
V posledním čísle týdeníku Vel-
komeziříčsko, které vyšlo 25. 3. 
2015, se vcelku obšírně vyjádřil 
starosta Radovan Necid k ukon-
čení vydávání této tiskoviny s 95 
letou tradicí.

Zcela pochopitelně (z jeho strany) 
tento krok obhajoval. Slovo slovo 
si též řekl vydavatel, jehož vyjád-
ření bylo ve  stejném duchu jako 
starostovo. Proto by také měli do-
stat prostor k  vyjádření odpůrci. 
Rozhodnutí valné hromady, čili 
rady města (ve  složení Radovan 
Necid, Jiří Michlíček, Michaela 
Salašová, Josef Komínek, Miro-
slav Jágrik a Vincenc Záviška, Li-
bor Beneš se hlasování o zrušení 
novin nezúčastnil) rozhněvalo 
zejména zastupitele z  opoziční 
strany KDU-ČSL. V  předvečer 
vydání posledního čísla se konalo 
zastupitelstvo města, kde k tomu-
to tématu proběhla diskuze, až 
polemika. 
Zastupitel Vít Ráček řekl, že vzhle-
dem k tomu, že jde o periodikum, 
které vydává organizace města Ju-
piter club, v  takovém případě by 
o  tom mělo rozhodovat zastupi-

telstvo. Měla být v předstihu větší 
informovanost jak zastupitelů, tak 
veřejnosti. „To byl naprosto ne-
šťastný systém, který jste zvolili,“ 
dodal Ráček. František Bradáč též 
nebyl tímto rozhodnutím valné 
hromady – rady města nadšen ze-
jména kvůli pozdnímu oznámení 
zastupitelstvu. „Nevím, proč se to 
dozvídáme až teď, když je v pod-
statě rozhodnuto, podle slov sta-
rosty, že zítra už vyjde poslední 
číslo Velkomeziříčska. Skutečně 
si myslím, že tohle je věc, kterou 
jsme mohli vědět dopředu,“ po-
divoval se František Bradáč, jenž 
nebyl s odpovědí starosty Necida 
spokojen, a  tak posléze pokra-
čoval: „Já jsem pořád nedostal 
odpověď na  otázku, proč se to 
dozvídáme v  zastupitelstvu, nej-
vyšším orgánu města, proč se to 
dozvídáme až teď, jestli to má být 
v rámci politiky transparentnosti, 
že se to vše odehrává za zavřený-
mi dveřmi a  dozvídáme se to až 
dnes, když zítra vychází poslední 
číslo.“ Navíc dle něj na  veřejnost 
prosáklo, že by na  radnici měl 
být zřízen mediální odbor, kde by 
měl pracovat Petros Martakidis, 

který je úzce spjatý s  ODS – byl 
jejím volebním manažerem a také 
jedním z  těch, kdo vedl loňskou 
komunální kampaň pro To pravé 
Meziříčí. Že by měl Martakidis 
pracovat na novém projektu rad-
nice starosta Necid popřel s  tím, 
že pokud budou nějaké změny, 
proběhne výběrové řízení. Teprve 
čas ukáže pravdivost těchto slov… 
Marie Ripperová se dotazovala, 
zda měsíčník rozdávaný zdarma 
do  schránek velkomeziříčských 
obyvatel, bude levnější. Načež jí 
starosta Radovan Necid odpo-
věděl, že levnější zřejmě nebude, 
dokonce ztráta možná bude vyšší, 
než je tomu nyní u týdeníku. Lido-
vecká zastupitelka Pavla Kamano-
vá vnímá rozdíl mezi měsíčníkem, 
který bude vycházet na  radnici, 
a  týdeníkem Velkomeziříčsko. 
„Myslím si, že je třeba také myslet 
na občany, kteří uznávají tištěnou 
formu, aby se dozvěděli, kam pů-
jdou, jakou kulturní akci navštíví, 
pozvánku na zastupitelstvo města, 
to už se v měsíčníku zpětně nedo-
čtou. Mně přijde, že ten měsíčník, 
podle toho, co říkáte, má jiný zá-
měr.“
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Silnice do Jabloňova je zavřená

Držíte v rukou první číslo 
NEZÁVISLÝCH NOVIN pro 
obyvatele regionu Velkome-
ziříčska s názvem Medřičské 
listy.

Nový tištěný týdeník má za  cíl 
nahradit týdeník Velkomeziříč-
sko. Ten, jak jistě víte, přestal 
vycházet minulý týden. V  no-
vém periodiku dochází ke změ-
ně názvu a  vydavatele. Název 
byl zvolen podle lidového 
označení našeho města, které-
mu se mezi starousedlíky říka-
lo a  stále říká Medřič. Hledali 
jsme vazbu na  město a  okolí, 
včetně historických souvislostí. 
Obsah bude svým způsobem 
zachován, ale přibydou i  nové 
věci – rubriky, rozhovory apod. 
To vše vás čeká v následujících 
číslech. Protože tohle první vy-
dání bylo uskutečněno velmi 
rychle, stejně jako rozhodnutí 
rady zrušit původní týdeník, 
tudíž bylo málo času na přípra-

vu, tak si uvědomujeme určité 
nedostatky, včetně pro ten-
tokrát nižšího počtu stránek. 
Koupí tohoto čísla podpoříte 
jeho vydávání, proto jsme si 
dovolili ponechat stejnou cenu 
jako u  zrušeného týdeníku. 
Odůvodnění zrušení Velkome-
ziříčska popsal starosta Rado-
van Necid v posledním čísle, ale 
pro vyváženou názorovou dis-
kuzi uveřejňujeme i  vyjádření 
odpůrců tohoto kroku, zejména 
z řad zastupitelů. V dalším čís-
le bychom rádi přinesli názory 
občanů či případně osobností 
našeho města, na což nyní nebyl 
časový prostor ke zpracování. 
Jelikož opravdu šlo především 
co nejrychleji navázat a pokra-
čovat v  informování čtenářů, 
jak byli po  dlouhá léta zvyklí. 
Také musíme dořešit různé for-
mality týkající se vydávání pe-
riodického tisku apod. Napří-
klad redakce je teprve v chodu 
zařizování, nicméně od  dalšího 

týdne by měla být zprovozněna 
v  prostorách na  náměstí, kam 
budete moci docházet.
Jsme přesvědčeni, že tištěnému 
periodiku stále ještě „neodzvo-
nilo“, že pořád bude početná 
skupina čtenářů, stejně tak dopi-
sovatelů, inzerentů a  příznivců, 
jež tuto naši snahu uvítají.  A to 
je ten stěžejní důvod, pro který 
má smysl pokračovat ve vydává-
ní novin. 
Věříme, že vám budeme schopni 
přinášet ještě plnohodnotnější 
informační servis, neboť největší 
devíza tohoto tisku je ve skuteč-
né nezávislosti a svobodě. 
Závěrem přejeme nejenom novi-
nám, ale hlavně vám čtenářům, 
co nejvíce inspirujícího čtení.
Jakékoliv články, příspěvky, po-
zvánky, vzpomínky, inzeráty atd. 
zasílejte na  emailovou adresu 
ivahorka@seznam.cz. Děkuje-
me.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka 
Medřických listů

Vítězní fotbalisté na slavnostním vyhlášení převzali cenu za nejlepší družstvo nad 
19 let. Pavel Simr (druhý zleva) vyhrál kategorii jednotlivců nad 19 let.
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Noviny budou žít dál. 
A není to apríl! 

     medřičské listy
nezávislé noviny pro obyvatele regionu velkomeziříčska - první vydání

Až do konce srpna bude úplně 
uzavřena silnice č. II/602 
z Velkého Meziříčí do Jabloňova. 
Důvodem je celková přestavba 
této silnice. Všichni, kteří by 
chtěli objet dálnici D1 po souběž-
né silnici 602,  se mohou dostat 
do problémů.

Aktuálně je na  dálnici opravova-
ný úsek u  Lhotky veden jedním 
pruhem a  problémy tam vznikají. 
Úplná uzavírka silnice do  Jablo-
ňova začíná 1. dubna a  skončí na 
konci. srpna. Objížďka je vedená 
přes Martinice, Křižanov, Ořechov 

a  Osovou Bítýšku. Silnice bude 
uzavřena pro veškerý provoz, pro-
tože přestavba je důkladná a  její 
součástí je i výměna mostu.
Zároveň se v této době bude stavět 
také kruhový objezd u čerpací sta-
nice Slovnaft, resp. na křižovatce se 
silnicí do  Dolních Radslavic. Tato 
stavba bude probíhat za  provozu 
a  ten bude řízen semafory. V srp-
nu (přesný termín bude stanovený 
podle postupu prací) se pak plánu-
je víkendové dvoudenní uzavření 
kvůli položení finálního povrchu.
Obyvatelé města i jeho návštěvníci 
nebudou tentokrát uzavírkou po-

stiženi tak, jako při loňské velké 
opravě Karlova a  Sokolovské. 
Jistý problém představují řidiči, 
kteří z jakéhokoliv důvodu opus-
tí dálnici směrem na Brno a po-
kusí se ji objet po objízdné trase. 
To ale znamená, sjet z  dálnice, 
postát si na  semaforech, pokra-
čovat do centra města a odbočit 
na  Martinice a  Křižanov. Město 
podle slov vedení vydá pro oby-
vatele leták s podrobnými infor-
macemi. Ty najdou také na měst-
ském webu, v  sekci praktické 
informace – dopravní web.

V anketě bodovali fotbalisté

Vítězem šestnáctého ročníku 
ankety o nejlepšího sportovce 
Velkého Meziříčí za rok 2014 
se stal fotbalista Pavel Simr 
v kategorii jednotlivců nad 19 let 
a fotbalovému týmu A patřilo 
vítězství mezi mužstvy.

Vyhlášení proběhlo v nově oprave-
ném sále Jupiter clubu v pátek 27. 
března 2015 

Za Simrem v uvedené kategorii sta-
nul na 2. příčce Petr Holánek, atle-
tika a na 3. místě Barbora Laňková, 
motokros. Ve družstech nad 19 let 
byli druzí házenkáři muži TJ Sokol, 
3. místo obsadilo ružstvo HSC VM 
- integrovaná boccia. 
V kategorii jednotlivci do 19 let 
získala 1. místo atletka Martina 
Homolová, 2. místo Michal Kovář, 
basketbal, a 3. pozici Martin Janí-

ček, házená a Veronika Čamková, 
lyžování. Družstvům do 19 let kra-
lovali volejbaloví kadeti ze Spartaku 
VM, druhé byly starší dorostenky 
házené z TJ Sokol VM a třetí doros-
tenky U17 basketbal z BK VM. 
Nejlepšími trenéry byli vyhodno-
ceni Petr Koláčný, malá kopaná, 
Kamil Hugo, basketbal a Zdeněk 
Veselý, fotbal.

Uzavírka:
silnice II/602, za kři-
žovatkou se sjezdem-
-nájezdem dálnice D1 
Velké Meziříčí–východ až 
na začátek obce Jablo-
ňov

Objížďka: 
křiž. II/602 a II/390 
(Křeptov) – Osová 
Bítýška – Ořechov – 
Křižanov – Martinice – 

Velké Meziříčí.
Termín: 1. 4. 2015–
31. 8. 2015   

Investor:
Kraj Vysočina

Stavba okružní 
křižovatky: 
silnice II/602 
a III/3719, příjezd 
od Dolních Radslavic 
a dálnice (pásu  smě-

ru Praha), úsek silni-
ce  u čerpací stanice 
Slovnaft,  ke křižovatce 
do průmyslové zóny 
a křižovatce se sjezdem 
– nájezdem dálnice 
(pás směr Brno)

Omezení: 
přechodným dopravním 
značením a zařízením 
(střídavě SSZ) za pro-
vozu.

-měú-
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Opoziční zastupitelé ostře kritizovali 
zrušení týdeníku Velkomeziříčsko 
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KRÁSNÉ VELIKONOCE VÁM VŠEM 
PŘEJE 
REDAKCE NOVÉHO TÝDENÍKU 

PODPOŘTE NOVÉ NEZÁVISLÉ 
NOVINY!

TIŠTĚNÉ SLOVO MÁ STÁLE SVOJI 
VÁHU!
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Jiří Kaše, zastupitel za ČSSD, rov-
něž vyslovil názor, že by o  takto 
důležité věci mělo rozhodnout 
dvacet tři zastupitelů a ne pouze 
sedm radních. K  tomu očekával 
mediální průzkum, co občané 
chtějí nebo co očekávají. Kro-
mě toho vyjádřil obavu, aby pak 
občané neměli na  svých poštov-
ních schránkách napsáno „Ne-
vhazujte zprávy z  radnice, my 
to nechceme“, jako tomu je u re-
klamních materiálů. Poté se ještě 
pokusil shrnout, co z úst obhájců 
tohoto kroku zaznělo. 
„Jestli to z  té spousty slov a  po-
měrně málo konkrétních faktů 
mohu shrnout, rozhodla valná 
hromada s. r. o., což jest sedm 
radních, bez vědomí dalších za-
stupitelů a  možnosti zasáhnout 
do  diskuze o  formě a  o  eventu-
álním pokračovaní či nepokra-
čovaní Velkomeziříčska. A  bez 
objektivní, alespoň snaze o  ob-
jektivní názor našich občanů.“ 
Na závěr  diskuze se také vyjádřil 
občan Pavel Pešek, bývalý radní 
a  zastupitel. „Už v  minulosti se 
každé zastupitelstvo, každá rada 
vyjadřovala nejenom k novinám, 

to si myslím, že by bylo řečeno 
velice zkratkovitě. Každé nové 
zastupitelstvo mělo nějaké své 
představy o  chodu všech měst-
ských organizací a  samozřejmě 
o novinách v rámci chodu Jupiter 
clubu. A musím tak trošku poo-
pravit ten názor, že se snažila ta 
minulá vedení města s  těmi no-
vinami něco udělat. Myslím si, 
že by tady měl být opravdu jakýsi 
rozbor. Pokud si vzpomínám, tak 
ztrátovost novin byla samozřej-
mě vždycky. Trošku mě zaráží 
to, že na  jednu stranu se tady 
stále zdůrazňuje, že vlastně nejde 
o  finance, ale je to zde používá-
no jako argument. Prostě noviny 
mají ztrátu, tak jsme se rozhodli 
je zrušit. Toto by argument být 
neměl, protože Velkomeziříčsko 
není ani Blesk, ani jiné takové 
periodikum, které opravdu musí 
vydělávat peníze. Já si myslím, 
že to má být především zpravo-
daj… Já mám velmi vážnou oba-
vu, že zpravodaj radnice bude 
mít tendenci stát se její „hlás-
nou troubou“. Ty tendence tady 
v minulosti byly. Když jste, pane 
starosto, zmiňoval krajský měsíč-

ník, tak kdo ho dostáváte, tak je 
to pouze seznam inzerátů a přes-
ně ta „hlásná trouba“ současných 
krajských zastupitelů. Ano, rada 
města rozhodla přesně podle li-
tery zákona jako valná hromada. 
Ale myslím si, že tady ještě exis-
tuje jakýsi duch toho zákona, a to 
je to, že mělo rozhodovat zastu-
pitelstvo.“ 
Holt páni radní rozhodli, tak se 
s tím občane smiř, jako by se nes-
lo mezi řádky ze slov zastánců to-
hoto kroku. Naštěstí je tu pořád 
dost lidí, kteří chtějí tištěný týde-
ník připravovat a ještě více, kteří 
ho chtějí stále číst, a to je hlavní.  

Záznam ze zasedání Zastu-
pitelstva města Velké Meziří-
čí ze dne 24. 3. 2015 mohou 
zájemci zájemci zhlédnout na 
webových stránkách Města 
Velké Meziříčí (www.mes-
tovm.cz) nebo ve videoar-
chivu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina Jihlava (www.kr-vy-
socina.cz).
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Začíná soutěž Vesnice roku

Není to dávno, kdy Necid označoval 
týdeník VMsko za rodinné stříbro

Centrum Eden v Bystřici nad 
Pernštejnem – ráj inspirace, 
poznání a zábavy pro celou 
rodinu – otevřel veřejnosti své 
brány poprvé o víkendu 21. 
a 22. března 2015 na Slavnos-
tech jara. Návštěvníci na vlastní 
oči viděli výsledky rozsáhlé 
rekonstrukce zchátralého bys-
třického statku Mittrowských, 
k němuž přibyla stavba horácké 
vesničky či ekopavilon. 

Ojedinělé centrum Eden, jehož 
obdobu nalezneme pouze ve Vel-
ké Británii, představuje kom-
plexní interaktivní park, v němž 
si návštěvníci mohou vyzkoušet 
na vlastní kůži, jak se v minulos-
ti hospodařilo na  českém a  mo-
ravském venkově a  jaké mož-
nosti nabízí lidstvu ekologické 
hospodaření. Zjistí, jak žili páni 
i  jejich čeládka, jaké činnosti se 
na  statku odehrávaly, jak praco-
val hrnčíř, včelař, mydlář a mnozí 
další.  Milovníci zvířat si mohou 
osedlat koně z přilehlé farmy, kde 

najdou také další hospodářská 
zvířata, anebo si vyzkoušet jízdu 
bryčkou. Ostatní potěší futuri-
stická stavba ekopavilonu nabí-
zející nové pohledy na  moderní 
technologie bydlení. „Chalupy 
v  horácké vesničce jsme posta-
vili detailně podle původních 
podob. Ekopavilon s  netradič-
ním trojúhelníkovým tvarem 
z  monolitické železobetonové 
konstrukce s  ocelovou výztuží 
je zapuštěn dvě patra pod zemí 
a  představuje kontrast k  histo-
rickým budovám,“ říká Michal 
Antl ze společnosti PKS stavby, 
která se na  rekonstrukci Edenu 
podílela.
Během dvoudenního slavnost-
ního otevření do  Edenu zavítala 
spousta nejen místních muzi-
kantů. Slavnosti jara zahájil de-
chový orchestr ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem, pokračovat bude 
Divadlo Beze Jména muzikálo-
vými melodiemi, nebo cimbálo-
vá muzika a  smyčcový orchestr. 
Vrcholem sobotního hudebního 

programu se stalo – jako vždy 
originální a  vtipné – vystoupení 
Ondřeje Havelky a  jeho Melody 
Makers. V neděli pak zahrálo ob-
líbené Šlapeto. 
Nechyběly ani rady, jak správně 
pečovat o  květiny, které k  jaru 
neodmyslitelně patří, a  kuchař-
ská show s  Hankou Michopulu. 
Pivaři zase ochutnali skvělé pivo 
Mittrowsky v  místní hospůdce. 
Nezapomnělo se ani na děti, kte-
ré si v  dětském koutku vyráběly 
hezké loutky nebo se šli se svými 
rodiči podívat na čerstvě naroze-
ná jehňátka a  telátka, která byla 
k  vidění na  horáckém statku. 
Vstup na dvoudenní akci byl vol-
ný. 
Centrum Eden, středisko šetr-
ného cestovního ruchu, poznání 
a vzdělávání na Vysočině, je dlou-
hodobý projekt města Bystřice 
nad Pernštejnem, VOŠ a Střední 
odborné školy zemědělsko-tech-
nické Bystřice n. P. a ECEAT. 

Zdroj: TZ Eden Bystřice n. P. 

Vážení čtenáři,
týdeník Velkomeziříčsko je naším rodinným stříbrem, unikátem, jakým se může pochlubit jen málo měst. 
Jsou to noviny, které vychází bezmála celé století, noviny, které týden co týden přináší zprávy o Velkome-
ziříčsku pro Velkomeziříčáky a pro okolí, abychom nezapomínali. Noviny, kde se dozvídáme skutečně to, 
co se děje u nás. 
Jsem přesvědčen, že tištěné zprávy  ještě sehrají svoji důležitou úlohu. Noviny nejsou tak úplně mrtvé mé-
dium, jak by se v éře tabletů a chytrých telefonů mohlo zdát. Proto jsem pyšný na to, s jakou rozvážností 
k vydávání novin náš Jupiter club přistupuje. Vydání, které v těchto dnech objevujete na stáncích a v pro-
dejnách, je jedinečné v tom, že poprvé v historii Velkomeziříčska přichází celobarevný tisk. Jedinečné je také 
v tom, že v něm najdete více čtení a více fotografií. Jde o dobrou změnu zejména pro nás, čtenáře. Uvědo-
muji si také, kolik práce za tím je a kolik volného času tomu věnoval každý, kdo tuto změnu připravoval. 
Proto vám přeji, abyste z barevného Velkomeziříčska na začátku barevného jara měli stejnou radost, jako 
mám já.                                                                                                       Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí

Opoziční zastupitelé ostře kritizovali 
zrušení týdeníku Velkomeziříčsko 

-red-

Na jaře roku 2012, tedy téměř 
přesně před třemi lety, velkome-
ziříčský starosta Necid prohla-
šoval, jak cenné noviny v našem 
městě vycházejí. To, když přišel 

s nápadem, že Velkomeziříčsko 
potřebuje změnu a bude tedy vy-
cházet celobarevně.
Níže si můžete přečíst, jeho 
sdělení, které vyšlo v týdeníku 

vydaném 4. 4. 2012 v čísle 14. 
Pravda, uplynuly tři roky, ale 
přesto... Ovšem zde je opět nutno 
dodat, že to nebyl jenom Necid, 
kdo dal palec dolů... -red-

Zajímá vás, jak žili naši předkové na 
Horácku? Zajeďte si do bystřického 
Edenu

Připr.: Iva Horká

Elegán Ondřej Havelka se svým patnáctičlenným špičkovým orchestrem patřil 
ke zlatému hřebu kulturního programu při otevření Edenu 21. 3. Snímek dole 
zachycuje expozici, jež znázorňovala svět krtka. Více foto str. 4. Foto: Iva Horká

Obce z celé Vysočiny se až 
do konce dubna mohou hlásit 
do 21. ročníku soutěže Vesni-
ce roku. 

V  krajském kole soutěží o  fi-
nanční benefit ve  výši až sto 
tisíc korun, na celostátní úrov-
ni si pak mohou přijít na jeden 
milion korun ve  formě dotace 
z Programu obnovy venkova. 
„Na Vysočině se loňského kraj-
ského kola zúčastnilo dvacet 
obcí, vítězem se stal Ořechov 
na Žďársku. Obec uspěla i v ce-
lostátním kole, kde obsadi-
la druhé místo. Navázala tak 
na  obec Křižánky, která po  ví-
tezství v  krajském kole soutě-
že skončila v celostátním klání 
na bronzové příčce,“ připomíná 
krajský radní pro oblast regio-
nálního rozvoje Martin Hyský.
Cílem soutěže, kterou vyhlašu-
je Ministerstvo pro místní roz-

voj, je povzbudit obyvatele ven-
kova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit roz-
manitost a pestrost uskutečňo-
vání programů obnovy vesnic 
a  upozornit širokou veřejnost 
na význam venkova. 
Soutěže se mohou zúčastnit 
vesnice s maximálně 7 500 oby-
vateli, které mají zpracovaný 
vlastní strategický dokument 
zabývající se rozvojem obce, 
program obnovy vesnice nebo 
program rozvoje svého územ-
ního obvodu. 
Podmínky účasti v soutěži i při-
hláška jsou umístěny na  www.
vesniceroku.cz. Letošní krajské 
kolo Vesnice roku 2015 pro-
běhne v Kraji Vysočina v květ-
nu a červnu, samotné vyhlášení 
se uskuteční v létě.

Vesnicí roku Kraje Vysočina se 
v roce 2014 stalal obec Ořechov.

-KrÚ-

Celostátně 
hledaného muže 
vypátrali v Meziříčí
V úterý odpoledne vypátrali po-
licisté z Velkého Meziříčí v bytě 
na  Uhřínovské ulici šestatřice-
tiletého muže, po  kterém bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání. 
Muž, přestože si na konci ledna 
letošního roku převzal výzvu 
k  okamžitému nástupu trestu 
odnětí svobody, na  tuto výzvu 
nereagoval a  do  věznice nena-
stoupil. Z  toho důvodu vydal 
žďárský okresní soud příkaz 
k dodání do výkonu trestu od-
nětí svobody.
Policisté vypátraného muže 
převezli na  služebnu, kde mu 
sdělili podezření z přečinu ma-
ření výkonu úředního rozhod-
nutí. Po  provedení nezbytných 
úkonů ho eskortovali do  br-
něnské věznice. Za  spáchaný 
přečin muži hrozí další až dva 
roky vězení. -PČR-
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Tradiční Velikonoční výstavě nové prostory velkého sálu svědčily

Iva Horká

Pokud bych se rozhodla pátrat 
v  archivu Bítešského hudební-
ho půlkruhu, věřím, že bych 
za  skoro 18 let jeho činnosti 
objevila spoustu hráčů, kteří 
byli nějakým způsobem spjati 
s Českou filharmonií. Troufám 
si však říct, že koncertní mistr 
České filharmonie se ve  Velké 
Bíteši představí poprvé. 

Dne 7. dubna 2015 v 19 h máte 
tedy jedinečnou šanci být 
u toho a poslechnout si osob-
ně jednoho z  našich nejlep-
ších houslistů - Josefa Špačka.
Narodil se roku 1986 v  Tře-
bíči v  muzikantské rodině 
a  na  housle začal hrát v  šes-
ti letech. Již po  prvním roce 
na  Pražské konzervatoři byl 
přijat na prestižní školu Curtis 
Institute of Music ve  Philadel-
phii. Poté pokračoval na Juilli-
ard School v New Yorku ve tří-
dě Itzhaka Perlmana. V červnu 
2011 se ve  svých 25 letech stal 
koncertním mistrem České 
filharmonie.
Účastní se mnoha koncertů 
a  festivalů, spolupracuje se 
světovými dirigenty (např. Ch. 
Eschenbachem, M. Honeckem, 
J. Bělohlávkem) a  vynikajícími 
orchestry (Philadelphia orche-
stra, Česká filharmonie, PKF 
- Prague Philharmonia, Ruský 

komorní orchestr St. Peterburg 
atd.). Koncertuje na  význam-
ných pódiích po  celé Evropě, 
USA a  Japonsku a  vydal něko-
lik CD.
Na dubnovém koncertu ve Vel-
ké Bíteši vystoupí společně 
s  klavíristou Miroslavem Se-
kerou, který byl už v  dětství 
natolik úspěšný, že byl vybrán 
do  role mladého Mozarta 
ve Formanově oscarovém filmu 
Amadeus. V  programu zazní 
klasická díla houslové literatu-
ry Sonáta e moll W. A. Mozarta 
a  Houslový koncert g moll M. 
Brucha. 
Z  poněkud méně známého, 
ale o  to zajímavějšího reperto-
áru uslyšíme Suitu pro hous-
le a  klavír op.11 - Much Ado 
About Nothing (Mnoho povy-
ku pro nic). Autorem je známý 
brněnský skladatel židovského 
původu E. W. Korngold, kte-
rý později odešel do  Ameriky 

a  je považován za  jednoho ze 
zakladatelů filmové hudby. Vy-
vrcholením večera bude zajis-
té skladba M. Ravela - Cikán. 
Skladatel se inspiroval maďar-
ským folklórem a  cikánskou 
hudbou. 
Tato virtuózní rapsodie tvoří 
souvislý celek, využívá přede-
vším variační techniku a  pů-
sobí jako umělecky stylizovaný 
čardáš. Ravelův Cikán je skvě-
lým příkladem folklórních in-
spirací v klasické hudbě.
Nenechte si tedy ujít příleži-
tost a  7. dubna určitě přijďte. 
Josefa Špačka zkrátka musíte 
slyšet. Jak se to zpívá v  jedné 
známé americké písni? Snad 
mi odpustíte drobnou úpravu: 
„Znám plno hezkejch muž-
skejch k světu, ale tenhle hraje 
prim…“

Marika Kašparová
Foto: webové stránky České 

filharmonie 

I na galerii to žilo, ženy tam svoje výrobky nejen přímo vyráběly, ale také 
prodávaly. Více foto na straně 4. Foto: Iva Horká

Řidič měl v dechu 1,24 promile
Žďárští policisté kontrolovali v neděli před jedenáctou hodinou dopo-
ledne na Brněnské ulici ve Žďáru nad Sázavou řidiče osobního auto-
mobilu značky Peugeot. Dvacetiletého řidiče při kontrole vyzvali také 
k provedení dechové zkoušky na alkohol, při které mladík nadýchal 
1,24 promile. Následně se řidič podrobil lékařskému vyšetření a odbě-
ru krve ve zdravotnickém zařízení.
Policisté muži další jízdu zakázali a převezli ho na služebnu k protve-
dení dalších úkonů. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro pode-
zření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a veškeré okol-
nosti dále prověřují. Muži v případě prokázání viny hrozí až dva roky 
vězení. 

Muž našel v lese protipancéřový granát
V sobotu v půl desáté dopoledne přijali policisté oznámení o nálezu 
munice v lese u Žďáru nad Sázavou. Muž, který šel venčit psa, našel 
v  lesním porostu za Žďárem směrem na Vatín nevybuchlou munici 
z války. Policisté ihned po přijetí oznámení vyjeli na místo, které uza-
vřeli proti pohybu osob a přivolali pyrotechnika. Ten na místě určil, že 
se jedná o ruský protipancéřový granát  ráže 76 milimetrů pocházející 
z druhé světové války. Munici pak odvezl k odborné likvidaci. 

Objevil u studně staré náboje
Policisté integrovaného operačního střediska přijali v  pátek 27. 
března odpoledne na  lince tísňového volání oznámení od  muže, 
který nalezl v odvodňovacím kanále u studně na ulici Vrchlického 

ve Žďáře nad Sázavou munici. Jednalo se o tři náboje do samopalu 
a devět nábojů do pistole. 
Nalezené náboje policisté na  místě zajistili a  po  dohodě s  pyro-
technikem převezli a  uložili na  bezpečné místo. Munici si poté 
převzal přivolaný policejní pyrotechnik.

Usedl za volant v podnapilém stavu
Policisté z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí prováděli vý-
kon služby a dohled nad veřejným pořádkem a plynulostí provo-
zu a  v  pátek 27. března  v  nočních hodinách kontrolovali řidič 
osobního motorové vozidla Škoda Felicia Combi. Policisté muže 
vyzvali k provedení dechové zkoušky, jejíž výsledek byl pozitivní. 
Měření ukázalo hodnotu 1,80 promile alkoholu a  při opakované 
dechové zkoušce pak hodnotu 1,73 promile alkoholu v dechu.
 Policisté třiačtyřicetiletému řidiči zadrželi na místě řidičský prů-
kaz a zakázali mu další jízdu. (Zdroj TZ Policie ČR.)

Pytlák střelil srnce
Policisté z  Velkého Meziříčí přijali včera oznámení o  pytláctví. 
Dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné době pravděpodob-
ně od 17. do 18. března nedaleko obce Radkov postřelil kulovou 
zbraní srnce, který následně uhynul na poli v místech zvaných Bo-
rovina. Mysliveckému sdružení vznikla škoda za 15 tisíc korun.
Policisté místo nálezu ohledali a případ zadokumentovali. Ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu pytláctví 
a po pachateli pátrají. -PČR-

Koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček 
vystoupí ve Velké Bíteši

Tradiční velikonoční výstava, 
kterou pořádá Spolek žen ve Vel-
kém Meziříčí ve spolupráci s Ju-
piter clubem, letos byla netradič-
ně od úterý do čtvrtka (24.-26. 3. 
2015).

Konala se v  již nově oprave-

ném velkém sále Jupiter clubu 
na  náměstí ve  Velkém Meziříčí. 
Využity byly všechny prostory, 
a  to hned u  vstupu mohli ná-
vštěvníci najít výzdobu na  ve-
likonoční téma. Letos se také 
objevila výstava fotografií, která 
byla naistalována před vchodem 

do hlavního sálu vlevo. Přítomní 
mohli obdivovat snímky s  jarní 
tematikou, které nafotil velkome-
ziříčský fotograf, autor několka 
knížek, ing. Antonín Dvořák. 
„Hned bych si některé fotky kou-
pila. Ale to bude asi drahé, jsou 
totiž nádherné,“ vyjádřila svůj 

obdiv žena střední generace. Svo-
je pocity mohli zájemci napsat 
autorovi do  připravené knihy, 
která byla k dispozici na stolku.
Spolek žen přišel letos i  s  dal-
ším nápadem a  statickou výsta-
vu oživil. Po všechny tři dny byl 
vždy o patnácté hodině program. 

V  úterý a  ve  čtvrtek vystoupi-
la hudební skupina Šafářanka 
z Ústavu sociální péče v Křiža-
nově a  ve  středu se představil 
místní folklorní soubor Horác-
ký Medřičan pod vedením Ivy 
Horké. V  asi půlhodinovém 
pásmu zazpíva a  zatančil ho-

rácké písně a  tance. Další kroj 
mohli lidé zhlédnout u expozi-
ce s  pletením mrskaček. Josef 
Matějíček z  Velkého Meziříčí 
se pro tuto příležitost oblékl 
do kroje, ač ne horáckého, aby 
doladil svoji prezentaci.

Výstavě vévodila expozice s horáckými kroji a krásnou jarní májkou. Foto: Iva 
Horká

V pondělí lidi potrápil 
vítr, v úterý sníh
V průběhu pondělka zasahovali 
hasiči na Vysočině u více než 
šesti desítek událostí v souvis-
losti s počasím. 

Nejčastěji odstraňovali stromy, 
které padly na komunikace a brá-
nily tak plynulému provozu. Bez 
komplikací se neobešel ani pro-
voz na  železnici. Problémy za-
příčinily padlé stromy například 
na  trati u  Želivce na  Žďársku 
nebo u  Okrouhlice na  Havlíč-
kobrodsku. Na  Štefánikově ná-
městí v Jihlavě padl strom na dvě 
zaparkovaná osobní vozidla. 
Událost se naštěstí obešla bez 
zranění osob. Silný vítr poškodil 

a strhl také několik střech domů. 
Velké problémy způsobil napří-
klad v Bystřici nad Pernštejnem, 
kde na  ulici Spojovací výrazně 
poškodil střechy hned na  dvou 
domech.  Nejvíce zásahů v  sou-
vislosti s  počasím evidujeme 
na  Havlíčkobrodsku  a  Žďársku. 
Nejméně naopak na  Třebíčsku. 
Největšímu náporu výjezdů čelili 
hasiči v  průběhu včerejších od-
poledních a podvečerních hodin. 
Noc z  pondělí na  úterý byla již 
klidná a  zasahovat hasiči museli 
pouze u  dvou popadaných stro-
mů. Řidiče pak v úterý dopole-
dne nemile překvapila sněhová 
nadílka. -HZS-

Vysočině se příští rok 
zvýší daňové příjmy
Vláda ČR schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Po-
dle ní by měly být od roku 2016 vyšší daňové příjmy krajů. Novela 
zvyšuje podíl krajů na výnosech na sdílených daních. Pokud bude 
tato novela schválena Parlamentem České republiky, kraje mohou 
počítat s navýšením příjmů zhruba o 3,5 miliardy korun. 

„Jsme velmi rádi, že se krajům vrací podíl sdílených daní na úroveň roku 
2011, tedy na procentní poměry sdílených daní, které v minulosti měly 
kraje nastaveny. Především nás zajímá navýšení daňových příjmů DPH, 
protože to je z hlediska příjmů pro kraje částka nejdůležitější. Pokud by 
vše šlo podle našich předpokladů, navýšení příjmů se do rozpočtu našeho 
regionu promítne částkou cca 150–200 milionů korun. Skutečný daňový 
výnos se bude odvíjet od celkové ekonomické kondice státu,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.
Příjmy krajů z daní resp. jejich procentní nastavení se tak už v příštím roce 
vrátí do stavu před rokem 2011, kdy byl podíl krajů na výnosech z daní sní-
žen. Na vrácení k původnímu stavu se vláda s kraji dohodla loni v červnu. 
Úpravě „krajských procent“ sdílení daňových příjmů předcházela úprava 
procenta sdílených daní obcí platná od 1. 1. 2014. Většina obcí zazname-
nala významné navýšení svých příjmů.
Sdílená daň  2010–2011 2012 2013–2015 2016
DPH 8,92% 8,29% 7,86% 8,92%
DPFO závislá činnost 8,92% 8,92% 8,65% 8,92%.
Kraj Vysočina v loňském roce získal na nejdůležitější sdílené DPH 1 886 
milionů korun, o rok dříve 1 778 milionů korun. „Vyšší příjmy kraje se 
promítnou už do připravovaného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. 
Která z kapitol bude posílena, resp. jejich využití, bude předmětem diskuze, 
ale držme se raději až reálných čísel,“ doplňuje Vladimír Novotný.

Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina
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fotogalerie velikonoční výstava velké Meziříčí

Ve sportu vynikají a byla oceněna také děvčata. Foto: Aleš Horký

V předsálí vystavoval svoje fotografie s jarní tematikou místní fotograf Antonín 
Dvořák. Foto: Iva Horká

Lidé si mohli nádherné ručně vyrobené velikonoční dekorace zakoupit. Foto: Iva 
Horká

Josef Matějíček ml. z Velkého Meziříčí pletl na velikonoční výstavě pomlázky 
různých velikostí. Foto: Iva Horká

fotogalerie sportovec města velké meziříčí

Horácký Medřičan vystoupil na velikonoční výstavě ve středu 25. 3. odpoledne. 
Foto: Iva Horká

Slavnostního vyhlášení sportovce města Velké Meziříčí za uplynulý rok se 
zúčastnily jak týmy, tak jednotlivci. Foto: Aleš Horký
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PLASTIKÁŘ
VÝROBY 

PLASTOVÝCH OKEN

přijme 

Požadujeme:
- technické vzdělání podmínkou
- 3 letou praxi ve výrobním podniku
- manuální zručnost
- aktivní přístup k práci
- samostatnost, spolehlivost, smysl pro přesnost
- vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
- práce v mladém kolektivu
- velmi dobré finanční ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům
- zázemí silné a dynamicky rostoucí firmy
- možnost vlastní seberealizace a profesního růstu
- zajímavé firemní benefity  

PKS okna a.s. - výrobce oken a dveří

Informace podá:

PKS okna a.s. - personální oddělení
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 697 161, e-mail: coufalova@pks.cz

www.pksokna.cz

PKS okna a.s. HLEDÁ DO SVÝCH TÝMŮ PRACOVNÍKY Z OBORU!
Máte-li zkušenosti z oblasti výroby oken, vzdělání technického zaměření 

a chuť pracovat pro rozvíjející se společnost, pošlete nám Váš motivační dopis a CV.

Vaši žádost rádi posoudíme.

TECHNIKA
REALIZACE MONTÁŽÍ A STAVEB

přijme 

Pracovní náplň:
- příprava, vedení a kontrola staveb (výměna oken, zateplení budov)
- řízení subdodávek a odstranění vad a nedodělků

Požadujeme:
- VŠ nebo SPŠ stavebního směru
- odbornou praxi
- vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita
- odpovědnost a komunikavnost
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
- velmi dobré platové ohodnocení odpovídající dosaženým výsledkům práce
- možnost profesního růstu
- zázemí silné a dynamicky rostoucí firmy
- benefitní program

PKS okna a.s. - výrobce oken a dveří

Informace podá:
PKS okna a.s. - personální oddělení

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 697 161, e-mail: personalni@pks.cz

www.pksokna.cz

PKS okna a.s. HLEDÁ DO SVÝCH TÝMŮ PRACOVNÍKY Z OBORU!
Máte-li zkušenosti z oblasti výroby oken, vzdělání technického zaměření 

a chuť pracovat pro rozvíjející se společnost, pošlete nám Váš motivační dopis a CV.

Vaši žádost rádi posoudíme.

- koordinace montážních a zednických prací spojených s dodávkou
   nebo výměnou starých oken

Cyklistický závod 
Velká Bíteš-Brno-
Velká Bíteš
Pořádá TJ Favorit Brno pod zá-
štitou starosty města Velká Bíteš 
ing. Milana Vlčka. 
1. závod Českého poháru na sil-
nici FORCE CUP 2015.
Sobota 4. dubna 2015. Start i cíl 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí. 
Start ve 12, cíl cca 15.45.

Sběr šatstva
Diecézní Charita Brno po-
řádá opět Charitní šatník 
ve Velkém Meziříčí v pro-
storách sběrného dvora v 
areálu technických služeb 
VM, Karlov 97, Velké Me-
ziříčí.
Úterý 21. 4. 8.00-14.00, 
středa 22. 4. 8.00-17.00.
Více na webu:
www.mestovm.cz.

Diskuze se 
starostou

Středa 1. dubna 2015 

od 16 hodin

na malé scéně Jupiter 

clubu. 

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 
561/2004 Sb. (školského zákona) 
v  platném znění vyhlašuje ředi-
telka MŠ Mgr.  Božena Suchán-
ková zápis dětí do Mateřské školy 
Velké Meziříčí, příspěvkové orga-
nizace, Čechova 1523/10, Velké 
Meziříčí.

Zápis se koná ve dnech 13. a 14. 
4. 2015 vždy od  12.00 do  16.00 
na  všech odloučených pracoviš-
tích MŠ. Mateřská škola je slouče-
ný právní subjekt pěti mateřských 
škol a nemá určenu spádovost při 
zápise. Děti mohou být přijaty 
podle možností kapacity jednotli-
vých školek.
Ve dnech 7. 4. do 10. 4. 2015 pro-
běhnou ve  všech odloučených 
pracovištích MŠ návštěvní dny 
rodičů, a  to v  odpoledních ho-

dinách vždy od  15.00 do  16.00. 
Zde si mohou rodiče vyzvednout 
tiskopisy pro přijetí dítěte. Poho-
vořit s vedoucí učitelkou.
Kontakty jednotlivých odlouče-
ných pracovišť MŠ:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594  01 
Velké Meziříčí, tel. 566  522  832, 
e-mail: mssokolovska@cbox.cz, 
ved. uč. Mgr. Věra Bourková
2. MŠ Sportovní 1794, 594  01 
Velké Meziříčí, tel. 566  522  833, 
e-mail: skolkasportovni@cbox.
cz, ved. uč. Zdeňka Čechová
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel. 566  523  483 e-
-mail: mscechova@cbox.cz, ved. 
uč. Naděžda Krčová
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 
594  01 Velké Meziříčí, tel. 
566 523 362, e-mail: s.velox@se-
znam.cz, ved. uč. Věra Kopečná.

5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Velké 
Meziříčí, tel. 566  52483, e-mail: 
m.skola@cbox.cz, ved. uč. Blanka 
Kadlíková
Mgr.  Božena Suchánková, ředi-
telka školy, Obecník – kancelář 
566  781  035,web školy www.
skolkavm.cz, e-mail: matskola@
cbox.cz
Rodiče postupují při zápisu svých 
dětí do MŠ následovně:
Zápis dětí provádí osobně u  ve-
doucí učitelky odloučeného pra-
coviště MŠ, zapisují se pouze jed-
nou, na jedné školce, kterou zvolí.
Vzhledem k  tomu, že přijímání 
dětí do MŠ probíhá ve správním 
řízení, obdrží v  MŠ formuláře 
nutné k  zápisu, vyplní je v  ma-
teřské škole – odloučeném pra-
covišti, které si zvolili. Zde jim 
bude během zápisu k  dispozici 

vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou 
také ke  stažení na  webových 
stránkách školy www.skolkavm.
cz. Podmínkou přijetí dítěte je 
řádně provedené očkování po-
dle očkovacího kalendáře, což 
na evidenčním listě k přijetí dítě-
te potvrzuje lékař. Rodiče budou 
poučeni o právech odvolání, na-
hlížení do spisu, budou seznáme-
ni s kritérii přijímání dětí pro šk. 
rok 2015/2016.
Rodiče mají právo na  informace 
ohledně obsahu předškolního 
vzdělávání, činnosti a  provozu 
MŠ, kapacity, stravování dětí, 
školného, kriterií pro přijímání 
dětí. Informace podává vedoucí 
učitelka, ředitelka, vedoucí školní 
jídelny odloučeného pracoviště 
MŠ.        Mgr. Božena Suchánková, 
ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/2016

V  souladu se zákonem o  ochra-
ně veřejného zdraví se ve  Velkém 
Meziříčí uskuteční od  30. 3. 2015 
do 24. 4. 2015 pravidelná ochranná 
deratizace.  Jde o opatření směřující 
k ochraně zdraví osob a k ochraně 

životních a  pracovních podmínek 
před původci a  přenašeči infekč-
ních onemocnění. Město zajistí 
provedení deratizace v  objektech 
předškolních a  školních zařízení 
v  majetku města a  na  veřejných 

prostranstvích. Práce bude prová-
dět specializovaná firma. V souvis-
losti s  potřebou aktualizace infor-
mací o  rozšíření potkana žádáme 
občany, aby se s  poznatky o  jeho 
výskytu na  veřejných prostran-

stvích obraceli na  odbor ŽP MěÚ 
Velké Meziříčí – tel.: 566 781 087, 
566 781 080, nebo přímo na telefon 
odborné firmy – tel.: 603 813 643, 
která bude práce provádět.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Deratizace města probíhá až do 24. 4. 2015

Zápis dětí do  MŠ Mostiště 
a MŠ Olší nad Oslavou se koná 
dne 23. 4. 2015 v době od 8,00 
do  11,30 hodin a  od  12,30 
do  15,00 hodin v  mateřských 
školách. Rodiče si k  zápisu při-
nesou OP a rodný list dítěte. Dne 

14. 4. 2015 od 8,30 do 15 hodin 
si rodiče vyzvednou tiskopisy 
k zápisu svých dětí. Kontakty od-
loučených pracovišť mateřských 
škol: 1. Mateřská škola Mostiště 
127, 594  01 Velké Meziříčí, tel. 
773  778  093, vedoucí učitelka 

Muchová Jitka. 2. Mateřská ško-
la Olší nad Oslavou 41, 594  01 
Velké Meziříčí, tel. 773 778 094, 
vedoucí učitelka Smolíková Jitka. 
Zápis dětí provádí osobně ve-
doucí učitelka odloučeného pra-
coviště MŠ. Informace k  zápisu 

rodičům podá a případně doplní 
rovněž ředitelka školy Mgr. Jitka 
Hublová, tel. 566 522 991. Krité-
ria přijímání dětí pro školní rok 
2015/2016 budou zveřejněna 
před zápisem do MŠ.

Mgr. Jitka Hublová
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kulturní akce na velkomeziříčsku

KULTURNÍ PROGRAM
1. 4. – 3. 4. NEMOCI, KTERÉ HÝBOU SVĚTEM
Diskuze v klubu na téma různých celosvětových nemocí a zážitkové 
hry jako například „Lék na AIDS“.
Aktivity budou probíhat spontánně v otevírací době zařízení.
* Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, Hornoměst-
ská, 594  01 VM, www.wellmez.cz, wellmez.velmez@charita.cz, tel.: 
731 626 116
2. 4.  VELIKONOČNÍ DÍLNY
Velikonoční dílny pro děti mateřských a základních škol.
 8.00 – 10.00 velikonoční přání na PC
 10.00 – 12.00 patchworkové vajíčko – výroba netradičních 
velikonočních vajíček
12.00 – 14.30 velikonoční beránek – výroba velikonočního beránka 
pomocí vlny
 Cena: 40 Kč / 1 dílna + 20 Kč na materiál
 Zájemci mohou navštívit postupně všechny dílny nebo si 
vybrat dle vlastního zájmu. Je třeba nahlásit se předem.
* Dům dětí a  mládeže Velké Meziříčí, Komenského 10/2, 594  01 
Velké Meziříčí, www.ddmvm.cz, info@ddmvm.cz, tel.: 566  781  852, 
566 781 851
4. 4.  OTEVÍRÁNÍ SILNIC 2015
Již tradiční každoroční otevírání silnic s MAD JOKERS MORAVIA
 Začátek: 13.00, Náměstí Velké Meziříčí
* MAD JOKERS MORAVIA, Malá stránka, 594  01 Velké Meziříčí, 
www.madjokers.cz
7. 4.  FILMOVÁ PROJEKCE
Vlastivědná a genealogická společnost pořádá filmovou projekci. Ten-
tokrát zhlédnete filmy Kamenná a Motocykloví závodníci z Velkého 
Meziříčí a okolí.
 Uvede: Jaromír Kafka
 Vstup zdarma!
 Začátek: 15.30, koncertní sál Jupiter clubu Velké Meziříčí. 
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, www.vgsvm.
estranky.cz, michalovadana@seznam.cz
7. 4. – 10. 4. SLAVÍME NAROZENINY
Oslava čtvrtých narozenin klubu. Jsou pro Vás připraveny hry a soutě-
že, které budou probíhat celý týden a jejich vítězové budou po zásluze 
odměněni.
 Aktivity budou probíhat spontánně v otevírací době zařízení.
* Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, Hornoměst-
ská, 594  01 VM, www.wellmez.cz, wellmez.velmez@charita.cz, tel.: 
731 626 116
10. 4.  KONCERT VĚRA MARTINOVÁ A SPOL.
Velmi oblíbená country zpěvačka, které vyšlo celkem dvanáct desek, 
z nichž je několik zlatých a jedna platinová. V posledních letech se sta-
la hvězdou mnoha letních country a folkových festivalů. Vystoupení 
se koná v rámci jejího jarního koncertního turné.
 Vstupné: 290 Kč
 Začátek: 20.00, velký sál Jupiter clubu
* Auto Dobrovolný ve  spolupráci s  Jupiter clubem Velké Meziří-
čí, www.jupiterclub.cz, program@jupiterclub.cz, tel.: 566  782  004, 
566 782 001
11. 4.  TRADIČNÍ KOŠT PÁLENEK – 11. ROČNÍK
Pro zábavu bude hrát skupina Akordeon Band Vysočina, vystoupí 
country skupina KOSATKY z Velkého Meziříčí, uvidíte ukázky umě-
ní Kung-fu Akademie YULONG. Pro dámy bude připraveno líčení 
zdarma.
V loňském roce byl vystaven rekordní počet 222 pálenek.
Vstupné: 150 Kč, v ceně je ochutnávka, sklenička a další drobnosti
Začátek: 15.00 hod., sál hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí, www.
kostpalenek.wbs.cz
11. 4.  NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikál na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického v licenci Pro-
vox Music Publishing s. r. o. v podání herců Ochotnického divadelní-
ho souboru Budišov o. s. Hudba: Karel Svoboda, texty písní: Jiří Štaidl
Režie: Zdenka Maloušková, hudební režie: Karolína Maloušková
 Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě.
 Začátek: 18.00 hod., velký sál Jupiter clubu
* Ochotnický divadelní soubor Budišov ve spolupráci s Jupiter clubem 
s.r.o., Náměstí 17, 594  01 Velké Meziříčí, www.jupiterclub.cz, pro-
gram@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001
11. 4. POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
 Posezení s cimbálovou muzikou KAPURA z Břeclavi.
Vstupné: 150 Kč, v ceně ochutnávka vín z Vinařství Novosedly a ob-
čerstvení u rautového stolu.
 Začátek: 20.00 hod., kulturní dům Martinice
 Rezervace míst na tel.: 737 727 511
11. 4. TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY
 Vícegenerační zábava k zakončení sezóny Krajské hokejové 
soutěže mužů 2014/2015.
 Začátek: 19.00 hod., kulturní dům Oslavice
* Hokejisté Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí „B“
11. 4. SWINGOVÝ VEČER
 Taneční večer s atmosférou 1. republiky.
 Živá hudba: Kapela u zdi z Třeště pod vedením Matouše Ha-
merníka.
 Vstupné: 50 Kč, speciální menu.
 20.00 – 24.00 hod., Restaurant Panorama
* Restaurant Panorama, Třebíčská 194, 594 01 Velké Meziříčí
www.ocpanorama.cz, 
panorama@paramont.cz, 
tel.: 561 110 508, 605 292 318

12. 4. TEĎ NE! aneb NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍ-
LE
Divadelní představení v podání herců Divadelní společnosti APP art.
2. představení divadelní sezony jaro 2015.
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prospe-
rující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, 
jak se tato událost vepíše do jeho života.
 Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová, F. Čapka / D. Punčochář, J. 
Kotrbatá a další
 Vstupné: 300 Kč, platí permanentky jaro 2015.
 Začátek: 19.30 hod., velký sál Jupiter clubu
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594  01 Velké Meziříčí, www.jupi-
terclub.cz, program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001
13. 4. – 17. 4. CO CHCEŠ V ŽIVOTĚ DĚLAT?
Máš představu o tom, co je tvé vysněné povolání, ale nevíš, co všechno 
to bude obnášet? Nebo vůbec nevíš, jaká profese je pro tebe vhodná? 
Tak přijď do klubu a pojď si o tom pobesedovat.
Aktivity budou probíhat spontánně v otevírací době zařízení.
* Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, Hornoměst-
ská, 594  01 VM, www.wellmez.cz, wellmez.velmez@charita.cz, tel.: 
731 626 116
14. 4. ŽENA V KAŽDÉ Z NÁS
 Cyklus besed s Mgr. Elen Sejrkovou.
 Téma besedy: Jaká je žena, žena v každé z nás
 Vstupné: 50 Kč, káva a  pitný režim pro děti zajiš-
těn. 
 Začátek: 9.30 hod.
* Kopretina, centrum pro rodiče s  dětmi, Ostrůvek 2, 594  01 Velké 
Meziříčí, www.zdar.charita.cz, kopretina.velmez@charita.cz, tel. č.: 
777 183 388
14. 4. POCTA PROFESORU ZÁVIŠKOVI
 Vlastivědná a genealogická společnost pořádá přednášku. 
 Přednáší: Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
 Vstup zdarma!
 Začátek: 15.30, koncertní sál Jupiter clubu Velké Meziříčí. 
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, www.vgsvm.
estranky.cz, michalovadana@seznam.cz
15. 4. KYTAROVÝ MÁG LUBOMÍR BRABEC
 Pátý koncert Klubu přátel hudby v sezoně 2014/2015.
Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším českým interpretům. Spolu-
pracuje s nejrenomovanějšími orchestry, pěvci i sólisty na celém světě. 
Svými strhujícími výkony a  přirozenou virtuozitou si získává obdiv 
koncertní veřejnosti. Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 
1997 koncert v šestém světadílu v Antarktidě.
 Vstupné: 200 Kč dospělí, 150 Kč děti, studenti, senioři. Platí 
abonentní předplatné!
 Začátek: 19.00 hod., koncertní sál Jupiter clubu Velké Mezi-
říčí
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594  01 Velké Meziříčí, www.jupi-
terclub.cz, program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001 
17. 4. TÓNY MALEBNÉHO KLAVÍRU A HOUSLÍ
 Pavla Kamanová – klavír, Dan Blaha – housle.
V průběhu večera degustace brandy moldavské značky KVINT. Bran-
dy, které na vás dýchne exotikou, svojí kvalitou a krásným designem.
Vstupné: 40 Kč
20.00 – 24.00 hod., Restaurant Panorama
* Restaurant Panorama, Třebíčská 194, 594 01 Velké Meziříčí
www.ocpanorama.cz, panorama@paramont.cz, tel.: 561  110  508, 
605 292 318
18. 4. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
 Koncert skupiny Hradišťan.
Vstupné: 320 Kč v předprodeji, 370 Kč na místě. Rezervace vstupenek 
na programovém oddělení JC nebo v síti www.ticketportal.cz. 
 Začátek: 19.30 hod., velký sál Jupiter clubu 
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594  01 Velké Meziříčí, www.jupi-
terclub.cz, program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001 
18. 4. SPIRITUÁL KVINTET
 Koncert folkové skupiny Spirituál Kvintet
 Začátek: 19.00 hod., kostel sv. Jana Křtitele v Měříně
20. 4. – 24. 4. MEZINÁRODNÍ TÝDEN ZEMĚ V KOPRETINĚ
Týden pravidelných činností pro rodiče a jejich děti na téma: Proč se 
chovat ekologicky. Tvoření z recyklovatelných materiálů.
 Aktivity budou probíhat v  pravidelných časech týdenního 
programu Kopretiny.
* Kopretina, centrum pro rodiče s  dětmi, Ostrůvek 2, 594  01 Velké 
Meziříčí, www.zdar.charita.cz, kopretina.velmez@charita.cz, tel. č.: 
777 183 388
21. 4. ŽENA V KAŽDÉ Z NÁS
 Cyklus besed s Mgr. Elen Sejrkovou.
 Téma besedy: „Cyklický a lineární čas, cykličnost žen“
 Vstupné: 50 Kč, káva a pitný režim pro děti zajištěn.
 Začátek: 9.30 hod.
* Kopretina, centrum pro rodiče s  dětmi, Ostrůvek 2, 594  01 Velké 
Meziříčí, www.zdar.charita.cz, kopretina.velmez@charita.cz, tel. č.: 
777 183 388
21. 4. OSOBNOST MALÍŘKY ZDENKY VORLOVÉ VLČKOVÉ
 Vlastivědná a genealogická společnost pořádá přednášku. 
 Přednáší: Ing. Miloslav Fialka
 Vstup zdarma!
 Začátek: 15.30 hod., koncertní sál Jupiter clubu VM. 
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, www.vgsvm.
estranky.cz, michalovadana@seznam.cz

21. – 22. 4. MATERIÁLNÍ SBÍRKA – CHARITNÍ ŠATNÍK
Sběr šatstva, obuvi, lůžkovin, látek, domácích potřeb, potřeb osobní hygi-
eny, čistících prostředků, funkčního ručního nářadí proběhne ve sběrném 
dvoře v areálu Technických služeb Velké Meziříčí, Karlov 97
Úterý 21. 4. 2015 8.00-14.00. Středa 22. 4. 8-17.00.
* Diecézní charita Brno
22. 4.  KOULE
Divadelní představení v podání herců Klicperova divadla Hradec Králové. 
Třetí představení divadelní sezony jaro 2015.
Hra s podtitulem Příběh vrhačky je tragikomickým fiktivním portrétem ze-
stárlé československé těžké atletky Mileny, která lásce ke sportu obětovala 
všechno, i když ji stát s totalitním režimem nutil užívat doping, rozhodoval 
o účasti na závodech v zahraničí, vybíral ji přátele a zbavil soukromí. A Mi-
lena nyní svůj život plný komických i bolestných protikladů rekapituluje.
V hlavní roli Pavla Tomicová.
 Vstupné: 300 Kč, platí permanentky jaro 2015.
 Začátek: 19.30 hod., velký sál Jupiter clubu
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, www.jupiterclub.cz, 
program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001
23. 4. STOPAMI VÁLKY
 Vernisáž výstavy 70. výročí konce druhé světové války. Výstava 
vás seznámí nejen s dobou okupace, ale i s květnovými událostmi ve Vel-
kém Meziříčí. 
 Začátek: 17.00 hod., výstavní sál muzea
* Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Mezi-
říčí, www.muzeumvm.cz, muzeumvm@muzeumvm.cz, tel.: 566 522 773, 
566 522 206
24. 4. BLANÍK
 Jevištní podoba Cimrmanova historického mýtu autorů Smol-
jaka a Svěráka.
Vstupné: 80 Kč, předprodej vstupenek od 20. 4. 2015 v Květinářství p. Sed-
láčka v Křižanově.
 Začátek: 19.30 hod., Katolický dům Křižanov
* Ochotnický spolek TYJÁTR Křižanov
24. 4. TANEČNÍ VEČER
 Hraje oblíbená Kapela F. K. MUSIC z Velké Bíteše.
Vstupné: 70 Kč, speciální menu.
20.00 – 24.00 hod., Restaurant Panorama
* Restaurant Panorama, Třebíčská 194, 594 01 Velké Meziříčí, www.ocpa-
norama.cz, panorama@paramont.cz, tel.: 561 110 508, 605 292 318
25. 4. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
 Pohádka v podání herců Divadelní společnosti Julie Jurištové.
 Vstupné: 60 Kč 
 Začátek: 15.00 hod., velký sál Jupiter clubu 
* Jupiter club s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, www.jupiterclub.cz, 
program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001
26. 4. BLANÍK
 Jevištní podoba Cimrmanova historického mýtu autorů Smol-
jaka a Svěráka.
Vstupné: 80 Kč, předprodej vstupenek od 20. 4. 2015 v Květinářství p. Sed-
láčka v Křižanově.
 Začátek: 18.00 hod., Katolický dům Křižanov
* Ochotnický spolek TYJÁTR Křižanov
26. 4. KARLÍČEK S. R. O.
Moderní komedie sehraná herci Divadelního ochotnického souboru Špat-
ně Namíchaný Bublifuk při Jupiter clubu.
 Hrají: T. Horký, J. Sedlák, H. Holánková a další, host: MIRAI
 Vstupné: 80 Kč 
 Začátek: 19.00 hod., velký sál Jupiter clubu 
* Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, www.jupiterclub.cz, 
program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004, 566 782 001
27. – 30. 4. FILMÁČ
Baví vás promítání filmů a do kina se v nejbližší době nedostanete? Tak to 
je tento týden určen právě pro vás… Promítat se bude dataprojektorem 
přímo v klubu.
 Aktivity budou probíhat spontánně v otevírací době zařízení.
* Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež, Hornoměstská, 
594 01 VM, www.wellmez.cz, wellmez.velmez@charita.cz, tel.: 731 626 116
28. 4. BESEDA S MGR. LUBOŠEM NOVOTNÝM
Téma besedy: Vliv sourozeneckých a rodinných konstelací na dítě a jeho 
budoucí vztahy
 Vstupné: 50 Kč, káva a pitný režim pro děti zajištěn.  
 Začátek: 9.30 hod.
* Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, 594 01 Velké Mezi-
říčí, www.zdar.charita.cz, kopretina.velmez@charita.cz, tel. č.: 777 183 388
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 Pálení čarodějnic na Fajtově kopci v areálu Ski klubu na hlav-
ním parkovišti.
 Začátek: 18.00 hod. na hřišti za budovou gymnázia.
Pěší průvod s  čarodějnicemi a ozbrojeným doprovodem. Pro účastníky 
v kostýmu poukázka na špekáček – dospělí nebojte se přijít také v kostýmu.
Program na Fajtově kopci – soutěže a malování na obličej, ukázky zbraní 
divadla TAS, vystoupení divadla TAS s hudebním doprovodem skupiny 
Stetson, módní přehlídka čarodějnic, společný tanec všech kostýmova-
ných, ohňová show, zapálení hranice ohňovými šípy.
* Město VM ve spolupráci s SDH, DDM, Městskou knihovnou, Ski klubem, 
Jupiter clubem, Společností historického šermu TAS a hudební skupinou 
STETSON, www.mestovm.cz, ic@mestovm.cz, tel.: 566 781 047.

Vydalo: Turistické informační centrum, 
Radnická ulice,Velké Meziříčí 2015.

Tel.: 566 781 047. 
Změna programu vyhrazena!!!
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Benfika venku prohrála. Trenéra Smejkala ml. mrzela nepohlídaná remíza
Muži B – 15. kolo, 1. 
A tř., sk. B  
TJ Nová Ves – FC Velké Meziříčí 
B 2:0 (0:0)
Rozhodčí: Holý – P.  Tomášek, 
Mach
Diváci: 120
Branky: P.  Bureš (72.), Ondřejka 
(75. pen.)
Karty: žlutá – Polanský (26.), Ha-
lámek (37.), J. Kafka (75.), Polák 
(75.), (86.), Liška (77. Bradáč (84.) 
Červená – Polák (86.)
FC VM:  Kruba – Malec, Halámek, 
Polák, J. Kafka – Vítek – Benda (89. 
Prchal), Polanský (79. Jakeš), Ráček 
(49. Nevoral), Bradáč – Liška
Nová Ves: Fuksa – J. Bureš, Havlík, 
Nejedlý, P. Bureš (84. V. Novotný), 
T. Novotný st. (80. P.  Šandera), 
Krejčí, Josef Šandera, Ondřejka, J. 
Nečas (89. T. Novotný), Jan Šan-
dera
V Nové Vsi se představil lídr sou-
těže Velké Meziříčí. Utkání z obou 
stran začalo velmi opatrně a  více 
se odehrávalo ve  středu hřiště. 
Do  první vážnější šance se dosta-

li hosté, ale Ráčkův PVK skončil 
nad břevnem. O pár minut později 
střílel opět Ráček, ale míč směřoval 
jen do rukavic Fuksi.  Hned na to 
zahrávali domácí roh, když Nečas 
poslal míč do  vápna na  nabíha-
jícího volného J. Šanderu, který 
trefil u  tyče stojícího Bendu, čímž 
zabránil jasnému gólu. V  závěru 
poločasu poslal T. Novotný st. roh 
k Havlíkovi, který z úrovně penalty 
orazítkoval Krubovu tyč.
Na začátku utkání poslal Polanský 
dalekonosnou střelu na bránu, ale 
míč na mokrém terénu mířil k tyči, 
ale na poslední chvíli se musel vy-
znamenat brankář Fuksa. O  tři 
minuty později Liška prošel přes J. 
Bureše a poté poslal pod sebe míč 
k volnému Bradáčovi, který nedo-
kázal trefit bránu. V 61. minutě za-
hrávali domácí PVK, ale Nečasovu 
střelu brilantně zneškodnil bran-
kář Kruba. O deset minut později 
hlavičkoval Havlík jen do  náruče 
brankáře Kruby. V  72. minutě T. 
Novotný st. poslal do  vápna pří-
zemní centr, kde se nešťastně míč 
odrazil od našeho hráče více před 

vápna, kde nabíhal z  druhé vlny 
P. Bureš, který propálil vše, co mu 
stálo v  cestě, 1:0. V  75. minutě J. 
Kafka chtěl odkopnout ve  vápně 
míč, ale při odkopu trefil nohu On-
dřejky a rozhodčí okamžitě nařídil 
pokutový kop, ke kterému se posta-
vil sám postižený a  bez problému 
penaltu proměnil. V  79. minutě 
Ondřejka poslal křižný míč na  J. 
Šanderu, který v dobré pozici míč 
netrefil. V závěru byl zbytečně vy-
loučen Polák, který dostal druhou 
žlutou kartu. „Hrálo se na  hodně 
měkkém povrchu, který nám vů-
bec nesvědčil, protože jsme byli 
zvyklí na přírodní trávu. Nová Ves 
hrála velmi tvrdý fotbal a často se 
prosazovala v  soubojích. V  prv-
ním poločase se nám i  dařilo, ale 
ve  druhém to bylo obráceně. Co 
standardka domácích, to nebezpe-
čí. Hodně domácí nakopávali dlou-
hé míče na rychlé hráče. Mrzí mě, 
že jsme v závěru utkání inkasovali 
a nepohlídali si remízu." řekl po zá-
pase smutně trenér Libor Smejkal 
mladší. 
        Text a foto: Libor Smejkal ml.

kino jupiter club

PROGRAM KINA
Středa 1. 4. v 19.30 hodin
GHOUL

Hlad má mnoho podob! 
Trojice filmařů se vydává na 
Ukrajinu s cílem natočit unikátní 
dokument o kanibalismu. Ne-
čekaně se jejich pátrání začíná 
propojovat s příběhem jednoho z 
nejzvrácenějších zločinců novo-
dobé historie, kanibala Andreje 
Čikatila. Horor ČR 2015. Režie 
Petr Jakl ml.
Vstupné: 110 Kč, 86 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.
Čtvrtek 2. 4. v 17 hodin
PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčej-
ný medvídek.  Dobrodružná ro-
dinná komedie Velké
Británie/Francie 2014, český da-
bing. 
Vstupné: 80 Kč, 98 minut, pří-
stupný.
Pátek 3. 4. v 17 hodin
POPELKA
Děj filmu sleduje osudy mladé 
Elky, jejíž otec, kupec, se po smrti 
její matky znovu ožení. Elka má 
svého tatínka velice ráda, a tak se 
snaží ke své nové maceše a jejím 
dvěma dcerám chovat vstřícně. 
Zanedlouho se z ní stane obyčej-
ná služka, věčně umouněná od 
popela, které ostatní posměšně 
říkají Popelka. Dobrodružný ro-
dinný film USA 2015, český da-
bing. 
Vstupné: 120 Kč dospělí, 100 Kč 
děti, 114 minut, mládeži přístup-
ný.

Sobota 4. 4. v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 7
I auta můžou létat. Alespoň pro 
nesmrtelnou sérii Rychle a zbě-
sile to platí. Akční krimi thriller 
USA 2015, původní znění, české 
titulky.
Vstupné: 120 Kč, 140 minut, 
mládeži přístupný od 12 let
Středa 8. 4. v 19.30 hodin
VYBÍJENÁ
Komedie P. Nikolaeva podle 
bestselleru M. Viewegha.
Hrají: O. Sokol, M. Suchánek, R. 
Genzer, L. Vaculík, S. Babčáková, 
H. Čermák. 
Vstupné: 120 Kč, 94 minut, mlá-
deži přístupný.
Čtvrtek 9. 4. v 19.30 hodin
CHAPPIE
Akční sci-fi thriller USA 2015, 
původní znění, české titulky.
Vstupné:  100 Kč, 114 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
Neděle 12. 4. v 16 hodin
KONEČNĚ DOMA
Na naši krásnou modrou planetu 
dorazili Buvové, což jsou mimo-
zemští vetřelci s mnoha chapa-
dýlky místo nožiček. Kouzelná 
a vtipná rodinná animovaná ko-
medie USA 2015, český dabing.
Vstupné: 125 Kč, 92 minut, mlá-
deži přístupný.
Čtvrtek 16. 4. v 19.30 hodin
BABOVŘESKY 3
Komedie ČR 2014. Režie Z. Tro-
ška. Hrají L. Langmajer, L. Von-
dráčková, J. Dolanský, V. Žilková.
Vstupné: 80 Kč, 103 minut, mlá-
deži přístupný.

Pátek 17. 4. v 19.30 hodin
LOVCI A OBĚTI
Film je inspirován skutečnými 
příběhy a životními situacemi, ve 
kterých se můžete už zítra ocit-
nout i Vy nebo někdo Vám blíz-
ký?  Akční drama ČR 2015. Hrají 
M. Kraus, T. Hanák, M. Písařík, 
M. Vašut, K. Heřmánek a další.
Vstupné: 100 Kč, 104 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
Neděle 19. 4. v 16 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná 
nuda. Každý den plyne ve stej-
ném rytmu, Shaun musí poslou-
chat a dělat co farmář nařídí. 
Animovaná dobrodružná rodin-
ná komedie USA 2015, český 
dabing.
Vstupné: 100Kč, 85 minut, mlá-
deži přístupný.
Pátek 24. 4. v 19.30 hodin
FOTOGRAF
V příběhu volně inspirovaném 
osudy světoznámého českého fo-
tografa J. Saudka. 
Film ČR 2015. Režie I. Pavlásko-
vá. Hrají K. Roden. V. Cibulková, 
Z. Vejvodová, M. Málková.
Vstupné: 100 Kč, 133 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
Sobota 25. 4. v 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Filmový přepis stejnojmenného 
knižního bestselleru. Romantic-
ké drama USA 2015, české titul-
ky. Režie S. Taylor – Johnson. 
Vstupné: 110 Kč, 124 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
Středa 29. 4. v 19.30 hodin
POŘÁD JSEM TO JÁ
Drama USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Hrají: J. Moore, 
A. Balldwin.
Vstupné: 100 Kč, 100 minut, 
mládeži přístupný.

Vydalo: Turistické informační 
centrum Velké Meziříčí 2015, tel.: 
566 781 047. 
Změna programu vyhrazena!!!

výstavy

Do  7. 4. HRAČKY MALÝCH 
ARISTOKRATŮ

Výstavní sál velkomeziříčské-
ho muzea po  roce opět zaplnily 
historické hračky. Po  sbírce po-
kojíčků pro panenky, která byla 
k vidění v loňském roce, výstava 
tentokrát přiblíží hry a  hračky 
malých aristokratů. Návštěvní-
ci se tak mohou těšit na  desítky 
hraček prezentujících především 
život dětí na šlechtických sídlech.
Exponáty zapůjčilo, stejně jako 
v  předešlých letech, Muzeum 
hraček z Rychnova nad Kněžnou.
Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč 
děti.
Otevírací doba: út – ne 9.00 – 
12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod., 
výstava bude přístupná i  o  veli-
konočních svátcích včetně pon-
dělí 6. dubna.
*Muzeum Velké Meziříčí, Zá-
mecké schody 1200/4, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, www.muzeumvm.
cz, muzeumvm@muzeumvm.cz, 
tel.: 566 522 773, 566 522 206
1. 4. – 15. 4. FOTOSOUTĚŽ 
NA TÉMA „MŮJ VOLNÝ ČAS 
– MŮJ PROSTOR“
Fotosoutěž pro děti a  mládež 
do 18 let.
Pořiď zajímavou fotku ve  tvém 
blízkém okolí, obrázek tvého 
osobního prostoru či místa trá-
vení tvého času, zdokumentuj 
tvůj koníček. tvůj prostor je celý 
svět, inspiruj svou fotkou!
Do  soutěže je přijímána pou-
ze jedna fotografie od  autora. 
K  souboru přidejte kontaktní 
údaje.
Fotky zasílejte do  15. 4. 2015 
na  e-mail: trojanova@ddmvm.
cz.
Nejzajímavější a  nejosobitější 
fotografie budou odměněny.
* Dům dětí a  mládeže Velké 
Meziříčí, Komenského 10/2, 
594  01 Velké Meziříčí, www.
ddmvm.cz, info@ddmvm.cz, 
tel.: 566 781 852, 566 781 851

1. 4. – 30. 4. OPTICKÉ KLAMY
Soutěž Optické klamy o  hlavo-
lamy pro všechny návštěvníky 
v hlavní chodbě knihovny.
Otevřeno: po, st, pá 7.30 – 18.00 
hod., čt 7.30 – 12.30 hod., výstav-
ní sál knihovny
Městská knihovna, Poštovní 
1392/22, 594 01 Velké Meziříčí
 www.knihovnavm.cz, knihov-
navm@knihovnavm.cz, tel.: 
566 781 902, 566 781 905
4. 4. – 24. 4. ART DEPO 2015
Šestá společná výstava mladých 
velkomeziříčských výtvarníků.
Vernisáž výstavy proběhne v so-
botu 4. dubna 2015 v 19.00 hod. 
úvodním slovem sochaře Václava 
Kyselky. 
Otevřeno: středa – pátek 9.00 
– 16.00 hod., mimo tuto dobu 
na zazvonění nebo po objednání 
na tel. č. 776 175 670.
Ateliér v Podloubí, Novosady 36, 
594 01 Velké Meziříčí
www.artdepo.webnode.cz, jmate-
lier@seznam.cz, tel.: 776 175 670
5. 4. – 6. 4. VELIKONOČNĚ 
LADĚNÁ VÝSTAVA PANE-
NEK V BOBROVÉ

Čeká vás příjemný zážitek v pěk-
ném prostředí a  několik nových 
exponátů…

Otevřeno: 14.00 – 17.00 hod., 
zrestaurovaná budova staré 
školy v  Bobrové vedle kostela 
sv. Petra a  Pavla v  Horní Bob-
rové
Retro panenky, Bobrová 148, 
592  55. www.retro-panenky.
webnode.cz, mrohacek76@
gmail.com, tel.: 721 064 688
7. 4. – 7. 5. KYTICE
Výstava obrazů Václava Kočí-
ho.
Otevřeno: po, st, pá 7.30 – 
18.00 hod., čt 7.30 – 12.30 hod., 
výstavní sál knihovny
Městská knihovna, Poštovní 
1392/22, 594 01 Velké Meziříčí
www.knihovnavm.cz, knihov-
navm@knihovnavm.cz, tel.: 
566 781 902, 566 781 905
24. 4. – 31. 5. STOPAMI VÁL-
KY
Velkomeziříčské muzeum při-
pomene výstavou 70. výročí 
konce druhé světové války. 
Výstava Vás seznámí nejen 
s  dobou okupace, ale i  s  květ-
novými událostmi ve  Velkém 
Meziříčí. Kromě archivních 
materiálů a  fotografií budou 
válečná léta připomínat i  troj-
rozměrné předměty ze sbírek 
muzea.
Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve  čtvrtek 23. dubna v  17.00 
hodin.
Vstupné: 10 Kč 
Otevírací doba: út – ne 9.00 – 
12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod., 
výstavní sál muzea
Muzeum Velké Meziříčí, Zá-
mecké schody 1200/4, 594  01 
Velké Meziříčí, www.muze-
umvm.cz, muzeumvm@mu-
zeumvm.cz, tel.: 566  522  773, 
566 522 206.

Vydalo: Turistické informační 
centrum, Radnická ulice,

Velké Meziříčí 2015.
Tel.: 566 781 047. 

Změna programu vyhrazena!!!
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Fotbalisté doma vyhráli
FC Velké Meziříčí – SK Bystřice 
nad Pernštejnem 1:0 (0:0) 
Střelci:  85. Simr 
Rozhodčí: Gasnárek, Dohnálek, 
Nejedlý 
Sestavy:  
FC VM – Invald – Mucha Z., Mu-
cha P., Šimáček, Krejčí – Bouček, 
Smejkal, Berka (71. Pokorný), 
Durajka (83. Polanský), Vyskočil 
(86. Havlíček) – Simr, na  lavičce 
Simandl, trenér Smejkal    
SK Bystřice – Mrňous – Chocho-
láč, Holý, Vícha, Mitáš, Zbytovský, 
Prášil (78. Čech), Šponar, Malý, 
Sklenář (84. Zich), Padrtka, na la-
vičce Svoboda a  Veselý, trenér 
Fencl  
ŽK: Berka – Chocholáč, Holý 
a Šponar
Diváci: 218 
Nejlepší hráči: Krejčí, Mucha Z. - 
Zbytovský
Utkání začalo pozornou obranou 
na  obou stranách a  tak na  začát-
ku zápasu diváci moc pohledných 
akcí neviděli, na  hráče jako by 
působil noční posun času. První 
se osmělili domácí ale po  centru 
Zdenka Muchy se v  5. min Pavel 
Simr uvolnit ve  vápně nedokázal. 
V  7. min zahrozili hosté, po  pří-
mém kopu Padrtky se dostal k od-
raženému míči Prášil ale jeho střela 
Romana Invalda neohrozila. V 16. 
min zahrávali domácí dva rohové 
kopy, ale bránu hostů neohrozi-
li. V  17. min zahrávali roh hosté, 
Zbytovský poslal centr do  vápna 
a  tečovaný míč mířící do  domá-
cí brány vykopl na  brankové čáře 
Patrik Mucha. Následný střelecký 
pokus Šponara golman domácích 
zachytil. Ve  21. min se po  roho-
vém kopu Romana Durajky dostal 
ve vápně ke střele Michal Bouček, 
jeho střela na  přední tyč hostují-
cí bránu těsně minula. Ve 25 min 
se dostal k  zakončení Pavel Simr, 
jeho technická střela trefila břevno, 
odražený míč nedokázal do brány 
z  úhlu dopravit Roman Vyskočil. 
Ve  34. min ztratil ve  středu hřiš-
tě míč Roman Durajka, hosté se 
dostali do  rychlého protiútoku 
a  střelu Padrtky vytlačil Roman 

Invald na rohový kop. Ve 36. min 
byl na hranici vápna faulován Pavel 
Simr, přímý kop Romana Durajky 
však trefil zeď. Ve 40. min zahráli 
domácí Romanem Durajkou pří-
mý kop, hlavička Michala Boučka 
šla nad bránu hostů. Ve  43. min 
zahrávali přímý kop hosté, Zbytov-
ský trefil domácí zeď. 
Druhý poločas přinesl hodně 
osobních soubojů, ale také hod-
ně nepřesností v  kombinacích 
na obou stranách. V 51. min poslal 
pěkný centr do vápna Jarda Krejčí, 
nikdo ze spoluhráčů však na  něj 
nedosáhl. V  53. min se podařil 
hostům rychlý protiútok a  Holé-
mu chyběl jen kousek, aby dosáhl 
na  přihrávku od  Šponara. V  56. 
min se po centru Romana Duraj-
ky dostal k zakončení Pavel Simr, 
jeho střelu vytlačili hosté na roho-
vý kop. V 60. min se probil středem 
hřiště Prášil, jeho zakončení však 
chyběla přesnost. V 72. min zahrál 
nebezpečný přímý kop Zbytovský, 
Roman Invald míč vyrazil a Zde-
nek Mucha je poklidil do bezpečí. 
V 76. min našel Pavel Simr nabíha-
jícího Patrika Pokorného, ten však 
hostující bránu přestřelil. V  85. 
min prošel středem hřiště Jarda 
Krajčí, našel na  křídle Zdenka 
Muchu a  jeho přesnou přihrávku 
poklidil do  brány Pavel Simr 1:0. 
Hosté se v závěru tlačili k domácí-
mu vápnu, ale dostali se do zakon-
čení jen Chocholáčem v  88. min, 
ale jeho střela šla mimo domácí 
bránu. A  tak odcházeli do  kabin 
spokojenější domácí, kteří si při-
psali další tři divizní body. 
Vyjádření trenéra Smejkala: Náš 
dnešní výkon patřil v  této sezoně 
k  jednomu z  nejhorších, hráčům 
chyběl pohyb bez míče, důraz 
v  osobních soubojích a  přesnost 
v  kombinacích. I  když jsem rád 
za  dnešní tři divizní body, pokud 
bychom měli v  dalších utkáních 
předvádět podobný výkon, nemu-
selo by se nám to vyplatit.  -fcvm-

Video ze zápasu můžete zhlédnout 
na YouTube.com pod názvem FC 

Velké Meziříčí-Bystřice n.P.

V anketě bodovali 
fotbalisté
Pokračování ze strany 1

Uzávěrka sportovních stran je v pondělí ve 12 hodin. 
Děkujeme za pochopení. - red-Ceny předávala také Šárka Kašpárková (na snímku 

vlevo). Foto na této straně: Aleš Horký

Výsledky ankety o nejlepšího sportovce 
Velkého Meziříčí za rok 2014
Kategorie do 12 a do 15 let, jak jednotlivci, tak družstva jsou bez 
pořadí. Oceněni jsou všichni nominovaní. V dalších kategoriích 
se již udělovala pořadí, o kterých rozhodla odborná sportovní 
komise.

Jednotlivci do 12 let (bez pořadí)
Natálie Malcová – lyžování, trenér Tomáš Malec
Jan Novák – basketbal, trenéři Petr Pešout a Kristýna Dvořáková
Markéta Pospíšilová – házená, trenérka Ilona Závišková
Daniel Raus – fotbal, trenér Jan Šimáček
Petr Švejda – hokej, trenér Miroslav Sysel
Petr Vokoun – atletika, kolektiv trenérů atletiky
Jednotlivci do 15 let (bez pořadí) 
Matěj Havliš – hokej, trenér Miroslav Sysel
Vlastimil Hrůza – stolní tenis , trenér Petr Klíma
Adam Jágrik- fotbal, trenéři Libor Deket a Pavel Tvarůžek
Karolína Jelínková – atletika, kolektiv trenérů atletiky
Patrik Stupka – motokros, trenér Petr Stupka
Vojtěch Svoboda – házená, trenéři Petr Kaštan a David Stoklasa
Jan Sýkora – basketbal, trenéři Pavel Kučírek a Petr Filla
Filip Vošmera – lyžování, trenér Ivo Doležal
Jednotlivci do 19 let
•	 1.	místo	-	Martina	Homolová	-	atletika
•	 2.	místo	-	Michal	Kovář	-	basketbal
•	 3.	místo	-	Martin	Janíček	-	házená,	Veronika	Čamková	-	lyžování	
Jednotlivci nad 19 let
•	 1.	místo	-	Pavel	Simr	-	fotbal
•	 2.	místo	-	Petr	Holánek	-	atletika
•	 3.	místo	-	Barbora	Laňková	–	motokros
Družstva do 12 let (bez pořadí)
TJ SOKOL Velké Meziříčí, minižactvo – házená, trenéři Petr Kaštan a Ilona 
Závišková 
SDH Velké Meziříčí, mladší žáci – požární sport, trenéři Eva Mikišková 
a Lenka Jágriková
FC Velké Meziříčí, starší přípravka U11– fotbal, trenér Jan Šimáček
HHK Velké Meziříčí, přípravka- hokej, trenéři Jiří Štourač a Aleš Horký
Družstva do 15 let (bez pořadí)  
TJ SOKOL Velké Meziříčí, mladší žáci – házená, trenéři Petr Kaštan a Da-
vid Stoklasa
SDH Velké Meziříčí, starší žáci – požární sport, trenéři Kristýna a Miroslav 
Jágrikovi
Spartak Velké Meziříčí, starší žáci – volejbal, trenéři Petr Vašíček a Zdeněk 
Zmrhal
FC Velké Meziříčí, starší žáci U14 – fotbal, trenér Zdeněk Veselý
Družstva do 19 let
•	 1.	místo	-	Spartak	Velké	Meziříčí	-	volejbal	-	kadeti
•	 2.	místo	-	TJ	Sokol	Velké	Meziříčí	-	starší	dorostenky	-	házená
•	 3.	místo	-	BK	Velké	Meziříčí,	dorostenky	U17	-	basketbal
Družstva nad 19 let
•	 1.	místo	-	A tým	FC	Velké	Meziříčí	-	fotbal
•	 2.	místo	-	TJ	Sokol	VM	muži	-	házená
•	 3.	místo	-	Družstvo	HSC	VM		-	integrovaná	boccia
Nejlepší trenér – bez pořadí 
Petr Koláčný – malá kopaná
Kamil Hugo – basketbal
Zdeněk Veselý - fotbal
Zvláštní ocenění – bez pořadí 
Milan Bartůněk – handicap sport
Jaromír Cenek – volejbal
Jaroslav Mynář – fotbal
Josef Voda – fotbal
Hana Pavlasová – fotbal
Robin Demeter – fotbal
Zdeněk Kutlvašr – požární sport
Galerie odchovanců
Hana Kratochvílová, DHK Zora Olomouc – házená
Anna Gebre Selassie, DHK Zora Olomouc - házená
Ivana Salašová, DHK Zora Olomouc - házená
Lukáš Horký, MAT Plzeň - házená
Martin Kryštof, Berlín - volejbal
Michal Hrazdíra, Milán - volejbal
Zdeněk Málek, Stex Příbram - volejbal
Marek Zmrhal, Volejbal Brno - volejbal
Jan Barák, Fatra Zlín - volejbal
Matěj Uchytil, Fatra Zlín - volejbal
Miroslav Blaha, Fatra Zlín - volejbal
Theodor Gebre Selassie, Werder Brémy - fotbal
Petr Peňáz, Olymp Praha - atletika
Pavel Zacha, Bílí Tygři Liberec - hokej 
Eduard Kadela, SK Horácká Slavia Třebíč - hokej
Roman Kadela – hokej
Ondřej Malec, HC Dukla Jihlava – hokej
Petr Slabý, HC Dukla Jihlava – hokej
Milan Strnad, HC Dukla Jihlava – hokej
Radim Liška, FC Vysočina Jihlava - fotbal.

Zprac.: -horal-

Krajský přebor 
Vysočiny
Slovan Kamenice nad Lipou F 
2662:2539 Spartak VM A *8:0
Šindelář P  456:448  Baloun 
Dúška 461:437 Lavický Ji 
Tesař 429:428 Lavický B 
Chvála 443:441 Kováč 
Zedník 442:382 Mičková 
Šindelář J 431:403 Starý 
Áčko v Kamenici neuspělo. Do-
mácím výhra zajistila postup do 
divize.

Krajská soutěž 
Vysočiny - B
Spartak VM B 1649:1634 Spar-
tak VM C *4:2
Trnka 396:400 Badalík 
Fajmonová 391:371   LavickýA 
Lavický F 438:410 Mátl 
Mička 424:453 Weiss 
V posledním utkání sezony béč-
ko porazilo céčko a končí na 
třetím místě, céčko je čtvrté. Do 
vyšší soutěže postupuje BOPO 
Třebíč C.

KuželKy

-sta-

Na fotbal:

▶ ne 5. 4. 10:15  FC Velké Me-
ziříčí A - TJ Sokol Tasovice. 

▶ so 4. 4. 15:30  FC Velké Me-
ziříčí B -TJ Sokol Želetava. 

▶ so 4. 4. 10.00 mladší žáci U 
13 FC Velké Meziříčí/FŠ Tře-
bíč - MSK Břeclav.

▶ so 4. 4. 11.30 mladší žáci U 
12 Velké Meziříčí/FŠ Třebíč - 
MSK Břeclav.

Kdy a Kam


