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Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
110 let škol Světlá

11. května 2011 od 8 do 17 hodin

XXXIV. GASTRODEN
PROGRAM

Roman Vojtek, muzikál Pomáda
vystoupí ve 12.30 a 14.30 hodin

Moderní trendy v gastronomii s šéfkuchařem
Janem Kubelkou

PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ 
ŽÁKŮ ŠKOLY

slavnostní tabule, odbytová střediska,
slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně, carving

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
pozvánka k návštěvě Itálie – prezentace turistického regionu 

a italské kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC

celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior v přípravě 
Fancy Long Drinku
UKAŽ, CO UMÍŠ

celostátní cukrářská soutěž v kategorii Junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior Flair Speed Round
GASTRO ŠTAFETA

sportovně zábavná soutěž
PREZENTACE FIREM

SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ
POZNEJ, CO JÍŠ

soutěž pro žáky základních škol
DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM

Módní přehlídka v 13.15 a 15 hodin
Taneční vystoupení BOUNCE

Hudební vystoupení skupiny RABIES od 15.30 hodin

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
vás zve na výstavu rhododendronů
a doprovodných rostlin 18. 5.–22. 5.
Pracovní doba v době výstavy:
St, Čt 8–12, 13–17
Pá 8–12,13–18, Ne 14–18
www.zahradnictvivm.cz, Vídeň 91, tel.: 731 507 260

DNES
Sdružení obrany 

spotřebitelů
Pravidelná poradna SOS 
od 14 do 16 hodin v nové budo-
vě MěÚ (obecní živnostenský 
úřad, dveře č. 4).

Výstava 
mateřských škol

Společná výstava meziříč-
ských mateřských škol s ná-
zvem „Tady je náš svět, bu-
deme o něm vyprávět“ začíná 
vernisáží dnes 4. 5. v 15 hodin 
ve vestibulu kina JC a potrvá 
do 6. 5.
Více na straně 7

O lásce čili „Parle 
moi d’amour“

Divadelní představení s Ja-
nou Krausovou a Karlem 
Rode-
nem ve 
středu 
4. 5. 
v 19.30 
hodin 
ve 
velkém 
sále JC.
Více na straně 7

Výstava prací 
žáků ZUŠ Velké 

Meziříčí
Ve čtvrtek 5. 5. v 17 hodin ve 
výstavní síni Jupiter clubu bu-
de zahájena vernisáží výstava 
ZUŠ Vidíme svět tak trochu 
jinak.

Starosta zve 
na pietní akt

za oběti války
Starosta Velkého Meziř íčí 
Radovan Necid zve své spolu-
občany na pietní vzpomínku 
obětí II. světové války a velko-
meziříčské tragédie. Slavnost 
se koná 6. května 2011 u pa-
mátníku padlých na hřbitově 
Karlov, začátek je v 17 hodin. 
Pro zájemce město zajišťuje 
dopravu autobusem, odjezd 
bude v 16.30 hodin od Jupiter 
clubu se zastávkou U Smrč-
kových. Vzpomínkový akt 
spoluorganizuje Český svaz 
bojovníků za svobodu.   -měú-

Hotelová škola 
slaví 110. výročí

V příštím čísle naleznete dvou-
stránkovou prezentaci k 110. 
výročí založení škol Světlá.

Knihovna bude 
od 9. do 25. 5. 

uzavřena
Vážení čtenáři! Oznamuje-
me vám uzavření Městské 
knihovny Velké Mezi ř íčí 
od 9. do 25. 5. 2011 z důvo-
du revize fondu. Děkuje-
me za pochopení!    -měk-

Trh na náměstí
Město Velké Meziř íčí po-
řádá ve středu 11. 5. 2011 
řemeslný trh. Náměstí bude 
celý den uzavřeno.   -měú-

Povodí Moravy
bude žádat o peníze

na protipovodňová opatření
Příprava stavby protipovodňových opatření ve Velkém Meziříčí po-

kročila. „Souhlasili jsme s výstavbou i se všemi souvisejícími majetko-
právními převody. Máme hotové stavební a již i vodoprávní povolení,“ 
uvedl starosta Radovan Necid s tím, že příprava ze strany města je tím 
dokončena a předána investorovi, tedy Povodí Moravy.

„V současné době jsme před uzavřením trojstranné dohody s městem 
Velké Meziříčí. Nastaly komplikace s pozemky, za významné pomoci 
starosty Velkého Meziříčí se je podařilo vyřešit. Současně s pode-
psanou trojstrannou dohodou s městem Velké Meziříčí a stavebním 
povolením bude podána žádost o fi nancování na ministerstvo země-
dělství – do programu protipovodňová opatření II. etapa,“ potvrdil 
generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík a odhadl, že to bude 
do konce června.

Trojstrannou dohodu mezi Městem Velké Meziříčí, Ministerstvem 
zemědělství ČR a Povodím Moravy, s. o., Brno již 19. dubna schválilo 
velkomeziříčské městské zastupitelstvo a vše je nyní v rukou inves-
tora.

Stavba za více než 170 milionů korun by tak v ideálním případě mohla 
být zahájena již letos na podzim a ukončena na jaře 2013. „Je to pro 
město významná akce, neboť jde o ochranu majetku občanů. Jsem velmi 
rád, že se nám to podařilo dotáhnout až sem,“ dodal R. Necid.

Protipovodňová opatření
ochrání město před stoletou vodou

V současné době je město chráněno před desetiletou vodou. „Nová 
opatření jej ochrání před stoletou vodou,“ informovala tisková mluvčí 
Povodí Moravy Veronika Hrdá a dodala, že půjde o úpravy na obou 
řekách – Oslavě i Balince.

V rámci protipovodňových opatření budou upravena koryta řek, ale 
také mostní objekty, lávky a jezy. Silniční most v areálu fi rmy nkt cables 
bude přeložen, to znamená, že původní a kvůli možné povodni nevyho-
vující most bude odstraněn a osazen nově. U ostatních silničních mostů 
na řece Oslavě i Balince bude upravena niveleta dna koryta, ocelové 
lávky na obou řekách budou zvýšeny nad úroveň hladiny návrhového 
povodňového průtoku.

V areálu nkt cables bude navíc ještě odstraněn i jez.
„Další, Jeřábkův jez nad soutokem s Balinkou bude rekonstruován, a to 

tak, že pevná přelivná hrana bude snížena a jez bude doplněn vakovou 
hradicí konstrukcí,“ popsala Veronika Hrdá.

Krom toho budou podél koryta vodního toku vybudovány nové ochran-
né zídky a zvýšeny stávající nábřežní zdi zamezujících rozlivům.

Martina Strnadová

Řidiče čeká uzavírka 
Vrchovecké a Příkopů

Velkomeziříčské čeká uzavírka 
ulice Příkopy a částečná uzavírka 
ulice Vrchovecké. Důvodem jsou 
výkopové práce při výstavbě ve-
řejné kanalizace.

Na místní komunikaci v ulici 
Př íkopy se částečná uzavírka 
připravuje v době od 9. května do 
9. července 2011. Výkopové práce 
budou probíhat postupně, takže 
obyvatelé ulice se částečně ke svým 
domovům dostanou, pro ostatní má 
být ulice uzavřena.

Na Vrchovecké ulici se doprav-
ní omezení připravuje v době od 
16. května do 16. srpna 2011. 
Uzavírka by měla být částečná 
v celkové délce asi 600 metrů, 
konkrétně od mostu u Motorpalu 
až 300 metrů za křižovatku na Mos-
tiště. Jeden jízdní pruh vozovky 
zůstane průjezdný a provoz bude 
řízen světelnou signalizací. 

Martina Strnadová

Práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod ve 
Velkém Meziříčí a odkanalizování Mostišť jsou již 
v plném proudu. Začaly v březnu 2011 a skončit mají 
v červnu 2013. Jsou součástí druhé etapy rozsáhlého re-
gionálního Projektu ochrany vod Povodí řeky Dyje.

V současné době se pracuje na všech stavbách 
Velkomeziříčska, tedy na rekonstrukci čistírny od-
padních vod (ČOV) a odkanalizování Mostišť, ale 
i na kanalizaci v Oslavici. Pouze stavba kanalizace 
v ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí zatím na 
své zahájení čeká. Podle sdělení správce stavby ing. 
Vlastimila Horáka jsou zde řešeny otázky ohledně 
záruk a práce odstartují v květnu. „Na čistírně 
odpadních vod ve Velkém Meziříčí jsou nyní budo-
vány objekty aktivace, dosazovací a uskladňovací 
nádrže a byla přepojena trafostanice. V Mostištích 
byla zahájena část gravitační kanalizace a výtlaku 
do Velkého Meziříčí. V Oslavici probíhají práce na 
výtlaku z obce na ČOV do Velkého Meziříčí a část 
gravitační kanalizace. Práce probíhají dle schválené-
ho harmonogramu a dosud bylo proinvestováno cca 
5 procent fi nančních prostředků,“ popisuje aktuální 
situaci Vlastimil Horák.

Celý Projekt Dyje II byl zahájen už v říjnu 2010 
a dokončen bude v červnu 2013. „V průběhu podzimu 
a zimních měsíců zhotovitel pracoval na úkolech, které 
vyplývají z metodických pokynů správce stavby. Šlo 

Rekonstrukce čistírny i stavba 
kanalizace již probíhají

především o činnosti spojené s tvorbou realizační 
dokumentace, sestavení časového a fi nančního har-
monogramu a na dalších důležitých dokumentech,“ 
dodává V. Horák. Ten zastupuje správce stavby, jenž 
vzešel z výběrového řízení a stalo se jím sdružení 
GEOtest + AP Investing. Za zhotovitele pak bylo 
vybráno sdružení fi rem Unistav a Chemkostav.

Intenzifi kace ČOV je největší 
stavbou celého projektu

Jednotlivé stavby na Velkomeziříčsku zahrnují 
intenzifi kaci čistírny odpadních vod za 144,6 milionu 
korun bez DPH a kanalizaci na Vrchovecké za 19,3 mil. 
korun bez DPH, obojí ve Velkém Meziříčí. U ČOV 
bude po rekonstrukci zvýšena její kapacita z nynějších 
16 467 EO na konečnou kapacitu 22 300 EO (tedy 
ekvivalentních obyvatel). V případě kanalizace jde 
o doplnění dvou chybějících kilometrů. „Intenzifi kace 
ČOV ve Velkém Meziříčí je zdaleka největší stavbou 
v rámci Projektu Dyje II,“ podotýká V. Horák a dodává, 
že by měla skončit v červnu 2012. Potom bude probíhat 
roční zkušební provoz.

V Mostištích bude v rámci projektu doplněna chybě-
jící kanalizace v délce 6,7 km, což představuje fi nančně 
téměř 41 milionů korun, a v Oslavici doplnění kanali-
zace v délce 6,5 km za 36,8 mil. korun bez DPH.

(Pokračování na straně 2.)

Práce na intenzifi kaci čistírny odpadních vod v Nesměři jsou již v plném proudu.    Foto: Martina Strnadová
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Po vzájemné dohodě pozval místostarosta města Josef Komínek radní 
kraje Vysočina pro oblast školství Marii Kružíkovou do Velkého Meziříčí 
k diskuzi o dalším postupu tzv. optimalizace středního školství. Toto se-
tkání proběhlo 27. dubna na radnici v den, kdy paní Kružíková navštívila 
gymnázium, kde hovořila s řediteli středních škol ve Velkém Meziříčí.

Tohoto setkání se zúčastnili RNDr. Jan Blažek, RNDr. Petr Vrána 
a radní města Miroslav Jágrik. Přítomní vyslovili přání zachovat všech-
ny druhy středních škol ve městě a poskytnout tak studentům možnost 
učňovského, odborného i všeobecného vzdělání bez nutnosti dojíždění 
do vzdálenějších měst.

Marie Kružíková během jednání ubezpečila přítomné, že není zastán-
kyní žádných neuvážených kroků, nastínila problémy demografi ckého 
vývoje a možná opatření k minimalizaci nutnosti zcela uzavřít školu, 
která nezíská dostatek studentů, a přesunout výuku do okolních měst. 
V případě Velkého Meziříčí by převzala studenty škola v Třebíči. Ve 
vzájemné spolupráci je třeba řešit konkrétní situaci v našem městě, aby 
to bylo nejvhodnější pro naše školy. Nastínila variantu se sloučením 
pouze dvou škol ve Velkém Meziříčí. Otázka víceletých gymnázií byla 
dalším tématem, kterému jsme se věnovali. Názor zástupců města je 
jednoznačný. Pokud rušit víceletá gymnázia, tak v celé ČR na základě 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ne jen 
ve vybraných městech bez posouzení všech aspektů. Marie Kružíková 
upozornila na fakt, že přestup žáků na víceleté gymnázium je zásahem 
do základního školství ve městě. Jejím cílem je nachystat materiál, který 
předloží krajským zastupitelům, aby se mohli zodpovědně rozhodnout 
na základě kvalitních informací a v neposlední řadě i podle stanoviska 
zástupců městských samospráv.

Na závěr jsme se vzájemně ujistili, že tato schůzka rozhodně nebyla 
poslední a že v diskuzích na toto téma budeme pokračovat.

Miroslav Jágrik, radní města, foto: archiv VMsko

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov, nezisková organizace, 
poskytující sociální služby pro 
občany z okraje společnosti – ma-
teriální pomoc sociálně potřeb-
ným, azylové ubytování i pracovní 
příležitost (více na www.diako-
niebroumov.org)–, vyhlašuje sbírku 
použitého ošacení:
letního a zimního oblečení (dám-
ské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utě-
rek, záclon, látek (minimálně 1 m2, 
prosíme, nedávejte nám odřezky 
a zbytky látek)
domácích potřeb – nádobí bílé i čer-
né, skleničky – vše nepoškozené
vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi – veškerou nepoškozenou

hraček – nepoškozené a kompletní.
Věci, které vzít nemůžeme: 

ledničky, televize, počítače a jinou 
elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů, nábytek, 
znečištěný a vlhký textil, jízdní kola 
a dětské kočárky – ty se transpor-
tem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční 16. května 
2011 od 8 do 17 hodin a 17. května 
2011 od 8 do 14 hodin v obřadní 
síni budovy radnice ve Velkém 
Meziříčí.

Věci prosíme zabalte do igelito-
vých pytlů či krabic, aby se nepo-
škodily transportem.

Děkujeme za vaši pomoc. Bližší 
informace vám rádi sdělíme na: tel.: 
224 316 800, 224 317 203.    -db-

Sbírka v budově radnice

(Pokračování ze strany 1.)
Město zaplatí 65 milionů korun

Probíhající akce byla označena jako vůbec největší v novodobé historii 
Velkého Meziříčí. Město totiž ze svého zaplatí více než 65 milionů korun, 
přičemž na celou částku si hodlá vzít úvěr. Stavba ve Velkém Meziříčí včet-
ně jeho místní části Mostiště je součástí rozsáhlého regionálního Projektu 
ochrany vod Povodí řeky Dyje II, jenž si vyžádá fi nanční sumu dosahující 
700 milionů korun. Na projekt regionu Žďársko, který je v rámci projektu 
Dyje II největší, neboť objemově činí jeho polovinu, z toho připadá více 
než 346 milionů korun a samotné Velkomeziříčsko se podílí 205 miliony 
korun. Zbytek připadá na Novoměstsko. Přitom původně předpokládaná 
cena pro celé Žďársko byla v žádosti o dotaci vyčíslena na 665 milionů 
690 tisíc korun. Vysoutěžená cena celého projektu Dyje II se tak nakonec 
dostala na cca 57 % předpokládané ceny uvedené v žádosti.

Projekt je fi nancovaný v rámci Operačního programu životní prostředí 
2007–2013 Evropskou unií, která jej hradí ze 72,7 procenta. Státní fond 
životního prostředí ČR se podílí 4,3 % a regionální svazky měst a obcí 
doplácejí 23 %. Celý projekt zahrnuje celkem čtyři regiony, a to Blanen-
sko, Jihlavsko, Třebíčsko a Žďársko.

Objednatelem celého projektu je Svaz vodovodů a kanalizací měst 
a obcí, s. r. o., který vystupuje jako manažer projektu a dále jednotlivé 
regionální svazky měst a obcí. Na Velkomeziříčsku je to Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko.                                                  Martina Strnadová

Rekonstrukce čistírny i stavba 
kanalizace již probíhají

Velkomeziříčští radní zahajují 
svá pravidelná zasedání v terénu. 
Navštěvují postupně všechny pří-
spěvkové organizace města, aby se 
seznámili s problémy, které je trápí. 
„Dvě až tři hodiny před jednáním 
rady věnujeme práci v terénu. Jde 
v podstatě o mapování městského 
majetku a jeho stavu s ohledem na 
rozpočet města a jeho možnosti,“ 
informuje starosta města Radovan 
Necid. Podle něj se tak radní přímo 
na místě na vlastní oči přesvědčí, 
který z problémů je skutečně akutní 
a je nutné řešit jej neodkladně. „Na-
příklad u školní jídelny a kuchyně na 
Poštovní ulici jsme měli představu, 
že je budeme postupně nově vybavo-
vat. Ale na místě jsme se přesvědčili, 
že to tak nejde a že bude nutné udě-
lat to komplexně naráz,“ popisuje 
starosta zkušenosti z terénu. Další 
z nich je třeba ta, že u základní školy 
na Sokolovské je ve velmi špatném 
stavu opěrná zeď, což bude také 
nutno opravit neodkladně.

Od března letošního roku tak již 
městská rada navštívila postupně 
základní školu na Sokolovské a s ní 
i tělocvičnu v Charitě či zmiňova-
nou jídelnu na Poštovní. Za dalších 
čtrnáct dnů si radní prohlédli dům 
dětí a mládeže a po něm zase mu-
zeum. Naposledy byli v mateřských 
školách. V budovách MŠ Soko-
lovská a Čechova konkrétně 20. 
dubna. Ředitelka Božena Suchán-
ková je radním ukázala od kotelny 

až po střechu. 
„Osobně jsme 
se přesvědčili, 
že stav těchto 
budov je velmi 
velmi neutě-
šený, a to jak 
střechy, tak 
oken. Je po-
třeba to řešit 
i v př ípadě , 
že  nedosta-
neme dotaci 
na zateplení. 
Musíme se tím 
vážně zabývat, 
protože okna 
vypadávají 
z rámu a jsou 
tam problémy 
jak v létě s tep-
lem, tak v zimě 
zase se zimou 
a samozřejmě 
také se zaté-
káním,“ popsal starosta výsledek 
prohlídky. Na opravu by podle něj 
bylo možné využít například fi nan-
ce, jež byly původně vyhrazené na 
vybudování nové třídy mateřinky 
v budově základní školy na Oslavic-
ké, kterou město nakonec realizovat 
nebude. Ředitelka Suchánková pak 
radní vzala i do školní zahrady. 
Konkrétně ta na Sokolovské trpí ne-
vítanými návštěvami mladistvých 
výtržníků, kteří chodí do zahrady 
kouřit, ničí plot a poškozují další 

majetek. Stejně tak budova této MŠ 
je jednou z těch nejčastěji vykrade-
ných či jinak poškozených. „Jedna 
z věcí, co mi hodně vadí, je právě 
vandalismus mladých,“ říká k tomu 
Radovan Necid s tím, že město 
investuje do oprav nemalé fi nance, 
které tak často přijdou nazmar.

Po mateřských školách radní 
hodlají dále navštívit místní čás-
ti Velkého Meziříčí – Mostiště, 
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, 
Olší nad Oslavou, Hrbov a Svaře-

nov včetně škol, které v některých 
z nich jsou. To by měli stihnout do 
začátku letních prázdnin. Od srpna 
pak budou pokračovat domem s pe-
čovatelskou službou, oběma areály 
technických služeb, tedy novým 
i starým, včetně pohřební služby. 
S novým školním rokem pak plánují 
zajít i na ZŠ Oslavická a ZŠ Školní. 
V říjnu by pak měli zakončit návště-
vou městské správy bytů, Obecníku 
a základní umělecké školy.

Martina Strnadová

Radní kontrolují městský majetek přímo na místě

Loupežné přepadení
V neděli 24. 4. došlo k loupež-

nému přepadení ženy na ulici 
Hybešova ve Velké Bíteši. Před 
jedenáctou hodinou večer přistoupil 
k poškozené, která se nacházela 
na chodníku v blízkosti mostu, 
muž a začal prohledávat kapsy její 
bundy, tomu se žena bránila. Přitom 
upadla na zem. Muž jí z ruky vytrhl 
mobilní telefon a z kapsy vytáhl 
peněženku. Zmocnil se finanční 
částky 230 korun. Peněženku a te-
lefon ženě vrátil a z místa odešel. 
Poté, co byla loupež policistům 
oznámena, začaly policejní hlídky 

po pachateli okamžitě pátrat. Toho 
se jim podařilo nalézt a zadržet. 
Policejní komisař zahájil trestní stí-
hání tohoto muže, který byl obviněn 
ze spáchání zločinu loupež.

Havaroval na kole
Dne 25. 4. v 18.35 hodin jel po 

silnici II. třídy ve směru od Strá-
necké Zhoře k Velkému Meziříčí 
osmadvacetiletý cyklista. Při jízdě 
v přímém úseku nezvládnul řízení 
jízdního kola a spadl na komunika-
ci. Při pádu utrpěl vážné zranění, se 
kterým byl letecky transportován 
do brněnské nemocnice.

-PČR-

Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí letos opět otevře svoji věž. 
Zájemci o prohlídku nejen jejích vnitřních prostor, ale i o atraktivní po-
hled na město a jeho okolí z padesátimetrové výšky, mohou vystoupat po 
více než sto padesáti schodech až na věžní ochoz již od prvního června. 
Právě na Mezinárodní den dětí bude totiž zahájena sezona. Ale výjimečná 
možnost se zájemcům naskytne i předtím – 27. května během akce Noc 
kostelů, do které se zdejší chrám letos poprvé také zapojil. Tehdy budou 
moci z výšin pohlížet na město poněkud netradičně, totiž v noci. (Blíže 
o této akci čtěte na straně 5.)

Sezona prohlídek věže skončí stejně jako v loňském roce, tedy s po-
sledním prázdninovým dnem – 31. srpna. Beze změny zůstane i otevírací 
doba – od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. 

I výše vstup-
ného je stejná 
– 10 korun za 
osobu. „Necha-
li jsme všechny 
podmínky tak, 
jak byly, včetně 
ceny. Je to ově-
řené, zaběhané, 
není důvod nic 
měnit,“ podotkl 
k tomu starosta 
Radovan Necid. 
Jed nu nov i n-
ku však přece 
jenom př idal: 
„V  l e t o š n í m 
roce návštěvu 
v ě ž e  o b o h a -
tí třírozměrný 
model městské 
památkové zóny, 
který zhotovili 
studenti střed-
ní průmyslové 
školy stavební 
v  Havl íčk ově 
Brodě.“

Věž bývá ote-
vřena každoroč-

Výluka na trati 252
Křižanov – Studenec (a zpět) 

Velké Meziříčí – Křižanov
Dne 5. května od 7.40 do 14.30 hodin proběhne na výše uvedeném 

úseku výluka. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Umístění zastávek náhradní 
autobusové dopravy: Křižanov – před výpravní budovou, Martinice – na 
hlavní silnici cca 150 m od zastávky ČD, Velké Meziříčí – před výpravní 
budovou.                                                                                              -čd-

Novinkou letošní sezony ve vel-
komeziříčském muzeu je exponát 
měsíce. Cílem je představit fondy ze 
sbírek muzea, které nebyly doposud 
vystaveny, jelikož neměly souvztaž-
nost s ostatními expozicemi.

Předmět je možné prohlédnout si 
nejen přímo v prostorách muzea, ale 
také na webových stránkách.

Trojdílný příbor – 
nůž, lžíce, vidlička
Střední Evropa (?), 17. století

Exponát měsíce
Neznačený st ř íbrný př íbor 

p ředst av uje luxusn í p ř í k lad 
raně barokní kultury stolování. 
Rukojeti jsou dekorovány precizně 
tvořenými fi gurami a dekoracemi. 
Ze souboru zvláště vyniká lžíce 
s propracovanou rukojetí, kterou 
zakončuje antikizující motiv dvou 
beraních hlav s propletenými rohy. 
Příbor je uložen v polstrované 
kazetě, která byla vytvořena se-
kundárně. 

-muz-

Radní města při návštěvě mateřské školy na Sokolovské ulici.         Foto: Martina Strnadová

ně turistům, ale i zdejším zájemcům, kteří rádi sledují měnící se pohled 
na centrum města i okolí, od roku 2005. Za celou sezonu se jich většinou 
sejdou tak čtyři až pět tisícovek. V roce 2009 navíc přibyla do tří pater 
věže obnovená výstava fotografi í z historie Velkého Meziříčí. Stovka 
snímků je rozložena na čtyřiadvaceti panelech. Zachyceny jsou na nich 
významné dominanty města, židovská část, nechybí ani zvony. Doplňkem 
expozice je tištěná brožura s fotografi emi, kterou mohou návštěvníci získat 
na místě a dozví se z ní o věži vše podstatné.                                                                

Martina Strnadová

Od června můžete navštívit kostelní věž

 Foto: Martina Strnadová
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Veřejnost rozhodla o vítězství koncertu 
Carl Orff-Carmina Burana a ocenila 
opravu farní stodoly v Osové Bítýšce
Více než šest tisíc respondentů rozhodlo svými hlasy o rozdělení cen 

Zlaté jeřabiny – Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010. Veřej-
nost letos ocenila pořadatele koncertu k 30. výročí dětského sboru Kvítek 
z Libice nad Doubravou v kategorii Kulturní aktivita. Ve druhé kategorii 
Péče o kulturní dědictví hlasující jednoznačně preferovali obnovy farních 
a kostelních památek. Nejvíce hlasů do ukončení hlasování přišlo pro 
opravu a využití farní stodoly v Osové Bítýšce. „Především v kategorii 
Kulturní aktivita bylo pořadí na prvních pěti místech velice těsné. Je 
chvályhodné, že jde ve většině případů o aktivity na menších městech, 
určené široké veřejnosti, často s dlouholetou tradicí,“ uvedl krajský 
radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Škaryd s tím, že už 
třicítka nominací, ze kterých veřejnost vybírala, byla v obou kategoriích 
velice silná a pestrá.

Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina 2010 v kategoriích:
Kulturní aktivita

1. Carl Orff-Carmina Burana – koncert k 30. výročí dětského sboru 
Kvítek, Libice nad Doubravou

2. Brouk v hlavě – divadelní inscenace, Rynárec
3. Otevřeno Jimramov – multižánrový festival, Jimramov

Péče o kulturní dědictví
1. Oprava a využití farní stodoly v Osové Bítýšce
2. Obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rouchovanech
3. Obnova fasády domu č. p. 72 v Nerudově ulici, Třešť

V každé kategorii si zástupci vítězných počinů rozdělí 60 tisíc korun. 
Šeky na konkrétní částky předá vedení kraje Vysočina přímo oceněným 
na slavnostním večeru Zlaté jeřabiny, který je naplánován na 19. května 
2011 v Horáckém divadle v Jihlavě.

Do obdobné přeshraniční soutěže, kterou pořádá partnerský region 
Dolní Rakousko, za Vysočinu postupují:

Kategorie Kulturní aktivita: Open air koncert Mahler GALA v Ka-
lištích a Dřevořezání – tradiční setkání řezbářů v Třešti

Kategorie Péče o kulturní dědictví: Obnova zámku v Jamném a Zá-
chrana souboru budov chudobince (Hotel Joseph 1699) v Třebíči

O těchto nominacích rozhodoval odborný pracovní tým. U jednotli-
vých projektů se hodnotila především jejich kvalita a dopad na kulturní 
život v kraji, dále pak originalita, udržitelnost a zapojení občanů v rámci 
projektu.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Velkomeziříčské muzeum nena-
bízí pouze prohlídku expozic, ale 
také možnost vypůjčit si odbornou 
literaturu. Knihovna pečuje o jede-
náct tisíc svazků.

K dispozici je nejen literatura tý-
kající se regionu, ale čtenáři zde na-
leznou také tituly z oboru historie, 
umění, numismatiky, náboženství, 
pozemních komunikací, etnografi e, 
politiky či vlastivědy.

Knihovna má zpracováno a za-
evidováno zhruba pět set kusů 
starých tisků (tímto termínem 
jsou označovány knihy vytištěné 
v letech 1501–1800) a dalších pu-
blikací z devatenáctého a počátku 
dvacátého století. Většina těchto 
starých titulů jsou knihy duchov-
ního obsahu (bible, sbírky kázání, 
modlitební knihy), vedle toho se zde 
objevuje i beletrie, lékařské knihy 
a cestopisy. K nejstarším exemplá-
řům patří Bible Severýnova z roku 
1529 či Historie církevní z roku 
1594 z tiskárny Daniela Adama 
z Veleslavína.

Zhruba devatenáct set titulů je 
umístěno v konzervačním fondu, 
kde jsou knihy evidovány jako 
sbírkové předměty. Do fondu jsou 

zařazeny tituly, které se vážou 
k oblasti Velkomeziříčska. Patří 
sem rovněž knihy, které byly ve 
městě vydané nebo jejichž autoři 
z tohoto regionu pocházejí. Příkla-
dem mohou být Šaškovy tisky nebo 
dílo Jakuba Demla.

Muzeum rovněž odebírá ně-
kolik periodik, jako je Časopis 
Matice moravské, Český časopis 
historický, Numismatické listy, 
Vlastivědný věstník moravský, 
Český lid, Velkomeziříčsko nebo 
Vysočina.

V knihovně se archivují výtisky 
týdeníku Velkomeziříčska již od 
roku 1919, kulturní zpravodaje, 
Časopis Matice moravské od roku 
1872, Filozofi cký časopis, Lumír 
či Květy z devatenáctého a počát-
ku dvacátého století. Podrobnější 
seznam je umístěn na webových 
stránkách muzea.

Některé knihy je možné vypůjčit 
si pouze prezenčně, jiné si mohou 
čtenáři odnést s sebou domů.

Knihovnu lze navštívit v pondělí, 
ve středu a v pátek od 8 do 14 ho-
din, v úterý a ve čtvrtek od 12 do 
17 hodin.

-muz-

Muzejní knihovna
nabízí přes jedenáct tisíc svazků

Kultura je v současné době ovlivněna komercí. Ceny jednotlivých po-
řadů i další vstupy, jako ozvučení, osvětlení, doprava, autorské poplatky 
atd. výraznou měrou rostou.

Velkou překážku úspěšnému diváckému naplnění realizovaných pořadů 
a tím současně jejich ekonomickém zabezpečení představují média, která 
nabízejí pohodlnější konzumaci kulturních pořadů, 
solventnost návštěvníků, jež je mnohdy ještě umoc-
něna jejich vlastní pohodlností, takže raději zůstávají 
u svých přijímačů, než by šli na tzv. „živé kulturní 
vystoupení“ do svého kulturního zařízení.

Jupiter club se stále častěji dostává do rozporu při přípravě kulturní 
nabídky. Na jedné straně se snažíme co nejvíce naplňovat potřeby našich 
občanů kvalitním spektrem kulturních i zábavných pořadů. Při jejich 
realizaci svádíme souboj s velkým nepřítelem, penězi. Mnohokráte 
zvažujeme rozhodnutí na pomyslných miskách vah, kde na jedné straně 
jsou kulturní potřeby občanů a na druhé fi nanční pokrytí těchto potřeb. 
Hlas ekonoma našeptává: „Nepořádej tuto akci, bude nejspíš prodělečná, 
zruš ji.“ Hlas kulturního pracovníka tvrdě oponuje: „Uspořádej tuto akci, 
občané tohoto města si zaslouží být obohaceni o umění, zábavu, poučení, 
jsi tu pro ně.“ Jsem přesvědčen, že naše nabídka, kterou pro občany města 
i okolí připravujeme, je bohatá, programově vyvážená a i z ekonomického 
hlediska uvážlivě volená. Přesto se stane, že některý z pořadů musíme 

zrušit. Bylo tomu tak u koncertu Musica Dolce Vita, kde zájem projevilo 
pouhých šest diváků, a u pořadu Kučerovci, kde si vstupenky zamluvila 
zhruba dvacítka posluchačů. Věřte, že nás to netěší. Zrušení jakéhokoli 
pořadu pro nás představuje osobní prohru.

Naší prohrou především v oblasti důvěry byla akce, která se v Jupiter 
clubu uskutečnila před více než týdnem. Skupině 
mladých pořadatelů jsme pronajali prostory velkého 
sálu pro uspořádání hudební akce hip hop. Naši dob-
rou vůli i snahu pořadatelů zorganizovat něco pro své 
vrstevníky zcela zlikvidovala skupina několika neu-

rvalců. Pomalovali zařízení v prostorách velkého sálu a zřejmě i některé 
domy ve městě. Připravili plno práce i pro městskou policii. Třikrát škoda. 
V Jupiter clubu už takovou akci určitě nepovolíme. Pořadatelé získali 
nepříjemnou zkušenost, že každá dobrá věc je po zásluze potrestána.

Zamysleme se nad způsobem svého žití. Nežeňme se pouze za priori-
tami dnešní doby, jimiž se stalo vlastní ego a konzum. Zastavme se na 
chvíli, zamysleme se nad tím, jak trávíme svůj volný čas, jak ho tráví 
naše děti.

Přijměme poučení Jana Wericha: „Já myslím, že civilizace není dobrá, 
když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom po-
hodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce“.

Mgr. Milan Dufek, ředitel JC

Zamyšlení

Velkomeziříčské lyžařce Veroni-
ce Čamkové se letos podařil zcela 
výjimečný úspěch. Na březnovém 
mistrovství České republiky v alp-
ských disciplínách v žákovské ka-
tegorii vybojovala během jediného 
víkendu hned tři zlaté medaile. 
Zvítězila totiž ve všech třech disci-
plínách – tedy v super-G, v obřím 
slalomu i ve slalomu. K takovému 
výsledku jí za město Velké Mezi-
říčí poblahopřál starosta Radovan 
Necid, který jej označil za jeden 
z největších úspěchů sportovců 
města v historii Velkého Meziříčí 
vůbec a v lyžování zvlášť. Dnes 
vám s touto talentovanou patnác-
tiletou spor tovkyní př inášíme 
rozhovor a jak jinak než hlavně 
o lyžování. Přítomni byli i její dva 
trenéři – Veroničin otec Vratislav 
Čamek a Ondřej Vokoun, který je 
jejím kondičním trenérem od roku 
2008. Oba některé odpovědi Vero-
niky doplňovali.
Kterých svých lyžařských úspě-
chů si ceníš nejvíc?

Za svůj největší úspěch, až do 
toho mistrovství republiky, považu-
ju druhé místo v Kanadě před dvě-
ma lety ve slalomu, pak olympiádu 
dětí a mládeže vloni v Liberci – tam 
jsem měla v obřáku stříbro a ve 
slalomu zlato. Letos jsem dokázala 
vyhrát celý Český pohár, získala 
jsem nejvíc bodů.

Vratislav Čamek: Já bych ještě 
doplnil, že v letošní sezoně jsme se 
zúčastnili Topolina v Itálii, což je 
neofi ciální mistrovství světa žáků, 
kde Verča skončila šestá a od třetí 
příčky ve slalomu ji dělily jenom tři 
desítky, což bylo úplně fantastické. 
A v obřáku skončila osmá, což je 
taky dobré. A druhé neoficiální 
mistrovství světa ještě proběhlo 
v Kanadě ve Whistleru.

Ondřej Vokoun: Závody ve 
Whistleru proběhly 8.–10. dubna. 
V super-G byla Verča devátá, v ob-
řím slalomu jedenáctá a ve slalomu 
čtvrtá. U toho slalomu je potřeba 
zmínit, že byla po prvním kole 
třetí, ale pak napadl sníh, zhoršila 
se trať, a tak z toho bylo čtvrté 
místo. Ale i to je super výsledek 
stejně jako i umístění v super-G. 

Veronika Čamková: Baví mě úspěchy
Verča držela krok s Kanaďankami 
i Američankami.
Co na Kanadu říkáš ty sama, 
Veroniko?

Byl to super zážitek. Poznala 
jsem se se svými vrstevnicemi ze 
světa, otestovala jsem si je i to, jak 
na tom jsem sama.

Vraťme se na začátek – od jaké-
ho věku se lyžování věnuješ?

Závodně asi od pěti roků.
První „krůčky“ na lyžích jsi za-
hájila dřív?

To bylo od čtyř let.
Věděla jsi už od začátku, že lyžo-
vání je ten pravý sport pro tebe, 
nebo jsi hledala i mezi jinými 
aktivitami?

No hned asi ne. Ale začali jsme 
jezdit lyžařské závody tady na 
Fajtově kopci – Vysočinu a tu jsem 
vyhrála. Tak jsme pokračovali 
dalšími závody v Novém Městě, 
na Jalovci, tam se mně taky dařilo, 
pak dál republikové závody – Head 
cup a Fun Sport cup – dařilo se mi 
víc a víc…
Jiný sport jsi tedy už nezkoušela?

Když jsem byla malá, hrála jsem 
fotbal a dělala gymnastiku, ale jen 
krátce.
Kdo byl tvým prvním trenérem 
lyžování?

Začínala jsem s tátou. Pak jsem 
jezdila s Jardou Petříkem, to bylo, 
myslím, v předžácích. Potom jsem 
trénovala dvě sezony se Zdendou 
Šafářem, první rok ve starších žá-
kyních s Jirkou Vašíčkem a teď zase 
s tátou. Kromě něho mě trénuje ješ-
tě Ondra Vokoun na letní přípravu, 
děláme kondičku – jezdí s námi na 
ledovce a děláme tam spolu fyzičku, 
protažení atd.
A táta?

Táta mě trénuje na lyžích, dělá 
lyže, servis…
Kolik ti zabere trénink času 
a jak jej zvládáš dohromady se 
školou?

Já mám ve škole individuální 
plán (Veronika je žákyní ZŠ Osla-
vická – pozn. red.), takže učitelé mi 
to tolerují. Vycházejí mi vstříc, dá 
se s nimi bez problémů domluvit. 
Přijedu, řeknou mi – napíšeš si 
zítra písemku – v pohodě. Jinak se 

dá říct, že lyžování mi zabere skoro 
většinu času.
Pro představu – kolik času třeba za 
dva měsíce únor a březen jsi strá-
vila ve škole a kolik lyžováním?

To jsem byla asi čtyři dny ve 
škole. Když jsou závody, to tam 
většinou moc nejsem. Přijedu ze 
závodů, jdu v pondělí, v úterý do 
školy a ve středu už zase odjíždím 
na trénink, pak je sobota, neděle – 
to jsou zase závody.

Které období je nejnáročnější?
Leden, únor, březen.
Vratislav Čamek: A do Vánoc je 

týden ve škole, týden na ledovci. 
A ani v březnu není konec, i když 
končí sezona. Jsou zase jarní le-
dovce, takže až do začátku letních 
prázdnin bude zase týden ve škole 
a týden doma. To je totiž nejlepší 
sníh a po ránu tak od pěti do devíti 
se nejlíp trénuje.    

(Pokračování na straně 5.)

Starší Jan (65) a o rok mladší 
František Nedvědovi přijeli potě-
šit v rámci společného turné také 
velkomeziříčské fanoušky. Téměř 
dvouhodinový koncert začali bra-
tři písničkami ještě z období, kdy 
hrávali v jedné kapele pod názvem 
Toronto, později přejmenované 
na Brontosauři. Kromě toho, že 
skupiny založili, tvořili v nich 
také ústřední duo. S porevoluční 
pauzou (kdy Jan působil sólově) 
je čekala slavná éra, kdy tvořili 
a hráli jako Bratři Nedvědi. Vyvr-
cholením této doby se stal společný 
koncert na Strahově v roce 1996, 
na který dorazilo téměř sedmdesát 
tisíc lidí. Pak se jejich cesty roze-

šly a tvorba obou se ubírala opět 
sólově. Po čase se však k radosti 
fanoušků dali znovu dohromady. 
Díky tomu je mohli tedy i místní 
obdivovatelé vidět a slyšet. Pořá-
dající Jupiter club Velké Meziříčí 
pozval do našeho města oba bratry 
i s kapelou minulý pátek 29. 4. 
V beznadějně vyprodaném vel-
kém sále tak posluchače nejprve 
potěšili svými společnými písněmi 
bratři (Růže z papíru, Všechno 
nejlepší, Valčíček, Toronto, Fran-
kie Dlouhán a další), potom se 
představil jenom František (např. 
Kočovní herci atd.), kterého vzápě-
tí vystřídal Jan (Podvod atd.). Asi 
uprostřed koncertu odešli z pódia 

Legendy českého folku, bratři Nedvědovi, zavítaly do Velkého Meziříčí
oba a hráli a zpívali členové jejich 
kapely. Tu tvoří syn Františka 
Nedvěda, kytarista a zpěvák Voj-
těch, bubeník Jaroslav Petrásek, 
mimochodem manžel zpěvačky 
Věry Martinové, baskytarista 
a kapelník Milan Plechatý, který 
vyučuje hru na basovou kytaru 
na konzervatoři Jaroslava Jež-
ka, a kytar ista Petr Kocman, 
mimo jiné zakládající člen skupiny 
Double Eagle. Ti zahráli některé 
písničky z CD Vojty a jiné zase 
z Kocmanova alba. Zazněla mimo 
jiné i skladba Miluji tě nebo Sva-

tební. Tu posledně jmenovanou 
hudebníci s humornou poznám-
kou věnovali právě oddanému 
páru princi Williamovi a Kate 
Middletonové, nyní již vévodkyni 
z Cambridge.

Jan a František Nedvědovi za 
sebou mají mnoho společné tvorby 
a o jejich vystoupení je stále zájem. 
Na koho se tedy nedostaly lístky 
na koncert v Jupiter clubu, může 
se vypravit třeba 23. 11. 2011 do 
Havlíčkova Brodu (KD Ostrov), 
kde budou bratři Nedvědovi vystu-
povat. Stejně tak je mimo jiné čeká 
vánoční recitál 2. 12. v brněnském 
Semilasu a další.

Iva Horká
◄ Jan a František Nedvědovi v Ju-
piter clubu.           Foto: Iva Horká

Veronika Čamková s kyticí tulipánů. Tu dostala od starosty Radovana 
Necida, když jí blahopřál k jejímu letošnímu výjimečnému úspěchu – troj-
násobnému vítězství na mistrovství ČR v alpském lyžování. 

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.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Náboženská víra – ideologie?
Mladý absolvent semináře a teologické fakulty může mít dojem, že po 

jeho vysvěcení a po nástupu do pastorace změní celý svět. Občas si možná 
myslí, že někde předstoupí před lidi, něco jim krásně řekne a potáhne 
za sebou velké davy lidí. Bohužel tak to nechodí. Ale proč tak to nejde? 
Přece historie zná případy, že nějaký člověk svými hesly táhl za sebou 
lidi a změnil svět, i když většinou k horšímu.

Je tady jeden rozdíl. Nástrojem používaným přes vyjmenované osoby 
byla ideologie. A ta se liší od náboženské víry. Rozdílů je mnoho. Ale 
ten nejpodstatnější je v tom, že víra je vztahem člověka k Bohu. Člověk 
poznává Boha a přijímá jeho výzvu. Je to jedinečné a veliké tajemství, 
které těžko pochopí ten, který stojí vedle a je jenom divákem. Ideologie 
je soubor myšlenek, idejí, které vymyslel jednotlivec nebo skupina lidí. 
Velmi často lákavých, slibujících úspěch a štěstí. Dále ideologie je čás-
tečný výklad pozemských skutečností, víra se snaží pojmout universum. 
Ideologie velmi často potlačuje svobodu člověka, kdežto víra je založená 
na lidském rozhodování.

Bohužel někdy se může stát, že věřící dělají z víry ideologii. Začínají 
používat jazyk, pojmy a metody ideologické. A děje se to kolem nás. Je 
možné, že shromáždí kolem sebe menší nebo větší skupinu lidí, ale shro-
máždí ji kolem sebe a ne kolem Boha, což by mělo být tím nejdůležitějším 
úkolem v předávání víry.                                      P. Lukasz Szendzielorz

Dne 3. 3. 2011 byla starostovi 
města předána a následně 4. 3. 
2011 kanceláří tajemníka měst-
ského úřadu zaevidována petice 
občanů Velkého Meziříčí, kte-
rou žádají město Velké Meziříčí 
o vybudování krytého bazénu ve 
městě.

Dne 19. 4. 2011 předložila Rada 
města zastupitelstvu návrh usnesení 
tohoto znění:
 I. Zastupitelstvo města bere na
  vědomí petici občanů za vybu-
  dování krytého bazénu
 II. Zastupitelstvo města schvaluje

Radou města předloženou va-
riantu:
1. Vybudovat krytý plavecký 

bazén ve městě.
2. Vybudovat krytý plavecký 

bazén ve městě, pokud se 
podaří získat dotační titul.

3. S ohledem na fi nanční situaci 
města zatím krytý plavecký 
bazén nebudovat.

Zastupitelstvo na svém zasedání 
pouze schválilo bod římská jedna 
a vzalo na vědomí petici občanů. Je-
likož někteří spoluobčané reagovali 
na tuto skutečnost ve stylu: „Jestli 
ten bazén neprosadíš, tak seš mrt-
vej Homolka,“ cítím nutnost sdělit 
občanům důvod, proč bylo jednání 
okolo tohoto fenoménu neúspěšné.

V debatě před hlasováním jsem 
upozornil na to, že nemohu hlaso-
vat pro žádnou z variant, jelikož 
nemám žádné informace a dosud 
neproběhla žádná diskuze o tom 
kde, kdy, jak a za co. (A dokonce 
ani nevíme, co vlastně chceme 
vybudovat.) Stejného názoru byl 
i ing. František Bradáč, který ne-
dostatečně připravený návrh nazval 
diletantstvím. Pro mne by bylo di-
letantstvím schválit bez jakýchkoli 
informací některou z předložených 
variant.

Nejsem rozhodným odpůrcem 
krytého bazénu, ale chceme-li jej 

postavit, pak musíme vědět, do 
čeho jdeme. Co je to vlastně bazén? 
Řekněme to zjednodušeně slovy 
klasika, je to díra v zemi napuštěná 
vodou. Ten krytý je navíc obehnaný 
zdivem a musí se vytápět. Doby, 
kdy stačilo postavit pouze krytý 
bazén, a ten pak nejen sloužil ob-
čanům, ale nenabourával příliš ani 
rozpočet města, jsou tytam. I ve 
Žďáru nad Sázavou pochopili, že 
pouhý bazén neufi nancují a hodlají 
jej přestavit v multifunkční cent-
rum. Tady je první zádrhel. Mám 
stejný názor jako MUDr. Jiří Kaše, 
že když už něco stavět, pak relaxač-
ní centrum, kde nebude chybět sau-
na, vířivka, masáže a občerstvení. 
Nejprve však musíme najít vhodné 
místo, najít vhodnou variantu pro 
vytápění a hlavně provést průzkum, 
jaký bude zájem mezi veřejností 
a různými organizacemi jako jsou 
školy, školky či seniorkluby. Tepr-
ve až budou k dispozici odpovědi 

na tyto otázky, můžeme přikročit 
k hlasování o tom, zda se stavba 
krytého bazénu (relaxačního cent-
ra) stane pro město Velké Meziříčí 
prioritou. Potom je jen zapotřebí 
nalézt někoho, kdo nám zhotoví 
(co nejlevněji) potřebný projekt 
a pak hurá pro nějaký ten dotační 
titul…

Slibuji občanům města a přileh-
lých obcí, že ve spolupráci s ostat-
ními zastupiteli budu odpovědi na 
výše uvedené otázky hledat a že 
petice občanů neskončí někde 
v koši. Jen prosím o trochu času 
pro to, aby mohli zastupitelé najít 
tu nejvhodnější alternativu nejen 
pro občany, ale i pro kasu města. 
Zároveň žádám všechny, kdo se 
chtějí k této problematice vyjád-
řit, ať mi své připomínky klidně 
napíší. Moje mailová adresa je na 
webu města.

Martin Klement, zastupitel města
Velké Meziříčí za KSČM

Krytý bazén ve Velkém Meziříčí?

Úspěch studentů obchodní akademie
V dubnu 2011 studenti 3. ročníku Obchodní akademie ve Velkém 

Meziříčí postoupili do celostátního fi nále soutěží „Nejlepší Titan tým 
ČR“ a „Nejlepší BIA tým ČR“. Tyto soutěže pořádá organizace Junior 
Achievement (www.jacr.cz). Je to nezisková organizace, která vznikla 
v roce 1919 v USA. Tato organizace umožňuje studentům získat praktické 
zkušenosti v oblasti manažerského rozhodování pomocí počítačových 
simulací.

Studentům obchodní akademie se podařilo probojovat do fi nále obou 
soutěží:

T I T A N  j e 
ekonomická si-
mulační hra, při 
k teré s t udent i 
stanovují cenu 
a množství svého 
výrobku, plánují 
výdaje na marke-
ting a investice. 
Studenti provádí 
analýzu finanč-
ních zpráv a na 
jejím základě pak 
zadávají svá roz-
hodnutí.

BIA  (Banky 
v akci) je simulační hra zaměřená na bankovní sektor. Při tvorbě herních 
strategií studentské týmy určují úrokovou míru pro krátkodobé a dlouho-
dobé úvěry a vklady s cílem dosažení maximálního zisku.

Celostátní soutěže se zúčastňují studenti gymnázií, obchodních 
akademií a jiných středních škol. Do každé ze soutěží se letos zapojilo 
46 týmů z celé České republiky. V obou modulech se naši studenti pro-
bojovali mezi 8 nejlepších týmů v ČR. Celostátní fi nále se bude konat 
v květnu v Praze.

Postupující TITAN týmy: Marcela Ambrožová a Jan Zeman, Aneta 
Hazdová a Filip Gášpar

Postupující BIA týmy: Aneta Hazdová a Filip Gášpar, Eliška Došková 
a Telmen Baigal.

Všem týmům přeji, aby své zkušenosti co nejlépe uplatnily jak ve fi nále, 
tak i v profesním životě.

Ing. Pavla Mahelová, vyučující odborných předmětů
Foto: arichiv HŠ a OA Světlá VM

Ve většině „západních zemí“ 
když odchází zaměstnanec do 
důchodu, tak velmi často pořádá 
zaměstnavatel pro své, toho roku do 
důchodu odcházející zaměstnance 
(jde-li o malou fi rmu, tak společně 
s jinými) několikadenní seminář, 
zabývající se přípravou na důchod, 
tedy na to, jak smysluplně, čím a jak 
život v důchodovém věku naplnit. 
Přednáší psycholog, lékař, fi lozof, 
eventuálně kněz. Zdůrazňuje se 
důležitost zachovat a pěstovat si 
duševní zdraví a pokud možno 
i přiměřenou tělesnou aktivitu, 
a nepřipouštět si negativní pohled 
na stáří. Pozornost je také věnována 
zdravé životosprávě. U nás mnoho 
lidí sami sebe příliš brzo hází „do 
starého železa“ a neuvědomují si, 
že je to právě doba důchodu, kdy 
máme konečně čas věnovat se svým 
zájmům a koníčkům, zkrátka udělat 
něco pro sebe.

Velmi mnoho do důchodu od-
cházejících opouští své dosavadní 
byty. Skoro v každém městě např. 
ve Švédsku, Holandsku, Švýcarsku, 
Kanadě a jinde je řada pensionů pro 
důchodce, kteří zejména, pokud už 
zůstanou sami, nechtějí se už starat 
o velký byt nebo dům. V některých 
městech už rok před nástupem 
občana do důchodu se obecní úřad 
dotazuje, zda má budoucí důchodce 
o takový byt zájem. Tyto byty jsou 
různého typu, pro jednu či dvě 
osoby a jsou jednodušší – levnější 
nebo luxusnější – dražší. Stěhují 
se do nich úředníci, lékaři, dělníci 
i podnikatelé atd. V těchto bytech 
si mohou vařit nebo si oběd za-
koupit. Mohou si sami obstarávat 
domácnost anebo, když už nejsou 
schopni nebo nechtějí, si mohou 
tyto služby od vedení domova 
nechat levně udělat. Je to naprosto 
normální a běžné a nikdo se nad tím 
nepozastavuje. Nejde o ubytování 

Stáří v České republice
provozované pro zisk, nýbrž o byd-
lení vhodné pro staré nebo invalidní 
občany, aby nezůstali osamoceni 
a v anonymním bytě nebo domě 
bez pomoci zemřeli.

V České republice a zejména 
pak na malých městech tak tomu 
však není. Mnoho lidí se dívá na 
obyvatele takových domovů (pokud 
existují) s despektem. Považují 
jejich obyvatele za jakési chudáky, 
ač sami neví, jestli jednou až budou 
v důchodu, nebudou po takovém 
bydlení toužit nebo je potřebovat, 
protože pro ně byt nebo dům, který 
měli v mládí, bude už také příliš 
velký a práci na něm z důvodů stáří 
nebo nemoci nezvládnou. A kdož 
ví, co bude za dvacet třicet let.

Jsou to zakořeněné předsudky, 
arogance mládí nebo hloupost 
a životní nezkušenost, proč mnozí 
lidé takto uvažují?

Majitelé takových domů, a jsou 
to většinou obecní nebo městské 
úřady, ale existují i domovy sou-
kromé, se o tyto domy vzorně sta-
rají a přihlíží ohleduplně a s taktem 
k potřebám jejich, většinou starších 
(už proto starších, protože v těchto 
zemích se odchází do důchodu 
později) obyvatel.

Je třeba doufat, že pohled na 
obyvatele takových domovů (a já 
bych je raději nazvala penziony), 
se časem v ČR i na malých městech 
změní a zkultivuje. Ve velkých 
městech je sociální skladba uži-
vatelů podobných domů mnohem 
různorodější a také pohled na ně 
normálnější. Například v Brně 
vím o advokátech, inženýrech, 
učitelích apod., kteří opustili své 
bývalé byty nebo i domy a přestě-
hovali se do pečovatelského domu, 
protože poznali, že je to moderní 
a užitečný způsob bydlení ve stáří, 
jehož význam a potřeba bude stále 
vzrůstat.      JUDr. Zdenka Čechová

Josef Škoda – mlynář i kronikář
Dne 4. 2. 1821 se ve Velkém Meziříčí narodil Josef Škoda. Již v mládí 

ztratil otce, matka měla obchod s moukou. Vyučil se mlynářem. Ve svém 
oboru byl vynikající odborník a zručný strojník, takže si ve své dílně 
dokázal vyrobit řadu nářadí, tehdy běžně nedostupného. Když dospěl, 
zakoupila mu matka mlýn pod městem, který ale několikrát zničila povo-
deň. Přesto se Josef Škoda nevzdal, postupně shromáždil fi nanční rezervy, 
takže mohl zakoupit Barochův mlýn (později Jeřábkova strojírna) poblíž 
moráňské lávky, kde si roku 1851 zřídil škrobárnu. Spolupracoval také 
s Němcem Michalem Benderem při výrobě zápalek v domě v Komenského 
ulici a nakonec od něj výrobu převzal, ta však brzy zanikla.

Josef Škoda se zajímal o dějiny rodného města a byl také nadšeným 
vlastencem. V roce 1850 byl zvolen do prvního obecního výboru, což 
byla obdoba dnešního zastupitelstva. Byl zakládajícím členem první-
ho meziříčského Sokola (1868). Zároveň působil ve funkci městského 
tajemníka. Svoje životní osudy i dění ve městě zachytil ve své kronice, 
kde popisuje hlavně léta 1850–1880, ale i revoluční události v roce 1848 
ve městě. Zemřel 15. 8. 1908 ve Velkém Meziříčí.

Jeho syn Josef Škoda byl profesorem kreslení, později inspektorem 
a školním radou v Praze.                                                                  -ripp-

Většina lidí prodává byt nebo 
dům jednou za život. Nemají žádné 
zkušenosti a často na obchodu pro-
dělají. Příliš nízká nebo vysoká 
cena – pokud budete prodávat 
příliš levně, připravíte se zbytečně 
o výdělek. Každý z nás chce za svůj 
majetek získat co nejvyšší cenu, 
pokud ji ale nastavíte příliš vysoko, 
zájemce tím odradíte. Neznalost 
právních povinností – vše o vlast-
nictví k nemovitosti, případných 
exekucích, břemenech, vyčtete na 
listu vlastnictví. Při každém pro-
deji je nutné zaplatit daň z převodu 
nemovitosti, k tomu potřebujete 
znalecký posudek. Pokud prodáváte 
podíl na nemovitosti, máte ze zákona 
povinnost jej nejdříve nabídnout 
ostatním spolumajitelům. Nedosta-
tečná příprava k prodeji – kupující 
často posuzují hodnotu nemovitosti 
podle prvního dojmu. Zanedbaná 
nemovitost tedy přímo vybízí, aby 
požádali o slevu. Pokud budou mít 
zájemci o koupi na výběr z více 
nemovitostí, začnou porovnávat 

i drobnosti. Nevhodně zvolená in-
zerce – pokud prodáváte nemovitost 
prostřednictvím realitní kanceláře, 
ověřte si, kde všude ji budou nabízet 
a inzerovat. Nezkušenost při vyjed-
návání – kromě telefonátů vás čekají 
jednání a prohlídky se zájemci, kteří 
mimo jiné budou zkoušet i psycholo-
gické triky, jak vás dotlačit ke slevě. 
Některé zájemce nakonec nebude 
zajímat váš dům, ale jestli je na půdě 
nějaká starožitnost. Šťastná kupní 
smlouva – nemovitost musí být řád-
ně popsána, aby nedošlo k záměně 
s jinou. Rizikovým momentem je 
vždy předání peněz. Pokud svolíte 
k tomu, aby vlastnické právo pře-
šlo na kupující předtím, než vydá 
peníze, riskujete, že nebudete mít 
nemovitost a ani peníze. Proti někte-
rým rizikovým situacím vás ochrání 
vhodné smluvní ustanovení (např. 
pokud je na domě nějaká vada, měla 
by být o ní zmínka ve smlouvě), proti 
jiným pak ustanovení o odstoupení 
od smlouvy.

Ivana Dočkalová

Šest chyb při prodeji nemovitostí

Plán bohoslužeb od 4. do 8. 5. 2011
Středa 4. 5.
 7.00 mše sv. za rodiče Melicharovy, Petra a Veroniku
 Koumarovy, Marii Veselou a s prosbou o Boží
 požehnání a ochranu pro rodinu, za duše v očistci o. L. Sz.
10.00 mše sv. DPS o. M. P.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 5. 5.
 7.00 mše sv. za Andělu Šeffl ovou, manžela 
 a duše v očistci o. M. P.
17.30 májová pobožnost
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 6. 5.
 8.00 mše sv. za rodiče Štoksovy a duše v očistci o. L. Sz.
 9.00 Mostiště – pohřeb Marty Hnízdilové z Vídně o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Jaroslava Brodského, rodiče Brodských 
 a Motyčkovy a bratra Františka o. M. P.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 7. 5.
 7.00 mše sv. za rodiče Oulehlovy, jejich rodiče,
 pět bratrů, Boženu Sojkovou a za Boží pomoc 
 a ochranu pro rodinu Oulehlovu a Pavelcovu  o. M. P.
11.30 svatba se mši sv. Pařízek-Halouzková o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živé a zemřelé hasiče o. L.Sz.
 za živou a zemřelou rodinu Stehlíkovu 
 a duše v očistci o. M. P.
Neděle 8. 5. – 3. velikonoční neděle
 7.30 mše sv. za Jiřího Pospíšila, rodiče Pospíšilovy, 
 Kotrbovy, živou a zemřelou rodinu 
 a za duše v očistci o. L. Sz.
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Rosovu 
 a Pospíšilovu, za víru v rodinách a z Boží pomoc 
 a ochranu a za duše v očistci o. M. P.
10.30 mše sv. pro děti se křtem dětí za Jiřího Havlíčka, 
 rodiče Havlíčkovy, syna Františka, 
 rodiče Šoukalovy a za Boží ochranu o. M. P.
17.30 májová pobožnost o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelou rodinu Horákovu 
 a Plachetských a za duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté příjímání na faře. Ve středu 
v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek od 9.00 bude návštěva ne-
mocných a večer se budeme modlit za nová kněžská povolání. V 17.30 bude 
májová pobožnost na přímluvu Madony velkomeziříčské – matky a králov-
ny všech kněží a poté mše sv. s eucharistickou adorací. Ve čtvrtek po večerní 
mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 8.30 do sobotního rána bude 
adorace nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V sobotu v 19.30 bude 5. příprava na manželství. V sobotu 
v Netíně v 18.00 bude pouť první soboty (ve 14.30 jdou pěší, v 17.00 odjíždí 
autobus). V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. V neděli v 17.30 bude 
májová pobožnost. Pokladničky s postní almužnou je možné odevzdávat do 
neděle buď v sakristii nebo na faře v úředních hodinách. Děkujeme všem, 
kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku na Boží hrob v Je-
ruzalémě – 11.500 Kč, a za sbírky pro farnost 75.500 Kč. Zaplať Pán Bůh.

Plán bohoslužeb pro Bory
Pátek 6. 5.
18.15 Dolní Bory mše sv. za Františka Mičku, dvoje rodiče 
 a přízeň o. L. Sz.
Neděle 8. 5. – 3. velikonoční neděle
 9.45 Horní Bory mše sv. za hasiče  o. L. Sz.

Českobratrská 
církev evangelická

4. 5.: 15.30 hodin – děti
8. 5.:  9 hodin – bohoslužby 
 (host: Jan Trusina), před-
 náška s besedou na téma: 
 „Umění stárnout“
Zveme k účast i na bohosluž-
bách a dalších setkáních v Hu-
sově domě (U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-
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MOTORPAL a. s.
Lokalita Velké Meziříčí
Hledá zaměstnance na pozici

Požadavky: – vyučení v oboru (nebo příbuzném)
 – praxe v ostření nástrojů výhodou
 – manuální zručnost, přesnost, samostatnost
Kontakt: Ing. Mátl, tel.: 602 305 226, p. Hnízdil, tel.: 607 186 552

BRUSIČ – NÁSTROJAŘ
výroba a ostření nástrojů a přípravků

INZERUJTE VE VELKOMEZIŘÍČSKUINZERUJTE VE VELKOMEZIŘÍČSKU

► plošná fi remní inzerce + nyní ZDARMA
   k objednávce banner na webu

NOVĚNOVĚ
► plošná inzerce
   na www.velkomeziricsko.cz
► celostránkové prezentace fi rem 
   a organizací

Více informací přímo v redakci 
nebo na tel.: 566 782 009, 739 100 979, 732 203 787.

BIKE TEST
otestuj si svého bajka
Kdy: sobota 7. května 2011 od 13 hodin
Kde: Squash centrum Happy squash club
Zdeňky Vorlové 21, Velké Meziříčí
∆ testování bajků GIANT, SUPERIOR
∆ jízda zručnosti na kole pro děti
∆ in line dráha pro děti i dospělé
∆ moderátor HIT rádia Vysočina  
  Jirka Doležal

V den zahájení 9. 5. a 10. 5. 2011 sleva 10 %

Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše
Program Noci kostelů 27. května 2011 Probudit zájem o neživou část 

naší přírody, o její ochranu před 
znečištěním byl hlavní cíl aktivity 
s názvem Příroda živá neživá, která 
vznikla v rámci projektu Semínka 
environmentálního vzdělávání pro 
Vysočinu spolufinancovaném z 
Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky v 
rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost. 
Do aktivity se přihlásilo dvacet 
základních škol kraje Vysočina. Po 
absolvování úvodního motivačního 
ekologického výukového programu, 
kdy lektorka ze střediska ekologic-
ké výchovy (SEV) Ostrůvek ve 
Velkém Meziříčí navštívila všechny 
přihlášené ZŠ, žáci pod vedením 
svých učitelů pak vypracovávali 
sadu pracovních listů a plnili úkoly 
z nich vyplývající.

Aktivita vyvrcholila v dubnu 
žákovskou konferencí na SEV 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, na 
kterou byli pozváni úspěšní řešitelé 
pracovních listů. Na konferenci 
přijeli zástupci žáků ze základní 
školy Oudoleň, Nové Město na 
Moravě, Polná, Lhotky, Ždírec 
nad Doubravou, Domamil, Třebíč 
Horka-Domky, Velké Meziř íčí 

Školáci zkoumali neživou přírodu
Sokolovská a Jihlava O. Březiny. 
Děti představily sebe a svoji školu 
a připravily si krátkou prezentaci o 
tom, jak na projektu pracovaly. Jak 
dva měsíce denně zapisovaly poča-
sí, jak hledaly kameny do své sbírky 
hornin a nerostů, jak objevovaly 
zapomenuté studánky, jak plnily 
sešlápnutými a nesešlápnutými pet-
kami třídící nádoby, jak vyráběly 
šperky a zdobily je kamínky, jak 
zakládaly a pozorovaly žížalárium 
a jak jim je paní uklízečka vytopila, 
protože si myslela, že je tam zasetá 
nějaká rostlinka. 

Potom se všichni vydali na po-
znávací výpravu do širšího okolí 
Velkého Meziříčí. „S Jaroslavem 
Mynářem jsme navštívili skládku 
komunálního odpadu u Velkého 
Meziříčí, pan Zedníček nás pro-
vedl po kamenolomu v Kamenné a 
podal nám poutavý výklad, agen-
tura ZERA nám na kompostárně u 
Náměště nad Oslavou prozradila 
spousty zajímavostí o kompostování 
a o organismech v půdě, kopeček 
Kobylinec u Trnavy nás za odměnu 
potěšil svou krásou – koniklece byly 
právě v plném květu,“ popisuje Jana 
Janová, vedoucí aktivity.

Pavel Ratkovský 

Děti na louce plné konikleců.                  Foto: archiv SEV Ostrůvek VM

16.30 17.15 MŠE SVATÁ
Celebrant P. Łukasz Szendzielorz, farář

17.00 24.00 VÝTVARNÉ A KNIHAŘSKÉ UMĚNÍ V OBDOBÍ 
BAROKA
Výstava obrazů a knih v průjezdu fary

17.15 17.30 POZDRAV pana starosty ing. Radovana Necida 
a místního faráře ThDr. Łukasze Szendzielorze

17.30 18.00 ZA UMĚNÍM SEDMI STOLETÍ
Prohlídku kostela komentuje Bc. Jaroslav Mrňa, student 
Archivnictví na FF JU v Českých Budějovicích

18.00 20.00 FATIMA KDYSI A DNES
Film a fotografi e

18.00 23.00 NOČNÍ MĚSTO S NADHLEDEM
Volný vstup na věž kostela

20.00 20.30 RADOSTNÁ HUDBA OTEVÍRÁ SRDCE
Rytmické písně v podání netínského sboru

20.30 21.00 SVATOMIKULÁŠSKÉ VARHANY ZNÍ
Varhanní hudba v podání absolventky JAMU v Brně 
MgA. Márie Nedomové

21.00 22.00 SUDETSKÉ KŘIVDY
Vystoupení písničkáře Petra Linharta

22.00 22.30 PRÁVĚ TEĎ JE CHVÁLIT PÁNA ČAS
Rytmické písně v podání netínského sboru

22.30 23.00 KDYBY KOSTEL MOHL VYPRÁVĚT
Komentovaná prohlídka kostela

23.00 23.15 VARHANNÍ CHVILKA
23.15 23.30 MODLITBA ZA MĚSTO
23.30 24.00 PŮLNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT NA ROZLOU-

ČENOU

(Pokračování ze strany 3.)
Na který ledovec jezdíte trénovat 
nejčastěji?

Vratislav Čamek: Na rakouský 
ledovec Kaunertal. Tam jsme jako 
doma… Ale samozřejmě, čím je 
Veronika starší, tak budeme muset 
ledovce měnit – z důvodu prudkosti 
kopce atd. Na jaro bude stačit Kau-
nertal, ale na podzim už budeme 
muset začít ledovce střídat.

A jak vypadá letní příprava?
Ondřej Vokoun: Letošní příprava 
pro nás v této sezoně začala hned 
po Velikonocích. Ze začátku bude 
Verča chodit do školy a tréninky 
budou odpoledne. Až začne léto, 
letní prázdniny, najedeme na dvou-
fázové tréninky – tzn. dopoledne 
i odpoledne. Vkládáme do toho 
i soustředění, využíváme sportov-
ní centrum ČSTV v Nymburku, 
kde máme skvělé podmínky. Taky 
jezdíme na gymnastiku do Prahy. 
Snažím se, aby to bylo pestré, aby 
to Verču bavilo a aby měla co nej-
větší pohybový rozvoj, protože je 
ve věku, kdy je to potřeba.

V rámci letní přípravy chodíme 
na začátku sezony na testy, aby-
chom měli vstupní hodnoty, a pak 
někdy v půlce září uděláme výstup-
ní hodnoty, abychom věděli, jak na 
tom Verča je.
No tak toho je opravdu hodně. Dá 
se to dohromady se školou vůbec 
zvládnout? Můžeš prozradit, jaké 
máš známky?

Dá se to zvládnout. Učitelé mě 
chválí a občas i dávají za vzor.

Vratislav Čamek: Řekni to naro-
vinu, máš jednu trojku z matiky, ji-
nak máš jenom jedničky a dvojky.
Co tě na tom lyžování nejvíc 
baví?

Veronika Čamková: Baví mě úspěchy
Samozřejmě úspěchy. A pak 

taky, když je hezké počasí, dobrý 
sníh, na kterém se dá skvěle lyžo-
vat, a na sjezdovce není moc lidí… 
Pořád mě ale nebaví jezdit jenom 
v bránách, ráda jezdím volně, baví 
mě blbnout a tak…
A která disciplína ti jde nejlíp?

Určitě slalom.
Jaké máte plány na příští sezo-
nu?

Vratislav Čamek: To nás čeká 
přechod do juniorů nebo v podstatě 
do dospělých, protože v lyžování to 
není dělené jako u jiných sportů. 
Takže dá se i říct, že příští rok 
může Veronika jet se Záhrobskou. 
Ale v této kategorii už se počítají 
body a Veronika zatím nebude 
mít žádné, protože ze žáků si je 
nepřinese. Bude tedy na startovní 
čáře. A právě podle těch bodů se 
nasazuje do závodů – čím míň 

bodů, tím je to lepší – takže ze-
začátku pojede třeba se stovkou 
a to už na startu bude vědět, že 
má ztrátu tři vteřiny, což už ne-
dožene. Takže ty začátky budou 
těžší. Proto plánujeme na listopad, 
že pojedeme na měsíc do Norska, 
do Finska, do Švédska – tam si 
chceme pro začátek vyjet nějaké 
body, abychom pak nastupovali 
s dobrým číslem. Máme takový cíl, 
abychom příští rok někde získali 
tak pod pětačtyřicet bodů. To by 
byl fantastický úspěch. Další rok 
pak pod pětatřicet a pomalu to 
tlačit dolů.
A další cíl je olympiáda?

Ondřej Vokoun: Příští rok v led-
nu se pořádá první zimní olympiáda 
mladých v Insbrucku. Celé Rakous-
ko se do toho angažuje, přípravy 
jsou velkolepé. Tam se dostat by 
bylo opravdu pěkné.

Vratislav Čamek: Já bych chtěl 
závěrem všem poděkovat – měs-
tu, velkomeziříčskému ski klubu 
a všem, co nám pomáhají.

Ondřej: A za mě – já sportem 
docela žiju a Verči bych chtěl proto 
poděkovat, že díky ní se můžu i se-
berealizovat. Sport vnímám jako 
perfektní věc, prosazuju, aby co 
nejvíc lidí sportovalo (na jakékoliv 
úrovni). A když tady ve městě máme 
takového člověka, jako je Verča, tak 
přece jenom ti mladší si ji můžou 
vzít za vzor. I když dělají třeba jiný 
sport, klidně atletiku nebo fotbal, 
i tak v ní mají vzor – že úspěch je 
reálný i v takovém prostředí, jako 
je Velké Meziříčí, že to není věcí 
jenom velkých měst, ale umíme to 
i tady.              Martina Strnadová

* * *
VERONIKA ČAMKOVÁ (1996)
je žákyní 9. třídy Základní školy 
Oslavická ve Velkém Meziříčí. Je-
jím mateřským oddílem je Skiklub 
Velké Meziříčí a jejími současnými 
trenéry jsou Vratislav Čamek a On-
dřej Vokoun (kondiční).

Některé sportovní úspěchy
* Whistler cup v Kanadě 2009 

– slalom 2. místo, obří slalom 
8. místo, super–G 4. místo.

* Zimní olympiáda dětí a mládeže 
v Liberci 2010 – slalom 1. místo, 
obří slalom 2. místo

* Český pohár 2010/2011 – 1. místo.
* Mistrovství republiky žactva ve 

Špindlerově Mlýně 2011 – slalom 
1. místo, obří slalom 1. místo, 
super-G 1. místo.

* Od sezony 2007/2008 je pevnou 
součástí žákovského reprezen-
tačního družstva ČR v alpských 
disciplínách.

NOVÉ KURZY

ZUMBY
V NOVÉM SVITU

Nově od 12. 5.
každý ČTVRTEK v 18.30 a  19.45!

Volná místa v NEDĚLI 14.00, 
PONDĚLÍ 18.00, ÚTERÝ 19.00.

Info a přihlášky
na tel.: 776 282 530, instruktor

Jiří Bánovský, nebo
na www.TanecniSkolaAura.cz.

Koncert OHEŇ A VODA
Ot bile Sug

Gendos Čamzyryn a Svatava Drlíčková 
brumle, dopulur, igil, ústní harfa, fuajrka, dvojačka, šamanský 
buben, chadagan, utar, hrdelní a intuitivní zpěv…
Jihlava, hotel Gustav Mahler, 12. května 2011 v19 hodin
Vstupné: 120 Kč, děti 60 Kč.

Kdo v pra-
vý čas ucítí 
sílu spojení 
ohně i vody 
a pohlédne 
z a  b r á n u 
lidské duše, 
u k á ž e  s e 
mu cesta, 
po které lze 

jít k neznámému, tajemnému a 
věčnému. V očích je minulost 
s budoucností, radost se staros-
tí, láska s bolestí, oheň s vodou 
– celý život.

Veronika Čamková se svým otcem a trenérem v jedné osobě Vratislavem 
Čamkem (vlevo) a s kondičním trenérem Ondřejem Vokounem. 

Foto: Martina Strnadová



■ Koupím psací stroj kufříkový, 
Consul nízký, zachovalý a funkční. 
Tel.: 566 547 333, 566 547 000.
Nemovitosti
■ Prodám, případně pronajmu 
garáž na ulici Družstevní. Tel.: 
605 762 775.
■ Prodám starší RD v Křižano-
vě. RK nevolat. Tel.: 731 415 786.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s lod-
žií, v osobním vlastnictví na ulici 
Bezručova ve Velkém Meziříčí. 
Cena dohodou. Volejte mezi 17.–
19. hodinou na tel.: 773 586 691.
■ Prodáváme ve Velkém Mezi-
říčí dům na ul. Obůrka, Novosady, 
Vrchovecká, pozemky v průmysl. 
zóně, dům v Jabloňově, Měříně, 
Krásněvsi. Reality Vysočina. Tel: 
777 636 157.

■ Prodám nadstandardně 
zrekonstruovaný byt 2+1 
v Křižanově. Cena dohodou. 
Tel.: 775 146 250.

■ Prodám garáž na ul. Družstevní 
ve Velkém Meziříčí, el. 220 V. Tel.: 
737 884 643.
■ Koupím k soukromým účelům 
pozemek ve volné krajině. Nevadí 
rokle, svah ani porost, velikost 5–10 
tis. m2. Tel.: 731 447 196.

■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí v žádané lokalitě, po 
rekonstrukci. Uvolnění bytu v roce 
2012. Cena 1.325.000 Kč. Tel.: 
608 737 765.
■  Prodám řadov ý R D 4+1 
v Bobrové, s garáží, koupelna, 
ústřední topení. 1.499.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.

■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel.: 723 241 888.
Pronájem

Pronajmu dlouhodobě nový 
by t  2+ k uchyň sk ý kout 
v novém bytovém domě ve 
s t ředu měst a .  Smě rován 
i s balkonem na jih, v 1. pa-
tře s výtahem. Parkování ve 
dvoře, v blízkosti prodej-
na potravin a MHD. Tel.: 
604 726 835.

■ Žena s dítětem hledá za ro-
zumnou cenu podnájem 1+kk 
nebo 1+1. Nabídněte prosím. Tel.: 
731 857 202.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Bezručova. Cena 4.000 Kč + 

■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Polystyren 2,4 a 5 cm za 50 % 
nebo dohodou. Dále pěkné dřevěné 
vchodové dveře 90 pravé, velmi 
levně. Tel.: 776 888 339.
■ Různé díly komínů, např. ci-
ko-dekor, průduch průměr 2×200, 
levně. Tel.: 776 611 016.
■ Dvě dětská horská kola, vel. 24" 
pro věk 7–11 let. V dobrém stavu. 
Cena 1.200 Kč/kus. Jedno dětské 
kolo brzděné šlapátky pro věk 5–7 
let. Cena 1.000 Kč. Tel.: 605 909 993.
■ Sady kol na Ford Mondeo, 
185/14, sada zimních a sada let-
ních. Na Fiat Uno 155/13 sadu 
zimních kol a sadu letních kol.
Prahy na Fiat Uno, zadní lemy 
a plech pod hrdlo nádrže. Dále 
prodám kompresor domácí vý-
roby + sbíječky, vrtačku. Tel.: 
737 421 130.
■ Zahradní bazén Mountfi eld, 
průměr 3,6 m, výška 1,1 m, 4 roky 
starý, cena 4.500 Kč včetně pískové 
fi ltrace. Tel.: 602 521 565.
■ Vodorovný soustruh, točný prů-
měr 260 mm, točná délka 850 mm, 
výrobce Maďarsko, rok výroby 
1973. Tel.: 722 660 299.
■ Stavební vrátek, kompletní výš-
ka 10 metrů (motor, plošina, vodicí 
trámy, kladky). Cena 5 tisíc Kč. 
Tel.: 608 401 132.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Prase na zabití, asi 160 kg, 
i v půlkách, možnost dovozu. Tel.: 
602 732 803.
■ Malotraktor domácí výroby. 
Odstředivku na mléko. Dvířka do 
komínové pece (pekárny). Oplete-
ný demižon 25 l. Kotlovou vložku 
(kotlinu). Tel.: 732 221 288.
Koupím
■ Suchozemskou želvu. Tel.: 
777 145 277.
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.
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Prodám
■ El. motor 2,2 kW 1480 ot., 
1,5 kW 960 ot., hlavu a čerpadlo 
na diesel – golf + kompletní spojku, 
el. bojler 80 l zánovní, řeznickou 
šlemovačku, mrazák 120 l šuplíko-
vý, obvorávačku za traktor, motor 
Daiwo diesel, 80 000 km najeto. 
Motocykl Pionýr 21, dveře levé na 
Felicii, 2 ks. Kompresor na foukání 
kol. Tel.: 739 902 188.
■ Fasádní silikonovou omítku 
Mamut BA 3375 W, pastelově 
zelenou, 170 kg, zrnitost 1,5 mm, 
asi na 75 m2. Cena 30 Kč/kg. Tel.: 
603 811 623.
■ Použité venkovní parapety AL 
bronz, š. 240 mm/délka 1950 mm 
– 1 ks, š. 260 mm/délka 2300 mm 
– 2  ks, š. 280 mm/délka 1930 mm 
– 2 ks, š. 280 mm/délka 500 mm – 
2 ks. Cena 250 Kč/1000 mm. Dále 
prodám venkovní rolety Lomax 
bílé barvy, levně. Š. 1265 mm/délka 
1350 mm – 2 ks, š. 610 mm/délka 
1350 mm – 2 ks. Cena 100 Kč/kus. 
Tel.: 603 811 623.
■ Ledničku s mrazákem Elektro-
lux ERB 29233w, 208/61 litrů, šíře 
60 cm, výška 154 cm, třída A + spo-
třeba 0,67 kW/h, 32 měsíců záruka. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 566 521 813.
■ Výklopná garážová vrata se 
vstupními dveřmi. Výška 2 m, 
šířka 2,4 m. Dále sekačku lištovou 
– š. 95 cm tera. Decimální váhu 
na pytle. Kameru Samsung, levně. 
Sedm let starý počítač + tiskárnu se 
skenerem. Tel.: 606 157 522.
■ Dva kombinované kočárky 
s nafukovacími koly (oranžový 
+ modrý) s příslušenstvím (pláš-
těnka + taška). Tel.: 605 959 464, 
773 959 464.
■ Bílou bezrohou kozičku k cho-
vu (nar. 8. 3. 2011). Tel.: 732 237 312 
kdykoliv.
■ Motorovou sekačku MF – 70 + 
náhradní, 15 ks železných trubek 
na plot – délka 250 cm. Cena doho-
dou. Tel.: 739 083 414.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojek-
ce. Připojení na 
internet. Akce 
na klíč (kulturní 
program apod.). 
Propagace (výlep 
plakátů, týdeník 
Velkomeziříč-
sko).

Podrobnější in-
formace:
Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz            -prog-

Vysvědčení bude brzy!
Doučím FYZ, MAT a zákl. 

AJ. Pomohu zlepšit známky. 
Út a ne odpoledne.
Tel.: 774 621 703.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

přijme pracovníka na pozici

Obchodní zástupce
Náplň práce:
• vyhledávání nových obchodních příležitostí (prodej v oboru 

rolovacích systémů)
• budování a upevňování vztahů s klíčovými zákazníky
• agenda všech zákazníků a partnerů
• příprava a realizace školení pro zákazníky
• schůzky: plánování, realizace a zprávy
Očekáváme:
• ukončené středoškolské studium
• znalost AJ nebo NJ výhodou
• znalost práce s  MS Office, ŘP skupiny B
• prokazatelná praxe v obchodní činnosti min. 2 roky
• schopnost samostatného plánování a samostatné analýzy
• příjemné vystupování, spolehlivost, časová flexibilita
• technické a komunikační dovednosti
Nabízíme:
• spolupodílet se na rozvoji rozvíjející firmy
• motivační finanční ohodnocení dle obchodních výsledků
• automobil, mobilní telefon, notebook
• jazykové a profesní vzdělávání
• další zaměstnanecké benefity dle dohody
Hlavní pracovní poměr, možný nástup 1. 6. 2011.
Životopis zasílejte na kanova@minirol.cz

POEX Velké Meziříčí, a. s., Třebíčská 384, 594 01 Velké Meziříčí
We are currently looking to recruit for Post Title

Assistant Buyer
Business Department
Reporting to Buyer
Purpose
To assist the buyer in ensuring the timely and cost effective 
procurement of production Ingredients / materials.
Responsibilities/Activities
– Contribute the supply chain process helping the department to move to 

a strategically focused vendor management programme.
– Assist the buyer in managing a portfolio of production materials and supplies 

within the Czech Republic , Europe, USA etc.
– Develop and maintain supplier relationships to meet business needs.
– Be pro-active in cost reduction initiatives whilst supporting the strategy for 

specifi c commodities.
– Manage inventory successfully to target reductions where appropriate.
– Source new products/suppliers as need arises.
– File / maintain purchase department documentation.
If you feel that you are the right person for this job, please 
send you CV in English and covering letter on info@poex.cz.

Prodáváme řadový 
dvoupodlažní dům v Měříně

V současné době obsazený, bližší info 
na tel.: 731 471 070 v pracovní dny do 
10. 5. od 7 do 14 hodin, poté v případě 
zájmu požadujeme písemnou nabídku 

do 11. 5. 2011.
Nejvyšší nabídka a platba v hotovosti 

má výhodu při případném prodeji.

Provedeme vodoinstalace, re-
konstrukce koupelen A-Z, montáže 
umyvadel, WC, kohoutů, baterií, 
sprchových koutů. Topenářská 
montáž radiátorů, rozvodů, kotlů atd.

Tel.: 606 157 522.

přijme do pracovního poměru
* účetní – s praxí, samostatně pracující se znalostí podvojného 

účetnictví, zpracování mezd, práce s PC, Word, Excel

* obchodního zástupce – práce s PC, Word, Excel, samostatnost, 
praxe vítána.

Firma nabízí dobré pracovní i finanční podmínky. Bližší informace 
na tel.: 737 999 009.

Firma PARAMONT CZ s. r. o.
se sídlem Třebíčská 194,
594 01 Velké Meziříčí

inkaso. Byt volný od 1. 7. 2011. 
Volejte mezi 17.–19. hodinou na tel.: 
773 586 691.
■ Pronajmu byt 3+1 (86 m2) 
blízko centra. Nájem 5.500 Kč 
+ náklady. Volný od 1. 6. Tel.: 
777 005 231.
■ Pronajmu kancelář, Velké 
Meziříčí Náměstí, 1. p. samostatné 
51 m2 a 71 m2, s vlastními WC, roční 
nájemné 1.200 Kč/m2 + služby. Tel.: 
602 565 459.
■ Pronajmu byty 3+kk a 2+kk na 
ulici Hornoměstská od 1. 8. 2011. 
Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu garáž nad ulicí Na 
Výsluní. Tel.: 732 221 288.
Vyměním
■ Vyměním pěkný prostorný byt 
2+1 v OV na ulici Krškova ve Velkém 
Meziříčí. Byt se nachází v přízemí 
cihlového domu, soc. zařízení po re-
konstrukci, bez balkonu, CP 68 m2. 
Vyměním za byt 2+1 v OV s balko-
nem, min. v 1. patře. Volejte kdy-
koliv během dne. Tel.: 775 687 601.
Různé

VŠ učitelka německého jazy-
ka hledá od září zaměstnání, 
tel.: 737 439 784.

■ Do Itálie počátkem července 
(10 dnů) hledám spolucestující-
ho. Velmi levná cena. Jsem muž, 
62 roků, nechci platit volné lůžko. 
Informace na tel.: 723 305 070.
■ Hledám řemeslníka na renovaci 
vany. Tel.: 732 671 744.
■ Upeču různé druhy cukroví na 
svatby a oslavy. Tel.: 603 486 635.
■ Hledám instruktory alpi-
ningu a bosu. Více info na tel.: 
603 316 301.
Daruji
■ Zdarma nabízím louku cca 
0,25 ha ve Velkém Meziříčí k po-
sečení trávy a usušení sena a otavy. 
Tel.: 566 522 407, 737 125 955.
■ Dřevěnou boudu 6 x 3,5 m s ně-
kolika m3 dřeva daruji k rozebrání 
a ztopení. Tel.: 736 187 144.

■ Labradora Artuše. Daruji 
z vážných osobních důvodů pouze 
do dobrých rukou a dobrých 
podmínek (nejlépe domek se za-
hradou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-
vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
Seznámení
■ Najdu ženu drobné postavy, 
která nechce děti, ale nechce zůstat 
sama jako já, 38letý muž bez závaz-
ků? Tel.: 604 413 706.

Zubní pohotovost
Sobota 7. 5. MUDr. Irena Musi-
lová, Sokolovská 13, Velké Me-
ziříčí, tel.: 566 524 203. Neděle 
8. 5. MUDr. Milena Vránová ml., 
Zahradní 580, Bystřice nad Pern-
štejnem, tel.: 566 688 234. Před 
vyhledáním stomatologické poho-
tovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Ve čtvrtek 12. 5. a v pondělí 
16. 5. budou vypnuty tyto 
oblasti: od 6.30 hodin do 
17.30 hodin – čerpací sta-
nice Dea, chaty Fajtův ko-
pec.                                   E.ON

sečení trávy křovinořezem 
nebo rotační sekačkou

úprava živých plotů benzino-
vým plotostřihem

práce motorovou pilou, vyře-
závání náletových křovin

kypření záhonů motorovým 
kultivátorem před setím nebo 

sázením
Tel.: 734 701 083, 722 718 797

Rolety, sítě
Podlahy, PVC
Tel.: 602 950 763

Tel.: 604 707 728, 566 523 772



Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení di-
vadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 11. 5. 2011 od 19 h
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Poděkování
Vzpomínky

* * *

KINO JUPITER – KVĚTEN 2011

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na  kvě-
ten až červen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina JC

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

10. 5. přednáška Osobní vzpomínky Albína Janoušková
  na prof. Bedřicha Krejčího
14. 6. přednáška Mongolsko Mgr. Miloslav Lopaur
21. 6. přednáška Haiti Mgr. Jaroslav Pazdera

Napínavý příběh této hry, která patří k tomu nejlepšímu, co bylo v detektiv-
ním žánru pro divadlo napsáno. Rozluštění této záhady je nečekané a šokující.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!

Klub Parkinson organizuje

Letovisko Rimini, hotel Trinidad, termín 26. 8. – 2. 9. 2011. Návštěva 
San Marina a Benátek. Vhodné pro dříve narozené a invalidy. Plná penze 
All inclusive. Cena 6.000 Kč. Přihlášky do 15. 5. 2011. Bližší info na tel.: 
777 606 471, Čestmír Čermák st., Uhřínov 2. 

Vydejte se s námi na Cestu za kvá-
kajícím bratrstvem v pátek 6. května 
2011. Začínáme v 18 hodin vyprávě-
ním a promítáním Vlastislava Káni ze 
života obojživelníků v budově střediska 
Ostrůvek. Pro zájemce o pozdně večer-
ní exkurzi bude v 19.30 hodin přistaven 
autobus, který nás zaveze do mokřadů 

v okolí Velkého Meziříčí. Předpokládáme návrat kolem 23. hodiny.
Vezměte si s sebou terénní oblečení, gumáky, baterku, případně fotoa-

parát.                                                 Mgr. Marie Zichová, SEV Ostrůvek

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Pozor změna!
Z technických důvodů neuvedeme divadelní hru 
„Půldruhé hodiny zpoždění“. Náhradním titulem je

kterou uvádí Studio DVA.
Středa 4. května 2011 v 19.30 ho-
din
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, 
kterou si ON a ONA vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. 
Hrají Karel Roden a Jana Krausová. 
Platí permanentky jaro 2011. Jed-
notlivé vstupné 290 Kč.

Dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy dětských děl s názvem

kterou pořádá or-
ganizace Mateř-
ská škola Velké 
Meziříčí 
ve spolupráci s Ju-
piter clubem, s. 
r. o. Velké Me-
ziříčí.
Slavnostní zahá-
jení výstavy pro-
běhne v sále kina 
JC ve Velkém Me-
ziříčí, dne 4. 5. 
2011 v 15 hodin 
a bude spojeno s vystoupením dětí z místních MŠ.
Výstava potrvá od 4. 5. do 6. 5. 2011. Těšíme se na vaši účast.
Vystavují:

Slzy v očích, v srdci žal, 
kdo milý nám byl, 
Bůh k sobě povolal. 
Dny, měsíce a roky plynou, 
ale nikdy nic nezacelí 
tu ránu bolestivou.
Dne 1. května jsme vzpomněli 
9. výročí úmrtí pana 
Josefa Bradáče 
z Mostišť. 

Stále vzpomínají
 a za tichou vzpomínku děkují 

rodiče a sestry s rodinami. 

Dnes, 4. 5. 2011, je tomu 15 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše drahá manželka, maminka 
a babička, paní 
Marie Lysá,
rozená Jašová.

Stále vzpomínají manžel, synové 
s rodinami a vnoučata.

Dne 5. 5. 2011 uplynou 2 roky od úmrtí naší drahé maminky, paní 
Marie Homolové.
A dne 29. 6. 2011 tomu bude již 13 let, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek, pan
Josef Homola.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dnes, 4. května 2011, vzpomínáme 
již jedenáct let od úmrtí našeho mi-
lovaného tatínka a dědečka, pana
Jana Zavřela
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomíná
dcera Jana s rodinou.

Dne 7. 5. 2011 by se dožil 100 let 
pan
Josef Kotačka,
učitel z Velké Bíteše.
Narodil se ve Svařenově, učitelskou 
službu začínal jako výpomocný uči-
tel na několika obecných školách. 
Později byl ustanoven ve Velké 
Bíteši. Jeho učitelská služba byla 
přerušena pracovním nasazením 
v době protektorátu. Po válce byl 
12 let řídícím učitelem v Kadol-
ci. Potom pokračoval jako učitel 
a později zástupce ředitele ZDŠ ve 
Velké Bíteši.
Dne 8. 1. 2011 uplynulo již 40 let 
od jeho úmrtí.

Vzpomíná rodina Kotačkova

Děkujeme všem příbuzným a přátelům, 
kteří se přišli v pátek 22. 4. 2011
rozloučit s paní 
Jiřinou Drachovskou.

Manžel Mirek s rodinou

Středa 4. v 18.30 hodin
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
V novém Fimfáru jsou vedle tradičních fi mfárovských tvůrců (tandem 
Vlasty Pospíšilové a Petra Poše) úplně mladí, začínající tvůrci, pro které 
je to příležitost prokázat svůj talent. Vedle Jana Wericha tentokrát uslyšite 
např. Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava Krobota, Romana Říčaře 
nebo Miroslava Vladyku. Stručně o nových pohádkách: V pohádce Jak 
obři na Šumavě vyhynuli se štáb fi lmového týdeníku vypraví do šumav-
ských hvozdů odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí obři, 
hrající pradávnou hru „na většího“. V pohádce O kloboučku s pérkem 
sojčím má král tři syny, zavolá si ale pouze dva, neboť syna Honzu nikdo 
nebere vážně. Vysoko v horách si zapomněl klobouček se sojčím pérkem 
a teď se mu po něm ve stáří zastesklo. Nejdelší pohádka Rozum a Štěstí 
řeší kardinální otázku, zda se dá žít bez Rozumu nebo bez Štěstí. Když 
pak spolu pan Rozum a pánisko Štěstí uzavřou sázku, rozhodnutí o je-
jich nepostradatelnosti má potvrdit hloupý pasák prasat Ludvík. Režie 
K. Dufková. Rodinný loutkový fi lm. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 75 minut
Pátek 6. v 19.30 hodin
NICKYHO RODINA
Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspiro-
vat lidi a měnit dnešní svět. Nový fi lm Matěje Mináče vypráví dosud 
neznámé osudy „Wintonových dětí“.
Vedle autentických dokumentárních záběrů, fotografi í a záznamů vzpomí-
nek, jsou součástí fi lmu také hrané scény rekonstruující průběh konkrétních 
událostí a evokující emocemi nabitou atmosféru příběhu. Nicholase Wintona 
si zahrál Michal Slaný, váhající maminku jednoho z dětí Klára Issová. Prů-
vodcem fi lmu je Joe Schlesinger, reportér stanice CBC Kanada, který rov-
něž patří k „Wintonovým dětem“. Dokumentární drama. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 102 minut
Sobota 7. v 19.30 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
K vysněné práci dostala dvě noční můry. Becky Fullerová je mladá, 
krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou práci. Přesto se její život 
řítí do pekel. Zaměstnání televizní produkční je ideální pro workoholiky, 
kterým to stejně rychle mluví jako myslí a kteří nemají problém zařídit 
na počkání nemožné. Tedy i pro Becky, která má zachránit vadnoucí 
ranní televizní show jménem Rozbřesk. Režie: Roger Michell. V hlavní 
roli R. McAdamsová, N. Bean, H. Ford, J. Davidson, D. Kratinová. Ko-
medie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 107 minut
Středa 11. v 19.30 hodin
ODCHÁZENÍ
Příběh fi lmu se odehrává ve zlomovém okamžiku života dr. Viléma Rie-
gera, který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však v nedávné 
době přišel a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil 
svět. Režie Václav Havel. Hrají: J. Abrhám, D. Havlová Veškrnová, E. Ho-
lubová, V. Chramostová, O. Kaiser, J. Dušek, T. Vilhelmová, J. Budař, 
J. Lábus, J. Macháček, S. Zindulka, B. Seidlová, I. Uhlířová, M. Krobot, 
J. Bartoška. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 94 minut

Ve středu 11. 5. 2011 proběhne v celé naší republice 15. ročník celoná-
rodní květinové sbírky

Pořadatel sbírky: Liga proti rakovině Praha. Tematické 
zaměření sbírky: každý svého zdraví strůjcem. Pomoz sám 
sobě předcházet rakovině aktivním využitím preventivních 
programů a zdravým životním stylem. Účel sbírky: nádo-
rová prevence, zlepšení kvality života onkolog. pacientů, 
podpora onkolog. výchovy, výzkumu a vybavenosti onkolog. center. 
I v našem kraji budou tuto sbírku zajišťovat dobrovolníci ze škol, skauti, 
junáci, dobrovolní hasiči, členky ČSŽ, onkolog. pacienti atd. Minimální 
příspěvek za 1 kytičku je 20 Kč.
Děkujeme všem, kdo jsou ochotni fi nančně pomoci a všem, kdo pomáhají 
tuto sbírku realizovat.   LPR Praha, M. Špačková, koordinátorka sbírky

SEV Ostrůvek vás srdečně zve v neděli 
15. května 2011 na cyklistický výlet na 
rozkvetlé louky. Můžete se těšit na od-
borně komentovanou prohlídku vzácných 
vstavačových luk u netínského rybníka 
Pod Vrkočem. Výklad povede pracovník 
ZO Českého svazu ochránců přírody 
Kněžice Mgr. Filip Lysák. Sejdeme se ve 
14 hodin před Ostrůvkem. S sebou si ne-
zapomeňte vzít kolo, sportovní oblečení, 
nápoje, děti a mládež do 18 let cyklistickou 
přilbu a všichni dobrou náladu. Trasa bude 
dlouhá přibližně 20 km a nepovede jen po 
silnici, ale i cestou necestou. Příjemný 
sportovně-botanický zážitek přeje

Jana Janová, SEV Ostrůvek

Pozvánka
zveme všechny bývalé zaměstnance ČSAO a později JAO provozovny 
ve Velkém Meziříčí na přátelské setkání, které se uskuteční v pátek 
13. května 2011 v restauraci U Beranů. Začátek v 16.30 hodin. Odešel jsi dřív,

než jsi chtěl,
osud života
Tě předešel.
Dne 10. května 2011 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana 
Zdeňka Kostečky
z Netína.

Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami. 
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AKCE JUPITER CLUBU

VÝSTAVY

Pondělí 23. 5. 2011 v 19.30 ho-
din na velkém sále JC, vstupné: 
290 Kč, rezervace a prodej na prog. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004, 
001, info 724 399 474. 
Vstupenky nutno vyzvednout 
do 13. 5. 
Změna programu vyhrazena.

Zábavný pořad se Zdeňkem Troš-
kou a Jaroslavem Suchánkem.

V pondělí 16. 5. 2011 v 19.30 hodin 
v kinosále JC, vstupné: 200 Kč. 
Rezervace a předprodej vstupe-
nek na prog. oddělení JC. Tel.: 
566 782 004, 001, info: 724 399 474. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
6. 5. Změna programu vyhrazena. 

Neděle 8. 5. 2011 v 19.30 hodin na velkém sále JC.
Vstupné: 180 Kč, stolová úprava, rezervace a prodej na prog. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, 001, info 724 399 474. Změna programu vyhrazena.

Do Velkého Mezi ř íč í př ijede 
21. června 2011 jedna z největších 
hvězd českého hudebního nebe. 
Lucie Bílá se představí v komorním 
koncertu za doprovodu klavíristy 
Petra Maláska. Představení, které 
vyprodává sály po celé zemi, má 
výjimečnou atmosféru.
„Budu se snažit dát lidem to, pro 
co si přijdou. Repertoár máme 
barevný, veselý, dojemný, vybra-
ný především z lásky k hudbě ale 
i k divákům,“ slibuje Lucie Bílá. 
Diváci se mohou těšit na večer plný 
známých hitů a nebyla by to Lucka 
se svým osobitým humorem, aby 
nepřidala i pár historek a vtípků.
,,Když se lidé smějí, je to pro mě to 
největší ocenění,“ říká Lucie Bílá. 

Druhým rokem dává více přednost koncertům v menších sálech před 
velkými stadiony. Je tak blíž publiku a užívá si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do poslední chvíle netuší, o čem bude svým divákům 
vyprávět. Lucie Bílá vystoupí v Jupiter clubu v úterý 21. června 2011 
od 19.30 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v Jupiter clubu na pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. Rezervace vstupenek 
možná, nutno je vyzvednout týden od rezervace. Cena vstupenek 500  
– 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.     -zh-

Programové oddělení, tel.: 566 782 004 – 5, přijímá rezervace 
míst na divadelní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na 
sezonu 2011/2012 – celkem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Ray Cooney, překlad Břetislav 
Hodek
AMADEUS – Peter Shaffer, překlad Martin Hilský
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI – Betty Comden a Adolph Green, překlad Vojen 
Drlík a František Zacharník
SOUDNÉ SESTRY – Terry Pratchett – Stehen Briggs, překlad Jan 
Kantůrek
TERASA – Jean – Claude Carriere, překlad Michal a Matylda Láz-
ňovských
LUCERNA – Alois Jirásek. 
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 702 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev, např. studenti, důchodci, ZTP atd). Zájem-
ci o předplatné se mohou nahlásit do 10. května 2011. Změna programu 
vyhrazena.                                                                                       -prog-

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje

5. ročník EFF
Velké Meziříčí 5.–12. 6. 2011

(Z mnoha přednášejících vystoupí také 
Jan Burian, Václav Bělohradský, 
Tomáš Sedláček, Michael Hauser, 
Marek Orko Vácha, Juraj Kaman a další.)
Přednášky jsou doplněny i kulturním programem a autorským čtení 
Michala Viewegha.
Pod robný prog ram fes t iva lu p ř i neseme v p ř í š t ích č í slech. 
www.festivalfilosofie.webnode.cz. Změna programu vyhrazena.

-red-

Výstava fotografií

ve vestibulu kina
Jupiter club
od 16. do 31. 5. 2011.

Foto:Foto:
ing. Antonín Havláting. Antonín Havlát

tanečně zábavná fi lmová show
V tomto pořadu se prolíná herectví a zpěv s tancem klasickým i moder-
ním, ale také s akrobacií a pantomimou. Zavedeme vás tedy do světa 
fi lmů a muzikálů, za doprovodu těch nejznámějších a velmi populárních 
fi lmových melodií z dob Oldřicha Nového až po současnost. Divák tak 
zhlédne známé scény a parodie z úspěšných fi lmů, jako jsou například: 
James Bond, Zpívání v dešti, Pomáda, Růžový panter, Moulin Rouge…
Vše se odehrává ve starém kině, 
kde se občas dějí prapodivné věci. 
Všechno to podle všeho zavinil 
duch bývalého majitele kina, jenž 
není tak úplně spokojený nejen 
s fi lmy, které se dnes promítají, ale 
i s poměry, které v jeho bývalém 
království vládnou dnes. A tak se 
vloží do děje rozverné komedie 
a sem tam pěkně zamíchá ostatním 
zúčastněným kartami, pochopitel-
ně samozřejmě proto, aby to celé 
skončilo pravým, nefalšovaným 
fi lmovým happyendem.
V tomto představení zazáří Uršula 
Kluková, dáma českého humoru, po 
boku herce a tanečníka Vlastimila 
Harapese, dále divák spatří herce 
Jaromíra Noska a Kláru Jandovou, tanečníky Daniela Zídka, Jana Krčka, 
Veroniku Všetičkovou a trojnásobného mistra světa v break-dance Tomáše 
Veselého. Samozřejmě nemůžeme opomenout tanečně pantomimický 
projev Jana Čížka, coby ducha majitele kina. Celé představení dotvářejí 
krásné kostýmy, světelné efekty a taneční choreografi e několika výbor-
ných choreografů jako je například Ladislav Beran. K obecné potěše 
diváků text hry napsal a současně ji režíroval Gustav Skála.
Pátek 17. června 2011 v 19.30 hodin. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě.
Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení JC, tel. 
566 782 004, 001.

444

a velkém sále JC.
a, rezervace a prod

399 474.

a velkém sále JC.
a, rezervace a prod

399 474. 

Festivalový kulturní program
* Neděle 5. 6. 2011 v 15 hodin, nádvoří zámku (v případě nepříznivého 

počasí velký sál JC) – pohádka pro děti Čarostřed a černá paní
Strašidelná pohádka o mocném mágovi Čarostředovi, s písničkami, 
šermem a žertovnými kousky. Pro všechny ty, kteří se nebojí přiznat 
si, že se rádi bojí. Hrají členové divadelní společnosti Františka Kreu-
zmanna. Vstup zdarma! Po skončení pohádky proběhne dětský den ve 
spolupráci s DDM Velké Meziříčí.

* Neděle 5. 6. 2001 ve 20 hodin, velký sál JC – divadelní hra Sluha 
dvou pánů
Hrají: Jan Potměšil, Jana Kreuzmannová, Rostislav Trtík a další. Pojďte 
a navštivte s námi Benátky, místo rušných karnevalů a šumných tržišť. 
Staňte se svědky toho, jaké je sloužit dvěma pánům zároveň. Kdo že 
má tu drzost? No přece Truffaldino, prolhaný, lstivý a vtipný sluha. 
Vstupné: 250 Kč. Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, 
tel. 566 782 004, 001.

* Pátek 10. 6. 2011 ve 21 hodin, nádvoří zámku (v případě nepříznivého 
počasí velký sál JC) – hudební pořad Muzikál pod hvězdami. Účin-
kují studenti 2. ročníku muzikálového herectví na JAMU, ateliér Jany 
Janěkové. Vstupné: 80 Kč. Předprodej vstupenek na programovém 
oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001.

* Sobota 11. 6. 2011 ve 21 hodin, velký sál JC – divadelní hra České nebe. 
Sehraje křižanovský ochotnický spolek Tyjátr. Vstupné: 80 Kč. Předpro-
dej vstupenek na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. 

Festivalová permanentka
Nově nabízíme festivalovou permanentku v rámci 5. ročníku Filosofi ckého 
festivalu „Věda a víra“. V ceně permanentky 299 Kč nabízíme:
SLUHU DVOU PÁNŮ, MUZIKÁL POD HVĚZDAMI, ČESKÉ NEBE, 
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ JC.                                          -zh-

Concentus Moraviae 2011
České sny – otisky a vzpomínky

Festival Concentus Moraviae nabízí posluchačům v roce 2011 mož-
nost zasnít se nebo 
se dokonce na chvíli 
přenést do dětství. 
Dramaturg Aleš Bře-
zina pozval talento-
vané hudebníky, aby 
ve velmi osobních 
programech osvětlili, 
jaké muzikální pod-
něty rozdmýchaly na 
samém počátku ka-
riéry jejich hudební 
vášeň. V programech 

zazní slavné i méně známé skladby s důrazem na českou klasickou hudbu.
Tradičním hlavním cílem pořadatelů je naplnit jedinečné historické pro-
story 19 festivalových měst krásnou hudbou ve vynikající interpretaci 
a přinést návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. České sny rozezvučí 
jižní Moravu a Vysočinu mezi 28. květnem a 25. červnem 2011. (Více na 
www.concentus-moraviae.cz.)

Ve Velkém Meziříčí vystoupí:
* Zuzana Lapčíková Kvintet, neděle 12. 6. v 19.30 hodin v Jupiter clubu 

Elementy jazzu a folku v kombinaci se soudobou klasickou hudbou 
inspirovanou významně Janáčkovým přístupem k moravskému folk-
lóru tvoří základ 
perfektní syntézy, 
která vzniká spo-
lečným přičiněním 
Zuzany Lapčíkové 
a jejích virtuosních 
spoluhráčů.
Zuzana Lapčíko-
vá Kvintet (Zu-
zana Lapčíková – 
cimbál, zpěv, Josef 
Fečo – kontrabas, 
Kamil Slezák – 
bicí nástroje, Ondrej Krajňák – klavír, Rostislav Fraš – saxofon)
Program: Balady a janáčkovské parafráze

* Komorní seskupení ve složení Martina Bačová (housle), Petr Verner 
(viola), Tomáš Jamník (violoncello) a Slávka Pěchočová (klavír), 
pátek 24. 6. v 19.30 hodin v zámecké jídelně
Tři talentovaní mladí hudebníci Martina Bačová, Tomáš Jamník 
a Slávka Pěchočová se poprvé sejdou ke spolupráci jako komorní se-
skupení, které uvede díla českých skladatelů tří generací. Petr Verner 
se ke kolegům přidá v jedné z nejkrásnějších romantických kompozic, 
Schumannově klavírním kvartetu Es dur.
Program: Vítězslav Novák: Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 „Quasi una 
ballata“, Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír, Bohuslav Martinů: 
Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, Robert 
Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47.                                   -cm-

Kdy: neděle 15. května 2011, 18 – 20 hodin. Kde: Jupiter club Velké 
Meziříčí, velký sál. 
Cvičí: Jiří Bánovský. Dvě hodiny plné tance, zábavy a skvělé energie. 
Vstupné 120 Kč. Rezervace na tel.: 566 782 004-5. Rezervované vstupen-
ky je nutno vyzvednout nejpozději do 10. května 2011 na programovém 
oddělení v Jupiter clubu. Kapacita je omezena, proto neváhejte!   -prog-

Výstava obrazů
Ludvíka Tunkra
30. 4.–28. 5. 2011

Cafe TIME, Náměstí 12, 
Pasáž IMCA

Výstavy prací 
žáků ZUŠ 

Velké Meziříčí
● Putování s Malým prin-

cem, Městská knihovna 
VM do 11. 5.

● Vidíme svět tak trochu 
jinak, výstavní síň Jupiter 
clubu do 27. 5.
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STOLNÍ TENIS

FOTBAL

HÁZENÁ

Proč je pro Angličany fotbal náboženstvím?I. B třída mužů skupina B
Štěpánov n. S. – Rozsochy 1:0
Borovina-Opatov – Křižanov 1:2
Želetava – Měřín 1:1
Žďár n. S. B – Studenec 5:1
Šebkovice – Herálec (ZR) 2:4
Mohelno – Vrchovina B 0:3
Jakubov – Bítovčice 2:2
 1. Štěpánov nad S. 19 13 2 4 53:27 41
 2. Žďár nad S. B 19 12 5 2 42:24 41
 3. Herálec (ZR) 19 10 2 7 47:37 32
 4. Želetava 19 9 2 8 40:36 29
 5. Měřín 19 7 7 5 35:27 28
 6. Vrchovina B 19 8 4 7 24:31 28
 7. Rozsochy 19 7 4 8 29:26 25
 8. Studenec 19 8 1 10 37:38 25
 9. Borovina-Opatov 19 7 3 9 30:41 24
10. Křižanov 19 7 3 9 26:37 24
11. Jakubov 19 6 5 8 27:26 23
12. Mohelno 19 6 3 10 26:37 21
13. Bítovčice 19 5 5 9 28:39 20
14. Šebkovice 19 4 2 13 27:45 14

OP mužů II. třída
Radostín – O. Bítýška 2:1 (0:1)
Branky: Kozel Lukáš 2 – Vařílek 
Marek; Rozhodčí: Bělovský, Smej-
kal Vojtěch; ŽK: 1:0; ČK: 0:1

Bystř ice B  – Rad. Svratka 
3:0 (1:0)
V. Bíteš B – Nedvědice 0:3 (0:3)
Branky: Prudký Zdeněk 2, Havíř 
Petr; Rozhodčí: Rosický Josef, 
Dvořák Ondřej, Budín Jan; ŽK: 2:2
Nová Ves B – Ujčov 5:1 (2:0)
Vír – Svratka 1:1 (0:1)
Bory – Bobrová 3:3 (2:2)
Branky: Špaček Milan 2, Karásek 
Jan – Ptáček Jaroslav 2, Dvořák 
Petr; Rozhodčí: Drbůšek Jan, Dvo-
řák Ondřej; ŽK: 2:1
Rovečné – D. Rožínka 0:0 (0:0)
 1. Bystřice B 19 13 2 4 51:24 41
 2. Bory 19 12 3 4 50:27 39
 3. Nedvědice 19 12 1 6 50:34 37
 4. Radostín 19 11 4 4 48:32 37
 5. Rad. Svratka 19 10 5 4 46:29 35
 6. Nová Ves B 19 10 3 6 47:29 33
 7. Svratka 19 7 3 9 29:35 24
 8. Rovečné 19 6 3 10 23:38 21
 9. Bobrová 19 5 5 9 29:36 20
10. V. Bíteš B 19 6 2 11 27:53 20
11. D. Rožínka 19 5 4 10 27:30 19
12. O. Bítýška 19 5 3 11 24:43 18
13. Ujčov 19 4 4 11 28:41 16
14. Vír 19 4 4 11 21:49 16

Zdroj: www.fotbal.cz

Krajský svaz stolního tenisu Vy-
sočina vydal k 1. květnu krajský 
žebříček mužů. Ten obsahuje 160 
hráčů. Z našeho velkomeziříčského 
regionu se do něj dostalo celkem 
osm hráčů, šest z Velkého Meziříčí 
a dva ze Lhotek.

Krajský žebříček (160 hráčů):
  1. Palát Petr (Žďár n. S.)
  2. Pavlík Michal (Pelhřimov)

  3. Jírek Jan (Žďár n. S.)
  4. Zobač Michal (SK Jihlava)
  5. Jonáš Martin (Havlíčkův Brod)
 33. Pokorný Jan (VM)
 39. Klíma Petr (VM)
 41. Říkovský Aleš (VM)
 89. Bazala Jan (VM)
101. Lavický Pavel (Lhotky)
134. Konečný Petr (Lhotky)
138. Klíma Tomáš (VM)
151. Kampas Jan (VM)         

 -pl-

Východočeská divize mladší 
žákyně

Turnaj Ledeč nad Sázavou
Opět pouze minimální počet (sedm) 
hráček bylo k dispozici ke druhému 
a pro tento tým i poslednímu sou-
těžnímu turnaji. Po něm se trenérky 
týmu defi nitivně rozhodly pro nezá-
jem a zejména nízký počet hráček 
odhlásit družstvo ze soutěže!
Náš „okleštěný“ tým bojoval, 
dokud mu síly stačily, ovšem na 
početnější a herně vyrovnanější 
kádry soupeřek to nestačilo.
Pořadí: 1. Havlíčkův Brod, 2. Ži-
rovnice, 3. Pardubice, 4. Ledeč nad 
Sázavou, 5. Velké Meziříčí.
Výsledky: Sokol VM – Havlíčkův 
Brod 10:15 (2:8), – Ledeč nad Sá-
zavou 12:13 (6:7), – Pardubice 8:16 
(2:8), – Žirovnice 14:18 (4:9).
Hrály: Pacalová Lenka – Závišková 
Kateřina (27), Šabacká Jarmila (7), 
Zezulová Denisa, Singerová Klára 
(1), Buchtová Eliška, Bíbrová Da-
niela (1). Trenérky Jelínková R., 
Závišková Il.

1. liga mladší dorostenky
HC Zl ín – Sokol VM 37:28 
(19:12)
Souboj na hřišti aktuálně druhého 
týmu prvoligové scény nezačal 
pro naše barvy vůbec dobře. Hned 
několik úvodních útočných střelec-
kých pokusů skončilo na blocích 
dobře zformované a připravené 
obrany domácích, po následných 
bezchybně využitých brejcích 
svítil na ukazateli skóre výrazný 
brankový rozdíl (5:1, 9:3, 11:4). 
Domácí celek to viditelně „uspo-
kojilo“ a nám to přineslo více 
prostoru v útočné fázi. Dalším 
pozitivem našeho herního projevu 
byla kompaktnější a důraznější 
defenziva. Ta začala postupně 

Zlínským komplikovat kombinač-
ní akce a do té doby neomylnou 
střelbu ze střední vzdálenosti 
(11:7, 15:11). Škoda, že v závěru 
první půle jsme znovu vícekrát 
zachybovali a přesněji nezacílili. 
To pak umožnilo soupeřkám znovu 
brankově „odskočit“. Po změně 
stran se již hrála oboustranně 
ofenzivně laděná partie, kdy oba 
celky vyznávaly více útočnou jak 
obrannou hru. Fyzicky daleko 
lépe disponované domácí hráčky 
neměly již větší problémy udržo-
vat si výraznější náskok (22:14, 
25:20, 28:22, 30:22, 35:26) až do 
závěrečného zvukového signálu. 
Náš věkově výrazně mladší tým se 
i přes prohru představil bojovným 
kolektivním duchem, což je nutno 
vyzvednout. To by mělo přinést 
i své ovoce v podobě bodového 
zisku ze závěrečných dvou soutěž-
ních duelů, kdy zajíždíme na hřiště 
Sokola Karviná a v domácím duelu 
zakončíme prvoligový ročník sou-
bojem s hráčkami Vlčnova. 7 m – 
hody 4/4:3/2, vyloučení 1:1.
Hrály: Hleba Inna – Kratochvílová 
Hana (11/2), Závišková Iva (9), Part-
lová Markéta (3), Studená Kateřina 
(3), Škrdlová Renata (1), Zezulová 
Kristýna (1), Nechvátalová Natálie, 
Sedláčková Klára, Rosová Terezie. 
Trenéři ing. Záviška.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 7. května
9.00 divize mladší žáci – Ivančice; 
10.30 divize starší žáci – Ivančice; 
13.00 2. liga mladší dorostenci 
– Bystřice pod Hostýnem; 15.00 
2. liga muži – Bohunice
Neděle 8. května
9.00-17.30 hodin – soutěžní turnaj 
starší žákyně: VM A, B, Pardubice, 
Žirovnice, Havlíčkův Brod
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Pavel Halas mladší je Čech žijící a pracující v Anglii. Fandí sportu, sledu-
je dění v něm a sám je aktivním sportovcem a hokejovým rozhodčím. Pro 
čtenáře týdeníku Velkomeziříčsko a hlavně fotbalové fanoušky připravil 
článek Proč je pro Angličany fotbal náboženstvím? o kolektivní hře zva-
né fotbal (z anglického football, foot = noha a ball = míč) nebo také kopaná, 
která ovládla doslova celý svět, ale jejím domovem zůstává Anglie.

(Dokončení z minulého čísla.)

Odchod ze stadionu je poklidný
Liverpoolští fanoušci pomalu opouštějí stadion a vracejí se do svých oblí-

bených hospod, kde proberou právě skončený zápas. Spousta fanoušků se pře-
souvá do centra města, odkud odjíždí vlakem do svých domovů nebo na letiště, 
kde většina z nich odlétá do Irska. Fanoušci hostů musí zůstat po zápase pat-
náct minut v hledišti, poté jsou opět doprovázeni policejními příslušníky k při-
praveným klubovým autobusům, které je dovezou do Manchesteru. Nepřijdou 
vůbec do styku s fanoušky Liverpoolu, tudíž není k vidění rozbité vlakové ná-
draží, zničené zařízení trolejbusu nebo poničený a špinavý vlak Českých drah.

Návštěva zápasu v Anglii je pro fotbalového fanouška neskutečným 
zážitkem. Tempo zápasu, nadšení, radost, emoce a celková kultura ang-
lického fanouška je téměř k nepoznání, co vídáme na českých stadionech. 
Všem fotbalovým příznivcům návštěvu zápasu v Anglii vřele doporučuji. 
Také věřím, že by jim otevřela oči a pomohla vymýtit násilí, nadávky 
a negativnost na českých stadionech.

A co Češi? Umí vlastně fandit fotbalu?
Jediné co je srovnatelné s atmosférou Anglie, je návštěva zápasu Baní-

ku Ostrava. Bohužel stále je možné vidět spoustu rozdílů. Pokud Baník 
nevyhrává a není v čele tabulky, Bazaly jsou poloprázdné. Také policie 
čeká na chybu někoho z davu, aby mohla zakročit i proti zcela nevinným 
fanouškům. A v neposlední řadě, hlavní kotel se skládá z chuligánů, 
kteří mají do fandů daleko a přijdou se jen vyřádit. V Anglii tvoří kotel 
nejvěrnější fanoušci, kteří chodí na zápasy svého týmu po celé dekády, ať 
se mu daří, nebo ne. Kdo poznal jiný než český fotbal si asi klade otázku: 
„Umí Češi vlastně fandit, když si říkají fotbalový národ?“

Zažít fotbalovou Anglii není nedostupné
Pokud už vás česká liga nudí, jeďte nasát atmosféru skutečného fotbalu. 

Přesvědčte se sami, že to nemusí být nemožné.

Doprava
Do Liverpoolu létá Ryanair z Bratislavy a Katovic. Také je možnost 

letět s EasyJetem a Wizzairem z Katovic. Do Manchesteru létá Bmibaby 
a Jet2 z Prahy. Pro větší fl exibilitu stojí za zmínku i linka do Leedsu 
z Prahy s Jet2 nebo z Katovic Ryanairem. Zpáteční letenka se dá pořídit 
do 3000 korun se všemi poplatky.

Vstupenka
Nejlepší cesta pro zisk lístku na Liverpool, ale i na ostatní týmy v An-

glii, je pomocí koupě členství v klubu. Cena je kolem 600 korun za rok 
a budete mít přednostní možnost koupě vstupenky, slevu ve Fan shopu, 
v některých případech i slevu na vstupenku a spoustu dalších výhod. Ceny 
lístků se pohybuji od 30 – 60 liber. Zápasy anglické Premier League jsou 
většinou vyprodané, tudíž jen velmi malé procento lístku jde do prodeje 
fanouškům, kteří nejsou členy klubu. Další možností je si pořídit lístek přes 
agentury. Tam ovšem cena méně atraktivních zápasu přesahuje 100 liber. 
Na zápasy jako je Chelsea – Arsenal, Liverpool – Manchester se cena 
pohybuje od 200 – 350 liber.

Ubytování
Ubytování v Anglii je v mnoha případech levnější než u nás v ČR. 

Cena dvoulůžkového pokoje za noc se snídaní ve 2* hotelu se pohybuje 
kolem 40 liber. Nejlepší možností je zabukovat hotel přes následující 
stránky: www.booking.com, www.hotels.com, www.hotels.cz, www.
laterooms.com. Další možností je hostel, kde je v mnoha případech cena 
za dvoulůžkový pokoj stejná, ne-li dražší než v hotelech. Hostel se vyplatí 
jen pokud vás cestuje větší skupina lidí. Nejlepší ceny jsou k dostání 
na: www.booking.com, www.hostels.com, www.hostelbookers.com, 
www.hostelworld.com.

Pavel Halas ml.

MSDD
Starší dorost

FC VM – 1. SK Prostějov 3:1 
(3:0)
Rozhodčí: Petr Kůrka – Jaroslav 
Kůrka, Nenadál. Diváci: 40. Bran-
ky: 3x Smejkal (11.), (13.), (23. pen.) 
– Klimeš (47.). Sestava: Pöpperl – 
Polák (82. Weiss), Štefka, Jahoda, 
Pospíšil (50. Wasserbauer) – Malec – 
Kozuň, Láznička (45. Prchal), Smej-
kal, Kameník (76. Pól) – Liška
V 21. kole jsme hráli důležitý zápas 
s Prostějovem. V tomto zápasu jsme 
potřebovali naplno bodovat a zved-
nout se od sestupových míst.
Na začátku utkání v 1. min. zahro-
zili nebezpečnou akcí hosté, když 
jejich hlavička skončila nad břev-
nem. V 8. min. po projití středem 
hřiště Liškou, skončila jeho střela 
vedle brány. V 10. min. po zahra-
ném rohu nakrátko odcentroval 
Smejkal do vápna na Kameníka, 
ale ten v slibné pozici hlavičkoval 
těsně nad břevno. V 11. min. po akci 
Kameníka a Pospíšila, odcentroval 
druhý jmenovaný do vápna na úplně 
volného Smejkala, a ten bez větších 
problémů vstřelil gól. Neuplynuly 
ani dvě minuty a po úniku ze stra-
ny do vápna trefi l Liška brankáře, 
který míč odrazil před sebe na 
Smejkala a Smejkal nedal brankáři 
žádnou šanci. V 15. min. se musel 
pořádně vytáhnout Pöpperl, který 
nebezpečnou střelu vyrazil na roh. 
Ve 23. min. po faulu ve vápně na 
Lišku, se postavil na pokutový kop 
Smejkal a střelou k tyči završil svůj 
hattrick. Ve 26. min. střílel soupeř 
nad bránu. Ve 27. min. po akci 
Liška, Kozuň a Malec, zakončoval 
Malec k tyči, ale brankář byl proti. 
Ve 35. min. po rohu Lišky hlavičko-
val Polák jen do brankáře.
Ve druhém poločase ve 47. min. letěl 
dlouhý míč za naši obranu, kde jej 
hráč hostí posunul pod sebe na váp-
no Klimešovi, a ten vstřelil gól. Sou-
peřovi jsme dovolovali hrát na naší 
polovině. V 79. min. mohl vsítit další 
gól Smejkal, ale bohužel po zahra-
ném PVK orazítkoval jen břevno.
Zápas jsme rozhodli Smejkalem 
během 23 minut. Dvacet minut 
během prvního poločasu jsme hráli 
dobře, ale jinak zbytek minut byl 
nepohledný. Soupeř nám umožňo-
val si vytvářet nebezpečné akce, ale 
v rozhodující chvíli jsme fi nální na-
hrávku zkazili. I když jsme nehráli 
pohledný zápas, tak je důležité, že 

jsme získali tři body. Nejlepším hrá-
čem po celý zápas byl Jahoda, který 
neztratil ani jeden míč.  -ls,sme-

Mladší dorost
FC VM – Prostějov 1:1 (0:1)
Branka: 55. Bradáč. Rozhodčí: 
Kůrka P., žk 2:2, čk 0:1; diváci 30. 
Sestava FC VM: Řeháček – Rosický, 
Štefka, Nápravník, Procházka – 
Bárta (57. Ostrý Š.), Láznička, Bra-
dáč, Ostrý M. – Komínek, Benda.
V zápase 21. kola domácím chyběli 
3 hráči. V nepříliš pohledném prv-
ním poločasu se hosté ujali vedení 
v 24. min. Domácím se vůbec neda-
řil přechod do útoku přes dobře or-
ganizovanou obranu hostí. Ve druhé 
půli se Velkomeziříčští zlepšili, 
vyrovnali hru i skóre. V 55. min. 
se trefi l Bradáč po krásné přihrávce 
Komínka. V závěru se obě mužstva 
snažila strhnout vítězství na svou 
stranu, ale bez úspěchu. Hosté do-
hrávali posledních 10. min. v osla-
bení bez vyloučeného hráče.  -kol-

MSŽD
Starší žáci

MSK Břeclav – FC VM 1:0 (0:0)
Rozhodčí: Beneš. Počet diváků: 
60. Střelci branek: 54. – 9. Liška, 
60. Zsihovics. Sestava: Hladík 
– Juda, Novotný, Ráček, Kože-
ný – Liška, Vokurka, Zsihovics, 
Kurečka – Těšík, Karmazín. Do 
hry dále nastoupili: Hejátko, Heto, 
Krčál, Ochrana.
FC VM – SK Vrchovina 7:0 (3:0)
Rozhodčí: Smekal. Počet diváků: 60. 
Střelci branek: 1., 8., 12. a 37. Cej-
nek, 50. a 56 Zsihovics, 68. Liška. 
Sestava: Kučera – Juda, Novotný, 
Smejkal, Hlávka – Liška, Vokurka, 
Ráček, Kurečka – Zsihovics, Cej-
nek. Do hry dále nastoupili: Heto, 
Chalupa, Karmazín, Kožený, Krčál.
Do dnešního utkání jsme vstoupili 
raketovým nástupem. V 1 minutě si 
mezi sebou vyměnili míč Zsihovics 
z Cejnkem, a ten střelou k tyči ote-
vřel skóre – 1:0. Probíhala 8. minuta 
utkání, když Ráček poslal míč za 
obránce, na ten si naběhl Cejnek, 
obešel i brankáře a v klidu poklidil 
míč do sítě – 2:0. Svoji třetí branku 
v utkání vstřelil útočník Cejnek v 12. 
minutě po samostatné akci, když se 
trefi l pod břevno hostujícího bran-
káře – 3:0. V 37. minutě završil svůj 
brankový čet v utkání Cejnek, když 
přehodil vybíhajícího brankáře – 4:0. 
Probíhala 50. minuta, když si uvolnil 
na polovině hřiště Cejnek, nakopl 
míč za obranu, toho se zmocnil Zsi-

V neděli 8. května 2011 pořádá Jezdecká Stáj Granus

V 10 hodin začátek první skokové soutěže. 
Přehlídka chladnokrevných koní, soutěž pro diváky
Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky na tel.: 
604 606 645, jezdecké závody jsou bez licencí, otevřené pro 
všechny věkové kategorie jezdců i různá plemena koní.
Více info na www.jsgranus.blog.cz                                     -hh-

hovics a ze samostatného úniku se 
nemýlil – 5:0. V 56. minutě si mezi 
sebou vyměnil míč Cejnek se Zsi-
hovicsem, ten napřáhl z pokutového 
území a míč skončil pod břevnem – 
6:0. Poslední branka v utkání padla 
v 68. minutě po centru Cejnka, kdy 
se trefi l střelou k tyči Liška.     -dek-

Starší žáci B
FC Náměšť n. Osl. – FC VM B 
6:1 (2:0)
Střelci branek – za hosty: 52. Procház-
ka. Sestava: Hladik – Heto, Hlávka, 
Kožený Bačák, – Horký, Chalupa, 
Hibš, Liška P. – Procházka, Prchal. 
Do hry zasáhli: Nevídal, Těšík.
Velkomeziříčští hráči zavítali na 
hřiště druhé Náměště, která jim 
měla po podzimu co oplácet. Od-
veta se domácím povedla náramně 
a jen díky Hladíkovi neskončil 
výsledek dvouciferným skóre. 
Domácí hosty předčili v rychlosti 
a zejména v přesnosti. Jejich rychlé 
výpady po křídlech dělaly velkome-
ziříčským hráčům velké problémy. 
Paradoxně však mohli jít do vedení 
hosté, kdy se po domácím rohu do-
stal Těšík do samostatného úniku. 
Celou situaci však vyřešil zbrkle 
střelou z velkého vápna přímo do 
brankáře. Trest přišel okamžitě. 
Na levém kraji propadl jak Liška, 
tak i Bačák, následně domácí hráč 
neměl žádný problém trefi t zpětnou 
přihrávku. O devět minut později 
se domácí prosadili střelou z úhlu 
a stanovili tak konečné skóre na 2:0. 

Nutno dodat, že jen díky skvělým 
zákrokům Hladíka nebylo vyšší. 
Bohužel ani ve druhém poločase se 
obraz hry nezměnil. Domácí s chutí 
hráli a hosté jen stěží odolávali 
jejich útokům. Navíc, když v páté 
minutě nejprve po trestném kopu 
a o chvíli později i penaltě, bylo 
skóre již 4:0, bylo o osudu utkání 
rozhodnuto. V dalším průběhu 
poločasu se sice hosté snažili něco 
s výsledkem udělat, dokonce si 
i zpřesněním hry začali vytvářet 
šance, góly však nadále dávali jen 
domácí hráči. Až za stavu 6:0 se 
dostali ke slovu i hosté. Díky krásné 
střele Procházky z 30m tak snížili 
na konečných 6:1.                    -kli-

Starší připravka A
FC VM – HFK Třebíč 10:0
Branky: 3 Chalupa, 3 Koudela, 
2 Partl, 2 Hladík
FC VM – HFK Třebíč 21:0
Branky: 6 Voneš, 4 Čech, 4 Vošmera, 
4 Malata Mir., Požar, Prchal, Bíbr.
FC VM – Jihlava 1:3
Branky: Koudela.
FC VM – Jihlava 4:5
Branky: 2 Čech, Malata Mir., 
Vošmera.

Starší přípravka B
Radostín nad Osl. – FC VM 3:3
Branky: Novák, Bibr, Horáček

Mladší přípravka A
FC VM – HFK Třebíč 1:9
FC VM – HFK Třebíč 8:4
FC VM – Jihlava 3:10
FC VM – Jihlava 8:11           -ves-

Soutěž mladých hasičů a 41. ročník 
Memoriálu Jaroslava Vaňka

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí si vás dovoluje pozvat na 
sportovní odpoledne a soutěžní noc na náměstí ve Velkém Meziříčí v roce 
140. výročí založení zdejšího SDH. Ten je tak nejstarším sborem dobro-
volných hasičů s českým velením na Moravě. V sobotu 14. května 2011 
proběhne na náměstí soutěž mladých hasičů v požárním útoku, tentokrát 
zařazena do seriálu soutěží Regional Cup mládeže. Od 12.45 hodin začnou 
předvádět svoje dovednosti nástupci myšlenky zakladatele SDH Velké 
Meziříčí Tita Kršky. Nejprve se představí nejmenší hasiči a poté jejich 
starší kamarádi předvedou požární útok dvěma způsoby provedení sacího 
vedení. Pro zájemce bude také zpřístupněna velkomeziříčská věž. 

Ve večerních hodinách vystřídají hasičské mládí družstva žen a mužů, 
která budou usilovat o nejlepší čas v téže disciplíně požárního sportu. 
Soutěží ve Velkém Meziříčí pokračuje 16. ročník seriálu Žďárské hasičské 
ligy. Věříme, že 41. ročník soutěže Memoriál Jaroslava Vaňka přinese 
napínavou podívanou pro všechny příznivce hasičů i soutěžní družstva.

Hasiči z Velkého Meziříčí vás zvou k jejímu zhlédnutí. Občerstvení 
bude zajištěno v prostoru náměstí.

Zároveň se omlouváme občanům bydlícím na náměstí za zvýšenou 
hladinu hluku v době soutěže a upozorňujeme na uzavírku náměstí 
v uvedený den od 12.00 do 1.00 hodiny po půlnoci.

Výbor SDH VM
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VOLEJBAL

HÁZENÁ
V tradičním čase Velikonoc se 
konal v Praze největší evropský 
mládežnický turnaj v házené. Pro 
letošní rok se zúčastnilo celkově 
436 týmů z 27 zemí. Tato meziná-
rodně velmi dobře hodnocená akce, 
konaná 21.–25.dubna 2011, byla 
i místem úspěchu družstva našich 
nadějných hráčů oddílu házené TJ 
Sokol Velké Meziříčí. Kategorie 
mladšího žactva čítala 50 týmů. 
Konfrontace s družstvy Švédska, 
Dánska, Chorvatska a Slovinska 
ukázala, jaká je skutečná síla 
týmu a jak se daří trenérská práce 
u tohoto mládežnického kolektivu. 
Vytčeným cílem a zbožným přáním 
byl postup ze základní skupiny do 
osmifi nále, což se dosud žádnému 
z velkomeziříčských družstev na 
této akci nepovedlo.
V úvodním utkání skupiny jsme 
stanuli proti rakouskému druž-
stvu WAT Atzgersdorf, které se 
prezentovalo variabilní obrannou 
3-3. Po vyrovnaném průběhu se 
nakonec v závěru utkání zrodil, 
a to i díky střelecké potenci To-
máše Blahy, vítězný vstup do 
turnaje. Následoval zápas s chor-
vatským družstvem RK Poreč. 
Na fyzicky viditelně zdatnějšího 
soupeře se podařilo najít recept 
osobním bráněním stěžejního 
hráče a kolektivním výkonem. Ve 
velmi dobrém světle se v tomto 
souboji ukázalo duo Martin Janí-
ček a Filip Svoboda, kteří soupeře 
svými zásahy deklasovali. Po dvou 
odehraných utkáních to znamenalo 
nečekané bodové maximum a již 
večerní zápas s Baníkem Most 
mohl znamenat kýžený postup. 
Utkání se Severočechy vyšlo na 
levém křídle dobře hrajícímu Mi-
chaelu Ambrožovi, svoje fyzické 
předpoklady dokázal využívat 
náš ostrostřelec Tomáš Blaha, jejž 

kvalitními přihrávkami zásoboval 
a prostor k zakončení mu dokázal 
vytvářet Tomáš Stupka.
Po pátečních zápasech byl již 
postup jasný, v sobotu byl naším 
dalším soupeřem dosud ještě ne-
bodující dánský tým Koge Rishoj 
Haandbold. Celkem jasná her-
ní převaha nám v tomto souboji 
umožnila využít potenciál všech 
hráčů. O vítěze skupiny jsme se 
utkali se zástupcem švédské házené 
IK Savehof II. Hráči severského 
celku se prezentovali velice tech-
nickou házenou, což nám herně 
vyhovovalo, na rozdíl od tvrdých 
a nečistých zákroků balkánských 
družstev. Remíza pečetila naše 
celkové vítězství ve skupině.
V další fázi naší spanilé jízdy jsme 
se v osmifi nálové skupině o jediné 
postupové místo utkali s celky 
Sokola Ostrava a Sokola Telnice. 
Zápas se Severomoravany probíhal 
dle předpokladu, kdy se soupeř pre-
zentoval osobní obranou na našeho 
ostrostřelce. Poločasová remíza 
7:7 dávala naději oběma stranám. 
V úvodu druhého poločasu jsme se 

díky výborným zákrokům bran-
káře Vojtěcha Drápely dostali do 
výhodných střeleckých příležitostí 
a odskočili na dvougólové vedení. 
O to jsme i díky přispění nepřes-
ného verdiktu arbitrů v posledních 
sekundách přišli a obě družstva se 
tak rozešla smírně. Všechny naše 
postupové vize se tak upíraly na 
zápas s Telnicí, se kterou jsme před 
několika týdny v soutěžním utkání 
prohráli, a tudíž jsme „měli co vra-
cet“. Pomýšlet na postup do čtvrt-
fi nále znamenalo zvítězit alespoň 
osmnáctigólovým rozdílem. Díky 
enormnímu nasazení, heroickému 
výkonu a „střeleckému koncertu“ 
jsme dokázali navýšit na více než 
kýžený rozdíl. Konečné vítězství 
o 23 branek znamenalo postup do 
čtvrtfi nále a souboj proti domácí 
Dukle Praha.
Čtvrtfi nálový duel jsme rozehráli 
výborně. Náš výkon gradoval a Pra-
žanům jsme umožnili pouze jediný 
přesný zásah. Radost a euforie z po-
stupu byly nepopsatelné. Ještě týž 
večer ve 20 hodin jsme nastoupili 
do semifinálového souboje proti 

slovinskému družstvu ŠD Mokerc 
ID. Byl to zápas z naší strany „na 
krev“, leč i přes konečnou porážku 
o 10 branek musíme všechny po-
chválit, že proti technicky a fyzicky 
velmi vyspělému týmu to nikdo 
„nezabalil“.
V pondělním dopoledni nás tak 
čekalo „utkání poražených“ – sou-
boj o celkové třetí turnajové místo. 
Vstup nám vyšel do souboje s chor-
vatským RK Dubrava Zagreb vý-
borně. V dalších momentech zápasu 
se však projevil zejména širší a vy-
rovnanější kádr soupeře, který si již 
nenechal šanci na úspěch ujít.
Náš celek si v této věkové kategorii 
zajistil prestiž nejvýše postavené-
ho českého klubového zástupce. 
Díky předvedeným výkonům jsme 
velkomeziříčské házené a městu 
Velké Meziříčí udělali příkladnou 
reklamu. Kluky je nutné pochvá-
lit nejen za výkony na hřišti, ale 
i mimo sportoviště. Př ivítání, 
které se nám dostalo po příjezdu na 
vlakové nádraží, nemělo obdoby. 
Rodiče s transparenty a vítězná 
nálada nás všechny posílila do 
další práce. Za podporu jim tak 
patří velký dík, stejně jako TJ 
Sokol Velké Meziříčí za nemalou 
fi nanční podporu a městu Velké 
Meziříčí za poskytnuté propagač-
ní a upomínkové předměty pro 
soupeře.
Pořadí: 1. RŠ Karlovac (CRO); 
2. ŠD Mokerc IG (SLO); 3. RK 
Dubrava Zagreb (CRO); 4. Sokol 
Velké Meziříčí (CZE)
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha To-
máš (65), Stupka Tomáš (30), Janí-
ček Martin (20), Svoboda Filip (19), 
Ambrož Michael (11), Macoun Filip 
(2), Pažourek Tomáš, Benda Jakub, 
Buchta Dominik. Trenéři ing. Šidlo 
Ladislav, Mgr. Živčic Pavol, Janíček 
Martin.                                    -záv-

Velkomeziříčští nejlepším českým týmem Prague handball cupu
2. liga mužů Morava jih

HK Ivančice – TJ Sokol VM 21:17 
(10:5)
Úvod utkání byl vyrovnaný (2:2). 
Ivančice se opíraly o agresivní vy-
sunutou obranu 3 – 3, přes kterou 
se naši hráči těžko prosazovali. Ne-
rozhodný stav trval do 15. minuty, 
pak přišlo několik neproměněných 
vyložených šancí hostů. Ivančice 
naopak své útoky dokázaly přetavit 
v góly a vytvořily si čtyřbrankový 
náskok. Do konce poločasu už 
branek moc nepadlo, a tak se šlo 
do šaten za stavu 10:5.
Vstup do druhé půle vyšel Mezi-
říckým dobře a snížili na rozdíl tří 
branek. Naši hráči se opírali o dobře 
fungující obranu a skvěle chyta-
jícího Davida Stoklasu. Bohužel 
v útočné fázi chyběl našim hráčům 
větší pohyb, a proto se velmi těžko 
prosazovali přes pohyblivou obra-
nu Ivančic. Domácí si udržovali 
čtyřbrankové vedení po celou dobu 
druhé půle, nedovolili hostům 
dostat se na dostřel a dovedli tak 
utkání do vítězného konce. I přes 
úzký kádr v tomto utkání, bojov-
nost a nasazení se bohužel našim 
hráčům nepodařilo zvítězit.
V závěrečném kole budou příští tý-
den naši hráči hostit na domácí pa-
lubovce celek Tatranu Bohunice.
7 m – hody 4/2:5/3 vyloučení: 4:3
Sled branek: 2:2, 4:3, 7:5, 10:5, 11:8, 
13:10, 16:12, 19:13, 20:16, 21:17
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Strašák Pavel (4/2), 
Kříbala Petr (3), Matušík Roman 
(3), Živčic Pavel (3/1), Konečný 
Ladislav (2), Kříbala Martin (1), 
Kříbala Pavel (1), Babáček Petr. 
Trenér Vaverka Vlastimil, zodpo-
vědný vedoucí Vodák Petr.
 1. HC Zlín 21 16 2 2 718:577 34

 2. SHC Maloměřice 21 15 1 5 653:594 31

 3. HK Ivančice  21 14 2 5 573:502 30

 4. Házená Legata Hustopeče 21 12 4 5 648:558 28

 5. TJ Sokol Sokolnice 21 10 2 9 539:568 22

 6. SK Kuřim  21 10 0 11 635:653 20

 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 21 8 2 10 586:562 18
 8. Jiskra Havlíčkův Brod 21 8 2 10 541:600 18

 9. Tatran Bohunice 21 6 4 11 529:555 16

10. Sokol II. Prostějov 21 7 1 11 568:636 15

11. TJ Sokol Telnice 21 4 2 15 589:675 10

12. TJ Sokol Juliánov 21 4 0 16 523:622 8

Jihomoravská liga mužů
Tatran Bohunice B – TJ Sokol 
VM B 30:30 (18:18)
První půle byla z obou stran vy-
rovnaná a ani jednomu družstvu 
se nepodařilo odskočit na větší než 
dvoubrankový rozdíl. Na obou stra-
nách dominoval útok nad obranou. 
Bohužel se našim hráčům nepodaři-
lo proměnit několik vyložených šan-
cí a odskočit tak soupeři. Do šaten 
se tedy šlo za nerozhodného stavu.
Na začátku druhé půle si hosté 
vytvořili dvoubrankové vedení. 
V útoku se dařila kombinace i přes 
osobní obranu na Jakuba Bezděka. 
V 24. minutě se podařilo díky 
zlepšené obraně a dobře chytají-
címu Ondrovi Poulovi odskočit na 
tříbrankový rozdíl (26:29). Bohu-
nice na to reagovaly oddechovým 
časem a vytažením další osobní 
obrany na našeho nejlepšího střelce 
Pavla Strašáka. To se jim vyplatilo. 
Dva útoky sice naši hráči dokázali 
zakončit střelbou, ale oba pokusy 
bohunický brankář kryl a naopak 
domácí dokázali poslední dva úto-
ky proměnit. Pohledné utkání tak 
skončilo remízou.
7 m – hody 4/2:2/1, vyloučení: 4:2 
navíc ČK hosté Bezděk
Sled branek: 2:2, 4:4, 5:6, 9:7, 
10:10, 13:11, 15:13, 16:16, 18:18, 
20:21, 23:23, 25:26, 26:29, 28:30, 
30:30
Sestava a branky: Poul Ondřej – 
Strašák Pavel (12/1), Bezděk Jakub 
(7), Trojan Vítězslav (4), Pospíšil 
Martin (3), Rosa Jakub (2), Kubiš 
David (1), Hugo Jaroslav (1), Ba-
báček Petr, Novotný Radek, trenér 
Šidlo Ladislav.                     -šid-

Meziříčští desátí na přeboru ČR
Finále nejvyšší republikové soutěže 
žáků, přebor ČR (ročník narození 
1995 a mladší) se hrálo v Hradci 
Králové. O titul přeborníka se utka-
la nejlepší šestnáctka mužstev.
Kluci zvládli úvodní souboj s Klad-
nem a získali důležité první body 
po vítězství 2:1 (–22, 20, 12). Ve 
druhém zápase narazili na největší-
ho favorita na titul, celek Volejbalu 
Brno, vítěze českého poháru žáků 
a jak se nakonec ukázalo, vítěze 
celého turnaje. I přes porážku 0:2 
(–18, –17) nehráli špatně a formu 
potvrdili i v posledním zápase ve 
skupině, když porazili Beskydy 2:1 
(21, –14, 11). Po dvou vítězstvích 
a jedné porážce tak postupovali do 
další fáze se započteným vítězstvím 
a porážkou.
Tuto semifi nálovou skupinu zahá-
jili opět vítězně, když si poradili 
s Kometou Praha 2:1 (–17, 18, 15). 
Jejich dalším soupeřem byl třetí ce-
lek českého poháru – Česká Lípa. 
Ten byl bohužel nad síly našeho 
kolektivu a zvítězil 2:0 (18, 14). 
Kluci nakonec prohráli i poslední 
zápas v této skupině, devátý celek 
ČP, TJ Svitavy byl nad jejich mo-
mentální síly a vyhrál 2:0 (19, 22). 
Kluci tak v šestičlenné skupině 
nakonec obsadili až předposlední, 
páté místo, když měli stejně bodů 
jako třetí Svitavy a čtvrtá Kometa 
Praha, bohužel však horší skóre. 
Při herním systému je tak v ne-
děli čekaly dva zápasy ve skupině 
o 9.–12. místo.
Nejprve se střetli s šestým muž-
stvem druhé skupiny, celkem z Ústí 
nad Orlicí. Zápas se jim podařilo 
vyhrát, ale byla to bitva, jak se pa-
tří – 2:0 (29, 25). Toto vítězství jim 

MSD – sk. D
Muži A

FC Sparta Brno – FC VM 2:2 
(2:2)
Branky: 10. a 38. Hlavinka – 17. Ně-
mec, 40. Hort (PK). Diváků: 100. 
Sestava hostí: Kruba – Mucha Z., 
Večeřa Z., Souček, Krejčí – Dufek 
(90. Bouček), Pokorný, Berka, Ně-
mec, Netrda – Hort (67. Jaroš). Roz-
hodčí: Batík – Hanák, Dostálek.
Velmez vstoupil do utkání aktivně, 
jenomže si dopřál v 10. minutě 
luxus v podobě nedůsledného po-
krytí vhazování soupeře u vlastního 
pokutového území a krutě za to py-
kal. Hlavinka se uvolnil a křížnou 
střelou napálil míč za tyč Krubovy 
branky, čímž poslal brněnskou 
Spartu do vedení. Efekt studené 
sprchy zapůsobil na hosty jako živá 
voda. Bylo jich plné hřiště, přesně 
kombinovali a tlačili se před branku 
domácích. V 17. minutě se podél 
postranní čáry uvolnil po „ťukesu“ 
s Pokorným svým typickým způ-
sobem Dufek, šikovným centrem 
našel ve „velkém čtverci“ volného 
Němce, který přesnou ranou vy-
rovnal. Začínalo se znova, opět 
to bylo velkomeziříčské mužstvo, 
které diktovalo tempo hry. Jenomže 
nebylo dostatečně efektivní před 
brankou soupeře, a tak se skóre 
znovu měnilo na opačné straně. 
Smutné je, že to bylo ve velmi 
podobné situaci, jenž předcházela 
prvnímu gólu – hosté ve 38. minutě 
špatně obsadili protihráče při autu 
poblíž své branky, tudíž centr Spar-
ty směřující do našeho pokutového 
území zde našel dvojici volných 
brněnských hráčů, kteří „vyzpoví-
dali“ Krubu a osamoceného stopera 
Součka… Hlavinka, 2–1. Prapor 
Velmezu ale statečně zvedl mata-
dor Hort – o dvě minuty později 

neohroženě individuálně pronikl 
do pokutového území domácích 
a ač sám sražen, správně nařízenou 
penaltu s přehledem proměnil.
Po pauze Sparta bohužel pro náš 
tým znatelně přitlačila. Zlepšila 
pohyb, zvýšila nasazení i důraz. 
Kombinace Velmezu ztratila pod 
tlakem přesnost a lehkost, přibylo 
míčů nakopnutých „nazdařbůh“ 
dopředu i nevynuceně nepřesných 
přihrávek. Tlak domácích vrcholil 
zhruba po dvaceti minutách hry, 
nejprve přestřelili ve vyložené šanci 
z malého vápna, pak Kruba vychytal 
z bezprostřední blízkosti v tutovce 
Czucze, posléze zázračně vyškrábl 
náš brankář na roh po hlavičce míč, 
který už olizoval brankovou čáru – 
domácí se uznání gólu dožadovali 
naštěstí marně. Když už hosté přežili 
i déšť standardních situací v samot-
ném závěru, bylo jasné, že drama je 
u konce a body se budou dělit. Bod 
z hřiště soupeře má svou cenu!
Komentář trenéra Milana Volfa: 
„Po brzké, inkasované brance jsme 
herně dominovali a na své hráče 
jsem byl pyšný. Výborně jsme kom-
binovali a vytvářeli si i brankové 
šance, bohužel bez brankového 
vyjádření. Ovšem druhá, hru-
bá chyba při bránění protihráčů 
při autovém vhazování domácích 
u rohového praporku zapříčinila, 
že jsme z druhé střely na branku 
opět inkasovali. Tím domácí na 
chvilku ožili. Můžeme jenom lito-
vat, že jsme kvalitně sehraný první 
poločas nepodpořili více brankově. 
Druhý poločas se nám již tak herně 
nedařilo. Nedokázali jsme si přihrát 
a ztráceli jsme lehké míče a zby-
tečně si komplikovali situaci. De-
setiminutovku hrůzy jsem si prožil 
mezi 65.–75. minutou, kdy domácí 
měli snad šest rohových kopů, dvě 
tutové příležitosti. Takže nakonec 
jsme s bodem spokojeni.“

 1. RSM Hodonín 22 11 6 5 38:22 39
 2. Vyškov 22 11 5 6 36:20 38
 3. Vikt. Otrokovice 22 11 3 8 39:28 36
 4. Rosice 22 10 4 8 36:26 34
 5. Pelhřimov 22 9 7 6 36:30 34
 6. Žďár n. Sáz. 22 9 6 7 39:27 33
 7. Velké Meziříčí 22 8 7 7 31:35 31
 8. Třebíč 22 6 12 4 26:20 30
 9. Vrchovina 22 8 6 8 17:17 30
10. Sparta Brno 22 7 8 7 22:24 29
11. Tasovice 22 8 5 9 35:40 29
12. DOSTA Bystrc 22 7 8 7 23:36 29
13. Konice 22 5 8 9 29:36 23
14. Blansko 22 6 4 12 22:40 22
15. Napajedla 22 4 8 10 27:36 20
16. Uherský Brod 22 5 5 12 16:35 20

I. A tř. – sk. B
Muži B

FC Budišov-Nárameč – FC VM 
B 1:2 (1:1)
Branky: 10. J. Dvořák – 25. Bouček, 
69. Beran. Sestava hostí: Simandl 
– Netolický, Halámek, Střecha (25. 
Beran), O. Mucha – Kaminaras (62. 
Kafka), P. Mucha, Vítek, Bouček 
(77. L. Smejkal) – Veselý, Ďurica. 
Diváků: 100.
Hosté začali v Budišově svižně a na 
jejich herní projev se vskutku „dalo 
dívat“. Zdařilé kombinace střídaly 
dlouhé přesné pasy, jenom koncov-
ka se jaksi nekonala. Uhodilo tudíž 
na druhé straně. Po opakovaném 
nedůrazu ve snaze o „fotbalové“ 
řešení situace za každou cenu dostal 
míč do křídelního prostoru domácí 
K. Nováček a jeho prudký přízemní 
centr sklepl na přední tyči za Si-
mandlova záda J. Dvořák. Benfi ka 
na chvíli vypadla z role, začalo se 
hrát „nahoru-dolů“, stínem utkání 
byl hlavičkový souboj Střechy s R. 
Hortem, po kterém (ač nelze hovořit 
o faulu) došlo ke krvavým zraněním 
na obou stranách a velkomeziříč-
ského stopera poté musel nuceně 
střídat Beran. Ve chvíli, kdy se 
na obou stranách ošetřovalo se po 
skvělé kolmé příhře Vítka uvolnil 

zajistilo právo zahrát si o celkové 
deváté místo, soupeřem jim byl 
celek Beskyd, se kterým se utkali 
již v základní skupině. Odveta se 
nakonec více podařila soupeři.
ŠSK Beskydy – Velké Meziříčí 2:1 
(20, –26, 13). Tento výsledek tak na-
šemu celku přinesl celkově desátou 
příčku, což je jednoznačně úspěch 
i příslib do budoucnosti.
Trenérská dvojice Petr Vašíček, Petr 
Juda o turnaji mluvila vesměs v su-
perlativech. Petr Vašíček: „Kluci 
hráli jak o život a dokud bylo dost 
fyzických sil, hráli jsme vyrovnané 
zápasy se všemi, snad s výjimkou 
Brna. Jednoznačným tahounem 
mužstva byl Mirek Bláha, který 
byl paradoxně, i když jsme skončili 
až desátí, vyhlášen nejužitečněj-
ším hráčem turnaje, a to je velice 
cenné. Marek Slavík na nahrávce 
roste zápas od zápasu. Výborný 
turnaj má za sebou, zvláště s ohle-
dem na svůj věk, Eda Heřmánek. 
Ještě bychom potřebovali k Mirku 
Bláhovi větší údernou sílu v útoku. 
Věřím, že Adam Košábek bude tou 
správnou personou. V pátek jsme 
hráli výborně, v sobotu už nám tro-
chu začaly docházet síly, ale kluci 
ukázali velké srdce a rvali se až do 
posledního míče.“
Sestava Velkého Meziříčí: Marek 
Slavík – nahrávka, Michael Skou-
mal – blok, Eduard Heřmánek – 
blok, Daniel Římal – smeč, Miroslav 
Bláha – smeč, Adam Košábek – uni-
verzál, Martin Kohout, Patrik Juda
Celkové pořadí: 1. Brno, 2. České 
Budějovice, 3. Česká Lípa, 4. ČZU 
Praha, 5. Svitavy, 6. Slavia Plzeň, 
7. Odolena Voda, 8. Kometa Praha, 
9. Beskydy, 10. Velké Meziříčí, 
11. Ostrava, 12. Ústí n. Orlicí, 
13. Kladno, 14. Příbram, 15. Ervě-
nice, 16. Hradec Králové.       -kon-

na hranici šestnáctky Ďurica, zbavil 
se dvojice obránců a hezkou tech-
nickou střelou zasáhl vnitřní tyč 
Syrového branky. K odraženému 
míči se ale naštěstí dostal jako první 
Bouček a rutinérsky jej doklepl za 
záda bezmocného brankáře Budišo-
va, čímž srovnal skóre utkání.
To po pauze to byla „jiná káva“. 
Domácí se tlačili dopředu, kolem 
velkomeziříčské branky svištěly 
nebezpečné centry, opět však padla 
branka na druhé straně. Beran si 
totiž při bleskurychlé akci, která 
započala pohotovým vhozením 
Veselého autu, naběhl po svém 
sklepnutí na zadní tyč, kde jej našel 
přesným centrem Ďuricou uvolněný 
Veselý a poslal velkomeziříčskou 
rezervu do vedení. Budišov vzepjal 
poslední zbytky sil k zoufalému ná-
poru – Průša přestřelil, K. Nováčka 
vychytal ve vyložené příležitosti Si-
mandl, jenž navíc následně vyrazil 
pár chvil na to bravurním zákrokem 
do sítě směřující hlavičku téhož hrá-
če, čímž korunoval svůj vynikající 
výkon v utkání. Následně ještě P. 
Mucha vyhlavičkoval další zřejmě 
do sítě směřující míč, to už ale byla 
labutí píseň Budišova.
Tříbodový zisk z „malého derby“ je 
o to cennější, že v základní sestavě 
hostí nastoupilo hned 5 hráčů loni 
dorosteneckého ročníku 1991.  -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 19 15 1 3 53:22 46
 2. Kouty 19 10 7 2 50:22 37
 3. Hartvíkovice 19 9 6 4 34:26 33
 4. V. Meziříčí B 19 8 7 4 27:18 31
 5. Náměšť-Vícenice 19 8 3 8 35:36 27
 6. Třešť 19 7 5 7 32:33 26
 7. Rantířov 19 8 2 9 39:41 26
 8. Bohdalov 19 7 4 8 38:35 25
 9. Křoví 19 7 4 8 44:45 25
10. Stonařov 19 7 3 9 21:38 24
11. Rapotice 19 6 2 11 46:50 20
12. Budišov-Nárameč 19 5 3 11 39:55 18
13. Přibyslavice 19 4 5 10 30:42 17
14. Bedřichov 19 3 6 10 29:54 15

Mladší žáci házené TJ Sokol Velké Meziříčí.  Foto: archiv TJ Sokol


