proti lídrovi soutěže bez 
nemocného P. Muchy, i nadále 
zraněného Berana a zaneprázdně-
ného Horta. Jediným pozitivem 
ve výčtu personálií byl, po dlouhé 
odmlce zaviněné zraněním, návrat 
L. Němce, který v závěru zápasu 
vystřídal okopaného Jaroše. Domá-
cí se přes nepříznivé zvěsti o jejich 
dalším účinkování v MSD chtěli 
rozloučit výkonem, na který jejich 
příznivci hned tak nezapomenou 
a zvláště v první půli hráli jako 
o život. Jejich roli jim ulehčil sou-
peř, který se často nechal vylákat 
na polovinu soupeře dál, než bylo 
zdrávo. Většinou pak Meziříčští 
o míč přišli a z bleskových protiú-
toků Šardic se rodily šance. Už v 7. 
min. po dlouhém autu od rohového 
praporku zneškodnil Chalupa tu-
tovku domácích zblízka. Za hosty 
odpověděl Berka průnikem k boku 
velkého čtverce, kde sice „udělal“ 
dva protihráče, ale př i pokusu 
o centr o míč přišel. Tím, že Velmez 
vinou nepřesností rychle přicházel 
o míč, tlak Šardic sílil. Jejich míče 
do křídelních prostor měly přesnost 
a následné centry do vápna zname-
naly stálé nebezpečí pro Chalupu, 
chytajícímu proti nepříjemnému 
slunci. Domácím to vyneslo jen 
sérii rohů a ke slovu se konečně do-
stává i Velmez, který díky Dufkově 
tečované střele rovněž zahrává dva 
rohy bez přímého ohrožení branky 
soupeře. Pak ale Jaroš prošel do 

Krajský přebor dorostu, junio-
rů a dospělých v Třebíči

Poslední květnový víkend se konal 
v Třebíči krajský přebor dorostu, 
juniorů a dospělých. V konkurenci 
atletů z celého kraje jsme získali 
10 medailí.

Z výsledků:
dorostenci

Jiří Havlíček 300 m př. 42,82 s, 
1. místo
Lukáš Homola 300 m př. 47,23 s, 
3. místo
Martin Bouček výška 160 cm, 
3. místo
koule 11,42 m, 3. místo
disk 31,62 m, 3. místo

junioři
Petr Holánek 1500 m 4:16,72 s, 
1. místo
Josef Studený 110 m př. 17,46 s, 
3. místo
400 m př. 62,19 s, 1. místo

ženy
Dana Harvey (Zemanová) 100 m 
př. 17,63 s, 2. místo
Radka Zedníčková oštěp 28,82 m, 
1. místo

Soutěže družstev dospělých
V ligových soutěžích družstev star-
tují za TJ Spartak Třebíč v 1. lize 
mužů Petr Holánek a Josef Stu-
dený, ve 2. lize žen Dana Harvey 
(Zemanová), Radka Zedníčko-

vá a Markéta Šulová (Vaňková).
Z výsledků 2. kola – sobota 5. 6. 
2010:
Petr Holánek 3000 m př. 09:55,19, 
4. místo (v současné době 2. místo 
v republikových tabulkách juni-
orů)
štafeta 4 × 400 m 3:32,32, 5. místo
Dana Harvey 100 m př. 17,67 s, 
2. místo
400 m př. 76,31 s – 5. místo
štafeta 4 × 400 m 4:36,05, 5. místo
Radka Zedníčková oštěp 29,33 m, 
5. místo
Markéta Šulová trojskok 10,03 m, 
6. místo
Pořadí družstev mužů po 2. kole
1. TJ Spartak Třebíč
2. AC Slovan Liberec, o. s.
3. TJ Sokol Hradec Králové
4. TJ Sokol Kolín-atletika
5. SK Nové Město nad Metují
6. TJ Liaz Jablonec n. N.
7. Hvězda SKP Pardubice
8. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

Pořadí družstev žen po 2. kole
1. AK Škoda Plzeň
2. TJ Spartak Třebíč
3. Spartak Praha 4
4. AC Domažlice
5. SK Čtyři Dvory Č. Budějovice
6. TJ Klatovy
7. TJ Sokol Stodůlky Praha
8. TJ Slavoj Pacov
9. AC Kovošrot Praha

-vill-

vápna, našel v gólové pozici Ve-
selého, jenže ten míč špatně trefi l 
a domácí si mohli oddechnout. O tři 
minuty později se už skóre měnilo, 
ovšem ve prospěch Šardic. Po jedné 
z rychlých křídelních akcí nestačili 
hosté semknout své řady a Crla 
kolem marně vybíhajícího Chalupy 
zajistil svému celku vedení. Šar-
dičtí nabuzeni prvním úspěchem 
pokračovali v započatém díle. Ve 
32. min. zachránila Velmez tyč, to 
už ale neplatilo o tři minuty později. 
Při nejhezčí kombinaci utkání na 
jeden dotek vč. zakončení obrana 
Meziříčí prostě nestíhala a Režné-
mu stačilo těsně před bránou míč 
jen lehce usměrnit ke vzdálenější 
tyči. Po přestávce na kratičkou 
chvíli svitla naděje hostům. Po 
zdařilé akci se už ve vápně uvolnil 
Jaroš, obránce jeho kličku neustál 
a v pádu rukou odrazil míč z dosahu 
už zcela volného střelce Velmezu. 
Na rozdíl od všech přihlížejících 
včetně domácích příznivců i funk-
cionářů se sudí rozhodl jasnou ruku 
v pokutovém území nevidět a ovliv-
nil tak průběh utkání přesto, že už 
v něm vlastně o nic nešlo. I přesto se 
Meziříčští snažili o případný zvrat. 
Naopak v 77. min. ve vápně nikým 
nepokrytý Válek hlavou pohodlně 
zvýšil na tříbrankový rozdíl. Snaha 
hostů o korekci málem vyšla v 82. 
min., kdy stačili domácí těsně před 
sbíhajícím Jarošem odvrátit jen na 
roh. Odražený míč Z. Mucha vrátil 
do vápna a Ďurica v jasné šanci pře-
střelil. Poslední slovo měli Šardičtí, 
ale na Chalupu, který jim vychytal 
i dorážku, tentokrát nevyzráli.
Trenér Milan Volf odehraný zápas 
zhodnotil: „Opět stejná písnička 
posledních kol – k soupeři jsme 
odcestovali nekompletní, bez Hor-
ta, Berana, Muchy P., Jedličky, se 
zraněním hráli Jaroš a Berka, proto 
jsme byli nuceni použít vyčkávací 
taktiku. Bohužel dvakrát se nám 
nepodařilo zachytit dlouhé míče 
za obranu a zbytečně jsme inkaso-

vali. Na začátku druhého poločasu 
nám byl upřen jasný pokutový kop 
za hraní domácího hráče rukou 
v pokutovém území. Mohli jsme mít 
možnost utkání ještě zdramatizovat. 
Tím ovšem nechci snižovat kvalitu 
a výkon Šardic, které byly lepší 
a zaslouženě vyhrály.“           -ber-
 1. Šardice 27 18 7 2 57:15 61
 2. Žďár n. Sáz. 27 15 4 8 46:30 49
 3. Slovácko B 27 14 6 7 51:26 48
 4. Velké Meziříčí 27 11 6 10 30:45 39
 5. Konice 27 11 5 11 35:39 38
 6. Uherský Brod 27 10 7 10 41:36 37
 7. Napajedla 27 11 4 12 37:41 37
 8. Třebíč 27 9 9 9 37:35 36
 9. Rosice 27 9 9 9 36:40 36
10. Pelhřimov 28 9 9 10 35:40 36
11. Vikt. Otrokovice 27 7 11 9 34:31 32
12. Vyškov 27 9 4 14 26:32 31
13. Blansko 27 7 10 10 37:45 31
14. Rousínov 27 5 11 11 27:41 26
15. Boskovice 27 4 6 17 31:64 18

I. A třída skupina B mužů
FC VM B – Jipap Přibyslavice 
0:0
Sestava domácích: Invald R. – Ne-
tolický, Kružík, Souček, Mucha O. 
– Smejkal L. (55. Jaša), Pól, Vítek, 
Kaminaras (65. Veselý) – Ďurica, 
Pokorný J. (70. Němec J.). Rozhod-
čí: Kopřiva – Janko, Prokop, delegát 
Šula. Diváků 70.
Na domácím stadionu U Tržiště 
přivítala (na jaře naposled na domá-
cí půdě) velkomeziříčská rezerva 
v sestavě oživené třemi dorostenci 
tradičního soupeře z Přibyslavic. 
Domácí si vytvořili od úvodních 
minut mírnou převahu, ale byli 
to nakonec hosté, kteří se po (pro 
Benfi ku již tradičním) zbytečném 
pokusu o „fotbalové“ řešení složité 
situace vedle vlastního pokutového 
území ocitli ve vyložené šanci, 
ze které napálili spojnici břevna 
a tyče. Domácí přidali a zanedlouho 
kontrovali tyčí, do které z bez-
prostřední blízkosti střílel Pól. Po 
zbytek utkání už to bylo jen velko-
meziříčské mužstvo, které bušilo do 
sevřeného bloku Přibyslavic. Ten 

JM liga muži
Sokol VM B – Ivančice B 23:29 
(10:14)
Hosté přijeli na zápas pouze v 8 
lidech, což ale kompenzovali svojí 
zkušeností. Do 27. minuty se do-
mácí se soupeřem prali o vedení. 
Domácí držel brankář Kůra, hosté 
nedělali chyby a dobře bránili. 
Bohužel naši hráči neproměnili 
několik vyložených šancí a sou-
peř naše chyby potrestal. Druhý 
poločas si Ivančice již vedení 
v zápase hlídaly a nedovolily zvrat. 
Domácím se nedařilo především 
v útoku, kdy střelecké pokusy byly 
hodně nepřipravené. Domácí zku-
sili i aktivní obranu 2–4, ale i s ní 
si zkušení hosté poradili a odvezli 
tak 2 body.
Sestava, branky: Kubát, Kůra – 
Novotný Václav (5), Fischer Radim 
(5/1), Trojan (4), Kaštan Jiří (4), No-
votný Radek (2), Rosa (1), Fischer 
Ladislav (1), Smolík (1). Trenér 
Šidlo L.                                  -nav-

JM divize dorostenci
Sokol Juliánov – Sokol VM 27:37 
(15:14)
V předehrávce víkendového kola se 
náš celek s minimem hráčů dokázal 
po změně stran výrazně zlepšit ve 
všech herních činnostech a po zá-
sluze zvítězit vysokým brankovým 
rozdílem. Zdlouhavá rozehrávka 
domácích a jejich zarputilost v prv-
ní části hry nevyhovovaly našemu 
hernímu projevu. Až změna v na-
šem obranném rozestavění přinesla 
ovoce v podobě rychlých útočných 
akcí s gólovým efektem, současně 
narůstal i rozdíl ve skóre (18:17, 
18:20, 21:26, 24:31).

Hráli: Poul O. – Bílek A. (12/1), 
Strašák Pa. (10), Krištof M. (6), Hla-
dík O. (4), Pospíšil Ma. (4), Krátký 
Mi. (1). Trenér Janíček M.

JM divize mladší žáci
SK Kuřim – Sokol VM 5:4, 4:13 
(1:7), nájezdy 9:8
Vyrovnaný souboj osobních obran 
zvládli lépe domácí. Ve druhé 
části utkání naši hráči daleko lépe 
spolupracovali, dostávali se do 
brankových příležitostí, které pak 
dokázali efektivně zužitkovat a po-
sléze zaslouženě zvítězit. Samostat-
né nájezdy zvládli lépe nejtěsnějším 
rozdílem domácí.
Hráli: Drápela Vojtěch – Janíček 
Martin (6), Fiala Martin (5), Blaha 
Tomáš (3), Ambrož Michael (2), 
Svoboda Filip (1), Macoun Filip, 
Pažourek Tomáš, Klapal Vojtěch. 
Trenér Janíček Martin.

JM divize starší žáci
SK Kuřim – Sokol VM 13:44 
(11:18)
První čtvrthodinu souboje se hrála 
vyrovnaná partie (5:6), a to díky na-
šemu nedůraznému výkonu zejmé-
na v obranné fázi. S přibývajícími 
minutami se začala projevovat herní 
a fyzická převaha Velkomeziříč-
ských. Po změně stran pak vysu-
nutá obrana a následné brejky zcela 
zdecimovaly domácí celek, který 
přidal první poločasovou trefu až 
ve 44. minutě (11:37)!!! Utkání se 
pak stalo „honbou“ za množstvím 
přesných zásahů.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(17/1), Svoboda Jan (13/1), Veselý 
Jan (6), Juránek Jakub (4), Pospíšil 
Jan (3), Blaha Martin (1), Janíček 
Martin, Lečbych Jan, Blaha Tomáš. 
Trenér Janíček.

-záv-

Úspěšně se prezentovali na at-
letických sportovních soutěžích 
žáci a žákyně ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí. Velmi dobrými výkony 
v soutěžních disciplínách: běh 
na 60 m, štafeta 4 × 60 m, běh na 
1500 m chlapci, dívky 800 m, skok 
vysoký, skok daleký a vrh koulí 
si družstvo chlapců ve složení: 
Martin Bouček, Jakub Havlíček, 
Michal Kyus, Ondřej Fikr, Radek 
Švihálek, Adam Komínek, Vít 
Chmelař, Ladislav Bárta, Martin 
Kališ a družstvo dívek ve složení: 
Šárka Malcová, Inna Hleba, Karo-
lína Novotná, Kristýna Vrábelová, 
Adéla Nováková, Marie Vávrová, 
Simona Štěpánková, Veronika 
Čamková, Andrea Zlámalová za-
jistilo poměrně suverénní vítězství 
na okresním kole 20. 5. ve Žďáře 
nad Sázavou a právo účasti na kole 
krajském. O týden později 25. 5. se 
sjela na atletický stadion v Třebíči 
nejlepší školní družstva atletů 
v rámci kraje Vysočina. Zde se již 
i přes snahu nepodařilo zopakovat 
osobní výkony, což v celkovém 
součtu znamenalo stříbrnou příčku 
starších dívek i starších chlapců za 
favorizovanými třebíčskými druž-
stvy. Bodovým součtem 6163 bodů 
si nakonec chlapci ZŠ Benešova 
Třebíč jako jediní zástupci kra-
je Vysočina vybojovali možnost 
startu na osmičlenném mistrovství 
ČR, které proběhne 7.–8. června 
v Olomouci.

Výsledky okresního kola 
20. května Žďár nad Sázavou

dívky
 1. ZŠ Oslavická VM 4 768 bodů
 2. ZŠ TGM Bystřice n. P. 4 593
 3. ZŠ Sokolovská VM 4 459
 4. Gymnázium Žďár n. S. 4 445

 5. Gymnázium Bystřice n. P. 4 390
 6. ZŠ Palachova Ždár n. S. 4 380
 7. ZŠ Školní VM 4 353
 8. II. ZŠ Žďár n. S. 4 257
 9. ZŠ Nádražní Bystřice n. P. 3 869
10. IV. ZŠ Žďár n. S. 3 737
11. ZŠ Velká Bíteš 3 666
12. III. ZŠ Žďár n. S. 3 555

chlapci
 1. ZŠ Oslavická VM 6 131 bodů
 2. ZŠ L. Čecha Nové Město n. M. 5 605
 3. ZŠ Palachova Ždár n. Sáz. 5 429
 4. ZŠ Školní Velké Meziříčí 5 230
 5. ZŠ Velká Bíteš 4 967
 6. ZŠ TGM Bystřice n P. 4 926
 7. II. ZŠ Žďár n. Sáz. 4 864
 8. IV. ZŠ Žďár n. Sáz. 4 730
 9. ZŠ Sokolovská VM 4 724
10. I. ZŠ Nové Město n. M. 4 628
11. ZŠ Nádražní Bystřice n. P. 4 594
12. Gymnázium Bystřice n. P. 3 861
13. III. ZŠ Žďár n. Sáz. 3 860

Krajské kolo 25. 5. Třebíč
dívky

1. ZŠ Třebíč Bartuškova 5701 bodů
2. ZŠ VM Oslavická 5251
3. ZŠ Havl. Brod Wolkerova 5249
4. ZŠ Jihlava Seifertova 5157
5. ZŠ Pelhřimova Krásovy Domky 4768
Individuální ocenění v rámci disci-
plín získaly ve vrhu koulí Veronika 
Čamková a Karolína Novotná.

chlapci
1. ZŠ Třebíč Benešova 6163 bodů
2. ZŠ VM Oslavická 5991
3. ZŠ Jemnice 5938
4. ZŠ Humpolec Hálkova  5544
5. ZŠ Jihlava Seifertova 5299
6. ZŠ Světlá n. S. Komenského 4360
Individuální ocenění v rámci disci-
plín získala štafeta 4 × 60 m ve složení 
Švihálek, Havlíček, Fikr, Bouček, ve 
skoku dalekém Ondřej Fikr, ve sko-
ku vysokém Martin Bouček, v běhu 
na 1500 m Michal Kyus.     -záv-

Okresní přebor mužů II. třída
Ujčov – Bory 3:1 (2:1)
Diváků 140. Branky: Zbořil Aleš, 
Kalda Roman, Čuhel Radek – Vá-
vra Martin. Rozhodčí: Stehlík Ru-
dolf, Stratený Michal, Soukupová 
Věra; ŽK: 1:2
Rovečné – Svratka 1:0 (0:0)
Diváků 100. Branky: Navrátil 
Jaroslav. Rozhodčí: Tomášek Petr, 
Mikyna Jaroslav, Skryja Stanislav
Bystřice B – O. Bítýška 2:2 (2:0)
Diváků 50. Branky: König Franti-
šek, Svoboda Jiří – Zeman Martin, 
Vařílek Marek. Rozhodčí: Novák 
Vladimír, Harvánková Iveta, Mareš 
František; ŽK: 2:1
Radostín – Nedvědice 3:3 (1:1)
Diváků 100. Branky: Inwald Jan, 
Prokop Lukáš, Kozel Josef – Pospí-
šil Jan 3. Rozhodčí: Beneš Viktor, 
Tomášek Petr, Soukup Jiří; ŽK: 2:2
Bobrová – Jimramov 7:0 (1:0)
Diváků 90. Branky: Plhal Ivo 3, 
Hrbek Tomáš 2, Blecha Václav, 
Srnský Miloš. Rozhodčí: Juda 
Jaroslav, Mareš František, Pajkr 
Jaroslav; ŽK: 0:2

V. Bíteš B – Vír 5:0 (3:0)
Diváků 60. Branky: Dufek Milan 
2, Císař Martin 2, Kadlec Jan. 
Rozhodčí: Myška Roman, Stehlík 
Rudolf, Dvořák Ondřej; ŽK: 0:2
Žďár B – Rad. Svratka 9:1 (5:0)
Diváků 100. Branky: Promberger 
Jaroslav 4, Zábranský Jiří, Neu-
bauer Michal, Chmelíček Radim, 
Rakšány Václav, Bureš Filip – Kříž 
Pavel. Rozhodčí: König Miroslav, 
Večeřa Pavel, Nebola Jaroslav; 
ŽK: 3:2
 1. Žďár B 24 20 3 1 98:18 63
 2. Bobrová 24 16 2 6 53:33 50
 3. Rad. Svratka 24 14 4 6 64:43 46
 4. Radostín 24 12 4 8 58:48 40
 5. Nedvědice 24 11 6 7 51:44 39
 6. V. Bíteš B 23 10 5 8 53:44 35
 7. Rovečné 24 10 5 9 36:33 35
 8. O. Bítýška 24 11 2 11 46:47 35
 9. Bory 24 9 5 10 51:49 32
10. Bystřice B 24 8 4 12 59:65 28
11. Ujčov 24 7 2 15 39:66 23
12. Vír 23 5 5 13 32:67 20
13. Svratka 23 6 1 16 39:57 19
14. Jimramov 23 1 4 18 19:84 7

Zdroj: www.fotbal.cz

však odolal i při mnoha rohových 
kopech a standardních situacích, 
kdy branku odstřeloval hlavou 
i nohou zejména Souček. Nejblíže 
gólu byl nakonec kapitán domá-
cích Kružík, jehož obstřel vytáhl 
hostující gólman Šimeček skvělým 
zákrokem znovu na roh. Nemnoho 
podobných situací na druhé straně 
zahrávali hosté nebezpečně, ale 
stereotypně na zadní tyč, takže si 
i obrana Benfi ky v čele se spolehli-
vým Invaldem vždy poradila.
V podobném duchu se odehrá-
val i druhý poločas. Tlak naší 
rezervy sílil, naopak hosté byli 
s přibývajícími minutami stále 
méně nebezpeční. Tvrdou střelou 
v akrobatické pozici se blýskl 
Ďurica, k zakončení se několikrát 
dostal i Pokorný, vždy ale z uctivé 
vzdálenosti, takže nevyprodukoval 
nic, s čím by si v pohodě chytající 
brankář Př ibyslavic neporadil. 
Domácí odstřelovali jeho branku 
desítkami centrů, ty ale nedokázaly 
najít adresáta – končily u obránců 
hostí nebo nejčastěji u protilehlé 
postranní čáry. V poslední minutě 
překonal velmi dobrého gólmana 
hostí hlavičkou O. Mucha, zasko-
čili však znovu obránci a (možná 
s přispěním hry rukou) dostali míč 
do bezpečí. Utkání se soupeřem 
nastoupivším v ne zrovna optimální 
formě i sestavě skončilo bezbranko-
vou remízou. 

-kre-
 1. Nová Ves 24 16 4 4 46:26 52
 2. Náměšť-Vícenice 24 16 3 5 53:28 51
 3. Budišov-Nárameč 24 12 6 6 41:28 42
 4. Rantířov 24 12 5 7 44:30 41
 5. Stonařov 24 10 10 4 47:28 40
 6. Rapotice 24 12 3 9 49:37 39
 7. Kouty 24 12 3 9 44:37 39
 8. Bohdalov 24 9 5 10 33:30 32
 9. V. Meziříčí B 24 7 8 9 31:31 29
10. Třešť 24 9 2 13 24:35 29
11. Přibyslavice 24 6 5 13 33:43 23
12. Štoky 24 6 3 15 34:49 21
13. Šebkovice 24 5 5 14 28:61 20
14. Křižanov 24 1 8 15 21:65 11

ZŠ Oslavická na krajském kole Poháru rozhlasu.   Foto: Vincenc Záviška

v neděli 13. 6. v 10.15 na Tržišti
Velmez se bude loučit s letošní jarní částí soutěže

a také se svým publikem tentokrát doma v utkání
s Blanskem. 


