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CO: nový specializovaný cyklistický obchod

KDE: Velké Meziříčí, ul. Novosady 48

KDY: Právě otvíráme a do konce března 2008

sleva na veškerý sortiment 10 %!!!

 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
   1. Kontrola plnění úkolů
   2. Majetkové převody
   3. Rozpočtová opatření
   4. Rozpočtová opatření – návrh na rozdělení 
   dotací neziskovým a ostatním organizacím
   5. Dotace na KP – oprava usnesení č. 10/2007 
   z 11. 12. 2007
   6. Návrh na rozdělení státní fi nanční podpory
   z Programu regenerace MPR a MPZ 
   7. Rozbor rozpočtů místních částí města VM 
   za r. 2007, rozpočet MČ na rok 2008
   8. Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2013
   – analýza fi nanční situace města přijetím 
   úvěru na ČOV Velké Meziříčí

   9. Přijaté dotace
  10. Darování projektové dokumentace kraji
   Vysočina
  11. Program prevence kriminality
  12. Plán kontrol fi nančního výboru na rok 
   2008, zápisy ze zasedání fi nančního výboru
  13. Jednací řády výborů Zastupitelstva města
   Velké Meziříčí
  14. Žádost o přehodnocení usnesení RM ve
   věci nesouhlasu se zvláštním užíváním
   místní komunikace
  15. Stanovisko ke stížnosti na svoz komunálního
   odpadu v místní části Hrbov.
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr

Ing. František Bradáč, starosta

Jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí 
se uskuteční v úterý 18. března 2008 ve 14.30 hodin v koncertním sále Jupiter clubu Velké Meziříčí

Nově otevřená Vinotéka Barborka v ulici Komenského
120/7A (bývalý Obchůdek) vás zve k návštěvě. 
V nabídce sudová, láhvová vína z vinařských oblastí 
Moravy. 
Vína si můžete zakoupit i ochutnat každý den v době 
od 9 do 11.30 a od 13 do 17 h, v pátek pro vás máme 
otevřeno do 19 h a v sobotu od 9 do 12 h.Velké Meziříčí zná své nejlepší 

sportovce za rok 2007. Vyhlášeni 
a oceněni byli při slavnostním se-

Anketa je přehlídkou sportovních aktivit ve Velkém Meziříčí

Nejlepší sportovci města jsou známi
tkání v Jupiter clubu minulý čtvrtek. 
Anketa o nejlepšího sportovce pro-
běhla letos již poosmé, opět za pod-

pory města Velké Meziříčí. „Tento 
fakt dokládá zájem ze strany vedení 
města o rozvoj sportu a především 
pak o aktivity mládeže,“ podotkl 
v úvodu ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek, který celý večer moderoval.

Sport v našem městě má dlouho-
letou tradici. Úsměvným důkazem, 
že tomu tak opravdu je, byly dnes 
již historické filmové záznamy 
sportovních utkání ve Velkém 
Meziříčí z minulého století. Ty za-
hajovaly a zakončovaly vyhlašovací 
večer. Připomněl to i Milan Dufek, 
když zmínil předloňské sté výročí 
organizovaného sportu ve Velkém 
Meziříčí. Navíc dodal, že anketa 
o nejlepšího sportovce města není 
jen o výsledcích, ale především je 
i přehlídkou sportovních aktivit 
ve městě. A že jde o přehlídku 
pestrou, potvrdil výčet nomina-
cí. (Pokračování na straně 7.)

Školáci mají 
prázdniny

Žáci všech základních i středních 
škol na území kraje Vysočina se 
v tomto týdnu těší z jarních prázd-
nin, které v našem regionu trvají do 
16. března 2008. 

Termíny jarních prázdnin se 
v rámci krajů České republiky 
meziročně posunují, a to v souladu 
s vyhláškou ministerstva školství 
o organizaci školního roku. Vzhle-
dem k tomu, že jarní prázdniny na 
Vysočině připadly letos v rámci 
republiky na poslední možný ter-
mín, budou v příštím roce školy 
na Vysočině celý cyklus jarních 
prázdnin zahajovat, a to v prvním 
únorovém týdnu. Další volné dny 
čekají školáky a studenty nejdříve 
na Velikonoce, tedy 20. a 21. března 
2008.

-ivh, svat-

Parkování bude 
omezeno

Ve čtvrtek a v pátek 
na náměstí 

zaparkujete stěží
Zítra a pozítří, tedy 13. a 14. 

března, bude na velkomeziříčském 
náměstí omezeno parkování. V Ju-
piter clubu totiž proběhne akce 
fi rmy Nowaco. Pro tuto příležitost 
budou vyhrazena parkovací místa 
na spodní straně náměstí, před 
budovou JC. 

-mrs-

Budou prořezávat lípy
Lípy na náměstí čeká nutná prořezávka. Půjde o běžnou údržbu stromů, 

tedy odstranění suchých větví a celkové prořezání. Práce mají být prove-
deny 15. března. V případě nevhodného počasí bude termín posunut.

-mrs-

Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí připravuje 
projekt na přestavbu objektu na Čechově ulici, v němž 
sídlí. V současné době využívá jenom polovinu této 
budovy. Ve druhé polovině funguje Základní škola 
a Praktická škola Velké Meziříčí, dřívější speciální 
školy. Ta by se mohla v budoucnu přestěhovat do patra 
nad školní jídelnou na ulici Poštovní a stacionáři tak 
uvolnit i druhou část budovy pro jeho potřeby. To je 
vítaná možnost, protože současná kapacita stacionáře 
nestačí pro uspokojení všech žadatelů.

Stacionář potřebuje větší prostory
Denní stacionář Nesa provozuje Oblastní charita 

Žďár nad Sázavou. Jeho služeb využívá jedenáct kli-
entů se středně těžkou až těžkou mentální retardací 
a kombinovanými vadami ve věku od 10 do 41 let 
z Velkého Meziříčí a okolí. „Současné prostory jsou 
pro stacionář nevyhovující. Jsou v budově bývalé ma-
teřské školy, kde v minulosti došlo jen k minimálním 
úpravám pro zajištění bezbariérovosti. Objekt nevy-

Dřívější speciální školy uvolní místo stacionáři
hovuje ani z hygienického a kapacitního hlediska. 
Máme jedenáct klientů a stejný počet dalších žadatelů. 
Stacionáři chybí rehabilitační místnost a terapeutická 
dílna,“ vyjmenovává ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou Jana Zelená. Ta odhaduje náklady na 
úpravy zhruba kolem osmi milionů korun. Finance 
na přestavbu se charita pokusí získat z programu 
rozvoje regionálních středisek kraje Vysočina. Radní 
města záměr charity podporují a souhlasí s tím, aby 
uvolněnou budovu využíval v budoucnu plně stacionář. 
„Ještě zbývá rozhodnout o objektu majetkově. Buď by-
chom jim budovu darovali nebo dali do výpůjčky či do 
pronájmu,“ uvádí starosta František Bradáč.

Základní škola a praktická škola
obsadí patro nad jídelnou 

S krajem Vysočina současně pokračují jednání 
o přemístění Základní školy a Praktické školy (ZŠ 
a PŠ) Velké Meziříčí do patra nad školní jídelnou na 
Poštovní ulici.                      (Pokračování na straně 2.)

Velkomeziříčští hokejisté přepsa-
li dějiny II. ligy – jako první celek 
v historii dokázal vyřadit suveré-
na základní části skupiny západ 
a aspiranta na postup do I. ligy 
ČSLH – HC DAG Rokycany.  

Nenechte si proto ujít
tyto domácí zápasy:

3. kolo čtvrtfi nále:
Pátek 14. 3. 2008  HHK Velké 
Meziříčí – HC Benátky nad Ji-
zerou. Začátek utkání v 18 hodin 
(ZS Velké Meziříčí).
Případné 4. kolo čtvrtfi nále
Sobota 15. 3. 2008 HHK Velké 
Meziříčí – HC Benátky nad Ji-
zerou. Začátek utkání v 18 hodin 
(ZS Velké Meziříčí).             -jj-

Historický úspěch velkomeziříčských hokejistů! II. liga ČSLH 
Hokejisté postupují do čtvrtfi nále play off II. ligy ČSLH

Lékaři v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích
provedli unikátní zákrok – voperovali neurostimulátor

Vozíčkáři změnila život havárie, nyní operace

Čtyřiatřicetiletý Libor Zeman (vlevo) se začátkem února letošního roku podrobil náročné operaci v Nemocnici 
svaté Zdislavy v Mostištích. Bylo mu při ní do těla voperováno elektronické zařízení – Brindleyho neurostimu-
látor –, které umožňuje ovládat nejen svěrače a nervy močového měchýře. Uprostřed Vladimír Pištěcký, první 
pacient, který byl takto operován před sedmi lety v Brně. Zcela vpravo Václav Krása, předseda Národní rady 
osob se zdravotním postižením. (Pokračování na straně 3.)                                           Text a foto: Iva Horká

V kategorii sportovců jednotlivců do dvanácti let byly oceněny i tři 
hokejové naděje velkomeziříčského HHK.    Foto: Martina Strnadová

Mezi družstvy nad devatenáct let zvítězily házenkářky Sokola Velké Meziří-
čí. Diplom spolu se svými svěřenkyněmi přebral i Stanislav Tvarůžek, který 
byl krom toho oceněn i jako nejlepší trenér.         Foto: Martina Strnadová

začíná v pondělí 17. března – blíže viz strana 9.
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Dřívější speciální školy uvolní místo stacionáři
(Pokračování ze strany 1.)
Před přestěhováním budou nové prostory pro ZŠ 

a PŠ potřebovat také úpravy, zejména zajištění bezba-
riérovosti a další. Výsledkem jednání města s krajem 
je varianta, že tyto vnitřní úpravy zajistí a zafi nancuje 
zřizovatel školy, tedy kraj. „Máme na to již zpracova-
ný projekt. Bezbariérovost zajistíme dvěma způsoby 
– uvnitř zřídíme schodolez a zvenku postavíme do 
patra rampu. Úpravy budou stát čtyři a půl až pět 
milionů korun,“ potvrzuje vedoucí odboru školství, 
mládeže a sportu kraje Vysočina Zdeněk Ludvík. 
Ten dodává, že snahou kraje bude dokončit akci přes 

 1. Rada města souhlasila s parkováním 50 vozů fi r-
my NOWACO Czech Republic s. r. o. na náměstí 
v prostoru před Jupiter clubem ve dnech fi remního 
školení 13. 3. až 14. 3. 2008. Místo bude zajištěno 
městskou policií.

 2. Rada města schválila uzavření přiložené Smlou-
vy o projednání, vstupu a podmínkách provedení 
prací za účelem propojení plynovodního přivaděče 
pro obce Hrbov a Svařenov při akci „Velké Mezi-
říčí – plynofi kace místní části Hrbov a Svařenov“ 
na pozemku, který má společnost AGRO-Měřín, 
a. s. a o úhradě způsobených škod.

 3. Rada města schválila následující rozpočtová 
opatření:
1. Zdroj:  5,3 tis. Kč – rezerva neúčelová
 Rozdělení:  1,4 tis. Kč – oprava zábradlí 
    – vjezd do města 
   3,9 tis. Kč – oprava sloupu
    VO – Lipnice
2. Zdroj:  6,6 tis. Kč – rezerva místní části 
    Hrbov
 Rozdělení:  6,6 tis. Kč – PD akce novostavba 
    vodovodu Svařenov, 
    prodl. řadu 3
3. Zdroj: 13 tis. Kč – rezerva neúčelová 
 Rozdělení: 13 tis. Kč – náklady hrazené 
    městem – doplatek 
    rozdílu nákladů na 
    kurz „Práce s počí- 
    tači“ pro seniory 
    v Základní škole 
    Sokolovská, Velké 
    Meziříčí
4. Zdroj: 5 tis. Kč – rezerva neúčelová 
 Rozdělení: 5 tis. Kč – dotace na zakoupení 
    pohárů a medailí na 
    mezinárodní turnaj 
    amatérů v hokeji 
    – K. Vidlákovi. 
    Rada města souhla-
    sila s použitím znaku 
    města na reklamním 
    plakátu k této akci.

 4. Rada města schválila zvýšení nájemného v ne-
bytových prostorách ve školských zařízeních 
a kulturních domech města Velké Meziříčí na 
období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 o 2 %. Rada 
města dále schválila zvýšit nájemné v nebytovém 
prostoru – objekt č. 2015 na ul. K Novému nádraží 
(autobusové nádraží) ve Velkém Meziříčí na ob-
dobí 1. 4. 2008 až 31. 3. 2009 o 2 %.

 5. Rada města souhlasila s instalací datových sí-
ťových rozvodů pro poskytování internetových 
služeb v domech na ul. Bezručova 1520 a 1543 

a s instalací kabelového venkovního převěsu 
jednotlivých domů s domem na ul. Bezručova 
1552. Firma Matrigo s. r. o. zajistí, že instalací 
datových síťových rozvodů a kabelovým převěsem 
nebude rušen přenos dat jiných médií (televize, 
rozhlas aj.).

 6. Rada města schválila výroční zprávu o posky-
tování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů v roce 2007.

 7. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti 
a vyúčtování dotace na provoz Denního stacio-
náře Nesa za rok 2007 a souhlasila s rozšířením 
Denního stacionáře Nesa do prostor celé budovy 
Čechova 1660/30, jakmile se tyto prostory uvolní. 
Rada města nemá námitky proti přípravě projektu 
na rekonstrukci budovy Čechova 1660/30. Rada 
města uložila při jednání o rozšíření prostor 
Denního stacionáře projednat řešení prostor tak, 
aby mohlo být přijato více klientů z Velkého 
Meziříčí.

 8. Rada města souhlasila s přesunem dopravního 
značení č. IP 13 b – „parkoviště s parkovacím 
kotoučem“ z parkovacího pruhu před prodejnou 
„Dárky Nedoma“ na parkovací pruh na protější 
straně před prodejnou „Boty Štipák“.

 9. Rada města doporučila Zastupitelstvu města toto 
rozdělení přislíbené státní fi nanční podpory v Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ v roce 2008:
a) 184.926 Kč na obnovu nemovité kulturní 

památky – restaurování dřevěného trámo-
vého stropu v zasedací místnosti radnice ve 
Velkém Meziříčí, č. p. 29, rejstříkové číslo 
ÚSKP: 32261/7-4552

b) 965.074 Kč na obnovu nemovité kulturní pa-
mátky – kostela sv. Mikuláše na Náměstí ve 
Velkém Meziříčí, parc. č. 1 a 2, k. ú. Velké Me-
ziříčí, rejstříkové číslo ÚSKP: 23024/7-4547 
(bližší specifi kace obnovy: oprava fasády lodi 
kostela).

10. Rada města souhlasila s předloženou projek-
tovou situací navrhovaných stavebních úprav 
objektu fi rmy ARCHITEKTONIKA 3000, spol. 
s r. o. Brno na pozemku parc. č. 1568/10, včetně 
navrhovaného rozšíření stávající komunikace pro 
vybudování parkovacích míst a současně souhla-
sila s výší nájemného za část užívaného pozemku 
parc. č. 1568/2 o výměře 85 m2. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou do doby kolauda-
ce plánované výstavby s následným odprodejem 
předmětné části pozemku parc. č. 1568/2 na 
základě nové žádosti, doložené příslušným ge-
ometrickým plánem.

Josef Komínek, místostarosta

Zprávy z jednání Rady města z 5. 3. 2008

Stejně jako v minulých letech, 
tak i v roce letošním, zajišťuje 
město Velké Meziříčí v souladu 
se zněním zákona o ochraně ve-
řejného zdraví běžnou ochrannou 
deratizaci. Jde o opatření směřující 
k ochraně zdraví osob a k ochraně 
životních a pracovních podmínek 
před původci a přenašeči infekč-
ních onemocnění. Jde především 
o populace hlodavců, z nichž vše-
obecně nejrozšířenější je potkan. 
Jeho populace je ve Velkém Mezi-
říčí sledována a soustavně tlumena. 

Deratizace města začíná příští pondělí

letní prázdniny tak, aby se základní škola a praktická 
škola mohly na podzim stěhovat do nového.  Město 
provede na vlastní náklady venkovní úpravy budovy, 
tedy zateplení fasády, včetně případné výměny oken 
či opravy střechy. „Na zateplování budov se pokusíme 
získat peníze z grantu,“ dodává starosta.

V minulosti se o úpravách prostor nad jídelnou pro 
ZŠ a PŠ již jednalo. Tehdy kraj požadoval, aby město 
převzalo zřizovatelskou funkci školy a za to městu 
nabízel fi nancování nezbytných úprav. Tento návrh se 
nesetkal s podporou vedení města Velké Meziříčí.

Martina Strnadová

Letošní rok je pro Velké Mezi-
říčí významný. Před šesti sty lety 
totiž získalo plná městská práva. 
Velkomeziříčským je udělil roku 
1408 moravský velmož a vladař 
Lacek z Kravař spolu s Anežkou 
z Meziříčí. Toto důležité právní 
privilegium spolu s Velkým Meziří-
čím získala i Velká Bíteš. Bítešští se 
dokonce mohou pochlubit původní 
listinou z roku 1408 stvrzující tento 
důležitý právní akt. Oběma městům 
současně ji udělil Lacek na hradě 
Fulneku. „Meziříčští uchovávají 
ve svém archivu bohužel už jen 
konfirmační listinu tohoto aktu 
z roku 1417, kterou tehdejší král 
Václav IV. potvrdil původní Lac-
kovo privilegium. O listinu z roku 
1408 přišli již v 15. století v době 
husitských válek,“ říká vedoucí 
velkomeziříčské pobočky státního 
okresního archivu Žďár nad Sáza-
vou Mgr. Martin Štindl, Ph.D. ten 
vysvětluje, za co vlastně Meziříčští 
tato privilegia získali a čím pro ně 
byla tak významná. 
Meziříčští si svoje privilegium 

vysloužili
Když roku 1375 zemřel markrabě 

moravský Jan Jindřich, bratr Karla 
IV., o Moravu začala válka mezi 
jeho syny Joštem a Prokopem. 
Lacek stál na straně Jošta. Stou-
penci Prokopa – Leopold Krajíř 
z Krajku a Jan Sokol z Lamberka 
– ovládli Lackův hrad v Náměšti 
nad Oslavou. Ten proti nim svedl 
o hrad válku a právě měšťané 
z Meziříčí a Bíteše mu pomohli 
k vítězství. Za to byla Meziříčským 
a Bítešským Lackem udělena plná 
městská práva.
Právo odúmrti bylo střeženým 

městským právem
Lacek z Kravař byl v té době svr-

chovaným majitelem meziříčských 

statků a jejich univerzálním dědi-
cem. Vlastním odstupem od práva 
odúmrti rozšířil dědická práva ve 
prospěch poddaných měšťanů. Pře-
nechal jim totiž své vrchnostenské 
právo na majetek umírajících, kteří 
nemají dědice. Z listiny se lze přímo 
dočíst: „…dali sme a moci tohoto 
listu dáváme věčně všecky odmrti 
a naše odmrtné nápady… i tudiež 
plné měscké právo...“ Stalo-li se, 
že zemřel někdo bez přímých pří-
buzných, majetek tak zůstal obci 
a sloužil k veřejnému prospěchu. 
Z dalších ustanovení listiny vyplý-
vá, že toto privilegium nezískali jen 
obyvatelé města, ale také z před-
městí. „To bylo velice důležité. 
Ustanovení sjednocovalo obyva-
telstvo v jednotnou obec měšťanů 
a posilovalo jejich právní postavení 
vůči venkovským poddaným. Cel-
kově podporovalo i demografi cký 
vývoj. Docházelo k přílivu obyva-
tel do města,“ vyjmenovává Martin 
Štindl hlavní výhody právního pri-
vilegia, uděleného městu Lackem 
z Kravař. Ten 
byl mimo jiné 
známým pod-
porovatelem 

Deratizace bude probíhat v termínu 
od 17. března do 18. dubna 2008 
a v letošním roce bude opět reali-
zována v objektech předškolních 
a školních zařízeních v majetku 
města a na veřejných prostran-
stvích. Práce bude provádět spe-
cializovaná firma Ing. Jaroslav 
Drbálek – DERATEX, ochranná 
dezinfekce DDD. Deratizaci kana-
lizační sítě provádí VODÁREN-
SKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a. s., divize Žďár nad Sázavou. 
Podnikatelské a další subjekty de-

ratizaci provádějí v rozsahu stano-
veném zákonem, a to jako součást 
čištění a běžných technologických 
a pracovních postupů. V souvislos-
ti s potřebou aktualizace informací 
o rozšíření potkana žádáme občany, 
aby se s případnými poznatky o je-
ho výskytu na veřejných prostran-
stvích obraceli na odbor životního 
prostředí MěÚ Velké Meziříčí (tel. 
566 501 120, 566 501 127), nebo 
přímo na telefon fi rmy deratizaci 
provádějící (tel. 603 813 643 ).

MěÚ, odbor ŽP

Přerod městečka Meziříčí v město vyvrcholil roku 1408
husitství a obhájcem mistra Jana 
Husa před koncilem kostnickým. 
Právo odúmrti se stalo ústředním 
městským právem, které si měšťa-
né střežili a nechávali příležitostně 
potvrzovat. Dochovaly se tak proto 
ještě další konfi rmační listiny z 15. 
až 18. století.
Dění v Meziříčí dokládá městská 

kniha 
Vedle konf irmačních list in, 

které přímo stvrzují právní akt 
udělení plných městských práv 
Velkému Meziříčí, se dochovala 
městská kniha. Ta od osmdesátých 
let čtrnáctého století do poloviny 
patnáctého zaznamenává důležité 
změny související s postupným pře-
rodem městečka Meziříčí v město. 
Není kronikou, spíše pamětní 
sbírkou nejrůznějších záznamů ve-
řejnoprávního, účetního, soudního 
a gruntovního charakteru. Jako 
vůbec nejstarší velkomeziříčská 
písemnost je stejně jako konfir-
mační listiny uložena ve zdejším 
archivu.            Martina Strnadová

► Vedoucí vel-
komeziříčského 
archivu Martin 
Štindl ukazuje 
originál kon-
fi rmační listiny 
z roku 1417, 
kterou král 
Václav IV. po-
tvrdil Velkému 
Meziříčí plná 
městská práva.
Foto: Martina 

Strnadová

Na pozemcích ve vlastnictví 
města Velké Meziříčí v Riegro-
vých sadech – tj. lesoparku nad tratí 
Českých drah – bude ještě do konce 
zimy provedeno skácení suchých, 
proschlých, nemocných, netvár-
ných či přehoustlých jehličnatých 
a listnatých stromů a keřů. Zásah 
vychází z provedené inventariza-
ce zeleně, která ukázala, že zeleň 
v této lokalitě je ve špatném zdra-
votním stavu a je třeba postupně 
odstraňovat nemocné a nevhodné 
jedince. S pracemi bylo započato 
na malé části území už v minulém 
roce. Při letošním probírkovém 
zásahu bylo vyznačeno červenou 
barvou 106 stromů – borovice, 
modřín, javor, t rnovník akát, 
dub, lípa, jeřáb, bříza, vrba, topol, 
třešeň a jírovec maďal. Dále to je 
16 ks keřů bezu černého. Některé 
stromy rostoucí v blízkosti staveb 
budou z důvodu ochrany majetku 
skáceny odbornou fi rmou. Ostatní 
těžba bude provedena v tzv. samo-
výrobě až na výjimky bez přerušení 
provozu na komunikacích. Žádáme 
proto veřejnost, aby dbala při pro-
cházení lesoparkem v době prací 
zvýšené opatrnosti. 

Odbor ŽP městského úřadu
Úprava údolí

Projekt řeší návrh úpravy údolí 
rozkládajícího se nad železniční 
tratí ČD, které se nazývá Riegrovy 
sady. Byly založeny stejně jako sady 
Čechovy, které se nacházejí pod tra-
tí ČD nad areálem bývalého Svitu, 

počátkem minulého století místním 
okrašlovacím spolkem. 

Zadání
Na základě objednávky od měs-

ta Velké Meziříčí bylo společností 
Čtyřlístek spol. s r. o., Bystrcká 40 
v Brně provedeno zaměření celého 
údolí a zpracovány vlastnické 
vztahy k pozemkům. Proběhla 
inventarizace zeleně. Výsledkem 
těchto podkladů byl návrh technic-
kých a sadových úprav údolí. 

Současný stav území
Jde o pomalu se svažující údolí 

potůčku, který protéká klikatě údo-
lím. Potůček vytéká z betonového 
propustku pod svahem, na kterém 
se nachází sportovní hřiště. Na po-
tůčku jsou svépomocně vybudovány 
malé vodní nádrže. Ve spodní části 
údolí je zahrádkářsky obdělávaná 
plocha. Potok ústí do propustku 
pod železniční tratí. Příkrý svah 
na pravé straně údolí je zalesněn 
vzrostlou zelení, jde většinou o vy-
soko vyvětvené a proschlé stromy. 
V současné době je celé údolí ne-
udržované, vedlejší pěšiny a cesty 
jsou ve špatném stavu, provádí se 
zde jen nutná údržba zeleně a lec-
kde se najde i komunální odpad. 
Inventarizace zeleně zjistila, že se 
nachází ve špatném stavu, ale přes-
to plní svou nezastupitelnou funkci 
uprostřed města. Doporučuje se pro-
vést zdravotní probírku na základě 
odborného posouzení. Je možné 
postupně odstraňovat nemocné 
stromy a místo nich vysazovat 

kvalitnější stromy s delší životností.
Stavební úpravy

Stavební úpravy řeší úpravy po-
toka, vybudování dětského hřiště, 
odpočinkové plochy, dvou menších 
jezírek na toku potoka a většího 
rybníčku ve spodní části potoka. 
Počítá se s úpravami přístupových 
pěšin a cest. Hřiště a odpočinkové 
plochy a další území údolí bude 
vybaveno mobiliářem jako jsou 
lavičky, odpadkové koše atd.

Sadové úpravy
Sadové úpravy údolí spočívají 

v návrhu ozelenění odpočinkových 
ploch, dětského hřiště, jezírek, ryb-
níčku a potoka.

Závěr
Jde o značné změny stávajícího 

stavu ve prospěch obyvatel města, 
zejména maminek s dětmi a starších 
občanů.

Je to v podstatě rehabilitace této 
nyní zanedbané, a proto málo vyu-
žívané a přitom cenné části území 
města, jakých není nazbyt. Projekt 
bude nyní projednáván v komisi ži-
votního prostředí města a pak v dal-
ších orgánech města či městského 
úřadu. Aby se s návrhem mohli 
seznámit i obyvatelé města, byly 
podstatné části projektu vystave-
ny ve vstupních prostorách měst-
ské radnice a kina. Byli bychom 
rádi, kdybyste se po seznámení s ná-
vrhem řešení k němu sami vyjádři-
li. Využijte této možnosti ovlivnit 
rozsah a postup řešení úpravy údolí 
Riegrových sadů.    Odbor ŽP MěÚ

Lidé se mohou vyjádřit k úpravě Riegrových sadů

Harmonogram blokového čištění jaro 2008
Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích 

v uvedených dnech od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, 
aby svá vozidla v uvedených dnech neparkovali na ko-
munikacích a umožnili technickým službám provést 
úklid, a to i na parkovištích. 
 Datum Ulice
Sobota 15. 3. Vrchovecká, Radnická, Náměstí, Ko-

menského, Kostelní, Rozkoš, U Bašty, 
Mlýnská (od 10.00)

Úterý 18. 3. Zámecká, Zámecké schody, K Ra-
kůvkám, Obůrka, Hornoměstská (nad 
živými ploty), parkoviště Koníček

Středa 19. 3. Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaš-
tany, Krátká, Ke Třem křížům, Lesní, 
Pod Sýpkami, Skřivanova

Čtvrtek 20. 3. U Světlé, Sportovní, K Novému světu, 
Luční, J. Zahradníčka,  Záviškova

Pátek 21. 3. Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, 
Na Pískách, Polní, Hliniště, Nová říše, 
Strmá

Úterý 25. 3. Jižní, Školní, Oslavická, Mírová, 
Pionýrská

Středa 26. 3. Čermákova, Markova, Demlova, 
Emilie Zachardové, Zdenky Vorlové 

Čtvrtek 27. 3. Třebíčská, K Novému nádraží

Pátek 28. 3. Pod Strání, Ostrůvek, Nábřeží, Lip-
nice, autobusové nádraží, vlakové 
nádraží

Úterý 1. 4. Družstevní, Nad Plovárnou, Bezručo-
va, Nádražní, Nad Tratí, Malá stránka, 
V Jirchářích,

Středa 2. 4. Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, 
Hřbitovní, Moráňská, Pod Hradbami, 
Podhradí

Čtvrtek 3. 4. Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Ja-
roše, Karla Pánka, Čechova, Boční, 
Bezděkov

Pátek 4. 4. Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. 
Josefem, Kolmá, Krškova

Úterý 8. 4. Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), 
Nová, Příční, Na Spravedlnosti, 
Křižní, K Buči, Slepá 

Středa 9. 4.  Hliniště
Čtvrtek 10. 4. Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd 

k Buildingu, příjezd k Agadosu, Kar-
lov (nad živými ploty)

Pátek 11. 4. Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupež-
ník

V případě nepříznivého počasí, bude blokové 
čištění provedeno v náhradním termínu, což je 
následující pondělí.                                            -TS-

Jarní úklid města zahájí již tuto sobotu
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OKÉNKO KRAJE

Simeona Zikmundová
odchází z krajského úřadu

Ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina Simeona Zikmundová 
odchází ze své funkce. Na konkrétním termínu odchodu z úřadu, 
v jehož čele stojí od vzniku kraje v roce 2001, se současná ředitelka 
domluví s hejtmanem kraje Vysočina. Odejde po vzájemné domluvě. 
Důvodem odchodu první ženy krajského úřadu je pracovní příležitost 
mimo kraj Vysočina. Tuto příležitost chápe jako zdravou změnu po 
téměř osmi letech práce pro kraj Vysočina, jehož úřad je v současné 
době plně funkční a dostatečně stabilizovaný. Nový ředitel krajského 
úřadu bude vybrán na základě výběrového řízení. Termín vyhlášení 
výběrového řízení není v této chvíli stanoven. Ředitel Krajského úřadu 
kraje Vysočina je hlavním nadřízeným všech jeho zaměstnanců, kterých 
je v současné době 389. Jmenování nového ředitele bude muset schválit 
ministr vnitra.                                                                                 -svat-

Rada kraje Vysočina doporučila 
krajskému zastupitelstvu schválit 
navýšení finančních prostředků 
na dětská dopravní hřiště. Mezi 
devět měst tak bude rozdělena 
částka 1.547.000 korun, rozpočet 
na rok 2008 přitom počítal pouze 
s částkou 1.500.000 korun. Žádost 
o dotaci na projektovou dokumen-
taci, úpravu nebo výstavbu no-
vého dětského dopravního hřiště 
(DDH) zaslalo na krajský úřad ve 
stanoveném termínu 10 obcí. Po 
vyhodnocení musela být bohužel 
jedna ze žádostí pro nesoulad se 
Zásadami zastupitelstva pro po-
skytování dotací vyloučena. Dů-
vodem k rozhodnutí krajské rady 
o navýšení fi nančních prostředků 
o 47.000 korun byla snaha uspo-
kojit všechny žádosti obcí v plné 
výši a podpořit tak rozvoj dopravní 
výchovy našich nejmenších účast-
níků silničního provozu. O navý-

Dotaci na dětské dopravní hřiště 
dostane devět obcí z Vysočiny

šení dotace bude Zastupitelstvo 
kraje Vysočina rozhodovat na svém 
zasedání 25. března 2008. V loň-
ském roce vyčlenilo Zastupitelstvo 
kraje na sedm dětských dopravních 
hřišť celkem 1.566.975 korun. Za 
tuto částku pořídily obce jízdní 
kola, cyklistické helmy, semafory 
a další vybavení. Jedno dopravní 
hřiště bylo nově vybudováno ve 
Světlé nad Sázavou.

DDH v kraji Vysočina:
Bystř ice nad Pernštejnem, 

Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, 
Štoky, Humpolec, Chotěboř, Jih-
lava, Kostelec, Polná, Náměšť nad 
Oslavou, Nové Město na Moravě, 
Pacov, Pelhřimov, Kamenice nad 
Lipou, Světlá nad Sázavou, Telč, 
Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Moravské Budějovice, Velké Me-
ziříčí, Žďár nad Sázavou.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Bertíci přivezli na Vysočinu
489 482 korun 

Prostředky z projektu zvýší šance dětí na samostatné uplatnění.
Zástupci osmi dětských domovů z kraje Vysočina převzali z rukou 

náměstka hejtmana kraje Vysočina Václava Kodeta a regionálního ředi-
tele prodejen maloobchodní značky Albert Miroslava Habela certifi káty 
v celkové výši 489 482 korun. Všechny získané fi nanční prostředky jsou 
určeny na vzdělání dětí a jejich další osobnostní rozvoj. Tato částka se 
vybrala v charitativním projektu S Bertíkem za dětským úsměvem, který 
každoročně organizuje síť prodejen Albert a pomáhá tak zvýšit šance 
klientů dětských domovů na úspěšné uplatnění v samostatném životě po 
opuštění bran dětského domova. Největší díl získaly děti z Ústavu soci-
ální péče v Křižanově, a to 154.369 Kč. Děti z Dětského domova v Telči 
se zase mohou těšit na mnoho příjemných zážitků. „Získané prostředky 
z Bertíku letos využijeme zejména na sportovní aktivity dětí,“ řekl Milan 
Opravil z Dětského domova v Telči. Dětský domov v Humpolci naopak 
využije získané peníze na vzdělání dětí. „Spolu s letošní částkou jsme za 
posledních osm let pomohli dětským domovům příspěvkem přesahujícím 
45 milionů korun,“ připomněl Petr Chadraba, manažer projektu S Bertí-
kem za dětským úsměvem. „Skutečná hodnota, kterou děti zprostředko-
váním vzdělávacích aktivit získávají, se ale nedá vyčíslit,“ dodal.

Kampaň S Bertíkem za dětským úsměvem trvala od 14. listopadu 2007 
do 1. ledna 2008. Seznam dětských domovů a dalších institucí zapojených 
do projektu Bertíci najdete na webových stránkách www.ialbert.cz.

Příznivce vážné hudby potěšila 
Komorní filharmonie Vysočina, 
která v úterý 4. března po čase 
opět zavítala do Velkého Meziří-
čí. V rámci cyklu Hudba městům 
Vysočiny vystoupil v Jupiter clubu 
čtrnáctičlenný, převážně smyčcový 
orchestr s jednou fl étnou a varhana-
mi pod vedením šéfdirigenta Jiřího 
Jakeše. Jako sólistka se spolu s hu-
debníky posluchačům představila 
sopranistka Dana Fučíková, jež 
často koncertuje i v zahraničí. Ve 
Velkém Meziříčí zazněly v jejím 
podání Laudate dominum W. A. 
Mozarta, Panis angelicus C. Franc-
ka a modlitba Normy z opery Casta 
diva od V. Belliniho. Další skladby, 
které filharmonie nabídla poslu-
chačům, byly z díla K. Stamice,

A. Vivaldiho, a A. Corelliho či 
Air od J. S. Bacha. Humoreskou 
od Antonína Dvořáka se jihlavští 
hudebníci s velkomeziříčskými 
posluchači rozloučili.

Komorní fi lharmonie Vysočina 
hraje jako profesionální orchestr 
již od roku 2003. Za dobu své exis-
tence doprovázela při koncertech 
i řadu předních sólistů, jako třeba 
Evu Urbanovou, Štefana Margitu, 
Pavla Šporcla či Romana Patočku. 
Profesionální hudebníci fi lharmonie 
se snaží navázat na tradici Gustava 
Mahlera, Bedřicha Smetany, Jana 
Václava Stamice a dalších, kteří 
působili v našem kraji a význam-
ně zasáhli do světového hudebního 
dění.

Martina Strnadová
S Komorní fi lharmonií Vysočina vedenou šéfdirigentem Jiřím Jakešem se 
představila sólistka Dana Fučíková.                Foto: Martina Strnadová

Komorní fi lharmonie Vysočina se rozloučila Humoreskou

Plesovou sezonu ve velkomeziříčském kulturním centru zakončil mi-
nulou sobotu ples Jupiter clubu (JC). Ten navštívili především účastníci 
tanečních kurzů pro dospělé, ale nejenom oni. Přišli i ti, kteří mají rádi 
společenské tance všeho druhu a chtěli se třeba něčemu novému opět 
přiučit. Příležitost měli, neboť přijela taneční mistrová Vlasta Buryanová 
a spolu s ní tanečníci z taneční školy Starlet. Na parketu ji přivítal Milan 

Dufek, ředitel Ju-
piter clubu, který 
pořádá tradiční 
taneční kurzy 
pro mládež, ale 
nově (zhruba tři 
roky) také pro 
dospělé. Mladí 
kolegové z br-
něnské tančírny 
Salsa předvedli 
ukázku, jak 
jinak než salsy. 
Základní kroky 
– mambový, 
rumbový a ku-
bánský, – jed-
noduché shines 
či footworky, 
nejdůležitější 
taneční principy 
jako držení v pá-
ru, leading nebo 
following, otoč-
ky, openbreak, 
pikaboo anebo 
pivotovou otoč-
ku a další, to vše 

Ples Jupiter clubu zakončil sezonu
je potřebné ke zvládnutí divokého 
tance jakým salsa je. Pochopitelně 
tanečníci ze Starletu už všechny 
složité figury ovládali perfektně 
a Velkomeziříčským je zatančili 
s opravdovým nasazením. Na 
účastníky plesu pak čekala krátká 
výuka základního kroku salsy, 
kterou vedla Vlasta Buryanová. 
To vše se odehrálo v první půli ve-
čera, a poté už parket patřil jenom 
našim tanečníkům. Aby si mohli 
zatančit všechno to, co se naučili 
v kurzu, je potřeba ta správná mu-
zika. Tu nabídli hudebníci z Brna 
– skupiny Luisovi sirotci a Luky 
Band. V jejich repertoáru nechy-
bělo nic, co k takovému  večeru 
patří. To byly například skladby 
k tancům jako waltz, jive, pomalý 
jive, polka, valčík, rokenrol, foxtrot, 
cha-cha a další.

„Taneční pro dospělé zažívají 
obrovský boom, zaznamenali jsme 
to i my v naší škole a já osobně 
učím třeba i v neděli,“ podotkla 
V. Buryanová. Ta by měla vést 
taneční kurzy ve Velkém Mezi-
říčí i nadále. „Vzhledem k tomu, 
že počet párů na tanečních pro 
dospělé se  zvýšil, uvažujeme 
o tom, že bychom pro příští se-
zonu kurzy rozdělili. Jeden bude pro začátečníky a druhý pak 
pro pokročilé,“ doplnil Milan Dufek.                        Iva Horká

Na ples Jupiter clubu zavítala také taneční mis-
trová Vlasta Buryanová, která přítomné naučila 
základní kroky salsy. Přítomné přivítal ředitel JC 
Milan Dufek.                                 Foto: Iva Horká

Když se dnes již čtyřiatřicetiletý Libor Zeman ve svých dvaceti letech 
projížděl na motorce kolem svojí vesnice, netušil, že pár vteřin mu do-
slova převrátí jeho život naruby. Havárie, zlomenina páteře, přerušená 
mícha a invalidní vozík. Diagnóza byla neúprosná – kompletní spastická 
paraplegie, tedy křečovité ochrnutí dolní poloviny těla. Vozík, který se 
stal jeho neodmyslitelnou součástí, je však jen viditelná část problémů 
u takového postižení. Horší je, že v mnoha případech nemůže správně 
fungovat močový měchýř, postupně se začne prudce zhoršovat stav ledvin, 
což paraplegiky přímo ohrožuje na životě. Libor Zeman z Nového Města 
na Moravě o tom ví své.

Zjistil si, že existuje náročná a poměrně drahá operace, při které se nej-
prve přeruší nervy, které způsobují křečovité stažení močového měchýře, 
a posléze se voperuje takzvaný Brindleyho neurostimulátor. Elektronické 
zařízení o velikosti zhruba 3×2 cm, které umožňuje ovládat svěrače a ner-
vy močového měchýře, podobným způsobem i konečník a erekci. Člověk 
pak pomocí „tlačítek“ tyto potřebné funkce ovládá.

Jak operace probíhá?

Operace spočívá na dvou principech (jde vpodstatě o dvě operace 
v jedné). V první fázi se přeruší nervy, vedoucí informace z močového 
měchýře a pánevních orgánů (tzv. sakrální deaferentace SDAF). Tím se 
dosáhne snížení tlaku moči v měchýři a zajistí se ochrana funkce ledvin 
a kontinence moči. 

Ve druhé fázi se na nervy, vedoucí pokyny z míchy do močového měchýře 
a pánevních orgánů, implantují elektrody neurostimulátoru. Elektrody jsou 
spojeny kabely s přijímačem implantovaným v podkoží břicha. Po operaci 
si na kůži nad něj pacient přikládá vysílač, který přenáší elektrickou energii 

Lékaři v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích provedli unikátní zákrok – voperovali neurostimulátor

Vozíčkáři změnila život havárie, nyní operace (Pokračování ze strany 1.)

přijímači a stimuluje tím nervy močového měchýře tak, aby se 
vyprázdnil. Podobně je tomu i v případě odchodu stolice.

Zmíněnou operaci podstoupilo ve světě již tři tisíce pacientů, 
v Česku zatím deset lidí. Vůbec prvním byl Vladimír Pištěcký 
z Brna. Vždy ji prováděl jediný lékař, MUDr. Jan Doležel PhD. 
Dosud však tato operace nebyla nikdy hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění a náklady okolo půl milionu korun si pacienti mu-
seli zajistit sami. Libor Zeman neúspěšně sháněl peníze a až díky 
spolupráci senátora Josefa Novotného, MUDr. Jaroslava Tvarůžka 
z Nemocnice sv. Zdislavy (NSZ) v Mostištích a ředitele VZP MU-
Dr. Pavla Horáka se našel způsob, jak Liborovi Zemanovi pomoci. 
VZP zavedla od letošního roku tuto operaci mezi hrazené výko-
ny. Pak už „jenom“ zbývalo zajistit technické provedení operace.

MUDr. Doležel nyní pracuje v Nemocnici sv. Zdislavy, a proto 
se nemocnice dohodla s VZP, že v případě Libora Zemana zaplatí 
samotný výkon, respektive lékařskou část operace a pojišťovna 
zaplatí přístroj. Ten má podle sdělení lékařů životnost asi třicet 
let, pacientům se tedy nevyměňuje.

Libor Zeman se operaci podrobil 8. února 2008 v NSZ. Zákrok, 
trvající více než pět hodin, se podařil a pooperační vývoj zdra-
votního stavu pacienta je velmi optimistický. To ostatně potvrdil 
i sám mladý muž na tiskové konferenci, konané v pondělí 10. 
března 2008 přímo v mostišťské nemocnici. Spolu s ním o svých 
potížích a následné operaci hovořil další pacient – Vladimír Piš-
těcký –, který byl operován před sedmi lety v jedné z brněnských 
nemocnic. Ten zdůraznil, že největší pozitivum pro něho je, že 
se zbavil závislosti na doktorech.

Tento případ je dobrou zprávou pro všechny, kteří mají obdobné problé-
my jako Libor Zeman. Všeobecná zdravotní pojišťovna také díky tomuto 
zdařilému zákroku (a po konzultacích a ve spolupráci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením ČR a člena senátního zdravotního vý-
boru Josefa Novotného) 
našla způsob, jak tako-
vé operace fi nancovat. 
Došlo tedy k systémové 
změně – hrazení tohoto 
typu operací z veřejného 
zdravotního pojištění.  

 Připravila:
Iva Horká 

(Zdroj: TZ NSZ)

Zleva: MUDr. Jaroslav Tvarůžek z Nemocnice sv. Zdislavy (NSZ), MUDr. Jan 
Doležel Ph.D., kteří operaci L. Zemana prováděli, senátor ing. Josef Novotný 
a Libor Zeman (vpopředí) se sešli na tiskové konferenci v NSZ.       Foto: Iva Horká

Mladí tanečníci z brněnského klubu 
Salsa předvedli ukázku tanečního 
hitu – salsy.  

Foto: Iva Horká



někde na oběd, váhaví gringos ho nestihnou dojíst, ale prostě paráda.
Gringos říkají místní všem bílým, nejen Američanům. Na nás se ale 

některé stařenky tak mile dívají a říkají tak mile gringitas, asi jako bílé 
slečinky.

Ayacucho byla víceméně vesnice. Teď ve srovnání s Cuskem bylo 
mnohem víc peruánštější, ani bělochy jsme tam moc neviděli, tržiště, 
všude prach, děti si nás tolik nevšímaly. Tady děti docela žebrají, nebo se 
nám snaží prodat pletené postavičky navlíkatelné na prsty. Včera u jídla 
si k nám nějakej chlapeček jen tak přisedl. Je to tu jiné. Ale Cusko je 
krásný město. Strávíme tu teď 4 dny pofl akováním a objevováním. Po 
třech dnech natřásání v autobusech si zasloužíme chvíli sedět na místě 
a nenatřásat se….:o)

MÉ PRVNÍ SETKÁNÍ S KOKOU
Jižní Amerika, to je koka. Coca Cola, kokain, maté de coca. Ve všech 

průvodcích vás nabádají, ať si nevozíte do Čech koku, že je to zakázané. 
Snad každý Čech se těší na ochutnání čaje z koky, 
který je tu legálně všude k dostání. Když jsme 
dorazily k Radunce, měly jsme trochu rozhou-
pané žaludky z těch zatáček. Došly jsme k ní do 
domku a mně se žaludek pořád nějak houpal. 
Na horskou nemoc pomáhá koka. Uvařili jsme 
čaj z koky, dvakrát jsem si srkla a už šel ven… 
Zvracela jsem asi potřetí v životě (krásná trojka 
Máchovo jezero – Předboř – Ayacucho…:o), 
tak nevím, jestli budu mít na koku ještě někdy 
chuť. Hance a Petře chutná, Radka nepije skoro 
žádné čaje. Dnes ráno jsme si po několika dnech 
dali poklidnou snídani s černým čajem a byl to 
balzám…

Taky jsme již měli tu čest ochutnat Inca kolu. 
Takové žluté pití, které je hodně sladké a chutná 
jako rozpuštěné Pedro. Dá se to…:o) 

Z nadmořské výšky nám zatím nic moc není, 
nastoupali jsme to opravdu postupně. Akorát Radka má nějaké trochu 
kašlací nastydnutí, ale jinak jsme v pohodě.

Teď budeme do pátku v Cusku a v sobotu vyrážíme na Machu Picchu. 
Kájovi se podařilo zarezervovat nám klasický Inca Trail, zaplatil i zálohu, 
tak snad to dopadne. Tady je všechno do poslední chvíle trochu nejisté, 
ale zas ne tolik. 
Třeba busy 
odjíždějí a při-
jíždějí načas. 
Při 11hodinové 
cestě horama 
je to t rochu 
zázrak. Přes 
ty hory to fakt 
nejede moc 
rychle. První 
den cesty 
z Ayacucha 
jsme po pěti 
hodinách stavěli na polední pauzu v hospodě, která se jmenovala „Na 
124. kilometru“…:o)

Omlouvám se za případné překlepy, on mi tu ten počítač opravuje slova, 
jak chce…:o) Taky koncovky měli/měly budou asi trochu zmatené, protože 
jsme do teďka vlastně byly 4 ženský, a od teďka jedeme s Kájou.

Inu, všichni rodiče buďte bez obav, zdravotně i bezpečnostně zatím 
nestrádáme, zážitků fůra a užíváme si to o 106.

Mějte se všichni fajnově, my se zase ozveme, internet je tu na každém 
rohu, většinou tak za jeden sol na hodinu (7 korun). Jen asi nebudeme 
u netu trávit moc času, takže indivindi odpovědi moc nečekejte.

Ahoj,
Klára a někde na tržišti brouzdající Hanča, Petra a Radka…:o) Kája 

sedí vedle u počítače.
Jo, už jsme byly marnivý ženský, už jsme v Ayacuchu nakupovaly 

suvenýry. Petra se na první pohled zamilovala do náhrdelníku, Hanča si 
pořídila svetr a já mám tašku…:o)

Text a foto: Klára Dvořáková (2. 7. 2007)
(Další díly v příštích číslech Velkomeziříčska.)
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Program lidových misií v Netíně a v Borech 
Středa 12. 3. – pátek 14. 3. 
Netín • Mše svatá ve farním kostele – 7.00 a 18.00, stavovská promluva 
ve farním kostele – 19.00, mše svaté v kapli Panny Marie Sedmibolestné 
(nad hrobkou) – 15.15 pro děti, 17.00 pro mládež
Bory • Mše svatá ve farním kostele – 9.00 a 16.30, stavovská promluva 
ve farním kostele – 17.30, mše svaté v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech 
– 16.30 pro děti, 18.30 pro mládež 
Stránecká Zhoř • Postní kázání v 9.00, mše svatá a po ní misijní kázání 
v 17.00
Mše svaté v obcích: Kochánov v pondělí 10. 3. v 19.00, Radenice v úterý 
11. 3. v 16.30, Sklené ve středu 12. 3. v 16.30 
Sobota 15. 3. 
Svátost nemocných v Netíně v 8.00 a v Borech v 10.00
Závěr misií a stavění misijního kříže 
Stránecká Zhoř 13.00, Netín 15.15, Bory 18.00 
Toto jsou jen hlavní body, více v misijním zpravodaji a ve vývěskách. 
Využijte toho, že jsou prázdniny. Všechny zve Jan Peňáz, kněží, bratři 
a sestry z Fatymu (farního týmu) z Vranova nad Dyjí

Smíření před Velikonocemi MMVIII
Pátek 14. 3. – Netín a Bory od 14.00
Sobota 15. 3. – V. Meziříčí VM od 6.00 a od 13.00 
Neděle 16. 3. – Budišov od 14.00, Pyšel od 16.00 a Tasov od 17.30
 – Křižanov od 14.00 a O. Bítýška od 16.30 
Pondělí 17. 3. – VM – pondělí až středa od 6.00 do 9.00 
 – Rudíkov od 18.00 
 – Benetice od 16.00
 – Trnava od 18.00
Úterý 18. 3. – Měřín od 13.00 
 – Březí a okolí od 17.00 
Středa 19. 3. – Heřmanov od 15.00 
 – V. Bíteš – od 17.30

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

O svých dobrodružných cestách 
po exotických zemích, zážitcích 
z Peru a Bolívie, se podělí Klára 
Dvořáková se čtenář i našeho 
týdeníku. Cestovatelka strávila 
v uvedených státech několik týd-
nů v létě roku 2007 a přivezla si 
odtamtud kromě nepřeberného 
množství fotografi í také zajímavé 
postřehy a dojmy. Formou dopi-

Dopisy z Peru
1. díl

sů, které autorka psala z ciziny 
domů a poskytla je k publikaci 
našim novinám, se můžete ales-
poň částečně „podívat“ do nám 
vzdálených končin světa. Seriál 
o devíti částech a jedné bonusové 
s fotografiemi najdete na strán-
kách týdeníku Velkomeziříčsko 
pod názvem Dopisy z Peru. Dnes 
přinášíme první díl.             -ivh-

Hola hola, Cusko volá (1)
Moji milí a milovaní,

ať jste se ocitli v mém adresáři jakkoli, posíláme vám všem pozdravy 
z Peru. Včera večer jsme dorazili do Cuska a nabrali tak do expedice 
posledního chybějícího člena, Káju. Strávil tu už pět týdnů, takže nám 
je kvalifi kovaným místním průvodcem, stejně jako Radka po dvou mě-
sících v Ayacuchu.

Celá naše výprava by měla trvat šest týdnů. Původně jsem si myslela, 
že se potkám s dobrovolnickou koordinátorkou Lorenou, ale když jsme 
přijeli do Ayacucha, byla zrovna v Limě. Na návštěvu Fair Trade družstva 
to zatím taky nevypadá, jelikož jsme na jihu a družstva jsou na severu, 
takže tentokrát asi skončíme jako úplní turisti. Ale i tak je tu krásně.

Do Limy jsme přiletěli minulý čtvrtek večer a cestou jsme měli jedinou 
nepříjemnost. Hanička se v letadle z Prahy do Madridu přilepila na žvý-
kačku, kterou někdo lípnul na bezpečnostní pás…:o) Letušky moc nevě-
děly, co s tím, tak nám alespoň daly láhev vodky na vyčištění. Hanička se 
ale styděla napít se…:o) A celá expedice děkuje Járovi za cestovní dárek, 
který obdrželi všichni členové výpravy při loučení na letišti!…:o)

Lima není úplně krásné město, ale naštěstí nás na letišti vyzvedl taxík 
z hostelu, a dokonce jsme si cestou zvládli koupit lístek na bus na další 
ráno do Ayacucha. Ještě v Madridu jsme se seznámili s dalšími třemi 
Čechy, co tu cestují, a asi se budeme různě potkávat, dneska taky dorazili 
do Cuska, ale jeli přes Nascu a Islas Ballestas.

Jet Limou taxíkem byl docela zážitek, všude plno aut, nevypadá to úplně 
koordinované, na jedné křižovatce stál veprostřed v kukani policajt, a to 
bylo jediné řízení, co jsme viděli. Lima má prý 9,5 milionu lidí, potkali 
jsme tak půlku…:o) Byl předvečer svátku svatého Petra a Pavla, tak všude 
byly davy, ale šli jsme jen nakouknout do kostela vedle hostelu, protože 
bylo asi 8 večer, teda pražského času 3 ráno. Posun je sedm hodin. V ho-
stelu byla dokonce teplá voda, na dlouhou dobu poslední.

Stmívá se i rozednívá se tu hodně rychle, obojí v šest, času jsme se při-
způsobili docela rychle. Je tu trocha zima, chodíme v dlouhých kalhotách 
a fl ísce, místní v péřovce a kulichu…:o)

Dojeli jsme busem do Ayacucha, kde nás vyzvedla na nádraží Radka, 
a od té doby je to pořád: „A Radko, proč…“, „A Radko, jak…“, „A Radko, 
kde…“ „A Radko, co…“ I když vlastně od včerejška je to už taky „A Karle, 
jak se máme oblíknout, je to na tričko?“

Doprava
V Limě byla zběsilá, ale v Ayacuchu ještě zběsilejší. Na křižovatce to 

funguje tak, že když se auto blíží, začne zběsile troubit. Kdo zatroubil 
první, má přednost. Nějak jsme ale nerozklíčovali, co se děje, když se 
přeslechnou nebo zatrouběj najednou. Kupodivu Radka za celé dva měsíce 
neviděla ani jednu bouračku a ani auta nejsou otlučená.

Doprava v „dálkových“ busech je pak opravdovým zážitkem. Jeli 
jsme pro „gringos“ netradiční cestou, dva dny po nezpevněných cestách 
přes Andy. Se zastávkou v městečku Andahuaylas. Každý den 11 hodin 
natřásání, ale zato naprosto fantastických výhledů, přes průsmyky mezi 
4.000 – 5.000 m.n.m. Ještě před Ayacuchem jsme jeli přes nějaký průsmyk 
4.750 m. Prostě nádhera… První den jsme jeli neobydlenou krajinou, dru-
hý den už začaly domky z vepřovic, stáda ovcí, koz, prasat a lam. Obloha 
azurová, bus plný Peruánců, někteří to mají s hygienou trochu na štíru 
(ono v té kose… uvidíme, jak budeme za měsíc vypadat my…), druhý den 
byla na střeše přivázaná ovce a pytel morčat, kus cesty s námi jel chlapík 
s jehnětem v náručí, ale byla to krása. V poledne zastavil busík vždycky 

Českobratrská církev evangelic-
ká zve ke svátečním bohoslužbám, 
které se konají v Husově domě, 
U Světlé 24.

Velikonoční evangelické bohoslužby
21. března v 18 hodin – Velký 
pátek
23. března v 9 hodin – Velikonoč-
ní neděle                  Pavel Janošík

V Mostištích se pořád něco děje
Na středu 27. února jsme se všichni dlouho těšili. Opět totiž mezi nás 

zavítala naše známá trojice umělců z Jihlavy. Iveta, Soňa a Kamil ten-
tokrát přijeli 
s progra-
mem plným 
soutěží, 
písniček 
a tance. Celé 
představení 
bylo pojato 
jako karne-
val, a tak 
jsme měli 
možnost 
předvést se 
v maskách. 
A byla to 
podívaná! 

Princezny, víly, čarodějnice, piráti, kovbojové, indiáni, ale i muške-
týr, spiderman, a dokonce vánoční stromeček, ve kterém se k úžasu 
všech objevila paní učitelka. Legrace jsme si užili dosyta. Kdo měl 
chuť, mohl soutěžit v zajímavých disciplínách. Zájem byl obrovský, 
vyhrát chtěl každý. Soutěž byla vyhlášena i pro paní učitelky. Jejich 
úkolem bylo zazpívat písničku. Výkony všech jsme odměnili bouř-
livým potleskem. Mezi soutěžemi jsme tančili a zpívali. Program se 
nám líbil natolik, že jsme si vyžádali několik přídavků. Iveta, Soňa 
a Kamil nás opět nezklamali. Jak sami říkají, jezdí za námi moc rádi 
a my je u nás vždycky rádi přivítáme. Tak zase příště v naší škole na 
shledanou.                        Žáci a učitelky Základní školy v Mostištích

Karneval v Rudě
Tak se rok sešel s rokem a opět jsme tu měli karneval v Rudě pro děti. 

Za sluneč-
ného počasí 
jsme se spo-
lečně setkali 
tuto neděli 
v kulturním 
domě a po-
máhat nám 
přišli Fiona 
a Shrek 
a také Vil-
ma a Fred 
Flinstone-
ovi, kteří 
přijeli do 
vsi na svém 
pravěkém vozidle. Ti nás provázeli soutěžemi, které probíhaly v klidu do 
okamžiku soutěže s frkačkami, kdy celý kulturní dům ovládl zvuk těchto 
hraček. Hluk ustal až při losování bohaté tomboly, kdy nakonec díky štěd-
rým sponzorům každé dítko odcházelo s výhrou. Ze soutěží asi nejvíc zauja-
la hra na mumie, kdy polovina masek skončila zabalená v toaletním papíře 
jako mumie. Nakonec všech 92 masek odcházelo spokojené díky bohatému 
programu a velkým množstvím sladkostí. Nezbývá než poděkovat všem 
pořadatelům za pomoc a čtrnácti sponzorům, jako např. Lisovna plastů 
Bednář z Rudy, Pila Ing. Malec z Rudy, Poex Velké Meziříčí a mediálnímu 
partnerovi týdeníku Velkomeziříčsko, za jejich štědrost a podporu.   -kd-

Hřbitov v Ayacuchu.

V lednu tohoto roku jsme si 
připomněli šestaosmdesáté výro-
čí jeho narození. Narodil se 8. 1. 
1922 v Černé jako druhý syn 
řídícího učitele. Jeho otec byl pře-
ložen na větší školu do Rudíkova, 
kde Vlastík strávil převážnou část 
svého mládí. Reálné gymnázium 
studoval ve Velkém Meziříčí, kde 
maturoval v roce 1942 (zde v těžké 
roli mladšího bratra výtečného stu-
denta Karla). Po maturitě se vyučil 
a pracoval jako elektromontér u fi r-
my Vávra a synové.

Rodiče koupili rodinný domek 
v ulici Pod Tratí ve Velkém Mezi-
říčí, kam se přestěhovali.

Vlastík od mládí rád sportoval. 
Byl vynikajícím házenkářem, atle-
tem – vytrvalcem a také lyžařem. 
Nedochovalo se mnoho jeho spor-
tovních výsledků, ale víme, že 25. 
2. 1940 se umístil na třetím místě 
v běhu na 6 km ve Velkém Mezi-
říčí, když mu bylo 18 let. Zvítězil 
Jiří Špaček a před Vlastíkem se 
umístil další významný velkome-
ziříčský sportovec, nejen střední 
útočník kopané a hokeje, vítěz ta-
bletenisového turnaje, ale i výtečný 
lyžař a skokan Ladislav Doležal. 
S Láďou Doležalem a Milanem 
Polákem zvítězil Vlastík Milostný 
2. 3. 1941 v závodě hlídek na 14 km 

Ing. Vlastimil Milostný
kolem Velkého Meziříčí. Jednoho 
z posledních závodů v období pro-
tektorátu se Vlastík zúčastnil 4. 2. 
1945, a to XXVIII. lyžařských zá-
vodů pořádaných SK Nové Město 
na Moravě, kde se v kategorii II. 
třídy umístil jako druhý v závodě na 
16 km. Na diplomu jsou podepsáni 
dva významní činovníci SK Nové 
Město, předseda Karel Mrkvička 
a jednatel Jiří Kadlec. 

Takovéto sportovce za okupace 
dával dohromady se záměrem 
použít je k odporu dezaktivovaný 
důstojník čsl. armády František 

Zajíček (Kamil), tvůrce spojení 
v Radě tří (R3). Aktivního odboje 
se Vlastík Milostný zúčastnil od 
podzimu 1944 (Studnice – Cyril 
Musil), především jako spojka či 
obsluha vysílačky ve štábu spolu-
tvůrce a velitele R3 Karla Štainera 
(Veselý-Štainer); mj. spolu s O. 
Videtičem jeden ze dvou Štainero-
vých kurýrů na velkomeziříčskou 
radnici 6. 5. 1945. Za okupace byl 
popraven starší bratr MUDr. Karel 
Milostný (8. 9. 1943) – sekundář 
v nemocnici v Hradci Králové, 
zapojen do odboje, dodával zprávy 
pro vysílačku, rozmnožoval letáky, 
pomáhal léčit ilegalisty, uprchlíky 
a jiné, což vypátralo gestapo. A na 
pochodu smrti zemřel jeho otec 
Bohuslav Milostný 17. 2. 1945 
– Nordhausen – DORA. Bohuslav 
Milostný byl zatčen v červenci 1944 
spolu s bratrancem Miloslavem (ten 
přežil) v rámci zatýkání odbojářů 
– učitelů, jejichž organizaci ustavil 
František Maloušek z Kadolce.

V roce 1945 odešel jako národní 
správce do Teplic, které si pro nád-
herné horské a k lyžaření ideální 
okolí zamiloval a kde žil až do smr-
ti. V jednom dni roku 1948 se stal, 
jak říkával, i přes odpor ZV ROH 

a závodní organizace KSČ, z fab-
rikanta zametačem špon u ponků. 
Počátkem padesátých let pomohl 
přejít řadě lidí na Západ. Sám vy-
studoval vysokou školu a proslul 
jako člověk mimořádné energie 
a manažerských schopností v oboru 
při spouštění Severočeských elekt-
ráren, na inspektorátu bezpečnosti 
práce, a naposled jako náměstek 
v Litvínovských závodech. Zemřel 
po těžké nemoci 18. 12. 2002. Dvě 
dcery s manželkou Vlastimila Mi-
lostného, absolventkou velkomezi-
říčské školy Světlá, a jejich rodiny 
dodnes žijí v Teplicích.

Na lyže nezapomněl a když 
mohl, tak se zúčastňoval závo-
dů v Čechách i na Slovensku. 
Ze sportovního mládí a z války 
mu zůstalo životní kamarádství 
s házenkářem Bořivojem Bílkem, 
Vlastimilem Štipákem, s Karlem 
Veselým-Štainerem, s Frantou Za-
jíčkem a Vítem Fouskem, s Oldou 
Kotenem a dalšími. 

Na dalšího jeho kamaráda Ja-
romíra Blechu, který by se 25. 2. 
letošního roku dožil 85 let, si za-
vzpomínáme v příštím článku.

Děkuji rodině Mikuláškových 
za pomoc při hledání materiálu 
k vzpomínce na Vlastíka Milostné-
ho.                                               Petr Zezula

Malý seriál lokální mineralogie (13) Staré Ransko II uvedeme příště.
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!!!ÚVĚROVÝ MEGA HIT!!!

!!!VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!

!!!I NEZAMĚSTNANÍ!!!

bez zkoumání registrů 

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ 

60.000,- za 1.020,- na 72 měsíců

100.000,- za 1.700,- na 6 let

!!!s úrokem 6,9 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521 / 604 877 128
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

► Chcete se zbavit přebytečných kilogramů a zdravě zhubnout? 
► Vyzkoušeli jste už různé diety, u kterých jste trpěli hlady a omezovali se v jídle?
► A co následný JO–JO efekt, dostavil se? 
► Proto neváhejte a zavolejte. Startujeme perpetum mobile na hubnutí!
► Poradenství zdarma!!!

Těším se na případné setkání s vámi, 
tel. 723 810 595 9.00–19.00 hodin.

HOD Jabloňov – Ruda
bude 18. března prodávat

Cena 130 Kč/kus. 

Informace a objednávky na telefonu 566 522 972.

Cena 30 Kč/kg.

HOD Jabloňov – Ruda
bude 1. dubna prodávat

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého pracovního týmu
spolupracovníky na pozici:

MANAŽER JAKOSTI
Požadujeme:
■ min. středoškolské vzdělání technického směru
■ min. 1 rok praxe (v oblasti řízení jakosti, popř. jako technik jakosti apod.)
■ schopnost řídit tým, komunikační schopnosti
■ znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
■ znalost základů alespoň jednoho světového jazyka
■ znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou
■ schopnost přinášet nové nápady a náměty ke zlepšení
■ psychická odolnost, fl exibilita.
Náplň práce:
■ udržování systému managementu jakosti
■ řízení činnosti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
■ řízení týmu 6 pracovníků
■ spolupráce na přípravě a průběhu projektů z hlediska jakosti
■ spolupráce při zjišťování příčin interních neshod a při řešení reklamací
■ výkon funkce správce dokumentace.

SKLADNÍK V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU
Požadujeme:

■ výuční list v oboru nejlépe technického směru, maturita výhodou
■ znalost práce s PC 
■ komunikační schopnosti 
■ časová fl exibilita a schopnost týmové spolupráce
■ oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
■ praxe v plastikářském oboru vítána
■ praxe skladníka vítána
■ znalost systému ISO 9001:2000, ISO/TS 16 949 výhodou
■ znalost systému FIFO výhodou.
Náplň práce:
■ zásobování operátorů materiálem
■ řízení činností ve skladu
■ vedení skladové evidence
■ práce na 12 hodinové směny

U obou pozic nabízíme:
■ dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonu
■ 1,5 násobek mzdy ročně navíc
■ příspěvek na stravování
■ možnost dalšího vzdělávání a růstu
■ další zaměstnanecké výhody (masáže, posilovna, kulturní a sportovní akce apod.)

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí
e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel. 566 502 566.
Zaslané materiály považujeme za diskrétní.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpoklady uchazeče:

● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 
v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● znalost přestupkové agendy výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-
ných znalostech a dovednostech,

● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 
státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy
– agendy dopravních přestupků
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a za-
řazením do 8. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 21. 3. 2008 do 
12 hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 
pořádá pod záštitou Města Velké Meziříčí

Časová dotace 12 hodin. Výuka bude probíhat v odpoledních
hodinách v učebně informatiky Základní školy, Sokolovská 470/13 
vždy v pondělí a ve středu, nebo v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin. 
Cena kurzu je 600 Kč. 
Zahájení kurzu je plánováno na duben 2008. 
Přihlásit se můžete osobně, telefonicky na čísle 566 522 822 nebo 
na adrese sekretarka@zssokolovska.cz

kurz práce na počítači
pro začátečníky z řad seniorů.
Náplň kurzu:
– základy práce s textovým editorem
– elektronická pošta
– práce s internetem

Firma NPK Europe Mfg. s. r. o. hledá spolupracovníka na pozici

Administrativní pracovník – skladník
Požadujeme – znalost práce s PC
 – pracovní fl exibilitu a svědomitost
 – znalost anglického či německého jazyka – výhodou.
Nabízíme – zázemí stabilní mezinárodní společnosti
 – plat odpovídající pracovní náplni
 – nástup možný ihned.
V případě vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis na adresu:

NPK Europe Mfg. s. r. o. 

591 41 Uhřínov 85

Tel. 566 501 914, fax 566 520 434, juda@npke.cz

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí 

nabízí k pronájmu 
kancelářské 

prostory
v samostatném domku

na ul. Bezděkov. 

Tyto prostory lze použít

jako svobodárnu.

Informace podá pan Babák,

tel. 566 522 442.

M-HAJ, s. r. o.
Třebíčská 1362/85

594 01 Velké Meziříčí

Zahajujeme prodej pytlovaného drceného palivového dřeva.

Balení 30 kg à 45 Kč. Velmi vhodné pro všechny typy kotlů a kamen.
Nabízíme vám možnost dopravy na místo určení.

Pro další informace volejte na tel. číslo 720 411 756.

Týká se svařovaných betonářských sítí a betonářských výztuží 
(roxor) průměru 6, 8, 10, 12, 14 mm.

Slevy se pohybují mezi 5 – 12 % dle odběru.

Zajímavé pro stavební fi rmy i drobné stavebníky.
Možnost bezplatného uskladnění po dobu 30 dnů od zaplacení

Dále nabízíme široký sortiment hutních materiálu (500 položek)
profi lů I, U, jeklů, plechů a trubek.

I u tohoto sortimentu poskytujeme slevy
dle velikosti odběrů – až do výše 10 %.

Nakoupíte v prodejnách: ZZN Hospodářské potřeby, a. s.
Velké Meziříčí – Třebíčská 1540, tel.: 566 522 068, 777 250 230
Velká Bíteš – kpt. Jaroše 252, tel: 566 520 635, 777 250 059 

Hotel Pod Zámkem, Radnická 6, Velké Meziříčí

přijme kuchaře.
Požadujeme: vzdělání v oboru, samostatnost,
 spolehlivost, bezúhonnost.
Nabízíme: práci v mladém kolektivu
 fi xní základ, odměny.

Bližší informace na tel.: 566 520 900, 777 567 102.

ČS SHELL Velké Meziříčí

přijme do HPP:

pokladní (obsluha ČS)

Informace na tel.: 604 232 202.

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš BYT.

volejte zdarma na:
800 555 602 Tel.: 739 632 100.
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– kancelářské plochy

– zpevněné plochy 
volné i oplocené

– skladovací plochy

– výrobní plochy

Kontakt
777 106 407
776 841 333.

Firma Paramont CZ s. r. o. 

přijme

Zajímavé

platové ohodnocení.

Pneuservis
Stanislav Jaša

Petráveč Domky 61

Po–Pá 14.00–17.00

So dle dohody

Tel. 603 988 234.

Nabídka brambor
Konzumní Princes 5 Kč/kg
 Komtesa 4 Kč/kg
Brambory na sázení 5 Kč/kg

Kontakt 731 415 404
 607 727 616
Hana Jurková – Závist 7

www.hreality.comoblast Velké Meziříčí

Tel. 775 100 321.

Snadné nebankovní 
půjčky – vyřízení zdarma. 
18 – 75 let, podnikatelé s 0 daň. 
přiznáním, bez ručitele, nonstop.

Tel.: 605 255 868.

Servis motorových pil, křovi-
nořezů, zahradních sekaček 
a broušení řetězů. Vondrák 
Josef, Lhotky 76, po 18. h nebo 
po tel. domluvě. Tel.: 608 646 293.

Prodám
stavební pozemek
ve Velkém Meziříčí,
určený pro komerční výstavbu.

Dobrá dostupnost,
sítě v dosahu.

Velikost 8 000 m2. 
Tel.: 604 553 669.

Výrobce zahradního nábytku

přijme truhláře.
I nevyučené do výroby,

popř. brigádníky. 
Kontakt – p. Liška M,
Průmyslová 2049, VM

Tel. 736 760 188.

Zubní pohotovost
15. 3. 2008 MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
16. 3. 2008 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám
■ Pneumatiky letní Barum 
Brillantis, rozm. 185/60 R 14 82T 
– 4 kusy. Najeto 3 300 km, r. v. 
2006. Cena celkem 3.000 Kč. Tel.: 
605 789 845.

■ Litinový plynový kotel Pro-
therm (17 kW), kombinovaný spo-
rák Mora, elektrický bojler – 80 
litrů, skříňkový šlapací šicí stroj 
Minerva. Vše starší, ale perfektní 
stav. Tel.: 774 570 571.
■ Přilbu na motocykl. Cena do-
hodou. Foto pošlu na e-mail. Tel.: 
775 031 526.
■ Ford Focus kombi, rok výro-
by 2001, klimatizace, 2× airbeg, 
přední okna v elektrice, original 
radio ovládání pod volantem, ABS, 
STK 7/08. Cena dohodou. Najeto 
110 000 km. Tel.: 777 172 847.
■ Štěňata NKO. Matka – Gita 
z Čeperáku, výborná, PZ, LZ, VZ. 
Otec – Art Kořenice, PZ, LZ, VZ, 
výborný. K odběru ihned. Tel.: 
608 944 219, volat po 15 hodině. 
■ Vykrmené vepře. Možno 
i v půlkách. Porážku umožním. 
Cena 35 Kč/kg. Tel.: 723 128 907. 
Volat až po 16 hodině. 
■ Zachovalý sběrací vůz, 16 m3, 
cena dohodou. Tel.: 605 441 236.
■ Betonová odvodňovací koryta, 
š 62 cm × h 33 cm. 60 ks, 1 ks/50 Kč. 
Tel.: 608 226 223.
■ Dvouletou násadu kapra. 
Váha 1 kg. Cena dohodou. Tel.: 
776 795 761.
■ Kuchyňskou linku v barvě olše 
i se spotřebiči (odsavač par – Zanus-
si, el. sporák s multifunkční troubou 
– Mora). Délka 2,5 m včetně dřezu, 
pracovní desky a trojdílných dvířek 
ke spíži. Vše ve vynikajícím stavu. 
Cena 9.000 Kč,při rychlém jednání 
možná sleva. Tel.: 605 807 651.
■ Prodám na Opel Kadet dveře 
3×, LP a PZ světlo + koberce, na 
Fiat Tipo páté dveře, převodovku 
a motor 1,9 TD. Tel.: 739 144 196.
■ Škoda Fabie 4 ks obutá kola 
s pneu Michelin Energy, 165/70/14 
letní, 5J×14, velmi málo jetá, cena 
4.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Škoda Octavie I 4 ks Al kola s pneu 
195/65/15, 5 paprsků, dobré pneu, 
cena 7.000 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ BMW 4 ks zimní obutá kola 
s pneu 185/65/15 Good Year, zánov-
ní , 6J×15", 5–díra, cena 3.900 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Renault Megan 4 ks obutá kola 
s pneu Michelin 185/65/14 – letní; 
6J×14", střed 60 mm, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Renault Clio, Thalia, Felicie 
Al kola 4× 100 mm, střed 60 mm, 
5,5J×13“, s pneu málo jetá, šrouby, 
cena 4.200 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Černý 17" CRT monitor Sam-
sung s CD s ovladači a manuálem, 
cena 600 Kč, barevnou inkoustovou 
tiskárnu Canon i250 s instalovanou 
kompatibilní černou a barevnou 
cartridgí + 1 barevná cartridge ná-
hradní, CD s ovladači, USB kabel, 
manuál, cena 300 Kč, barevnou 
televizi Tesla Rubin, úhlopříčka 
51 cm, monofonní zvuk výkon 
1 W, bez dálkového ovládání, cena 
800 Kč. Po dohodě sleva možná. 
Tel.: 736 714 747, Křižanov. 
■ Cca 100 m2 čedičové dlažby 
(250×250×30), cena 550 Kč vč. 
pokládky. Tel.: 739 247 108.
■ Velmi pěknou rohovou ku-
chyňskou linku hnědé barvy. Stá-
ří 2 roky. Původní cena 60.000 Kč, 
nyní cena dohodou – levně. Tel.: 
604 508 884.
■ Pšenici a ječmen. Tel.: 
776 625 575.
■ Z pozůstalosti přenechám dvoj-
postel, kulatý stůl, 2 křesla a židle, za 
symbolickou cenu. Tel.: 566 522 788.

■ Okrasné ryby do za-
hradních jezírek. Závojnatky 
ryukin (7–8 cm), od 14. 3.: 
jeseter sibiřský (25–35 cm), 
jeseter malý (15–25 cm), na 
duben: kapr KOI, jesen zlatý, 
veslonos americký (pouze 
omezené množství), sluneč-
nice pestrá, zlatý, modrý lín, 
jesen modrý, perlín zlatý, karas 
zlatý, jeseter ruský, sumec zla-
tý. Tel.: 604 733 912.

■ Mrazničku, d: 115 cm, š: 65 cm, 
v: 85 cm. Náplň se provádí otevře-
ním horního víka. V provozu 3 
roky. Ruční řezačku na zelenou píci 
pro domácí zvířata (tov. výroby). 
Cena dohodou, velmi levně. Tel.: 
566 522 156, volat nejlépe kolem 
poledne a večer. 
■ Dvě vojenská sedla z 2. světové 
války. Vhodné pro ježdění, sběrate-
le nebo jako dekorace. Cena za 1 ks 
4.000 Kč. Tel.: 732 277 101.
■ Macešky, kus 5 Kč. Tel.: 
737 767 876.
■ Obývákovou stěnu + konferenč-
ní stolek. Barva mahagon, délka cca 
2,4 m, skříňky je možné ručně se-
stavovat. Stěna nebyla používaná. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 776 776 994. 
■ Starší sedací soupravu, velmi 
levně. Tel.: 776 776 994.
■ Dětský kočárek sporťák ze-
lený za 500 Kč, dětské chodítko 
1 rok staré s hracím pultem za 
800 Kč, dvě starší křesla vajíčka za 
2.000 Kč. HiFi věž Sony, výborný 
stav za 4.000 Kč, přidám 3 repro-
duktory na domácí kino. Myčku 
OKline za 4.000 Kč. Nevhodný 
dar. Tel.: 774 838 296.
■ Akvárium 123×51×51 (320 l), 
vhodné i jako terárium. Taktéž 
i další zařízení, el. fi ltr, osvětlení, 
stolek pod akvárium, atd. Cena 
dohodou. Tel.: 605 927 961.
■ Dětský kočárek po jednom 
dítěti, béžovo-modrá kostka, čtyř-
kombinace. Velmi zachovalý, cena 
dohodou. Tel.: 776 280 980.
■ Pračku Whirpool 732/5 na 
náhr. díly. Cena dohodou. Tel.: 
732 808 394.
■ Škodu Felicii 1,6, mírná koro-
ze, najeto 120.000 km. Levně. Tel.: 
604 349 377.
■ Brambory konzum a na sázení, 
odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Škoda 100 – 130 Rapid Al kola 
s pneu i bez. Tel.: 777 182 760.
Koupím 
■ Škodovku nebo jiné auto bez 
STK nepojízdné do 1.000 Kč. Na-
bídněte. Tel.: 607 534 742.
■ Zachovalé staré fotoalbum. 
Prosím nabídněte. Děkuji. Tel.: 
737 588 417.
■ Koupím palivové dřevo. Tel.: 
739 469 459.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
■ Koupím a velmi dobře zapla-
tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním 
– vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, 
čepice, košile, kabáty barvy pís-
kové, zelené a modré, dále koupím 
vaťáky, maskáče, letecké boty, 
kombinézy, kalhoty, blůzy s bera-
nem, kukly, opasky, přezky, nášiv-
ky, odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
■ Koupím Jawu 350 Bizon 
Oilmaster, zachovalou v origi-
nálním stavu. Tel.: 724 211 436, 
541 422 551.

■ Ladu 2101–2107, Samaru, Nivu, 
Polský Fiat 125, Fiat 131 Mirafi ori, 
132, 128, Zástavu. Vše v jakémkoliv 
stavu, bourané, vrak, i bez dokladů 
na díly. Tel.: 608 812 212.
Nemovitosti

■ Koupím zahradu v okolí Vel. 
Meziříčí, nejlépe v Americe, oplo-
cenou do vel. 800 m2, s případnou 
boudou. Tel.: 604 110 773.
■ Prodám RD 4+1 se zahradou ve 
Velkém Meziříčí. Možná i výměna 
za byt 3+1. Tel.: 604 320 136.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heř-
manice, větší pozemek. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím byt či RD ve Velkém 
Meziříčí a okolí do 20 km. Prosím 
nabídněte. Platím hotově. Tel.: 
776 572 216.
■ Koupím rodinný dům v cen-
tru VM. Patba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím byt ve Vel. Meziříčí. 
Tel.: 731 508 270.
■ Prodám RD 5+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999.
■ Koupím pozemek s dílnou 
nebo stodolou ve VM a okolí. Tel.: 
739 144 196.
■ Prodám garáž nejvyšší nabíd-
ce na Gen. Jaroše. Volejte po 17. 
hodině. Tel.: 728 678 830.
■ Prodám 6+1 H. Libochová po 
rekonstrukci. Tel.: 720 352 999.
■ Vyměním městský byt 3+1 v Br-
ně – Komárov za městský 3+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 776 226 575.

■ Koupím byt 3+1 nebo 4+1 
nebo RD ve Velkém Meziříčí. 
Prosím nabídněte. Děkuji. Tel.: 
777 555 978.

■ Koupím zahradu nebo louku ve 
VM a okolí. Tel.: 605 963 546.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám garáž na Družstevní uli-
ci, cena dohodou. Tel.: 721 685 232.
■ Hledám chalupu, RD, zeměděl-
skou usedlost na Vysočině. Stav ani 
cena nerozhoduje. Důležité je hezké 
místo. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím byt 2+kk nebo 2+1 do 
osobního vlastnictví, nejlépe po 
rekonstrukci, ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 776 720 322.
■ Vyměním městský byt 2+1, 
Bezručova ul. 7. patro, 2× výtah, 
lodžie, nové jádro a kuchyň, slun-
ný, sklep. Za městský 3+1, Velké 
Meziříčí. Tel.: 775 336 156.
■ Prodám družst. byt 3+1, nové 
jádro. Cena k jednání 1.800.000 Kč. 
Volat po 16 h. Tel.: 774 520 922.

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Nadnárodní společnost působící v oblasti automobilového průmyslu
hledá kandidáty na pozici:

PRACOVNÍK ŘÍZENÍ JAKOSTI
nové projekty (Project Quality Engineer)
NÁPLŇ PRÁCE: 

– plánování a realizace nových projektů 
– komunikace s projektovými manažery, se zákazníky a dodavateli
– vzorkování, spolupráce na měření a testování

KVALIFIKACE/POŽADAVKY:
– SŠ / VŠ technického směru (strojní, elektro)
– dobrá znalost německého nebo anglického jazyka
– zkušenosti v automobilovém průmyslu 
– organizační schopnosti, samostatnost, analytické myšlení

NABÍZÍME:
– zázemí moderní a expandující zahraniční společnosti
– pružnou pracovní dobu
– benefi ty a zajímavé platové ohodnocení
– fi remní vzdělávání 

Pokud vás výše uvedená nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životo-
pis v ČJ a NJ (AJ) na uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu:
jana.kovarova@vbs.itw-deltar.com

V případě dalších dotazů můžete volat na telefonní číslo: 566 788 957
Za projevený zájem předem děkujeme, kandidáty zařazené do užšího výběru 
pozveme k osobnímu pohovoru.
Kontakt:

ITW Deltar, Body Components, Hala 2
Jana Kovářová
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Přijímáme objednávky 

na slepičky Dominant, 
odběr duben 2008.

Aleš Novotný, Hrbov 42,

Tel.: 566 523 772.

■ Koupím pozemek na stavbu 
RD v Měříně nebo VM. Tel.: 
737 191 471.
■ Koupím RD k bydlení nebo lev-
nější k opravám, příp. stavební poze-
mek. Cenu respektuji, bez RK. Tel.: 
728 140 655, denava@seznam.cz.
■ Prodám zahradu v lokalitě 
Potoky o rozměru 467 m2. Zděná 
chata. Cena dohodou. Informace 
na tel.: 566 523 562. Zn. Spěchá.

Pronájem
■ Pronajmu prostor v přízemí 
domu na ulici Novosady. Kontakt: 
775 066 711.

■ Hledám dlouhodobý 
pronájem bytu 2+1. Prosím 
spěchá. Tel.: 608 438 791.

■ Pronajmu byt 3+1 od dubna 
na ulici Bezděkov ve VM. Tel.: 
603 837 853 po 15. hodině. 
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, mož-
no i dlouhodobě. Tel.. 777 008 284. 
Volejte po 17 hodině. 
■ Hledám podnájem ve Velkém 
Meziříčí 1+1 nebo 2+1 za rozumnou 
cenu. Tel.: 736 171 957. Zn. Spěchá, 
nejlépe ihned.
■ Maminka se třemi dětmi hle-
dá podnájem bytu 1+1 nebo 2+1 
do 6.000 Kč i s inkasem. Od 1. 6. 
nejlépe VM nebo blízké okolí. Tel.: 
739 428 728.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.

■ Sháním pronájem bytu 
3+1 nebo 4+1 ve Velkém 
Meziříčí. Prosím nabídněte. 
Tel.: 777 555 978.

■ Pronajmu byt 2+1, i dlouhodo-
bě. Tel.: 566 522 788.
Různé
■ Počítačový grafi k administrá-
tor (GIMP, INSKAPE, COREL, 
OPEN OFFICE) se ZPS (s mož-
ností fi nančního příspěvku) hledá 
zaměstnání ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 721 029 625.
■ Odvezu vaše auto. Eko doklad 
dodám. Tel.: 723 059 704.
■ Učitelka NJ hledá práci – i mi-
mo obor. Tel.: 606 479 785.
Daruji
■ Za odvoz cca dva vozíky za 
osob. auto uhelného prachu a kalů. 
Tel.: 739 673 472.
■ Cihly z bouračky. Tel.: 
776 687 791.
■ Za odvoz škváru (malá vleč-
ka) a odpadní skelnou vatu. Tel.: 
732 182 338.
■ Pletací stroj i se stojánkem. Tel.: 
566 522 295.

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově
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(Pokračování ze strany 1.) Za rok 2007 bylo oceněno osmatřicet jed-
notlivců v sedmi kategoriích a čtrnáct družstev ve čtyřech kategoriích. 
Své favority nominovaly jednotlivé kluby. Ty nejlepší z nich pak vybrala 
sportovní komise města Velké Meziříčí. Jména nominovaných zazněla 
v kinosále Jupiter clubu před ostatními sportovci, zástupci města Velké 
Meziříčí a dalšími návštěvníky tvořenými rodinnými příslušníky oceně-
ných, jejich přáteli a dalšími zájemci. Vítězové převzali z rukou starosty 
města Františka Bradáče a místostarosty Josefa Komínka diplom a pohár, 
přičemž byli krátce představeni i s výčtem svých sportovních úspěchů. 

Prvním oceněným se stal Josef Rosický v kategorii zvláštní ocenění. 
Milan Dufek jej představil jako dlouholetého fotbalového rozhodčího 
vyšších soutěží, který se v poslední době věnuje výchově nejmladších 
fotbalistů z přípravky FC Velké Meziříčí. „Josef Rosický – »Cinda« – je 
mimo jiné otcem mezinárodního turnaje přípravek O pohár hejtmana 
kraje,“ připomněl M. Dufek. Pak již následovaly jednotlivé kategorie 
sportovců. Z jednotlivců do dvanácti a patnácti let byli vyhlášeni všichni 
nominovaní bez pořadí. „Tady jde hlavně o to, motivovat mládež k větší 
účasti na tělovýchově a sportu,“ podotkl Dufek. Ocenění v jednotlivcích 
do dvanácti let tak získali Karolína Bednářová a Veronika Čamková, obě 
za lyžování, Jakub Havlíček za atletiku, Dominik Hybš, Bohuslav Horký 
a Robin Chytka, všichni tři za fotbal, Filip Kampas – hokej, Hana Kra-
tochvílová a Michal Kyus – oba atletika, Tereza Neumanová – lyžování, 
hokejisti Milan Strnad a Filip Střecha a dvě házenkářky Kateřina Studená 
s Ivou Záviškovou. Z jednotlivců do patnácti let převzala ceny sedmička 
sportovců, a to Jaroslav Kozuň – fotbal, Jiří Štěpánek – hokej, Michaela 
Charvátová – handicap sport, Matěj Uchytil za volejbal a atletiku, Monika 
Kratochvílová také za atletiku a navíc za házenou, Petr Holánek – atletika 
a lyžařka Kateřina Čamková. V následujících kategoriích už byli vyhlá-
šeni vždy tři nejlepší. Z jednotlivců do devatenácti let se jimi stali atlet 
Kamil Běhounek – třetí místo, házenkářka Denisa Hladíková – druhé 

místo a vítězem 
této kategorie byl 
vyhlášen volejba-
lista Ondřej Kadlec 
(viz foto vlevo). Na 
kurtě hraje v pozici 
smečaře. Moderátora 
zajímalo, jaký má 
dosah. Kadlec prozra-
dil, že do výšky 335 
centimetrů. „Když 
vezmeme, že síť má 
240 centimetrů, tak 
to je opravdu slušné,“ 
poznamenal Dufek. 
Poslední kategorií 
v jednotlivcích byli 
sportovci nad deva-
tenáct let. Mezi nimi 
zvítězil Tomáš Mička 

– armwrestling. „Pro ty, kdo by nevěděli, o jaký sport jde, tak je to klasická 
páka,“ vysvětlil Dufek. Druhý skončil Jan Coufal – handicap sport a o třetí 
pozici se podělili lyžařka – skicrossařka – Jitka Šitková s fotbalistou 
Romanem Invaldem. Na moderátorovu otázku, proč preferuje skicross, 
Šitková odpověděla, že je to větší adrenalin. Ve družstvech do dvanácti 
a do patnácti let se vyhlašovala také všechna nominovaná bez pořadí, 
stejně jako u jednotlivců. Do dvanácti let to byli fotbalisté – mladší žáci 
A FC Velké Meziříčí, za požární sport mladší žáci SDH Velké Meziříčí 
a mini žákyně – házenkářky Sokola Velké Meziříčí. Z družstev do pat-
nácti let (viz foto vpravo dole) byly vyhlášeny basketbalistky – mladší 
dorostenky a mladší žákyně BK Velké Meziříčí. Dále pak za požární sport 
starší žáci SDH Velké Meziříčí a za volejbal starší žáci Spartaku Velké 
Meziříčí. Ve družstvech do devatenácti let se na třetím místě umístili 
házenkáři – starší dorostenci Sokola Velké Meziříčí, druzí byli volejbalisté 

Družstvo Nového Města na Moravě 
postupuje do kvalifi kace o krajský 
přebor 3. třídy. Družstva Netína 
a Velkého Meziříčí C sestupují do 
okresního přeboru 2. třídy.      

-pl-
Konečná tabulka okresního pře-
boru 1. třídy ve stolním tenise
 1. Nové Město n. M. 18 14 2 2 212:112 48
 2. Nížkov C 18 12 3 3 187:137 45
 3. Lhotky 18 10 2 6 185:139 40
 4. Velká Bíteš  18 9 4 5 173:151 40
 5. Sokol Žďár C 18 8 4 6 177:147 38
 6. Fryšava  18 8 3 7 171:153 37
 7. Bystřice n. P. B 18 7 1 10 145:179 33
 8. Vel. Meziříčí B  18 5 3 10 145:179 31
 9. Vel. Meziříčí C  18 4 1 13 132:192 27
10. Netín 18 1 1 16 93:231 21

Přebor Velkého Meziříčí
2007/2008

S únorem skončil další přebor hráčů 
z Meziříčí a přilehlého okolí, jehož 
se zúčastňovalo 17 zájemců a který 
trval od 20. září 2007 do 28. února 
2008. Tuto místní ligu jednotlivců 
organizoval a řídil Mgr. Zdeněk 
Mejzlík – ten také provedl závě-
rečné vyhodnocení. Mezi účastníky 
se objevilo dosti mladých tváří, a to 
včetně dvou dívek. 

Konečné pořadí nejlepších:
1. ing. Michal Nedoma 14 b. (12-4-0)/103,25
2. Stanislav Kopr (Ruda) 14 b. (14-0-2)/94,0
3. Milan Čtveráček 13,5 b. (12-3-1)
4. Mgr. Zdeněk Mejzlík 13 b. (11-4-1)
5. Tomáš Mrazík 12 b. (9-6-1)
6. Jaroslav Jan 9 b. (6-6-4)
7. Zdeněk Mejzlík (Bory) 8,5 b. (5-7-4)
8. Miloslav Kučera (Mostiště)7,5 b. (5-5-6)
Čerstvému vítězi, kapitánovi zdejší-
ho A-týmu ing. Michalu Nedomovi 
k získání titulu přeborníka našeho 
města upřímně gratulujeme. 

Telegrafi cky
V krajském přeboru se po 8. kole 
vyšvihlo družstvo Spartaku Velké 
Meziříčí A mezi dvanácti týmy na 
třetí příčku tabulky, s teoretickou 

možností postupu do vyšší soutěže. 
Do konce KP zbývají tři kola. 
Naši šachisté se budou angažovat 
také v několika dalších turnajích:
1. každou třetí sobotu v měsíci 

– velká soutěž v Bobycentru 
Brno (9 kol po 2× patnácti mi-
nutách); příští bude 15. 3.;

2. Velikonoční turnaj v Jihlavě 
– hotel „Gustav Mahler“ (9 kol 
na 2× 10 minut);

3. velký turnaj v Zásmukách na 
Kolínsku 26. dubna (9 kol na 
2× 20), případně v Sendražicích 
u Kolína;

4. přebor kraje Vysočina v rapid-
-šachu (7 kol na 2× 20) – na sále 
hasičské zbrojnice v Lukách n. J.;

5. velký turnaj v kulturním domě 
v Hodonicích u Znojma (9 kol 
na 2×15 minut). Turnaj v Brně 
se bude konat každý měsíc až 
do července, jihlavský v březnu, 
zásmucký a sendražický v dub-
nu, loucký v květnu a hodonický 
v červnu. 

Doprava na všechny akce velko-
kapacitním autem M. Čtveráčka 
(11. míst), přihlášky u V. Pařila 
(respektive v Kablu každý čtvr-
tek 18.00–22.00 a každou neděli 
9.00–12.00.                           -vp-

HOKEJ – ŽÁCI

HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR

FOTBAL – MLADŠÍ DOROST

Dorosty – přípravná utkání
FC VM – Šardice 3:2 (0:0)
Střelci branek: Liška, Smejkal, 
Vítek. Sestava: Pokorný – Partl, 
Kubec, Mucha, Wasserbauer (41. 
Krejčí) – Hort (68. Pospíšil) – Ko-
zuň, Vítek, Smejkal/Kuřátko oba 
hok. způsobem, Kaminaras (58. 
Miškela) – Liška.
Konečně v kompletní sestavě jsme 
mohli po dlouhé době vyzkoušet 
naši připravenost do jarní části 
soutěže. I když Eda Smejkal s To-
mášem Kuřátkem museli ještě šetřit 
své organismy po 14denní nemoci 
a bez našeho brankáře Zdeňka Si-
mandla (museli jsme si „půjčit“ od 
starších) se kluci pustili do soupeře 
od první minuty. Celý tým pracoval 
jako hodinky, ale koncovka nebylo 
to pravé. Po změně stran hostující 
trenér vystřídal útočníky, kteří naší 
obraně dělali problémy svým posta-

vením těsně na hranici ofsajdu, aby 
snad z druhého protiútoku dokázali 
po závaru v malém vápně dotlouct 
míč za záda našeho brankáře. Na-
štěstí kluci nezvadli a ve 45. minu-
tě Lukáš Liška vyrovnal. Pak Eda 
Smejkal z malého vápna přestřelil 
branku hostí. Několik dalších šancí 
skončilo v rukou hostujícího bran-
káře, a pak z výkopu z vápna 52. 
min. se opět hosté dostali do vedení 
z úplně stejné akce jako při první 
brance. V 58. minutě jsme vyrov-
nali po pěkné kombinaci po lajně 
z kopačky Edy Smejkala. Pak už 
jsme hosty k ničemu nepustili a ti 
už se nedostali ani na naši půlku. 
Dorazili jsme je v 69. min. z roho-
vého kopu, když od zadní tyče v po-
hodě zakončil Jakub Vítek. Kluci 
předvedli skvělý výkon, po kterém 
si zaslouží velkou pochvalu. 

-kub-

4. třída
HHK VM – Kometa Group Brno 
1:6 (0:3, 1:2, 0:1) 
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T., Hladík, Tlapák, Mičá-
nek, Strnad M. Lavický, Šilpoch, 
Úlovec. Branky: Strnad M.          -ps-

6. třída
HC Znojmo – HHK VM 12:2
Branky: Koblížek, Štěpánek. Asis-
tence: Karlík 2
HHK VM – HC Znojmo 3:12
Branky Koblížek 2, Štěpánek. Asis-
tence: Kampas, Karlík, Koblížek 

7. třída
HC Znojmo – HHK VM 5:3
Branky: Jakeš 2, Krejčová. Asisten-
ce: Kališ 2, Kejda
HHK VM – HC Znojmo 9:5
Branky: Střecha 3, Jakeš 2, Kališ 
2, Burian, Suk. Asistence: Kališ, 
Jakeš, Krejčová, Beránek                -js-

8. třída
HC Znojemští Orli - HHK VM 
1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Branku vstřelil David Komínek, 
asistoval Michal Kellner. Sestava: 
Toufar T. – Joch, Kellner – Vidlák, 
Benedikt – Burian V., Smejkal, 

Vondráček – Komínek, Rozmahel, 
Špaček – Kouřil, Klíma, Musil. 
Do utkání jsme vstoupili lépe, po 
střele od modré jsme dorážkou šli 
do vedení. Na obou stranách bylo 
několik šancí, ale vítězně z nich vy-
cházeli oba gólmani. Až ve druhé 
části se Orlům podařilo vyrovnat 
a protože střelci obou mužstev ne-
byli ve formě a do „černého“ se již 
nikdo netrefi l, soupeři se rozešli na 
góly hubenou remízou.

9. třída
HC Znojemští Orli - HHK VM 
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branku vstřelil Štěpánek, asistoval 
Nedoma. Sestava: Loukota – Sáb-
lík, Hándl – Jirovský, Urbánek T. 
– Štěpánek, Budín, Janák – Hakl 
P., Vít, Nedoma.
Soupeře jsme na domácím stadio-
nu ve Velké Bíteši rozstříleli (8:2), 
tentokrát se našim střelcům vůbec 
nedařilo. Domácí se v každé třetině 
jednou trefi li, naopak nám se po ně-
kolika dobrých příležitostí podařilo 
skórovat až na konci zápasu a tím 
pouze zkorigovat porážku.

-sys-

Mostiště mají druhé místo
Okresní přebor 2007 – 2008

HC Sokol Křižanov – SK Mostiš-
tě 3:7 (0:2, 2:2, 1:3) 
Branky HC Sokol Křižanov: 
Klement (A. Komínek, Škrob), 
Štěpánek (Hudec), Klement (A. 
Komínek). Branky SK Mostiště: 
Toman (Freibauer, Solař), Vojta 
Krejčí (Slavík, Václav Krejčí ml.), 
Freibauer (Toman), Freibauer, 
Syrový, Syrový (Novák), Solař 
(Freibauer, Toman). Vyloučení: 
5:4, navíc Aleš Komínek (Křiža-
nov) 5 minut plus trest do konce 
utkání, David Komínek (Křižanov) 
10 minut osobní trest. Využití 0:3. 
Střely na branku 31:38. Rozhodčí: 
Toman a Sysel. 
Hosté ovládli úvod zápasu a z ně-
kolika šancí také vytěžili vedení, 
když už po osmdesáti vteřinách 
zasunul puk do branky Toman. 
Křižanovští se po několika minu-
tách rozkoukali a začali lajdácky 
bránícímu soupeři zle zatápět. Při 
hostech v tu chvíli zřejmě stáli 
všichni svatí, protože Marek Uhlíř 
v jejich brance nevěděl kam dřív 
skočit a když už i on byl několi-
krát překonán, nedokázali domácí 
útočníci nejméně ve třech přípa-
dech zamést puk do zcela odkryté 
branky. Jako už mnohokrát, i tady 
platilo otřepané nedáš – dosta-
neš a v končící patnácté minutě 
z protiútoku Vojta Krejčí zvýšil 
mostišťské vedení. Po přestávce 
hostům zřejmě došlo, že věčně štěs-
tí pokoušet nemůžou, a zkvalitnili 
svou obrannou hru. Bez problémů 
přečkali čtyřminutové oslabení, ce-
lých deset minut nepustili soupeře 
ke střele a po dvou Freibauerových 

trefách vedli v polovině zápasu už 
o čtyři branky. Pak si asi řekli, že 
teď už se nemůže nic stát a vrátili 
se ke svému hurá – stylu z první 
třetiny. To byla samozřejmě voda 
na křižanovský mlýnek. Čisté 
konto hostům vydrželo do čtyři-
atřicáté minuty, kdy měl Klement 
dva metry před brankou dostatek 
času na zakončení. O dvě minuty 
později uspěl ze stejné pozice 
Štěpánek a s hosty mohlo být 
ještě hůř, kdyby je pár vteřin před 
druhou přestávkou nezachránil 
beton jejich brankáře. Poslední 
třetinu v sezoně už hosté zahájili 
se zkonsolidovanými obrannými 
řadami. Vypadalo to, že bezpečně 
kontrolují utkání, jenže v několika 
dobrých šancích se pojišťovací 
trefy nedočkali a v osmačtyřicáté 
minutě snížil z ojedinělé akce do-
mácí Klement. Žádné drama se ale 
nakonec nekonalo. Z rámce velmi 
slušně hraného utkání vybočil ve 
čtyřiapadesáté minutě nebezpečný 
faul křižanovského Aleše Komínka 
a oslabeného soupeře rychle vyří-
dily dva góly Honzy Syrového. 
Brankový účet sezony nakonec 
uzavřel smolař večera Jarda Solař. 

-tom-
Konečná tabulka

V tabulce ještě chybí výsledek 
odloženého utkání 13. kola Velká 
Bíteš B – Vatín. 
1. Veverská Bítýška 14 10 1  3  96:57  21
2. SK Mostiště 14 10 0  4  77:49  20

3. TJ Řečice 14  9 1  4 106:76  19
4. HC Slavkovice 14  7 2  5  65:60  16
5. Náměšť n. Osl. 14  7 0  7  72:64  14
6. Spartak V. Bíteš B 13  6 0  7  57:58  12
7. HC Sokol Křižanov 14  2 1 11  41:94   5
8. HC Vatín 13  1 1 11  44:100  3

Junioři nedokázali využít výhody 
domácího prostředí a podlehli 
v obou zápasech nadějím liberecké 
Dukly. Šance na páté místo se tak 
posunuly hodně do oblasti teorie. 
Spartak VM – Dukla Liberec 1:3 
(-21,21,-21,-16) a 0:3 (-19,-19,-21)
První set zahájili lépe hosté, hned od 
začátku si udržovali mírné vedení 
o dva až tři body a veškeré snahy 
o vyrovnání dokázali odvracet. 
V závěru setu odskočili na čtyři 
body a koncovku v pohodě uhráli. 
Chvíle našich hráčů přišly ve dru-
hém setu. Na desítce se poprvé ujali 
vedení, které se jim dařilo postupně 
navyšovat. Stejně jako soupeř v prv-
ním, i naši hráči zvládli koncovku 
bez problémů a tak se začínalo 
od začátku. Do poloviny třetího 
setu měli naši hráči mírně navrch, 
k obratu a jak se nakonec ukázalo 
defi nitivnímu, došlo po změně skó-
re z13:12 na 14:18. Od tohoto stavu 
soupeř kontroloval vývoj zápasu 

a nutno sportovně přiznat, zaslou-
ženě získal třetí a vzápětí i čtvrtý, 
rozhodující set.
Odpolední zápas (po dohodě muž-
stev se oba zápasy hrály v sobotu) 
se vyvíjel od začátku lépe pro hosty 
a nutno přiznat, že v prvních dvou 
setech našim, tentokráte až příliš 
chybujícím hráčům, nedali mnoho 
možností ke zvratu. Nadějně se vy-
víjel třetí set, to však, jak se vzápětí 
ukázalo, byla spíše epizoda. Vedení 
našich hráčů 12:9 dobře blokující 
soupeř defi nitivně zvrátil, (12:14) 
a dotáhl i druhý zápas do vítězné 
tečky. Nutno přiznat, že zaslouže-
ně. Šance na zvrat v sérii sice jsou, 
dovézt z Liberce dvě vítězství se 
však po sobotě jeví jako utopie.
Sestava VM: Barák, Kadlec, Šimek, 
Trojan, Šesták, Málek, Vrána, Ku-
čera, Veselý a Dvořák.          -kon-
Ostatní zápasy 3. kola – fi nále: 
Č. Budějovice – Praha. 3:0, o třetí 
místo: Ústí n. L – Brno 3:0, 3:1, o páté 
místo: VM – Liberec 1:3, 0:3, o sed-
mé místo: Zlín – Ostrava 0:3, 1:3. 

VOLEJBAL

Muži A
Kolo Datum Zápas Čas

16. Ne 16. 3. VM – Hulín 10.15
17. Ne 23. 3. Vyškov – VM 15.00
18. Ne 30. 3 VM – Hrušovany 10.15
19. Ne  6. 4. Protivanov – VM 15.30
20. Ne 13. 4. VM – Žďár n. S. 10.15
21. So 19. 4. Otrokovice – VM 16.00
22. Ne 27. 4. VM – Blansko 10.15
23. So  3. 5. Líšeň – VM 16.30
30. Čt   8. 5. VM – Třebíč 16.30
24. Ne 11. 5. VM – ČAFC 10.15
25. Ne 18. 5. Havl. Brod – VM 16.30
26. Ne 25. 5. VM – Konice 10.15
27. Ne  1. 6. Rájec – VM 16.30
28. Ne  8. 6. VM – Boskovice 10.15
29. So 14. 6. Rousínov – VM 16.30

FOTBAL
UTKÁNÍ – JARO

St 12. 3. 11.00–12.30
Pá 14. 3. 11.00–12.30
So 15. 3. 13.45–15.15
Ne 16. 3. 13.45–15.15

Nejlepší sportovci města jsou známi

Veřejné bruslení
So 22. 3. 13.45–15.15
Ne 23. 3. 16.15–17.45
Ne 30. 3. 13.00–14.30

-vid-

– junioři Spartaku Velké Meziříčí a vítězství získali fotbalisté – starší 
dorostenci FC Velké Meziříčí (viz foto dole). Družstva nad devatenáct 

let měla na třetí příčce opět dva týmy, a to fotbalisty – muže B (Benfi ka) 
FC Velké Meziříčí a ženy v požárním sportu – Lhotky Team. Druzí se 
umístili handicapovaní sportovci HSC Velké Meziříčí za curling. Z ví-
tězství se radovaly ženy házenkářky Sokola Velké Meziříčí. Jejich trenér 
Stanislav Tvarůžek vysvětlil, v čem tkví jejich úspěch: „Je to všechno 
otázka psychiky, protože jinak v házené už umí všechno.“ Následovalo 
vyhlášení kategorie odchovanců. Oceněni byli házenkář Jakub Bezděk 
– SCM Zubří, házenkářka Anna Gebre Selassie – DHK Zora Olomouc, 
fotbalista Theodor Gebre Selassie – SK Slavia Praha, atlet Pavel Peňáz 
– TJ Sokol Kolín, hokejista Pavel Zacha – HC Kometa Group a fotbalista 
Michael Polák – 1. FC Brno. Slavností akci uzavíralo vyhlášení nejlepších 
trenérů bez pořadí. Stali se jimi Jan Dvořák, který trénoval fotbalisty 
Benfi ky, Zdeněk Pekař trénující volejbalisty juniory a Stanislav Tvarůžek, 
který se věnuje ženám házenkářkám. Večer uzavřela fi lmová projekce, 
která pobavila přenosem hokejového zápasu z Rudolfova parku roku 1964, 
v němž se utkaly tehdejší týmy RaJ a JZD.   

Text a foto: Martina Strnadová
Organizaci ankety zabezpečili ing. Zuzana Villertová, Jupiter club, 

Prolog, Ateliér Michlíček. Finanční podporu poskytlo město Velké Me-
ziříčí a sponzorsky se podílely Falco Computer, Hotel Jelínkova vila, 
McDonald’s a Hotelová škola Světlá. Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko.

Fotogalerie sportovců na www.velkomeziricsko.cz



Číslo 10 12. března 2008 strana 8

Pro velký zájem diváků opět nabízíme předplatné na divadelní předsta-
vení jaro 2008. Permanentka na 
4 představení je za cenu 750 Kč. 
Rezervace na tel. čísle 566 523 243 
nebo na programovém oddělení 
Jupiter clubu. Permanentky jsou 
již v prodeji. 

Úterý 25. března 2008 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Jsou-li dva, může se zrodit láska. 
Vstoupí-li mezi ně třetí, vznik-
ne drama. Vážné nebo směšné, 
často obojí, střídavě i současně.
Hrají: Jana Švandová, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

11. dubna 2008 v 19.30 hodin

KOMEDIOGRAF
Originální kabaret aneb Nekonečný koktejl písniček, scének, jak k za-
smání tak i k poučení.
Hrají: Pavel Liška/Marek Daniel, Mariana Chmelařová, Miroslav 
Kumhala a další
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

14. dubna 2008 v 19.30 hodin
Agentura Remunda

PUDL A MAGNOLIE
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních 
milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích hereckého řemesla.
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora nebo Sabina Remundová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Květen 2008
AP Prosper

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském 
hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími part-
nery.
Hrají: Jiř í 
Langma-
jer, Ivana 
Jirešová/Klára 
Issová, Mar-
tina Válková/ 
Jitka Čvan-
čarová a další

Jednotlivé 
vstupné: 
240 Kč

Změna programu vyhrazena!

Divadelní sezona jaro 2008
v Jupiter clubu
Výzva k odběru rezervovaných
permanentek!
Rezervace vstupenek na jednotlivá představení
probíhá na tel. čísle 566 523 243. Info též na www.jupiterclub.cz

Foto: Ivo Mičkal

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2008
Den: úterý 14.30 hodin, místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
  Cyklus k 600. výročí udělení 
18. 3. přednáška městských práv Velkému Meziříčí  PhDr. Marie Ripperová
  „Zajímavosti z dějin Velkého Meziříčí“

Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí – Měřín
vás zve na

Čtvrté představení divadelní sezony 2007–2008 pro skupi-
nu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
9. dubna 2008 v 19 hodin

Vladislav Vančura
MARKÉTA LAZAROVÁ 
Nová divadelní adaptace klasického díla, jejíž nedílnou a výraznou 
složkou je hudba. Autor v jedné ze svých nejpoetičtějších próz líčí 
příběh velké osudové lásky krásné a něžné Markéty a Mikoláše, a do 
kontrapunktu pak postavil druhý tragický milostný příběh Alexandry 
a saského zajatce hraběte Kristiána. Je to nesmírně barvitý obraz krvavé 
epizody z dávné minulosti, který potvrzuje cenu lidského života.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin.                                            -prog-

která se koná ve dnech 23. 3 – 26. 3. 2008 v zasedacím sále zastupitelstva 
městyse Měřín.

Program MC Rodinka
na březen 2008
Ostrůvek 2 Velké Meziříčí, tel.: 777 183 388 
Pravidelný program:
Po: od 9. hodiny – HERNA 
Od 10 do 12 hodin – Montessori školka pro děti od 1 do 6 let v doprovodu 
rodiče. Program je zaměřen na rozvoj motoriky, smyslů a samostatnosti 
u dětí. Následuje volná zábava v herně.
Út: od 9 do 12 hodin – HERNA 
St: od 9. hodiny – HERNA
Od 15.15 do 16.15 hodin: – Cvičení dětí s rodiči, v tělocvičně v Charitě
Od 10 do 11 hodin – Písničky pro malé dětičky, aneb Kdo si přišel 
zapívat. Zpíváme, tančíme, básničky se učíme.
Čt: od 9. hodiny – HERNA
Od 10 do 12 hodin – Výtvarka a keramické tvoření z hlíny. Možnost 
tvorby na hrnčířském kruhu. Program je pro děti i dospělé.
Od 15 do 18 hodin – Keramika pro dospělé a mládež. Samozřejmě 
se mohou zapojit i malé děti po boku rodiče. Je připraven doprovodný 
program pro děti, aby si mohly rodiče nerušeně tvořit.
Pá: od 9. hodiny zavřeno 
Možnost využití relaxačního bazénku, trampolíny a skluzavky.
Nebojte se přijít mezi nás, i když je nějaký konkrétní program, zúčastnit 
se ho není povinné.
Mimořádné akce:
První 2 týdny v březnu bude platný program Rodinky, potom Centrum pro 
rodiče s dětmi –  Kopretina, které přebírá vedení MC Rodinky uveřejní 
nový, aktuální program. Nicméně pravidelné programy zůstanou stejné. 
Jsou přichystány nové a zajímavé programy, které budou probíhat současně 
s pravidelnými akcemi.                                                                                               -mc-

Výtvarný obor ZUŠ vás srdečně zve na výstavu

v Galerii synagoga.
Výstava potrvá do 30. března 2008.

Srdečně vás zveme na tradiční

JUPITER CLUB s. r. o. Velké Meziříčí
a

JANA SMÉKALOVÁ
zvou na přednášku

která se koná 23. 3. ve 20 hodin, motel Jestřábec.
K poslechu a tanci hraje J. Kratochvíl (Velká Bíteš).
Rezervace na tel. 566 522 845.
Taxi zajistíme.                                                    -por-

Nechte se přenést přes oceán a pár tisíciletí do světa 
Mayských mysterií s cestovatelkou a lékařkou Janou Smékalovou,

která se zabývá studiem prehispanických kultur.

Chichen Itza, Uxmal, Palenque, Tikal – nejvýznamnější památky 
a města klasického období. Města ztracená v džunglích Střední 
Ameriky – zbytky nejzáhadnějšího národa, národa Mayů. Na konci 
dvacátého století se pomalu začaly dešifrovat nápisy, které pokrývají 
stěny nejvýznamnějších chrámů, pyramid a paláců – jaká jsou po-
selství Mayů? Říše, která žila v pátém věku Slunce – znala sluneční 
astrologii, cyklus slunečních skvrn, měla svůj početní systém a znala 
zvěrokruh. Se zázračnou přesností sledovali pohyby planet a hvězd, 
aktivně využívali sebeobětování a askeze těla k přístupu do nebe.

Středa 2. dubna 2008 v 19.30 hodin, malá scéna Jupiter clubu.
Vstup zdarma!

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Klub dobré pohody v Borech vás zve na besedu s paní Janou Kalbáčovou 
a její maminkou.

Téma: Volyňští Češi
Historie Volyňských Čechů sahá do 
2. poloviny 19. století, kdy hodně 
našich krajanů emigrovalo na západ 
světa – do Ameriky, menší část šla 
ale i na východ. Češi tady sice Ame-
riku nevybudovali, ale „zlaté české 
ručičky“ zde zanechaly nezapome-
nutelnou stopu v historii carského 
Ruska, ale i v dějinách 1. poloviny 
20. století. Češi zde žili zhruba 70 let. Jedná se o zvláštní, neznámou ka-
pitolu z historie našich dějin, která byla vždy opomíjena, i ví o ní jen málo 
kdo. Snad se většinou o tuto tématiku zajímají ti, kterých se to přímo týká
Neděle 16. 3. 2008 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Borech.
Vstupné 10 Kč.

SK Sokol Lhotky pořádá v sobotu dne 22. března v KD Lhotky

Začátek je ve 20 hodin. Srdečně zvou pořadatelé 

Výherci soutěže o volné vstupenky
na koncert skupiny Tři sestry

V soutěži o volné vstupenky na vystoupení skupiny Tři sestry v Jupiter 
clubu 14. 3. byli vylosováni tři výherci. 

Jitka Muchová, Marie Prudíková, Josef Nožička
Výhercům gratulujeme!
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LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB BŘEZEN 

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá ve středu 26. 3. 2008 
od 19 hodin na velkém sále vystoupení travesti skupiny s názvem 

Rezervace a prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter 
clubu, kancelář č. 18, po–pá 8–16 hodin. 
Tel:. 566 524 572.                                                                     -prog-

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a Stetsoni vás srdečně zvou na

v neděli 23. března 2008 ve velkém sále, začátek ve 20 hodin.

Upozornění pro muže – Pomlázky s sebou!

Vstupné: 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě. 

Předprodej na programovém oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17.
Tel. 566 523 243, 566 524 572.                                                 -prog-

Středa 12. v 19.30 hodin
KOUZELNÁ ROMANCE
Svého pana Dokonalého potkala, až když opustila pohádkový svět.
V hlavních rolích uvidíte například Patricka Dempseyho, kterého znáte 
jako doktora Shepherda ze seriálu Chirurgové.
Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna přemístí 
do současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s pří-
během z moderního New Yorku. Záhy poté, co se ocitne v naší době, je 
po setkání s pohledným právníkem princezna Giselle nucena měnit své 
názory na život a lásku. Může ve skutečném světě přežít pohádková láska? 
Romantická komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 108 minut

Sobota 15. v 17.30 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
To bude mazec…
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen že 
umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si 
jejich talentu všimne a nechá je nato-
čit desku. Následují koncerty, davy 
fanoušků a Chipmunkové se čím dál 
tím víc pouštějí do různých dobro-
družství s dramatickými následky, 
a Davidova trpělivost pomalu naráží 
na strop. Podaří se Alvinovi a ostat-
ním zachránit přátelství s Davidem? 
Jak se budou smiřovat s nově naby-
tou popularitou? Alvin a jeho parta 
jsou totiž nezbední až běda a David bude mít co dělat, aby je uhlídal před 
mnoha nástrahami, o kterých si doposud myslel, že nemohou způsobit ni-
komu nikdy nic. Situační humor doprovázený vtipnými písničkami patří 
k těm nejlepším zbraním, se kterými na diváky Chipmunkové vyrukují. 
Snímek je podobně jako fi lmy s Garfi eldem, za kterými stojí stejný reali-
zační tým, kombinací animovaných a hraných postav. Rodinná komedie 
USA, český dabing. 
Vstupné: 65, 67 Kč 87 minut

Středa 19. v 19.30 hodin
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
Podle skutečné události. Tohle by si přece nikdo nevymyslel.
Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk. Charlie Wilson. 
Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresman, kterému se 
podařilo vyhnat Rudou armádu z Afghánistánu, a tím odstartovat rychlý 
krach komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským 
odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl 
pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols (Absolvent, Na dotek), 
jemuž se před kamerou sešla výjimečná herecká sestava v čele s Tomem 
Hanksem, Julií Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 102 minut

Pátek 21., sobota 22. v 19.30 hodin
POKÁNÍ
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ Briony Talli-
sové odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří 
lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého 
zahradníka Robbieho Turnera ze 
znásilnění nezletilé sestřenice. 
Nadaný chlapec, který původně 
mířil na lékařskou fakultu, končí 
ve vězení. Toto obvinění ale ničí 
život i její sestře Cecilii, která 
Robbieho bezhlavě milovala. Když 
si záhy už o něco starší Briony uvě-
domí, co napáchala, je už pozdě. Cecilia zavrhla celou rodinu v čele s ní 
a odstěhovala se do Londýna, kde se živí jako zdravotní sestra. Robbie 
výměnou za zkrácení trestu narukoval do armády a ve Francii se snaží 
zastavit postupující Němce. Briony na cestě za vykoupením nastoupí do 
ošetřovatelského kurzu a díky utrpení, které kolem sebe dennodenně vidí, 
konečně dospívá. S tím souvisí i rozhodnutí postavit se svým dvěma obě-
tem tváří v tvář a respektovat jakýkoli trest. Možná se tím očistí, možná 
to ale na vykoupení nebude stačit. Možná to ani nestihne, protože Londýn 
se připravuje na masivní bombardování. Možná všechny tři čeká úplně 
jiný konec. Drama Velké Británie, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 122 minut

Středa 26. v 19.30 hodin
HOLKA NA HLÍDÁNÍ
Scarlett Johansson hraje Annie, čerstvou absolventku bez představy o bu-
doucí kariéře, která vezme práci chůvy v bohaté rodině z New Yorku. Její 
školní znalosti z oboru antropologie překvapivě brzy najdou praktické 
uplatnění a Annie se pouští do studia nepochopitelných zvyků rodiny 
z lepších kruhů, které si v ničem nezadají s rituály domorodců z Afriky 
nebo Amazonie. Annie dostává pokojík přímo v obrovském bytě svých 
zaměstnavatelů a získává unikátní příležitost k pozorování. Předměty je-
jího zkoumání jsou nafoukaní pan a paní X a jejich rozmazlený spratek. 
Výjimkou bude možná pohledný mladík, kterého Annie potkává ve vý-
tahu. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 105 minut

Čtvrtek 27. v 19 hodin
INTIMNÍ OSVĚTLENÍ
Tento příběh obyčejných českých lidiček se odehrává na malém 
městě, kam přijíždí jako sólista na koncert amatérského sym-
fonického orchestru bývalý spolužák ředitele místní hudební 
školy Karla Bambase. Na příhodách několika hodin jsou kon-
frontovány osudy těchto dvou konzervatoristů, kteří se setkávají po deseti 
letech. Jeden z nich má kariéru a krásnou přítelkyni, druhý hraje na po-
hřbech, staví dům, pěstuje angrešt a vychovává děti. Řeklo by se o ničem, 
že? Nicméně je to biják s velkým B, který představuje jediný český snímek 
Ivana Passera, který později natočil mnoho velkých fi lmů v zahraničí. 
Černobílý fi lm ČR. Kamera Miroslav Ondříček.
Vstupné: 40, 70 Kč 71 minut

Adámek mezi broučky
29. března od 15 hodin na loutkové scéně JC.
Zrušen páteční předprodej!
Vstupenky je nutno rezervovat na tel. čísle 566 523 243,
566 524 572 nebo zakoupit na programovém oddělení JC.
Cena vstupenky 30 Kč.                                                  -prog-

Zveme vás na příjemně strávený večer 
ve společnosti oblíbené české herečky 

Jiřiny Jiráskové.
Čtvrtek 20. března 2008 v 19 hodin v Jupiter 
clubu.

Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 
180 Kč.

Rezervace vstupenek od 6. 2. 2008 na tel. 
566 523 243, 566 524 572 nebo programové 
oddělení JC.

Dne 9. 3. 2008 uplynuly 3 roky od úmrtí

Františka Ventruby.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 20. 3. 2008 si připomeneme 9. výročí úmrtí

Lukáše Ventruby.
Stále vzpomíná mamka, babička a strýcové s rodinami. 

Dne 16. 3. 2008 uplyne 16 let od 
úmrtí pana 

Jaroslava Kašpara. 
Letos by se dožil 100 let. 

Vzpomínají syn s manželkou
a příbuzní. 

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal.

Dne 17. 3. 2008 vzpomeneme 1. vý-
ročí, kdy nás opustil pan 

František Drlíček 
z Horní Libochové. 

Stále vzpomínají manželka, sestra 
a děti s rodinami. 

Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
zvou na

Výstava se uskuteční ve dnech 17.–19. března 2008
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Otevřeno: od 10 do 18 hodin 

Program: 
Pondělí 17. března, středa 19. března
● zdobení perníčků (studenti Střední školy řemesel

a služeb Velké Meziříčí), pletení pomlázek, košíkářství 
(p. Bernat, pí Vaňková a děti z Dětského střediska Březejc), výstava prací

Úterý 18. března
● zdobení perníčků (pí Marková, studenti Střední školy řemesel a služeb 

Velké Meziříčí), pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a děti z Dětského střediska Březejc), výstava prací

Své práce vystavují:
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Základní školy Sokolovská 
a Školní Velké Meziříčí, ZŠ a Klub maminek Pavlínov, ZŠ Mostiště, 
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie Velké Meziříčí, Denní stacionář Velké Meziříčí, Domov 
důchodců Velké Meziříčí, Mateřské školy Čechova, Sokolovská Velké 
Meziříčí, MŠ Mostiště, Základní škola speciální a praktická škola Březejc, 
Dětské středisko Březejc, Školní družina ZŠ Oslavice, Květiny Flouma, 
Květiny Verunka, Pekárna Elis, Český svaz žen a jeho příznivci.

Vstupné dobrovolné! 

Upozorňujeme soutěžící, že 

fotosoutěž

Jakou barvu
má naše město
končí 31. 3. 2008.

Soutěžní snímky
zasílejte elektronicky
na adresu: 
fotosoutezvm@seznam.cz. 

Informace k soutěži
na www.zs-oslavickavm.cz

                                    -ih-

15. 3. Studenec – první zábava 
 v nové sestavě
22. 3. Budíškovice
23. 3. Čáslavice 
28. 3. Hostěradice
29. 3. Kněžice

v pátek 21. 3. 2008 v KD Netín 
u Velkého Meziříčí. Start v 19.30 hodin.

Hrají:

BAD VICTIM
SEZARBIL
CAYMANASGARD
STRAIGHT                                                   -jd-

15. 3. Čikov
23. 3. Radostín n. O.
29. 3. Netín
12. 4. Netín

Info: www.renons.cz

Přijďte se podívat a potěšit na výstavku:

VELIKONOCE v Obecním muzeu Bory.
Vše pro vás

bude připravené 
v neděli 16. 3.

a v neděli 23. 3. 
od 14. do 16. hodin.

-bk-

Velikonoční sbírka
Humanitární organizace ADRA vyhlásila na dny 18.–19. 3. 2008 

celostátní sbírku. Do ulic našich měst vyjdou  stovky studentů a dalších 
spolupracovníků, aby oslovovali veřejnost s žádostí o fi nanční podporu. 
Adra bývá vždy uvedena na předním místě, co se týče pomoci potřebným 
v případech katastrofálních událostí. Tato sbírka proběhne i v našem měs-
tě. Humanitární pracovnice se budou prokazovat písemným pověřením 
a u sebe budou mít pokladničky zapečetěné pracovníkem městského 
úřadu. Bližší informace www.adra.cz                                                 -vs-
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HÁZENÁHOKEJ

FOTBAL – DOROST

KUŽELKY

FOTBAL

II. LIGA ČSLH 
Hokejisté postupují do čtvrtfi nále 
play off II. ligy ČSLH
Velké Meziříčí přepsalo dějiny II. 
ligy – jako první celek v historii 
dokázalo vyřadit suveréna základ-
ní části skupiny západ a aspiranta 
na postup do I. ligy ČSLH – HC 
DAG Rokycany. 
HHK VM – DAG Rokycany 3:2 
(0:2, 1:0, 2:0)
Branky: 35. Stráňovský (Buká-
ček), 43. Sobotka (Heřmanský), 
60. Heřmanský (Hudcovský) – 13. 
Švík (Bednář, Kreuzman), 16. Švík 
(Kreuzman). Sestava HHK: Malý 
(Pekárek) – Smejkal, Stráňovský, 
Heřmanský, Konta, Kaláb, Raus, 
Pálka, Kochánek – Bula, Kunstmül-
ler, Bukáček – Krča, Adamec, Pra-
chař – Hudcovský, Sobotka, Burian 
– Plhák. Rozhodčí: Dvořák – Flegl, 
Jindra. Vyloučení: 6:7 navíc Ada-
mec (HHK) 10 min. Využití: 1:0. 
Diváků: 680
Nečekané rozuzlení měl dnešní 
třetí zápas play off mezi Velkým 
Meziříčí a Rokycany. Domácí to-
tiž otočili nepříznivý stav a na-
konec vyhráli. Počátek první třeti-
ny byl svižný. Šance byly na obou 
stranách kluziště. Ovšem z gólu se 
jako první radovali hosté, když Švík 
využil naší chyby na obranné mod-
ré čáře. Následně se dostal do slib-
né šance Luboš Kunstmüller, když 
v oslabení bezprostředně před gól-
manem minul. To v 16. min udeřil 
opět Švík, když se naši hráči trápi-
li s vyhozením puku z vlastní tře-
tiny, Švík svojí trefou zvýšil už na 
0:2. Pak následovalo několik šancí 
HHK, dvojice hráčů ze Slovenska 
se postarala o závar před gólmanem 
Šulanem. Nejprve neproměnil Lu-
boš Konta a následně od modré ne-
trefi l Miloš Stráňovský. Na počát-
ku druhé třetiny se do slibné šan-
ce dostal Jan Bula, ale neproměnil. 
Ve 25. min se musela hra přerušit 
kvůli výměně plexi, které nevydr-
želo jeden ze soubojů. Po zahájení 
hry následovala řada našich chyb, 
které naštěstí zachránil gólman To-
máš Malý. To naše hráče povzbudi-
lo k lepšímu výkonu, který využil 
ve 35. min Miloš Stráňovský po vy-
hraném buly. Do závěru třetiny se 
už nic nestalo. Vstup do závěrečné 
třetiny se nám vydařil na výbor-
nou. Ve 43. min se dělovkou z kru-
hu trefi l Lukáš Sobotka a vyrovnal 
stav utkání na 2:2. Ve 47. min nás 
drží svými zákroky Tomáš Malý. 
V 54. min Jan Bula nedal vylože-
nou šanci před gólmanem hostí. 
V 55. min Lukáš Sobotka nepřes-
ně pálí na Šulana. Ovšem necelých 
20 vteřin před koncem třetí třetiny 
vyšle svojí dělovku Vít Heřmanský, 
který tak ukázkově otočí stav utká-
ní a rozhoduje o vítězství Velkého 
Meziříčí. 
HHK VM – DAG Rokycany 6:2 
(1:1, 3:1, 2:0) 
Branky: 1. Prachař (Adamec, Hud-
covský), 26. Stráňovský (Bukáček, 
Kunstmüller), 31. Bukáček (Strá-
ňovský), 36. Kunstmüller (Ada-
mec, Bula), 50. Kunstmüller, 59. 
Kunstmüller (Stráňovský, Kaláb) 
– 7. Špaček (Fiala, Bárek), 36. Švík 
(Krezuman). Sestava HHK: Malý 
(Pekárek) – Smejkal, Stráňovský, 
Heřmanský, Konta, Kaláb, Raus, 
Pálka, Kochánek – Bula, Kunstmül-
ler, Bukáček – Krča, Adamec, Pra-
chař – Hudcovský, Sobotka, Buri-
an – Plhák
Rozhodčí: Kareš – Chocholouš, Po-
spíšil. Vyloučení: 10:16 navíc Pál-
ka (HHK) 2 + 2, Sobotka (HHK) 
5 + OK, Tureček (ROK) 10 min, 
Kovařík (ROK) 10 min, Herzig 
(ROK) 10 + TH, Šulan (ROK) 10 
min. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. 
Diváků: 720. 

První z překvapní play off je na svě-
tě. Našim hráčům se podařilo vy-
řadit lídra západní skupiny. Vstup 
do zápasu jsme měli pohádkový, již 
ve 40. vteřině se po fi kané přihráv-
ce Václava Adamce trefi l Pavel Pra-
chař. V 6. min byl před hostujícím 
gólmanem tentýž hráč, ale tentokrát 
neproměnil. Naopak v 7. min využil 
přesilové hry Špaček, který tečoval 
těsně před Tomášem Malým. V prv-
ní třetině jsme měli více šancí než 
soupeř, ale do šaten se šlo za neroz-
hodného stavu 1:1. Na začátku dru-
hé třetiny se do slibné šance dostal 
Jan Bula, ale neproměnil. V násle-
dujících minutách jsme s přehledem 
ubránili oslabení 5 na 3. Pak přišla 
26. minuta a ukázková kombinace. 
Miloš Stráňovský místo střely zvo-
lil přihrávku do rohu a sjel si před 
gólmana, kde excelentně zakončil. 
Ve 31. min přišla opět ukázková 
akce, u které byl opět Miloš Strá-
ňovský. Ten přihrál před gólmanem 
Šulanem křížem na volného Miro-
slava Bukáčka, pro kterého nebyl 
problém zakončit do úplně odkryté 
brány. Ve 36. min přichází také gól 
Rokycan, Švík potrestal zbytečné 
vyjetí našeho gólmana za bránu. 
Ovšem odpověď z naší strany při-
chází ještě v tutéž minutu, Luboš 
Kunstmüller zpoza brány zvyšuje 
náskok HHK. Třetí třetina se nes-
la v duchu faulů, vylučování, vzá-
jemných potyček. Které velmi čas-
to vyprovokovali především hráči 
Rokycan. V řadě vyloučení přišly 
ještě dva góly, oba padly do brány 
soupeře. V 50. min využil rozložení 
hostů Lukáš Sobotka. A v 59. min 
dorážel puk za záda Šulana Luboš 
Kunstmüller. Závěr zápasu ještě 
okořenila bitka Lukáše Sobotky 
s jedním z hráčů Rokycan, Lukáš 
z boje vyšel vítězně, když soupeři 
vytáhl dres. Závěrem tedy lze kon-
statovat, že jsme bitvu vyhráli na 
všech liniích.                         -hhk-
Ostatní výsledky play off II. ligy 
ČSLH S/Z po odehraném osmi-
fi nále:
HC DAG Rokycany – HHK Velké 
Meziříčí 2:3 SN, 5:1, 2:3, 2:6
HC Děčín – HC Spartak Pelhřimov 
5:0, 6:4, 5:2 
HC Kláštěrec nad Ohří – NED 
Hockey Nymburk 2:3, 3:2, 1:3, 
2:1 PP, 4:5
HC ZVVZ Milevsko – HC Vlci Jab-
lonec nad Nisou 4:2, 7:1, 3:5, 2:0
IHC Písek – HC Klatovy 2:1 PP, 
4:1, 0:4, 4:2
HC Chrudim – HC Baník Sokolov 
6:3, 5:3, 4:2
HC Benátky nad Jizerou – HC Ju-
nior Mělník 7:3, 8:1, 7:5
HC Řisuty – Hockey club Tábor 2:1 
PP, 2:3 PP, 3:2 SN, 2:3 PP, 3:2
Složení čtvrtfi nálových dvojic:

HC Benátky nad Jizerou – HHK 
VM; HC Chrudim – NED Hockey 
Nymburk; IHC Písek – HC Řisuty; 
HC Děčín – HC ZVVZ Milevsko; 
Hrací termíny: 11. 3., 12. 3., 14. 3., 
případně 15. 3., 18. 3.
Program na tento týden:
1. kolo čtvrtfi nále – úterý 10. 3. 
2008 HC Benátky nad Jizerou – 
HHK VM, začátek utkání v 17.30 
h ( ZS Benátky nad Jizerou)
2. kolo čtvrtfi nále – středa 11. 3. 
2008 HC Benátky nad Jizerou – 
HHK VM, začátek utkání v 17.30 
h ( ZS Benátky nad Jizerou)
3. kolo čtvrtfi nále – pátek 14. 3. 
2008 HHK VM – HC Benátky nad 
Jizerou, začátek utkání v 18 h ( ZS 
Velké Meziříčí)
případné 4. kolo čtvrtfi nále – sobota 
15. 3. 2008 HHK VM – HC Benátky 
nad Jizerou, začátek utkání v 18 h 
(ZS Velké Meziříčí)
případné 5. kolo čtvrtfi nále – úte-
rý 18. 3. 2008 HC Benátky nad Ji-
zerou – HHK VM, začátek utká-
ní v 17.30 h (ZS Benátky nad Ji-
zerou)

Po organizačně a společensky vel-
mi dobře zvládnutých zápasech 
národních reprezentací do 20 roků 
minulý měsíc na zimním stadionu 
Velké Meziříčí se připravuje další 
mezinárodní akce. Turnaj amatér-
ských mužstev – bude tu hrát více 
než 100 hráčů. Tolik zahraničních 
účastníků naráz se při jakémkoliv 
sportu u nás ještě neobjevilo. Po-
slední týden v březnu změří své síly 
6 mužstev. Organizátorům se poda-
řilo zajistit týmy z různých koutů 
Evropy. Z Francie ASG Argenteuil 
Paříž a Les Boucaniers Toulon, ze 
Švýcarska Crazy Ducks Lausanne, 
z Ruska Moeller Kaliningrad a na-
ši republiku reprezentují SK Ledeč 
nad Sázavou a domácí Velké Me-
ziříčí (mužstvo tvoří hráči z po-
pulární městské ligy neregistrova-
ných a zároveň vesměs bývalí hrá-

či místního klubu). I když domácí 
mužstvo má zkušenosti z meziná-
rodních turnajů, tak hlavně z dů-
vodu vyššího věkového průměru 
nejsou favority. V současné době 
organizátoři řeší ubytování zahra-
ničních účastníků a jejich dopravu 
z letiště ve Vídni a Praze. Přes am-
basádu probíhá jednání o udělení 
víz ruským hráčům. Rádi bychom 
ukázali v doprovodném programu 
Velké Meziříčí po stránce kulturní 
a historické a věříme, že se k nám 
budou všichni rádi vracet. Vzájem-
né zápasy se odehrají od středy 26. 
3. až do sobotního fi nále 29. 3. ve 14 
hodin. Mezinárodní turnaj podpoři-
lo město Velké Meziříčí a mediálně 
týdeník Velkomeziříčsko.
Rozpis jednotlivých zápasů uve-
deme v příštím čísle. (Též čtěte 
plakátek na str. 6.)                 -org-

MEZINÁRODNÍ HOKEJ

Přípravné utkání
FC VM – Rosice 3:1 (2:1)
Branky: Staněk (42.), J. Krejčí (44.), 
Kratochvíl (69.) – Chlup (39.). Roz-
hodčí P. Rosický. Diváků 50. FC 
VM: Invald (69. Hrazdíra) – Z. 
Mucha, Galia, P. Mucha, J. Krejčí 
– P. Krejčí (69. Kafka), Kratochvíl 
(69. Dvořák), F. Pokorný, Loup, Ne-
tolický – Staněk. Rosice hrající KP 
Jmfž, se představily jako houževna-
tý a důrazný celek s dobrou kombi-
nací. Také proto se zahřívací minuty 
domácího celku dost protáhly, a tak 
první čistou šanci přinesla až 27., 
kdy Kratochvíl před prázdnou bran-
kou ani ve skluzu na míč nedosáhl. 
Hosté odpověděli rychlým brejkem 
a zakrátko po sérii individuálních 
chyb šli do vedení. Velmez, které-
mu zatím kombinace moc nevychá-
zely, zpřesnil hru a do poločasu skó-

re otočil. Po krátké přestávce vytáhl 
Invald střelu hostů z tr. kopu na roh, 
a to bylo na dlouhé minuty vše. Až 
v 69. domácí kanonýr Staněk ideál-
ně vyslal mezi stopery Kratochvíla, 
který vedení domácích zdvojnáso-
bil. V závěrečných minutách ještě 
Staněk po rohu Loupa hlavou trefi l 
šibenici a Loup sám vzápětí tváří 
v tvář gólmanovi Rosic svou šan-
ci spálil. Tím se řada přípravných 
utkání završila. Příští víkend, tj. 
v neděli v obvyklých 10.15 hodin se-
hraje A tým FC VM: své první sou-
těžní utkání jara, které se, pokud to 
klimatické podmínky dovolí, usku-
teční v areálu na Tržišti. Pokud bude 
převládat deštivé počasí, případně 
sněžení, utkání se odehraje na umě-
lé trávě. V obou případech všechny 
příznivce velkomeziříčského fotba-
lu na zahajovací střetnutí jarní čás-
ti soutěže s vedoucím celkem Hu-
lína co nejsrdečněji zveme.   -ber-

FC VM B – FC Spartak Velká Bí-
teš 3:1 (1:0)
Branky: Beran, Trnka, Jaša – Pelán. 
Rozhodčí: Machát. Diváků: 50. Se-
stava domácích: Kučera – Invald, 
Kružík (65. Jaša), Lad. Střecha, Ha-
lámek – Jedlička, Pól, Smejkal, Jaša 
(45. Kafka) – Beran (45. Pokorný 
J.), Trnka (68. Beran).
Benf ice konečně vyšlo počasí 
a s ním i výkon. Bíteš řádně na-
hlodal první kuriózní gól – domá-
cí přestali hrát, neboť chtěli nechat 
ošetřit zraněného spoluhráče, Bíteš-
ští ale míč nezakopli a pokračovali 
v akci. Domácí znovu začali, Jedlič-
ka vypíchl míč Hammerovi a v ten 
moment přestali hrát hosté, ale poz-
dě bycha honit. Smejkal předal míč 
Beranovi (začala hrát obě mužstva), 
náš útočník už ale získal rozhodu-
jící náskok a sólový nájezd promě-
nil. Hosté se mohli uvztekat, ale 
zlobit se primárně mohli jen sami 
na sebe… Pak dlouho existovalo 
na hřišti jen jedno mužstvo a bran-
kář hostí Šula. Naší rezervě se da-

řily nebývale pohledné kombinační 
akce i samostatné průniky, koncov-
ka Benfi ky byla katastrofální… Be-
ran, Jaša, Smejkal, Trnka… to je jen 
krátký výčet hráčů, kteří měli z vy-
ložených pozic (mnozí několikrát za 
sebou) jednoznačně skórovat. 
Kouzlo fakíra Šuly se naštěstí po-
dařilo prolomit brzy po přestávce. 
J. Pokorný prolétl po křídle jako 
blesk a z vynikající přihrávky pod 
sebe Trnka nesměl neuspět… 2:0. 
Hosté dál tahali za kratší konec, 
ale v tempu, jaké Benfi ka od po-
čátku nasadila, nebylo možno vy-
držet celý zápas, a tak se Bítešští 
osmělovali dopředu přece jen čím 
dál častěji. Nakonec snížili z ne 
zcela vydařeně zahraného rohového 
kopu, který dopravil hlavou z hra-
nice velkého čtverce obloučkem do 
sítě Pelán. Drama vyvolané kon-
taktním gólem naštěstí naše rezer-
va odmítla. Znovu zapnula na vyšší 
obrátky, Halámek našel ukázkovým 
křížným pasem osamoceného Jašu, 
a ten prokázal, že z bezprostřední 
blízkosti je nejjistější koncovkou 
klasické „bodlo“… 3:1.    -kre-

BENFIKA

TJ Slavoj Žirovnice B – SP. VM A
2553:2538 6:2
Bureš 437:451 Baloun
Kožich 386:444 Lavický B.
Šafránek 430:424 Badalík
Rataj 442:409 Krejska
Izsofová 411:396 Lavický J.
Ryšavý 447:414 Korydek
SP. VM B – SP. Pelhřimov
2563:2568 3:5
Lavický F. 433:420 Hamalčík
Janák 432:445 Janoušek
Indra 415:452 Lehečková

Lavický J. 402:442 Leligdonová
Víteček 459:437 Bína
Starý 422:372 Kalivoda
Start Jihlava C – SP. VM C
1604:1528  5:1
Hartman 391:367 Lavický F.
Chvátal 405:376 Kamenský
Kestler 432:399 Mátl J.
Volánek 376:386 Lavický A.

Dorost
Centropen Dačice – SP. VM
1196:987 4:0
Bajgl 435:328 Mička
Semorád 371:325 Šišpela
Vybíral 390:334 Dýcha  -mát-

I. liga ženy 
Sokol VM – DHC Zora Olomouc 
SCM 29:39 (9:18)
Do dvacáté minuty prvního dějství 
ještě Velkomeziříčské hráčky „stí-
haly“. Prapor držela zejména bran-
kářka Jana Lavická, která dělala 
co mohla. Nedůrazná a chaotická 
obrana nestačila čelit nápaditým 
útočným akcím Olomouckých a již 
do poločasu tak na světelné tabuli 
svítil výrazný brankový rozdíl. Po 
změně stran stačil soupeři průměr-
ný výkon, aby svůj náskok kontro-
loval. V celkovém vyjádření tak 
záloha interligové Zory Olomouc 
uštědřila domácím třetí vysokou 
porážku v jarních prvoligových 
odvetách. 7 m – hody 2/2:8/8, vy-
loučení 5:6, sled branek 8:10, 9:11, 
12:25, 20:31, 24:35, rozhodčí Ran-
dová D., Dolejší J.
Hrály: Lavická, Panáková, Zelníč-
ková – Hrůzová (8), Vidláková R. 
(6), Plachetská (6/2), Hublová (5), 
Chlubnová (2), Kňourková E. (2), 
Hammerová T., Svobodová J. Tre-
nér ing. Tvarůžek.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – DHC Zora Olomouc 
28:23 (15:12)
I přesto, že domácí kolektiv postrá-
dal ve svých řadách nemocnou ka-
nonýrku Denisu Hladíkovou a her-
ně vytíženou Terezu Kupovou, byla 
cílem důrazná defenziva a rychlý 
přechod do útočné fáze. Hostují-
cí hráčky začaly lépe. Poté však 
obranné pilíře domácí defenzivy 
Anna Gebre Selassie, Diana Svo-
bodová a Zuzana Kotíková začaly 
vytvářet nepropustnou obrannou 
hráz. Dalším důležitým prvkem 
byla v útočné fázi vysunutá obrana 
Olomouckých, která nám svědčila. 
Pestré útočné akce a průniky Mo-
niky Kratochvílové, přesná střelba 
Soni Necidové postupně znamenaly 
obrat v dosavadním vývoji utkání 
(4:5, 6:7, 10:7, 13:8, 15:9). V závě-
rečných minutách prvního poločasu 
domácí tým individuálně chyboval 
a zbrklou hrou zbytečně ztratil šes-
tibrankový náskok. Po změně stran 

Olomoucké vycítily šanci, přidaly 
na důrazu a začaly trestat nepřes-
nosti domácích (16:14, 20:18). Další 
minuty prokázaly naše hráčky větší 
psychickou sílu a soudržnost. K vý-
bornému kolektivnímu výkonu se 
přidala i brankářka Marcela Babáč-
ková. Výsledkem toho bylo opětov-
né výraznější vedení (25:19). Závě-
rečnou část vítězného utkání si pak 
domácí celek náležitě vychutnal 
a mohl se po právu radovat z prv-
ního jarního vítězství. 7 m – hody 
4/4:2/1, vyloučení 0:2.
Hrály: Babáčková, Simandlová – 
Kratochvílová (9/4), Necidová S. 
(5), Gebre Selassie (3), Rousová 
(3), Svobodová D.(4), Kotíková Z. 
(3), Novotná, Bártová, Valentová. 
Trenéři ing. Záviška, Svoboda.

II. liga muži
HK Ivančice – Sokol VM 39:26 
(19:12)
Úvodní čtvrthodinu hry jsme ro-
zehráli lépe (2:5, 3:6). Po zranění 
rozehrávače Ladislava Šidla, však 
naše útočná hra začala ztrácet na 
přesnosti a efektivnosti. Defenzi-
va pod tlakem začala častěji chy-
bovat. Důrazněji hrající a lépe fy-
zicky vybavený domácí celek toho 
náležitě využíval (9:6,15:7). V zá-
věru prvního dějství to znamena-
lo i výraznější náskok. Po změně 
stran se náš herní projev zhroutil. 
Chyby, jak v útočné tak v obranné 
fázi, Ivančičtí s chutí trestali. Rych-
lými brejky navyšovali svůj náskok 
až na závěrečný vysoký brankový 
rozdíl. 7 m – hody 4/3:4/4, vylou-
čení 5:5.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Fischer 
(8/4), Večeřa (6), Chlubna (4), Ši-
dlo (1), Živčic (1), Kříbala Pe. (2), 
Kříbala Ma. (2), Kaštan P. (1), Rosa 
(1), Kaštan J., Kříbala Pa., Konečný. 
Trenéři Raus, Vaverka.

II. liga starší dorostenci
KH Kopřivnice – Sokol VM 
Utkání na žádost Velkého Meziří-
čí odloženo.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 15. března
13.00 II. liga starší dorostenci – 
Zbrojovka Vsetín, 15.00 II. liga 
muži – HC Zlín.                     -záv-

FC VM B – Sok. Budišov 4:2 (2:1) 
Střelci: 2× Dufek Jaroslav, Koneč-
ný Zdeněk, Nedoma Jiří. Sestava: 
Hrazdíra Martin – Mikina Jaro-
slav, Nedoma Jiří, Brodský Tomáš, 
Dočkal Jaroslav – Dufek Jaroslav, 
Smejkal Libor, Večeřa Jakub, Mi-
nařík Adam – Konečný Zdeněk, 
Stupka Martin. Rozhodčí: Rosic-
ký Jakub. 
Zápas se hrál v neděli ráno v 7.15. To 
se podepsalo na účasti našich hráčů, 
kterých bylo přesně jedenáct. Zby-
tek bez omluvy nepřišel. Přesto náš 
tým v mrazivém a zamlženém ránu 
podal dobrý výkon. Hned v úvodu 
utkání, kdy soupeř ještě spal, do-
stal po přihrávce Smejkala pěknou 
střelou Dufek náš tým do vedení. 
Soupeř vyrovnal po chybě našeho 
gólmana, který si zakřičel – mám, 
ale neměl. Druhý gól přidal po pěk-
ném centru Stupky Konečný. Dru-
hý poločas se hrál nahoru a dolu. 
Oba týmy se snažily, ale hra vět-
šinou končila před vápnem. Za nás 
přidal svůj druhý gól Jarda Dufek, 
kdy utekl skoro z poloviny hřiště 
a čtvrtý náš gól přidal po rohu Jir-
ka Nedoma, kdy zavěsil do šibenice. 
Klukům patří určitě poděkování, že 
odehráli zápas bez střídání.
FC VM – FK Šardice A (II. liga) 
3:5 (2:2) 
Střelci: Budínský Adam, Krato-
chvíl Vít, Večeřa Jakub. Sestava: 
Hrazdíra + Pokorný Martin – Ma-
tějek Petr, Vyskočil Roman, Do-
čkal Aleš, Večeřa Zdeněk – Smej-

kal Libor, Dvořák Tomáš, Budín-
ský Adam, Dufek Jaroslav – Kučera 
Petr, Kratochvíl Vít (Večeřa Jakub, 
Horký Jiří, Horký Miroslav) střída-
lo se hokej. způsobem.
Další přípravné utkání sehrál starší 
dorost A, tentokrát s týmem, který 
je na 5. místě ve II. dorostenecké 
lize. Jako celek jsme působili vel-
mi dobře, zvláště náš pressing byl 
velmi dobrý. V zápase jsme vedli od 
25. minuty gólem Adama Budínské-
ho (jeho první gól v našem dresu), 
který se dobře zorientoval ve váp-
ně. Soupeř hned o pět minut pozdě-
ji vyrovnal po chybě gólmana. Do 
vedení nás opět dostal Víťa Krato-
chvíl, který ve 38. minutě zakončil 
pěknou přihrávku Jakuba Večeři. 
Ve 42. minutě opět soupeř srov-
nal za pomoci obrany s gólmanem. 
Druhý poločas měl navrch trochu 
hostující tým. Hned v úvodu se do-
stal do vedení po chybě na naší pra-
vé straně. Čtvrtý gól přidal opět po 
centru do vápna a špatného důrazu 
krajního obránce. Snížení na3:4 za-
řídil po individuální akci velmi ak-
tivní Jakub Večeřa. V závěru utkání 
hosté zvýšili z velmi přísné penalty 
na konečných 3:5. Naši hráči měli 
kopat minimálně 2 penalty za šla-
pák ve vápně na Smejkala a jasný 
faul ve vápně na Jakuba Večeři. 
Další přípravné utkání hraje st. do-
rost A ve středu 12. 3. 2008 ve 14.00 
hod s HFK Třebíč A a v sobotu 15. 
3. 2008 v 10.15 s týmem Bohunic.

-sme-
SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.


