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sleva na veškerý sortiment 10 %!!!

Velkomeziříčská farnost začala s opravou fasády 
lodi kostela svatého Mikuláše. Věž se dočkala nového 
povrchu vloni v létě a letos následuje druhá polovina 
stavby. Do oslav šestistého výročí udělení plných 
městských práv Velkému Meziříčí by měl být kostel 
celý v novém. „Chtěli bychom to stihnout alespoň do 
pouti, která bude 15. června, ale raději dřív,“ potvrzuje 
pastorační asistent Jan Smejkal. 

Práce na opravě fasády lodi začaly před dvěma týd-
ny. Zatím bylo provedeno oklepání zavlhlých míst ve 
spodní části zdi. Po dostavění lešení bude fasáda všude 

důkladně prohlédnuta a další vlhká nebo nesoudržná 
místa budou také otlučena až na cihlu. Zezadu, od 
školy, kde jsou na lodi takzvané přípory, za fasádu 
zatéká. V některých místech je zelená. „To způsobila 
měděnka z měděného plechu, který zakrývá přípory. 
Ta se dostala zatékáním pod fasádu. Jiné přípory zase 
nepokrývá plech, ale kámen. Ten je místy ulomený. Je 
to špatně udělané a jak pod fasádu zatéká, drobí se,“ 
vysvětluje Jan Smejkal s tím, že to je nutné spravit. 
Poté se bude brousit starý nátěr a natáhne se nová 
omítka. Až vyschne, může se začít s novým nátěrem 

ve dvou vrstvách. „Záleží na počasí. 
Na omítku musí být 5 stupňů nad 
nulou,“ dodává Smejkal. 

Opravu fasády lodi kostela 
provede stejná fi rma, která vloni 
dělala věž, tedy Soukromá stavební 
huť Praha. Rozpočet na celou akci 
je ve výši jednoho milionu pěti set 
dvaceti čtyř tisíc korun. Devět set 
šedesát pět tisíc korun půjde z mi-
nisterstva kultury – z programu 
regenerace městské památkové 
zóny – a necelých tři sta pět tisíc 
korun bude činit povinný dvace-
tiprocentní podíl města. Zbytek 
uhradí farnost ze sbírek. 

Pro srovnání, oprava fasády věže 
vloni stála zhruba milion korun. Její 
plocha přitom byla větší. „Fasáda 
lodi kostela má asi patnáct set 
metrů čtverečních a plocha fasády 
věže kolem dvou tisíc metrů čtve-
rečních,“ uvádí pastorační asistent 
a vysvětluje, že loď bude dražší pro-
to, že je členitější. Práce na opravě 
věže zase v konečné fázi prodra-
žila nová vazba. Trámy ve věži 
totiž byly napadeny dřevokazným 
škůdcem – tesaříkem. Vazba na lodi 
je v pořádku. „Ta byla zrenovovaná 
při poslední opravě lodi roku 1991. 
Napadený byl jen jeden vazák těs-
ně vedle zdi věže, který spravili už 
vloni,“ doplňuje Smejkal. 

Text a foto: Martina Strnadová

Kostel chtějí opravit do pouti
Cyklistika zažívá v posledních 

letech určitou renesanci. Jízdní 
kolo je nejenom prostředkem pro 
sportovní aktivity, ale především 
levným, dostupným, ekologickým 
a relativně rychlým dopravním 
prost ředkem. Také Velkome-
ziříčští mají zájem o rozšíření 
cyklodopravy ve městě. Studii 
cyklostezek ve Velkém Meziříčí 
připravuje projektant Adolf Je-
bavý, který má k dispozici první 
poznatky a návrhy řešení, s nimiž 
nás seznámil. 
Využití cyklodopravy je široké

Nejdř íve je vhodné rozlišit 
pojmy cyklostezka a cyklotrasa. 

Cyklostezky jsou stezky posta-
vené přímo pro kola a pro chodce. 
Cyklotrasami mohou být i běžné 
silnice. Pro plynulou provázanost 
těchto tras ve městě je nutná kom-
binace obojího. Velké Meziříčí je 
problematickým místem z důvodu 
svého situování v uzavřeném údo-
lí. „Právě proto zde nebude cyk-
lodoprava nikdy tolik rozvinutá 
třeba pro dopravu do zaměstnání 
jako v jiných městech s rovinatým 
charakterem,“ poznamenal Adolf 
Jebavý. Doprava do zaměstná-
ní či do školy je přitom jednou 
z hlavních funkcí cyklodopravy. 
Tou další je rekreační a sportovní 

Propojení cyklotras ve městě je komplikované
funkce. Velkým Meziříčím některé 
takové trasy již vedou. Čtyři jsou 
s označením Klubu českých turistů 
a další je Mlynářská stezka, která 
je rekreačního charakteru.
Cyklostezky vyžadují bezpečné 

koridory
Cyklostezky i cyklotrasy vyža-

dují vedení tak zvanými bezpeč-
nými koridory. Tedy těmi nezatí-
ženými motorovou dopravou, které 
umožní lidem pohybovat se na kole 
bezpečně. „Bohužel, Velké Mezi-
říčí je protkáno silně zatíženými 
komunikacemi a propojení s těmi 
nezatíženými je velice obtížné,“ 
podotkl Adolf Jebavý. Krajina 
svým charakterem nabízí možnost 
vedení cyklostezek spíše podél řek, 
protože mimo ně jsou vesměs strmé 
svahy. „Průtahy bezpečných kori-
dorů značně omezuje spousta ba-
riér jako dálnice, železnice, koryta 
řek a silně zatížené komunikace,“ 
vyjmenoval Jebavý.

(Pokračování na straně 2.)

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ
v Budišově

Začněte jaro
s rostlinami od nás:
jehličnany, okrasné dřeviny
rododendrony, azalky.

Otevřeno po–pá 9–17 hodin
 so 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434

Hody, hody, doprovody…
Svátky jara si budeme užívat tento víkend. Ale před 
tím se ještě můžete inspirovat na velké velikonoční 
výstavě Hody, hody, doprovody…, kterou pořádá 
Český svaz žen a Jupiter club ve velkém sále Jupiter 
clubu na Náměstí 17 ve Velkém Meziříčí do 19. břez-
na. Ještě dnes ji tedy můžete navštívit, a to od 10 do 
18 hodin. Zhlédnout na ní lze nepřeberné množství 
výrobků, ale také ukázek. Například zdobení perníč-
ků, pletení košíků či pomlázek a další. (Kdo všechno 
svoje práce vystavuje, čtěte na straně 9.)

Velikonoční prázdniny
Zítra a v pátek mají děti a jejich učitelé velikonoční 
prázdniny. (Ti se mají.)

Janovy pašije
Nebojme se vážné hudby aneb Jak si dávat pozor 
na Bacha, uvádí Dům dětí a mládeže v pátek 21. 
3. v 16 hodin v učebně číslo 9 v budově na Komen-
ského ulici 10/2.

Velikonoční country bál je zrušen!
Velikonoční country bál se skupinou Stetson, který 
se měl konat v neděli 23. 3. ve velkém sále Jupiter 
clubu, je z důvodu nemoci zrušen. Náhradní termín 
bude uveřejněn posléze.

Povídání s herečkou Jiřinou Jiráskovou
Zelený čtvrtek si můžete zpříjemnit ve společnos-
ti populární a vynikající české herečky Jiřiny Ji-
ráskové, která minulé pondělí oslavila svoje 77 na-
rozeniny.
J. J. vystudovala pražskou konzervatoř, kam přešla 

z řádového gymnázia. Po absolvování konzervatoře 
hrála nejprve rok v Hradci Králové. V roce 1951 se 
stala členkou pražského Divadla na Vihohradech, 
kde působí dodnes, a deset let byla také jeho ředitel-
kou. Před kamerou 
dostala první vel-
kou příležitost ve 
špionážním dra-
matu Smyk, který 
v roce 1960 nato-
čil režisér Zdeněk 
Brynych. Potom 
hrála ve f ilmech 
Každá koruna 
dobrá a Pohled do 
očí. V 60. letech 
objevil její kome-
diální talent režisér Zdeněk Podskalský. V 70. le-
tech ale nastala pro Jiřinu Jiráskovou nucená pře-
stávka na jevišti i před kamerou. Na fi lmové plátno 
se vrátila v roce 1983 rolí zdravotní sestry na ven-
kovském obvodě ve fi lmu Karla Kachyni Sestřičky. 
(Zdroj: Wikipedie, foto: Osobnosti)

Po Červeném pondělí divadlo
Hned po Červeném pondělí čeká na Velkomeziříčské 
první divadelní představení jarní sezony JC. V úte-
rý 25. března od 19.30 Agentura Harlekýn uvádí 
v Jupiter clubu hru Nebyla to pátá, byla to devá-
tá. (Blíže čtěte na straně 9, kde jsou uvedeny dal-
ší velikonoční i nevelikonoční kulturní akce, které 
stojí za to navštívit.)

Týden ve znamení Velikonoc

Příjemné prožití
nejkrásnějších svátků jara 
a bohatou pomlázku
vám všem, milí čtenáři,
přejí vydavatel a redakce 
týdeníku Velkomeziříčsko.

Foto: archiv týdeníku Velkome-
ziříčsko

Krásné Velikonoce, milí čtenáři

Kraslice, pomlázky, perníčky či zajíčci jsou k vidění v Jupiter clubu

Výstava zahájila svátky jara

Hody, hody doprovody… je podtitul velikonoční 
výstavy, kterou pořádá velkomeziříčský Český svaz 
žen ve spolupráci s Jupiter clubem (JC) letos již po-
páté. Ta zahájila v pondělí a právě dnes se můžete 
velikonočními dekoracemi pokochat naposled. Velký 
sál JC i předsálí zaplňuje na pětačtyřicet stolů plných 
kraslic, perníčků, háčkovaných a vyšívaných ozdob, 
kytic, tabulí a dalších nádher od více než dvaceti 
vystavovatelů. Z praktických ukázek můžete vidět 

například zdobení kraslic. Ludmila Suchánková (na 
snímku) z Borkovan před zraky návštěvníků vyrábí 
borkovanské vajíčko se škrabanými motivy. Během půl 
hodiny má jedno hotové. Stanislav Bernat zase plete 
pomlázky, ale i košíky či klícky. Taková pomlázka mu 
zabere patnáct až dvacet minut oproti koši, který tvoří 
i šest hodin. Novinkou jsou zvířátka Jiřiny Kácalové 
z vaty a silonek či kraslice s logem letošních šestistých 
oslav města.               Text a foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

O přírodních památkách a přírodním parku Velko-
meziříčska vypráví barevná brožura, kterou vydalo 
v počtu 5 tis. výtisků město Velké Meziříčí za fi nanční 
podpory kraje Vysočina. V kraji Vysočina je celkem 
172 maloplošných chráněných území, z toho je 44 
v rámci CHKO. V obvodu městského úřadu s rozší-

řenou působností Velké Meziříčí se z různých typů 
chráněných území nachází 6 přírodních památek a 1 
přírodní park. Tyto přírodní památky představují ně-
které z prvků původní krajiny: bukový les s jedlí, lesní 
rybník a tůň napájené lesním potůčkem s vzácnými 
rybami a obojživelníky, rašelinnou louku nebo louku 

v blízkosti rybníků s vzácnými rostlinami. Patří 
sem ale i největší výskyt mravence pospolitého 
v ČR a jedinečné Heřmanovské koule. V úvodu 
brožury jsou uvedeny informace o vyhlašování 
přírodních památek a přírodních parků případ-
ně jejich zrušení. Dále o ochranných pásmech, 
plánech péče, evidenci, označování a postizích 
za poškozování chráněných území. V další 
části brožury najdete popis přírodních památek 
a přírodního parku včetně fotografi í území a vý-
značných rostlin, živočichů či přírodnin, které 
se tu vyskytují. Dozvíte se, kde se rozkládají, 
čím jsou významná, jak jsou velká a kdy byla 
vyhlášena. Dále se dočtete, zda-li mají plán péče, 
jaká se v nich vyvíjí činnost a jak jsou vybavena. 
Pro snazší orientaci jsou na zadní straně brožu-
ry chráněná území zakreslena do mapy. Tato 
brožura navazuje na brožuru Památné stromy 
Velkomeziříčska vydanou v roce 2006. Obdrží-
te ji zdarma v Informačním centru města Velké 
Meziříčí, které najdete na radnici.

Odbor životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí

Znáte chráněná území Velkomeziříčska?

Propojení cyklotras ve městě je komplikované
(Dokončení ze strany 1.)
Jaká je možnost řešení cyklodo-

pravy v našem městě
Výsledný návrh projektanta 

Adolfa Jebavého spočívá v řešení 
hlavního místa, kde by se veškeré 
cyklotrasy a cyklostezky ve městě 
setkávaly. Tím místem se nabízí 
soutok řek Oslavy a Balinky, ně-
kde v lokalitě na Ostrůvku. „Zde 
by byl takový centrální bod, odkud 
lze vyjet na všechny strany,“ 
vysvětlil Jebavý.

Zdroje a cíle cest, které je 
ve Velkém Meziříčí vhodné 
řešit, jsou propojení centra 
města s cíli jako práce, do-
mov a škola. V tomto přípa-
dě jde o pracovní koridory. 
„Tady by bylo nutné vyřešit 
například napojení oblasti 
škol v Čechových sadech 
nějakým průchodem pod 
dráhou,“ upozornil Adolf 
Jebavý. Další oblastí, kte-
rou projektant řeší, jsou 
rekreační cyklotrasy. Je-
jich nejvhodnější umístění 
skýtá oblast řeky Balinky 
a další napojení do Nesmě-
ře, k mostišťské přehradě, 
k netínským rybníkům či 
do oblasti Laviček. „Bohu-

žel, vedení tras těmi nejatraktivněj-
šími místy v oblasti řek komplikují 
areály velkých firem, jako jsou 
Kablovka, dnes nkt cables, či bý-
valý Svit,“ uvedl Jebavý. Řešení 
projektu cyklostezek v oblasti řek 
ve Velkém Meziříčí také úzce 
souvisí s protipovodňovými opat-
řeními. Projektant Adolf Jebavý 
se prací na studii cyklostezek dále 
zabývá.       Martina Strnadová

Probíhá deratizace 
města

Deratizace hlodavců, především 
potkanů, probíhá od 17. března do 
18. dubna 2008 a je letos opět rea-
lizována v objektech předškolních 
a školních zařízeních v majetku 
města a na veřejných prostranstvích. 
Práce provádí specializovaná fi rma 
Ing. Jaroslav Drbálek – DERATEX, 
ochranná dezinfekce DDD. Dera-
tizaci kanalizační sítě provádí 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST, a. s., divize Žďár nad 
Sázavou. Podnikatelské a další sub-
jekty deratizaci provádějí v rozsa-
hu stanoveném zákonem, a to jako 
součást čištění a běžných techno-
logických a pracovních postupů. 
V souvislosti s potřebou aktuali-
zace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případ-
nými poznatky o jeho výskytu na 
veřejných prostranstvích obraceli 
na odbor životního prostředí MěÚ 
Velké Meziříčí (tel. 566 501 120, 
566 501 127), nebo přímo na te-
lefon fi rmy deratizaci provádějící 
(tel. 603 813 643).  MěÚ, odbor ŽP

Ceny starších bytů jsou nadhodnoceny
Žijeme v globalizovaném světě. Krize amerických hypoték způsobila 

propad světových akciových trhů, propadají se i akcie českých develo-
perských fi rem. Na současném trhu s nemovitostmi to znamená, že nad-
hodnocené ceny některých segmentů realit padají nejen v USA, ale i ve 
Španělsku či Velké Británii. Tento trend se zákonitě nevyhne ani České 
republice. Nadhodnoceny jsou především některé realitní sortimenty jako 
třeba starší sídlištní byty. (Ceny bytů 3+1 v okolních městech: Třebíč, 
Okružní ulice – 1,20 mil Kč, Jihlava, Březinova ulice – 1,84 mil Kč, 
Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti – 1,75 mil Kč, Žďár nad Sázavou, Libu-
šínská ulice – 1,69 mil Kč.) Český trh s nemovitostmi začíná v některých 
segmentech už vykazovat některé znaky „přehřátí“. Komerční objekty na 
dobrých adresách jsou prodávány za ceny, které nemají nic společného 
s aktuální výnosovou hodnotou. Očekávané oslabení konjunktury českého 
hospodářství by mělo následně přinést stagnaci i pokles cen nemovitostí. 
V současné době budou končit první úrokové fi xace u hypoték, které byly 
sjednané za historicky nízké sazby a umožnily vlastnicky bydlet i sku-
pinám obyvatel, které by ve standardním ekonomickém klimatu běžně 
využívaly spíše nájemní bydlení. Po předpokládaném navýšení úrokových 
sazeb se ukáže, kolik rodin se může dostat do dluhové pasti tak, jako 
se do ní již řada našich spoluobčanů dostala v případě spotřebitelských 
úvěrů. Toto navýšení úroků si v budoucnu vyžádá i zpřísnění hledisek 
prověřování žadatelů o hypotéky ze strany bank. Zatím však hypoteční 
banky mezi sebou bojují o klienty, a tak jsou benevolentnější.

Ing. Bořivoj Pejchal

Dlouho očekávaná rekonstruk-
ce návsi a oprava komunikace ve 
Vlkově začala. Obyvatelé obce si 
tak mohou po třech letech průtahů 
konečně oddechnout. Začátkem 
března vítěz výběrového řízení, 
brněnská fi rma OHL ŽS, a. s., pře-
vzal staveniště – od kraje Vysočina 
silnici a od obce náves. Rekonstruk-
ce, na které se fi nančně podílí šesti 
a půl milionu korun kraj Vysočina 
a třemi a půl milionu obec Vlkov 
ze svého rozpočtu, zahrnuje polo-
žení asfaltového koberce na silnici 
a úpravu celé návsi. „Nejprve budou 
vystavěny obrubníky, aby mohl být 
položen asfalt. Vozovka následně 
projde odfrézováním starého povr-
chu. Aby se zamezilo vzniku nových 
trhlin a praskání, bude asfaltový 
koberec položen naráz celý, beze 
spár. Během rekonstrukce, která 
by měla dle plánu skončit v první 

půli června, bude komunikace 
průjezdná alespoň jedním jízdním 
pruhem. Pouze v poslední etapě po-
kládání asfaltu může dojít k jejímu 
krátkodobému uzavření,“ uvedl pro 
náš týdeník místostarosta obce Jan 
Mička. Nově vznikne chodník na 
horní straně návsi v blízkosti před-
zahrádek, přibude zeleň v podobě 
travnatých ploch. Stávající kanali-
zační síť pro dešťovou vodu bude 
vyměněna jen v krátkých úsecích. 
Její vyústění pro jednotlivé domy 
i úpravu vjezdů k domům zaplatí 
obec. O tom, zda budou vysazeny 
stromy nebo keře, bude místní 
zastupitelstvo ještě jednat. Začá-
tek oprav provází také průběžné 
změny v projektu. Mezi ně patří 
vjezd k novému rodinnému domu 
apod. Úprava navazujících komu-
nikací bude odvislá od prostředků 
získaných z dotací.      Jitka Kočí

Rekonstrukce návsi je v plném proudu

Komunikace zůstane průjezdná alespoň jedním pruhem.   Foto: Iva Horká

Agados nabídl městu ke koupi areál
Město Velké Meziříčí zvažuje koupi nového areálu pro technické služby. 

Firma Agados prodává svůj starý areál na Karlově, protože se před časem 
přestěhovala do nového v průmyslové zóně. Městu učinila přednostní 
nabídku k jeho odkoupení.

Technické služby města sídlí na ulici Třebíčská v prostorách, které již 
jejich dnešním nárokům nevyhovují především pro nedostatek místa. 
Jejich vozový park se totiž rozrůstá o stále větší auta a další techniku. „Už 
několik let řešíme, co s tím. Teď jsme dostali nečekanou nabídku, s níž jsme 
sice nepočítali, ale která by se nemusela opakovat,“ vysvětluje starosta 
František Bradáč. Nabídka se vedení města jeví jako velice výhodná. Areál 
o rozloze zhruba jednoho a půl hektaru s budovami a halami je k mání za 
třináct milionů korun. Dnešní prostory technických služeb mají rozlohu 
třetinovou. „Koupí bychom vyřešili perspektivně areál technických služeb, 
a také sběrný dvůr, který je dnes odděleně. Do jednoho místa bychom 
soustředili všechny další aktivity, jež jsou nyní na různých místech,“ 
vyjmenovává starosta. V areálu Agadosu na Karlově jsou rozměrné haly 
vhodné k parkování velkých aut a techniky či jako skladovací prostory 
pro velké množství posypového materiálu atd.

Město sice v letošním rozpočtu s částkou třinácti milionů korun nepo-
čítalo, přesto radní koupi areálu na Karlově zastupitelům ke schválení do-
poručí. Zastupitelstvo se touto otázkou zabývalo včera. Výsledek jednání 
do redakční uzávěrky nebyl znám. Tuto informaci vám proto přineseme 
v příštím čísle.                                                             Martina Strnadová

Kdo má rád domácí pálenku, neměl by si nechat ujít Kozlovský košt 
pálenek. Již počtvrté 19. dubna se sjedou odborníci na hodnocení pálenek 
do Kozlova u Křižanova, kde budou v areálu fi rmy J-Hyb, s. r. o. hodnotit 
pálenku ročník 2007. Předešlé ročníky byly velmi úspěšné, toho loňského 
se zúčastnilo 62 vzorků. Bližší podmínky pro zasílání vzorků nám sdělil 
jeden z pořadatelů, J. Plodek, starosta Kozlova. Vzorek o obsahu 0,5 l 
může zaslat pouze osoba, které je více než 18 let nejpozději do 12. dubna 
do 12 hodin starostovi obce J. Plodkovi (tel.: 604 809 429) nebo do pá-
lenice K. Eliášovi (tel.: 604 758 947). Na vzorku musí být údaje o druhu 
ovoce, roku výroby a procentu alkoholu. Přijímají se vzorky s obsahem 
alkoholu maximálně 55 %. Vítězné pořadí bude určovat odborná komise, 
na konci koštu bude toto pořadí zveřejněno na veřejné výstavě pálenek. 
Vítěz obdrží diplom a cenné poháry, všichni vystavovatelé budou mít 
vstup na košt za poloviční cenu. Bližší informace o dřívějších ročnících 
je možné najít též na webových stránkách obce www. kozlov.cz

Akce začne v 15 hodin a vstupenky na něj si můžete zakoupit přímo na 
místě. Vítáni jsou všichni nad 18 let.               Foto: Iva Horká (pi) -jk, poř-

V Kozlově budou koštovat už počtvrté

Základní informace o novém parkování
Parkoviště s parkovacím kotoučem

ve Velkém Meziříčí
1. Lokality s umístěným parkovištěm s parkovacím kotoučem

► Náměstí – celkem 14 míst určených k parkování pomocí parko-
vacích kotoučů. Z toho 5 míst naproti budově radnice, 4 místa 
naproti budově České spořitelny a 5 míst naproti budově Komerční 
banky. 

► Ulice Novosady – parkoviště s parkovacím kotoučem asi na jedné 
polovině možných míst na parkovacích pruzích podél silnice. 
Parkovací zálivy, ve kterých platí parkování s parkovacím 
kotoučem:
Směr Brno-Jihlava – parkovací záliv u restaurace U Wachtlů
 – část parkovacího zálivu začínající od výjez-
  du z ulice U Vody (výjezd přímo z průjezdu 
  domu na ulici Novosady)
Směr Jihlava-Brno – parkovací záliv naproti restaurace U Wachtlů
 – parkovací záliv u prodejny Boty Štipák 

2. Dopravní značka označující par-
koviště s parkovacím kotoučem 

3. Podmínky pro zaparkování 
na parkovišt i s parkovacím 
kotoučem
Na parkovišti musí řidič při začát-
ku stání umístit kotouč viditelně 
ve vozidle a nastavit na něm dobu 
začátku stání, kterou nesmí až do 
odjezdu měnit!!!

4. Doba po kterou je možno stát 
na parkovišt i s parkovacím 
kotoučem
Na parkovišti s parkovacím ko-
toučem je možné stát maximálně 
1 hodinu!!!
Časově omezené parkování platí 
na parkovacích místech s parkova-
cím kotoučem na Náměstí a v ulici 
Novosady od pondělí do pátku od 
7 do 17 hodin. 
Mimo tyto časy je zde možné parkovat neomezeně. 

5. Parkovací kotouč
Parkovací kotouče je 
možné zakoupit v In-
formačním centru na 
Městském úřadě Velké 
Meziříčí.
Parkovací kotouč mo-
hou řidiči použít nejen 
ve Velkém Meziříčí, ale 
všude tam, kde platí tato 
forma parkování, a to 
nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Samo-
zřejmě lze k zaparkování 
na těchto parkovištích 
použít i parkovací kotouč zakoupený jinde.

6. Zahájení provozu
Termín zahájení provozu parkovišť s parkovacím kotoučem je ve 
Velkém Meziříčí plánován na konec března nebo začátek dubna 
2008. Jelikož před zahájením provozu je nutné vyznačit vodorovné 
dopravní značení, bude přesný termín zahájení záviset na klimatických 
podmínkách.

7. Kontrola dodržování časově omezeného parkování na parkovišti
Na dodržování podmínek vyplývajících z dopravní značky „Parkoviště 
s parkovacím kotoučem” bude pravidelně dohlížet Městská policie. Za 
porušení podmínek vyplývajících z této dopravní značky lze uložit na 
místě blokovou pokutu až do výše 2.000 Kč (ve správním řízení pokutu 
od 1.500 Kč do 2.500 Kč). 

MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství

Ilustrační foto: -vla-

V souvislosti se silným větrem ve 
středu 12. 3. a ve čtvrtek 13. 3. za-
sahovali hasiči na Vysočině u osmi 
událostí. Větrem bylo zasaženo 
především Žďársko.

Ve 12.16 hodin byl na Krajské 
operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru 

Silný vítr zasáhl region
kraje Vysočina ohlášen strom 
bránící v provozu na komunikaci 
vedoucí ve směru od Žďáru nad 
Sázavou do obce Netín. Jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Velké Meziříčí provedla odstranění 
stromu za pomoci motorové pily.

Petra Musilová, HZS Vysočina
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Jarní úklid města již začal
Harmonogram blokového čištění jaro 2008

Blokové čištění probíhá na uvedených ulicích v uvedených dnech od 6 
do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech nepar-
kovali na komunikacích a umožnili technickým službám provést úklid, 
a to i na parkovištích. 
Středa 19. 3.: Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, Ke Třem 
křížům, Lesní, Pod Sýpkami, Skřivanova
Čtvrtek 20. 3.: U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Zahrad-
níčka, 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, Lipnice, autobusové nádraží, 
vlakové nádraží
Úterý 1. 4.: Družstevní, Nad Plovárnou, Bezručova, 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. Jaroše, Karla Pánka, 
Čechova, Boční, Bezděkov
Pátek 4. 4.: Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Kolmá, Krš-
kova
Úterý 8. 4.: Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, Na Sprave-
dlnosti, Křižní, K Buči, Slepá 
Středa 9. 4.: Hliniště
Čtvrtek 10. 4.: Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd 
k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Pátek 11. 4.: Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník.

V případě nepříznivého počasí bude blokové čištění provedeno 
v náhradním termínu.                                                                             -TS-

22. březen – Světový den vody
Tento den byl již v devadesátých létech vyhlášen jako Světový den 

vody. Byl vyhlášen UNESCEM a má celosvětovou působnost. Tento den 
byl vyhlášen zvláště proto, že voda jako základ života je ve světě stále 
nedoceňována. Voda je nejen významnou složkou přírody, ale také vý-
znamnou složkou potravy pro vše živé, neboť bez vody by nebylo života. 
To si však většina světové populace neuvědomuje. Zvláště v průmyslové 
výrobě dochází ke značnému znečištění vodních toků, jsou poškozovány 
lesní porosty jak neustálým mýcením, tak i emisemi, čímž dochází ke ztrá-
tě hydrologických funkcí lesů. Neuvážené odvodňovací akce v minulých 
desetiletích poškodily vodní režim i na našem území. Dochází k neustálé 
kontaminaci vodních toků. To vše působí i na kvalitu pitné vody, která 
je ovlivněna jakostí odebírané vody povrchové i podzemní. I biologické 
vlastnosti pitné vody se neustále zhoršují, neboť v ní ubývá množství 
i kvalita stopových prvků, čímž se zhoršuje možnost používaní pitné vody 
jako potraviny. Velice se změnil vodní režim, což již dvakrát dokázaly 
veliké záplavy na našem území. Každý neuvážený zásah do přírody, každé 
odvodnění či meliorovaná louka, každý vysušený mokřad, každé vyas-
faltované a napřímené koryto potoka i řeky zvyšuje riziko katastrofální 
povodně. Proto je třeba zabránit dalším negativním vlivům v přírodě. 
K tomu musí sloužit jak orgány státní správy, tak i příslušná legislativa 
a nutné ekonomické nástroje. Na celém světě jsou dělány takové zásahy 
do přírody, které množství i kvalitu vody podstatně narušují. Existence 
Světového dne vody má mobilizovat všechno lidstvo k účinné ochraně 
života na Zemi.   PhDr. Arne Neměc, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

V posledních letech vypisuje 
Český svaz ochránců přírody kaž-
doročně na jaře projekt Obojživel-
ník roku. Ten je úzce zaměřen na 
problematiku obojživelníků. Cílem 
projektu je probudit zájem veřejnos-
ti o obojživelníky a plazy a dlouho-
době zabránit jejich úbytku. Obojži-
velníků, zejména žab a čolků, neu-
stále ubývá negativním působením 
lidské 
činnosti. 
Obojži-
velníci 
jsou 
opomíje-
ni, pro-
tože pro 
člověka 
nemají 
zdánlivě 
žádný 
význam. 
Jsou však indikátory životního 
prostředí. Dle současných zkuše-
ností teoretická ochrana v podobě 
zákonů nestačí. Některé zájmové 
skupiny neustále degradují a ničí 
biotopy obojživelníků. Na druhé 
straně je řada obětavých lidí, kteří 
se snaží dělat jejich praktickou 
ochranu - např. obnovování a bu-
dování tůněk pro obojživelníky. Je 
třeba, aby se o obojživelnících více 
psalo a mluvilo ve sdělovacích pro-
středcích, aby si lidé uvědomili, že 
dávní předci současných obojživel-
níků jsou i našimi předky, a podle 
toho se k nim chovali. Aby zůstali 

součástí kulturního a přírodního 
dědictví. Nejdůležitější je mapování 
jejich výskytu, zabránění přechodu 
obojživelníků přes silnice, obnovo-
vání tůní a nádrží pro rozmnožová-
ní, zhotovování nových tůní a nádr-
ží a pěstování chovů v deponačních 
nádržích. Ochrana obojživelníků 
a plazů spolu často souvisí a tra-
dičně jsou tyto skupiny zkoumány 

společně. 
Obojži-
velníci 
a plazi 
jsou 
nenahra-
ditelnou 
součástí 
potravi-
nových 
řetězců 
například 
pro dravé 

ptáky. I z tohoto důvodu Základní 
organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody ve Velkém Meziříčí 
v současné době zajišťuje odborný 
posudek lokality „Zátoky“ poblíž 
obce Netín, zda-li má charakter 
mokřadů. Zajišťujeme odborníky 
v této oblasti, kteří posoudí, jak 
v této lokalitě případně pracovat. 
Záleží to také na možnosti či po-
třebě založení pozemkového spol-
ku. Celá tato činnost v současných 
jarních měsících je součástí ochra-
nářské kampaně ke Dni Země.

PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

Obojživelník roku
OCHRÁNCI PŘÍRODY INFORMUJÍ

Další mírná zima jakoby potvr-
zovala dnes již většinový názor, že 
klimatické změny jsou skutečně na 
pořadu dne a my se s touto sku-
tečností pomalu musíme smířit. 
I předcházející zima nás vyzvala 
k urychlení jarních prací, ovšem 
ranní mrazy až –10 °C v loňském 
dubnu nás připravily o téměř všech-
no jádrové ovoce, takže jsme museli 
po skončení moštování konstatovat, 
že tak špatný rok za posledních 30 let 
nebyl. A rok předtím byl také slabý, 
a tak lze jen doufat, že se letos ne-
naplní to známé přísloví: do třetice 
všeho dobrého! Klimatické změny 
jsou neoddiskutovatelné a můžeme 
se jen dohadovat, do jaké míry to 
způsobuje činnost člověka, nebo 
jsou to změny vesmíru jako tako-
vého. Nadšených zahrádkářů v celé 
republice ubývá, protože reagovat 
nejen na změny počasí lze v ama-
térských podmínkách jen velmi ob-
tížně a v regionu Velkomeziříčska, 
kde je bonita půdy značně chudá, se 
tyto změny projevují velmi citelně. 
Přesto věříme, že skalní zahrádkáři 
přečkají i tyto obtíže a v daných 
podmínkách budou  pěstovat zele-
ninu, ovoce i květiny dále. I proto 

jsme se dvakrát účastnili oblastního 
školení v Jihlavě, kde jak doc. ing. J. 
Malý z Mendlovy univerzity v Brně, 
tak i ing. Juda ze šlechtitelské stani-
ce Česká Bělá měli velice zajímavé 
přednášky na téma zelenina na 
zahradě a ve druhém případě vše, 
co souvisí s pěstováním brambor. 
S velmi potřebnými informacemi, 
týkající se i klimatických změn, 
vás rádi seznámíme na naší výroč-
ní schůzi Českého zahrádkářského 
svazu, která se uskuteční 27. 3. v 17 
hodin v budově moštárny na Fajtově 
kopci. Názory, které vyplývají jak 
z velkovýroby, tak z výzkumu, 
lze uplatnit i v naší činnosti, a tak 
předejít neúspěchům v našem sna-
žení. Také vás chceme informovat 
o zájezdu na Floru Olomouc, kam 
pojedeme i letos. Přihlášky u př. 
Švejdové v Radnické ulici č. 13 
– zvonek u dveří (ne v prodejně), 
nebo na tel. čísle 775 647 604. 
Obsadíme jeden autobus, poslední 
termín přihlášení je 10. 4. Zájezd 
se uskuteční v sobotu 26. 4., odjezd 
od Domusu v 7 hodin. Těšíme se na 
společné setkání, ať již na výroční 
schůzi nebo na zájezdě.

Za výbor ČZS Z. Nedopil

Zahrádkáři slyšte...

Poděkování pohotovým lidem
Děkujeme nelhostejným a pohotovým občanům, kteří nám na naši 

výzvu ve Velkomeziříčsku ze dne 27. 2. 2008 poskytli přesné informace 
o autu, jehož řidič nám způsobil 20. 2. 2008 prudkou jízdou škodu na ul. 
Bezděkov. Následně jsme identifi kovali díky vlastníku fi rmy z Hor. Borů, 
jemuž auto náleží, i řidiče, který s autem služebně jezdí z pracoviště na 
Fajtově kopci. Oslovený řidič pan Hol. svou odpovědnost však popírá; 
zřejmě nechce přiznat „černou jízdu“ a slušnost vůči lidem mu není 
vlastní.                                                             Obyv. domu Sokolovská 21

Chcete vědět, kde na Vysočině 
strávit příjemnou rodinnou dovole-
nou, kam vyrazit na kole, jaké za-
jímavé a historicky cenné památky 
se na Vysočině nacházejí, kolik je 
zde zimních sjezdových areálů…? 
Jednou z možností, kde získat po-
třebné informace a zajímavé tipy, je 
navštívit některý z mnoha veletrhů 
cestovního ruchu u nás nebo v za-
hraničí. V kraji Vysočina se o turis-
tickou nabídku, služby, propagaci 
a rozvoj cestovního ruchu od tohoto 
roku stará nově zřízená krajská or-
ganizace Vysočina Tourism.

První čtvrtletí každého roku 
je vždy ve znamení veletrhů 
cestovního ruchu, na kterých je 
veřejnosti představována aktuální 
turistická nabídka před nadchá-
zející sezonou. Návštěvníkům 
veletrhů – a tedy potenciálním ná-
vštěvníkům Vysočiny – je v našem 
regionu k dispozici nabídka 130 
lokalit pro strávení klidné rodinné 
dovolené v menších penzionech 
a selských usedlostech, nabídka 180 
koňských stanic, milovníci přírody 
najdou např. v krajem vydávaných 
tiskovinách také přehled chráně-
ných území a naučných stezek. 
Pro vyznavače zimních sportů je 
připraven podrobný popis všech 30 
sjezdových areálů na Vysočině, do-
plněný o doporučené běžecké stopy 
v brožuře Zima na Vysočině. Těm, 
kdo si letní dovolenou nedovedou 
představit bez kola a nezaleknou 
se kopcovité krajiny Vysočiny, je 
určena nabídka 30 podrobně po-
psaných tipů na cyklovýlety pod 
edičním názvem Vysočinou na kole. 
Podobně je zpracováno 32 doporu-
čených tras pro pěší putování a 5 
návrhů na motovýlet. Obdivovatele 
umění a historie osloví přehled více 
než stovky přístupných památek, 
galerií, muzeí, speciální nabídka 
pro poznání všech tří památek za-
psaných na seznam UNESCO nebo 

OKÉNKO KRAJE

Lákají turisty na Vysočinu
tipy na seznámení se s památkami 
židovského osídlení. K tomuto té-
matu připravil kraj Vysočina bro-
žury Dědictví minulosti, Památky 
UNESCO a Památky židovského 
osídlení. Krajský ediční plán 
každý rok počítá s vydáním tema-
tické mapy, letos bude k dispozici 
skladná mapa se stručným popisem 
nejzajímavějších turistických cílů, 
doplněná fotografi emi. Mezi veřej-
nost se v letošním roce dostane až 
pět tisíc jejích výtisků. Pokud jde 
o prezentaci krajských turistických 
a dalších příležitostí, kraj Vysočina 
se účastnil tradičně veletrhu cestov-
ního ruchu RegionTour v Brně, dále 
veletrhů v Olomouci, Praze a chystá 
se na veletrh cestovního ruchu do 
Ostravy a Českých Budějovic. V za-
hraničí se mohli zájemci seznámit 
s turistickou nabídkou Vysočiny 
v Bratislavě, ve Vídni, v Utrechtu, 
v Madridu, v Bruselu, v Mnichově 
a v Moskvě. „Zahraniční turisty, 
podle našich zkušeností, nejvíce 
zajímá možnost pobytu s obytným 
vozem, a s tím související nabíd-
ka kempů, jednodenní poznávací 
cesty seniorů, možnosti vypůjčit si 
vůz a kvalita a dostupnost veřejné 
dopravy,“ uvedla Ivana Mahelová 
z Vysočina Tourism. Novinkou 
letošních veletrhů cestovního ru-
chu je tematická brožura Vysočina 
– místo setkávání, která obsahuje 
přehled míst vhodných pro pořádá-
ní konferencí a seminářů v našem 
regionu. Vysočina je stále častěji 
vyhledávána jako ideální místo pro 
kongresovou turistiku. Její poloha 
téměř uprostřed republiky, ideální 
dostupnost z dálnice D1 a stále se 
rozšiřující nabídka doplňkových 
aktivit včetně rostoucí nabídky 
hotelových kapacit jsou ideálními 
parametry pro volbu Vysočiny.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Na společné schůzce ředitele jihomoravské krajské policejní správy 
Bedřicha Koutného, hejtmana Jihomoravského kraje (JmK) Stanislava 
Juránka, hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila a hejtmana Zlínského 
kraje Libora Lukáše potvrdilo vedení jihomoravské policejní správy záměr 
zřídit krajské policejní ředitelství v Jihlavě a ve Zlíně v co nejkratším 
možném termínu. Krajský policejní ředitel Bedřich Koutný seznámil 
hejtmany se záměry managementu policie a projednal s nimi praktické 
kroky, které by měly směřovat k úspěšné realizaci územní reformy policie. 
Pokud bude v Parlamentu schválen vládní návrh zákona o Policii České 
republiky, měly by mít nejpozději 1. ledna 2012 všechny kraje v České 
republice vlastní krajskou policejní správu. Osobou zodpovědnou za 
přípravu realizace vzniku krajské policejní správy v kraji Vysočina byl 
ze strany policie pověřen současný jihlavský okresní policejní ředitel 
Josef Bačkovský. Na jednání přislíbilo vedení krajské policejní správy 
JmK do konce dubna letošního roku představit návrh budoucího cílového 
organizačního uspořádání policie. V rámci něho by nejpozději od 1. ledna 
2009 měly okresní policejní správy v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově 
přejít pod jihomoravskou krajskou policejní správu. Tím by vznikla do-
časná jednotná správa pro celé území kraje Vysočina. „Za velmi důležité 
považuji, že se nám také dostalo ujištění, že na úrovni obvodních oddělení 
a policejních služeben nedojde ke snížení jejich počtu a navíc, že je v plánu 
posílení policistů sloužících tzv. v terénu,“ komentoval jeden ze závěrů 
setkání hejtman Vystrčil. Všichni zúčastnění se dohodli, že v pracovních 
jednáních budou pokračovat a vzájemně se budou informovat o dalších 
krocích a postupech směřujících k úspěšnému dokončení územní reformy 
Policie České republiky.   Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Krajské policejní ředitelství 
v Jihlavě bude

Fanánek táhne
O tom, že skupina Tři sestry 

v čele s Lou Fanánkem Hagenem 
stále přitahuje publikum, se mohli 
přesvědčit návštěvníci jejího kon-
certu ve Velkém Meziříčí. Ten byl 
jedním ze dvou na Vysočině. Velký 
sál Jupiter clubu byl zaplněn do po-
sledního místečka a posluchači si 
evidentně přišli na své. Hudebníci 
je obdařili tím nejlepším, co mohli 
nabídnout. Kromě písní z nového 
cédéčka zazněly i staré známé 
hity. Koncertovalo se zhruba od 
deváté hodiny večerní, kdy vyšla 
na pódium předkapela, a Tři sestry 
zahrály závěrečnou písničku kolem 
půl jedné v noci.    

Text a foto: Iva Horká

Tři sestry vystoupily ve Velkém Meziříčí

Foto: M. Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

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

Letošního 15. března jsme si připomněli 98. narozeniny moudrého 
a laskavého člověka, pana Stanislava Vodičky. Z knihy Stanislava Vo-
dičky „Jepičí okamžiky“ se svolením paní L. Dohnalové vybral Miloš 
Vokoun. 

Tvář krajiny
Některá místa v krajině mají svoji proměnlivou tvář jako člověk. Třeba 

zrovna tenhle kousek lesa. Je to krátké údolí, kde prostředkem běží malý, 
věčně bublající potůček. Do řeky to má kousek, co byste kamenem dohodili, 
a snad právě proto skáče z balvanu na balvan a je upovídaný až běda. Vyběhl 
ze smrkové houštiny a už utíká pod velebné koruny starých borovic a smrků. 

Kdo sem zabloudil v zimě, nepoznal zadumanějšího místa. Teď najed-
nou kouzelným dotknutím jara je tu plno milostného života. Na malém 
mechovém paloučku si vykračuje bažantí kohout, roušky mu jen svítí a on 
se svými barvami nepyšní o nic méně než našňořený husarský důstojník. 
Vykračuje si důležitě před svými pěti bažantími dámami a předvádí jim 
poslední jarní bažantí módu: To je prosím do štrapáce. Na turnaj s pro-

tivníkem máme to samé, jen trochu načechráme peří, až zazáří bojovým 
leskem, a helmice se nám trochu zvlní. Tak se tu předvádí, sem tam 
bezstarostně sebere ze země seménko smrku a šikmým pohybem ulomí 
jeho křidélko. Bažantí dámy jsou u vytržení. 

Až na hřebenu stráně roste jalovec. Pod ním má pelíšek starý zajíc. 
Dívá se znuděně už kolikátý den na tohle dvoření a dlouhé slechy mu jen 
hrají ze strany na stranu. Proč právě tyhle dny jsou takové rušné? Jen si 
zdřímnete a znenadání zahouká sova, právě po poledni. A potom, toho 
neustálého lupání ze všech stran. Jako kdyby se neustále někdo plížil 
křovinami a přelamoval tenké větvičky. Co si to jen les vzpomněl? Není 
tu chvíle klidu. Jen trochu zasvítí jarní sluníčko, a už se každá borovice 
a každý smrk zblázní. Jako by svá seménka neuměly vysypat potichu!

Takhle jako by každá šupinka šišky s povzdechnutím mlaskavě vzdych-
la, než otevře seménku cestu, jako by mu radila: Počkej, až zafouká vítr, 
doletíš mnohem dále, a čím rychleji budeš vířit křidélkem své vrtulky, 
tím déle se udržíš ve vzduchu. 

Vzhledem k tomu, že se nám 
v redakci v poslední době sešlo 
několik autorských seriálů, budeme 
je zveřejňovat na střídačku. To zna-
mená, že pokračování nenaleznete 
v každém Velkomeziříčsku, ale ob 
jedno či dvě čísla. Jde o příspěvky: 
rozverné Dopisy z Peru od Klá-
ry Dvořákové z Prahy, rodačky 
z Velkého Meziříčí, dále o naučný 
Cestopis z Hong Kongu (nebo 
také reportáž z Jihovýchodní Asie) 
Aleše Poláška z Tasova, odborný 
Malý seriál lokální mineralogie 
Vladimíra Pařila z Velkého Me-
ziříčí a vtipné a zároveň i smutné 
Příběhy ze záchranné služby (ZS) 

Seriály na pokračování ob číslo
od lékaře, který si nepřál zveřejnit 
svoje celé jméno a píše pod zkrat-
kou -K-, a také originální práce Vě-
ruše Pavliše Světla v našem městě. 

V čísle 9 jste tedy mohli najít další 
díl Příběhů ze ZS a Malého seriálu 
lokální mineralogie, v minulém, tj. 
10. čísle jsme zveřejnili první díl 
Dopisů z Peru a dnes vám nabízíme 
úvodní část Cestopisu z Hong Kon-
gu a již třinácté pokračování Malé-
ho seriálu lokální mineralogie.

V příštím čísle byste měli najít 
další „Záchranku“ a Dopis z Peru 
(není to ale bohužel vzhledem 
k omezenému prostoru 100%).

Iva Horká

Malý seriál lokální mineralogie (13)
Staré Ransko II

(Pokračování z čísla 9.)
Ložisko Obrázek u Starého Ranska se – především kvůli bohatému 

výskytu mědi a zinku – zařadilo k hospodářsky nejvýznamnějším do-
mácím zdrojům barevných kovů z celé někdejší ČSSR. Kromě již minu-
le zmiňovaných metalických nerostů se zde řídce objevovaly také tyto 
(uvedeny v abecedním pořadí): arzenopyrit, bornit, galenit (zdroj olova), 
magnetit (neboli magnetovec, bohatá magnetická ruda železa – chemicky 
železitan železnatý), millerit, kobaltin, violarit a zlato; dále pak nerudní 
minerály apofylit, edingtonit, gyrolit, harmotom, kalcit, laumontit, jakoby 
„chloupkatý“ natrolit, vějířkovitý pektolit, prehnit, xonotlit aj.

Měděný koncentrát se pak z kutnohorské úpravny Turkaňk vozil do 
tuzemských hutí, zatímco zinkový šel spíše na export, a to kupodivu již 
tehdy převážně do západních zemí.

Lokalita u Starého Ranska tedy byla schopna poskytovat všechny tři 
v přírodě existující ferromagnetické kovy: železo, nikl i kobalt! My jako 
žáci jsme kdysi ve škole při probírání hlavní zinkové rudy, sfaleritu, 
spontánně propukali v pubertální smích, poněvadž nám byl tento nerost 
prezentován i pod svým českým názvem, který nám vždycky v podvědomí 
asocioval některé naše autobusové školní zájezdy s kinedrylem v batůžcích 
– říká se mu totiž s prominutím a bůhvíproč blejno, a to blejno zinkové. 
Pardon! Svým způsobem je unikátní, že ranský důl byl zřízen uprostřed 
velikého lesa – no samozřejmě že u zdroje čili na nalezišti, ale ta představa 
je přece jenom tak trochu atypická: prostě žádná velká pustá pláň a extrém-
ně rozlehlá měsíční krajina okolo, jak jsme tomu zvyklí třeba u uhelných 
dolů na Ostravsku a jinde… V tomto ranském polesí se hned vedle důlního 
díla nachází proslulá přírodní rezervace Ranská jezírka. Jde o soustavu 
zatopených prohlubní, které tu kdysi zbyly právě po těžbě rud; no a poblíž 
stojí dokonce i lovecká chata a zjara je tu bohatý výskyt bledulí. Nedaleko 
pak protéká krásná říčka Doubrava, a to ještě jako pouhý potok – spěchá 
do obrovského a nádherného rybníka jménem Řeka; pod přilehlým městy-
sem Krucemburkem (který se v letech 1949 – 1993 nazýval Křížová) pak 
pokračuje okolo Ždírce nad Doubravou a okolo vísek Staré Ransko a Nové 
Ransko k Sobíňovu, Bílku a Chotěboři. Nad rybníkem, který je tedy jaksi 
kuriózně Řekou, byste mohli navštívit přírodní rezervaci Štíří důl. Určitě 
si však všichni povinně někdy projděte kaňonovité údolí říčky Doubravy 
(event. „Doubravky“) na úseku mezi Bílkem (pozor na vojenský prostor 
– tedy jestli oni jej mezitím již nezrušili!) a Chotěboří. V kaňonu objevíte 
zvláštní přírodní útvary, skalní stěny a věže, zříceniny, peřeje, kamenné 
„hrnce“ v řečišti, vodopád a super vyhlídky Sokolohrady a Čertův stolek. 
Nedaleký mlýn, který bohužel ve druhé polovině minulého století vyhořel, 
byl znám jako rodiště slavného spisovatele Ignáta Herrmanna, autora kdysi 
velmi populárních knih „Otec Kondelík a ženich Vejvara“ a „U snědeného 
krámu“. Toto údolí rozhodně stojí za výlet a za zhlédnutí – je dlouhé bratru 
(ale i sestře) asi tak 5 km a budete jím nadšeni, a to zvláště za jasného 
počasí. Prý to bylo vůbec nejoblíbenější místo našeho prvního prezidenta 
T. G. Masaryka; snad kvůli romantické „rozervanosti“ a zvláštní divoké 
malebnosti, každopádně však kvůli tajemné atmosféře… Doporučuji jet 
sem expresním autobusem Znojmo – Hradec Králové, který staví i ve 
Velkém Meziříčí a pak mimo jiné také v Krucemburku a ve Ždírci. Ještě 
lepší je ovšem varianta vlak Velké Meziříčí – přestup Křižanov – přestup 
Žďár n. Sáz. – přestup Havlíčkův Brod na směr Pardubice – výstup ve 
stanici Chotěboř nebo Bílek. Autem se sem však rozhodně nehrňte. Ono 
by to totiž nebylo ani trempířské, ani čundrácké, ani skautské či junácké, 
ani pionýrské, ba ani turistické. Zato paďourské a mastňácké, to ano, to 
by teda bylo. A na závěr dovolte jeden malý aforismus: víte, jaké jsou dva 
hlavní rozdíly mezi třeba takovou říčkou, jakou je Doubrava, na jedné 
straně – a něčím takovým, jako je politika, na straně druhé? Říčka Doub-
rava je totiž relativně čistá, zatímco politika, ta je absolutně… no schválně 
sami hádejte jaká. Ne nadarmo se pak říká, že jedinou zdravou protiváhou 
něčeho takového, jako je politika, je příroda…

Pokračování v čísle 13: Velké Tresné – dolování tuhy neboli grafi tu.  -vp-

Cestopis z Hong Kongu
Hongkong – město kontrastů

Má opravdu velká cesta začíná až na letišti Heathrow v Londýně, kde 
usedám do obřího letounu typu Boeing 747 Jumbo-Jet. Místem přistání 
je 9 650 km vzdálený cíl. Je to čínská provincie Hongkong. Vstupní brána 
do Číny a jihovýchodní Asie. Je pokládán za dynamické město a patří 
k osmi největším přístavům světa. Dalším jevem pro toto město je typický 
jemný mlžný závoj, který vzniká vlivem rozdílu mezi horkým a suchým 
vzduchem nad městem a vlhkým vzduchem v Jihočínském moři.

Po překonání osmi časových pásem a celkové době letu přes 12 hodin je 
můj pohled z okénka upřen na mistrovské dílo obdivuhodných rozměrů. 
Jako velká betonová deska plující na moři působí zdejší letiště HKIA. 
Vystavěno člověkem na umělém ostrově, jež se právem řadí mezi sedm 
technických divů moderního světa. Místně také známo jménem Chek Lap 
Kok propojené na severní stranu většího ostrova Lantau. Bylo dokončeno 
teprve v roce 1998, a přes jeho relativně krátkou historii už několikrát 
vyhrálo mezinárodní ocenění. S centrem města ho spojuje rychlodráha 
a autobusy. Stanice jsou přímo součástí haly letištního Terminálu 1 
a jsou tak nepřetržitě k dispozici pro další přepravu. Oblast Hongkongu 
je rozdělena na několik územních celků a nejznámější je právě ostrov 
Hong Kong se svým ohromným obchodním a bankovním centrem mnoha 
nadnárodních společností. Po náročném letu volím jako další dopravní 
prostředek rychlovlak. Trať propojuje všechny hlavní územní celky. Lan-
tau s pevninou New Territories spojuje závěsný most Tsing Ma o délce 
2,2 km a je využíván jak vozidly, tak železniční dopravou. Během jízdy 
a prvním kontaktem s okolní krajinou jsem úžasem ani nedýchal. Vše na 
mne působí doposud nevídaným dojmem. Blíží se moje konečná stanice 
Kowloon, poloostrov nesoucí název posledního územního celku. Ten je 
pravým turistickým rájem, pokud se týče zábavy, nákupů nebo nočního 
života. Vystupuji z proskleného koridoru, který odděluje cestující od pro-
storu kolejiště rychlovlaku. Opět nastává nadšení a údiv. Jsem obklopen 
přehnaně velkou moderní halou ze skla a mramoru s několika podlažími. 

V jejích útrobách se nachází další část veřejné hromadné dopravy. Křižo-
vatka metra, linky desítek dvoupatrových autobusů a taxi. Vše důmyslně 
propojeno pro zvládnutí velkého náporu odbavení cestujících. Pomocí 
rozsáhlých vymožeností jako jsou automatizované turnikety, detekční 
rámy, dlouhé eskalátory, rozměrné výtahy, velkoplošné informační LCD 
panely a interaktivní kamerový systém. Za monitory pečlivě dohlížející 
zaměstnanci městské dopravy v rudých uniformách. Neustále se ozývá 
nějaké hlášení v čínštině. To už se ale blížím na stanoviště , kde se střídají 
jeden taxík za druhým, jako na běžícím pásu. V jednom z červených 
odjíždím ubytovat se do hotelu.

Sotva jsem si vybalil a oddechl! Při představě, co všechno skrývá 
tohle osmimilionové mega město asijského stylu. Plné superlativů nejen 

s nadčasovou architekturou a sofi stiko-
vaným dopravním systémem. Ale i bo-
hatou kulturou z doby britské korunní 
kolonie, která skončila v roce 1997 na-
vrácením území Hongkongu zpět Číně. 
Proto zde veškerá doprava jezdí vlevo. 
Nahlížím do plánku města, který jsem 
si opatřil na letišti. Je rozhodnuto, chci 
na Victoria Peak. Je to jedna z největ-
ších atrakcí Hongkongu, neboť z jeho 
552 metrů vysokého vrcholu můžete 
pod sebou vidět město jako na dlani.

Text a foto: Aleš Polášek 
(Další díl v čísle 13 VM.)

Světově proslulé panorama ostrova Hong Kong.

Městská, nostalgická, úzká dvoupodlažní tramvaj. Dráha v provozu od 
roku 1904.

Před 98 lety se narodil Stanislav Vodička

Velikonoční bohoslužby 2008
 Kostel Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Hod Boží Červené pondělí
Velké Meziříčí 16.30 15.00, 18.00  20.00    6.15, 7.30,     6.15, 7.30, 8.45!
  křížová cesta  8.45, 10.00 
  ke Třem křížům   se zpěvem
    sboru
Bory 17.00 17.00 18.30    9.30    8.00
Dolní Bory — — — —    9.30
Netín 15.15 15.15 18.00    8.00    8.00
Stránecká Zhoř — — — —    9.30
Lavičky — — — —    6.30
Osová Bítýška 17.00 17.00 21.00    9.00    9.00
Ronov — — — 11.00 11.00
Ruda 19.00 19.00 19.00    8.00    8.00
Uhřínov 17.00 17.00 16.00 10.30 10.30
Radostín nad Oslavou 18.30 18.30 20.00    7.45, 11.00    7.45 Radostín
     11.00 Krásněves
Pavlov u Radostína n. O. 15.30 15.30 17.00    9.30    9.30
Heřmanov 17.00 17.00 20.00    9.00    9.00
Křižanov 18.00 18.00 20.00    7.30, 10.30    7.30 Křižanov 
     10.30
     Horní Libochová
Tasov 17.00 17.00 21.00    8.00, 10.30 10.30
Měřín 17.00 16.00 18.00    8.00, 10.30    8.00, 10.30
Velká Bíteš 18.00 18.00 20.00    8.00, 9.30    8.00
Březí 16.30 16.30 17.30 11.00    9.30
Budišov 19.00 19.00 20.30    8.00    8.00
Pyšel 17.00 17.00 18.30 10.00 10.00

P. Jan Peňáz

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli svými modlitbami, dary, prací, 
časem a spoluprací k požehnanému průběhu lidových misií v Netíně 
a Borech.
Za tři týdny u nás bude třídenní duchovní obnova s o. Vojtěchem 
Kodetem v rámci příprav na výročí města.           P. Jan Peňáz

V posledních dnech se objevily 
nepřesné informace o krajské sil-
niční páteřní síti. Protože v někte-
rých případech došlo k nesprávné 
interpretaci usnesení krajské rady, 
považuje kraj Vysočina za nutné 
zdůraznit, že i nadále počítá s roz-
šiřováním všech silnic zařazených 
do silniční páteřní sítě. Počet ki-
lometrů silnic rozšířených až na 
šířku 9,5 metru však bude nižší, 
než bylo původně zamýšleno. Zce-

Krajské silnice se rozšiřovat budou
la v souladu s platnými normami 
a také z důvodu vysoké fi nanční 
náročnosti na rozšiřování a opra-
vy silnic přibude tedy vozovek, 
které budou rozšířeny na 7,5 m. 
Ve všech těchto případech se navíc 
jedná o silnice s nižší hustotou pro-
vozu. Finanční náklady na rozšíře-
ní a opravy sinic páteční sítě kraje 
Vysočina dle vypracované studie 
jsou odhadovány ve stávajících ce-
nách na přibližně 15 mld. Kč.  -sva-

OKÉNKO KRAJE II.

Vysočina hledá další Vesnici roku
Vysočina opět po roce hledá další vesnici roku. Až do 30. dubna se 

mohou přihlásit obce, které se umí prosadit a rozvíjet ve všech oblastech 
veřejného života. V loňském roce se  přihlásilo na 30 obcí. Ministerstvo 
pro místní rozvoj společně s partnery vyhlásilo již 14. ročník. Mohou se 
účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní 
program obnovy vesnice a podají přihlášku do soutěže. Cílem je snaha 
povzbudit obyvatele venkova k tomu, aby se aktivně účastnili na obnově 
a rozvoji své obce, a ukázat široké veřejnosti rozmanitost a pestrost života 
mimo město. Oceněné obce získají dotace od 600 tisíc korun do 2 milionů. 
Více na www.mmr.cz pod ikonou Vesnice roku vlevo dole.          -svat-

Deset minut před devátou 
hodinou ranní 18. března vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Havlíčkův Brod k likvidaci 
uniklého oleje na vozovce u Rado-
stína. Hasiči olejovou skvrnu zlik-
vidovali za pomoci sorbentu.

K nahlášené dopravní nehodě 
osobního automobilu na 125. km 

dálnice D1 ve směru na Prahu se vy-
dala sedm minut před třiadvacátou 
hodinou jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Velké Meziříčí. 
Hasiči na ohlášeném místě ani 
v jeho blízkosti žádnou dopravní 
nehodu nenalezli.

Petra Musilová, 
tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Planý výjezd
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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.

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.

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 
pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

19. dubna 2008 ve společenské
místnosti v areálu f irmy 

J-Hyb, s. r. o.
Kozlov u Křižanova. 

Zahájení v 15 hodin. Uzávěrka
přihlášek do 12. dubna do 12 
hodin u starosty obce pana 
Plodka (bytem nádraží – tel.: 
604 809 429) nebo v pálenici 

u pana Eliáše
(tel.: 604 758 947).

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

VYKUPUJE!!!
– barevné kovy a železo

731 447 196
www.kovosrotprochazka.cz

AUTODOPRAVA KONTEJNEROVÁ
– přistavení kontejneru na potřebnou dobu

– odvoz veškerých odpadů

– dovoz štěrku, písku a ostatních stavebních materiálů

– přivezeme nebo odvezeme vše co je třeba

oblast Velké Meziříčí

Tel. 775 100 321. www.hreality.com

Ředitel Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí vypisuje na den 
15. 4. 2008 v 8 hodin

výběrové řízení
na obsazení pracovního místa 

zaměstnanec pro správu daní
v oddělení majetkových daní – správa 
daně z převodu nemovitostí, 
jako zástup za MD.
Výběrové řízení se uskuteční v zasedací místnosti FÚ ve 3. patře 
budovy a bude sestávat z písemné a ústní části. 

Požadavky:
– vzdělání minimálně úplné SŠ, obor právní, veřejnosprávní nebo 

ekonomický výhodou
– znalost problematiky majetkových daní, občanského zákoníku, 

znalosti v oblasti oceňování nemovitostí výhodou
– samostatnost, komunikativnost, schopnost asertivního jednání
– dobrá znalost práce na PC
– bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ke dni nástupu)
– praxe v oboru výhodou

Platové zařazení v 9. třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v plat-
ném znění v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi. 
Přihlášky včetně stručného životopisu a dosavadní praxe zašlou 
zájemci písemně na adresu: Finanční úřad, Hornoměstská 864/39, 
594 01 Velké Meziříčí 
nebo e-mailem na adresu: podatelna@vme.br.ds.mfcr.cz a to do 
31. 3. 2008.

Společnost D1 CARS, s. r. o.
se zaměřením

na prodej zánovních vozů

hledá pro svoji provozovnu

prodejce vozů. 
Podmínkou ŘP sk. B.

Životopisy zasílejte na: 
d1cars@centrum.cz

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

Maso – uzeniny NOVÁK
v prodejně Plus,

hledá schopné prodavačky
i nevyučené. Nástup možný ihned.

Info na tel.: 602 778 238 nebo 566 520 017.

HOD Jabloňov – Ruda
bude 1. dubna prodávat

Cena 130 Kč/kus. 

Informace a objednávky
na telefonu 566 522 972.



dohodou – levně. Tel.: 604 508 884.
■ Dvě vojenská sedla z 2. světové 
války. Vhodné pro ježdění, sběratele 
nebo jako dekorace. Cena za 1 ks 
4.000 Kč. Tel.: 732 277 101.
■ Brambory konzum a na sázení, 
odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Levně dveře 60 P bílé, plné, 80 
L 1 ks bílé, 2 ks dýhované ze 2/3 
prosklené (světlé). 1 lustr křišťálový, 
Ø 35 cm třípatrový. 1 lustr křišť. Ø 
25 cm, dvoupatrový. Plynový sporák 
na zemní plyn. Tel.: 737 749 028.

■ Palivové dříví (14 prostorových 
metrů). Tel.: 776 815 588.
Koupím 
■ 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.
■ Škodovku nebo jiné auto bez STK 
nepojízdné do 1.000 Kč. Nabídněte. 
Tel.: 607 534 742.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd od-
koupím veškerý starý nábytek z tvr-
dého nebo měkkého dřeva do roku 
1950. Dále nábytek z chromových 
ohýbaných trubek, stará rádia, hodi-
ny, hračky, housle, porcelán, obrazy 
a jiné starožitné věci. Platba hotově, 
slušné jednání, odvoz zajištěn. Tel.: 
724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci po ně-
mecké armádě, pocházející z bývalé 
Bekovky. Boty kožené a kombinované 
s plátnem, s čelním i bočním šněrová-
ním – vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, 
čepice, košile, kabáty barvy pískové, 
zelené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knof líky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám stavební parcelu ve 
Velkém Meziříčí o rozloze 8 000m2. 
Vjezd přímo na silnici 602. Inženýr-
ské sítě dovedeny k hranici pozemku. 
Možnost průmyslové výstavby. Cena 
890 Kč/m2. Nabídky pouze mailem na 
adresu: lepos88@centrum.cz.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí nebo 
blízkém okolí. Piště, volejte pouze 
přímí vlastníci. Tel.: 604 934 685.
■ Prodám chalupu 2+1 po kompletní 
rekonst. v obci Černá s výhledem na 
rybník. Dispozice: kuchyně, obývák, 
ložnice, nová koupelna s WC a sprch. 
koutem, chodba a sklep. Nová el., 
voda, odpady, izolace podlah, fasáda 
atd. Možnost půdní vestavby a tr-
valého bydlení. Součástí je stodola, 
pergola a vnitřní zařízení. Vytápění 
lokální. Tel.: 732 182 771.
■ Prodám RD, chalupu v Měříně, 
nutné rekonstrukce, pěkná lokalita, 
výhodná cena. Tel. 606 662 872.
■ Mladí manželé koupí byt ve VM. 
Rychlé jednání. Tel.: 773 500 753.
■ Prodám rodinný dům v řadové 
zástavbě (2 bytové jednotky 3+1). 
Velké Meziříčí – nejlépe náhradou 
byt 3+1 a doplatek. Tel.: 604 797 044, 
737 705 786.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, 88 m2, 
v os. vlastnictví, cihlový. Lodžie, 
garáž. Tel.: 732 787 053.
■ Prodám zahradu v lokalitě 
Potoky o rozměru 467 m2. Zděná 
chata. Cena dohodou. Info na tel.: 
566 523 562. Zn. Spěchá.
■ 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 Heřmani-
ce, větší pozemek. Tel.: 720 352 999.
■ Koupím byt či RD ve Velkém Me-
ziříčí a okolí do 20 km. Prosím nabíd-
něte. Platím hotově. Tel.: 776 572 216.
■ Koupím rodinný dům v cen-
t ru VM. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím byt ve Vel. Meziříčí. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám RD 5+1 ve Velkém Me-
ziříčí. 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 6+1 H. Libochová po 
rekonstrukci. Tel.: 720 352 999.
■ Vyměním městský byt 3+1 v Brně 
– 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.

■ Prodám RD 2+1 v Třebelovicích. 
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, Bez-
ručova ul. 7. patro, 2× výtah, lodžie, 
nové jádro a kuchyň, slunný, sklep. 
Za městský 3+1, Velké Meziříčí. Tel.: 
775 336 156.
■ Prodám družstevní byt 3+1, nové 
jádro. Cena k jednání 1.800.000 Kč. 
Volat po 16 hodině. Tel.: 774 520 922.
■ Koupím RD k bydlení nebo lev-
nější k opravám, příp. stavební poze-
mek. Cenu respektuji, bez RK. Tel.: 
728 140 655, denava@seznam.cz.

Pronájem
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 na 
ul. Krškova. Od 1. dubna 2008. Tel.: 
777 206 259.
■ Pronajmu nový byt 3+1 v os. 
vlastnictví na okraji VM. Tel.: 
604 726 835.
■ Pronajmu garáž na Františkově. 
Tel.: 721 969 905.

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

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

■ Hledám dlouhodobý proná-
jem 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. 
■ 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 kuchyně 
včetně nádobí, koupelna, WC – spo-
lečné. Mob.: 723 531 154.
Různé
■ Počítačový grafi k administrátor 
(GIMP, INSKAPE, COREL, OPEN 
OFFICE) se ZPS (s možností fi nanč-
ního příspěvku) hledá zaměstnání ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 721 029 625.
■ Odvezu vaše auto. Eko doklad 
dodám. Tel.: 723 059 704.
Daruji
■ Cihly z bouračky. Tel.: 
776 687 791.
■ Pletací stroj i se stojánkem. Tel.: 
566 522 295.
■ Konferenční stolek tmavý, rozm. 
120×55 cm. Tel.: 776 309 174.
■ Přenechám za odvoz asi 1 400 ks 
dvoufalcové pálené křidlice. Tel.: 
732 471 448.

(Pokračování inzerce na straně 8.)
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Kontakt
777 106 407
776 841 333.

Výrobce zahradního nábytku

přijme truhláře.
I nevyučené do výroby,

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

Tel. 736 760 188.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

HOME DESIGN
Kostelní 1

Velké Meziříčí

sklo
porcelán
keramika
dekorace
bižuterie

svíčky i ručně malované 
s možností objednání textu 

na svíčku

Otevírací doba:
Po-Pá 8.00-12.00

13.00-17.00
So: 8.00-11.00

Přijmeme na HPP 

prodejce

dopravní

techniky.
Kontakt: 776 776 990.

Firma Floor Group s. r. o. 
provozující podlahové studio 

– Radnická 45 hledá
prodavačku na HPP.

Informace na tel. č. 
777 071 024

p. Martin Trifanov
Nástup: duben 2008

V bance
vám nepůjčili?
www.pujcime-vam.cz
Tel.: 608 034 567.

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš BYT.

volejte zdarma na:
800 555 602

Tel. 566 523 518.
Hudební skupina M.E.Š.

hledá
zpívajícího kytaristu,

nejlépe z okolí VM.
Hrajeme rock,

dle potřeby taneční i lidovky.
Kontakt: Aleš Slabý,

tel. 731 411 978.

Žaluzie, sítě,

plovoucí podlahy, PVC.

Caha, Trnava 194
602 950 763

Nábytek NEKO Velké Meziříčí vás zve na

Proběhne 20. 3. 2008 v kuchyňském studiu NEKA.

Přijďte – uvidíte, ochutnáte a posoudíte – mazanec pečený klasicky 
a v domácí pekárně.

Půjčujeme: ženám na MD, 
důchodcům, zaměstnancům 

a OSVČ. Registr nevadí!
Rychlé jednání!

773 278 178

Prodám
■ Škodu 105, spolehlivá. Tel.: 
737 416 455.
■ Peugeot 104, r. v. 1986, tažné 
zař ízení, st řešní nosič, STK do 
10. 5. 2009, cena 12.000 Kč. Tel.: 
723 240 119.
■ Kolo Merida – Treking, velmi za-
chovalé, 4.000 Kč; kolo Favorit, cena 
500 Kč; ždímačka, cena 500 Kč. Tel.: 
723 240 119.
■ Vnitřní dveře, zachovalé s ková-
ním, bíle natřené z 1/3 prosklené šíře 
80 cm: 2× pravé 100 Kč/ks, 1× pravé 
šíře 85 cm 100 Kč/ks, 1× levé dýho-

vané ze dvou třetin prosklené 80 cm 
200 Kč/ks. Kola OR6 – letní, 14 disk 
obutí zachovalé. Tel.: 566 520 048, 
volat večer po 19. h.
■ Auto Škoda 120 TK do břez-
na 2009. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
608 153 320 od 17 do 19 hodin. 
■ Nová, ještě nerozbalená lamelová 
garážová vrata Lomax Delta STD 
4 750 × 2 000 s pohonem a dva dálko-
vé mini ovladače + jeden velký, barvy 
tmavě hnědé za 35.000 Kč. Původní 
cena 49.000 Kč. Tel.: 776 226 575.
■ Peugeot 106, r. v. 1998, červená 
barva, zimní kola, velmi malá spo-
třeba. Tel.: 723 305 070.
■ Sekačku na trávu elektrickou 
900 Kč, psací stroj 300 Kč, remosku 
pro 1 osobu, úplně nová 500 Kč, 
skartovačku papíru 200 Kč. Tel.: 
723 305 070.
■ Kovová garážová vrata – nová. 
Tel.: 737 448 775.
■ Okno plastové š 126× v. 149 zlatý 
dub/bílá včetně žaluzií, cca 3.000 Kč, 
el. sporák čtyřkomínkový včetně 
trouby v dobrém stavu, cca 1.500 Kč, 
litinové radiátory 60×11, 3×14 článků 
nové, cena dohodou. Foto na e-mail. 
Tel.: 732 844 531.
■ Dětskou autosedačku 0–18 kg. 
Cena 490 Kč. Tel.: 602 449 386.
■ Rohovou sedací soupravu (rozklá-
dací) + křeslo. Rozměr 250×190 cm. 
Nově čalouněná, barva hnědo-béžo-
vá. Cena dohodou. Tel.: 722 748 604.
■ Pásový dopravník , délka 4,5 m 
– ve slušném stavu. Cena dohodou. 
Tel.: 602 549 492.
■ Litinový plynový kotel Protherm 
(17 kW), kombinovaný sporák 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, r. v. 2001, klima-
tizace, 2× airbeg, přední okna v elek-
trice, orig. radio ovládání pod volan-
tem, ABS, STK 7/08. Cena dohodou. 
Najeto 110 000 km. Tel.: 777 172 847.
■ Štěňata NKO. Matka – Gita z Če-
peráku, 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 půl-
kách. 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.
■ 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.
■ 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 100 – 130 Rapid Al kola 
s pneu i bez. 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 car-
tridgí + 1 barevná cartridge náhradní, 
CD s ovladači, USB kabel, manuál, 
cena 300 Kč, barevnou televizi Tesla 
Rubin, úhlopříčka 51 cm, monofonní 
zvuk výkon 1 W, bez dálkového ovlá-
dání, cena 800 Kč. Po dohodě sleva 
možná. Tel.: 736 714 747, Křižanov. 

■ Okrasné ryby do zahradních 
jezírek. Závojnatky ryukin 
(7–8 cm), od 14. 3.: jeseter si-
biřský (25–35 cm), jeseter malý 
(15–25 cm), na duben: kapr KOI, 
jesen zlatý, veslonos americký 
(pouze omezené množství), slu-
nečnice pestrá, zlatý, modrý lín, 
jesen modrý, perlín zlatý, karas 
zlatý, jeseter ruský, sumec zlatý. 
Tel.: 604 733 912.

■ Cca 100 m2 čedičové dlažby 
(250×250×30), cena 550 Kč vč. po-
kládky. Tel.: 739 247 108.
■ Velmi pěknou rohovou kuchyň-
skou linku hnědé barvy. Stáří 2 roky. 
Původní cena 60.000 Kč, nyní cena 

nkt cables Velké Meziříčí k. s.,
člen skupiny NKT
U Tržiště 685/1
594 22 Velké Meziříčí

přijme 

zaměstnance do funkce technolog
Požadujeme
– VŠ (možno i absolvent), SŠ v oboru elektro, strojní, chemické (plasty),
– praxe na obdobné pozici výhodou, znalost procesů a technologií (strojní 

výroba, elektro výroba, vstřikování plastů), 
– znalost práce na PC (MS Offi ce), znalost IS SAP vítána,
– aktivní znalost AJ výhodou,
– řidičský průkaz skupiny B,
– tvůrčí a inovativní myšlení.

zaměstnance do funkce vývojář 
– technolog
Požadujeme
– VŠ (možno i absolvent), SŠ v oboru chemickém se zaměřením na zpracování 

plastů, resp. elektrotechnické se zaměřením na elektrotechnologii a materiály,
– praxe na obdobné pozici výhodou, znalost procesů a technologií (technologie 

vstřikování plastů), 
– znalost práce na PC (MS Offi ce), znalost IS SAP vítána,
– aktivní znalost AJ, 
– řidičský průkaz skupiny B,
– tvůrčí a inovativní myšlení.
Nabízíme
– 5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování, výhody sociálního fondu,
– příspěvek na penzijní připojištění, po zapracování zajímavé pracovní podmínky.

Přihlášky přijímá útvar personalistiky, tel. 566 511 294, e-mail: 

e.drtinova @kablovm.cz

!!!ÚVĚROVÉ JARO!!!

!!!VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!
bez zkoumání registrů 

30 tisíc až 2 miliony

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ 

60.000 Kč za 1.099 Kč na 72 měsíců

100.000 Kč za 1.899 Kč na 6 let

!!!s úrokem 6,9 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521 nebo 604 461 766
MOŽNOST SPOLUPRÁCE
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

ŠACHY

HOKEJ – ŽÁCI

4. třída
TJ Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) 
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T., Kampas, Tlapák, Mi-
čánek, Strnad M., Joura, Šilpoch, 
Juda, Úlovec. Branka: Tlapák. 
Asistence: Strnad M. 
Ve vyrovnaném zápase jsme měli 
více šancí ke vstřelení branky, ale 
nedokázali jsme toho využít. Na 
konci třetí třetiny, když jsme pro-
hrávali 2:1 a hrálo se bez brankáře, 
nám soupeř vstřelil gól do prázdné 
brány, a tím si pojistil vítězství.  -ps-

5. třída
HC SPARTAK Pelhřimov – HHK 
VM 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Sestava: Slavíček – Kampas J., 
Maštera, Tichý, Kampas J., Bernat, 
Lainka, Smažil, Drápela, Fiala, Bu-
rian. Branky: Lainka 2. Asistence: 
Smažil, Drápela
Jak ukázal průběh zápasu, o výsled-
ku rozhodla nedůsledná hra našich 

v první třetině. Přesto, že jsme šli 
brankou P. Lainky do vedení 1:0, 
třetinu jsme prohráli. Dvě branky 
„vstřelil“ soupeř doslova dotlače-
ním puku do naší svatyně. V dalších 
dvou třetinách jsme byli lepším tý-
mem, ale s neskutečnou střeleckou 
smůlou jsme vsítili už pouze jednu 
branku. K vyrovnání jsme měli nej-
blíže 3 min před koncem, kdy jsme 
neproměnili trestné střílení. Ve 
hře bez brankáře jsme inkasovali 
do prázdné brány 4. gól. 

6. třída
Spartak Pelhřimov – HHK VM 8:7
Branky: Kampas J. 2, Koblížek 2, 
Smejkal, Maštera, Karlík. Asisten-
ce: Kampas J. 3, Koblížek, Maštera, 
Smejkal

7. třída
Spartak Pelhřimov – HHK VM 
6:5
Branky: Střecha 2, Burian 2, Be-
ránek P. Asistence: Střecha, Kejda, 
Krejčová                                    -js-

Srdečně vás zveme na velikonoční 
turnaj v mini hokeji v neděli 23. 3. 
2008 od 9 hodin na zimním sta-
dionu ve Velkém Meziříčí. Tento 
turnaj je ukázkou dovednosti 
a umu našich nejmenších zástupců 
HHK. Zde můžete zhlédnout, co 
všechno se může malý hokejista 
naučit během jednoho či dvou let 
při pravidelných návštěvách tré-
ninku hokejové přípravky a třeba 
i vy přijdete se svou ratolestí mezi 
nás – rádi vás uvidíme. Turnaj se 
uskuteční díky sponzorům: Alpa 
a. s., Auto Dobrovolný, Boty – sport 
M. Štipák, Building centrum, Čis-

Velikonoční turnaj nejmladších hokejistů
tírna a prádelna VM, DM – Sport S. 
Bezáková, Elbez Jaromír Souček, 
Eurowagon s. r. o., Jobi Profi  s. r. o., 
Juda M., Kovo Koukola s. r. o. Žďár 
nad Sázavou, Nowaco Garant s. r. o., 
Pavel Fischer – Truhlářství 2000, 
PechaSan II. s. r. o., Poex s. r. o., 
Vezeko s. r. o., VV sklo s. r. o. Kři-
žanov a mediální podpoře týdení-
ku Velkomeziříčsko. Turnaje se 
zúčastní tyto týmy: Brno, Břeclav, 
Jihlava, Třebíč, Velká Bíteš a Vel-
ké Meziříčí. Součástí turnaje budou 
i dovednostní soutěže. Pro všech-
ny týmy jsou připraveny hodnotné 
ceny.                                        -jud-

Šachy krajský přebor
9. kolo:

Velké Meziříčí
Spartak Velké Meziříčí A – Spar-
tak Pelhřimov A 5:3
Bilance domácích: ing. Nedoma 
(C), Janák Jos., Bárta a Jan po 1 
b. – Čtveráček a Paul po 0,5 b. 
– Mgr. Mejzlík a Mrazík 0 b. 
Zápas dvou spartakovských A–
družstev sice původně spěl k jasné 
remíze 4:4, ale v samotném závěru 
se štěstíčko zvrtlo a prudce se při-
klonilo k těm, kteří měli větší kliku 
– a to nakonec jednoznačně byli 
právě Meziříčští! Vše se přihodilo 
tak, že náš Bárta, jenž se ocitl na sa-
mém pokraji porážky, s níž se užuž 
počítalo, provedl svému soupeři do-
konale husarský kousek a svou partii 
zázračně otočil – nu a tedy vyhrál. 
Protože v šachu se body takzvaně 
„přelévají“ (co jeden ztratí, to ten 
sedící na opačné straně automaticky 
získává), naskočilo najednou skóre 
až na 5:3. Naši tedy porazili silný 
konkurenční tým z popředí tabul-
ky – a proto se v ní ocitají nyní už 
opravdu vysoko, a sice na 2. místě 
dvanáctičlenné tabulky. Jejich cel-

ková bilance v sezoně: 7 vítězství – 0 
remíz – 2 porážky, skóre 47:25 a již 
21 hlavních „družstevních“ bodů, 
což je výborné a na pochvalu. 
Regionální soutěže měly už své 
poslední, totiž 7. kolo. 

RS/skupina Východ
Spartak Velké Meziříčí B – SFiala 
Gambit Jihlava D 2,5:2,5
Body za domácí: Kučera a Janák 
M. po 1 – Mejzlík B 0,5 – Patloka 
a Urbánek (C) 0 b.
Domácí kolektiv si mohl myslet na 
víc, jenomže bohužel. Již delší dobu 
je ve formě mostišťský Kučera, ale 
některým z našich se tentokrát 
dařilo méně. 
Celk. bilance VM B: 2-2-3/17:18/8 b.

RS/skupina Západ
Sokol Jámy – Sokol Nové Veselí 
3:2
V jamské sokolské klubovně se 
tentokrát sešlo sokolů skoro jako 
o všesokolském sletu, zvítězili 
ovšem domácí – a hostům tak 
zkazili naděje na postup do kraj-
ské soutěže. V sestavě Jám bývají 
také hráči z VM. Body: Kunc, 
Pařil a ing. Mička po 1 – Jůda (C) 
a Pelikán 0 b.
Celková bilance: 3-1-3/19:16/10 b. 

-vp-

SPORTOVNÍ LEZENÍ

Závody v boulderingu, které 
proběhly v únoru v německém 
Blaibachu, na jejichž přípravě se 
nejvýznamněji podílel plzeňský 
lezec Marek „Azbest“ Rottenborn, 
byly mezi českou komunitou spor-
tovních lezců dlouho očekávanou 
akcí, kterou si nenechal ujít ani náš 
rodák z Velkého Meziříčí, zástupce 
pražského oddílu Lokal blok Jirka 
Bradáč (mj. člen reprezentačního 
teamu a účastník několika světo-
vých pohárů ve sportovním leze-
ní v roce 2007). Závody v boulde-
ringu na umělé lezecké stěně jsou 
nejextrémnější formu lezení, při 
které jde o podání maximálního 
výkonu na krátkých lezeckých 
cestách (boulderech), jejichž zdolá-
vání vyžaduje vysokou koncentraci, 
techniku a maximální sílu. Početné 
startovní pole závodníků a závod-
nic (celkem asi 90), bylo rozděleno 
v kvalifi kaci do skupin po třiceti 
a každá skupina měla 90 minut 
na zdolání všech pěkných kousků, 
které pro závodníky vytvořil ve 
spolupráci s německými lezci již 
zmiňovaný Marek Rottenborn. Do 
fi nále postoupilo z kvalifi kace 7 ho-
lek a 19 chlapáků včetně Jirky, kte-
rý postupoval ze 4. 
místa. Finále se lez-
lo již na „on sight“ 
(závodníci neměli 
možnost vzájemně 
pozorovat výkony 
svých soupeřů). 
Finále probíhalo na 
5 boulderech s tím, 
že časový limit na 
každý boulder byl 
4 minuty. Mezi hol-
kama byla jasnou 
favoritkou Nelly 
Kudrová, stíhaná 
Dominikou Dupa-
lovou, taktéž z praž-
ského oddílu Lokal 
blok, které ale fi nále 

moc nevyšlo a odvezla si brambo-
rovou medaili. Nelly ve f inále 
svým soupeřkám nedala nejmenší 
šanci a vybojovala tak pro Českou 
republiku zlatou medaili, druhým 
místem a parádním výkonem se 
blýskla Petra Růžičková a třetí 
skončila Němka Magdalena Kär-
cher. U chlapského početného 
finále se celkem dlouho čekalo 
na „top“ (dosažení posledního 
chytu v boulderu). První polovina 
fi nalistů předvedla pouze boj o jed-
notlivé chyty a „topovat“ začali až 
favorité, mezi kterými byli největ-
šími Bruno Vacka, náš Jirka Bradáč 
a loňský vítěz David Kozel. Bruno 
předvedl demonstraci klidné síly 
a ziskem 4 topů se postavil na prv-
ní místo stupňů vítězů. David Kozel 
jako jediný pokořil boulder číslo 2 
a zaslouženě obsadil 2. místo. Jirka 
Bradáč obhájil 3. místo z minulého 
roku vylezením boulderu číslo 4, 
který zdolal prvním pokusem. Po 
úspěchu na mezinárodní soutěži 
Golemova ruka v armwrestlingu 
(3. místo na pravou a 4. na levou), 
která proběhla nedávno v Brně, se 
tak Jirkovi podařilo zabodovat i ve 
sportovním lezení.    Text a foto: -jb-

„Březen – za kamna vlezem“, takhle 
nějak bychom mohli polemizovat 
o nynějším proměnlivém počasí. 
Naše zdatné šplhaře a šplhařky však 
počasí nezaskočilo. Svůj boj o stup-
ně nejvyšší svedli 7. 3. 2008 v tělo-
cvičně ZŠ Sokolovská, kde již po 
několikáté proběhla soutěž ve šplhu.  
Soutěž byla rozdělena do pěti ka-
tegorií, počínaje prvním a konče 
pátým ročníkem. V každé kategorii 
pak byli vyhodnoceni tři nejlepší. 
Všechny soutěžící přišli či přijeli 
podpořit nejenom jejich spolužáci či 
vyučující, ale i nejbližší z rodiny. 

Přehled výsledků soutěže

1. ročníky
chlapci:
1. Bárta Samuel, ZŠ Školní, V.M. 
2. Pospíšil Petr, ZŠ Mostiště
3. Sysel Filip ZŠ Měřín
dívky:
1. Nováková Eliška, ZŠ Sokolov-

ská, V.M.
2. Prokopová Marie, ZŠ Bory
3. Bártová Eliška, ZŠ Školní, V. M.

2. ročníky
chlapci:
1. Kafka Zdeněk, ZŠ Mostiště
2. Zedník Matěj, ZŠ Bory
3. Požár Josef ZŠ, Křižanov
dívky:
1. Munduchová Eva, ZŠ Měřín
2. Horká Ludmila ZŠ, Mostiště

3. Jelínková Karolína ZŠ, Oslavic-
ká, V. M.

3. ročníky
chlapci:
1. Drápela Jakub, ZŠ Mostiště
2. Kořínek Lukáš, ZŠ Sokolovská 
3. Sojka Marek, ZŠ Měřín 
dívky:
1. Jaitnerová Veronika, ZŠ Soko-

lovská, V.M.
2. Uchytilová Agáta, ZŠ Oslavická 
3. Panáčková Eliška, ZŠ Mostiště 

4. ročníky
chlapci:
1. Veselský Filip, ZŠ Křižanov
2. Krčál Daniel, ZŠ Měřín
3. Hýl Petr, ZŠ Oslavická, V.M.
dívky:

1. Chevalierová Adéla, ZŠ Mostiště
2. Havlíčková Alena, ZŠ Bory
3. Bartáková Veronika, ZŠ Měřín

5. ročníky
chlapci:
1. Kubiš Zbyněk, ZŠ Sokolovská
2. Dřímal David, ZŠ Křižanov
3. Fiala Marek, ZŠ Měřín
dívky:
1. Homolová Marie, ZŠ Křižanov
2. Hlávková Tereza, ZŠ Měřín
3. Hladíková Andrea, ZŠ Sokolov-

ská, V.M.
Sláva vítězům a čest poraženým. 
Všem dětem, které se zúčastnily 
soutěže gratulujeme k pěkným 
výsledkům a za rok opět na shle-
danou.       ZŠ Sokolovská, V.M.

FOTBAL – DOROST

Starší dorost A – přípravné 
utkání

FC VM – HFK Třebíč A 1:0 
Branka: Dvořák Tomáš. Sestava: Po-
korný (Hrazdíra) – Horký Jiří, Do-
čkal Aleš, Matějek Petr, Večeřa Zde-
něk – Smejkal Libor, Dvořák Tomáš, 
Budínský Adam, Dufek Jaroslav 
– Večeřa Jakub, Kratochvíl Vít, (Ku-
čera Petr, Vítek Jakub, Horký Jiří).
Ve středu ve 14 hodin sehrál starší 
dorost desáté přípravné utkání na 
umělé trávě s druholigovou Třebí-
čí. Hned od úvodu utkání převzal 
iniciativu náš tým. První šance měl 
Jarda Dufek, který vystřelil 3× těs-
ně vedle branky. Nedařila se nám 
fi nální přihrávka a díky silnému 
větru jsme nebyli přesní v koncov-
ce. Přesto jsme v prvním poločase 
soupeře z Třebíče k ničemu nepus-
tili. Nevytvořil si žádnou šanci. Náš 

gól dal Tom Dvořák, který naběhl 
do vápna z druhé vlny a zakončil 
pěkný centr. Ve druhém poločasu 
jsme očekávali tlak ze strany Tře-
bíče i díky podpoře větru. Ten se 
nedostavil. Soupeř si vytvořil dvě 
šance po rohovém kopu a dvakrát 
nebezpečně vystřelil. Nám se ne-
dařila moc rozehrávka (přihrávky 
stahoval silný vítr). Přesto jsme si 
vytvořili několik slibných šancí. Tu 
největší v závěru zahodil Víťa Kra-
tochvíl, který si položil gólmana 
hostí a „dloubáček“ z malého vápna 
trefi l do břevna. Zápas opět splnil 
charakter přípravy, hráči si vyzkou-
šeli nové posty. V závěru došlo ke 
zranění Petra Kučery. Doufejme, že 
se dá Peťa do pátečního tréninku do 
pořádku, aby byl připraven na so-
botní zápas s Bohunicemi (vedoucí 
tým KFS Brno).                 -sme-

Ml. dorost – přípravné utkání
FC Velké Meziříčí – Tatra Bohu-
nice 3:0 (1:0)
Střelci branek: Liška, Mucha, Ku-
bec. Sestava: Simandl, Partl, Kubec, 
Mucha, Horký (60. Wasserbauer) 
– Hort – Vítek, Kozuň, Smejkal 
(68. Stávek), Kaminaras (55. Po-
spíšil) – Liška (45. Kuřátko).
Opět v kompletní sestavě jsme 
přivítali na domácí půdě brněnský 
celek z krajské soutěže, který má ve 
starším dorostu zaděláno na postup 
do divize. Chtěli jsme dokázat, že 
to minulý týden nebyla náhoda 
a od první minuty se do toho kluci 
opřeli. Lukáš Liška, který si zahrál 
poločas za starší, na sobě nenechal 
znát nějakou únavu, lítal v útoku 
jak motorová myš, nedal soupeři 
moc oddychnout a ve 13. min. po 
přihrávce Edy Smejkala poprvé 
zavěsil. Pak nás opět po zmatku 
v našem malém vápně zachránil 
Jarda Kubec, poté co už byl Zde-
něk Simandl překonán a odkopl 
míč z brankové čáry. Pak jsme 

v dost divokém zápase zahrávali 
přímák a Šimon Hort svou levač-
kou zakroutil míč přesně pod víko, 
ale brankář hostí v poslední chvíli 
vyrazil míč na roh.
Ve druhém poločase jsme změnili 
rozestavení hráčů a hrou na dva 
útočníky jsme dostávali hosty více 
pod tlak. To vedlo k několika rohům, 
aby z jednoho z nich v 56. min. po 
centru Jardy Kubce, Ondra Mucha 
hlavou nekompromisně zavěsil. Pak 
jsme kopali přímák asi z 20 m, ale 
Slávkovi Kozuňovi střela nesedla. 
Několik ojedinělých výletů hostí 
na naši půlku celkem s přehledem 
likvidovala obrana vedená Ondrou 
Muchou, který jako dirigent per-
fektně řídil celou defenzivu. V 62. 
min. jsme zahrávali další roh, ale 
obrana hostí míč odkopla, aby se 
míč dostal na kopačku Jardy Kubce. 
Ten ho zahrával a z 16 m prostřelil 
všechno, co mu stálo v cestě. Kluci 
perfektně zvládli celé utkání, kte-
ré hosté dost hecovali a zaslouženě 
vyhráli.                                 -kub-

Mladší žákyně páté 
na turnaji v Heřmanově Městci

Dvoudenní přípravný turnaj mlad-
ších žaček tentokráte s meziná-
rodní účastí pořádal mládežnický 
oddíl SHK D-P Pardubice. Pro naše 
žákyně byl závěrečnou prověrkou 
před zahájením jarních soutěží 
žactva. Celkové prvenství obhá-
jily a vítězný pohár převzaly po 
zásluze hráčky Havlíčkova Brodu. 
Velkomeziříčská děvčata po dvou 
vítězstvích a čtyřech porážkách 
obsadila v celkovém součtu pátou 
turnajovou příčku.
Výsledky: 
Sokol VM – Havlíčkův Brod 5:14, 
– Kobylisy 11:23, – Pardubice A 10:
17, – Ivanka pri Dunaji 9:12, – Vršo-
vice 12:11, – Pardubice B 19:10.
Pořadí: 
1. Havlíčkův Brod, 2. Kobylisy, 3. 
Pardubice A, 4. Ivanka při Dunaji, 
5. Velké Meziříčí, 6. Vršovice, 7. 
Pardubice B.
Hrály: Závišková Iva, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(35), Partlová Markéta (13), Ko-
řínková Nikola (9), Ambrožová 
Monika (6), Matoušková Eva (2), 
Kravalová Soňa (1), Sedláčková 

Klára, Rosová Terezie, Homolová 
Michaela, Kopečková Kateřina, 
Koudelová Tereza. Trenérky Kra-
tochvílová, Partlová.

Mezinárodní turnaj
mladší žákyně – Hodonín

Na mezinárodním turnaji sbíraly 
cenné zkušenosti naše hráčky. 
V prvním turnajovém vystoupení 
dokázaly po heroickém výkonu 
zdolat pozdějšího vítěze turnaje. 
V ostatních soubojích pak postupně 
nestačily na Kunovice a na zástupce 
slovenské házené – celky Bratislavy 
a Močenoku.
Výsledky:
Sokol VM – Hodonín 12:10, – ŠKP 
Bratislava 14:16, – Kunovice 10:16, 
– Močenok 10:20.
Pořadí:
1. Hodonín, 2. ŠKP Bratislava, 3. 
Kunovice, 4. Močenok, 5. Velké 
Meziříčí.
Hrály: Kratochvílová Hana (17), 
Studená Kateřina (11), Partlová 
Markéta (7), Kořínková Nikola 
(9), Ambrožová Monika (1), Ze-
zulová Kristýna (1), Sedláčková 
Klára, Rosová Terezie, Matouško-
vá Eva, Kravalová Soňa. Trenérka 
Kratochvílová.                       -záv-

HÁZENÁ – TURNAJ

ŠPLH

V pátek 14. 3. 2008 se jelo mistrov-
ství České republiky v obřím slalo-
mu kategorii žáků. Tohoto závodu 
se zúčastnily naše dvě závodnice 
Karolína Bednářová a Veronika 
Čamková. Obě dvě zajely opět 
skvělý závod a v konkurenci 43 
závodnic obsadila Karolína Bedná-
řová 6. místo a Veronika Čamková 
8. místo. Karolína si tak po úspěchu 
ve slalomu tímto výsledkem vybo-
jovala nominaci v reprezentačním 
týmu na závody v Itálii a Veronika 
si tak zajistila místo v reprezentaci 
ml. žákyň pro další sezonu.
V Novém Městě na Moravě se jel 
začátkem března fi nálový závod Ly-
žařského poháru Vysočiny, kterého 
se zúčastnilo 23 závodníků našeho 
Ski klubu Velké Meziříčí. Z tohoto 
závodu jsme odvezli 8 medailí. Za 

1. místo Tereza Neumanová – kat. 
předžactvo, Karolína Novotná 
– kat. ml. žákyň, Jitka Šitková 
– kat. ženy. Za 2. místo Bartůň-
ková Barbora – kat. ml. žákyně, 
Petr Jelínek – kat. předžactvo. Za 
3. místo Veronika Úlovcová – kat. 
ml. žákyně, Ivo Doležal – kat. muži 
a Neumanovi v kategorii family.
O celkových výsledcích Lyžař-
ského poháru Vysočiny, ale také 
Českého poháru vás budeme in-
formovat v nejbližších vydáních 
Velkomeziříčska nebo na stránkách 
www.skiklubvm.cz.                  -id-

FC VM B – TJ Věžnice 3:1 (0:1)
Střelci: Trnka 3. ČK: Kružík 
– Čurda. Rozhodčí: Teplý. Sestava 
domácích: Kučera (45. Homola) 
– Invald D. (45. Kafka), Střecha 
Lad., Kružík, Halámek – Jedlička, 
Ambrož, Smejkal D., Jaša (67. In-
vald D.) – Trnka, Pokorný J.
Benfika měla zpočátku územní 
herní převahu, dokonce si vytvořila 
i šance, ty však oba útočníci zahodi-
li. Vrcholem lajdáckého výkonu byl 
gól Věžnice ze standardní situace, 
který však rozhodčí Teplý neuznal 
pro, nutno podotknout, velmi dis-
kutabilní ofsajd. Naše rezerva pak 
dostala po průniku a sražení Jaši 
možnost pokutového kopu, který 
však Kružíkovi brankář hostí Bře-
zina dokázal krýt a odvrátit na roh. 
Jinak předvedlo v první půli naše 
béčko hru s nedostatkem pohybu 
a spoustou triviálních nepřesností, 
za což nakonec po zásluze pykalo, 
když stoper hostí uprchl kamsi do 
prostoru pravého záložníka, odtud 
zpozoroval, že postavení naše-
ho brankáře Kučery není zcela 
„v ažůru“ a dalekonosným lobem 
ke vzdálenější tyči jej nachytal na 
hruškách… 0:1.

Po poločasové „vyříkávačce“ 
nastoupilo ve velkomeziříčském 
dresu jiné mužstvo. Hráči se drali 
dopředu, rychle a hlavně přesně 
kombinovali a výsledky na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Trnka 
vstřelil po individuálním prosa-
zení v „šestnáctce“ první gól, pak 
dorazil do sítě střelu Jaši a hattrick 
zkompletoval přesnou ranou za tyč 
z hranice velkého čtverce… 3:1, 
55. minuta... Ano, pouhých deset 
minut trvalo Benf ice (se lvím 
podílem střelce Trnky) aby utkání 
zcela otočila. Po zbytek zápasu 
pak už lze našim hráčům vytknout 
zase pouze žalostnou produktivitu, 
zejména J. Pokornému by pro počí-
tání zaházených vyložených šancí 
(zpravidla samostatných nájezdů) 
nestačily prsty jedné ruky… Benfi -
ka ale skončila tak, jak začala, a sice 
tím, že penaltu nařízenou za faul na 
Smejkala nedal pro změnu Jedlič-
ka. Nejvýraznějším počinem hostí 
ve druhé půli bylo kopnutí Lad. 
Střechy bez míče Čurdou, které se 
vydal jeho kolega ze stoperské dvo-
jice Kružík řešit tak vehementně, že 
jej rozhodčí Teplý vyloučil stejně 
jako hráče Věžnice. Utkání se bez 
ohledu na tento incident dohrálo 
prakticky na jednu branku.   -kre-

BENFIKA

LYŽOVÁNÍ

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

HOKEJOVÝ TURNAJ
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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: Jiří Langma-
jer, Ivana Jirešová/
Klára Issová, Mar-
tina Válková/ Jitka 
Čvančarová 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

25. 3. přednáška Historik – kronikář Antonín Boček Karel Křeček
   Ing. Karel Hromek
 1. 4. přednáška Velehrad P. Jan Peňáz
 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala

Čtvrté představení divadelní sezony 2007–2008 pro skupinu O (platí pou-
ze 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-

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Nejen čaje se dají prodávat jinak
V roce 2007 jsme psali ve 

Velkomeziříčsku o různých dru-
zích čaje. Dosud jsme se však 
nevěnovali ovocným čajům, které 
jsou mezi zákazníky stále velice 
oblíbené. Ortodoxní zastánci čer-
ných a zelených čajů neradi slyší, 
když jsou ovocné směsi nazývány 
„čajem“, proto ovocnou směs 
nezřídka nazvou „nečaj“. První 
pokusy s pitím ovocných čajů 
podobných těm dnešním začaly 
v 50. letech minulého století v zá-
padní Evropě, jejich rozmach však 
přišel teprve o dvacet let později. 
Ovocné čaje jsou vhodné pro ce-
lou populaci (především pro děti), 
neboť neobsahují tein, kofein ani 
žádné jiné povzbuzující látky. Jsou 
produkovány na čistě přírodním zá-
kladu a můžeme je pít bez omezení 
teplé či studené. Obsahují vitamín 
C, který působí preventivně proti 
chřipce a nachlazení. Vysoká ob-
liba ovocných čajů mezi našimi 
zákazníky vychází hlavně z toho, 
že si mohou ještě před zakoupením 
konkrétní směs důkladně prohléd-
nout ve skleněných dózách. Komu 
nestačí vzhledový vjem, může si 
k čaji přivonět. Pokud si prostudu-
jete složení ovocného čaje, většinu 
komponentů najdete v celistvé, ne-
rozdrcené podobě. Jak slyšíme vaše 
názory a zkušenosti, je vynikající 
sušené ovoce po vyluhování sníst. 
Na rozdíl od černých nebo zelených 
čajů není původ ovocných čajů v ča-
jovníku. Ovocné čaje se nejčastěji 
skládají ze čtyř sušených kompo-
nentů: ibišku, šípku, pomerančové 
kůry a sušeného jablka. Ibišek dává 
čaji charakteristickou červenou 
barvu a příjemně nakyslou chuť. 
V případě, že je třeba odstranit ky-
selost nebo získat jinou (nažloutlou) 
barvu nálevu, ibišek se v ovocném 
čaji vynechává. Šípek obsahuje 
v přírodním stavu značné množství 
vitamínu C. Sušením se tento obsah 
mírně snižuje. Sušená pomerančo-
vá kůra dodává čaji jemně hořkou 
příchuť. Jablko nijak neovlivňuje 
barvu hotového čaje, mírně jej osla-
zuje a kompenzuje kyselý účinek 
ibišku. Aromatizování čaje není 
žádným objevem moderní doby. 
Již odedávna se v Číně používalo 
ke zjemnění chuti černého čaje kvě-
tů jasmínů nebo růží. Průkopníkem 
aromatizovaných čajů v Evropě je 
již asi 150 let známý Earl Grey, 

k jehož dochucení je používán 
bergamotový olej. Dalším takovým 
představitelem je čaj vanilkový 
– obohacený kousky lusků a také 
éterickými oleji pravé Bourbon 
– vanilky. K aromatizování ovoc-
ných čajů jsou používána aromata 
přírodní nebo přírodně identická. 
Protože čisté rostlinné výtažky 
ne vždy k tomuto účelu dostaču-
jí, postupně se přechází na jejich 
napodobeniny. Ty jsou s těmi ori-
ginálními chuťově de facto shodné 
a ve své chemické struktuře a svém 
složení úplně stejné a zdraví zcela 
neškodné. Příprava ovocného 
čaje je velice jednoduchá a každý 
zákazník kromě poučení v našem 
obchodě najde potřebné informace 
na etiketě. Aby vynikla ta správ-
ná chuť ovocné čajové směsi, je 
třeba dodržet hlavně dávkování. 
Většinou postačí jedna vrchova-
tá lžička na jeden šálek, což lze 
upravit podle chuti a hlavně podle 
konkrétního návodu k přípravě. 
Ovocný čaj zaléváme vždy vroucí 
vodou, necháme 8 – 10 minut vy-
luhovat, poté přecedíme. Hotový 
nápoj pijeme teplý nebo studený 
bez jakýchkoliv přísad, můžeme 
také přisladit cukrem, medem nebo 
jinými sladidly. Mnohdy se stává, 
že nechceme čekat, až nám ovoc-
ný čaj vychladne a chtěli bychom 
jej vypít hned. Jednoduchá rada: 
k přípravě čaje použijeme stejné 
množství čaje, ale zalijeme pou-
ze polovičním množstvím vroucí 
vody. Necháme minimálně 5 mi-
nut vyluhovat, scedíme a chybějící 
množství vody dolijeme neperlivou 
vodou. Podobný postup použijeme 
při přípravě ledového čaje: Vroucí 
vodou zalijeme dvoj a až trojnásob-
né množství ovocného čaje oproti 
doporučenému dávkování. Hoto-
vým, silně koncentrovaným čajem 
přelijeme kostky ledu ve sklenici, 
která je jimi do dvou třetin napl-
něna. Ovocný čaj doporučujeme 
spotřebovat v tentýž den, kdy byl 
připraven. Nedoporučujeme jej 
ohřívat v mikrovlnné troubě. 

Se slevou 10 % nabízíme 
ovocné čaje bez ibišku, obzvláště 
vhodné pro děti:

Arabela – složení: kousky ja-
blka, pomerančové kůry, slupky 
šípku, želatinové jahody, plody 
višně, listy ostružiny, květy růže, 
aroma. Šeherezáda – turecký 
jablečný čaj – složení: kousky 
jablka, fíků, svatojánského chle-
bíčku, vanilky a lékořice, plátky 
mrkve. Se slevou 10 % nabízíme 
ovocné čaje s ibiškem: Pina Cola-
da – složení: ibišek, slupky šípku, 
kousky ananasu, jablka a kokosu, 
aroma. Černý baron – složení: bio 
ibišek, bezinky, rozinky, ostružiny, 
višně, černý a červený rybíz, květy 
růže, aroma.

Bora Bora – složení: ibišek, 
kousky jablka, rozinky, bezinky, 
kousky papáje, černý rybíz, malina, 
kousky jahody, květy slunečnice 
a chrpy polní, aroma.              -pi-

Přijďte si vybrat do prodejny

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)

z více než 35 plantážních 

a aromatizovaných káv,

z více než 100 sypaných 

a bylinných čajů, 

z širokého sortimentu

suchých plodů,

zpracovaného ovoce

a sušených hub.

Vzkaz zlodějům dřeva z lesa
Z lesní lokality zvané Borovina v katastru obce Netín jste ukradli 

v období od 16. do 19. února soukromému majiteli smrkovou kulatinu 
(41 klád) v ceně 75.000 Kč. Jelikož tento majitel odkoupil les od příbuz-
ných, aby se s ním dalo hospodařit, způsobili jste mu další škodu. Když 
se to vše sečte: vykácení, odtažení klád, vytahání suků a odřezků a odvoz 
+ cena benzínu a olejů do mot. pily a cena benzínu a nafty do osobních 
aut a traktorů a práce s tím spojené jsou další škodou ve výši nejméně 
sto tisíc korun. Nevím, co tomu říká vaše svědomí. Co jste za to koupil 
ženě: kostým, kuchyň; dětem: kolo, počítač; dovolenou pro rodinu, nebo 
jste to propil, prohrál na automatech? Jak se asi spí ženě vedle zloděje 
a jak je dětem, že mají tátu zloděje? Jak byste se tvářil, kdyby to auto 
(klaďák), se kterým kradete dřevo, někdo zapálil a nebo zničil všechny 
pneumatiky? Jak by se tvářil pilař, kdyby mu někdo poškodil katr nebo 
zapálil pilu? Naložené jste to měli asi za čtyřicet pět minut, ale na placení 
jste zapomněli. Doufám, že to brzy vyrovnáte. Ono se to s mechanickou 
rukou dobře nakládá. Zatím vás policie nenašla. Ještě je jedna spravedl-
nost a ta říká: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ na to nezapomeňte! 
Napíši vám tři příběhy:
1. Noviny Havlíčkobrodska – 1978–79
Jeden pán s Tatrou 138 kradl smrkovou kulatinu. Dvakrát mu to vyšlo. 
Policie mu byla na stopě. Potřetí, když kradl, přišel poryv větru a ulomil 
ze stromu vršek, který ho zasáhl. Našel ho pán na procházce a přivolal 
pomoc. V sanitce před lékařem a sestrou se přiznal, kde všude kradl a poté 
zemřel. Při pitvě se zjistilo vnitřní krvácení. Jeho žena musela zaplatit 
způsobenou škodu. V místě bydliště nemohla vydržet a odstěhovala se 
s dětmi až někde k Šumavě. 
2. Napsáno životem č. 3 1. 2. 2008
Vrah mého syna se potrestal sám. Osmnáctiletý řidič srazil dva šestnácti-
leté chlapce. Jeden zemřel na místě, druhý skončil ochrnutý na spodní část 
těla. Pachatel dostal podmíněný trest a zákaz řízení na čtyři roky. Když šel 
kolem matky zemřelého syna ze soudní síně, vítězoslavně se ušklíbl. Bála 
jsem se, že se spravedlnosti nedočkám, ale jak se říká: Boží mlýny melou 
pomalu, ale jistě. Svůj trest jako by si ten grázl zrežíroval sám. Při vyjížďce 
na motorce ho někdo smetl autem ze silnice. Řidič auta nezastavil a Tomáš 
ležel, dokud ho neobjevili, přidušený pod svým motocyklem. Přežil, ale 
nedostatek kyslíku mu poškodil mozek a udělal z něho dementní nemluvně 
připoutané k lůžku. Cynický egoista, který neuznával nikoho než sebe, 
nakonec zůstal odkázaný na pomoc druhých, milosrdnějších. 
3. Vysočina 6. 3. 2008
Lupič se přiznal po čtyřech letech. Před čtyřmi lety vešel maskovaný 
lupič do prodejny benzinové pumpy, vytáhl zbraň a vynutil si vydání asi 
třiceti tisíc korun. Poté utekl. Mladík se ještě přiznal k vloupání do skladu 
kovářských potřeb – škoda téměř sto tisíc korun. Dnes ho policie stíhá pro 
loupež a krádež.                                                                                  -LK-

Přijmeme skladníka.
Požadujeme: dobrou fyzickou kondici, 
řiď. opr. sk. C, zodpovědnost, spolehlivost.

Nabízíme: zajímavé fi nanční ohodnoce-
ní, mladý kolektiv, jednosměnný provoz.

Kontakt: Sanimat s. r. o. (obklady – dlažby)
Karlov 2091, V. Meziříčí

Tel.: 737 288 633.

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant, 

odběr duben 2008.
Aleš Novotný, Hrbov 42,

Tel.: 566 523 772.

Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

AKČ NÍ CENY od 20. do 26. 3. 2008

Bonus – kečup 520 g, 2 druhy získáte při nákupu 
nad 299 Kč, a to od 19. do 20. 3.

Ceny platí do vyprodání zásob. Tel.: 566 523 016.

Šunkový salám  89,90 Kč
Lovecký salám Maxi 152 Kč
Kuřecí řízek solený 112 Kč
Vepřová kýta bez kosti  89,90 Kč
Kuřecí stehna  41 Kč/kg
(karton 12 kg)
Losos fi let 119 Kč/kg
Cesare – s vlašským ořechem
– salám uherského typu – novinka! 199 Kč

Začátek je ve 20 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé 

Sbírka
Velikonoční skautské kuřátko 2008

Pomozte dětem
Již tento pátek 21. 3. 2008 proběhne v ulicích našeho města sbírka pořá-

daná skauty a skautkami, s názvem 
Velikonoční skautské kuřátko. Ve 
Velkém Meziříčí se bude konat již 
popáté. Tuto sbírku pořádají po celé 
České republice skauti a skautky 
pro sbírkový projekt Pomozte dě-
tem. Jeho hlavním cílem je zvýšit 
kvalitu života dětí, dát rovné pří-

ležitosti všem dětem a také fungující rodinu nebo 
alternativní rodinný model. V roce 2007 se podařilo ve Velkém Meziří-
čí vybrat krásných 10.877,50 Kč. A jak to dopadne letos? To záleží jen 
na nás ☺!          Junák – svaz skautů a skautek, 1. oddíl Velké Meziříčí

Komunitní škola Tasov, o. s. vás zve na 

velikonoční odpoledne
v sobotu 22. 3. 2008 od 14 do 17 hodin v sokolovně v Tasově.

Program: velikonoční výstava, ukázky tvorby a vlast-
ní výroba tradičních velikonočních výrobků  pro děti 
i dospělé, pletení pomlázky, zdobení vajíček různými 
technikami, velikonoční dekorace, velikonoční tradi-
ce a symboly. V době, kdy budete zaujati vyráběním, 
si vaše děti mohou vyzkoušet lehčí techniky nebo 
hrát tematické hry, které jsme pro ně připravili.
Občerstvení zajištěno.                                                      -ar-

Zveme všechny

na tradiční

se skupinou

V neděli 23. března v KD 

Martinice.

SK Sokol Lhotky pořádá 
v sobotu dne 22. března 

v KD Lhotky

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí vás zve na 1. setkání z cyklu 
Nebojme se vážné hudby aneb jak si dávat Bacha.

Zubní pohotovost
22. 3. 2008 MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S.
23. 3. 2008 MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
24. 3. 2008 MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš

pátek 21. 3. 2008 v 16 hodin
DDM Komenského 10/2, učebna 9

Počet míst omezen, informace na tel. 566 522 087 Bc. Jiří Milota.
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Blahopřání

Poděkování

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 UVÁDÍ

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-

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 Rob-
bieho 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 ma-
lém městě, kam přijíždí jako sólista na koncert amatérského 
symfonického orchestru bývalý spolužák ředitele místní hu-
dební školy Karla Bambase. Na příhodách několika hodin jsou 
konfrontovány osudy těchto dvou konzervatoristů, kteří se 
setkávají po deseti letech. 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.

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-

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 23. 3. 
od 14. do 16. hodin.  -bk-

Dík za to, čím jsi nám v životě byla, 
za každý den, jenž jsi pro nás žila.

Dne 21. března 2008 to bude 
1 smutný rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní 

Hedvika Krejčová, 
roz. Lišková. 

Ještě jednou vřelé díky od nás od 
všech. 

Manžel, synové s rodinami a její 
sestry a bratři, moc nám chybíš 

sestřičko.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme 
dát, chviličku postát a tiše vzpo-
mínat. 
Dne 21. března to budou 2 roky, kdy 
nás opustil pan

Pavel Klíma.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Rodina

Dne 21. 3. 2008 oslaví krásné 60. 
narozeniny paní

Marie Peroutková
z Měřína.

Přejeme hodně zdraví, štěstí, život-
ní pohody a pevné zdraví. 

Vše nejlepší přejí manžel a děti 
s rodinami.

Výtvarný obor ZUŠ vás srdečně zve na výstavu

v Galerii synagoga.

Výstava potrvá do 30. března 2008.

JUPITER CLUB s. r. o. Velké Meziříčí a JANA SMÉKALOVÁ
zvou na přednášku

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 dešif-
rovat nápisy, které pokrývají stěny nej-
významnějších chrámů, pyramid a paláců 
– jaká jsou poselství 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 sebeo-
bětování a askeze těla k přístupu do nebe.

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

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

Výstava můžete navštívit ve velkém sále Jupiter clubu. 
Otevřeno: 10–18 hodin. 
Program: 
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
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! 

Zveme vás na koncert skupiny

Jupiter club s. r. o. a Jiří Smolík pořádají taneční večer

s melodiemi 50. – 80. let.
Hrají: JUPITER a KOZENKA BAND.

Zpívají: Věra Novotná, Alena Bednářová, Milan Čech, Luboš 
Polášek, Jiří Smolík

Sobota 19. dubna 2008 ve 20 hodin, velký sál JC,
stolová úprava.

Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.
Rezervace míst na programovém oddělení JC, 

tel. 566 524 572, 566 523 243.
-prog-

která vystoupí v neděli 23. 3. v klubu Rock Depo ve Velkém Mezi-
říčí v novém složení. 

Začátek je ve 21 hodin.
-hv-

Účastnice I. ROČNÍKU ZÁVODU ŽEN VE STŘELBĚ ZE VZDU-
CHOVKY, který proběhl 8. 3. 2008 v Kochánově, 
děkují pořadatelům za jeho uskutečnění a těší se na další ročníky. 

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

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

Srdečně vás zveme na tradiční

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-

Výstavní sál městské knihovny do 11. dubna 2008

Benátský karnevalBenátský karneval
výstava prací žáků ZUŠ

-št-

Závěrečná konference projektu 
Partnerství pro Vysočinu

Realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu si vás dovoluje pozvat 
na Závěrečnou konferenci projektu Partnerství pro Vysočinu, fi nancované-
ho ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3. Pojďte 
s námi po více než 3letém trvání projektu shrnout jeho výstupy a dopady 
v kraji Vysočina, se kterými vás seznámí partneři a realizační tým pro-
jektu. Konference se koná ve středu 26. března 2008 od 10 hodin v sídle 
Krajského úřadu kraje Vysočina, budova B, místnost – 3.15 a 3.16. Všich-
ni jste srdečně zváni!  Vendula Hanzalová, odbor regionálního rozvoje

DNES poradna SOS
Pravidelný poradenský den Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) na živ-

nostenském odboru Městského úřadu Velké Meziříčí (v nové budově rad-
nice – dveře č. 4) probíhá v pravidelném čtrnáctidenním cyklu, každý sudý 
týden v měsíci, vždy ve středu v neměnném čase od 14 do 16 hodin.     -živ-

SDRUŽENÍ OBRANY 
SPOTŘEBITELŮ
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HÁZENÁ

STOLNÍ TENIS

FOTBAL

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

MSFD sk. D 
FC VM – Spartak Hulín 0:0
Rozhodčí Vostřejž, Sedlák, Kolář, 
ž. k. Bejtkovský (70.) – P. Mucha 
(74.) , bez č. k. Diváků 420. Se-
stava FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Galia, P. Mucha, J. Krejčí – Kra-
tochvíl (73. P. Krejčí), J. Hort (87. 
Netolický), L. Němec (90. Jedlič-
ka), F. Pokorný, Loup – Staněk. 
Přes bezbrankovou remízu viděli 
všichni přítomní dramatické utká-
ní velmi dobré úrovně. Měkký 
a mokrý, i když vzhledem k pod-
mínkám velmi dobře připravený 
terén nedovoloval přesnou kom-
binační hru, nicméně byla k vidě-
ní celá řada rychlých, povedených 
akcí na obou stranách, v nichž ale 
více předvedli domácí. Ti svým té-
měř bezchybným výkonem překva-
pili nejen své příznivce, ale přede-
vším lídra soutěže. Ten poprvé za-
hrozil až v 11. na hranici šestnáct-
ky, kdy kluzký míč propadl mezi 
stopery. Invald však vše vyřešil. Od 
té chvíle byli nebezpečnější hráči 
Velmezu, jenže jejich průniky za-
stavila buď ofsajdová pozice, nebo 
při průniku Němce do šestnáctky 

nepřesný centr trefující jediného 
beka soupeře. Ve 29. Němcovi 
centr od rohové lajny vyšel, jen-
že Staněk v gólové pozici z první 
pálil nad. Až do konce poločasu se 
více hrálo na půlce Hulína, ale gól 
nepadl žádný. V 56. měli i domá-
cí štěstí, když na zakroucený míč 
z rohu Invald nedosáhl, a ten těsně 
minul vzdálenější tyč. V 58. vybo-
joval Pokorný na půlce míč, vyslal 
do otevřené obrany soupeře Loupa 
a jeho zpětný centr ve skluzu poslal 
do sítě. Gól ale pro ofsajd uznán 
nebyl. V 66. přišel na hřiště místo 
Dundy Paciorek a do té doby bez-
zubí hosté ožili. Přitlačili Velmez 
k šestnáctce, kopali sérii rohů, ale 
do šance je Meziříčští nepustili. 
Naopak, v brejkové situaci Staněk 
zakončoval daleko vedle, ačkoli 
mu po obou stranách nabíhali zce-
la volní Loup a Pokorný. Napravil 
to v 74., kdy po rohu Horta a jeho 
hlavičce už všichni zvedali ruce, 
ale Kupka zázračně míč kryl. Vzá-
pětí totéž předvedl na druhé straně 
Invald, když střelu kanonýra hostů 
Paciorka vytáhl na roh. V závěru 
hraném nahoru – dolů už ani jeden 
ze soupeřů na gól nedosáhl. Blíž 
k němu měl opět Velmez.   -ber-

HOKEJ

II. LIGA ČSLH 
O posledním semifi nalistovi roz-
hodlo až páté utkání 
HHK VM – HC Benátky n. J. 4:3 
pp (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0) 
Branky: 13. Kunstmüller (Bukáček, 
Bula), 28. Hudcovský (Burian), 50. 
Stráňovský (Sobotka, Bukáček), 70. 
Burian (Hudcovský) – 21. Jakeš 
(Kocman), 23. Kadeřábek, 57. 
Weiss (Malý). Sestava HHK: Malý 
(Pekárek) – Smejkal, Stráňovský, 
Heřmanský, Konta, Kaláb, Raus 
– Bula, Bukáček, Kunstmüller – 
Prachař, Adamec, Nekvasil – Hud-
covský, Sobotka, Burian – Plhák, 
Krča. Rozhodčí: Přikryl – Kašík, 
Pospíšil. Vyloučení: 5:5. Využití: 
1:0. Diváků: 930. 
Asi žádný pověrčivý divák dnes 
nevěřil, že by náš tým nevyhrál. 
Důvodem je již třetí rozbité ple-
xi v řadě za poslední tři domácí 
zápasy play off, vždy následovala 
výhra. Rozbité plexi se nám tedy 
stává průvodcem k výhrám. 
Již v první minutě předvedla pěk-
nou akci dvojice Miroslav Buká-
ček a Jan Bula, bohužel bez gólo-
vého efektu. Ve 13. min však Luboš 
Kunstmüller otevřel skóre zápasu, 
když zavěsil bezprostředně nad le-
žícího Bárka. V 16. minutě měli 
také velkou šanci hosté, ale do od-
kryté brány nedali. Podobnou šanci 
měl Karel Nekvasil o minutu poz-
ději, když ujížděl sám na gólmana 

Bárka, ale ani on nestačil zakončit 
dle svých představ. Poslední tři mi-
nuty nás hosté drželi pod tlakem, 
ale gól nevytěžili. Ten přišel až na 
počátku druhé třetiny. Ve 21. minu-
tě se potvrdilo hokejové pravidlo, 
nedáš – dostaneš. Na jedné stra-
ně neproměnil Bukáček, na druhé 
Jakeš vyzrál na Tomáše Malého. Ve 
23. min přišel trošku kuriózní gól 
Benátek. Puk, který Kadeřábek vy-
slal směrem na naši bránu, přelobo-
val Tomáše Malého přímo za jeho 
záda. Benátky se v tuto chvíli uja-
ly vedení v zápase 1:2. Ve 28. min 
se již podruhé v zápase potvrdilo 
zmíněné pravidlo, tentokrát ale tý-
mem, který jej využil, bylo Velké 
Meziříčí. Vyrovnávací gól vstře-
lil Tomáš Hudcovský. Ve 48. min 
projel precizně celé kluziště Vác-
lav Adamec, ale třešničku na dor-
tu mu z hole sebral gólman Bárek. 

V 50. min jsme měli šanci na obrat 
v utkání, když jsme hráli přesilovou 
hru 5 na 3. Jak již bývá v play off 
zvykem, do hry také promluvil ka-
pitán Miloš Stráňovský, který vrátil 
našim barvám těsné vedení. Radost 
z výhry v normální hrací době nám 
sebral 3 minuty před koncem třetí 
třetiny hostující Weiss, který skó-
roval z otočky. V 58. min se ještě 
Benátky pokusily o zvrat v utká-
ní, Kocmanův únik však vykryl 
Tomáš Malý chladnokrevně. O ví-
tězství našeho týmu rozhodlo až 
prodloužení. Tři nevyužité šance 
již naznačovaly, kudy se bude ubí-
rat. Nakonec 55 vteřin před vyprše-
ním prodloužení se zodpovědnosti 
chopil Jiří Burian, který dělovkou 
z kruhu prostřelil Bárka a rozhodl 
tak o vítězství Velkého Meziříčí.
HHK VM – HC Benátky n. J. 2:3 
pp (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)

Branky: 17. Sobotka (Adamec, Ne-
kvasil), 33. Sobotka (Burian, Hud-
covský) – 2. Svoboda (Skořepa), 35. 
Skořepa (Weiss, Zajíček), 62. Svo-
boda (Kadeřábek). Sestava HHK: 
Malý (Pekárek) – Smejkal, Strá-
ňovský, Heřmanský, Konta, Kaláb, 
Raus – Bula, Bukáček, Kunstmül-
ler – Prachař, Adamec, Nekvasil – 
Hudcovský, Sobotka, Burian – Pl-
hák, Krča. Rozhodčí: Kočí – Klein, 
Chocholouš. Vyloučení: 8:10, navíc 
Gajda (BNJ) OT+OK. Využití: 1:0. 
Diváků: 1027.
Další vyrovnané utkání semifi ná-
lové série mezi Velkým Meziří-
čím a Benátkami nad Jizerou sle-
dovalo na našem zimním stadionu 
přes 1000 diváků. Vítěznou branku 
vstřelil ve 2. minutě nastavení be-
nátský Svoboda a rozhodl tak o pro-
dloužení série. O postupujícím do 
fi nále se tedy rozhodlo až v pátém 
utkání, které se hrálo v úterý 18. 3. 
na ledě Benátek.
Složení čtvrtfi nálových dvojic:
HC Benátky nad Jizerou – HHK 
VM, stav série 2:2
HC Chrudim – NED Hockey Nym-
burk, stav série: 3:0
IHC Písek – HC Řisuty, stav série: 1:3
HC Děčín – HC ZVVZ Milevsko, 
stav série: 0:3
Termíny semifi nále II. ligy ČSLH
21. 3., 22. 3., 24. 3., případně 25. 3., 
28. 3. 2008
V případě postupu našeho týmu, 
bude naším soupeřem v semifi nále 
HC Chrudim.                         -hhk-

Juniorům se v Liberci sice nepoda-
řilo uhrát ani set, přesto neprodali 
kůži lacino. V konečném účtování 
letošní, v pořadí již osmé extrali-
gové sezony si tak oproti loňsku 
o jednu příčku polepšili a skonči-
li šestí.
Dukla Liberec – Spartak Velké 
Meziříčí 3:0 (17, 25, 23)
Naši hráči si těžko zvykali na ex-
trémní rozměry liberecké haly, a tak 
první set byl spíše seznamovací. Od 
druhého setu se hra vyrovnala a na-
še sestava sváděla s favorizovaným 
domácím celkem vyrovnané soubo-
je. V koncovce se však více dařilo 
domácím a za stavu 0:2 to již bylo 
hodně těžké. Kluci zaslouží abso-
lutorium, že to ani za tohoto stavu 
nezabalili a bojovali až do konce. 
Svěřenci trenéra Jakubíčka však 
udrželi koncentraci a nedovolili 
našim hráčům získat ani set. 
Po famózní základní části odehra-
né bez ztráty bodu tak naši hráči 
obsadili nakonec „až“ šesté mís-
to. To by se na první pohled mohlo 
jevit jako neúspěch, je však třeba 
vzít v úvahu některé absence, se 
kterými se musel tým v PO vyrov-
nat, také se zdá, že česká skupina 
byla letos kvalitnější. To koneckon-
ců vyznívá i ze slov Zdeňka Peka-
ře, kterého jsem požádal o stručné 
hodnocení sezony: „Na hodnocení 
by to chtělo asi větší prostor, také 
by to asi chtělo oddělit skvělou zá-
kladní část od play-off. Do něj jsme 
vstoupili s komplikacemi a absen-
cemi, které se nám celou základní 

část vyhýbaly. Stále si myslím, že na 
Prahu jsme měli. Bohužel ne všich-
ni hráči dokázali prodat vše, co je 
v nich a tyto porážky nás odsunuly 
do bojů o páté místo. Osobně i sou-
hlasím s názorem, že česká skupina 
byla vyrovnanější a možná i kvalit-
nější. Osobně jsem však se sezonou 
vcelku spokojen. Kadetům nechy-
bělo mnoho k účasti v lepší skupině 
a myslím si, že pokud by toho spolu 
natrénovali víc, dostali by se do ní. 
Na kdyby se však určitě nechci vy-
mlouvat. Každopádně musím klu-
kům poděkovat za práci, kterou 
odvedli během roku, za ty stovky 
hodin, které poctivě odmakali. Bez 
nich by to nefungovalo. Kádr juni-
orů opouští Ondra Kadlec a Domi-
nik Šesták, ale máme další mladé, 
talentované hráče, kteří je nahradí. 
Budou muset nahradit.“ 
Sestava VM: Barák, Kadlec, Šimek, 
Trojan, Šesták, Málek, Vrána, Ku-
čera, Veselý a Dvořák. 
Ostatní zápasy třetího kola: fi nále
Praha – Č. Budějovice 0:3, celko-
vě 0:3
O třetí místo:
Brno – Ústí n. L. 2:3, celkově 0:3 
O páté místo:
Liberec – VM 3:0, celkově 3:0
O sedmé místo:
Ostrava – Zlín 3:0, celkově 3:0
Pořadí letošního ročníku extrali-
gy juniorů:
1. České Budějovice, 2. USK Pra-
ha, 3. Ústí nad Labem, 4. Brno, 5. 
Dukla Liberec, 6. Velké Meziříčí, 
7. Ostrava, 8. Zlín, 9. Příbram, 10. 
Hradec Králové, 11. Olomouc, 12. 
Slávia Liberec                       -kon-

VOLEJBAL

Žďár nad Sáz. C – VM A 8:10
Body: Řikovský 3,5, Klíma T. 2,5, 
Sedláček 2,5, Klíma P. 1,5
Rovečné A – VM A 10:4
Body: Klíma P. 1,5, Řikovský 1, 
Sedláček 1, Klíma T. 0,5
Žďár nad Sáz. B – VM A 10:3
Body: Řikovský 2, Klíma T. 1, Klí-
ma P. 0, Sedláček 0
Souboj ve Žďáře trval necelé čtyři 
hodiny. Stálo nás to mnoho sil a na-
štěstí jsme soupeře porazili nejtěs-
nějším rozdílem. V zápase se daři-

lo Řikovskému, utrpěl pouze jednu 
prohru. V Rovečném jsme nastou-
pili ke stolům značně vyčerpáni 
z dopoledního zápasu. Domácí nás 
jednoznačně porazili. O týden poz-
ději jsme jeli zase do Žďáru – tento-
krát však na B tým. Dobře připra-
vení soupeři nenechali nic náhodě 
a porazili nás. Body na naši stranu 
získali Řikovský a Klíma T. V této 
sezoně nás čeká poslední dvojutká-
ní, opět na stolech soupeřů. K jisté 
záchraně v soutěži nám stačí uhrát 
jedna remíza. 

-tk-

V domácích soubojích neuspěli muži 
ani dorostenci. Ženy vyšly opět na-
prázdno.

I. liga ženy 
DHC SVŠ Plzeň – Sokol VM 29:17 
(16:6)
Jako již tradičně v jarních odvetách 
začaly Velkomeziříčské nedůraz-
ně a bojácně. Sebevědomý domácí 
tým těžil ze souhry a přesné střelby 
spojek, které se snadno prosazovaly 
přes pomalou a nedůraznou obranu. 
Po úvodní čtvrthodině se naše hráč-
ky částečně vzpamatovaly z hrůzné-
ho stavu (9:1) a do poločasu zazna-
menaly alespoň několik přesných zá-
sahů. Po změně stran se hra opticky 
vyrovnala. Plzeňské prostřídaly se-
stavu, a tím daly šanci minimálnímu 
počtu našich hráček uhrát „milosrd-
ný“ výsledek. 7 m – hody 4/3:10/6, 
vyloučení 4:3. 
Hrály: Lavická, Panáková-Hrůzová 
(8/3), Plachetská (4/3), Svobodová J. 
(2), Chlubnová (1), Hammerová T. 
(1), Kňourková E.(1), Fischerová. 
Trenér ing. Tvarůžek.

II. liga muži
Sokol VM – HC Zlín 30:33 
(15:14)
Domácí celek začal v jarní premiéře 
střelecky lépe. Dařilo se z prostorů 
spojek. Drzými průniky na branko-
viště jsme narušovali soupeřovu de-
fenzivu. Výsledkem předváděné hry 
bylo neustálé dvoubrankové vedení. 
V závěru prvního poločasu Zlínští 
potrestali naše nepřesnosti, přesto se 
minimální náskok podařilo do pře-
stávky udržet. Úvodní desetiminu-

tovku po změně stran domácí hráči 
sehráli zdařile a navýšili vedení na 
18:15. V dalších minutách pak přiby-
lo na domácí straně chyb a nepřes-
ností. Rozhodující zlom nastal po 
přísném trojnásobném vyloučení, 
které Zlínští efektivně zužitkovali 
a začali mít střelecky navrch (21:20, 
21:23). Velkomeziříčským následně 
nevyšlo několik útočných akcí, ko-
lektivněji hrající soupeř kontroval 
a odskočil až na rozdíl tří branek 
(22:25). V závěrečné fázi měl i více 
sil a efektivní střelbou držel naděj-
né vedení (24:28, 26:30). Plamének 
naděje na bodový zisk pro domácí 
barvy uhasl nevyužitím šancí v úpl-
ném závěru. 7 m – hody 4/4:5/3, vy-
loučení 6:6.
Hráli: Stoklasa, Kotík-Chlubna (8), 
Šidlo (5/2), Večeřa (5), Kaštan P. 
(5), Konečný (3), Kříbala Pa. (3/2), 
Kaštan J. (1), Kříbala Pe., Kříbala 
Ma., Živčic, Rosa. Trenéři Raus, 
Vaverka.

II. liga starší dorostenci
Sokol VM – KH Zbrojovka Vsetín 
26:29 (15:12)
Úvodní a závěrečná část duelu pat-
řila Vsetínským. Nejprve od úvod-
ních minut hosté vnutili domácím 
svůj styl (0:3, 4:9). Velkomeziříčš-
tí se po důrazné trenérské domluvě 
zkonsolidovali. Začali více kombi-
novat a prosazovat se střelbou ze 
střední vzdálenosti. Šňůrou osmi 
branek v rozmezí 19.–26. minuty 
otočili nepříznivý stav a do poloča-
su pak jasně kralovali (5:11, 13:11). 
Po změně stran pokračovali v na-
stavené taktice, udržovali vysoké 
tempo hry a drželi si náskok (18:13, 
22:19). Několik neproměněných šan-
cí domácích hráčů posadilo do sedla 
Vsetínské, a ti začali ukrajovat z ná-
skoku. Od 50. minuty pak postupně 
využili řady nepřesností a zaváhá-
ní, převzali otěže vývoje utkání do 
svých rukou (23:23, 24:28). Závěreč-
ná snaha našich o zvrat přišla pozdě 
a hosté pak taktickou hrou udrželi 
vedení až do závěrečného signálu. 
7 m – hody 3/3:5/4, vyloučení 3:2.
Hráli: Kotík, Poul – Kříbala Pe. 
(8), Večeřa (7), Kříbala Ma. (3/
1), Horký (3), Fischer (2/2), Ko-
nečný (2), Strašák (1), Rosa, 
Kaštan J. Trenér Vaverka.  -záv-

Rozpis utkání mezinárodního hokejového turnaje amatérů
Zimní stadion Velké Meziříčí: středa 26. 3.
 8.30 Crazy Ducks Lausanne (CH) – ASG Argenteuil Paris (F)
10.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) – Moeller Kaliningrad (RUS)
12.30 Les Boucaniers Toulon (F) – Crazy Ducks Lausanne (CH)
14.30 Moeller Kaliningrad (RUS) – ASG Argenteuil Paris (F)
16.30 Les Boucaniers Toulon (F) – SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
Čtvrtek 27. 3.
 8.30 Moeller Kaliningrad (RUS) – SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
10.30. Crazy Ducks Lausanne (CH) – Old BoysVelké Meziříčí (CZ)
12.30 ASG Argenteuil Paris (F) – Les Boucaniers Toulon (F)
14.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) – SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
Pátek 28. 3.
 8.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) – Les Boucaniers Toulon (F)
10.30 SK Ledeč nad Sázavou (CZ) – ASG Argenteuil Paris (F)
12.30 Crazy Ducks Lausanne (CH) – Moeller Kaliningrad (RUS)
14.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) – ASG Argenteuil Paris (F)
16.30 Les Boucaniers Toulon (F) – Moeller Kaliningrad (RUS)
18.30 Crazy Ducks Lausanne (CH) – SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
Sobota 29. 3.
10.00 utkání o 5. místo, 12.00 utkání o 3. místo, 14.00 FINÁLE.

-poř-

TURNAJ V HOKEJI

Jedno z nejlepších utkání na ZS VM-HHK versus Benátky. 
Foto: Iva Horká

Stolní tenis
Lhotky B a Vojnův Městec B postu-
pují do okresního přeboru II. třídy, 
Lhotky C a Vepřová sestupují do 
okresního přeboru IV. třídy.     -pl-

   1. Lhotky B 18 16 2    0 226:98    52

   2. Voj. Městec B 18 15 2    1 235:89    50
   3. Nové Dvory 18 13 1    4 198:126 45
   4. Řečice 18    9 2    7 161:163 38
   5. Malá Losenice 18    8 3    7 177:147 37
   6. Sázava 18    4 4 10 142:182 30
   7. Poděšín 18    5 2 11 134:190 30
   8. Velká Bíteš C 18    5 2 11 120:204 30
   9. Vepřová 18    4 1 13 120:204 27
10. Lhotky C 18    1 1 16 107 :217  21


