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DNES
Hotelová škola 

slaví 110. výročí
Dvoustránkovou prezentaci 
k 110. výročí založení škol 
Světlá naleznete na str. 4 a 5.

Gastroden 
na Hotelové 
škole Světlá

Přehlídka gastronomických 
dovedností žáků školy, kuli-
nářské a barmanské soutěže, 
pestrý doprovodný zábavný 
program v areálu školy probí-
há od 8 do 17 hodin ve středu 
11. 5. 2011.

Řemeslný trh
Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 11. 5. 2011 řemeslný 
trh. Náměstí je po celý den 
uzavřeno.                     -měú-

Český den 
proti rakovině

Ve středu 11. 5. 2011 probíhá 
již 15. ročník celonárodní 
sbírky na podporu onkologické 
léčby, výzkumu a prevence. 
Sbírku pořádá Liga proti ra-
kovině Praha.

Knihovna 
uzavřena

Městská knihovna Velké 
Meziř íčí je do 25. 5. 2011 
uzavřena z důvodu revize 
fondu. Děkujeme za pocho-
pení!                              -měk-

Memoriál 
Jaroslava Vaňka
V sobotu 14. 5. bude náměstí 
uzavřeno od 12 do 1 hodiny 
z důvodu konání tradičního 
Memoriálu Jaroslava Vaňka.

Uzavírka silnice
Částečná uzavírka silnice č. 
II/392 v km cca 0,700 – 0,750 
v ulici Františkov ve Velkém 
Meziříčí v termínu 18. 5. – 
18. 7. 2011 z důvodu rekon-
strukce kanalizace.

Sbírka v budově 
radnice

Obča n ské  sd r u ž e n í  D i -
akonie Broumov, nezisko-
vá organizace poskytující 
sociální služby pro občany 
z okraje společnosti (více na 
www.diakoniebroumov.org), 
vyhlašuje sbírku použitého 
ošacení a domácích potřeb dne 
16. 5. (8 – 17 hodin) a 17. 5. (8 – 
14 hodin) v obřadní síni budo-
vy radnice ve Velkém Meziříčí.

Noc kostelů
Dne 27. 5. proběhne v kos-
tele sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí od 16.30 hodin Noc 
kostelů s programem. Více na 
www.nockostelu.cz.

Další kamera by mohla hlídat 
výjezd z města na Brno

Rozšířit městský kamerový dohlížecí systém o další bod a propojit 
optickým vláknem služebnu městských strážníků spolu s obvodním od-
dělením Policie ČR by chtěli Velkomeziříčští za pomoci krajské dotace. 
Podali proto žádost do Programu prevence kriminality kraje Vysočina 
na rok 2011 a do programu Bezpečné metropolitní sítě 2011. „V rámci 
tohoto projektu chceme také požádat o možnost napojit i budoucí areál 
technických služeb,“ doplnil starosta Radovan Necid.

Uvedená opatření mají za cíl zvýšit bezpečnost a pořádek ve městě.
Vybudování nových optických tras městské metropolitní sítě umožní 

připojení dalších subjektů stejně jako doplnění kamerových bodů i do míst, 
kde dosud chybí. Podle starosty by z této dotace měla být pořízena nová 
kamera při výjezdu z města ve směru na Brno. „Souvisí to s kriminali-
tou,“ podotýká starosta s tím, že ve Velkém Meziříčí nedávno zasedala 
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, kde se jednalo i o bezpečnosti 
v našem městě a Velkomeziříčští požádali kraj v této věci o podporu.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, připojení 
obvodního oddělení PČR ve Velkém Meziříčí na metropolitní optickou 
síť a dovybavení pracoviště velkomeziříčského oddělení státní policie je 
vyčísleno na 367 tisíc korun. Předpokládaná dotace z Programu prevence 
kriminality by z toho mohla pokrýt 250.000 Kč, takže město by ze svého 
doplatilo 117 tisíc korun. 

Náklady na vybudování nových optických tras rozšiřujících optickou me-
tropolitní síť města jsou odhadnuty na 454 tisíc korun, přičemž předpoklá-
daná dotace z programu Bezpečné metropolitní sítě je ve výši 180.000 Kč, 
takže na spoluúčast města zbývá 273.000 Kč.   Martina Strnadová

Vysoce moderní domov pro seniory, který byl ote-
vřen v lednu letošního roku v Čechových sadech ve 
Velkém Meziříčí, si mohla minulou středu prohlédnout 
také veřejnost. Toho využilo na tři sta zájemců různých 
věkových skupin. Den otevřených dveří probíhal od 
dvanácti do osmnácti hodin a lidé mohli nahlédnout 
téměř do všech pro-
stor, včetně jednoho 
z pokojů, kde jsou 
senioři ubytováni. 
Příjemné odpoledne 
si nenechali ujít ani 
samotní obyvatelé 
zař ízení, jež kon-
verzovali s návštěv-
níky anebo si s chutí 
poslechli hudební 
skupinu Dvě báby 
a spol. Ta zpestřila 
den otevřených dveří 
svým vystoupením 
s písněmi rozličných 
žánrů , lidovky či 
skladby z 30. let ne-
vyjímaje.

Na případné dota-
zy příchozích, kteří 
po skupinkách pro-
hlídku absolvovali, 
odpovídaly tamní 
sociální pracovnice 
či samotná ředitelka 
zařízení Bc. Helena 

Chalupová. Té se navíc sešlo už pětatřicet přihlášek do 
univerzity třetího věku (U3V), jejíž nultý ročník byl ve 
velkomeziříčském domově pro seniory otevřen asi před 
měsícem. První ročník U3V s kapacitou třiadvaceti 
míst, bude zahájen letos na podzim a bude zaměřen na 
zdravý životní styl seniorů.                        Iva Horká

S novou čističkou město splní 
přísné evropské normy

Intenzifi kace čistírny odpadních vod (ČOV) ve Velkém Meziříčí vy-
plývá z projektu Ochrany vod. Ten je reakcí na vstup Česka do Evropské 
unie, čímž se naše republika zavázala plnit určité limity. Mezi ně patří 
mimo jiné i kvalita odpadních vod vypouštěných domácnostmi a fi rmami 
zpět do řeky. To je důvod, proč velkomeziříčská ČOV v současné době 
prochází intenzifi kací. A souvisí s tím i nutnost doplnit kanalizaci tam, 
kde dosud chybí. „Jsme velmi rádi, že se tato akce u nás uskuteční a že 
z pohledu města budeme mít všechno v pořádku, až skončí,“ podotkl 
starosta Radovan Necid s tím, že limity se zkrátka a dobře musí plnit. 
Důsledkem nedodržení přísných norem by byla stavební uzávěra ve 
městě.

Čistička zvýší kapacitu i změní technologii
Intenzifi kace velkomeziříčské čistírny odpadních vod je součástí druhé 

etapy projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje, která je realizována za 
účasti evropských peněz. Vedle Velkomeziříčska coby součásti Žďárska 
se jí účastní ještě další čtyři regiony. Investor celé akce, Svaz vodovodů 
a kanalizací měst a obcí Brno, na ni získal dotaci z fondu Evropské 
unie ve výši 73 procent celkových nákladů. Zúčastněná města a obce se 
podílejí 23 procenty z vlastních zdrojů a zbývající 4 procenta nákladů 
jdou ze Státního fondu životního prostředí ČR. Pro Velké Meziříčí jeho 
fi nanční podíl představuje zhruba 65 milionů korun.

Samotná akce ve Velkém Meziříčí a jeho místní části Mostiště 
obnáší zvýšení kapacity čistírny odpadních vod z původních 16 467 
na konečných 22 300 EO. To znamená, že bude rozšířena o 5 800 EO, 
tedy ekvivalentních obyvatel, mezi něž se vedle samotných občanů 
započítávají i fi rmy a další spotřebitelé vody. Navíc v čistírně dojde 
i k úpravě technologie tak, aby kvalita vody z ní vycházející byla vyšší. 
Dále v ulicích Vrchovecká a Příkopy budou doplněny asi dva kilometry 
chybějící kanalizace, dalších šest a tři čtvrtě kilometru kanalizační sítě 
bude vybudováno v Mostištích. Kromě Velkého Meziříčí se ve zdejším 
regionu účastní projektu i Oslavice se svými šesti a půl kilometry 
kanalizace.

(Pokračování na straně 6.)

Velkomeziříčští uctili památku obětí druhé světové 
války. Ať již těch spoluobčanů, jež nacisté zabili při 
velkomeziříčské tragédii, či těch, kteří nepřežili bom-
bardování v posledních válečných dnech před šesta-
šedesáti lety. Pietní akt na novém hřbitově u pomníku 
padlých proběhl v pátek 6. května v podvečer za účasti 
veřejnosti, zástupců města, kraje i Parlamentu České 
republiky, zdejších škol, ale také armády či politických 
stran a dalších hostů.

Zazněla slova připomínající válečné hrůzy, ale i od-
vahu těch, kteří položili své životy za svobodu všech 
dalších generací. Slova, varující před zapomněním 
či popíráním nacistických zločinů, i ta upozorňující 
na pozvolné prorůstání nových kořenů zla v podobě 
neonacismu.

„Právě my, obyvatelé Velkého Meziříčí, o tom víme 
své. Desítky rodin zde doslova několik hodin před 
koncem války ztratily své blízké, stovky lidí ztratily své 
známé, tisíce lidí ztratily své sousedy,“ uvedl starosta 
města Radovan Necid. A připomněl i názory někte-
rých, kteří dnes zpochybňují smysluplnost tehdejšího 
aktivního odporu části našich spoluobčanů, poukazujíc 

Velkomeziříčští uctili památku 
padlých spoluobčanů

na to, že byl předčasný. „Jenže takové názory jsou 
mylné. Dámy a pánové, aktivní odpor vůči okupační 
mocnosti, obrana našich domovů a skutečná nezlomná 
vůle a touha po svobodě jsou jedinou zárukou toho, že 
nejenom my, ale i naše děti budou žít jako svobodní 
lidé,“ zdůraznil starosta s tím, že naši spoluobčané 
před šedesáti šesti lety stáli před volbou mezi svobo-
dou a ponížením, ctí a utrpením, bojem a zbabělostí, 
životem a smrtí a obstáli v ní.

Poslanec Parlamentu Karel Černý poté shrnul 
zásadní okamžiky z těch smutných dějin našeho 
města dnes nazývaných jako velkomeziříčská tra-
gédie. A hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek na 
jeho slova navázal tím, že je nutné vykládat události 
správně, aby celá naše společnost a zejména mladá 
generace věděla, o co šlo. „Není možno upravovat 
svým způsobem dějiny a případné otázky vykládat 
jinak. Je třeba se sklonit před památkou všech, kdož 
na bojištích, ale i ve Velkém Meziříčí a všude jinde 
v České republice položili svoje životy. Čest jejich 
památce!“ uzavřel hejtman.

(Pokračování na straně 3.)

Nový domov pro seniory si prohlédlo 
na tři stovky zájemců

Návštěvníci na fotografi i si prohlížejí letecký snímek Velkého Meziříčí, jenž tvoří povrch 
stolu ve společenské místnosti domova.                                                Foto: Iva Horká

Pozůstalí na své padlé členy rodiny nezapomínají obzvláště v těchto dnech.                 Foto: Martina StrnadováVelkomeziříčské čeká uzavírka 
ulic Příkopy, Vrchovecké a Fran-
tiškova. Důvodem jsou výkopové 
práce při výstavbě veřejné kana-
lizace.

Na místní komunikaci v ulici 
Příkopy platí uzavírka do 9. čer-
vence 2011. Výkopové práce budou 
probíhat postupně, takže obyvatelé 
ulice se částečně ke svým domo-
vům 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 
Mostiště. Jeden jízdní pruh vo-
zovky zůstane průjezdný a provoz 
bude řízen světelnou signalizací. 

Také na Františkově bude čás-
tečná uzavírka cca padesátime-

Řidiče čekají uzavírky
trového úseku silnice č. II/392 
v termínu od 18. května do 18. čer-
vence 2011 z důvodu rekonstrukce 
kanalizace.

Silnice z Borů 
do Rousměrova 
bude zavřená

Z Borů do Rousměrova řidiči 
neprojedou. Na silnici č. III/36049 
totiž platí uzavírka od 27. května 
do 12. června. Důvodem je oprava 
komunikace. Uzavírka se týká tříki-
lometrového úseku z Borů po křižo-
vatku se silnicí první třídy č. I/19, což 
je hlavní tah do Žďáru nad Sázavou.

Objízdná trasa je nařízena po 
silnici I/37 – Rousměrov – Sklené 
nad Oslavou – Jívoví – Křižanov 
odtud po silnici III/36051 – Dobrá 
Voda – Vídeň a dál po komunikaci 
III/36049 do Borů.

Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 4. 5. 2011
Rada města:
A. vzala na vědomí

1. Předložené žádosti o využití objektu tělocvičny Charita na ul. Poš-
tovní a schválila pronájem Michaele Salašové, bytem Velké Meziříčí. 
2. Výsledek hospodaření společnosti Technické služby, VM s. r. o. 
za I. čtvrtletí roku 2011.
3. Stav rezervy na dotace a dary k datu 30. 4. 2011.

B. uložila:
1. Zajistit úpravy zřizovacích listin ze Základní školy Sokolovská na 
městskou správu bytů ve věci správy objektu tělocvičny Charita na 
ul. Poštovní. 2. Ve spolupráci s vedením města jednat o podmínkách 
pronájmu objektu tělocvičny Charita na ulici Poštovní s Michaelou 
Salašovou. 3. Upravit směrnici pro hodnocení ředitelů příspěvkových 
organizací města Velké Meziříčí předložit Radě města informaci o vý-
sledcích kontroly na Základní škole Sokolovská, Velké Meziříčí.

C. souhlasila:
1. S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch E.ON ČR – umístění nového venkovního vedení 
VN a sloupu VN do pozemků města v průmyslové zóně Jidášky parc. 
č. 5280/97 a 5280/96 s právem provozování, údržby a oprav na dobu 
trvání stavby.
2. S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene – uložení nového zemního kabelu NN do pozemků města parc. 
č. 5280/77, 5280/67, 5280/17 a 5280/2 v průmyslové zóně Jidášky, k. ú. 
Velké Meziříčí ve prospěch E.ON ČR s právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání předmětné stavby.
3. S uzavřením smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene – umís-
tění přípojkových pilířů a zemního kabelového vedení NN do pozemků 
města parc. č. 3627/1, 3627/88, 3642, 3800/41, 3800/66, 3800/70 a 5653/2 
v lokalitě Hliniště pro výstavbu dalších RD ve prospěch E.ON ČR s prá-
vem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby.
4. S uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a Františkem Hubeným 
na umístění pouťových atrakcí ve dnech městské pouti, t. j. od 18. do 
19. 6. 2011 na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
5. Se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku parc. č. 3800/11 o výmě-
ře 105 m2 na ul. Jihlavská, k. ú. Velké Meziříčí za účelem vybudování 
zpevněné plochy a její údržby.
6. Se zapojením transferů účelově určených, přijatých v dubnu 2011, 
do upraveného rozpočtu 2011 Města Velké Meziříčí:
17.150 Kč Min. zemědělství duben 2011 na výsadbu min. podílu 
melior. dřevin
99.576 Kč Kraj Vysočina duben 2011 gr. program Rozvoj vesnice 2010 
projekt „Oprava MK v Mostištích“
7. S umístěním reklamního poutače k propagaci 5. ročníku Evropského 
festivalu fi lozofi e s názvem Studnice vědění na Náměstí ve Velkém 
Meziříčí v prostoru před pomníkem. Poutač bude umístěn v tomto 
prostoru v době od 16. 5. do 15. 6. 2011.

D. schválila:
1. Rozpočtové opatření: zdroj: 15 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
rozdělení: 15 tis. Kč – § 3412 tenisový kurt v Mostištích – plánovaná 
roční údržba
rozpočtové opatření: zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
rozdělení: 10 tis. Kč – § 2321 odlehčení dešťové kanalizace Mírová 
– rozšíření zadání PD
rozpočtové opatření: zdroj: 58,5 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
rozdělení: 58,5 tis. Kč – § 6171 vypracování studie na řešení vstupu 
do vestibulu Radnice
rozpočtové opatření: zdroj: 19 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 19 tis. Kč – § 2321 oprava kanalizační šachty na ul. Oslavická 
vč. kamerové prohlídky
rozpočtové opatření: zdroj: 18 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 18 tis. Kč – § 2321 vyhledání zasypané kanalizační šachty 
v prostoru dopravního hřiště Oslavická
rozpočtové opatření: zdroj: 1,7 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
rozdělení: 1,7 tis. Kč – § 3419 dotace pro Handicap Sport Club VM
Účel: ceny do 8.ročníku bowlingového turnaje o Pohár starosty Města 
Velké Meziříčí
rozpočtové opatření: zdroj: 21,2 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
rozdělení: 21,2 tis. Kč § 3113 úhrada neinvestičních výdajů na povinnou 
školní docházku statut. městu Jihlava.

Ing. Radovan Necid, starosta města

O bioodpadech se v poslední 
době mluví stále častěji. Město 
Velké Meziříčí a technické služby 
připravily projekt Nakládání s bi-
oodpady, který nabídne občanům 
Velkého Meziříčí (ale i dalších obcí, 
které se připojí k projektu) možnost 
třídit bioodpady díky novým ná-
dobám, jež budou v dohledné době 
rozmístěny ve vašem okolí.

Téma bioodpady zahrnuje spoustu 
informací, proto jsme vám připravili 
minisérii článků, kde vám postupně 
předložíme základní informace 
o tomto tématu, samozřejmě s dů-
razem na konkrétní informace 
vztahující se k řešení připravova-
nému pro naše město, případně 
obce ve svozové oblasti Technic-
kých služeb Velké Meziříčí, s. r. o.
Témata článků budou následující:
1. Představení tématu Bioodpady, 

jaký je smysl třídění bioodpadů, 
jaký má dopad na občany a měs-
to, jak funguje třídění bioodpadů 
v okolí, v České republice potaž-
mo v okolních zemích.

2. Představení projektu realizova-
ného ve Velkém Meziříčí – co 
je součástí systému nakládání 
s bioodpady, informace o roz-
místění a typu nádob a o inter-
valech vyvážení.

3. K jakému účelu bioodpad slou-
ží, kam se bioodpad z Velkého 
Meziříčí sváží a co se stane s vy-
tříděným bioodpadem. Zásady 
správného třídění bioodpadů.

Co jsou bioodpady?
Bioodpady jsou takové odpady, 

které podléhají biologickému roz-
kladu. Je to většina materiálů pří-
rodního původu. V komunální sféře 
jsou nejčastějšími druhy bioodpadů 
odpady z údržby zeleně, tedy po-
sekaná tráva, listí, větve a zbytky 
rostlin. Co se týče odpadů z domác-
nosti, patří sem zbytky zeleniny, 
např. nať mrkve, petržele, slupky 
od brambor, cibule a další zeleniny, 
zbytky ovoce, např. slupky z pome-
rančů, ohryzky, zbytky citronů atd.  

(Pokračování na straně 6.)

Před dvaceti lety se v sobotu 
11. 5. 1991 uskutečnila dražba 
prodejny Domus. Byla to vůbec 
první dražba ve Velkém Meziříčí 
v rámci malé privatizace. Tehdy se 
v Domusu prodávaly pouze koberce 

Obchodní společnost DOMUS Velké Meziříčí slaví 20 let
a látky. Objekt koupili Radoslav 
Smejkal a Milan Dobrovolný, kteří 
založili obchodní společnost.

Jak se pak Domus během dvaceti 
let měnil? Ještě v květnu byl sorti-
ment v prodejně rozšířen o prodej 

nových vozů. Následně se rekon-
struoval sklad koberců. V prostoru 
vznikla nová samoobslužná prodejna 
potravin. V roce 1993 Milan Dobro-
volný z fi rmy vystoupil a věnoval se 
už jen prodeji vozů. V prostoru, kde 

se prodávala auta, vznikla hračkár-
na. V roce 2000 už byl v Domusu zá-
jem o potraviny vyšší než poptávka 
po textilu a hračkách. Samoobsluha 
potravin se tedy stěhovala do větší 
části, tak jak ji známe dnes. V roce 
2001 vyrostlo na Domusu ještě jed-
no patro a z prodejny se stal menší 
obchodní dům. V nových prostorách 
vznikla drogerie a papírnictví, 
přemístila se tam i hračkárna.

V Domusu se dnes zákazníkům 
věnuje osmnáct pracovníků. Po 
celých dvacet let i přes rostoucí kon-
kurenci nám zákazníci zachovávají 
věrnost. Každý den jich uspokojíme 
přibližně 1300 – alespoň podle 
uskutečněných nákupů, a doufáme, 
že nám naši zákazníci zachovají pří-
zeň nejméně dalších dvacet let.

Text a foto: Radoslav Smejkal
(placená inzerce)

Připravují kurz
Nedovolte mozku stárnout
Kurz pro seniory připravuje zdejší knihovna. Projekt Nedovolte mozku 
stárnout využívá literaturu a čtení při mozkovém tréninku. Posluchači 
se dozví, jak lidská paměť funguje, co její kvalitu ovlivňuje, jak o ni 
pečovat a efektivně procvičovat. Jeho součástí budou praktická cvi-
čení koncentrace pozornosti, zvyšování kapacity krátkodobé paměti, 
techniky ukládání a vybavování dlouhodobých informací, plánování 
každodenních činností, biblioterapie. Lektorka Jana Vejsadová, člen-
ka České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu, má bohaté 
zkušenosti s prací se seniory. „Setkávat se budeme od 6. září 2011 osm 
úterků od 13.30 do 15.30 na galerii půjčovny pro děti a mládež městské 
knihovny,“ přibližuje ředitelka instituce Ivana Vaňková. Zápis do tohoto 
bezplatného kurzu probíhá již nyní do jeho naplnění ve všední dny do-
poledne od 7.30 do 11.30 v půjčovně pro dospělé čtenáře. „Je určen 25 
naprostým začátečníkům s vážným zájmem o absolvování kurzu, kteří se 
k zápisu musí osobně dostavit,“ přidává ředitelka. Ta také ochotně podá 
další informace prostřednictvím e-mailu vankova@knihovnavm.cz či 
na telefonu 566 781 900. Projekt, zaměřený na využití literatury a čtení 
k tréninku paměti, je podpořen dotačním programem ministerstva kul-
tury ‚Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů‘. Kurzy 
proběhnou v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod a dalších šesti 
městských knihovnách.                                                             Iva Horká

O tělocvičnu Charita na Poštovní 
ulici ve Velkém Meziříčí je zájem. 
Město ji hodlá pronajmout novému 
nájemci, který předložil své plány 
s tímto sportovištěm. „Teď má tělo-
cvičnu ve výpůjčce Základní škola 
Sokolovská. Nový nájemce hodlá do 
budovy také investovat, připravit 
něco pro občany a spolupracovat 
i se zdejšími organizacemi, ať už 
se základní školou na Sokolovské 
či s domem dětí a mládeže,“ uvádí 
starosta Radovan Necid s tím, že 
se městu přihlásili tři uchazeči 
o pronájem těchto sportovních 
prostor. Radní z nich vybrali jednu 
zájemkyni, s níž ještě budou do-
jednávat podmínky nájmu. Ta by 
si chtěla objekt pronajmout již od 
1. července, aby mohla vše v klidu 
připravit a po letních prázdninách 

otevř ít veřejnosti. Nájem bude 
stanoven na dobu určitou. Zájem-
kyně plánuje připravit pro veřejnost 
sportoviště se širokou nabídkou 
možností. Podle starosty by chtěla 
integrovat různé sportovní aktivity 
a zájmové kroužky, které svoji 
činnost provozují různě v garážích 
či pronajatých částech objektů 
všude možně po městě. Kromě 
toho plánuje založit sportovní klub 
horolezectví a v Charitě vybudovat 
horolezeckou stěnu.

„Věřím tomu, že může vzniknout 
zařízení hojně navštěvované občany 
od těch nejmenších až po nejstarší. 
Jestliže to někdo vezme jako svůj 
podnikatelský záměr, investuje 
do toho nějaké peníze, tak se o to 
bude také starat,“ je přesvědčen 
starosta.           Martina Strnadová

Tělocvičnu Charita město pronajme

Prvního dubna nastoupil do 
funkce nový ředitel informačního 
centra a klubu kultury ve Velké 
Bíteši. Pavel Klempíř z Lesního 
Hlubokého vystřídal na tomto postu 
Zdeňku Špičkovou, která zařízení 

vedla deset let. Novinářům se ofi -
ciálně představil minulý týden na 
tiskové konferenci, kterou uspořá-
dalo vedení města.

Jeho úkolem bude spojit několik 
věcí dohromady, především tedy 

vést nejen vyjmenované instituce, 
ale také zapojit do činnosti tamní 
knihovnu či muzeum a další zájmo-
vé organizace či spolky. A v nepo-
slední řadě nepohlížet na kulturu 
úzkoprofi lově, ale jako na denní 
součást lidského života. Stojí před 
ním poměrně nelehký úkol, neboť 
kultura trpí nedostatkem fi nancí 
ze všech stran. Šetří jak sponzoři, 
tak zřizovatelé kulturních zařízení, 
stejně jako samotní diváci. A to 
nejen z důvodu stále trvající ekono-
mické krize. Přesto Pavel Klempíř 
hledí do budoucnosti s optimismem 
a jak sám říká, v každé fi rmě musí 
být vizionář, ale i ten, kdo věší 
kouli na nohu, aby se nelétalo pří-
liš v oblacích. „Chci dělat kulturu 
funkční a pro všechny,“ říká nový 
ředitel, vědom si toho, že to nebude 
zrovna lehké. Přitom poukazuje na 
problém, se kterým se setkal při 
svém soukromém průzkumu. Podle 
něho lidé z Velké Bíteše jezdí běžně 
na stejný pořad, který mají doma, 

do Velkého Meziříčí, z našeho 
města zase třeba do Třebíče, Žďáru 
či Brna a ti z Brna zase do Prahy. 
„Zkrátka jim jde asi o to, že si 
udělají výlet a považují to za jakýsi 
kulturní svátek. Ale už si třeba ani 
neuvědomují, že je to vyjde mnohem 
dráž,“ domnívá se Klempíř, majitel 
agentury Tango, kterou pojmenoval 
podle invalidního vozíku. Je mimo 
jiné též držitelem prestižní celosvě-
tové ceny The Others Champions 
za nejlepší projekt svého druhu na 
světě One World Cup, ukazující na 
postavení sportu ve společnosti.

Novinářům představil některé 
svoje záměry, jako například nový 
portál www.bitessko.com, kde 
najdou zájemci o kulturu či sport 
a další společenské akce v tomto 
regionu všechny pozvánky pod jed-
nou ‚střechou‘. Pro pořadatele bude 
publikace na tomto webu zdarma. 
Takový kanál zde podle jeho mínění 
dosud nebyl.

Iva Horká

Bítešští mají nového ředitele informačního centra a klubu kultury

Novým ředitelem IC a KK Velká Bíteš se stal Pavel Klempíř.
Foto: Iva Horká

Dali poslední sbohem 
studentským létům

Poslední sbohem dali studenti 4. B ze zdejší hotelové školy Světlá čty-
řem letům stráveným v lavicích. Rozloučili se stylově – auto se smutečním 
věncem a stuhou na kapotě zaparkovali před velkomeziříčskou pohřební 
službou, z reproduktoru se linuly tklivé písně – například Imagine od 
Johna Lennona–, které si ze zdejšího ústavu zapůjčili. Nechyběl ani tanec 
zombie na Jacksonův Thriller se svůdnými upírkami. Ty pak nabízely 
kolemjdoucím jak jinak než rakvičky se šlehačkou. Nápad studentky 
Nikoly Horké se lidem evidentně líbil a písničku Až mě andělé zavolají 
k sobě od Petra Spáleného si pobrukovali pro sebe a mezitím utrousili: 
„Je to dobrý, ještě žijem… A vám přejeme hodně štěstí u zkoušky z dospě-
losti,“ volali na maturanty.                                         Text a foto: Iva Horká

Velké Meziříčí začíná třídit bioodpady Více fotek na www.velkomeziricsko.cz
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Vysočina bez odpadků
Tradiční vysočinský jarní úklid veřejných prostranství a v okolí silnic 

po zimním období proběhl na Vysočině letos již třetím rokem. Od 8. dubna 
se nejen 17 tisíc zaregistrovaných uklízečů podivovalo na tím, čím vším 
jsou jejich bezohlední spoluobčané schopni zaneřádit okolí silnic. „Od-
haduji, že konečná váha sesbíraných odpadků se bude pohybovat řádově 
v desítkách tun. Mezi sběračskými úlovky se kromě pneumatik, nejrůz-
nějších dílů z rozebraných automobilů objevily i prázdné peněženky či 
pravděpodobně odcizené registrační značky,“ prozradil krajský radní pro 
oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý, který akci osobně absolvoval 
v okolí Brtnice.

„Velice mě těší přístup a aktivita občanů našeho kraje, kteří se letos 
zapojili v mimořádně velkém počtu. Naopak rozčarován jsem z těch, 
kteří i přes nepřeberné možnosti ekologické likvidace odpad pohazují po 
veřejně dostupných plochách,“ uvedl k Čisté Vysočině Zdeněk Ryšavý. 
Ke společnému úklidu Vysočiny se v letošním roce přihlásilo rekordních 
17 tisíc účastníků, 125 škol, 86 neziskových organizací a v neposlední 
řadě i 59 obcí a měst.

Svoz odpadu od silnic zajistila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
v městech a obcích pak samotné samosprávy. Na zpracování a dotřídění 
odpadu se podílí specializovaná fi rma. Konečná statistika údajů o vytří-
děném odpadu z okolí silnic bude k dispozici do tří týdnů.

Radim Hošek, KrÚ kraje Vysočina

Již druhý ročník celorepubliko-
vé akce podpořili členové Sboru 
dobrovolných hasičů, kdy ve středu 
4. května na svátek patrona hasičů 
a patrona města Velké Bíteše sv. 
Floriána opět korporativně daro-
vali v uniformách nejvzácnější 
tekutinu života na Transfuzním 
oddělení a krevní bance Fakultní 
nemocnice Brno-Bohunice. Vloni 
se tato akce uskutečnila v men-
ším měřítku a setkala se s velmi 
kladným ohlasem. Pro potřebu 
zdravotnictví darovali dobrovolní 
hasiči již mnohokrát krev a něko-
lik členů má i Jánského plaketu. 
Ochota dárců darovat krev pro 
zdraví a často i záchranu života je 
projevem jejich humánního vztahu 
ke spoluobčanům. Patří jim dík ne-
jen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti. 
Myšlenkou akce je podpořit nejen 
bezplatné dárcovství krve, ale 
i dobré jméno hasičského sboru. 
Naši členové, mezi nimiž je celá 

Bítešští hasiči hromadně 
darovali krev

řada pravidelných dárců krve, mají 
možnost svojí aktivitou vyjádřit 
skutečnost, že slouží společnosti 
a občanům nejen v rámci svého 
poslání, ale že jsou ochotni darovat 
mnohem víc a pomoci k záchraně 
zdraví a života i touto formou.

Darování krve se zúčastnilo cel-
kem 11 členů Sboru dobrovolných 
hasičů. Z 9 vyhovujících hasičů 
darovalo 8 hasičů krev a 1 hasič 
plazmu, z nichž bylo 7 prvodárců.

Darovat krev může každý zdravý 
člověk od 18 do 65 let. Pro darování 
krve musí být naprosto zdraví. 
O vhodnosti dárce krve rozhodne 
před každým odběrem lékař, který 
zhodnotí anamnézu, parametry 
krevního obrazu a provede vyšet-
ření. Den před odběrem by měl 
dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, 
nepít alkohol a ráno může lehce 
posnídat.

David Dvořáček, DiS.,
 velitel družstva-zástupce velitele 

jednotky SDH Velká Bíteš

Uctít památku obětí druhé světové války přišli za město starosta Radovan 
Necid (vpravo) a místostarosta Josef Komínek, za kraj hejtman Jiří Bě-
hounek (v pozadí uprostřed) a za Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 
Karel Černý (zcela vpravo).                              Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.)
Pietní akt byl zakončen českou státní hymnou. Ale ještě před ní pro-

nesla poslední řeč Jitka Rousová, dcera architekta Neumana, jehož také 
zabili nacisté. Jmenovala řadu pomníků, které v našem městě připomínají 
válečné oběti – jsou nejen u obou řek protékajících naším městem, ale 
i na náměstí a pamětní desky jsou i při vstupu do gymnázia. A právě na 
studenty a profesory tohoto ústavu, kteří položili své životy ve druhé 
světové válce, Jitka Rousová vzpomněla slovy profesora Tvarůžka. Z jeho 
textu citovala: „Je-li pravdou, že škola vytváří charakter žáků, mohl 
by být náš ústav hrdý, kdyby nešlo o skutečnost tragickou. Neboť krví 
je placena malicherná sláva, že odtud vyšlo hodně dobrých a pevných 
charakterů.“                                                                 Martina Strnadová

Město uctilo památku 
padlých spoluobčanů

Vezměte svého pejska 
na netradiční procházku
Členové kynologického cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice pořá-

dají 1. ročník nesoutěžní procházky se psy. Nenáročná trať povede 
okolo řeky Oslavy, směrem na Nesměř, cílem bude zřícenina hradu 
Templštějn nedaleko Dolních Heřmanic. Procházka je otevřena celým 
rodinám a všem milovníkům psů a zvířat. Místo srazu: parkoviště 
mezi fotbalovým hřištěm a nkt cables ve Velkém Meziříčí v sobotu 
21. 5. 2011 od 14 hodin

Srdečně zve AD ASTRA team, www.utulekvm.estranky.cz

Vloupal se 
do prodejny

V době od 3. do 4. 5. vnikl nezná-
mý pachatel přes půdní prostory do 
prodejny na ulici Nábřežní ve Vel-
kém Meziříčí, kde odcizil fi nanční 
hotovost. Celková způsobená škoda 
činí 6.000 Kč.

Nalezl munici
Dne 4. 5. přijali policisté oznáme-

ní o nálezu munice u Pivovarského 
rybníku v k. ú. Křižanov. Na místo 
vyjela policejní hlídka z Velkého 
Meziříčí k zajištění místa, přizvaný 
pyrotechnik si následně dělostřelec-
ký granát převzal.

-PČR-

Charitativní koncert Muzikanti 
dětem letos oslaví již páté výročí 
a jeho výtěžek bude tentokrát určen 
na podporu Osobní asistence.

Akce, která se uskuteční v sobotu 
28. května na velkomeziříčském 
náměstí, by se ovšem nemohla ko-
nat bez pomoci štědrých sponzorů. 
Generálním sponzorem je firma 
EnviTec Biogas, za niž v rozho-
voru odpovídal jednatel Hendrik 
Dirk van der Tol a fi rma MusicData, 
za kterou hovořil majitel Tomáš 
Ouředníček.

Oba dva se shodují v tom, že by 
bylo dobré, kdyby se z lokálního 
koncertu stala akce přesahující 
hranici regionu.
V letošním roce se koná 5. ročník 
koncertu Muzikanti dětem. Jak 
vaše spolupráce s „muzikanty“ 
začala?

Hendrik Dirk van der Tol:
Dostávali jsme hodně požadavků 

na sponzoring, když ale přišla tato 
nabídka, zdála se nám rozumná. 
Možnost podpořit děti je pro nás 
dobrá věc.

Tomáš Ouředníček:
Od roku 1993 podporujeme 

nejrůznější hudební projekty po 
celém území České republiky.
Spolupodílení se na charitativní 
akci Muzikanti dětem ve Velkém 

Meziříčí pro nás byla od začátku 
příjemná záležitost.
Očekával jste, že se tato akce 
stane stálicí na kulturní scéně 
Velkého Meziříčí, nebo jste spíše 
počítal s tím, že půjde o sezonní 
záležitost?

Hendrik Dirk van der Tol:
Tehdy před pěti lety jsme si 

upřímně mysleli, že půjde o jedno-
rázovou záležitost.

Tomáš Ouředníček:
Pevně jsem doufal v to, že tato 

charitativní akce nebude pouze jed-

norázová a že se dočkáme i dalších 
ročníků, což se také stalo a mám 
z toho radost.
Vidíte v organizačním zabezpe-
čení, propagaci či programové 
náplni nějaké nedostatky, které 
by dle vašeho názoru bylo potřeba 
v budoucnosti zlepšit?

Hendrik Dirk van der Tol:
Pokud by byl pro celý koncert 

větší rozpočet, bylo by možné akci 
zviditelnit v médiích a pořádat ji ne-
jen na lokální úrovni, ale například 
celorepublikově.

Tomáš Ouředníček:
Myslím, že všechny drobné 

organizační nedostatky se nám 
společnými silami podařilo mini-
malizovat. Co ale bohužel neovliv-
níme, je počasí, a tak nám nezbývá 
nic než doufat, že k nám bude letos 
opět tak přívětivé, jako tomu bylo 
v minulých letech.
Podporujete i jiné charitativní 
akce či organizace?

Hendrik Dirk van der Tol:
Charitativní koncert je pro nás 

výjimečný, v takovém rozsahu 
podporujeme pouze tuto akci. Dů-
vodem je fakt, že je to akce pro děti, 
tedy pro dobrou věc.

Tomáš Ouředníček:
Ano. Podporujeme například 

nadační fond „Světluška“, pro 
nevidomé a zrakově postižené, 
jejímž patronem je zpěvačka Aneta 
Langerová.
Co byste popřál koncertu do 
dalších let?

Hendrik Dirk van der Tol:
Co nejvíce úspěšných ročníků 

v budoucnu a samozřejmě dětem co 
nejvíce štědrých sponzorů.

Tomáš Ouředníček:
Koncertu bych určitě do budouc-

na popřál stálost a aby se z něj stala 
záležitost, která přesáhne hranice 
našeho regionu.                         -it-

Koncert Muzikanti dětem se uskuteční již popáté

Spisovatel Philippe Claudel napsal jednu jedinou hru – Parle-moi 
d’amour. Komorní komedii, která s mírně drastickým humorem sleduje 
pár středního věku v jejich přepychovém bytě, kde probírají nejrůznější 
traumata dlouholetého manželského vztahu. Místy až drsné slovní pře-
střelky a vzájemné půtky, kdy muž ve vzteku kupříkladu rozbije svojí 
ženě vzácnou vázu, lehce připomínaly některá manželská dramata z fi l-
mů. Bohužel ale mnohdy i realitu. Studio DVA tento příběh o lásce se 
šťastným koncem uvedlo v českém překladu premiérově v září 2009. Ve 
Velkém Meziříčí se zmíněné představení konalo v Jupiter clubu v rámci 
právě probíhající jarní divadelní sezony. V hlavních rolích se představili 
herci Karel Roden a Jana Krausová, která je mimo jiné i autorkou scény 
a kostýmů. Obojí promyšlené, nápadité – zrádná sedačka, Rodenovo vy-
cpané břicho či ‚slušivá pyžama‘. Stejně tak skvělé byly i herecké výkony 
a dialogy. „Kdyby se všechny ty tvoje serepetičky převedly na stravenky, 
tak by se z toho najedli všichni bezdomovci široko daleko,“ křičel nená-
vistně v jednom z nich manžel, vysoce postavený státní úředník, na svoji 
partnerku a přitom vysypal na zem její kosmetické potřeby. Pak se tetelil 
nad tím, jak zoufale je ona sbírá a dává zpět do košíku s poznámkou, že 
na svůj věk nevypadá. Vlídného slova se pochopitelně nedočkala, manžel 
jí s úšklebkem připomněl, kolik jí je. Proto ho ona také nešetřila a smečo-
vala nelichotivými poznámkami na jeho rostoucí břicho či milenku, s níž 
strávil týden v hotelu, kde oni dva byli na líbánkách. Zkrátka vyčetli si 
vše, co jen šlo, ale nakonec stejně zjistili, že bez sebe nedovedou být.

Iva Horká
Karel Roden s Janou Krausovou v divadelní hře O lásce v Jupiter clubu 
4. 5. 2011. (Další fotky na našem webu.)                            Foto: Iva Horká

Láska může mít mnoho podob. I tu nepochopitelnou

Členové kynologického klubu 
AD Astra Dolní Heřmanice zaklá-
dají materiální a fi nanční sbírku 
na podporu záchranné stanice 
psů a koček Záchranný koráb na 
Slovensku. Sháníme deky, staré pe-
líšky, ubrusy, prostěradla, pamlsky, 
stelivo a konzervy pro kočky, 
hračky, velké obojky, antiparazitní 
obojky a léky. V případě darování 
granulí, léků či antiparazitních 
obojků nás kontaktujte, abychom 
vám pomohli zvolit správnou 
značku.

A proč tuto sbírku zakládá-
me? Během Velikonočního pon-
dělí jsme navštívili záchrannou 
stanici psů a koček Záchranný 
koráb ve slovenské obci Šaštín 
nedaleko Senice. Na chodu Zá-
chranného korábu se aktivně 

podílí pouze několik málo dob-
rovolníků, převážnou část ná-
kladů na provoz fi nancuje sama 
majitelka Katarína Hambálková. 

V současné době je v péči K. Ham-
bálkové přibližně 30 psů a 8 koček. 
Taktéž slovenské zákony nejsou 
nechtěným psům příliš nakloně-
ny. Psi nalezení nebo odebraní za 
týrání mají maximálně 2 měsíce 

na adopci, po této době mohou 
být zcela legálně a bezdůvodně 
veterinářem utraceni. Zcela běž-
nou praxí ale je, že se tato lhůta 

v útulcích nedodržuje kvůli velké-
mu počtu nechtěných psů a ti jsou 
utráceni mnohem dříve. Záleží 
pouze na provozovatelích útulků 
a záchranných stanic, zda-li pes 
bude žít 14 dní, 2 měsíce nebo 

půl roku. Legální smrt se tedy 
dotýká každého nechtěného psa 
či štěněte. Světlou výjimkou je 
bezesporu právě Záchranný koráb, 
kde K. Hambálková pěčuje o svoje 
svěřence s cílem najít jim nové 
milující majitele. Pokud vám tedy 
není lhostejný život a osud slo-
venských psů a koček, pak můžete 
svým příspěvkem pomoci k lep-
šímu životu těchto nechtěných 
a mnohdy týraných zvířat v tomto 
úžasném zařízení. Budeme rádi za 
jakoukoliv materiální a fi nanční 
pomoc, která zpř íjemní pobyt 
našim kamarádům ze záchranné 
stanice Záchranný koráb.

Děkujeme, AD Astra team, 
www.zachrannykorab.sk, kon-
taktní osoba za AD Astra Jana 
Krčálová, tel.: 604 353 315

Zakládají sbírku pro opuštěné psy a kočky

Hendrik Dirk van der Tol Tomáš Ouředníček



Číslo 19 11. května 2011 strana 4VELKOMEZIŘÍČSKO – PŘÍLOHA HŠ SVĚTLÁ A OA VELKÉ MEZIŘÍČÍ (placená prezentace)

Úvodem
Jak uvádí vzácné historické kroniky, škola Světlá byla založena 10. čer-

vence 1901. Byly to vznešené myšlenky Dámského odboru Národní 
jednoty pro jihozápadní Moravu, které uskutečnily dávný sen vzdělávat 
a vychovávat dívky. Osvícená myšlenka vzdělávání dívek se nesla celým 
duchem působnosti školy Světlá. Škola měla mnoho příznivců a obdivova-
telů, neviditelný duch vzdělání prosycoval mysl a konání všech, kteří se 
na budování školy podíleli. Stará budova číslo 14 na Náměstí (nyní budova 
České spořitelny) a přilehlé penzionáty brzy nestačily pro další rozvoj 
školy. Na počátku dvacátých let minulého století zakladatel a mecenáš 
školy JUDr. Adam Píčman oživil myšlenku vybudovat „novou“ Světlou.

Proto na slunném místě v západní části města vznikl krásný skvost 
– areál škol Světlá. Výstavba nebyla lehká. Díky soukromým prostřed-
kům, fi nančním sbírkám a darům se uskutečnil dávný sen vychovávat 
a vzdělávat moderně, v prostorách důstojných, vhodných jak pro výuku, 
tak výchovu chovanek škol Světlá. Žádné velkolepé počínání nebylo bez 
problémů a těžkostí. V době I. světové války škola zápasila s nedostatkem 
potravin, aby se později nadechla a zaznamenala obrovský rozmach.

Třicátá léta byla snad největším rozvojem školy, která vychovávala 
a vzdělávala dívky ze širokého okolí, Prahy, celé republiky, i z českých 
rodin žijících v zahraničí. Metody výchovy a vzdělávání byly vzorem 
pro podobné školy v zahraničí, především ve Švýcarsku. Kroniky hovoří 
o čilém zahraničním styku.

Síla myšlenek vzdělání byla tak velká, že dokázala překonat nepřízeň 
v době II. světové války. V této době školu obsadila německá mládež 
a výuka chovanek probíhala v náhradních prostorách v obci Černá, Za-
hradiště a v budově Hospodářské školy na ulici Hornoměstská a jinde. 

Na počátku padesátých let byla soukromá škola Světlá znárodněna. Paní 
sekretářka Karlická – Píčmanová, adoptivní dcera manželů Píčmano-
vých, stále pracovala v duchu tradic školy. Přežívala ve škole v nuzných 
a nedůstojných podmínkách. Na ni mám jako učitelka SEŠ a SŠSS svoji 
osobní vzpomínku. Jejím úmrtím v roce 1977 odešla poslední legenda 
a vazba na zakladatele a mecenáše, manžele Píčmanovy. Čas šel dál. 
I přes nepřízeň politických poměrů v zemi škola vychovávala a vzdělávala 

Zahradiště. Náhradní prostory Světlé, kde probíhala výuka chovanek 
během druhé světové války.

Původní budova školy Světlá na Náměstí ve Velkém Meziříčí (nyní budova 
České spořitelny).

Manželé Růžena a JUDr. Adam Píčmanovi, zakladatelé škol Světlá ve 
Velkém Meziříčí.

mnoho odborníků do ekonomických útvarů a společného stravování, jak se 
tehdy říkalo školním jídelnám, restauracím a hotelům. Na dlouhou dobu 
vymizelo z názvu školy slovo „Světlá“. Světlá však přežívala v myslích 
a srdcích chovanek, blízké i široké veřejnosti. Tehdejší škola společného 
stravování, hospodářská a ekonomická škola ve Velkém Meziříčí se podí-
lely na výchově a vzdělání dívek i chlapců pro budování lidovědemokra-
tické společnosti. Duch Světlé byl potlačen ideovými prvky komunismu, 
ale i tak přežíval v myslích a srdcích demokraticky smýšlejících učitelů. 
Mnoho absolventek té doby přijíždí, aby nostalgicky vzpomínaly na svá 
studentská léta. Vždy vyjadřují vřelý vztah ke škole. 

Na počátku osmdesátých let byla škola společného stravování pře-
měněna na hotelovou školu. Ekonomický obor byl dočasně omezen. 
Zásluhou ředitele JUDr. Vladimíra Veleby byly položeny základy k dnes 
již tradičním Gastrodnům. I Gastrodny prošly svým vývojem. Ve svých 
počátcích vystavované výrobky z velké části prezentovali šéfkuchaři 
a špičkoví cukráři z celé ČR. 

V současné době se Gastrodny z Jupiter clubu přestěhovaly do prostor 
školy Světlá a výhradně vystavují své práce studenti 3. ročníku. V tomto 
školním roce 2010/2011 pořádáme již XXXIV. Gastroden.

Na počátku devadesátých let jsme obnovili historický název školy 
Světlá. Tradici, která nám byla vložena do vínku, úspěšně rozvíjíme. 
Žáky přijímáme ze širokého okolí a téměř z dvanácti okresů mimo kraj 
Vysočina. Studenti úspěšně dokončují svá studia. Během výuky se rádi 
zúčastňují zahraničních praxí v Anglii, Francii, SRN a Itálii. Vedle jazy-
kového vybavení poznávají cizí kulturu, zvyky, gastronomii. Po tříměsíční 
praxi se stávají samostatnými a zodpovědnými lidmi. A to nás těší.

Co přát škole k 110. výročí? Věrnost, oddanost učitelskému povolání 
a dostatek vnímavých žáků, kteří naplní další list kroniky pro budoucí 
generace.                                      

Ing. Marie Tománková, ředitelka školy

O manželech Píčmanových se dovídáme téměř ve všech příspěvcích, 
zvláště z počátečního období škol. Až do roku 1914 tvořily jejich články 
jádro ročenek Světlé. Jeden z vůbec posledních článků doktora Píčmana 
byl napsán v květnu 1924 a otištěn v ročence pro rok 1925 pod názvem 
Pensionát.

Z něj vyjímáme: Rodinné školy Světlá, umístěné v krásných nových 
budovách plných slunce, na čistém vzduchu v místě s překrásnou vyhlíd-
kou do okolí, obklopené zahradami, mají velmi příznivé zevní podmínky 
k zdárnému působení. Nadšený a osvícený učitelský sbor živým duchem 
naplňuje všecku lásku učební. Škola však na dívky nepůsobí celý den. 
Po přednáškách a cvičeních ve zbývajícím čase koná svůj výchovný úkol 
pensionát. Školy a pensionát Světlé jsou dvě složky pracující v plném 
duševním souhlasu a tvoří jeden celek, jemuž právem náleží jméno „Škola 
Života“. Úkolem našeho pensionátu jest prováděti činně všechny krásné 
mravní zásady. Stálý ruch práce střídající se s osvěžením povzbuzuje 
dívky k vytrvalé pilné činnosti. Dbáme také, aby získaly ušlechtilé spo-
lečenské chování. Chovanky se učí milovati pravdu, ale jest jim vště-
pována úcta k přesvědčení jiných. Rovněž v péči o prospěch zdravotní 
má pensionát úlohu stejně důležitou. Jak nás to naplňuje radostí, když 
nám po letech, když se s bývalou Světluškou setkáme, řekne, že to byl 
nejkrásnější čas jejího života, který prožila ve Světlé. To je požehnání 
naší práce. Když posíláme svou ročenku do všech sídel milého národa, 
pozdravujeme již v duchu příští Světlušky. Uvítáme je rádi a slibujeme 
jim i jejich rodičům, že se budeme o ně poctivě starati.

Třetím ředitelem škol v pořadí byl v letech 1904 – 1905 spisovatel 
Karel Kálal. I když odešel z Velkého Meziříčí pro názorové rozdíly 
a neshody, přesto napsal do kroniky školy: K nejvroucnějším mým tuž-
bám patří ta, aby moje chovanky zůstaly mravnými, aby se vzdělávaly 
a byly šťastny. Našel jsem mezi nimi nejlepší přátele. Co nejlepšího bylo 
v mém srdci, toho jsem jim skýtal. Osobně poznamenávám, že jsem se 
věnoval škole, co síly stačily. Abych hodně naučil a zasel mravní zrno. 
Na tom mi záleželo nejvíce.

Nejdéle pracovala v čelních funkcích Světlé Marie Svobodová. 
Nejprve byla členkou výboru Dámského odboru a od r. 1913 výboru 
Školského spolku Světlá. V roce 1918 byla zvolena předsedkyní tohoto 
spolku i nástupního Kuratoria Světlé. V této funkci setrvala až do roku 
1947. Zároveň se stala v roce 1918 též představenou penzionátu. Dlouho-
letá předsedkyně vzkazuje v ročence 1924 matkám Světlušek: Matčina 
láska nebojí se obtíží, nýbrž je ochotna obětovat vše! Nikdo si nepřeje 
více, aby z dítěte vyrostl řádný člen lidské společnosti, než matka. Kolik 
vřelosti, něhy a lásky vkládá do slov „Drahé dítě moje!“ Není divu, že 
po starostlivé výchově v nejútlejším věku nerada ztrácí v pozdějších le-
tech své dítě z dohledu. Před nedlouhým časem poskytovalo se vzdělání 
mimo domov až na nepatrné výjimky pouze hochům. Jednou z prvních, 
a můžeme s hrdostí říci, že předních institucí zajišťujících takto vzdě-
lání dívek, je naše Světlá, která již 23 let snaží se býti svým chovankám 
druhým hřejivým domovem. Spojujíc laskavost matčinu s nutnou dávkou 
přísnosti vychovatelky, snažme se chovankám nejen poskytnout určitého 

množství vědomostí pro život potřebných, nýbrž dosáhnout u nich také 
vyrovnanou povahu, která by vedle zdravého smyslu pro radosti života 
měla též náležité pochopení pro jeho povinnosti, a to vůči sobě samým 
i ke svému okolí. Za tuto myšlenku, za tento ideál podstoupila Světlá boje, 
jsouc chudá na pozemských statcích, vyrostla, zmohutněla jen láskou 
a obětavostí, chtíc býti požehnáním českým dcerám.

Široký rozsah zájmů, ale i znalostí, cílevědomost a značná iniciativa 
byly skutečně přednostmi Metoděje Kubíčka. Vzdělání z experimentální 
pedagogiky, psychologie a fi lozofi e získal na Vysoké škole pedagogic-
ké v Brně. Stále sledoval poznatky pedagogické teorie a praxe a ještě 
zdokonalené je uplatňoval ve Světlé. Do školy tehdy přijížděly návštěvy 
a exkurze odborníků z celé Evropy. Publikoval stovky odborných statí 
i populárních článků. Z článku Odborné školství na Horácku ze sborníku 
„Horácko“, vydaného k stejnojmenné výstavě, které byl též předsedou 
výstavního výboru, vyjímáme: Rozvoj pedagogiky a jejích pomocných 
věd, fysiologie a psychologie, přinesl v poslední době velkolepé úspěchy 
v ústavní výchově na Světlé. Školy pro mládež ve věku dospívání nesmějí 
být pouhými učilišti, na nichž je výchova jen jakýmsi přívěskem intelek-
tualistického vyučování: výchova vyžaduje náležitého prostředí, jímž 
nemůže být velké město, ale pouze venkov. Výchova musí býti vytvářením 
celého člověka. Metodou je tu činná škola. Umění a sociální otázky nejsou 
podružnou stránkou vyučování. Chovanky si mohou voliti takové prvky 
kultury, pro které mají nadání, zájem a jichž mohou upotřebit: proto 
při tomto efektivním systému se dostavují ve výchově i vyučování velmi 
příznivé výsledky. Četné kursy umožňují ženám doplniti své znalosti ať 
v oboru hospodyňském nebo technickém, zejména v šití prádla, šatů, 
přistřihování, vaření, stolničení v domácím hospodářství. Tyto zkušenosti 
a vkus uplatňují pak absolventky v praktickém životě ve svém zjevu, ve 
svém prostředí, v rodině nebo v životě, zejména v hospodářském vývoji. 
Dnešní velký ústav se člení ve skladebný organismus: ústav pro vzdělání 
učitelek domácích nauk a pro školy mateřské, řadu odborných škol pro 
ženská povolání různých typů, kursy pro cizí jazyky, hudbu, komerční 
předměty, vše se složkami výchovy projevové. Roční návštěva Světlé je 
450-500 chovanek a žákyň ze všech krajů Československé republiky 
i z přátelské ciziny. Světlá plní úspěšně své poslání, vychovávati pro stát 
osvícené, statečné a obětavé ženy, matky a hospodyně, má plnou důvěru 
činitelů úředních, rodičů chovanek a celé veřejnosti.

Desítky let pracovala neúnavně a nezištně pro Světlou adoptivní 
dcera JUDr. Píčmana Julie Karlická–Píčmanová. Jako sekretářka 
a organizátorka školy se snažila vždy uskutečňovat odkaz zakladatelů. 
Dále je uveden výběr z jejího článku Jarní úvaha, který byl uveden 
v ročence z roku 1923: V krásném měsíci máji rozesíláme pozdrav Světlé 
po vlasti československé. Celý kraj ztopen je v sluneční záři, příroda 
dýchá plným, šťastným životem. Země saje sluneční světlo a vrací je 
nebi v podobě průzračných par, stříbrných obláčků a barevné nádhery 
květů. Člověk slastně pociťuje své společenství se vším živoucím, a tou-
ha, vyžít se stejně krásně, rozechvívá nitro. Jsme na prahu doby, která 
se vyznačuje novým hodnocením života. Neničit života, neoslabovat 
ho, míti radost ze života! – jsou hesla této nové doby. Základem těchto 
snah budiž péče o výchovu ženy. Jest potřeba již dívce vštěpovati úctu 
k jejímu poslání, zodpovědnost k němu. Nedopustit, aby zdraví tělesné 
čímkoliv bylo oslabeno, aby nejdražší poklad citu zmrhán byl v povrch-
ních dobrodružstvích, aby když nastoupí rozhodný krok života, přinesla 
tam duši zprahlou a srdce vyhaslé. Naučme ji též přísně žádati toho, 
aby bezpodmínečně i její vyvolený choť byl člověkem čistého života. Ne 
rovnost ženy s mužem v rozmařilosti, ale rovnost v nejvyšší mravnosti! 
Přejme si, aby dva čisté životy splynuly jako barvy spektra v jediný jasný 
bílý paprsek, který budí život v hlubinách věčnosti. Ať jakékoli zvolí si 
žena poslání, ať kterýmkoli čestným způsobem si bude vydělávat chleba, 
nechť všude podrží svou jemnou ženskou duševnost, ten přirozený, rozu-
mem osvícený smysl mateřský, tu lásku k dítěti, jíž uplatní buď na svém 
ve vlastní rodině nebo cizím jako vychovatelka, učitelka, pěstounka neb 
pracovnice na poli humánním. Přirozenost ženy se nezmění, leč zjemní, 
zušlechtí a mohutnosti její duše dovedou si zjednat průchod láskou i ku 
člověku trpícímu, slabému a nešťastnému, jenž nemaje plnosti podmínek 
života, žádá si podepření a podobá se dítěti. Těm odevzdá své srdce a za 
jejich utěšením bude její štěstí.

Jen dobrá, mravná žena může založit šťastnou rodinu a v té zachovati 
a prodloužiti svůj život do věků budoucích.

V roce 1993 obdržela škola poděkování za zaslaný almanach ke gast-
rodnu od dlouholeté odborné učitelky a od roku 1948 do roku 1952 
ředitelky Marie Lormanové:

Vážení přátelé, děkuji Vám touto cestou za Vaši milou vzpomínku na 
mě. Velice mě potěšilo, že nové vedení školy, pro niž jsem žila a kterou 
stále miluji a velice často na ni vzpomínám, nezapomnělo. Každý kontakt 
se Světlou mě zahřeje u srdce a pomůže překonat strasti stáří, jichž je 
v mém případě dost a dost. Žiji střídavě mezi domovem a nemocnicí, těším 
se na každý jasný den, neboť mi přestává sloužit zrak. Celý almanach mi 
přečetla přítelkyně. Přeji Vám, aby Vás práce pro Světlou bavila stejně 
jako mne, abyste na její výsledky mohli být hrdi.

Ještě jednou děkuji a srdečně pozdravuji. 
Marie Lormanová, Litomyšl 14. 5. 1993

Mgr. Rudolf Procházka, ředitel v období 1952 – 1974
Po skončení druhé světové války došlo k dalekosáhlým společenským 

i hospodářským změnám. V nových podmínkách se muselo změnit 
i poslání Světlé. Nemělo již smysl, aby byla jednou z hrází proti šíření 
germanizace, a škola nemohla již vystačit se zaměřením na různé kur-
zy vaření či šití v rámci odborné školy pro ženská povolání. Již sám 
termín „ženská povolání“ ztratil svůj význam a stal se anachronismem. 
Ve smyslu tehdy nového školského zákona se začaly realizovat záměry 
vytvářet odborné školy s maturitní zkouškou. Hledání a nalézání nového 
místa ve společnosti nebylo však pro Světlou jednoduchou záležitostí. 
Poválečný vývoj šel až překotně kupředu a zaměření studijních oborů na 
Světlé se měnilo téměř z roku na rok a někdy i v průběhu roku. Jenom 
pro připamatování: Akademie výživy, Vyšší škola výživy, Škola pro 
technologii přípravy jídel, pokus o zřízení Průmyslové školy potravi-
nářské chemie, až spor mezi zastánci technologického a ekonomického 
zaměření byl vyřešen zřízením Střední školy společného stravování, ze 
které vzešla dnešní hotelová škola.

Ve druhé linii – původní zaměření na šití – vznikla Vyšší sociální 
škola, Střední pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol, 
aby kolotoč změn uzavřela logická symbióza hotelové školy s obchodní 
akademií.                                                        (Pokračování na straně 5.)

Hotelová škola Světlá a OA slaví v letošním roce 110 let

Z myšlenek a statí ředitelů
a organizátorů škol Světlá

Setkání s prezidentem T. G. Masarykem.



Číslo 19 11. května 2011 strana 5VELKOMEZIŘÍČSKO – PŘÍLOHA HŠ SVĚTLÁ A OA VELKÉ MEZIŘÍČÍ (placená prezentace)

Hotelová škola Světlá a OA slaví v letošním roce 110 let
(Pokračování ze strany 4.) 

Absolvent školy, odborný uči-
tel a v letech 1974 – 1991 ředitel 
JUDr. Vladimír Veleba odpovídá 
v roce 1984 v Kulturním zpravodaji 
města Velké Meziříčí na otázku 
„Jaké máte, soudruhu řediteli, zku-
šenosti se studenty vaší školy a jaká 
je u vás celková situace?“:

Na naší škole studuje 550 stu-
dentů denního studia a přibližně 
100 studentů při zaměstnání. Jsme 
jedinou hotelovou školou v Jiho-
moravském kraji a kromě toho 
přijímáme každým rokem určité 
počty uchazečů z Jihočeského a Vý-
chodočeského kraje. Z uvedeného 
vyplývá, že jde o velký a mladý 
kolektiv, který tvoří mladí lidé 
přibližně z 30 okresů uvedených 
tří krajů. Už tento fakt dává tušit, 
že tito studenti doslova propagují 
naše město a školu v různých mís-
tech naší republiky. Určité dobré 
výsledky výchovně vzdělávacího 
procesu je možné připočítat jednak 
značnému zájmu uchazečů o toto studium (na každé místo se v posledních 
letech hlásí 3–4 uchazeči) a dále dobrému obsazení pedagogického ko-
lektivu. Málokdo ví, že všichni vyučující odborných předmětů jsou lidé, 
kteří kromě vzdělání získali bohatou několikaletou praxi v zařízeních 
cestovního ruchu v různých místech republiky. Kromě toho téměř všichni 
pedagogové o prázdninách vyjíždějí s našimi studenty na povinnou praxi 
na různá místa v ČSSR, NDR, BLR. Příštím rokem máme vykonávat praxi 
v zařízeních cestovního ruchu v Jugoslávii.

Co nenajdeme v kronikách
Vážená paní ředitelko, 
před 60 lety jsem byla chovankou ústavu Světlá ve Velkém Meziříčí. 

Letos o prázdninách jsem se tam po těch letech zajela podívat. Měla jsem 
strach, co uvidím, ale byla jsem mile překvapena. Všechno bylo stejné 
jako tenkrát. Jen stromy povyrostly a městská výstavba se přiblížila, 
takže Světlá už není solitér. Ve škole měly službu dvě pracovnice, které 
mě velice laskavě přijaly, ukázaly interiér a na rozloučenou mi darovaly 
almanach. Pokračovala jsem cestou k zámku, stezičkou sešla do pod-
zámčí, našla jsem si kavárnu a začala číst. Se jmény se mi vybavovaly 
i tváře a vzpomínky. 

Dovolte mi proto, abych Vám napsala, jak jsem tenkrát viděla Světlou 
já. V té době nebyla Světlá přípravou pro ženská povolání, ale pro dobré 
vdaní. Rodiče, kteří tam dceru dali, předpokládali, že si vezme muže, který 
ji fi nančně zajistí, a ona bude umět vést domácnost a vychovávat děti. 
Světlá byla doporučující značkou. Byla tam i děvčata, která tam jaksi 
nepatřila. Protože jsme společně bydlely, poznala jsem je blíž a ráda 
bych se o nich zmínila.

Ivana P., atraktivní děvče z Prahy. Vyrostla v divadelním prostředí 
a měla odposlouchané divadelní role. Když nám přišla dát vychovatelka 
Srbová dobrou noc a v budově nastal klid, Ivana začala svým kultivovaným 
hlasem recitovat: Manon je kráska – Manon je plavovláska – Manon je 
první a poslední má láska… Další den to byla Desdemona nebo Jůlie. 
Publikem bylo 8 holek pod peřinou a kulisou měsíc za okny. Vyrostly jsme 
v protektorátě a mnohá z nás to slyšela poprvé.

Eliška S. vyrostla na zámku Vranov nad Dyjí. Měla velké přírodovědné 
znalosti. Uměla pojmenovat stromy, rostliny, poznala hlasy ptáků, chytala 
na Oslavě raky a uměla se potápět.

Věra S. byla z Prahy, hudebně, pohybově velice vzdělaná. Byla ozdobou 
všech kulturních akcí pořádaných ve školní dvoraně, ale i v městském sále 
U Pavelků. Později sólistka Národního divadla a fi lharmonie. Byla tam 
i dvě židovská děvčata, kterým rodiče zahynuli v koncentračních táborech. 
Ve Světlé měla zůstat do plnoletosti. Každá jsme přišla odněkud a vzájem-
ně jsme se obohatily. Učitelky a vychovatelky nám vykaly, oslovovaly nás 
slečno a příjmením. Nikdy ne jmény, což vzbuzovalo vzájemný respekt. Ve 
volném čase se nám velice věnovaly. Provozovaly s námi různé aktivity 
sportovní i kulturní. Jezdily jsme do brněnských divadel. (V opeře tenkrát 
zpívala slavná Emilie Zachardová.) Ve školní dvoraně jsme absolvovaly 
i taneční. Mistr jezdil z Třebíče, kluci chodili místní a na prodlouženou 
a věneček přijeli kadeti z Vyškova. 

Politická situace se v té době začala měnit. O Světlé se začalo mluvit 
jako o buržoazním přežitku a my jsme byly poslední ročník původní Světlé. 
Dál už pokračovalo socialistické školství. Rodiče děvčat se dostávali do 
potíží. Znárodňovali jim živnosti, domy i pozemky. 

Začínaly se vyplňovat kádrové dotazníky.

 Původ: Členství v KSČ: Angažovanost:  Příbuzní v zahraničí:
Dělnický Od kdy V odborech
Rolnický Do kdy ČSSM, ČSŽ, ČK
Živnostenský  atd.
Ostatní

Tyto 4 kolonky určovaly osudy lidí. Málokteré z nás se podařilo po-
kračovat ve studiu. A Světlá už byla nedoporučující značkou. Všechny 
jsme se musely někam zařadit. V mnoha případech do dělnických profesí. 
Teprve až jsme získaly politickou a pracovní důvěru, mohly jsme si doplnit 
vzdělání. Postavení ženy a matky se taky změnilo. Všechny jsme musely 
pracovat. Vznikaly jesle, školky a závodní stravování. I volný čas jsme 
byly nuceny trávit kolektivně. Brigády, rekreace, zájezdy. Kdo vyčníval, 
byl podezřelý. Zpětně to vidím tak, že každý člověk se do nějaké doby 
narodí a život musí prožít tak, jak může a umí. Moje generace žen musela 
vydržet hodně. Ale díky výchově a dovednostem získaným ve Světlé jsme 
vždycky upřednostňovaly rodinu. 

Na SVĚTLOU vzpomínám s láskou.                                     
Naďa Seidnerová, v Pardubicích 2. 9. 2008

Mgr. Lubomír Sklenář
– student školy pro společné stravování 1950 až 1954
– učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 
– zástupce ředitelky 1995 až 1998

Na samém konci čtyřicátých let přišli do školy, která byla celých 
padesát let školou jednoznačné dívčí, první chlapci. Ve školním roce 
1949/1950 zatím jenom tři (jeden z nich ve druhém ročníku ukončil 
studium), ale již v následujícím školním roce bylo přijato okolo dvaceti 
chlapců. Někteří odešli brzy po začátku školního roku, když byl zrušen 
sociálně – zdravotní obor studia, a tak nás na Vyšší škole výživy – tak se 
tehdy studijní obor jmenoval – zůstalo až do maturity 14 chlapců. Roz-
hodnutím ředitelky školy paní Lormanové jsme všichni byli soustředěni 
v jedné třídě označené podle délky studia příslušnou číslicí a pro odlišení 
tříd písmenem B. V roce 1951, v době, kdy jsem s ostatními spolužáky 
byl v 1. ročníku, bylo Světlé 50 let. Pokud si vzpomínám, žádná oslava, 
ba ani skromná připomínka významného výročí se tehdy nekonala. 

Nepodezřívejme tehdejší ředitelku, již jmenovanou paní Lormanovou, 
z opomenutí. Vždyť Světlá byla její velikou láskou a bez nadsázky i život-
ním posláním. Její touhou bylo vychovávat mladé lidi v duchu humanity 
a demokracie, v idejích předmnichovské republiky. Poměrům po roce 1948 
nerozuměla, nebo se s nimi nemohla ztotožnit. Nemohla akceptovat dobu, 
kdy se komunisté snažili proměnit naši republiku v sovětskou kolonii, 
kdy se ji snažili zbavit evropského charakteru a sounáležitosti. Doba 
smrtonosných, vykonstruovaných procesů, jimž padly za oběť stovky 
lidských životů, neposkytovala vzdělaným a přemýšlivým lidem důvod 
k radosti a oslavám. Vždyť v té době visel v každé třídě portrét iniciátora 
zla, prvního dělnického prezidenta, a vedle něho hlava Stalinova. Dvě 
hrubé tváře a zejména potměšilý pohled kníratého monarchy dával tušit, 
že budování socialismu v podmínkách „zostřujícího se třídního boje“ 
nebude příliš radostné. 

V mnohém se tehdejší Vyšší ško-
la výživy lišila od Hotelové školy 
současnosti. Nemohu srovnávat 
školu dneška se školou před padesá-
ti lety. Vždyť i ve školství je patrný 
všestranný technický vývoj. Bohu-
žel na úkor mezilidských vztahů. 
Jaká tedy vlastně byla Světlá před 
padesáti lety? Podstatnou součástí 
osnov bylo vaření. Nikoliv techno-
logie přípravy pokrmů jako dnes, 
ale skutečně „vaření“ jako ofi ciální 
název předmětu. V 1., 2. a ve 3. roč-
níku třikrát týdně v rozsahu 4,4 
a 5 hodin. Nejméně jednou týdně 
končilo až v 18.30 hodin, a to jsme 
potom my – externí – měli problém 
s odjezdem autobusu. Nejméně 
oblíbenou činností ve zmíněném 
předmětu bylo mytí nádobí. Bez 
přípravků jako Jar, Pur atd., jen 
v mastné vodě.

Prázdninová praxe: ne vždy 
v oboru. Naprostou prioritu měla 
stavba mládeže. Komu dnes tato 
dvě slova něco říkají! Pokud si 
vzpomínám, nikdo tuto možnost 

nezvolil. Já jsem byl o prázdninách mezi 1. a 2. ročníkem ve znojemské 
Frutě, kde se konzervovaly okurky a fazolové lusky na export.

Další praxe se těsněji přimykala k oboru, který měla škola v názvu. 
S mnoha spolužáky jsem byl v oblasti Máchova jezera, já a spolužák z roč-
níku, kterému režim nedopřál dokončit školu, v zotavovně ROH Racek.

Sběr léčivých bylin: byl povinný a bezmála podmínkou k postupu do 
vyššího ročníku. Pilné spolužačky se vždy v září prezentovaly 20 dkg 
květu hluchavky nebo 30 dkg květu divizny, my hoši pak nejčastěji 0,5 kg 
šípků nebo 3 kg břízy bílé. 

Brigády: na podzim vybírání brambor – vždy na Křeptově – ale v míře 
a počtu dní daleko menším než v 70. a 80. letech. 

Sport: ve 3. a ve 4. ročníku se nám podařilo sestavit docela dobré 
hokejové družstvo a naše utkání proti místnímu gymnáziu byla z jistých 
důvodů mezi místními mladíky velmi oblíbená. S kopanou to tak slavné 
nebylo. Jedenáctku jsme skládali obtížně, většinou nám vypomáhal 
profesor Urban a občas účetní Rudolf Kalný. 

Vzpomínek je mnoho. Třeba na učitele, z nichž mnozí již odešli. Na 
ředitelku Lormanovou, o níž jsem se již zmínil, ženu milé a dobrotivé 
tváře, které si vážil každý, kdo ji poznal, naši třídní paní učitelku Jaškovou, 
která byla sice přísná, ale její přísnost byla limitována pochopením pro 
občasné a někdy i časté projevy vitality svých studentů. Všemi oblíbe-
ná „bábuška“ – paní učitelka Suchánková. Ve vzpomínkách se oživují 
další jména a tváře: profesor Vašíř, který s oblibou a s nenapodobitelnou 
dikcí dával známky pět plus nebo čtyři mínus, profesor Urban, Hlouň, 
krátce Vlach, jeho nástupce Blažek, který nás děsil fyzikou, Nováček, 
Strnad, Ptáček, který nás připravoval k maturitní zkoušce z češtiny, ře-
ditel R. Procházka, profesor Bouček, profesorky Šislerová, Kramerová, 
Kratochvílová, Vejnarová, Pěchotová, Izajevová, Kubů, Hamříková, 
Heroutová, která u nás učila občanské nauce, předmětu, v němž jsme se 
učili zpaměti životopisy soudruhů Gottwalda a Stalina. V témž předmětu 
jsme se museli zpaměti učit myšlenku geniálního Stalina, že mír bude 
zachován a upevněn, vezmou-li národy věc zachování míru do svých 
rukou a budou ho hájit do konce. To vše v době, kdy kníratý Gruzínec 
připravoval svoji zem a země poddanské na válku.

V 1., ve 2. i ve 3. ročníku jsme byli na lyžařském kurzu. Vždy to 
byly Krkonoše, nejprve Na Vyhlídce ve Špindlerově Mlýně, pak dnes 
již neexistující Webrovy boudy nedaleko Úpy, s ubytováním, které by 
dnes neobstálo ani u málo náročného hygienika, ale s výborným sně-
hem a v březnu 1953 Sportovní bouda na Černé hoře. A téhož dne bylo 
ofi ciálně sděleno, že zemřel „geniální myslitel“ – jak psalo Rudé právo 
a další periodika – Josif Stalin. O týden později, po návratu ze Stalinova 
pohřbu, zemřel náhle Gottwald.

Radostné dny byly občas vystřídány smutkem z vědomí, že budování 
šťastných zítřků přináší mnohým lidem neštěstí. Všichni jsme byli ve věku, 
kdy jsme vnímali zlá slova a štěkavý hlas prokurátora Urválka, který bez 
slitování posílal na smrt nevinné lidi. Nikdo nevěřil v jejich vinu, byli to 
však lidé neznámí a pro nás proto vzdálení. Pravou tvář komunismu mnozí 
z nás pochopili teprve později, kdy jsme se dozvěděli, že bratr naší spolu-
žačky strážmistr Prouza ze Rtyně v Podkrkonoší nezemřel v nemocnici, ale 
byl popraven. Bez zjevného důvodu. Pravou tvář tehdejšího režimu si uvě-
domili i ti, kteří byli náchylní věřit, že budujeme spravedlivou společnost, 
když několik týdnů před maturitou musel ze školy odejít spolužák Bohumil 
Kment. Provinil se a byl nebezpečný tím, že jeho otec hospodařil snad na 
čtrnácti hektarech půdy a byl dobrým hospodářem. Pro takové komunisté 
měli název kulak a pro ně bylo určeno zvláštní zacházení: během několika 
hodin museli svůj majetek opustit a odstěhovat se tam, kam jim strana 
přikázala. Když jsme tehdy chtěli sepsat protest proti vyloučení našeho 
kamaráda a dobrého studenta, bylo nám jednoznačně dáno na vědomí, že 
strana ví, co dělá. Že by ze školy mohli být vyhozeni i další.

…2. července 1951 byli v Babicích zavražděni tři funkcionáři MNV. 
Teprve po roce 1989 vyšlo najevo, že zločin připravili a provedli agenti 
StB a že ti, kteří byli obviněni a popraveni (Antonín Mityska, Jan Plichta, 
Drahoslav Němec, František Kopuletný, Antonín Škrdla, Václav Drbola 
a František Pařil), byli nevinní. V souvislosti s tímto zločinem zmizela 
ze dne na den naše učitelka ruského jazyka paní Mitysková. Jen proto, 
že byla spřízněna s jedním z nespravedlivě odsouzených.

Vybráno z almanachu ke 100. výročí
Text a foto na stranách 4 a 5: HŠ a OA

Světlá v 50. letech

Novodobá historie HŠ Světlá a OA – setkání s prezidentem Václavem Klausem v roce 2007. 

Učitelský sbor v 80. letech. JUDr. Vladimír Veleba (uprostřed).

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší or-
ganizace zájem, zavolejte na tel. číslo 732 203 787 nebo 
739 100 979.                                                         -ivh-
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OKÉNKO RADNICE II.
Plán bohoslužeb od 11. do 15. 5. 2011

Středa 11. 5.
 7.00 mše sv. za rodiče Doležalovy a za duše v očistci o. M. P.
18.00 Mostiště mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 12. 5.
 7.00 mše sv. na poděkování za dosažení svobody o. M. P.
18.00 mše sv. za Vladimíra Krejčího a jeho rodiče o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 13. 5.
 8.00 mše sv. za Marii Zejdovou o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. na úmysl dárce o. M. P.
13.00 mše sv. domov pro seniory o. M. P.
Sobota 14. 5.
 7.00 mše sv. za zemřelé a žijící členy rodiny Navrátilovy
 a Žáčkovy, za Boží ochranu a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Jaroslava a Marii Čurdovy
 a celou rodinu o. M. P.
7.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 15. 5. – 4. velikonoční neděle – 1. svaté přijímání
 7.30 mše sv. za Cyrila a Marii Černých a za živou a
 zemřelou rodinu  o. M. P.
 9.00 mše sv. za děti, které poprvé přistupují
 k eucharistii o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro děti za rodiče Anastázii
 a Jana Svobodovy, bratra Jana a rodinu Hoškovu
 a za duše v očistci o. L. Sz.
14.30 májová děkovná pobožnost za dar 1. svatého přijímání
18.00 mše sv. za Zdislavu a Jana Slámovy, poděkování
 Pánu Bohu za 55 let života, za pomoc
 a Boží ochranu pro celou rodinu o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu 11. 5. odpoledne nebudou úřední hodiny v kanceláři. Ve čtvrtek 
po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14 do 15.30 bude 
adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V pátek v 19 v kostele sv. Marka v Mostištích bude příprava na biřmování 
pro 1. – 4. – 6. skupinu. V sobotu v 8.30 bude příprava na 1. svaté přijímání 
pro všechny skupiny, po ní bude zpověd’ pro děti a jejich rodiny, dále 
v 19.30 bude 6. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře.

Plán bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 13. 5.
18.00 Dolní Bory mše sv. za rodinu Zikmundovu o. M. P
Neděle 15. 5. – 4. velikonoční neděle
 9.45 Horní Bory mše sv. za Bohumila Jakubce
 a dceru Evu o. M. P.

-P.LSz.-

Studenti obchodní akade-
mie ve Velkém Meziříčí se 
každý rok zapojují do celo-
státních ekonomických sou-
těží, ve kterých bývají velmi 
úspěšní. Také letos si vedou 
více než dobře. Dva student-
ské týmy se probojovaly do 
celostátního fi nále soutěže 
Titan, které se konalo 4. 
května 2011 v Praze v sídle 
společnosti Hewlett Pac-
kard. Po náročném souboji 
obsadil tým ve složení Ane-
ta Hazdová a Filip Gášpár 
druhé místo, tým ve složení 
Marcela Ambrožová a Jan 
Zeman se umístil sedmý.

Přípravě na soutěž se 
studenti věnovali nejen 
v hodinách aplikované eko-
nomie, ale i ve svém volném 
čase. Odměnou jim kromě 
věcných cen bude i slav-
nostní ceremoniál, který 
se koná v červnu v Praze. 
V minulých letech tak měli 
studenti možnost převzít 
ocenění z rukou prezidenta 
republiky, nebo velvyslance USA. 
Úspěšní studenti z minulých let byli 
také přijati na vysokou školu bez 
přijímacích zkoušek.

Na úspěchy našich studentů jsme 
si už zvykli a někdy je přijímáme 
jako něco téměř samozřejmého. Je 
to trochu škoda, vždyť jejich báječ-
né výsledky nejsou jen důvodem 
k hrdosti nad jejich ekonomickým 
myšlením, ale mohou být i zdrojem 
obyčejné lidské radosti.

Ing. Pavla Mahelová, vyučující 
odborných předmětů

Stříbrná medaile pro studenty OA

Odťukej se člověče, 
bolest z těla uteče…

Mnohý čtenář si po přečtení mého příspěvku možná bude poťukávat 
leda na svoje čelo a vysílat k mé osobě myšlenky ne zrovinka lichotivé, 
přesto cítím velkou potřebu co nejvíce lidem přiblížit jednoduchou a velmi 
účinnou metodu, se kterou si mohou pořešit některé své zdravotní potíže. 
Jde o metodu „EFT“ (česky přeloženo jako technika duševního uvolnění). 
Ta spočívá v tom, že pracuje s energetickým systémem člověka. Mezi 
fyzickým tělem člověka (žárovka) a fyzickým tělem (vypínač) existuje 
spojení (drát), který nazýváme meridián. Pokud dojde někde ke zkratu na 
drátě, porucha se projeví buď tím, že nesvítí žárovka a vypínač je v po-
řádku, nebo vypínač funguje a žárovka se nerozsvítí. Příčina problému 
je ve spojení mezi fyzičnem a psychikou.

Žena 45 let, akutní bolest v zádech v oblasti bederní páteře vpravo, 
potíže při močení. Ihned po návštěvě u lékaře, kdy byl v moči nález bíl-
koviny a krve a nasazena léčba na zánět močových cest, kdy reagovala 
bolestivě i pravá ledvina silnou citlivostí refl exních plošek na chodidlech, 
byla použita metoda EFT. Bolest v zádech, která na stupnici bolesti měla 
č. 8 (maximum je 10), po jednom kole „ťukání“ klesla na 5 a po ukončení 
terapie bolest zad zcela vymizela. Příčinou, proč fyzické tělo (žárovka) 
„nesvítilo“ byl zkrat v obvodě v důsledku velice silných emocí strachu. 
A to několika. Právě emoce strachu přináleží orgánu ledvin. Doporučila 
jsem ženě ještě pravý Jančův ledvinový čaj a několikrát za den mačkat 
refl exní plošku ledvin na chodidle. Večer, dle SMS zprávy, se cítila na-
prosto v pořádku a bez bolesti. Jak jsem se již zmínila, technika metody 
je velmi jednoduchá, naučí se ji i dítě. Jde o lehké poklepávání bodů 
na meridiánech, pracuje se s body na rukou, hlavě a hrudníku a toto se 
děje stále dokola. Pro metodu EFT lze použít jakýkoliv problém, ať jde 
o fyzický v podobě různých bolestí, či psychický, jako jsou úzkosti, stra-
chy, fobie, deprese, problémy ve vztazích partnerských, či na pracovišti 
atd. Pokud se člověk naučí „poťukávat“, velice rychle si odpomůže od 
různých potíží, hlavně od fyzických bolestí. Je-li ovšem potřeba ponořit 
se do hlubších vrstev psychiky, tady si člověk sám moc nepomůže, zde 
je na místě práce terapeuta. Mám na mysli zkraty v energetickém sys-
tému dávno zasunuté, zapomenuté, které ovšem nezpracované mohou 
i nadále vyvolávat různé potíže a jejich původ je třeba hledat v dětství 
nebo dokonce v lůně matky. U žen, které mají problémy s otěhotněním, 
se vynořují různá traumata, která zdánlivě s otěhotněním nesouvisí 
a ani ve snu by nikoho nenapadlo, že „tohle“ zapříčinilo, že těhotenství 
nepřichází. Velice závažné věci vyplouvají na povrch u žen opakovaně 
potrácejících a zde si dovolím tvrdit, že pokud se nenajde pravá příčina, 
která je hluboko v energetickém systému, potraty se mohou opakovat. 
Nicméně v současné době 2 ženy po dvou sezeních a terapii EFT otěhot-
něly, z čehož mám samozřejmě nesmírnou radost. V nevědomí byly ale 
tak otřesné a hlavně dávno zapomenuté věci, že je zde ani nemohu pre-
zentovat. Učím metodě EFT i těhotné ženy, které si velice rychle mohou 
v průběhu porodu samy zpracovat různé úzkosti, strachy, vzteky, které 
ihned nezpracované mohou zbytečně komplikovat porod. U žen, které 
rezolutně odmítly rodit v porodnici a mě požádaly o asistenci u porodu 
doma EFT velmi rychle zapůsobilo, našel se pravý důvod, proč odmítají 
rodit v ústavu a dle zpětné vazby, porody proběhly zcela fyziologicky 
a bez komplikací v porodnici. Žena 8 týdnů po porodu měla problémy 
s kojením, kdy dítě se ihned po přisátí k prsu pustilo, plakalo a odmítalo 
sát. Opět stačilo jedno sezení EFT, kdy se odťukal z energetického systému 
strach, lítost, pocit viny a vztek. Nedivím se, že dítě odmítalo mateřské 
mléko s těmito přísadami. Je zajímavé, že miminko, které zpočátku při 
terapii bylo neklidné a plačtivé (zrcadlilo stav duše své maminky), se 
rychle uklidnilo a usnulo. Následná SMS zpráva zněla: „Děkuji za včerejší 
pomoc, já mám dušičku v klidu a na holčičce je to znát, protože baští jako 
o život.“ S metodou EFT se nedá ublížit, probíhá při plném vědomí klienta, 
s nímž není nikterak manipulováno ani mu nic není vnucováno. Někdy 
se výsledný efekt dostaví okamžitě, jindy to může trvat i déle, pokud jde 
o složitější věci, EFT se opakuje a výsledek může být i za půl roku. Jsou 
ovšem klienti, kteří se bojí jít hlouběji a pak se může zdát, že metoda 
EFT nefunguje. Mladou ženu postihla obrna lícního nervu a ochrnula jí 
pravá půlka obličeje. Na EFT přišla asi za měsíc, kdy dosavadní léčba 
nepřinesla žádný výrazný efekt. Při terapii ihned žena zareagovala: 
„Co jste se mnou udělala? Cítím, jak se mi uvolňuje tvář, jakoby měkla 
a oko mohu přivřít.“ Nicméně se nám začal vynořovat problém ve vzta-
hu s manželem, nevyřešený vztah s otcem, který zemřel na rakovinu, 
a žena se zalekla těchto na povrch vyvěrajících jejích negativních emocí 
a již nepřišla. Právě toto nahromaděné, neuvolněné a naplno nevyřčené 
umrtvilo její tvář a ústa. Přeji si, aby se EFT stala přirozenou součástí 
v sebeuzdravování každého z nás. Neboť jak říká dr. R. Callahan, otec 
metody EFT: „Příčina všech negativních emocí a následně nemocí, je 
porucha v energetickém systému člověka.“

Srdečně a s láskou Libuše Kotoučková

Velké Meziříčí začíná 
třídit bioodpady

(Pokračování ze strany 2.)
Kromě toho je možné do biood-

padu ukládat také sedlinu z kávy, 
čajové sáčky, květiny, zeminu 
z květináčů, případně i skořápky 
z vajec.

Mezi bioodpad patří i živočišné 
zbytky, ty podléhají přísnějším 
pravidlům nakládání s nimi hlavně 
z hlediska hygienických předpisů. 
Pokud bude bioodpad zpracováván 
na bioplynové stanici vybavené 
hygienizační jednotkou, lze do něj 
ukládat i zbytky jídel živočišného 
původu, tedy zbytky masa, tuků, 
tekuté zbytky jídel. Z tohoto dů-
vodu je důležité věnovat pozornost 
informacím o možnosti ukládání 
konkrétních bioodpadů, které jsou 
vždy uvedené na sběrné nádobě.

Proč třídit 
bioodpady?

Tř ídění bioodpadu má smysl 
zejména ve snižování objemu směs-
ného odpadu ukládaného na skládky 
(tzn. ekonomickým dopadem této 
činnosti je vysoké snížení ceny pla-
cené obcí za skládkování). Bioodpad 
tvoří často až polovinu veškerého 
komunálního odpadu. Když se tento 
bioodpad dostane na skládky, nastá-
vají v nich anaerobní procesy, při 
nichž uniká do ovzduší metan a další 
škodlivé plyny. Pokud se tento bio-
odpad vytřídí, je možné z něj vyrobit 
energii a organické hnojivo. Je tedy 
obnovitelným přírodním zdrojem. 
V bioplynových stanicích se z biood-
padu získává bioplyn, který se dále 
v kogeneračních jednotkách přemě-
ňuje na elektrickou energii a teplo. 
Zbytek biomasy (tzv. digestát) se 
může dále kompostovat nebo se 
přímo používá jako hnojivo. Kom-
postováním biomasy vzniká kvalitní 
organické hnojivo – kompost, který 
je cenným zdrojem živin a organic-
kých látek jak v zemědělství, tak 
i pro zahrádkáře a drobné pěstitele.

Jak funguje systém 
třídění bioodpadů
Systém sběru bioodpadů začíná 

již v domácnostech, kam je vhodné 
si pořídit nádoby přizpůsobené 
ke třídění tohoto druhu odpadu. 
Při důsledném třídění bioodpadů 
v domácnosti se změní množství 
a struktura směsného komunálního 
odpadu. Sběrné nádoby o objemu 
770 l budou rozmístěny ve městě 
do sběrných hnízd a vhodných míst 
dostupných pro všechny občany. In-
terval svozu je plánován minimálně 
1× za 14 dní. Obsah nádob bude 
svozovým vozidlem přepravován ke 
zpracování do bioplynové stanice, 
případně do kompostárny.

Pro sběr větších objemů biood-
padu, např. ze zahrad, bude sloužit 
sběrný dvůr, případně velkoob-
jemové kontejnery pro tento účel 
určené.

Funguje už někde 
třídění bioodpadu?
Třídění bioodpadu funguje na 

čím dál více místech České re-
publiky. Nejbližším fungujícím 
systémem je spádová oblast kom-
postárny v Náměšti nad Oslavou. 
Nejdále jsou v tomto směru v obci 
Březník, která má zaveden kom-
binovaný sběr biologicky rozlo-
žitelného odpadu již několik let. 
V obci jsou rozmístěny speciální 
nádoby na sběr bioodpadu o obje-
mu 240 a 120 l, které jsou sváženy 
v intervalu 1× za 14 dní. Dále jsou 
na 4 místech v obci umístěny velko-
objemové kontejnery na bioodpad, 
které jsou sváženy na zavolání dle 
potřeby.

Další obcí, kde se již několik let 
dbá na oddělený sběr bioodpadů 
je Mohelno, nedaleko Národní 
přírodní rezervace Mohelenská 
hadcová step u Dalešické přehrady. 
Obec zde nejd ř íve rozmístila 
nádoby a kompostéry na biood-
pad pro občany a nyní buduje 
vlastní komunitní kompostárnu, 
kde bude ze sebraného bioodpadu 
kompost.

V okolí Třebíče jsou již také 
rozmisťovány do některých obcí 
nádoby na bioodpad, jejichž ob-
sah je svážen do Petrůvek, kde 
funguje kompostárna na rekulti-
vované části skládky komunálních 
odpadů.

Zkušenosti se sběrem a zpraco-
vání bioodpadu mají také ve Ždáru 
nad Sázavou, kde je již řadu let 
provozována kompostárna a nyní 
nově také bioplynová stanice na 
zpracování komunálního bioodpa-
du. Podobný projekt jaký je v sou-
časnosti řešen ve Velkém Meziříčí, 
již necelý rok funguje v nedaleké 
Velké Bíteši.

Zkušenosti se sběrem a zpraco-
váním bioodpadu mají také některé 
části Prahy, v severních Čechách 
a na severní Moravě, kde má kom-
postování v centrálních zařízeních 
poměrně dlouhou tradici.

Ze zahraničních zemí je zejmé-
na v Rakousku sběr a zpracování 
bioodpadů naprosto př irozená 
záležitost. Je zde nastavena síť bi-
oplynových stanic a kompostáren, 
které pokrývají téměř celé území 
země. Vyrobený kompost a di-
gestát je zde používán především 
v zemědělství.

Bc. Zdislava Oplatková, 
MěÚ Velké Meziříčí

(Pokračování ze strany 1.)
Majitelé budou muset své nemovitosti 

na kanalizaci připojit
Pro občany zmíněných lokalit s sebou stavba přináší nejenom nutná 

omezení v podobě uzavírek komunikací (např. Vrchovecká a Příkopy – 
o uzavírkách podrobněji na str. 1), ale po jejím dokončení i možnost zrušit 
své septiky a jímky a připojit se na nově vybudovanou kanalizační síť. 
„V rámci projektu je pro všechny, kteří se na novou kanalizaci ve městě 
i obcích napojí, zajištěna projektová dokumentace domovních přípojek. 
V ceně je i část přípojek, která vede pod silnicemi a chodníky. Každý tak 
prakticky zaplatí jen skutečné napojení a část přípojky, která vede po jeho 
pozemku,“ popsal starosta výhody současného projektu Dyje II oproti jeho 
předchozí první etapě, ve které investor hradil jen hlavní kanalizační řad 
a občané si jednotlivé přípojky platili celé. I tak ale budou muset uhradit ze 
svého výkopové práce na vlastním pozemku včetně šachty, což může vyjít 
třeba na deset, ale možná i na padesát tisíc korun. „Povinností každého 
majitele nemovitosti je v případě, že je v obci kanalizace, se připojit,“ 
dodal R. Necid. Celkový počet domovních přípojek bude 244.

Napojení všech je nutností, neboť jedině tak město splní dané normy 
a splašková voda přestane znečišťovat podzemní i povrchové vody. V opač-
ném případě by mohlo přijít o dotaci.                                            Martina Strnadová

S novou čističkou město splní 
přísné evropské normy

Hotelová škola Světlá slaví 110 let.
Současný učitelský sbor Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí, která slaví v letoš-
ním roce 110 let od svého založení. 
Tomuto výročí je věnována strana 
4 a 5 dnešního čísla. 

Foto: archiv HŠ a OA



Nová plastová okna, radiátory, 
výtah, sklep. Cena 1.200.000 Kč. 
Tel.: 603 570 388.

■ Prodám starší RD v Křižanově. 
RK nevolat. Tel.: 731 415 786.

■ Prodám nadstandardně zre-
konstruovaný byt 2+1 v Kři-
žanově. Cena dohodou. Tel.: 
775 146 250.

■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřed-
ní topení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – Dom-
ky nebo Dolní Radslavice, velikost 
kolem 500 m2. Předem děkuji za 
nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 720 567 952 po 
17  hodině.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.

Pronajmu byt 3+kk v no-
vostavbě u školy ve VM od 
1. 7. 2011, částečně zařízený, 
nájem 8.000 Kč + inkaso. Tel.: 
774 747 808.

■ Pronajmu pokoj s vlastní ku-
chyňkou + sprchou ve Velkém 
Meziříčí. Volný ihned. Levně. Tel.: 
732 411 587.

(Pokračování str. 8.)

■ Štěně čistokrevného pejska 
jezevčíka (matka čistokrevná, otec 
šampion), cena 2.000 Kč, odběr 
koncem května. Tel.: 774 560 168.
■ Škodu Octavia 1,9 Tdi, r. v. 
1999, hatchback, plná výbava bez 
klimy, modrá metalíza, střešní 
okno, vše v el., pravidelně ser-
visováno, stav výborný. Cena 
65.000 Kč. Tel.: 608 745 750.
Koupím
■ Traktor Zetor 7011 nebo podob-
ný. Tel.: 733 502 674.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
■ Hoblovku s protahem, dla-
bačku a kompresor Orlík. Tel.: 
733 502 674.
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.
Nemovitosti
■ Prodám zděnou chatu se zahra-
dou na Fajtově kopci ve VM. Jižní 
svah, 150 m od lyžařského vleku. 
Na pozemku vlastní studna, mož-
nost připojení k vodovodnímu řádu, 
elektřina 380 a 220 V. Cena doho-
dou. Telefonní číslo v redakci.
■ Prodám nadstandardně vy-
bavený byt 4+kk, 98 m2, v osob-
ním vlastnictví na ulici U Svět-
lé. Prodej včetně vybavení. Tel.: 
777 025 847.

■ Stavební pozemek ve Vel-
ké Bíteši. Všechny inženýrské 
sítě na hranici pozemku. Tel.: 
775 214 919.
■ Prodám byt v OV 2+1 s lodžií 
ve Velké Bíteši. CP 54 m2, 3. patro. 

■ Prase na zabití, asi 160 kg, 
i v půlkách, možnost dovozu. Tel.: 
602 732 803.
■ 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 starší počítač + tiskárnu se 
skenerem. Tel.: 606 157 522.
■ Polystyren 2,4 a 5 cm za 50 % 
nebo dohodou. Dále pěkné dřevěné 
vchodové dveře 90 pravé, velmi 
levně. Tel.: 776 888 339.
■ 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.
■ 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.
■  Seno,  ba l í k 20 Kč .  Tel .: 
606 716 187.
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Prodám
■ Radial Opel Corsa 2× – 165/70/13, 
165 R 13 radiál Škoda 105–120 6× 
s disky s poklicemi, hloubka vzorku 
6 mm. Tel.: 603 738 082.
■  Tek na  brambor y.  Tel .: 
777 182 363.
■ Renault 5, r. v. 1987, 1,4 cm3, 
52 kW, stříbrná metalíza, střešní okno, 
centrální zamykání, litá kola, bez vi-
ditelné koroze, garážovaný, nový olej 
+ kapaliny, pěkný stav, STK 8/2012. 
Cena 8.700 Kč. Tel.: 777 272 790.
■ Švestkové dřevo na uzení, su-
ché, nařezané v kůře, asi 2 m3. Cena 
dohodou. Tel.: 725 002 664.
■ Cirkulárku tovární výroby – 
stůl + kolébka, cena 5.500 Kč. Dále 
prodám nové letní pneu 165/70/13 R 
79 R Sumer radial, cena 400 Kč/kus. 
Tel.: 776 211 809.
■ Jsem štěňátko jorkšírského te-
riéra. Odčervené a očkované, čisto-
krevné bez PP. Hledám jen hodného 
páníčka. Tel.: 732 138 664.
■ Skútr Keewaj Focus 50. R. v. 
2005, barva modrá. Dále prodám 
garnyže světlý ořech, rozměr 220–
180–190 cm. Tel.: 776 148 930.

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

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 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

Tel.: 604 707 728, 566 523 772

Požadujeme: manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, 
komunikační schopnosti, fl exibilitu a řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, zaškolení, zajímavé 
fi nanční ohodnocení. Nástup možný ihned.
Strukturovaný životopis zasílejte na výše uvedenou adresu 
nebo e-mail: vvsklo@vvsklo.cz do 25. 5. 2011 heslo „Montáž“.

Na Zahrádkách 426,
594 51 Křižanov
přijme

Potřebujete nový spotřebič???
Navštivte ELEKTRO KOSOUROVI 
– poradíme vám s výběrem výrobku  
Prodej, montáž a servis
elektrospotřebičů.

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

samostatná
porodní asistentka – 
komplexní poradenství 
v oblasti péče o ženu, 

masérské služby,
EFT praktik ADv.
Tel.: 732 380 517.

Růžové relax. studio
Poříčí 11 – Dům zdraví

Velké Meziříčí

Jihlavanka Standard 150 g  29,90 24,90
Stella  18,90 13,90
Smetanito – různé příchutě  29,90 19,90
Uzená kuřecí stehna 109,– 69,90
Klobása na gril – se sýrem 119,– 89,90

Adidas – sleva 25 % + dárek

Somat prášek do myčky 2,5 kg 219,90 149,90

Lanza 8 kg 359,– 239,90

Garnier šampony 1 ks  59,90  34,90

Nabídka platí do 22. 5. 2011Nabídka platí do 22. 5. 2011

119,–

29,90 

109,– 
29,90 
18,90 

219,90 

Nabídka platí do 21. 5. 2011Nabídka platí do 21. 5. 2011

 59,90 

359,– 

Nábytek NEKO ■ Náměstí 165 ■ Velké Meziříčí
Tel.: 566 524 662, www.neko-vm.cz

Vážení zákazníci!

16. 5. – 20. 5. 2011
– pomocí školených odborníků vám rádi vybereme vhodný typ 

matrace, roštu i anatomických polštářů
– vaše objednávka z této akce bude cenově zvýhodněna
– 16. 5. – 18. 5. možnost otestování matrací pomocí počítače

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

Přijmeme
svářeče a zámečníky
– nástup možný ihned
– 1 směnný provoz
– pouze s platným svářečským 

průkazem
Kontakt: tel.: +420 725 583 872
EURO BAGGING, s. r. o.
Průmyslová 2082
594 01 Velké Meziříčí

TEL.: 604 133 836

Nepůjde el. proud
Ve čtvrtek 19. 5. budou vypnuty 
tyto oblasti: od 12.30 hodin do 
15.45 hodin – ulice Hřbitovní, Mo-
ráňská, Poříčí 637/20.           E.ON

Zubní pohotovost
Sobota 14. 5. a neděle 15. 5. 
MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 627 298. Před vyhledáním stoma-
tologické pohotovosti je nutné telefo-
nicky ověřit, zda nebyly služby pro-
hozeny.   Zdroj: http://www.nnm.cz

INZERUJTE VE VELKOMEZIŘÍČSKUINZERUJTE VE VELKOMEZIŘÍČSKU

celostrá
nkové prezentace

fi re
m a organizacíNOVĚ

plošná inzerce
 na

www.velkomeziri
csk

o.cz

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

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

Náplň práce: Organizace práce a chodu směny.
Seřizování, údržba, opravy montážní linky, práce s lidmi.
Práce v třísměnném provozu na plný úvazek.
Požadujeme: Střední odborné vzdělání (maturita výhodou).
Technický rozhled.
Znalost standardů norem TS 16949, ISO 14001.
Praxe na obdobné pozici v automobilovém průmyslu výhodou.
Uživatelskou znalost práce na PC.
Zodpovědnost, samostatnost, kreativitu.
Nabízíme: Působení v úspěšné zahraniční společnosti v dob-
rém kolektivu.
Zajímavé fi nanční ohodnocení, osobní a platový růst.
Dlouhodobou spolupráci a zaměstnanecké výhody – benefi ty.
Nástup možný ihned.

Tel.: +420 566 522 425
e-mail: jopp_cz@jopp.com
JOPP, Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
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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
Vzpomínky

* * *

VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

KINO JUPITER – KVĚTEN 2011

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. 

(Pokračování ze strany 7.)
Pronájem
■ Dlouhodobě pronajmu cihlo-
vý byt 3+kk na ulici Čermákova. 
Částečně zařízen. Volný od června 
2011. Tel.: 606 403 508.
■ Žena s dítětem hledá za rozum-
nou cenu podnájem 1+kk nebo 1+1. 
Nabídněte prosím. Tel.: 731 857 202.
■ 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.
■ Pronajmu byt 3+1 cihlový na 
ul. Krškova. Cena dohodou. Tel.: 
725 647 172.
■ Starší paní hledá podnájem ve 
VM 2+1, dlouhodobě. Za rozumnou 
cenu. Tel.: 739 429 280. 

Pronajmu dlouhodobě nový 
byt 2+ kuchyňský kout v no-
vém bytovém domě ve středu 
města. Směrován i s balkonem 
na jih, v 1. patře s výtahem. 
Parkování ve dvoře, v blízkosti 
prodejna potravin a MHD. 
Tel.: 604 726 835.

■ Nabízím dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 v lokalitě nad gymnáziem 
v klidné části Velkého Meziříčí, 
10 min. do centra. Jde o zděný, 
slunný byt ve velmi dobrém stavu 
ve 3. NP, o velikosti 58 m2 . Byt není 
zařízen, možnost okamžitého nastě-
hování. Cena 4.000 Kč + inkaso. 
Informace na tel.: 777 158 797.
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
■ Hledám starší paní na celo-
denní hlídání 4letého dítěte. Velké 
Meziříčí. Tel.: 608 759 910.

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

■ 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.

■ 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.

Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Velké Meziříčí:

Prosba
Prosíme touto cestou o pomoc s kostýmy na 

naši akci „Vítání léta“, která se v letošním roce 
uskuteční v pátek 24. 6. v areálu DS Březejc 
v duchu country.

Kdo z občanů by mohl darovat oblečení – vesty, 
klobouky, paruky, šaty, kloboučky, rukavičky pro dámy, kostým kovboje 
a indiána, různé ozdoby na šaty, nebo rekvizity – pistolky, luky apod.

Dále kousky kůží, kožešin, látky, krajky, černou vlnu nebo chemlon…
Máte-li tyto věci a můžete-li je věnovat, prosíme o jejich ode-

vzdání na programovém oddělení Jupiter clubu. Více informací na 
tel.: 723 959 644.     Předem děkují klienti a zaměstnanci DS Březejc

Pozvánka spolužáků
na setkání z obecné školy z let 1936–1941

Čas zamával perutěmi a je tu náš „28“ věk, čtěte obráceně, moji milí. 
Rychle mizí roky, propadly se v čase, zase nás ubylo, pospěšme si 
proto zase na naše setkání 21. května 2011 v 10 hodin u Wachtlů. 
Kdo můžete, přijďte, budeme vzpomínat a vesele si povídat. Hezké 
setkání se bude opakovat.             Tak ahoj, zdraví Karla Pokorná 

Byl jsem ještě mladý
a chtělo se mi žít,
přece jsem vás, moji drazí,
musel navždy opustit.
Dne 12. 5. 2011 tomu bude 7 let, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jiří Havlíček 
z Oslavice. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka, děti Jiří, Jakub, rodiče, 

bratr a sestra s rodinou.

Dne 14. května si připomeneme 
nedožité 30. narozeniny
Lukáše Ventruby.
Stále vzpomínají mamka, babička 

a strýcové s rodinami.

Osud nám nevrátí, co vzal.
Světu jsi byla možná jedinou osobou,
ale nám jsi byla celým světem.
Dne 14. května by oslavila 24. na-
rozeniny
Veronika Peroutková
z Pustiny,
která tragicky zahynula 9. srpna 
2002 při autonehodě.

S bolestí a smutkem vzpomíná
rodina Peroutkova.

Středa 11. v 19.30 hodin – ODCHÁZENÍ – komedie ČR v režii Václava Havla
Pátek 13. v 19.30 hodin – BIUTIFUL – španělské drama.
Středa 18. v 19.30 hodin – SVĚTOVÁ INVAZE – akční sci-fi  USA
Pátek 20. v 18.30 hodin – AUTOPOHÁDKY – celovečerní povídkový 
animovaný rodinný fi lm ČR
Sobota 21. v 19.30 hodin – ČERNÁ LABUŤ – oskarový psychologický 
thriller USA, s Natalií Portman v hlavní roli
Středa 25. v 17.30 a 19.30 hodin – ČERTOVA NEVĚSTA – nová pohádka 
Zdeňka Trošky, S. Laurinová, D. Suchařípa, F. Němec v hlavních rolích
Čtvrtek 26. v 19 hodin – Filmový klub –
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV – strhující australské
kriminální drama
Pátek 27. v 19.30 hodin – DILEMA – komedie USA

* Výstava prací žáků ZUŠ 
Velké Meziříčí
Výstavní síň JC do 27. 5.

* Ludvík Tunkr, Café Time, Pasáž 
IMCA, Náměstí 12, Velké Mezi-
říčí do 28. 5. 

* Černobílé fotografi e Antonína 
Havláta a Zdeňka Procházky
Předsálí kina JC od 16. do 31. 5.

22. května 2011 od 10 do 16 hodin 
v šatnách tělocvičny naproti kostelu. 

Výtěžek půjde na TV 1. ZŠ.
Srdečně zvou pořadatelé. 

1. ZŠ Velké Meziříčí
a Svaz Diabetiků, u. o. Velké Meziříčí

pořádají výstavu

Jupiter club pořádá:
1. Zumba maraton!
Neděle 15. 5., 18 – 20 hodin na velkém sále JC. Více na 
tel.: 566 782 004.
Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny – zábavný 
pořad se Zdeňkem Troškou a Jaroslavem Suchánkem 
se přesouvá na 13. září 2011 z důvodu operace Z. Trošky. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
Recitál Lenky Filipové – v pondělí 23. 5. 
v 19.30 hodin
AIDS – Autorské Invenční Divadlo Studentů 
– Radim Svoboda, Anička Hrubanová, Janča 
Sklenářová, Kája Čechová, Honzík Žilák, Víťa 
Slabý, Pája Šoukalová a Jiřina Kácalová uvádí 
PŘICHÁZENÍ, Jupiter club, malá scéna 7. 6. 
ve 20 hodin (vstup zdarma)
Komorní koncert Lucie Bílé – v úterý 21. 6. 
od 19.30 hodin
Concentus Moraviae  – neděle 12. 6. – Zuza-

na Lapčíková Kvintet 
v 19.30 hodin v JC, pátek 
24. 6. – komorní sesku-
pení ve složení Martina Bačová (housle), Petr 
Verner (viola), Tomáš Jamník (violoncello), Slávka 
Pěchočová (klavír) v 19.30  hodin v zámecké jídelně

Někdo to rád v kině – 
tanečně zábavná filmová 
show s Uršulou Klukovou 
a Vlastimilem Harapesem 
v hlavní roli. Pátek 17. 6. od 
19.30 hodin

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

Václav Bělohradský, Tomáš Sedlá-
ček, Michael Hauser, Jan Burian, 
Marek Orko Vácha, Juraj Kaman 
a mnoho dalších.
Podrobný program naleznete v příš-
tích číslech. 
www.festivalfilosofie.webnode.cz. 
Změna programu vyhrazena.      -red-

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 po-
hádka o mocném mágovi Čarostředovi, s písničkami, šermem a žertovnými 
kousky. Pro všechny ty, kteří se nebojí přiznat si, že se rádi bojí. Hrají členo-
vé divadelní společnosti Františka Kreuzmanna. Vstup zdarma! Po skon-
čení 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. 

* 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. 

* Sobota 11. 6. 2011 ve 21 hodin, velký sál JC – divadelní hra České 
nebe. Sehraje křižanovský ochotnický spolek Tyjátr. Vstupné: 80 Kč. 
Rezervace a prodej vstupenek na všechna divadelní představení 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 je zahrnuto:
SLUHA DVOU PÁNŮ, MUZIKÁL POD HVĚZDAMI, ČESKÉ NEBE, 
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ JC.                                          -zh-

Foto: A. Havlát

Výprava na rozkvetlé louky
SEV Ostrůvek vás srdečně zve v neděli 15. květ-
na 2011 na cyklistický výlet na rozkvetlé louky. 
Odborně komentovanou prohlídku vzácných 
vstavačových luk u netínského rybníka Pod 
Vrkočem povede pracovník ZO Českého svazu 
ochránců přírody Kněžice Mgr. Filip Lysák. 
Sraz ve 14 hodin před Ostrůvkem, s sebou kolo, 
sportovní oblečení, nápoje, děti a mládež do 
18 let cyklistickou přilbu. Délka trasy 20 km. 

SEV
Ostrůvek

► hudební a výtvarný obor:
30. 5.–2. 6. 2011 od 14 do 17 hodin

► taneční obor: 
30. 5. od 12.30 do 14.45  hodin

► literárně dramatický obor (LDO)
3. 6. od 15 do 18 hodin

Na základě vykonání talentové zkoušky a splnění kritérií pro přijetí 
bude rodičům žáka vydána přihláška na šk. rok 2011/2012.

Rezervace, prodej 
vstupenek a více in-
formací získáte na 
program. oddělení 
Jupiter club, tel .: 
566 782 004 (005, 001), 
724 399 474.
Podrobnější informa-
ce o akcích naleznete 
v příštím čísle.
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HÁZENÁ MLÁDEŽ
2. liga mladší dorostenci

HK Ivančice – Sokol VM 27:26 
(11:18)
Úvod, pro naše družstvo z hlediska 
postavení v tabulce, důležitého 
utkání vyšel nad očekávání dobře, 
když jsme dokázali dodržovat 
předzápasovou taktiku. Důrazná 
defenziva a pestrá útočná hra 
přinesly brzké a zcela zasloužené 
vedení. To bylo i dílem velmi dob-
rého výkonu gólmana Josefa Brabce 
a takřka bezchybného zakončení 
útočných akcí. Výrazný poloča-
sový náskok vyjadřoval poměr sil 
na hřišti, ovšem na druhou stranu 
sváděl i k podcenění dalšího vývoje. 
Domácí po změně stran evidentně 
pookřáli, naši hráči naopak přene-
chali iniciativu soupeři a znejistěli. 
Důležitým momentem byla efektiv-
ně využitá dvojnásobná přesilovka 
po našem dosti přísném vyloučení. 
Ivančičtí vycítili šanci a začali 
postupně smazávat gólové manko. 
V dramatickém závěru, kdy jsme se 
dopustili několika nevynucených 
chyb, domácí třemi přesnými zá-
sahy v řadě otočili průběh utkání 
na svou stranu. Závěrečná bouřlivá 
atmosféra a dramatická podívaná 
přinesly nejtěsnější vítězství šťast-
nějšího vítěze. 7 m hody 2/1:3/2, 
vyloučení: 3:3. Sled branek: 2:0, 4:3, 
5:7, 6:10, 8:14, 10:16, 11:18, 17:20, 
22:23, 24:26, 27:26.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda 
Jan (12/2), Horák Petr (4), Pospíšil 
Martin (4), Pospíšil Jan (3), Pavliš 
David (2), Blaha Tomáš (1), Krátký 
Michal, Klapal Vojtěch. Trenér 
Martin Janíček.
Východočeská divize st. žákyně

Turnaj Pardubice
Na soutěžní turnaj odjíždělo pouze 
jedno osmičlenné družstvo, když 
bez udání důvodu dvě „hráčky“ ne-
dorazily!!! Ostatní soukmenovkyně 
vzhledem k nečekaně změněnému 
termínu startovaly v prvoligovém 
dorosteneckém souboji ve Zlíně.
Do turnaje jsme vstoupili prohrou 
po vlažném a nicotném výkonu s do-
mácím celkem. Ten si z naší obrany 
dělal po celou hrací dobu „trhací 
kalendář“. Největší problémy naší 
statické obranné hře dělal soupeřův 
pohyb bez míče. Útočná hra bez ná-
padu se spoustou chyb v rozehrávce 
pak dokonala dílo beznaděje, prostě 
mizérie… Ve druhém utkání proti 
týmu věkově mladších žaček Hav-
líčkova Brodu jsme dokázali svoji 
fyzickou převahu v dramatickém 
závěru přetavit v povinné vítězství. 
Závěrečný duel s herně nejslabším 
týmem – hráčkami Žirovnice – se 
pak stal naší jednoznačnou zále-
žitostí. Naší jednoznačně nejlépe 
hodnocenou hráčkou v tomto turnaji 
byla Eliška Koudelová.
Pořadí: 1. Pardubice, 2. Velké 
Meziříčí 3. Havlíčkův Brod, 4. Ži-
rovnice
Výsledky: Sokol VM – Havlíčkův 
Brod 13:12 (8:6), – Pardubice 
14:19 (8:10), – Žirovnice 15:4 (6:1).
Hrály: Syptáková Veronika – Kou-
delová Eliška (17), Janečková De-
nisa (9), Kopečková Kateřina (8), 
Doležalová Romana (5), Homolová 
Michaela (2), Bačová Soňa (1), Uh-
lířová Eva. Trenérky E. Partlová, 
Mgr. R. Vidláková.

Jihomoravská liga mladší žáci
HK KP Brno – Sokol VM 6:4, 
15:20 (5:12), nájezdy 5:9
Po vydařeném velikonočním tur-
naji Prague Cup cestovalo naše 
družstvo do Brna s cílem navázat 
na velmi dobrý herní projev a ze-
jména potvrdit současné druhé 
místo v tabulce. Souboj osobních 
obran vyšel bodově naprázdno, a to 
díky řadě nepřesností v zakončení. 
Neproměněním rychlých útoků 
jsme domácímu brankáři zvedli 
sebevědomí. Vstup do klasického 
zápasu již vyšel dle předpokladu 
a nezadržitelný Tomáš Blaha zatížil 
konto soupeře dvanácti přesnými 
zásahy. Ve druhém poločasu již 
stačil k vítězství průměrný výkon 
ostatních spoluhráčů. Na roze-

hrávce naší hry byla výrazně cítit 
nepřítomnost Tomáše Stupky.
Hráli: Drápela Vojtěch – Blaha 
Tomáš (14), Janíček Martin (7), 
Ambrož Michael (1), Svoboda Filip 
(1), Macoun Filip (1), Pažourek To-
máš, Buchta Dominik, Kratochvíl 
František, Svoboda Vojtěch, Babá-
ček Kamil. Trenér Janíček Martin, 
vedoucí družstva Kaštanová Marie.

Jihomoravská liga starší žáci
HK KP Brno – Sokol VM 40:12 
(20:7)
Proti domácímu týmu, který se 
probojoval až do závěrečného kola 
žákovské ligy, jsme neměli příliš 
mnoho šancí na úspěch. Díky vý-
bornému výkonu našeho gólmana 
nebyl brankový příděl vyšší. Za 
zmínku stojí snad ještě bojovný 
výkon Davida Pavliše.
Hráli: Drápela Vojtěch – Pavliš 
David (7), Blaha Tomáš (3), Janí-
ček Martin (1), Svoboda Filip (1), 
Macoun Filip, Ambrož Michael, 
Pažourek Tomáš, Klapal Vojtěch.
Trenér Janíček Martin, vedoucí 
družstva Kaštanová Marie.
Východočeská divize starší žá-

kyně – Velké Meziříčí
Tentokrát až na jednu jedinou 
hráčskou neomluvenou absenci se 
sešla dvě kompletní domácí druž-
stva, která předvedla velmi dobré 
kolektivní výkony a obsadila první 
dvě místa. Na poslední chvíli ze 
třetího soutěžního turnaje „vypad-
ly“ hráčky Žirovnice, tudíž museli 
pořadatelé po dvou odehraných 
utkáních operativně měnit časový 
a organizační harmonogram.
Hned na úvod turnaje se podařil 
„husarský kousek“ našemu B týmu, 
který bojovným výkonem dokázal 
ve druhém poločase otočit nepří-
znivě se vyvíjející průběh souboje 
s lídrem tabulky H. Brodem a zví-
tězit. V dalších utkáních sice již 
naše rezerva nebodovala, leč velmi 
dobré výkony ji nakonec v konečné 
tabulce vynesly až na druhé místo 
(o pořadí na 2.–4. místě nerozhodla 
minitabulka – stejný brankový 
rozdíl z utkání HB, VM B, Pce, 
následně pak byl brán v potaz větší 
počet vstřelených branek ze všech 
utkání)!!! Domácí A tým si na úvod 
hladce poradil s hráčkami Pardubic, 
poté dokázal udržet vysoké tempo 
hry a naplno bodoval s hráčkami 
H. Brodu, nakonec zvítězil i v „se-
strovražedném“ boji s B týmem.
Stínem turnaje bylo ve druhém 
utkání nepříjemné zranění hlavy 
Kateřiny Kopečkové, které tímto 
přejeme brzké uzdravení.
Výsledky: Sokol VM A – Havlíč-
kův Brod 23:19 (11:8), – Pardubice 
20:10 (11:5), Sokol VM B – Sokol 
VM A 19:23 (8:11), – Havlíčkův 
Brod 13:11 (3:6), – Pardubice 
25:27 (8:12)
Pořadí:
1. Velké Meziříčí A 68:48 6
2. Velké Meziříčí B  57:61 2
3. Havlíčkův Brod 49:53 2
4. Pardubice 54:64 2
Hrály: Syptáková Veronika, Vávro-
vá Michaela, Hleba Inna – Partlová 
Markéta (21), Kratochvílová Hana 
(17), Janečková Denisa (15), Škrdlo-
vá Renata (14), Koudelová Eliška 
(11), Závišková Kateř ina (11), 
Studená Kateřina (10), Zezulová 
Kristýna (7), Sedláčková Klára 
(6), Rosová Terezie (4), Kopečková 
Kateřina (2), Doležalová Romana 
(2), Homolová Michaela (2), Bačo-
vá Soňa (2), Koudelová Tereza (1), 
Uhlířová Eva. Trenéři Záviška, E. 
Partlová, R.Vidláková.
Do širšího kádru Výběru kraje Vy-
sočina pro červnovou Letní olym-
piádu dětí a mládeže byly z našeho 
oddílu nominovány hráčky ročníku 
1996–1997 Hana Kratochvílová, 
Markéta Partlová, Veronika Syptá-
ková a Denisa Janečková.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 14. května: 11.00 1. liga 
mladší dorostenky – Vlčnov; 13.00 
2. liga ženy – Vlčnov; 15.00 Jihomo-
ravská liga muži B – Nové Bránice

-záv-

MSDD
Starší dorost

FC VM – FC Slovan Havlíčkův 
Brod 2:0 (0:0)
Rozhodčí: Talpa – Novotný, Veselý. 
Diváci: 50. Branky: Semrád (58.), 
Klement (70.). Sestava FC VM: 
Pöpperl – Polák, Štefka, Jahoda, 
Maloušek (71. Pospíšil) – Malec 
– Kozuň, Prchal (66. Kuřátko, 81. 
Pól), Smejkal, Kameník (45. Láz-
nička) – Liška.
V prvním poločasu měl soupeř tři 
šance, ale bez gólu. My jsme kazili 
fi nální přihrávky, každou slibnou 
akci jsme nesmyslně hráli vždy 
nejprve dozadu místo střelby.
Ve druhém poločase jsme se museli 
strachovat o výsledek, když domácí 
záložník ve 47. min. dával dlouhý 
křížný střílený centr do vápna, kte-
rý skončil rohem. V 51. min. jsme 
poprvé vystřelili v zápase (Prchal), 
ale jen do brankáře. V 56. min. po 
nedůrazném souboji ve středu hřišti 
vystřelil Semrád do břevna, odtud 
se míč odrazil k němu a z voleje 
přestřelil. V 58. min. vypadl ne-
šťastně Pöpperlovi po střele míč, 
k němuž se dostal Semrád a ne-
kompromisní střelou vzal vedení 
na svoji stranu. V 64. min. prošel 
vápnem Smejkal, ale šance zůstala 
nezakončená. V 70. min. vystřelil 
Klement zpoza vápna doprostřed 
brány, ale Pöpperlovi proklouzl míč 
mezi rukavicemi. 

Zápas stejně jako proti Prostějovu 
se hráčům herně nevydařil. Před 
ním byly hráčům uděleny pokyny, 
ale na hřišti si dělali, co chtěli, a to 
se projevilo i na naší hře. Všechny 
míče jsme se snažili hrát přes obra-
nu, místo toho, abychom založili 
rychlý protiútok. Finální přihrávky 
jsme často kazili. V zápase jsme 
vystřelili jen jedenkrát na bránu, 
a to je velice málo na divizní úrovni. 
Kdyby Liška proměnil v 8. min. 
vyloženou šanci, tak se mohl zápas 
vyvíjet úplně jinak, ale fotbal se 
hraje na góly.                 -ls,sme-

Mladší dorost
H. Brod – FC VM 3:0 (1:0)
Rozhodčí: Novotný; žk 2:0, diváci 
25. Sestava FC VM: Řeháček – 
Rosický, Štef ka (50. Ostrý Š.), 
Nápravník, Benda – Ostrý M. (41. 
Bárta), Láznička, Bradáč, Procház-
ka – Hejtmánek, Komínek.
V zajímavém utkání byli hosté 
prvních 20 min. lepší. Dokázali si 
vypracovat čtyři velké šance, ale 
trestuhodně je zahodili. Zejména 
dvě šance Bradáče byly stoprocent-
ní. A tak zákonitě přišel trest, když 
domácí po rychlém útoku otevřeli 
skóre. Ve 28. min. mohl Láznička 
z př ímého kopu vyrovnat, ale 
jeho střelu zastavilo břevno. Hned 
v úvodu druhé půle hostující obrana 
vyrobila fatální chybu a domácí šli 
do dvoubrankového vedení. Hosté 
se stále snažili o dobrý výsledek, 

tlačili se před bránu domácích, ale 
výsledkem byla jen tyč po hlavičce 
Nápravníka. Třetí gól inkasovali 
v samém závěru, když už hráli 
vabank. Pro Velkomeziříčské je to 
až příliš krutá prohra.         -kol-

I. A tř. sk. A
Starší žáci

FC VM B – Sokol Stařeč 0:2 (0:0)
Střelci: 45. min. Bříza a 68. min. Fer-
ko. Sestava: M. Kučera – Heto, Bačák, 
Kožený M., J. Minařík – Horký, Cha-
lupa, Procházka, Liška P. – Prchal, 
Nevídal. Do hry zasáhl Chevalier.
Po úvodním oťukávání převzali 
otěže zápasu domácí hráči. Jejich 
pohyb a přesná kombinace dělaly 
hostům velké potíže. V útočných vý-
padech byli nejvíce vidět Procházka 
a Horký. Prvně jmenovaný v 18. 
min. vybojoval v křídelním prostoru 
míč a zpětnou přihrávkou našel na 
malém vápně Prchala. Ten však ve 
vyložené šanci branku přestřelil. 
O chvilku později Liška geniální 
přihrávkou uvolnil Horkého, který 
v samostatném úniku také jen pře-
střelil. Hosté se v prvním poločase 
dostávali na útočnou polovinu jen 
zcela ojediněle. Jedinou šanci si 
vypracovali po špatném odkopu 
Kučery. Za zmínku pak ještě stojí 
hlavička Koženého, která po rohu 
Chalupy skončila jen těsně vedle, 
a až příliš razantní střela Chalupy 
z velkého vápna, která skončila nad.
Jestliže první půle patřila zcela do-
mácím, pak druhá hostům. Špatný 
pohyb a až příliš individuální řešení 

útočných akcí často zakončených 
ztrátou míče vedly k převaze hostů. 
Ti na rozdíl od velkomeziříčských 
hráčů neměli problém své vyložené 
šance proměnit a jen díky Kučerovi 
skončilo utkání pouze 0:2. Výsledek 
je určitě zklamáním, soupeř byl 
více než hratelný, bohužel hrubé 
individuální chyby v obraně, ža-
lostná koncovka a matný výkon ve 
druhém poločase domácí mužstvo 
připravilo o vítězství. Světlým 
bodem celého utkání tak byl pouze 
nadějný výkon Chevaliera (věkem 
ještě mladší žák).                   -kli-

Starší přípravka
Žďár – VM 1:2
Branky: Koudela, Chalupa
Žďár – VM 1:15
Branky: 4 Malata Mirek, 4 Ma-
lata Marek, 3 Vošmera, 3 Voneš, 
Prchal
Chotěboř – VM 1:8
Branky: 3 Chalupa, 2 Partl, 2 Bula, 
Koudela
Chotěboř – VM 11:2
Branky: Malata Mirek, Malata 
Marek

Mladší přípravka
Žďár – VM 7:2
Žďár – VM 5:2
Chotěboř – VM 2:5
Chotěboř – VM 2:3

Miniliga
VM – FŠ Třebíč A 11:0
VM – FŠ Třebíč B 3:4
VM – Brtnice 4:1
VM – Vladislav 4:1
VM – Předín 11:0                   -ves-

František Serbus
v TJ Dětské středisko Březejc

V týdnu od 18. do 22. dubna přijel 
pomoci s tréninkem a novými 
zkušenostmi čerstvý vicemistr 
světa v hodu diskem, náš pat-
ron a kamarád František Serbus. 
Cennou stříbrnou medaili získal 
letos v lednu na Mistrovství světa 
v atletice IPC v novozélandském 
Christchurchu.
Atletky z TJ DS Březejc se pilně 

učily lepší technice hodů a vrhů. 
Počasí přálo a chuť zvítězit 15. 
května na Jarní atletice spastiků 
a na Mistrovství ČR v Bílině, které 
se koná 19. června, dala sílu holkám 
z Březejce celý týden makat a učit 
se novému. Děkujeme Františkovi 
za cenné rady a ochotu přijet ve 
svém volnu a pomoci těm méně 
úspěšným sportovcům stát se stejně 
úspěšnými jako on.

Monika Zachová, TJ DS Březejc

Tradiční rybářské závody místních 
sportovních rybářů se letos přesu-
nuly z léta na 30. dubna. Na prvního 
máje se otevíral pro sportovní rybo-
lov pětihektarový rybník Benetín – 
meziříčským a oslavickým občanům 
známý spíše jako Oslavičák, nebo 
Nový. Závody byly proto slavnost-
ním otevřením nového sportovního 
revíru pro všechny členy Morav-
ského rybářského svazu. Břehy 
rybníka byly vyčištěny od náletů 
dřevin, upravena byla příjezdová 
komunikace a bylo zajištěno občer-
stvení. Rybník byl zarybněn kapry 
20–70 cm, líny, ploticemi, okouny, 
amury a candáty. Závody přilákaly 
i několik „přespolních“ účastníků. 
Bylo připraveno 130 míst, ale zú-
častnilo se pouze 87 závodníků. 
Ti však rozhodně nebyli zklamáni. 
Rekordmanem se stal Mirek Janák, 
který chytil kapra již v první minutě 
po zahájení závodu. Mezi vítězi 
nebyl, ale 154 cm chycených ryb mu 
stačilo na umístění v první dvacítce. 
Jenom kaprů se chytlo 241. K tomu 
líni, okouni, plotice, amuři, jedna 
štika, ale také hrouzci a střevličky 
východní. Hodnoceny byly dvě 
kategorie: nejdelší ulovený kapr 
a největší délka všech ulovených 
ryb. Nejdelšího kapra chytil Pavel 
Psohlavec mladší, a to 56 cm. Po-

zoruhodné je, že kapry stejné délky 
chytil celkem tři. Kapra 55 cm chytil 
pan Zahrádka a Martin Veselý, kteří 
se dělili o další dvě místa. Kategorii 
největší délka všech ulovených ryb 
vyhrál kdo jiný, než opět Pavel 
Psohlavec mladší. Odnesl si tak 
dva poháry a dva navijáky. Celkově 
ulovil 904 cm ryb!
Určitě mu radil z rybářského ráje 
jeho nedávno zesnulý děda Olda 
Psohlavec – velká osobnost me-
ziříčského rybaření. Odsunul tak 
renomovaného závodníka pana 
Votoupala na druhé místo. Ten 
se zaměřil zejména na bílou rybu 
a chytil 804 cm ryb. Třetí byl J. Svá-
ček 420 cm, čtvrtý domácí V. Vik 
409 cm, pátý P. Daněk 406 cm.
Na odpolední závod mládeže hro-
zilo aprílové počasí a odradilo od 
větší návštěvy. V průběhu závodu 
také přišly dvě bouřky. Vítězem se 
stal stejně jako loni Michal Flajš-
man. Chytil pěkného kapra 52 cm 
a celkem 158 cm ryb. Druhý byl 
Martin Strašák se 132 cm a třetí 
Pavel Prudík 120 cm.
Závody, spolu s právě skončenou 
výstavou ke stopatnáctému výročí 
sportovního rybaření ve Velkém 
Meziříčí, jistě přispěly k zviditel-
nění naší organizace pro občany 
Velkého Meziříčí a okolí.     -neuž-

Vzhledem k tomu, že hokejová 
sezona již před více než měsícem 
skončila, chtěl bych se několika 

slovy vrátit k výkonům našich 
dorostenců, kteří skončili na dru-
hém místě přeboru jižní Moravy, 

Vysočiny a Zlína. V tomto mužstvu 
tvořili většinu mužstva hráči roční-
ku 1994, kteří již v dorostu končí. 

Chtěl bych jim všem touto cestou 
poděkovat za zodpovědný přístup 
k zápasům i tréninkům, vedoucí-
mu družstva Vlastovi Kučerovi, 
trenérovi Jiřímu Štěpánkovi, kteří 
věnovali svůj volný čas, aby sezona 
proběhla ke spokojenosti hráčů ro-
dičů i fanynek. Musím říct, že v této 
sezoně jsme byli nejblíže postupu 
do ligy dorostu, ale ve všech zápa-
sech s Hradištěm vždy byli klíčoví 
hráči buď zranění, nemocní nebo na 
lyžařském výcviku. V kompletním 
složení toto mužstvo nikdy nepro-
hrálo. Je jen škoda, že si nejstarší 
hráči budou muset vybojovat svoje 
místo v A popř. B družstvu HHK, 
vzhledem k tomu, že již druhý rok 
nehrajeme juniorskou soutěž.  -stře-
1. HC Uherské Hradiště 24 20 3 1 187:51 43
2. HHK Velké Meziříčí 24 17 3 4 130:64 37
3. SHK Hodonín B 24 16 2 6 134:61 34
4. HC Znojmo B 24 11 1 12 90:84 23
5. HC Uherský Brod 24 7 3 14 67:152 17
6. HC Blansko 24 4 1 19 73:165 9
7. VSK Technika Brno 24 2 1 21 46:150 5

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí zve na sportovní odpoledne 
a soutěžní noc na náměstí ve Velkém Meziříčí v sobotu 14. května 
2011.
* Od 12.45 soutěž mladých hasičů v požárním útoku

Regional cup mládeže
* Večer soutěž družstev žen a mužů

16. ročník Žďárské hasičské ligy
Občerstvení bude zajištěno v prostoru náměstí.
Pro zájemce bude také zpřístupněna velkomeziříčská věž.
Občanům, bydlícím na náměstí, se omlouváme 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

Sedící zleva: Krejčová Aneta, Beránek Jindřich, Jašek Roman, Kučera Jakub, Hladík Ladislav, Štěpánek Lukáš, 
Vondráček Petr, Vidlák Michal; stojící zleva: Štěpánek Jiří trenér, Crha Ondřej, Střecha Filip, Novotný Matěj, 
Zajíc Roman, Marešová Adéla, Suk Adam, Krejčí Josef, Špaček Jiří, Sladký Tomáš, Kejda Jiří, Střecha Josef 
technický vedoucí, Kučera Vlastimil vedoucí mužstva; chybí: Burian Pavel, Matoušek Josef.   Foto: archiv HHK
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FOTBAL

FOTBAL

BENFIKA

ŠACHY

CURLING

HÁZENÁ

LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY

MSD – sk. D
FC VM – Dosta Bystrc 2:1 (1:0)
Střelci: 33. a 81. Jaroš – 67. M. Krej-
čí. Rozhodčí: Fridrrichovský – 
Reich, Ságl. Delegát: Rabušic. 
Diváků 360. ŽK: 1-2 (Pokorný – 
Janíček, Záblacký). Bez vyloučení. 
Sestava domácích: Kruba – Mucha 
Z., Večeřa, Souček, J. Krejčí – 
Dufek, Pokorný, Němec, Netrda 
(88. Veselý) – Hort (81. Beran), Ja-
roš (86. Berka). Trenér: Milan Volf. 
Sestava hostí: Slanina – Smékal, 
Janíček (51. Rohovský), Jirásek, 
Zich – Urban, Záblacký, Veselovský 
(63. Straka), Křivánek – M. Krejčí, 
Kratochvíl. Trenér: Roman Kotol.
Diváci viděli na stadionu U Tržiště 
nejpohlednější zápas jara, ačko-
liv úvod tomu nenasvědčoval. Po 
úvodním oťukávání se až do dva-
cáté minuty hrálo bez šancí. První 
„vystrčila růžky“ Bystrc – po kolmé 
přihrávce od Urbana se uvolnil na 
křídle Kratochvíl, jeho střílený 
centr do nebezpečného prostoru 
však přinesl jen kolizi dvou hráčů 
hostí a velkomeziříčská obrana 
mohla založit brejk, z něhož rezul-
toval Hortův centr hledající Jaroše. 
Ten se však proti stoperu Janíčkovi 
v souboji prozatím neprosadil. O pár 
minut později přišla další šance 
hráčů brněnského mužstva – díky 
Urbanovu dlouhému míči se přes 
dva protihráče prodral Kratochvíl, 
jeho střela ale trefi la posledního do-
mácího obránce a Kruba už míč bez 
obtíží skryl v náručí. Pak už přišla 
30. minuta a s ní první „tutovka“ 
domácích – na rohový kop navázal 
centr Horta a tvrdou hlavičku Z. 
Muchy vytáhl skvělým zákrokem 
gólman Bystrce Slanina na další roh. 
O tři minuty později se ovšem skóre 
zápasu už měnilo – po Dufkově cen-
tru se hlavou zkušeně prosadil Jaroš 
a poslal „Velmez“ do vedení. 
Druhé dějství přineslo nádherný 
fotbal. Nejdříve zahrozil průnikem 
zprava po Dufkově vysunutí Hort, 
aby se pak tentýž hráč individuálně 
prosadil z levé strany do ještě vylo-
ženější šance a bodlem napálil tyč. 
Velkomeziříčské mužsto přehrávalo 
Bystrc více a více. Na druhé straně 
pouze pálil z hranice „šestnáctky“ 
křížnou ranou Záblacký, mířil ale 
mimo. Jenomže ze všech svých 
gólových možností dát domácí 
pojišťující druhou branku nedoká-
zali, Bystrc hru postupně vyrovnala 
a zákonitě přišel trest. Po nenápad-
né akci odcentroval od levé postran-
ní čáry Rohovský a zcela volný M. 
Krejčí nechytatelnou hlavičkou 

v 67. minutě vyrovnal. Pro domácí 
byla tato branka tím správným 
„budíčkem“. Přišel křídelní únik 
a nebezpečný zpětný centr Dufka, 
o minutu později další rána z hlavy 
Z. Muchy, který ve stoprocentní 
šanci mířil znovu nad branku. 
Naposled se tedy dostala ke slovu 
Bystrc, další hlavička M. Krejčího 
však už naštěstí pro domácí skon-
čila mimo. Už se zdálo, že utkání se 
chýlí k remíze, tu ale odmítl Jaroš. 
Na jeho gólu z 81. minuty měl lví 
podíl Dufek, který nejdříve podél 
postranní čáry prošel z hloubi pole 
přes několik protihráčů a ještě před 
hranicí „velkého čtverce“ vyslal 
geniální křížný pas, jenž našel na 
druhé straně hřiště právě znovu-
probuzeného divizního kanonýra. 
Ten nenechal zkušenou koncovkou 
nikoho na pochybách o svých kva-
litách a technickou střelou ke vzdá-
lenější tyči zajistil domácím 3 body. 
Zbývajících devět minut už totiž 
přineslo jen pár standardních situ-
ací hostí, se kterými si domácí po-
radili a více jim nedovolili. Kvalitní 
utkání proti velmi dobrému soupeři 
tak přineslo „Velmezu“ zaslouženě 
plný bodový zisk. „Domnívám se, 
že se utkání divákům líbilo. Hlavně 
našim, protože jsme byli téměř po 
celý zápas lepší. Nechyběla kombi-
nace na jeden dotek, křídelní hra, 
disciplína a nasazení. Ve druhém 
poločase jsme měli menší výpadek 
po inkasované brance, která s námi 
trošku zacloumala, protože padla 
v době, kdy jsme předváděli krás-
nou, nátlakovou hru a měli zasadit 
soupeři rozhodující úder. Poté jsme 
měli ještě obrovské štěstí, když hla-
vičkující hostující hráč z podobné 
situace ‚koníčkem‘ přestřelil naši 
branku. Tentokráte byl ale fotbal 
spravedlivý a v závěru, po skvělé 
přihrávce Jardy Dufka, vstřelil Jiří 
Jaroš vítěznou, dnes svoji druhou 
branku. Tím ukázal oprávněnost 
své nominace do základní sestavy 
poprvé po dlouhodobém zranění. 
Pochvala patří i soupeři, který svoji 
kvalitou přispěl k hezkému, férově 
vedenému utkání.“                 -kre-
 1. RSM Hodonín 23 11 7 5 39:23 40
 2. Vyškov 23 11 6 6 37:21 39
 3. Vikt. Otrokovice 23 12 3 8 41:29 39
 4. Pelhřimov 23 10 7 6 39:31 37
 5. Rosice 23 10 5 8 37:27 35
 6. Velké Meziříčí 23 9 7 7 33:36 34
 7. Žďár n. Sáz. 23 9 6 8 40:30 33
 8. Třebíč 23 7 12 4 28:21 33
 9. Vrchovina 23 8 6 9 18:19 30
10. Sparta Brno 23 7 9 7 23:25 30
11. Tasovice 23 8 5 10 36:42 29
12. DOSTA Bystrc 23 7 8 8 24:38 29
13. Konice 23 5 9 9 31:38 24
14. Blansko 23 6 5 12 23:41 23
15. Napajedla 23 4 9 10 29:38 21
16. Uherský Brod 23 5 6 12 17:36 21

I. A tř. sk. B
FC VM B – Slavoj Pezag Třešť 
1:2 (0:1)
Branky: 76. Ďurica – 20. Trnka, 
67. Pěnička. Sestava domácích: 
Invald – Netolický, Halámek, Stře-
cha, O. Mucha (70. Pól) – Smejkal 
L. (15. Kaminaras), Vítek, Ďurica, 
Bouček – Veselý, Beran. Rozhodčí: 
Eibl – Mádl, Beneš.
Ospalé, sluncem prozářené odpo-
ledne na umělé trávě, kde zápas 
I. A třídy navštívilo pouhých 10 
diváků (z toho 7 z Třeště) opět 
velkomeziříčské rezervě nesvěd-
čilo. Na rozlehlém hřišti sice její 
projev nepostrádal fotbalovost, 
držení míče sice v prvním poločasu 
přesáhlo 70, možná i 80 procent, 
nemělo však proti dobře bránícím 
hostům vážnějšího efektu. Domácí 
se totiž nedokázali dostat do pořád-
né šance, jedinou výjimkou byla 
po gólu volající hlavička Střechy 
ze standardní situace, která však 
o vlásek minula branku hostí. 
Při jednom z ojedinělých výletů 

Třeště na polovinu „Velmezu“ 
si domácí obrana dovolila luxus 
v podobě krátkých přihrávek ve 
vlastním pokutovém území, přišla 
hrubá individuální chyba v podobě 
neuvěřitelně zkažené malé domů 
brankáři, míč „vyzobl“ kapitán 
hostí Trnka a mezi nohama prostře-
lil tváří v tvář Invalda. „Opaření“ 
hráči v červených dresech se do 
přestávky zmohli už jen na jedinou 
vyloženou příležitost, když rovněž 
po standardní situaci vypálil odra-
žený míč pěknou ranou na branku 
Třeště Vítek, brankář Bachman 
však skvělým zákrokem jeho střelu 
vytáhl nad břevno. Proti bojující 
a disciplinované Třešti jinak hráči 
Benfiky nevymysleli zhola nic, 
zvláště když jim obdobné atributy 
zhusta chyběly.
Do druhé půle šli Velkomeziříčští 
s jednoznačným cílem utkání otočit, 
jenomže zvýšené úsilí sebou při-
neslo obrovský počet nepřesností, 
hosté získávali zkažené přihrávky 
a tlačili se dopředu. Domácí touhu 
po vyrovnání pak dorazil volný 
přímý kop od postranní čáry, který 

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
26:34 (12:14)
Vstup do utkání vyšel lépe domá-
cím, kteří lépe bránili a vytvořili 
si mírné vedení (5:2). Pak přišlo 
několik ztrát míče při útočných 
akcích a soupeř tyto chyby ne-
kompromisně trestal. Hostům jako 
by narostla křídla a nejen že hru 
vyrovnali, ale v 18. minutě se ujali 
vedení (7:8). Hra se z obou stran 
vyrovnala, ale Bohunice dokázaly 
lépe proměňovat své šance na rozdíl 
od domácích, a tak se šlo do šaten 
za stavu 12:14.
V začátku druhé půle měli opět 
více ze hry hosté, kteří až moc 
snadno překonávali meziříčskou 
obranu. Pak se přestal domácím 
dařit i postupný útok, který byl 
doslova „bezzubý“ a Bohunice 

si tak vypracovaly rozhodující 
náskok (15:24). Naši hráči bohužel 
už nenašli sílu vzdorovat. Obrana 
nedokázala pokrýt střelce Bohunic, 
navíc v útoku hráli domácí příliš 
individuálně a kromě Romana 
Matušíka se téměř nikdo nedokázal 
prosadit. Bohunice dotáhly utkání 
do vítězného konce. Našim hráčů se 
tak příliš závěrečný zápas nepodařil 
a obsadil v celkovém hodnocení až 
9. příčku v tabulce.
7m – hody 1/1:4/3 vyloučení: 4:4 
navíc ČK domácí Kříbala Martin
Sled branek: 3:1, 5:2, 6:6, 7:10, 
10:12, 12:14, 13:16, 14:20, 17:26, 
20:28, 23:30, 24:32, 26:34
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Matušík Roman 
(11), Kříbala Petr (4), Strašák Pavel 
(3/1), Konečný Ladislav (3), Bezděk 
Jakub (2), Kaštan Jiří (2), Kříbala 
Martin (1), Kříbala Pavel, Živčic 
Pavel, Babáček Petr, Kubiš David. 

Trenér Vaverka Vlastimil, zodpo-
vědný vedoucí Vodák Petr.
 1. HC Zlín  22 17 2 3 747:607 36
 2. SHC Maloměřice  22 16 1 5 687:623 33
 3. HK Ivančice 21 14 2 5 573:502 30
 4. Házená Legata Hustopeče 22 13 4 5 680:581 30
 5. TJ Sokol Sokolnice 22 10 2 10 568:602 22
 6. SK Kuřim  21 10 0 11 635:653 20
 7. Jiskra Havlíčkův Brod 22 9 2 11 574:632 20
 8. Tatran Bohunice 22 7 4 11 566:584 18
 9. TJ Sokol V. Meziříčí 22 8 2 12 612:596 18
10. Sokol II. Prostějov 22 7 1 14 591:668 15
11. TJ Sokol Telnice 21 4 2 15 589:675 10
12. TJ Sokol Juliánov  21 4 0 17 523:622 8

Jihomoravská liga mužů
SK Kuřim B – TJ Sokol VM B 
30:26 (13:11)
Začátek utkání byl z obou stran 
vyrovnaný, obě družstva se těžko 
prosazovala přes dobře pracující 
obrany. Hra byla vyrovnaná a hosté 
vždy dotahovali nejtěsnější vedení 
domácích. Meziř íčští bohužel 
v závěru poločasu neproměnili ně-
kolik vyložených šancí a Kuřimi se 
podařilo odskočit na dvoubrankový 
rozdíl (13:11).

Začátek druhé půle byl ještě vy-
rovnaný, ale pak přišlo „hluchých“ 
osm minut a domácím se podařilo 
smrští branek odskočit na hrozivý 
desetibrankový náskok (23:13). 
Hosté však nesložili zbraně a šňů-
rou šesti branek snížili na čtyřbran-
kový rozdíl (23:19). I přes nasazení 
a bojovnost se už nepodařilo ukrojit 
z náskoku domácích a Kuřim tak 
uhájila vítězství do závěrečného 
hvizdu.
7 m – hody 6/5:0, vyloučení: 4:2
Sled branek: 2:2, 5:5, 7:6, 9:8, 12:10, 
13:11, 16:13, 23:13, 23:18, 24:20, 
26:22, 29:25, 30:26
Sestava a branky: Poul Ondřej – Ba-
báček Petr (11), Bezděk Jakub (7), 
Strašák Pavel (5), Trojan Vítězslav 
(2), Fischer Ladislav (1), Rosa Ja-
kub, Kubiš David, Hugo Jaroslav, 
Novotný Radek, Kaštan Petr, trenér 
Šidlo Ladislav.

-šid-

Závěrečné vyhlášení VIII. ročníku 
Lyžařského poháru Vysočiny se 
uskutečnilo v neděli 8. května na Faj-
tově kopci. Za krásného slunečného 
počasí se rozdělovalo 90 cen ve všech 
kategoriích. Samotného vyhlášení 
bylo přítomno na 140 zúčastněných. 
Na vyhlášení přijel také předseda 
Krajského svazu lyžařů kraje Vyso-
čina Petr Honzl, který se ujal předá-
vání pohárů nejlepším závodníkům. 
Z celkového počtu 90 cen získaly 
závodníci Ski klubu Velké Meziříčí 
celkem 28 ocenění, z toho na prvních 
místech Matyáš Maňásek (kat. my-
šáci), Daniel Ryška (kat. přípravka), 
Oskar Točík (kat. předžáci), Tereza 
Neumanová (kat. ml. žákyně) a Bar-
bora Bartůňková (kat. st. žákyně). 
Podrobné výsledky včetně fotografi í 
najdete na www.skivm.cz.      -id-

na přední tyči poslal do sítě téměř 
nehlídaný Pěnička. Společnost mu 
totiž v souboji dělali krom jediného 
obránce hned dva jeho spoluhráči, 
na jejichž náběh téměř nikdo další 
nezareagoval. Závěrečné stažení 
hry na tř i „beky“ s posílením 
ofenzivy a snaha o zoufalý nápor 
bohužel znamenaly jen nemnoho 
„pološancí“, další hlavičku Střechy 
směřující po „standardce“ těsně 
vedle a konečně kontaktní branku. 
Ďurica se dostal k odraženému míči 
a nohejbalovou smečí prostřelil 
Bachmana. Více toho však Benfi ka 
nestihla a po dalším zpackaném 
zápase na domácím hřišti odešla po 
zásluze poražena.                 -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 20 16 1 3 55:23 49
 2. Kouty 20 10 7 3 50:25 37
 3. Hartvíkovice 20 9 6 5 35:28 33
 4. V. Meziříčí B 20 8 7 5 28:20 31
 5. Rantířov 20 9 2 9 43:43 29
 6. Třešť 20 8 5 7 34:34 29
 7. Křoví 20 8 4 8 47:45 28
 8. Náměšť-Vícenice 20 8 4 8 37:38 28
 9. Stonařov 20 8 3 9 23:39 27
10. Bohdalov 20 7 4 9 39:37 25
11. Rapotice 20 6 2 12 48:54 20
12. Budišov-Nárameč 20 5 4 11 41:57 19
13. Bedřichov 20 4 6 10 31:55 18
14. Přibyslavice 20 4 5 11 31:44 17

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Borovina-Opatov 2:2
Křižanov – Žďár n. S. B 1:1
 1. Štěpánov n. S. 20 14 2 4 59:27 44
 2. Žďár n. S. B 20 12 6 2 43:25 42
 3. Herálec (ZR) 20 11 2 7 49:38 35
 4. Vrchovina B 20 9 4 7 27:33 31
 5. Měřín 20 7 8 5 37:29 29
 6. Želetava 20 9 2 9 41:38 29
 7. Rozsochy 20 8 4 8 32:26 28
 8. Studenec 20 8 1 11 37:44 25
 9. Borovina-Opatov 20 7 4 9 32:43 25
10. Křižanov 20 7 4 9 27:38 25
11. Jakubov 20 6 5 9 27:29 23
12. Mohelno 20 6 4 10 28:39 22
13. Bítovčice 20 5 6 9 30:41 21
14. Šebkovice 20 4 2 14 29:48 14

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Rovečné 4:1 (1:0)
Branky: Dvořák Milan 2, Večeřa 
Petr, Michal Tomáš – Petr Miloš; 
Rozhodčí: Vidlák Karel, Mareš 
Ondřej; ŽK: 1:1
D. Rožínka – Bory 4:3 (2:3)
Branky: Bílek Jiří 2, Kordas Milan, 
Bartoněk Pavel – Vávra Martin 3; 
Rozhodčí: Stehlík Rudolf, Drbůšek 
Jan; ŽK: 1:6
Ujčov – V. Bíteš B 0:1 (0:1)
Branky: Plechatý Ondřej; Roz-
hodčí: Liška Jiří, Tomášek Petr; 
ŽK: 2:2
Rad. Svratka – Radostín 
1:1 (1:0)
Branky: Kříž Pavel – Kozel Lukáš; 
Rozhodčí: Teplý Radek
 1. Bystřice B 20 13 2 5 52:26 41
 2. Nedvědice 20 13 1 6 52:35 40
 3. Bory 20 12 3 5 53:31 39
 4. Radostín 20 11 5 4 49:33 38
 5. Nová Ves B 20 11 3 6 48:29 36
 6. Rad. Svratka 20 10 6 4 47:30 36
 7. Svratka 20 7 3 10 29:36 24
 8. Bobrová 20 6 5 9 32:37 23
 9. V. Bíteš B 20 7 2 11 28:53 23
10. D. Rožínka 20 6 4 10 31:33 22
11. O. Bítýška 20 6 3 11 28:44 21
12. Rovečné 20 6 3 11 24:42 21
13. Ujčov 20 4 4 12 28:42 16
14. Vír 20 4 4 12 22:52 16

Zdroj: www.fotbal.cz

Mistrovství ČR v curlingu 
vozíčkářů

Družstvo curlerů z Velkého Meziří-
čí se 30. dubna a 1. května zúčastni-
lo mezinárodního mistrovství Čes-
ké republiky v curlingu vozíčkářů 
smíšených družstev ve složení M. 
Charvátová, P. Gottlieb, J. Coufal, 
B. Dvořák a J. Polívka. Tři dny 
před turnajem rozhodl realizační 
tým curlingu o změně systému hry 
a Velkomeziříčské zařadil do kvali-
fi kace s týmem reprezentace Polska 
a Slovenska. Velkomeziříčští první 
zápas s Polskem těsně prohráli 5:6 
a čekali, jak dopadne souboj Polska 
se Slovenskem. V tomto zápase 
hráči z Polska vyhráli a zavřeli 
našim hráčům cestu k boji o stup-

ně vítězů. V podvečerním čase 
výběr z Velkého Meziříčí porazil 
reprezentaci Slovenska. V tomto 
zápase v tréninkové atmosféře již 
o nic nešlo. V neděli ráno si tato 
dvě družstva zahrála o 4. a 5. místo 
na MČR. I když Velkomeziříčští 
po celý zápas vedli a do poslední 
hry šli s náskokem dvou bodů, 
slovenský reprezentant posledním 
fantastickým kamenem celý zápas 
otočil a odsunul družstvo z Velkého 
Meziříčí na 5. místo. Mistrem ČR 
pro rok 2011 se stali po drama-
tickém závěru hráči Jedličkova 
ústavu Praha před výběrem polské 
reprezentace a třetí místo obsadili 
hráči Nového Města nad Metují, 
kteří oba dva své zápasy prohráli. 
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko.                  -char-

Velikonoční turnaj v Jihlavě
Tato již velmi dobře zavedená 
a mezi šachisty populární akce 
v hotelu Gustav Mahler (Křížová 
ulice) se letos konala v sobotu 
23. 4. Sportovně-společenského 
podniku na 9 kol s časovou dotací 
2×15 minut na partii se zúčastnilo 
vpravdě symbolických 64 hráčů 
z Vysočiny, Jihomoravského kraje 
i z Čech. Počet startujících byl tedy 
naprosto shodný s počtem políček 
na šachovnici, přičemž by jeden 
celý sloupec nebo řádek náležel 
Velkému Meziříčí. Z našich se opět 
ukázal být nejlepším mladý Josef 
Kratochvíl, ale značně vysoko se 
v obtížné konkurenci dokázal 
prokousat také nestárnoucí borec 
Milan Čtveráček.

Konečné pořadí turnaje:
1. František Vrána ŠK Staré Město 

7,5 b./51,0

2. David Brychta ŠK Gordic Jihla-
va 7,0 b./53,0

3. Josef Kratochvíl ŠK Caissa 
Třebíč/VM 6,5 b./56,0

4. Michal Běloušek ŠK Sklo Bohe-
mia Světlá nad Sáz. 6,5 b./52,0

5. Martin Škoda Sokol Bedřichov 
6,5 b./51,5

6. Lukáš Karásek ŠK Gordic Jih-
lava 6,5 b./50,0

7. Lubomír Šilar ŠK Pardibice – 
Polabiny 6,5 b./46,0

8. Lubomír Bukáček ml. TJ Žďár 
n. Sáz. 6,0 b./52,0 atd.

Umístění našich:
3. Josef Kratochvíl 6,5 b./56,0 
(loňský vítěz!) – 15. Milan Čtve-
ráček 5,5 b./49,5 – 26. Michal 
Nedoma 5,0 b./40,5 – 31. Jaroslav 
Jan 4,5 b./44,0 – 38. Dominik 
Dvořák (Měřín) 4,5 b./32,0 – 41. Jo-
sef Dvořák (Měřín) 4,0 b./39,5 
– 43. Miloslav Kučera (Mostiště) 
4,0 b./36,5 – 44. Jan Zeman (Mezi-
říčko) 4,0 b./35,0.                     -vp-

Akce na Fajťáku
20. května 
z á b a v a  s e  s k u p i n o u 
START 02, od 20 hodin
22. května
Velká cena Fajťáku – závod 
horských kol
10.00 závod pro děti
 (5–14 let)
13.00 závod XC
14.30 MTB časovka na Amb-
 rožný
Doprovodný program – ukáz-
ky bikerů z Trebeach crew 
v místním bikeparku.
Více na www.skivm.cz

Foto: Petr Zezula


