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To je název zábavné soutěže o ti-

tul Rodina kraje Vysočina, kte-

rá se koná 12. dubna 2008 v Ju-

piter clubu. 

Soutěží šest rodinných druž-

stev kraje Vysočina. Smyslem 

soutěže je zábavnou formou na-

hlédnout dnešním rodinám „až 

do kuchyně“, přiblížit rodinné 

a partnerské vztahy, poukázat na 

vzájemnou dělbu práce a pomoc, 

soudržnost a přispět k bourání 

stereotypů. Soutěž zdůrazní tra-

diční hodnoty rodiny, ukáže její 

význam v minulosti, současnosti 

i budoucnosti.                      -ivh-

Přijmeme pro rekreační stře-
diska v Křižanově, Meziříč-
ku a Nesměři na sezonu 2008:

– samostatné kuchaře

 a kuchařky

– pomocné síly

 do kuchyně

– uklízečky.

Ubytování zajištěno.

Nástup od dubna 2008.

Informace na telefonních 

číslech 566 520 274 nebo 

602 710 323.

V dubnu 2008: 

– všechna kola na splátky bez navýšení!!!

– při koupi kola nad 15.000 Kč značková helma GIRO 

v hodnotě 1.490 Kč zdarma!!!

JK CYKLO, Novosady 48, Velké Meziříčí 

www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz ■ tel.: 608 867 272…jsme tady již 10 let…

• rododendrony, azalky, 

• zakrslé jehličnany, převislé 

dřeviny,

• skalničky, trvalky, okrasné trávy,

• popínavé rostliny,

• dřeviny na živé ploty.

otevřeno po–pá 9–17 hodin

 so 8–12 hodin

tel. 568 875 403, 736 484 434

(vedle zámku)

Krásy každé generace

Divadla 
v Jupiter clubu
S Pavlem Liškou

Již tento pátek se můžete těšit 

na populárního herce Pavla Liš-

ku, který se představí v kabaretu 

Komediograf. Směsici písniček 

a scének uvidíte ve velkém sále 

Jupiter clubu od 19.30 hodin.

S Ivou Janžurovou

Známá herečka Iva Janžurová se 

představí velkomeziříčským di-

vákům spolu se svojí rodinkou ve 

hře Pudl a Magnolie, která se 

uskuteční příští úterý v 19.30 ho-

din ve velkém sále Jupiter clubu. 

 -ivh

Blíže o obou akcích čtěte na 

straně 8.

Fota převzata z www.osobnos-

ti.cz

Úpravu náměstí, rozšíření střední-

ho odborného učiliště a rekonstrukci 

křižovatky, na tyto tři velké investič-

ní akce by chtěli Bítešští získat do-

taci z Regionálního operačního pro-

gramu – Rozvoj venkovských sídel. 

Pokud uspějí, mají šanci získat až 

92,5 procenta z celkových nákladů. 

Křižovatku uzavřou přes léto
Časově nejbližší akcí by měla být 

rekonstrukce křižovatky u kostela 

sv. Jana Křtitele a základní školy. 

Práce jsou naplánovány na období 

letních prázdnin, od 3. června. 

Zásadní změnou bude snížení po-

čtu ulic, které do křižovatky ústí. 

Z nynějších pěti zůstanou čtyři 

– Vlkovská, Tišnovská, Na Valech 

a Kostelní. Paprsek Hrnčířské ulice 

bude odkloněn. Úpravy povedou ke 

zvýšení bezpečnosti provozu, ze-

jména chodců v blízkosti základní 

školy. Přispějí k tomu i zpomalo-

vací retardéry v místě přechodů 

Bítešští žádají o evropské peníze
na Tišnovské a před základní 

uměleckou školou. „To je jediný 

bič na neukázněné řidiče, který se 

nám osvědčil,“ podotýká bítešský 

starosta Miroslav Báňa. Přechody 

budou zřetelně osvětleny. Akce za 

11 milionů korun by měla být hotova 

do osmdesáti dnů.   (Pokr. str. 2.)

Parkování s časově omezeným stáním začalo v centru 

Velkého Meziříčí platit s prvním dubnovým dnem. Na vy-

značených místech mohou řidiči zaparkovat po dobu jed-

né hodiny od pondělí do pátku – od 7 do 17 hodin. Mimo 

tyto určené dny a hodiny zde mohou parkovat neomezeně. 

Parkovací místa s časově omezeným stáním jsou 

nepřehlédnutelná. Jsou vyznačena svislou dopravní 

značkou označující parkoviště s parkovacím kotoučem 

a s uvedením časového omezení. Vyznačeno je tak čtr-

náct stání na náměstí – pět naproti radnici, čtyři naproti 

spořitelny a pět před komerční bankou. Na Novosadech 

je označena zhruba polovina možných míst na parko-

Novinka v parkování začala platit na apríla

vacích pruzích podél silnice – ve směru na Brno se to 

týká parkovacího zálivu před restaurací U Wachtlů, 

části parkovacího zálivu u výjezdu z ulice U Vody, ve 

směru na Jihlavu je vyznačen opět záliv u restaurace 

U Wachtlů a záliv u prodejny Boty Štipák. Na náměstí 

jsou tato stání navíc označena vodorovným dopravním 

značením – žlutými číslicemi. 

Nezapomeňte vyznačit dobu počátku stání
Řidič, který na takto označeném místě zaparkuje, je 

povinen při začátku stání umístit na viditelné místo ve 

vozidle kotouč a nastavit na něm dobu začátku stání. Tu 

nesmí až do odjezdu měnit.      (Pokračování na str. 2.)

Otto Němec – optik, Náměstí 81/5, Velké Meziříčí

VÝBĚR BRÝLÍ POMOCÍ POČÍTAČE

MĚŘENÍ ZRAKU

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK
www.optika-nemec.cz

Více informací na straně 6.

Inovovaný informační systém evidence motorových 

vozidel byl spuštěn v pondělí 31. března 2008. Dů-

vodem byl vstup České republiky do Schengenského 

prostoru. Na registru vozidel ve Velkém Meziříčí 

nastaly problémy s registrací vozidel hned v pondělí 

ráno, kdy vázla komunikace mezi naším registrem 

vozidel a Schengenským informačním systémem. 

Proto se – stejně jako v mnoha jiných městech naší 

republiky – tvořily na odborech dopravy fronty. Lhů-

ta potřebná k vyřízení registru se z obvyklých deseti 

patnácti minut protáhla někde až skoro na hodinu. 

„I když se prodlužoval čas potřebný k registraci jed-

notlivých vozidel, systém v pondělí stále fungoval,“ 

sdělil našemu týdeníku ing. Marek Švaříček, vedoucí 

odboru dopravy a silničního hospodářství městského 

úřadu ve Velkém Meziříčí, „v úterý 1. 4. po celý den se 

Vznikly problémy s registrováním vozidel
nám pak už ale nepodařilo zaregistrovat skoro žádné 

vozidlo.“  Stejný problém se opakoval i minulou středu, 

kdy se vzhledem k dlouhým odezvám registru vozidel 

podařilo uspokojit požadavky pouze minimálního po-

čtu klientů. I když ve středu Ministerstvo vnitra ČR 

odpojilo nový dotazovací program do Schengenu, věci 

to již mnoho nepomohlo a povedlo se zaregistrovat 

minimální počty vozidel. Minulý čtvrtek a pátek již 

registr vozidel fungoval. „Těžko však v této chvíli 

předpovídat jaký stav nastane v pondělí ráno, kdy se 

do registru vozidel opět přihlásí všechny úřady, jichž 

je přes dvě stě,“ dodal ještě před uzávěrkou novin M. 

Švaříček.                                                         Iva Horká

(Bližší informace uvádí Ministerstvo vnitra ČR na 

svých internetových stránkách: http://www.mvcr.cz/

rs_atlantic/project/article.php?id=92273)

Po více než dvaceti letech se zno-

vu do našeho města vrátil  P. Voj-

těch Kodet. Ještě je hodně těch, 

kteří si na charismatického kněze 

pamatují, a tak uvítali možnost, 

být opět s ním. Alespoň na krátkou 

chvíli. Přijel do Velkého Meziříčí 

vykonat duchovní obnovu zdejších 

křesťanů, a ti ho nezklamali. Po tři 

dny navštěvovali kostel v hojném 

počtu, poděkovat mu přišel také 

starosta našeho města František 

Bradáč. Ten mu při této příleži-

tosti  – a také jako poděkování za 

duchovní obnovu – předal knihu 

v reprezentativní kožené vazbě. 

Jde o publikaci, kterou město 

vydalo k 600. výročí udělení pl-

ných městských práv. Kněz knihu 

od starosty obdržel na závěr mše 

svaté v kostele svatého Mikuláše 

ve Velkém Meziříčí. Zmíněnou 

mši, která začala v 8.45 hodin 

minulou neděli a byla součástí 

duchovní obnovy, sloužil Kodet 

spolu s děkanem Janem Peňázem 

a Stanislavem Krejčím.

Návrat z našich smutků nebývá lehký, říká Kodet
Na podobenství z evangelia Kodet 

připomněl věřícím, aby nesetrvávali 

ve svých smutcích, pakliže je potka-

jí. „Bolest z toho, když onemocníme 

nebo nám někdo v rodině zemře, nás 

má tendenci uzavřít do sebe. Tehdy 

propadneme do beznaděje a návrat 

z našich smutků není lehký. Ale je 

důležité, 

abychom 

se neuto-

pili v žalu, 

a naopak, 

abychom 

také nesetr-

vali jenom 

v těšení, 

když je nám 

pak lépe. 

Musíme jít 

dál. Protože 

to je naše 

poslání,“ 

apeloval na 

přítomné 

řeholník-

-karmelitán 

Kodet. Ten 

je nyní již pátým rokem pověřen 

službou představeného svých brat-

ří. Sídlí v Praze, ale také v řeholních 

domech v Kostelním Vydří a v Olo-

mouci. Přednáší mimo jiné též na 

teologických fakultách a pracuje 

v Karmelitánském nakladatelství.

Iva Horká

P. Vojtěch Kodet se na tři dny vrátil zpět do Velkého Meziří-

čí. Snímek ho zachycuje během kázání při duchovní obnově 

v kostele sv. Mikuláše.                              Foto: Iva Horká

Časově omezené parkování na náměstí a na Novosadech  platí od 1. dubna. V prvních dvou dnech byli městští po-

licisté shovívaví a přestupky řešili domluvou. Později už začaly padat první pokuty.       Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 2. 4. 2008 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke „Smlouvě č. 20374 

ze dne 15. 6. 2007“ mezi městem Velké Meziříčí a Vodafonem Czech 

Republic a. s., v němž bude uvedena změna trasy přívodního kabelu 

– rozšíření o parc. č. 33 v k. ú. Olší nad Oslavou. Návrh dodatku č. 1 

připraví Vodafone Czech Republic a. s.

 2. Rada města souhlasila se záměrem darování částí pozemků města 

v k. ú. Mostiště dle GP čís. 312-47/2008 ze dne 18. 2. 2008 kraji 

Vysočina a se záměrem výpůjčky části pozemků také kraji Vysočina 

dle předložené situace a tabulky záborů. Jde o přemostění místního 

potoka, který bude demolován a bude postaven nový most s úpravou 

trasy. Provedením této akce by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti 

silniční dopravy v tomto místě.

 3. Rada města souhlasila s užíváním pozemku města parc. č. 304 manž. 

Přibylovými pro potřeby jejich hotelu U Bílého koníčka a s prove-

dením protipovodňového opatření a nového oplocení pozemku na 

náklady uživatelů. 

 4. Rada města povolila pálení čarodějnic v Kunšovci – v místech, které 

bylo doporučeno městem za podmínky zajištění místa vykopáním 

strouhy proti rozšiřování ohně s blízkým zdroje vody. Současně je 

povinností pořadatelů ohlásit předem konání akce Hasičskému zá-

chrannému sboru. Po skončení akce bude místo uklizeno.

 5. Rada města schválila následující rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3113 pol. 5169 náklady hrazené městem 

– úhrada nákladů na dopravu dětí autobu-

sem na televizní soutěž pro ZŠ Oslavická 

(II. kolo)

 6. Rada města schválila užívání veřejného prostranství pro umístění 

pohostinských zahrádek na rok 2008 těmto žadatelům:

1. Šach invest s. r. o. – prostor na parkovišti v ulici Radnická (před 

A-clubem)

2. Ing. Jiří Novotný – prostor před restaurací Obecník

3. Pavel Janšta – prostor před restaurací JC.

 7. Rada města souhlasila s přidělením bytu v DPS na ul. Komenského, VM.

 8. Rada města vzala na vědomí zprávy o hospodaření školských a kul-

turních příspěvkových organizací města za rok 2007.

 9. Rada města projednávala návrh Městské správy bytů na zahájení 

výstavby dalších bytových domů v lokalitě Hliniště, kde má měs-

to připraveny parcely pro čtyři bytové domy po šestnácti bytech. 

V současné době Státní fond rozvoje bydlení však nepřijímá žádosti 

o dotace na výstavbu těchto obecních nájemních bytů. 

10. Rada města souhlasila s provedením vodorovného dopravního zna-

čení „žlutá klikatá čára“ na komunikaci spojka Poříčí – Bezděkov 

na náklady žadatelky. 

11. Rada města vyhlásila grantový systém města na rok 2008 v těchto 

oblastech:

Projekty podpory zdraví

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání

Rozvoj pohybové výchovy

Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže

Sociální problematika

Grantový systém je vyhlášen za těchto podmínek:

– maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč

– požadovaná spoluúčast min. 40 %

– o přidělení fi nančních prostředků bude rozhodovat Rada města

– v rámci tohoto kola může organizace podat jeden projekt.

 (Více viz článek dole a na straně 3.)

12. II. Rada města souhlasila s předložením níže uvedených projektů 

do grantového programu kraje Vysočina:

projekt – Město Velké Meziříčí – webové stránky věnované reali-

zaci MA21 a podpoře zdraví v municipalitě (tvorba www stránek, 

aktualizace stránek apod., zajištění prezentace činností MA21 

a podpory zdraví – tiskové a mediální  zprávy, inzerce, apod.)

1. projekt – Diecézní charita (Kopretina) – osvětová kampaň na 

podporu zdraví

2. projekt – Ekologické centrum – rozšíření naučné stezky v Ba-

linském údolí

II. Rada města schválila rozpočtová opatření k fi nancování těchto 

projektů:

1. Zdroj:  40 tis. Kč – § 6171 pol. 5169 činnost místní 

    správy

   60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 6171 webové stránky města 

    (grantový program KÚ Vysočina)

2. Zdroj:  60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva – FP 

    z přijatého grantu 2007 KÚ Vyso-

    čina ORJ 16

 Rozdělení:  60 tis. Kč – § 4329 osvětová kampaň na pod-

    poru zdraví (Diecézní charita 

    – Kopretina)

3. Zdroj:  60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva – FP 

    z přijatého grantu 2007 KÚ Vyso-

    čina ORJ 17

 Rozdělení: 60 tis. Kč – § 3742 rozšíření naučné stezky 

    v Balinském údolí, Velké Meziříčí

13. V závěru jednání Rady města navštívili členové rady budovu spoři-

telny, kde probíhá rekonstrukce pro potřeby městského úřadu.

Ing. František Bradáč, starosta

Město Velké Meziříčí vyhlašuje 

grantový program Zdravé město 

2008.  Žadatelé mohou do 2. května 
2008 podávat své projekty z oblastí 

podpory zdraví, ekologické a envi-

ronmentální výchovy a vzdělávání, 

rozvoje pohybové výchovy, preven-

ce sociálně patologických jevů dětí 

a mládeže a ze sociální problema-

tiky. Žadateli jsou subjekty města, 

tedy školy, dům dětí a mládeže, 

mateřské či ekologické centrum, 

přičemž každý z nich může žá-

dat maximálně o jeden projekt. 

Podmínkou je minimální čtyřice-

tiprocentní spoluúčast subjektu. 

Mezi žadatele, kteří v programu 

se svým projektem uspějí, rozdělí 

radní 80 tisíc korun, každému však 

maximálně pět tisíc.              -mrs-

Mohou žádat o podporu 
z programu Zdravé město

Vyšla další kniha Mlýny a mlynáři
Všem zájemcům o regionální vlastivědu a historii sdělujeme, že vyšel 

pátý a poslední svazek edice MLÝNY A MLYNÁŘI na Velkomeziříčsku. 

Čtenáři zde najdou krátký popis o vývoji mlynářství od starého Říma až 

po současnou dobu, mlýny na povodí Ba1inky, vyprávění o papírně pod 

Tasovem a přehled mlýnů uvedených v jednotlivých publikacích podle 

obcí.

Všechny výtisky (5 svazků) o mlýnech na povodí Balinky a středním 

toku Oslavy (Sazomín – Tasov) si můžete jednotlivě zakoupit po 150 Kč 

v knihkupectví na Náměstí ve Velkém Meziříčí, na náměstí Republiky 

Žďár nad Sázavou, papírnictví Ivany Wasserbauerové v Měříně a Infor-

mačních centrech ve Velkém Meziříčí – radnice, ve Velké Bíteši – Masa-

rykovo nám. 5 a v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo náměstí 100.

Dr. Helena Švecová, předsedkyně Vlastivědné 

a genealogické společnosti při JC Velké Meziříčí

Bítešští žádají o evropské peníze
(Pokračování ze strany 1.)

Obráběči kovů budou mít 
nové učebny a laboratoře

S cílem zvýšit kvalitu vzdělávání 

obráběčů kovů připravují Bítešští 

rozšíření Středního odborného uči-

liště Jana Tiraye. Tato další velká 

investiční akce za odhadovaných 16 

milionů korun by v ideálním případě 

mohla začít koncem letošního roku 

s výhledem dokončení v dubnu 2009. 

Zřizovatelem učiliště je město, které 

hodlá využít prostory uvolněné po 

přestěhování katastrálního úřadu do 

Velkého Meziříčí. V uvolněné části 

budovy by měly vzniknout nové 

učebny obráběčů kovů, jazyků a vý-

početní techniky, dále laboratoře fy-

ziky, chemie, ale i moderní centrum 

obrábění a frézování. „Strojírenské 

fi rmy v regionu každým rokem poža-

dují několik desítek vyučených obrá-

běčů. Zájem mají z První brněnské 

strojírny i z dalších,“ vysvětluje Mi-

roslav Báňa s tím, že poté by mohlo 

učiliště opouštět o dvacet možná 

třicet vyučených obráběčů víc. „Po 

úspěšné realizaci projektu se bude-

me snažit získat pro obráběče statut 

maturitního oboru,“ dodává Báňa.

Novinka v parkování začala platit na apríla
(Pokračování ze strany 1.) Parkovací kotouče lze koupit v informačním 

centru, ale i například v jakémkoliv papírnictví. Někteří řidiči zpočátku 

nevěděli, jak si při parkování na těchto místech počínat. „Zhruba devade-

sát procent jich to zatím opravdu neví,“ potvrdil minulý čtvrtek vedoucí 

strážník městské policie Petr Dvořák. „Některým sice je známo, že na 

těchto místech mohou parkovat hodinu, ale nemají už na paměti vyznačení 

doby. Další zase koupí za dvacet korun parkovací kotouč a myslí si, že je 

jen na jedno použití, takže ho pak vyhodí,“ dodává celkem kuriózní případ 

Dvořák. Zbytek řidičů pak zase shání kotouč a neví kde jej koupit. „Nejdřív 

o kotouče nebyl zájem. A minulou středu jsem jenom během dopoledne 

prodala všechny – zhruba stovku. Na to jsme nebyli připraveni, takže jsem 

rychle objednávala další,“ dokládá zájem „probudivších se“ řidičů Květo-

slava Hladíková z informačního centra městského úřadu. Cena kotoučů se 

pohybuje kolem deseti až dvaceti korun za obyčejné papírové, přes pětatřicet 

za plastové. V podobě třeba škrabky na okno mohou být i dražší. Protože 

však zákon neukládá, jak přesně musí parkovací kotouč vypadat, lze v nou-

zi použít třeba i obyčejný papír, na nějž řidič napíše dobu počátku stání 

a umístí ho také na viditelné místo v autě. Ovšem záleží pak na posouzení 

strážníka městské policie, zda takové řešení uzná, či nikoli. 

Špatné parkování může stát i dva tisíce
Na dodržování podmínek vyplývajících z dopravní značky Parkoviště 

s parkovacím kotoučem dohlíží městská 

policie. „V prvních dvou dnech jsme řešili 

přestupky jenom domluvou. Během dneška 

už ale začneme udělovat blokové pokuty,“ 

informoval minulý čtvrtek Petr Dvořák. 

Při nedodržení podmínek tak může 

řidič zaplatit na místě blokovou pokutu 

až do výše dvou tisíc korun, ve správním 

řízení od patnácti stovek do dvou a půl 

tisíce korun. 

Na hodnocení nového systému par-

kování je zatím ještě brzy. Podle slov 

Petra Dvořáka se však v prvních dnech 

nestalo, že by někdo na místě s časově 

vymezeným stáním zaparkoval celoden-

ně. A to právě mělo být účelem systému 

– dostat alespoň z některých míst v centru 

dlouhodobě parkující auta a uvolnit stání 

pro ty, kteří potřebují zaparkovat jen na 

chvíli.                       Martina Strnadová

Náměstí je připraveno 
k úpravám

Úprava bítešského Masarykova 

náměstí je časově nejvzdáleněj-

ší akcí, která bude i f inančně 

nejnákladnější. Přípravné práce 

však probíhají už bezmála pět let. 

„V této době máme konečně hoto-

vé všechno, co se nachází v zemi, 

tedy inženýrské sítě,“ říká starosta 

Báňa. Projekt úpravy náměstí po-

čítá se žulovým dlážděním, no-

vými parkovacími místy zejména 

ve spodní části centra, širšími 

chodníky, mobiliářem i komplet-

ními přestavbami obou kašen. 

Dojde i k výměně zeleně. Sedm 

jehličnanů nahradí t ř iadvacet 

listnáčů menšího vzrůstu. Část 

dnešního trávníku bude věnována 

promenádě. Při vjezdu i výjezdu 

z náměstí přibudou bezpečnostní 

prvky ve formě zpomalovacích 

retardérů. Náklady dosahují 50 

milionů korun. Pokud Bítešští 

se žádostí o evropské peníze 

uspějí, proběhne akce ve čtyřech 

etapách od dubna 2009 do konce 

roku 2010.

Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí získalo 

ocenění spolupráce při realizaci 

projektu Czech POINT od minis-

tra vnitra Ivana Langera. Ocenění 

obdržel starosta František Bradáč 

spolu se zaměstnanci městského 

úřadu. „Právě jim patří především, 

protože s tím mají nejvíc práce,“ 

poznamenal starosta. 

O služby Czech POINTu je zájem
Velké Meziříčí bylo vybráno 

mezi sedmatřicet měst, kde se vloni 

rozběhl pilotní provoz Czech POIN-

Tu, tedy Českého podacího ověřo-

vacího informačního národního ter-

minálu. Jde o službu, jejímž cílem 

je poskytnout zájemcům ověřené 

výpisy z centrálních státních evi-

dencí a rejstříků na jednom místě, 

aniž by občan 

musel navští-

vit několik 

různých úřadů 

státní správy. 

Na městském 

úřadě jsou tři 

místa – dvě 

na podatelně 

a jedno v in-

formačním 

centru – kde 

lze získat vý-

pisy z katastru 

nemovitostí, 

z obchodního 

rejst ř íku, ze 

živnostenské-

ho rejst ř íku 

a od ledna 

i výpisy z rejstříku trestů. „Do 

budoucna se počítá i s rozšířením 

těchto služeb, k čemuž budeme 

muset zajistit lepší pracoviště,“ 

podotýká Bradáč. 

Lidé jsou o možnostech Czech 

POINTu stále více informováni. 

Svědčí o tom fakt, že za první tři 

měsíce roku 2008 pracovnice měst-

ského úřadu vyřídily na 635 žádostí. 

„Nejvíc lidí chodí v úředních dnech, 

hlavně ve středu, to tu máme někdy 

i patnáct lidí,“ potvrzuje úřednice 

Kateřina Komínková a dodává, že 

zájem je hlavně o výpis z trestního 

rejstříku a z katastru nemovitostí.

Další pracoviště Czech POINTu 

ve Velkém Meziříčí funguje zhruba 

od poloviny března i na České poš-

tě.                  Martina Strnadová

Je Czech POINT bezpečný?
Před časem proběhla tiskem 

zpráva o nedostatečném zabez-

pečení celého systému Czech 

POINT. Ministerstvo vnitra České 

republiky tuto informaci na svých 

stránkách popírá. „Czech POINT 

je zajištěn optimálně, plní všech-

ny standardy, které jsou pro tuto 

oblast používány. Počítáme s tím, 

že zajištění bude dále upravováno 

podle toho, jaké další funkce bude 

Czech POINT přinášet. Své kroky 

průběžně konzultujeme s Úřadem 

na ochranu osobních údajů, a to 

od počátku celého projektu. Právě 

proto, aby byla ochrana osobních 

údajů vždy řádně zajištěna. Dopo-

sud mají do rejstříku trestů přístup 

pouze úředníci územních samo-

správ a rejstříku trestů. Od května 

bude zabezpečení dle plánu zajiš-

těno certifi kovaným elektronickým 

podpisem,“ vyjádřil se v únoru 

2008 náměstek ministra vnitra 

Zdeněk Zajíček. Přesto budou 

bezpečnostní opatření ještě zvýšena 

s přibývajícími funkcionalitami 

podle plánu. „Nejlepší zabezpečení 

nám umožní elektronický občanský 

průkaz, který bychom rádi zavedli 

v co nejbližší době, momentálně 

pracujeme na přípravě zákonů 

tak, aby legislativní proces mohl 

být ukončen do konce letošního 

roku,“ dodal Zajíček.

Zdroj: www.czechpoint.cz

Zápis MŠ Lhotky
Zápis do MŠ ve Lhotkách bude 17. 4. a 18. 4. 2008 od 10 do 15 hodin. 

Tel.: 566 523 497.

Dopravní značka IP13b 

označuje parkoviště s par-

kovacím kotoučem. 

Foto: Martina Strnadová

Václav Klaus
se zastavil
na kávu

Hosté i provozovatelé kavárny 

Orchidea ve velkomeziříčském Ju-

piter clubu zažili v sobotu menší 

šok. Krátce po druhé hodině od-

polední se totiž ve dveřích zcela 

nečekaně objevil prezident České 

republiky Václav Klaus. Projížděl 

přes Velké Meziříčí bez manželky 

Lívie, jenom s ochrankou, a neofi -

ciálně se tu zastavil na chvíli od-

počinku. „Byli jsme překvapení. 

Dal si kávu a byl velmi přívětivý. 

Pohovořili jsme o všem možném, 

jen o politice nechtěl. Nakonec 

jsme mu nabídli stopečku slivovice, 

kterou neodmítl a připil si s námi 

na zdraví,“ sdělil Filip Janšta. 

Prezident se zdržel asi půlhodinku 

a pak odjel.          -mrs-, foto: -janš-

Filip Janšta Pavel Janšta
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Tvoří už deset let
Deset let tvorby, osm výstav. Pavlu Kamanovou a Jarmilu Dvořáko-

vou proto netřeba představovat. Malují a tvoří hezkou řádku let, pospolu. 

Jakby ne, vždyť jsou dvojčata, sestry Rozmarínovy z Vídně u Velkého 

Meziříčí. Svoji tvorbu představují právě v těchto dnech ve výstavní 

síni Jupiter clubu, kde také k jejich nové výstavě proběhla slavnostní 

vernisáž minulou neděli. Výstavu obrazů, která potrvá do 25. dubna, 

můžete navštívit v pracovní dny od 8 do 16 hodin, v neděli pak od 9 do 

12 a od 14 do 16 hodin.                                                              Iva Horká

V posledních letech v rámci 

rekonstrukcí krajských silnic ve-

doucích městem dochází k moder-

nizaci těch úseků veřejného osvět-

lení v ulicích, kterými tyto silnice 

prochází. Staré vysloužilé stožáry 

výbojkových světel jsou nahrazová-

ny novými o větší výšce, s novými 

světelnými zdroji, které dovedou 

lépe ozářit auty přeplněné vozovky, 

zejména v podvečerní době. 

A tak mě napadlo, abych čtenáře 

našeho týdeníku seznámil s historií 

vzniku první elektrárny ve městě, 

která umožnila rozsvítit první 

žárovky veřejného osvětlení a po-

stupně v mnohých domácnostech 

nahradila lampy petrolejové za 

elektrické. 

Je dnes těžké zjistit, co měst-

ské radní přimělo k tomu, že dne 

19. 11. 1904 prodala obec tzv. 

Malostránský mlýn s mlýnským 

náhonem z řeky Balinky za 14.000 

korun zdejšímu továrníkovi Karlu 

Jelínkovi. Proti prodeji byl na obci 

značný odpor a k jeho uklidnění 

přispěl příslib zřízení elektrárny 

a dodávání elektrického proudu 

na radnici a Obecník a později i do 

městské zástavby. Obecník byl v té 

době jediným kulturním střediskem 

ve městě se sálem a jevištěm a ved-

lejší velkou místností. Kupující měl 

asi program stavby elektrárny pro 

zmodernizování své kožedělné 

továrny dobře připraven a konše-

ly města, vč. starosty Vladimíra 

Čecha, přesvědčil. Došlo ke zbo-

ření zakoupeného mlýna a na jeho 

místě byl vystavěn jednopatrový 

dům, dnes známý pod č. p. 342 

jako Jelínkova vila. Na mlýnském 

náhonu vedoucím pod domem 

s ústím do řeky byla osazena Fran-

cisova turbina o výkonu 20 HP se 

stejnosměrným dynamem k výrobě 

elektrického proudu. Byl to smělý 

projekt na dobu tehdejší, poněvadž 

elektrárny začaly nedávno dobývat 

svět. Stavba rychle pokračovala 

a tehdejší c. k. okresní hejtmanství 

ve Velkém Meziříčí dnem 15. 1. 

1907 udělilo na základě kolaudace 

jmenovanému K. Jelínkovi povolení 

k užívání turbíny a dynamoelek-

trického stroje. 

Nastala doba, kdy obec mohla 

začít budovat první rozvod stej-

nosměrného proudu do vnitřního 

města, k čemuž zakoupila na 

zdejší pile dřevěné sloupy. V té 

době, kterou určujeme rokem 

1907, se dne 15. 1. rozsvítily 

před Obecníkem dvě žárovky 

a před radnicí jedna. Bylo to jen 

sedm let od roku, ve kterém Alva 

Edison v Americe elektrickým 

proudem rozsvítil první žárovku! 

A tak vznikla i u nás, ve Velkém 

Meziříčí, první světla veřejného 

osvětlení. Od té doby uplynulo 

již sto roků a nikým nebyl tento 

předěl, který odstartoval rozvoj 

města, publikován a proto ta „Za-

pomenutá výročí“.

Věruš Pavliš (Pokr. v č. 16.)

Dvě žárovková světla nad vchodem 

do Obecníku. Poprvé byla žárovko-

vá světla rozsvícena 15. 1. 1907.

Foto: archiv VP

Zapomenutá výročí
1. díl

Ředitelkou nové příspěvkové 

organizace Vysočina Tourism se 

stala Ivana Mahelová. Jmenovací 

dekret převzala na krajském úřa-

dě z rukou náměstkyně hejtmana 

Marie Černé. Nová ředitelka byla 

vybrána na základě výběrového 

ř ízení, které proběhlo v sídle 

kraje Vysočina. Ze dvou uchaze-

ček doporučila výběrová komise 

na místo ředitelky právě Ivanu 

Mahelovou.

Ta působila do konce roku 2007 

na Krajském úřadě kraje Vysočina 

jako vedoucí oddělení cestovního 

ruchu na odboru regionálního 

rozvoje. Od ledna do března to-

hoto roku byla dočasně pověřena 

vedením nově vzniklé příspěvko-

vé organizace Vysočina Tourism. 

Rada kraje Vysočina rozhodla 

o jmenování Ivany Mahelové do 

funkce ředitelky Vysočina Tou-

rism na svém zasedání 1. dubna.

Nová příspěvková organizace 

Vysočina Tourism začala v kraji 

Vysočina fungovat od letošního 

roku a jejím hlavním úkolem je 

nastavit spolupráci s krajskými 

podnikatelskými subjekty v ob-

lasti cestovního ruchu, organizovat 

informační a servisní služby pro 

celý turistický region Vysočina 

a zaměřit se na podporu prodeje.

Eva Neuwirthová, 

odbor sekretariátu hejtmana

Ivana Mahelová se stala
ředitelkou Vysočina Tourism

Sobota 5. dubna 2008 ve 20 hodin - Jupiter club, stálo na vstupence na 

koncert skupiny Divokej Bill. Do Velkého Meziříčí si přivezli speciálního 

hosta, který s nimi vystoupil již počtvrté, britského písničkáře Setha Lake-

mana. Ten má nejspíše na každé vystoupení nový smyčec. Při hře na hous-

le, kterou doprovází některé své písně a kterou opravdu prožíval, prasklo 

několik žíní. Se svou „kapelkou“ rozehříval plný sál nadšenců od půl devá-

té do deváté hodiny, aby ti pak skoro čtvrt hodiny čekali na hlavní kapelu. 

Ale počkat se rozhodně vyplatilo. Divokej Bill s frontmanem Václavem 

Bláhou 

se na 

pódiu 

pořádně 

rozská-

kal a str-

hl téměř 

všechny 

v sále. 

Hráli 

sice 

jen dvě 

hodiny, 

ale jejich 

Plakala 

na „sko-

rozávěr“ 

byla opravdu pecka. Skoro závěr proto, že si posluchači vynutili ještě 

přídavek (a opravdu Billa připískali). V sále to po celou dobu vřelo, a to 

doslova. A tak se všichni těší, až se Divokej Bill opět vrátí.                 -jk-

V tomto článku nás starosta měs-

ta Velkého Meziříčí ing. František 

Bradáč informuje o tom, že v na-

šem městě bude několik dalších 

vytipovaných přechodů osvětleno. 

To je chvályhodné. Je však smutné, 

že město a konkrétně pan starosta 

zapomínají na jiná nebezpečná 

místa v našem městě. 

Bydlím na ulici Františky 

Stránecké (Mýto), kde se před 

přechodem řidiči jedoucí od města 

rozjíždějí proti kopci, a ti jedoucí 

z kopce také nemají chuť dát 

chodci přednost. Mnoho lidí proto 

chodí po pravé straně státní silnice 

Jihlava-Brno strouhou mezi silnicí 

a svodidlem. 

Již asi roku 2003 jsem na radnici 

navštívil pana starostu s požadav-

kem, aby město zřídilo ve svahu 

za svodidly od spodní strany této 

ulice až po křižovatku ulice Uh-

řínovské chodník a vybudovalo 

světelnou křižovatku. Stávající 

přechod zrušit a nový vybudovat 

proti Alpě. Další takový chodník 

by bylo třeba vybudovat do odboč-

ky k Valíčkovým až po obchodní 

středisko Billa. Tam také zbudovat 

svodidla a v obou případech plexi-

sklo, aby nedocházelo k postříkání 

chodců auty. 

Myslím, že by to byly účelněji 

vynaložené peníze, nežli na stavbu 

zimního koupaliště. 

Pro mé tělesné postižení nemám 

možnost sepsat petici a obcházet 

lidi, ani se zúčastnit zasedání měst. 

zastupitelstva. 

Apeluji proto tímto způsobem 

na vedení města, aby se mým po-

žadavkem vážně zabývalo. Vždyť 

oni mají ze zákona danou povinnost 

starat se o zdraví a bezpečnost ob-

čanů, kteří je zvolili. Vždyť oni za 

jejich peníze sedí na svých židlích. 

František Sitta

Reakce na článek 
Bezpečnějších přechodů přibude

Divokej Bill rozhoupal sál

Frontman skupiny udržoval publikum neustále ve varu. 

Foto: Jitka Kočí

Seth Lakeman dává do své hry úplně všechno. Foto: Jitka Kočí

Až do konce dubna si v Galerii synagoga můžete prohlédnout foto-

grafi e ze Svatojakubské cesty Jiřího Michlíčka a Pavla Peška, kteří došli 

pěšky z Velkého Meziříčí do Santiaga de Compostela. Navíc si přidali 

Během cesty pořídili 1200 fotek, upravili jich 362 a vystavili přes 70
ještě asi sto kilometrů na konec světa, na Cap Finisterra. Za 118 dní tedy 

ušli úctyhodných 3300 kilometrů. Během cesty, rozdělené na pět etap, 

kterou začali v roce 2003 a ukončili v roce 2007, pořídili na 1200 snímků. 

Z nich provedli výběr, 362 jich upravili a ve velkomeziříčské synagoze na 

Novosadech nyní vystavují více než sedmdesát fotek. Každý ze snímků je 

opatřen vhodnou popiskou. Výstavu cestovatelé slavnostně otevřeli minulý 

pátek v podvečer za účasti pozvaných hostů.  Úvodní slovo pronesla ředi-

telka zdejšího muzea Irena Tronečková, která svůj úkol pojala obzvláště 

zajímavě – povídání o putování a výstavě k ní sama zveršovala. A nutno 

dodat, že zajímavě i vtipně zároveň. „Vše zdokumentováno jest, z těch jejich 

cest…Nejen lidé a krajina, je to, co je zajímá… Krásu chrámů staletých, 

do kamení zakletých…“ recitovala I. Tronečková.

Poutníci Michlíček s Peškem, dva kamarádi, vpodstatě čerství pade-

sátníci, jak se o nich psalo, připravili pro návštěvníky vernisáže kromě 

fotek také vitrínu. Do ní vměstnali hromádku věcí, bez kterých se prý 

poutníci neobejdou. Ovšem nenesli je všechny v batohu, sloužily spíše pro 

ilustraci. A tak přítomné zaujaly deníky psané na cestě, oblečení, boty, 

klobouky, ale nepochybně také jejich oblíbené brandy Armagnac a další 

zajímavosti. Jen jejich poutnické hole chyběly. Ztratily se jim na letišti 

v Madridu. „Nechali jsme si je pěkně za deset euro zabalit…aby se nám 

pak hezky ztratily…“ řekli oba posmutněle. Vzápětí ale dodali, že už se 

vyrábějí jiné. „Na novou cestu nové hole,“ uzavřeli kapitolu se špacírkami. 

A kam půjdete příště? ptali se zvídaví hosté na vernisáži. „Já už jsem 

to Pavlovi řekl. Je to takové ryze české slovo,“ žertoval Jiří Michlíček. 

Nakonec však oba souhlasně odkývli, že se hodlají vydat letos v květnu 

do Linze. „Po svých vlastních stopách,“ dodal Pavel Pešek.    Iva Horká

Poděkování
Děkujeme vám všem, kteří jste za námi v pátek přišli do „Staré sy-

nagogy“. K cestě patří neodlučitelně také „zastavení“. Tím, že jste se 

v každodenním shonu dokázali zastavit a přišli, jste dokázali, že i vy 

jste poutníci, byť třeba jen na cestě životem. Zvlášť děkuji „realizačnímu 

týmu“ Atelieru Michlíček, za jeho pracovní nasazení, bez kterého bychom 

výstavu jen těžko realizovali, muzeu a jeho ředitelce za prostor a milé 

úvodní slovo a v neposlední řadě také Velkomeziříčsku za pilotní článek, 

který naši „Cestu“ hezky uvedl.                                             Pavel Pešek

Jiří Michlíček (vlevo) a Pavel Pešek z Velkého Meziříčí slavnostně otevřeli 

výstavu svých fotografi í, které pořídili na Svatojakubské cestě v letech 

2003–2007. Vernisáž uvedla Irena Tronečková (vpravo), ředitelka muzea, 

pod jehož záštitou se výstava koná.                             Foto: Iva Horká

Rada města na svém zasedání 2. dubna 2008 vyhlásila pět témat gran-

tového programu Zdravé město Velké Meziříčí.

Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 

prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny bez 

úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 

projekty pro cílovou skupinu dospělých (cyklus přednášek,…).

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty zamě-

řené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje 

organizací a institucí působících v uvedené oblasti.

Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže do 18 let (celoměstské sportovní soutěže, dětské tábory, 

soustředění mládežnických družstev,…).

Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty na-

pomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací 

akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin (for-

mou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, studentských 

debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na projekt Komunitní 

plánování sociálních služeb).

Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 

péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní pre-

vence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze 

občanů města Velké Meziříčí.

V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. 
Maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 

předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení fi nančního 
prostředku bude rozhodovat Rada města. Žadatelé obdrží fi nanční 
prostředky až po provedení vyúčtování. Předkladatelem může být práv-

nická osoba – fyzická osoba, nezisková organizace nebo obecně prospěš-

ná společnost či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru. 

Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém 

Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že 

cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města 

Velké Meziříčí. Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na 

základě předlohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí 

vycházet z programu podpory zdraví na rok 2007, schváleného MZ ČR, 

a z priorit Plánu zdraví města Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně 

budou vybírány projekty zaměřené na Den Země (duben), Den bez tabá-
ku (květen), Národní dny bez úrazů (červen), Evropský týden mobility 
(září), Dny zdraví (říjen), 30 dní pro občanský sektor (říjen).

Termín odevzdání – 2. května 2008.                                             -jš-

Vyhlásili grantový program Zdravé město 2008

Každá cesta má význam. Putování samotné mění naše vidění světa. 
Bez ohledu na to, kam jdeme a proč tam jdeme. Nikdy už to nebude 
stejné jako před cestou. Bude to jiné. Lepší. (kid)

Zleva: Pavla Kamanová a Jarmila Dvořáková.              Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Seriály na (nepravidelné) pokračování O individualismu
Německý fi lozof Friedrich Nietzsche napsal, že v minulosti si lidé nedo-

kázali představit nic horšího než osamělost. Být sám tehdy neznamenalo 

žádnou radost, ale trest. Dnes je situace zcela opačná. Lidé se obávají 

vůbec někam patřit. Dříve se člověk cítil morálním, když své jednání řídil 

podle „smečky“. Svobodná vůle, břemeno vlastního rozhodování bylo 

pro něho neúnosné. Dnes je pro mnohé neúnosné jakkoli se podřizovat 

ostatním. Dříve existoval trest vyhnanství. Člověk byl vyloučen ze svého 

společenství, přesazen jinam. Byl to horší trest než vězení, protože z něj 

se člověk vracel domů. Vyhnanství lidem vzalo i ono „domů“. Dnes se 

velmi oslabily všechny vazby na ostatní lidi – rodinu, církev, obec, přátele. 

Začalo to v období renesance a pořád se to šíří. Lidé chtějí ve všem stát na 

vlastních nohou, nebýt na nikom závislí, mít na všechno vlastní názor. Je 

to dobře vidět na rodině. Autorita rodičů byla kdysi mnohem větší. Teď 

rozhodují děti daleko víc.

Zatímco se lidé už pár století snaží přetrhat všechna pouta s tou starou 

smečkou, o které hovořil Nietzsche, dnes se víc a víc ukazuje, že přehnaný 

individualismus je slepou kolejí. Začínáme si uvědomovat, že jsme všichni 

spojeni víc, než si myslíme. Snad nejvíc je to vidět na stavu přírody, ale 

také na světové politice. Setkáváme se s tím v ekonomice, v globalizaci, 

v mezilidských vztazích. Cítíme, že není možné neohlížet se na druhé, že 

člověk musí mít kromě svobody a nezávislosti také odpovědnost a někam 

patřit. Ovšem jak na to? Jak odpovědnost a pocit vzájemné sounáležitosti 

v sobě i druhých probouzet, jak ho pěstovat?

Individualismus je velmi svůdný. Často je člověk v pokušení si myslet, 

že vůbec nikoho nepotřebuje. Že se může po silnici honit jako závodník, 

že může být každému jedno, jestli vypustí nějaký čoud do vzduchu, že 

se nemusí starat o nikoho a nikdo se nemá starat o něj. 

Různé cesty k řešení se snad v jednom bodu protínají – v uvědomění si, 

že člověk někam patří a je součástí většího celku; v poznání, že člověk má 

být člověku bratrem; v prožitku, že náš život je dar, který jsme nepřijali 

jen sami pro sebe. Nevyrůstá právě z tohoto trojího tolik potřebná odpo-

vědnost a vzájemná sounáležitost?                                     Pavel Janošík

S velkým zaujetím jsem ve Vel-

komeziříčsku číslo 12 přečetl nejen 

příspěvek pořadatelů J. Dohnala a Z. 

Šinkovského, ale později v čísle 13 

i neméně pozorně reakce na něj.

Nedivil jsem se rozčilení a roz-

čarování pořadatelů, jelikož každý, 

kdo někdy pořádal i mnohem men-

ší akci ví, jak náročné to je. Když 

potom celé to snažení přijde vniveč 

(nehledě na ztráty fi nanční), jde pak 

všechen klid i úcta ke stáří stranou. 

Ovšem tolik netaktnosti a nepocho-

pení, kolik čišelo z názorů v čísle 

13,jsem již dlouho nečetl.

Pan Martakidis mne dojal tím, jak 

obhajuje zastupitelstvo v Netíně, kde 

si nikdo několik měsíců „nevšiml“ 

skutečnosti, že je tato akce naplá-

nována na Velký pátek. Svou chybu 

napravili samozřejmě tak, že na ni 

doplatil ten, kdo vlastně žádnou 

chybu neudělal.

(Doporučuji napříště zapsat si 

do kalendáře dny, kdy je půjčení 

kulturního domu pro tyto akce 

nevhodné, čímž se snad podobným 

jevům předejde.) 

Pan Jiří Vávra považuje vše za 

jedno velké nedorozumění, ovšem 

neznalost kořenů evropské civiliza-

ce projevil spíše on. Lze totiž velmi 

polemizovat nejen o pojmu „ev-

ropská civilizace“, ale zvláště pak 

o tom, jakou úlohu sehrála církev 

v Evropě. Církev, to nejsou jen Ve-

likonoce, Vánoce či Dušičky. Církev, 

to je i násilí a pronásledování nejen 

„pohanů“, ale v jisté době i evange-

liků či husitů. Je to pálení knih i lidí 

na hranicích, a to vše ve jménu toho, 

kdo nás chtěl svým sebeobětováním 

všechny zachránit a jehož na Velký 

pátek vzpomínáme.

Zvláště pak tleskám Václavovi bez 

adresy. Jestli je to člověk věřící, pak 

ať se dá na pokání. Tolik nenávisti 

a vlastní hlouposti z nesmyslných 

přirovnání v jeho textu… Tento 

člověk ať se jde léčit a než příště 

něco tak jedovatého napíše, ať zkusí 

nejprve přemýšlet.

Na závěr trochu glosologie 

s panem Martakidisem nad slo-

vem SVOBODA. Zkusme chápat 

tento pojem jako úctu VŠECH KE 

VŠEM. Křesťanů je v naší republice 

dnes procentuálně jistě méně nežli 

rockerů a hlavně méně nežli ateis-

tů. Přesto nikdo z nich neprotestuje 

proti oslavám Krista. Jestliže však 

křesťané slaví „pokorným tichem“, 

pak z dějin víme, že pohané slavili 

vždy s vervou a nahlas! Co mi však 

schází, je jistá tolerance k mládí. 

Mládež není nikdy tak fatalistická, 

aby se smířila s pouhým kopírová-

ním svých předků. Pokud však neu-

známe svou mládež jako gnostickou, 

která vnímá i starší než „prastaré 

hodnoty“ a která nechce jen pokor-

ně naslouchat, pak se dozajista bude 

bouřit, a to teprve dojdeme akorát 

do háje!          Martin Klement

NÁZOR

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: 

odborný Malý seriál lokální mine-
ralogie Vladimíra Pařila z Velkého 

Meziříčí; vtipné  a zároveň i smutné 

Příběhy ze záchranné služby (ZS) 
od lékaře, který si nepřál zveřejnit 

svoje celé jméno a píše pod zkrat-

kou -K-, dále o rozverné Dopisy 
z Peru od Kláry Dvořákové z Pra-

hy, rodačky z Velkého Meziříčí; pak 

o naučný Cestopis z Hongkongu 

(nebo také reportáž z Jihovýchod-

ní Asie) Aleše Poláška z Tasova, 

originální práci Věruše Pavliše na 

téma světla v našem městě nazvaná 

Zapomenutá výročí. Připravujeme 

také povídání Do nebe se nejede 
v kočáře o životě velkomeziříč-

ského kněze Bohumila Buriana 

od Miloše Doležala, redaktora 

Českého rozhlasu Praha. 

Přehled seriálů
Pro lepší orientaci jsem zpracova-

la malý přehled co, kdy a kde vyšlo.

Seriály najdete v drtivé většině na 

straně 4, vždy pod kolonkou Příspěv-

ky od čtenářů. Příběh života a díla 

velkomeziříčského faráře Bohumila 

Buriana (1904-1958), od jehož úmrtí 

si v dubnu letošního roku uplyne půl 

století, najdete na straně 3.

Minerály: První díl vyšel v čís-

le 42/2007, další potom v č. 43, 44 

a 45/2007; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

13/2008. Příští v č. 15.

Záchranka: První příběh byl 

zveřejněn v č. 2/2008, další pak 

v č. 3, 6, 7, 9, 12, 14/2008. Příští díl 

bude v č. 16.

Peru: První část jsme publikovali 

v č. 10, další v č. 12, 14. Příští díl v č. 16.

Hongkong: První část vyšla v č. 

11, další v č. 13. Příští v č. 15.

Zapomenutá výročí: První díl 

vychází dnes (str. 3), další v č. 16. 

Do nebe se nejede v kočáře: 
První díl vyjde v čísle (15). Další 

díl uveřejníme v č. 17.    Iva Horká

Dopisy z Peru
Až pojedete do Peru (3)

(Pokračování z čísla 12)

Tomu všemu jsem rozuměla tak všelijak. Pak se ale pán pustil do od-

vážnějšího tématu, a to byla hygiena, jak by se lidi měli umývat. Pak to 

vzal obratem na relaciones sexuales, a to už jsem toho rozuměla docela 

hodně, protože slova jako prostata, menses a podobně jsou dost meziná-

rodní. Nabádal muže, aby své ženy během menses nechali být. Nabádal 

ženy, aby o sebe dbaly, aby byly pro své muže přitažlivé. Nabádal muže, 

aby ženy nechali odpočívat, když si léčí nějakou chorobu. Nabádal muže, 

aby používali antikoncepci, protože 2-3 potraty ročně nejsou pro ženu 

zdravé. Povídal toho ještě velkou fůru, ale to už si nepamatuji. Na konci 

se snažil ženám prodat nějakou vodičku na intimní hygienu a mužům 

Viagru a ještě něco. Bylo to fakt výborné, jak ti lidi neměli kam utéct 

a museli ho všichni poslouchat. Tomu říkám efektivita, žádné dobrovolné 

přednášky ve třídách..:o)

Z cestování jsme měli vlastně ještě další výborné zážitky. Když jsme 

vyjížděli z Ayacucha na ty nezpevněné silnice, tak si nás z té autobu-

sové společnosti natáčeli na videokameru. Všechny cestující jednoho 

po druhém. Trochu nás to znervóznilo. Já naštěstí neslyšela ty historky 

o padajících autobusech. My jeli celou dobu docela v klidu, ale v jednu 

chvíli jsme se vyhýbali s náklaďákem a Peruánci začali hystericky křičet 

*Vamos a bajar, vamos a bajar* (Vystoupíme, vystoupíme). Přitom vedle 

busu šel ještě jeden chlapík, co mu ukazoval. My asi víc věříme systému, 

oni mají asi víc zkušenosti..:o)

Dneska jsme byli na takových ruinách, kde je v okolí moc pěkně vidět, 

jak se místní snaží zúrodnit úplně každý kousek půdy. Buď na stráních 

vidíte čtvercová políčka, kde tedy nechápeme, jak se můžou s tou motyč-

kou vůbec udr-

žet.. A nebo 

jsou tam takové 

terasy, kde je to 

pak relativně 

rovné a z dálky 

to vypadá jako 

schody. Byli 

jsme v nad-

mořské výšce 

cca 3.500 m. 

Hanička to 

komentovala 

slovy „A naše 

máma říká, že 

v Jizerkách nic 

neroste”..:o)

Včera jsem 

četla nějaké 

info o Cuzcu 

(jinak jsme teď 

na čtení průvod-

ců dost líní, spíš 

si to tu všechno 

necháme přeří-

kat od někoho), 

a tam se psalo, 

ze Cuzco má asi 

20 partnerských 

měst (ciudades 

hermanos). Mimo jiné Atény, Moskvu, Krakov, La Paz, Havanu a fůru 

dalších. Ale zaujaly mě zejména ty Atény.

Zatím se nepohybujeme moc vysoko. Radce místní tvrdili, že nemáme 

na bolest a nachlazení užívat Acylpyrin/Aspirin, že nějak ředí krev a bude-

me mít potíže s dýcháním. My s sebou všichni samozřejmě vezeme kopici 

Acylpyrinu, tak nás dneska náš dálkový konzultant Jára po SMSce uklid-

ňoval, že by to mělo být OK. Petra tedy dneska jednu tabletku zkušebně 

spolkla…:o) Moc vysoko nejsme, Ayacucho bylo 2.750 m, Andahuaylas 

2.980 m, Cuzco je 3.326 m a ruiny okolo maximálně 3.800 m. Ale i tak 

s Hančou dost oceňujeme ten víkendový alpský trénink, co jsme týden 

před odjezdem absolvovali s Járou a Peťou na Watzmannu.

Tak už mě dneska nic moc dalšího nenapadá. Jsme tu za obryně, to 

je jasné, stařenky 

nám jsou po prsa, 

ale Petra říká, že 

cítit se tu jako obr 

není na Peru to 

nejlepší..:o) Dnes-

ka tedy Petra po 

jedné návštěvě to-

alet říkala: „Jestli 

mi tady něco dělá 

dobře, tak je to to 

očkování na žlou-

tenku ” ..:o)

Kdybyste se 

chtěli pokochat 

trochu více muž-

ským pohledem 

na naši výpravu, 

tak koukněte na 

Kájův blog (loni mi 

totiž Karel po mém 

shrnutí výpravy do 

Bulharska řekl, že 

on byl asi na jiném 

zájezdu…:o)

Adresa je: 

kaj.host.sk/peru

A píše tam 

i třeba, jaká tu jezdí auta. To ale pro dnešek už opravdu stačí. Mějte se 

báječně, protože my se báječně máme, zítra jedeme na kola na *salinas*, 

kde dobývají ze slaného pramene sůl.

Zdraví Vás Klára jménem celého Kájova dívčího družstva 

(Další díl v čísle 16)

Příběhy ze záchranné služby let devadesátých
Toníček aneb Porod podle Domácího lékaře

Přiznám se, že nemám rád diskuze o tom, kde rodit. Zda v pohodě 

domova, za asistence milujícího manžela, v klidném, důvěrném prostředí 

svého obývacího pokoje, anebo v cizím, nepřátelském zařízení a priori 

zlé a arogantní nemocnice, kde unavení a špatně ohodnocení lékaři jenom 

koukají na hodinky, aby už už byli doma a na nějaké rodičce jim skoro 

vůbec nezáleží… 

Toho, kdo tyhle názory šíří, bych „za odměnu“ posadil do sanity zá-

chranné služby a nechal bych ho asistovat při porodu v úzkém a omezeném 

prostoru záchranky někde na silnici mezi naším městečkem a třeba Jihla-

vou… Je sice pravda, že příroda je mocná čarodějka a většinou si pomůže 

sama i při takové události, jakou je porod nového človíčka, ale ti, kdo po-

mohou v případě komplikací, sídlí v porodnicích nemocnic a nikoliv doma 

v obýváku! A v případě problému, ať pak ony „emancipované“ doma rodící 

matky nehází vinu na lékaře! „Urychlené“ porody jsme coby příslušníci 

posádek záchranky vůbec neměli rádi, praxe v tomto oboru byla minimální 

a strach z možných komplikací veliký! Porody určitě patří do špitálu a šíření 

jiných názorů by mělo být trestným činem! Již vzhledem k těm nemohoucím 

novorozencům, kteří jistě nemohou za to, že jejich matky po prostudování 

některých rádoby odborných časopisů typu „Domácí štěstí“ ztratily zcela 

pud sebezáchovy a kvůli iluzornímu pohodlí chtějí rodit doma. 

Tak jsem se na začátku lehce rozohnil, ale to jen pro úvod k následu-

jícímu příběhu. 

Jak jsem již výše uvedl, hrozící porody jsme na záchrance nemilovali 

a byly trochu naší noční můrou. A tak když reproduktor zachrchlal… 

výjezd k porodu do Lhoty a prosím rychle, dítě už je na cestě… lehce 

v nás zatrnulo. Byl čas, kdy noc se hádá s ránem o kompetence, na místě 

jsme byli rychle, provoz byl nulový, nikdo nám cestou nepřekážel. Dveře 

malého rodinného domku byly otevřené. Posádka sanitky – řidič, sestra 

i doktor – vtrhla dovnitř. Nějaké starší děcko nám ukázalo cestu do lož-

nice. Tak co se děje, kde je rodička?!… Před námi se otevřela scéna jako 

z inscenace místního ochotnického divadla. Manželská bíle zářící dvoj-

postel, vlevo usměvavá matka 

středního věku, vpravo neméně 

usměvavý tatínek s otevřenou 

knihou na klíně. Na dálku byl 

vidět nápis dílka – Domácí lékař. 

A uprostřed této vysmáté man-

želské dvojice spalo novorozené 

dítě. Vzorně ošetřené, naprosto 

klidné, zabalené v zavinovačce. 

Dotaz „Vy už jste porodili?!“ 

byl vcelku již zcela zbytečný. 

O novorozence bylo – jak se 

následně ukázalo – dokonale postaráno. Pupeční pahýl byl ošetřen tak, 

jak má být, placenta porozena… prostě idylka devatenáctého století! Jak 

posléze vyplynulo, rodina se rozhodla plánovitě rodit doma, neměla dů-

věru k nemocničním zařízením, a tak manželé postupovali dle schématu 

– matka rodí, otec to řídí dle příručky! Efekt dokonalý. Nedoporučuji však 

opakovat! Systém s takto emancipovanými rodiči totiž nepočítá! Nastal 

problém – kdo ošetří rodičku? Kdo odebere nutná vyšetření u dítěte? Kdo 

novorozence vlastně zlegalizuje – kdo jej nahlásí na matriku? Nakonec se 

to celé zvládlo ke spokojenosti všech – úřadů i rodiny. Obětavý gynekolog 

zajel k rodičce sám, rodina nakonec souhlasila s krátkou hospitalizací 

dítěte na novorozeneckém oddělení, kde byla provedena všechna zákonem 

požadovaná vyšetření… Dnes je z Toníčka – onoho prcka v zavinovačce 

– již dospělý chlap a na svůj porod si zcela určitě nevzpomíná. Jeho táta 

se však při zmínce o svém synovi dodneška potutelně usmívá…      -K-

Pisac, terasovitá políčka.      Foto: Klára Dvořáková

Výroba vepřovic.               Foto: Klára Dvořáková

Letos opět bude v celé republice 

zabezpečována akce pro všechny 

přátele a příznivce přírody, kteří 

mají chuť vyrazit do terénu a vší-

mat si dějů kolem sebe. Celostátní 

akce Hledání jara, jejímž garantem 

je Český svaz ochránců přírody, 

proběhne během druhého dubno-

vého víkendu 11. – 13. dubna 2008. 

Budou sledovány projevy, kterými 

se prokáže, zda jaro v našich zemích 

již je, či není. 

Jaro se pozná, když kvetou třešně, 

v přírodě uslyšíme skřivana a za-

čnou létat čmeláci. Sledujete rádi 

přírodu přímo v terénu? Těšíte se 

na jaro? Poznáte skřivana po hlase? 

Půjdete s námi hledat jaro? Terénní 

pozorování se uskuteční v páteč-

ním odpoledni a navečer a bude 

věnované zoologickému průzkumu 

přírodního parku Balinské údolí. 

Jednotlivá setkání budou zaměřena 

na obojživelníky, netopýry a další. 

Hlavním pořadatelem je Středisko 

ekologické výchovy Ostrůvek, 

Mgr. Jana Audy, tel.: 566 522 831.

PhDr. Arne Němec

Pojďte s námi hledat jaro!

Celokrajská výstava ke Dni Země
V pondělí 14. dubna 2008 ve 14 hodin odpoledne bude v přízemí 

městského úřadu VM zahájena celokrajská výstava ke Dni Země. Jejím 

pořadatelem je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

ve Velkém Meziříčí spolu se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek 

pod patronací Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. Výstava má název 

Pohled na přírodu Vysočiny. Této výstavy se zúčastní všechny instituce, 

působící v ochraně přírody na Vysočině. Budou zastoupeni také ekologičtí 

zemědělci a podniky se zaměřením na ekologii. Zveme občany i mládež 

ke zhlédnutí této výstavy.                   Za pořadatele PhDr. Arne Němec

Sbor dobrovolných hasičů Velké 

Meziříčí svolává hasiče z okrsků 

Křižanov, Měřín, Velké Meziříčí 

a Bory k účasti na oslavy našeho 

patrona sv. Floriána na sobotu 
29. 4. 2008. do 18.15 hodin před 
faru, s co největší účastí.

Účast ve stejnokroji, případně 

v občanském oděvu.

Setkání diabetiků
10. dubna 16.00; 15. května 18.00; 

12. června 18.00                     -sav-

Oznámení o měření 
glykémie

Svaz diabetiků VMpo novoroční 

přestávce opět provádí měření gly-

kémie a tlaku krve. Měříme každý 

čtvrtek od 14 do 15 hodin v Klubu 

důchodců, Komenského 6, VM. 

Cena za měření je 20 Kč – nutné 

režijní náklady. Nabídka platí 

pro všechny zájemce o měření, 

členství ve Svazu diabetiků není 

podmínkou.                           -sav-

Foto: -jik-
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Starosta obce a majitel pálenice obce Kozlov vás srdečně zvou na

který se koná 19. dubna 2008 ve společenské místnosti v areálu 

fi rmy J-Hyb, s. r. o. středisko Kozlov u Křižanova

(naproti rozcestí do Kozlova – směrovky vás dovedou).

Zahájení v 15 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě.

Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.

Jde již o čtvrtý ročník výstavy. Všechny ročníky byly velmi úspěš-

né. Informační články přinesly deníky Vysočina, MF Dnes, Práce 

a týdeník Velkomeziříčsko. O výstavě rovněž informovalo vysílání 

v radiu Region (87,9 MHz). Více o dřívějších ročnících je možné též 

najít na webových stránkách obce www. kozlov.cz
Výstava je čím dál tím víc populárnější, zúčastňuje se stále více vy-

stavovatelů (v roce 2007 bylo 62 vzorků), a proto neváhejte a zúčast-

něte se letos i vy jako vystavovatelé nebo jako hosté. Přijďte ochut-

nat nejlepší pálenky ze širokého kraje!!!

Bližší informace:
1. Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.

2. Vzorky pálenek o obsahu 0,5 litru se podávají nejpozději do 12. 
dubna 2008 do 12 hodin u starosty obce J. Plodka (bytem nádraží 

– tel: 604 809 429) nebo v pálenici u K. Eliáše (tel: 604 758 947). 

Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alko-

holu, popř. uveďte místo pálení.

3. Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maximálně do 55 %.

4. Vystavovatel bude mít vstup na košt za poloviční cenu (40 Kč).

5. Vítězné pořadí určí odborná komise – vyhlášení výsledků bude 

zveřejněno na veřejné výstavě pálenek.

6. Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry.                     -pi-

TeST spol. s r. o. výrobce UL letadel
přijme do pracovního poměru

elektrikáře – nejlépe autoelektrikáře
(není podmínkou),

zámečníka – (nebo podobné profese)
pro montáž kovových dílů.

Kontakt J. Trutna 731 168 951.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

strážníka Městské policie
s místem výkonu Velké Meziříčí
a odměňováním dle platných právních předpisů.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, 

● středoškolské vzdělání zakončené maturitou,

● bezúhonnost, 

● věk alespoň 21 let,

● tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávně-

ní podle z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozděj-

ších předpisů,

● řidičský průkaz skup. B.

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,

● 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, 

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 11. 4. 2008 do 
12.00 h na adrese:

Město Velké Meziříčí

k rukám starosty ing. Fr. Bradáče

Radnická 29/1

594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-

rového řízení skartovány.

Technické služby VM s. r. o. se sídlem Třebíčská 655, Velké Meziříčí

přijmou na HPP administrativní(ho) pracovnici(íka) na pozici

mzdová(ý) účetní, personalistka(ta), část. fakturace

Požadavky:

– ukončené minimálně středoškolské vzdělání,

– práce na PC – kompletní zpracování mezd v programu WINFAS

 ▪ měsíční mzdy

 ▪ roční zúčtování daně ze závislé činnosti

 ▪ daňové odvody

 ▪ sociální a zdravotní pojištění,

– schopnost vést kompletní personální agendu,

– základní znalosti WORD, EXCEL,

– základní znalost zákoníku práce,

– samostatnost, spolehlivost,

– znalost daňové problematiky ve mzdové oblasti,

– schopnost komunikace s kontrolními orgány, (fi nanční úřad, úřad práce, 

statistika, zdravotní pojišťovny, OSSZ, inspektorát BP),

– schopnost jednat s lidmi.

– praxe nutná!!!

Nabízíme:

– odpovídající fi nanční ohodnocení,

– 5 týdnů placené dovolené,

– pevná pracovní doba 5.30–14.00 h,

– příspěvek na stravování,

– příspěvek 500 Kč na penzijní nebo životní připojištění, 

– tuzemská podniková rekreace,

– roční odměny v závislosti na výsledku hospodaření,

– průběžná školení.

Nástup možný ihned.

Žádosti se stručným životopisem s důrazem na průběh dosavadní praxe
zasílejte na adresu Technických služeb nebo na e-mail ts@vm.cz
Bližší informace na telefonu 724 281 452,724 028 460.

Pracovní příležitosti
Již 17. rokem působíme na českém trhu v oblasti
obchodu a servisu zemědělské techniky. 

Pro provozovnu ve Velkém Meziříčí hledáme na pracovní pozici:

Obchodní referentka 
Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání ekonomického (obchodního) směru,

aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
podmínkou, znalost práce na PC, samostatnost,
komunikativnost, pečlivost, praxe v oboru výhodou. 

Nabízíme: zajímavou práci, mzdové ohodnocení v rozsahu
od 13 tis. do 16 tis. Kč, zaměstnanecké benefity
– poukázky na stravování, příspěvek na dovolenou.  

Životopis v rozsahu 1 strany A4 prosím zasílejte do 21. 4. 2008 
poštou nebo elektronicky na adresu:

P & L, spol. s. r. o. 

Třebíčská 74b • 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 590 540 • e-mail: bburesova@pal.cz • url: www.pal.cz

Nová kolekce JARO 2008
Náměstí – Velké Meziříčí

středa 9. dubna od 11 do 16 hodin.
Zastavte se pro dárek.

Pobočka: Pod Hradbami 7, VM

      604 707 488

plavky 

korzety 

opravy 

●

v prodejně textilu
Marie Konečná

Novosady 40

Velké Meziříčí

+ bazar nábytku, sedaček

+ akce na duben – 15 % slevy
 na matrace a rošty

Najdete nás ve Studnicích, 

3 km od Budišova.

Otevírací doba: Po, St, Pá – 10 

– 11.30 a 13.30–17 h

Kontakt: 725 614 054

Stavebniny Libor Smejkal, Velké Meziříčí

přijmou do trvalého pracovního poměru

řidiče s řidičským oprávněním C, E
s minimální 5letou praxí. Znalost práce s HR předností.

Nástup nejpozději od 1. 6. 2008.

Tel.: 566 521 644, 777 620 000.

Základní škola Velká Bíteš
přijme

Nástup 21. 4. 2008. K dispo-

zici je byt v prostorách školy.

Další informace na tel. č. 
721 355 088 – p. Kolář.

www.hreality.com

Tel. 775 100 321.

Firma VV SKLO s. r. o.

Na Zahrádkách 426, 594 51 Křižanov

přijme

Požadujeme: min. SŠ vzdělání s maturitou, práce PC, dobrá 

znalost NJ vítána, samostatnost, spolehlivost, komunikační 

a organizační schopnosti, fl exibilitu a řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdělávání,

zajímavé fi nanční ohodnocení. Nástup dle dohody.

Strukturovaný životopis zasílejte na výše

uvedenou adresu nebo e-mail vvsklo@vvsklo.cz,

nejpozději do 25. 4. 2008.

Požadujeme: min. SŠ vzdělání s maturitou, práce PC,

samostatnost, spolehlivost, komunikační a organizační

schopnosti, fl exibilitu a řidičský průkaz skupiny B.

Dále přijme



■ Koupím byt ve V. Meziříčí. Tel.: 

731 508 270.

■ Koupím RD ve V. Meziříčí. Tel.: 

731 508 270.

Pronájem
■ Hledám pronájem bytu 1+1. 

Spěchá. Tel.: 724 773 803.

■ Pronajmu byt 1. kategorie 2+1 ve 

Velkém Meziříčí. Tel.: 602 718 096.

■ Pronajmu byt 2+1 na ul. No-

vosady. Tel.: 608 887 154.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Druž-

stevní ve Velkém Meziříčí. Tel.: 

731 471 081.

■ 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.

Různé
■ Nabízím pomoc při stáří nebo 

nemohoucnosti, jsem rekvalifi kova-

ná pečovatelka. Tel.: 776 362 666.

■ Z rod. důvodů prodám zá-

jezd pro 4 osoby. Cena 20.000 Kč 

+ doprava od spol. Horizont 

Travel na září 7 dní s výbě-

rem země a dopravy. Např. 

Španělsko, Kanárské ostrovy. 

Ubyt. luxusní apartmány. Info 

na tel.: 737 818 852. Jen vážně.

■ Důchodce, 62 let, hledá příleži-

tostné zaměstnání. Tel.: 773 065 784.

Daruji
■ Funkční skříňový šicí stroj zn. 

Lucznik za odvoz. Tel.: 776 702 730.

■ Koupím dům, byt v Meziříčí nebo 

blízkém okolí. Piště, volejte pouze 

přímí vlastníci. Tel.: 604 934 685.

■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-

kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 

773 943 944.

■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 

Zhoři za 130.tis. Tel.: 720 352 999.

■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-

str. v Martinicích za 300 tis. Tel.:

720 352 999.

■ Vyměním městský byt 3+1 v Br-

ně – Komárov za městský 3+1 ve 

Velkém Meziříčí. Tel.: 776 226 575.

■ Prodám zahradu v lokalitě 

Potoky o rozměru 467 m
2
. Zděná 

chata. Cena dohodou. Info na 

tel.: 566 523 562. Zn. Spěchá.

■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-

cích. Tel.: 720 352 999.

■ Prodám družstevní byt 3+1 na 

ulici Poštovní, min. 1.500.000 Kč 

nejvyšší nabídce. Bez RK. Tel.: 

739 917 846. Pouze v prac. dny od 

14 do 15.30 hodin.

■ Prodám dům v Měříně, součás-

tí chlév, 2 garáže a stodola, celková 

rekonstrukce nutná, informace na 

tel. 605 085 813.

■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 

po rekonstr. Tel.: 720 352 999.

■ Škodu Forman r. v. 1991, pohon 

LPG + benzín, mírná koroze, jezdí 

dobře. Cena 15.000 Kč. Dohoda 

možná. Tel.: 775 144 086.

■ Brambory konzum a na sázení, 

odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 

Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 

607 299 168.

■ Plynový kotel Protherm 

– 24 KOV. Cena dohodou. Tel.: 

605 073 728.

■ Malou ledničku (500 Kč) a mik-

rovlnku 300 Kč. Tel.: 736 489 723.

Koupím 
■ Palivové dříví, prosím nabídně-

te. Tel.: 775 144 086.

■ Rybářskou loďku – pramici. 

Tel.: 608 811 769.

■ Jawu 350 Bizon Oilmaster, za-

chovalou v originálním stavu. Tel.: 

724 211 436, 541 422 551.

■ Z pozůstalostí, chalup či půd 

odkoupím veškerý starý nábytek 

z tvrdého nebo měkkého dřeva do 

roku 1950. Dále nábytek z chro-

mových ohýbaných trubek, stará 

rádia, hodiny, hračky, housle, 

porcelán, obrazy a jiné starožitné 

věci. Platba hotově, slušné jednání, 

odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 

p. Adámek.

■ Velmi dobře zaplatím věci 

po německé armádě, pocházející 

z bývalé Bekovky. Boty kožené 

a kombinované s plátnem, s čel-

ním i bočním šněrováním – vyso-

ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 

košile, kabáty barvy pískové, 

zelené a modré, dále koupím va-

ťáky, maskáče, letecké boty, kom-

binézy, kalhoty, blůzy s beranem, 

kukly, opasky, přezky, nášivky, 

odznaky, vyznamenání, helmy 

(i korkové), dýky, vysouvací nože, 

patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 

Nabídněte i maličkosti, vše i silně 

poškozené. Nabídka platí stále, dě-

kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 

41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 

volat kdykoliv.

■ Řády, medaile, vyznamenání, 

staré odznaky, mince, bankovky, 

staré zbraně, pušky, pistole, šav-

le, kordy, dýky, vysouvací nože 

i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 

723 531 154.

Nemovitosti

■ Koupím RD nebo pozemek 

na výstavbu RD ve Vel. Meziříčí 

a blízkém okolí. Tel.: 604 320 136.

■ Koupím byt 2-3+1 ve VM. 

Rychlé jednání. Tel.: 777 824 822.

■ Prodám druž. byt 3+1 ve VM, 

Bezručova. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám družstevní byt 3+1, 

nové jádro, VM. Tel.: 776 550 922, 

RK nevolat.

■ Vyměním cihlový byt 3+1 

v OV po celkové rekonstrukci 

(ulice Krškova) + garáž po 

rekonstrukci (cca 5 min chů-

ze od bytu) za RD (min. 4+1) 

ve VM nebo obci Lhotky. 

Zahrada výhodou. Případný 

rozdíl doplatíme. Byt – nová 

koupelna, obklady palubkami, 

+ necháme i část vybavení (3 

roky používané!). Volejte 

737 949 428, 737 156 352, 

e-mail: kristavilimova@se-

znam.cz

■ Prodám RD 6+2 Horní Heř-

manice, větší pozemek. Tel.: 

720 352 999.

■ Prodám družstevní byt 3+1 

po celkové rekonstrukci v oblasti 

Čechovy sady. Cena 1.500 tis. Tel.: 

604 605 513.

■ Prodám velkou zemědělskou 
usedlost, dům, stodoly, dvůr, za-

hrada, les. V jednom celku 5 km 

od Velkého Meziříčí, výměra cca 

11.000 m2
, na zahradě stavební par-

cely. Ve středu obce. Vjezd ze dvo-

ra i ze zahrady. Tel.: 737 543 726, 

566 523 763.

■ Koupím ve VM rodinný domek 
i k rekonstrukci. Tel.: 776 584 310.
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Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Zubní pohotovost
12. 4. 2008 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 58. 0, Bystřice nad Per.

13. 4. 2008 MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

Kde? Módní odívání L. Křížová, Mlýnská 4, Velké Meziříčí

Kdy? Od 2. 4. 2008

Komenského 2/20 (U Brány), Velké Meziříčí

UPOZORNĚNÍ!!!
ZZN Hospodářské potřeby, a. s. 

Prodejna Třebíčská ul. 1540

Velké Meziříčí

zve širokou veřejnost na předváděcí akci, kterou prezentuje –

fi rma PROMA – široký sortiment nářadí pro kutily;

fi rma DOMO SERVICE – předvede výrobky na úklid, velký 

výběr zahradního nábytku, květináčů a jiné. 

V den předváděcí akce budu poskytovány 5 % slevy
na vybrané výrobky.

Upozorňujeme na slevy:

zahradnický substrát 75 l 105 Kč (125 Kč)

substrát pelargonie 50 l 90 Kč (105 Kč)

rašelina 75 l 110 Kč (125 Kč)

kůra mulčovací 79 Kč (99 Kč)

Dále poskytujeme slevy hutního materiálu,

slevy se pohybují mezi 5–12 % dle odběru.

Předváděcí akce se bude konat v pátek 11. 4. 2008 na volném 

prostranství před prodejnou. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Telefon 566 522 068 nebo mobil 777 250 230.

Velký výběr triček – dámských
 – pánských
Prodej kabelek.

Nová kolekce jaro – léto

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

Úklidová fa

přijme s okamžitým nástupem

(5 hodin).

Tel.: 732 356 016.

Místo pracoviště

Velké Meziříčí,

pracovní úvazek 7,5 hodiny, 

začátek pracovní doby ráno 

v 6 hodin (dohodou), po–pá.

Informace na tel. č. 
777 668 688.

Prodám
■ Konzumní brambory 5 Kč/kg. 

Tel.: 777 182 363.

■ Škoda Favorit, r. v. 1991, na 

LPG. Výborný stav, nová STK, 

spoustu dílů nových nebo oprave-

ných. Nádrž LPG místo rezervy. 

Nutno vidět. Cena 25.000 Kč, do-

hoda. Tel.: 776 333 165.

■ Jednokotoučové rozmetadlo 
průmyslových hnojiv. Plně funkční, 

levně. Tel.: 608 180 536.

■ Velmi pěknou masivní pol-
strovanou sedačku a dvě křesla 

(dovoz Německo), barva zelenka-

vá s probarveným motivem. Foto 

k nahl. v bazaru (stará liduška). 

Cena 4. 000 Kč. Tel.: 603 561 129 

po 10 hodině.

■ Květuschopné velkokvěté 
rododendrony a azalky, velmi 

levně. Tel.: 728 921 186.

■ Sedací soupravu. Cena 

1.200 Kč. Tel.: 732 498 770.

■ Chladničku zn. Polar, 162/18, 

6 měs. používaná, jako nová. 

Cena dohodou – levně. Tel.: 

773 455 060.

■ Škodu Felicii kombi 1,3 MPi. 
50 kW, r. v. 4. 2001, bílá, koupeno 

nové ve VM, 104 000 km, dobrý 

stav, servisní knížka, otáčkoměr, 

mlhovky, závěs, zahrádka, cent-

rál, zam. Construct, dutiny, rádio. 

75.000 Kč. Tel.: 608 440 395.

■ Klavír, kř ídlo st řední veli-

kosti, fi rma Hlucháň 1923, černé 

barvy. Cena dohodou. Kontakt 

566 543 219 (večer).

■ Koně, klisnu Českého teplokrev-

níka. Stáří 9 měsíců. Je s PP, zdravá, 

hodná a pěkná. Tel.: 737 462 539.

■ Některé nové i starší díly na 
Jawu 350. Kompletní válce, nebou-

raný rám a jiné. Tel.: 608 204 557.

■ Konzumní brambory, Marabel, 

Filea. Tel.: 608 078 337.

■ Pračku Whirpool Ave 7316 

– šestý smysl. Rok zakoupení 

7/2007. Nová. 6.500 Kč. Tel.: 

739 917 846.

■ Ford Escort 1.4, barva šedá 

metalíza. Rádio, střešní okno, 

centrál. Ve velmi pěkném stavu. 

Po GO. Cena 35.000 Kč. Tel.: 

608 717 415.

■ Golfové hole po 1 dítěti, 

barva modrá, cena 500 Kč. Tel.: 

776 571 057.

■ Ford Fiesta, Escort, Focus, 4 ks 

kol 5,5J×14", 4×108 mm, s pneu 

185/60, vše za 2.000 Kč. Dále pro-

dám Škoda 100-130 Rapid Al kola 

5 ks, s pneu zánovní, cena 4.500 Kč. 

Tel.: 777 182 760.

■ Fiat Brava 1,8 benzin, modrá 

barva, stav velmi dobrý, při rych-

lém jednání sleva. Cena dohodou. 

Tel.: 774 182 156.

■ Třídí lná kastlová okna 
210×150. Vhodná na skleník. Tel.: 

724 906 315.

■ Demontovanou dřevostavbu ze 

70. let, půdorysný rozměr 12×7,8 m, 

cena dohodou, spěchá, dále prodám 

5 ks plechových radiátorů, cena do-

hodou. Tel.: 777 630 116.

■ Buchar, rok výroby 1947, cena 

cca 15. 000 Kč, bližší informace na 

tel. 605 085 813.

■ Kombinovanou chladničku 

zn. Perfekt RF 315 – obsah 314 

dm3
, z toho 87 dm

3
 mrazicí box, 

automatické rozmrazování. Cena 

2.000 Kč. Tel. 605 987 994.

■ Vepře 32 Kč/kg po domluvě mož-

no v půlkách. Tel.: 777 972 919.

■ Přebalovací pult , materiál 

olše, o rozměrech 900×600, úlož-

ný prostor. Cena dohodou. Tel.: 

604 706 991.

■ Litá kola 7"×17 ET 35; 5×100 

obutá, VW Golf 4, Octavia atd. 

Cena 7.000 Kč. Tel.: 775 279 404.

NOVINKY Z OČNÍ OPTIKY 
OTTO NĚMEC

Oční optika Otto Němec se vloni zařadila mezi sedm míst z celé Moravy, 

kde je možno zákazníkovi pomoci s výběrem nejvhodnějších brýlí také 

díky RVTerminálu.

Jistě při výběru brýlí dlouze a pečlivě zvažujete, které obruby z široké 
nabídky zvolit – tak, aby vám slušely, hodily se k tvaru vašeho obličeje, 

abyste se v nich dobře cítili, aby barevně ladily atd. Zároveň řešíte problém, 

že se v nových obroučkách pořádně nevidíte – ještě v nich nejsou zabroušena 

dioptrická skla. Můžete pak mít dilema: kterou obroučku nakonec zvolit? 

Jak mi ty brýle vlastně sluší? Jak vypadám z boku?

A právě v tomto případě oceníte naši novinku: RVTerminál. Tento 

přístroj světoznámé optické fi rmy ZEISS umožňuje klientům vidět se na 

obrazovce v několika různých typech brýlí: je to velice rychlé a jednoduché 

– zákazník se postaví s jednou z vybraných obrouček před přístroj, ten si 

ho vyfotí a zobrazí fotku na monitoru, pak si zákazník nasadí další obrouč-

ky a postup se opakuje. Nakonec máme na obrazovce vedle sebe kolekci 
vašich fotografi í s novými obroučkami a vy máte možnost si sám sebe 

pořádně prohlédnout. 

S fotografi emi můžeme nadále pracovat – fotografi e se mohou zvětšovat 

na celou plochu monitoru, RVTerminál je schopen nasimulovat a ukázat, 
jak by nové brýle vypadaly např. s dalšími úpravami skel – s antirefl exní 

úpravou či s barevnými čočkami. Přístroj samozřejmě umožňuje fotografo-

vat i z boku – v této pozici se pěkně hodnotí dnešní moderní masivní zdobe-

né straničky. Nakonec lze tyto obrázky vytisknout na barevné tiskárně.

Použití RVTerminálu je vhodné nejen při výběru nejvhodnějších brýlí pro 

zákazníka s vyšším počtem dioptrií, který sám sebe bez brýlí hůře vidí, ale 

i pro všechny nerozhodné a váhající klienty. Zkrátka – RVTerminál je pří-

stroj, který dokáže těmto lidem usnadnit a ulehčit výběr nových obrub.  

Z komentářů některých našich zákazníků jsme se tak dozvěděli, „že 

tohle ještě nikdy neviděli“, „že to je teda bomba“, a „že příště zase jenom 

s fotografováním“. 

Další, neméně důležitou funkcí RVTerminálu určenou optickým odbor-

níkům, je přesný záměr při centrování speciálních čoček (multifokální, 

…), kdy přesnost centrace je jednou z důležitějších podmínek pro přesné 

zhotovení brýlí a následný návyk na nové brýle. Přístroj umožňuje zaměření 

s přesností na 0,1 mm.

Touto cestou bychom vás chtěli pozvat do naší provozovny ve Velkém 

Meziříčí k vyzkoušení těchto nových možností při výběru brýlí.

Dále vám nabízíme měření zraku: zkušený optometrista změří a sta-
noví dioptrickou vadu vašich očí pomocí nejmodernějšího přístroje fi rmy 

ZEISS. Výsledky tohoto měření se přizpůsobují individuálním pocitům 

konkrétního klienta. Optometrista má na vás dostatek času, plně se vám 

věnuje a respektuje vaše „pocity“ z nové korekce. Za naměřené hodnoty 

si optometrista plně odpovídá, a pokud jsou podle tohoto měření na naší 

provozovně zhotoveny brýle, je na novou obrubu poskytnuta sleva 10 %.

Mezi další naše služby pro vás patří aplikace měkkých kontaktních 
čoček. Rádi obsloužíme jak zkušené nositele kontaktních čoček, tak 
i prvonositele. Provedeme měření zraku, vyšetření předního segmentu 

oka, seznámíme vás s možnými typy kontaktních čoček a společně s vámi 

pro vás vybereme nejvhodnější variantu. Provedeme zácvik, při němž vás 

naučíme, jak si čočku nasadit, jak s čočkami zacházet a jak o ně pečovat. 

Měření zraku i aplikaci kontaktních čoček provádí kvalifi kovaní optomet-

risté registrovaní Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Navštivte naše internetové stránky www.optika-nemec.cz a získejte 5% 

slevu na nové brýlové obruby! Těšíme se na vaši návštěvu.              -pi-

Půjčovné 250 Kč

za 24 hodin.

Objednávky na telefonu 
731 501 778.

Pronájem pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. 

č. 3911/1 o výměře 2 598 m
2
 zahrada, pozemek parc. č. 3910 o výměře 

3 903 m
2
 ostatní plocha, pozemek parc. č. 3911/16 o výměře 194 m

2 

zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 3911/17 o výměře 228 m
2
 

zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Velké Meziříčí, za účelem komerčního 

využití zastavěné plochy a pronájem sportovního areálu.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 

majetkoprávní.

Zveřejnění dne 7. 4. 2008.        Ing. František Bradáč, starosta města

!!!AKCE DUBEN!!!

!!!VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!

!!!I NEZAMĚSTNANÍ!!!

bez zkoumání registrů 

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ 

50.000 Kč za 988 Kč na 72 měsíců

90.000 Kč za 1.777 Kč na 6 let

!!!s úrokem 6,7 % ročně!!!

Tel.: 604 461 766 nebo 777 054 521.
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FOTBAL BORY

HOKEJOVÝ TURNAJ

Divize mladší žáci
Sokol VM – SK HC Tišnov 9:3, 
16:5 (6:2), nájezdy 14:2
Domácí od prvních minut herně 

převyšovali soupeře. Dobrou obra-

nou a pohlednými útočnými akcemi 

si zajistili maximum bodů.

Hráli: Brabec – Svoboda J. (6), 

Pavliš (6), Veselý (4), Juránek (3), 

Horák (3), Janíček (2), Macoun, 

Stupka T., Stupka F., Drápela, 

Lečbych. Trenér Janíček.

Divize starší žáci
Sokol VM – SK HC Tišnov 19:
20 (6:7)
Tišnovští mimo prvních deset mi-

nut utkání měli neustále gólově na-

vrch. Častěji chybující domácí celek 

nemohl najít recept na soupeřovu 

zdařilou defenzivu. V dramatickém 

závěru hosté uhájili nejtěsnější ve-

dení a odvážejí si překvapivě plný 

bodový zisk.

Hráli: Vávra – Krátký (7), Bílek 

(6), Pavliš (2), Kubiš (1), Juránek 

(1), Svoboda (1), Horák (1), Pospí-

šil, Brabec, Veselý, Lečbych. Trenér 

Buchta.

Východočeská divize mladší žá-
kyně – turnaj Ledeč nad Sázavou:

Sokol VM – Ledeč n. S. A 7:5, 
– Ledeč n. S. B 14:10, – Pardu-
bice A 5:12, – Pardubice B 9:3, 
– Havlíčkův Brod 8:14.
V úvodním soutěžním turnaji byly 

nad síly velkomeziříčských hrá-

ček celky Pardubic a Havlíčkova 

Brodu. Ostatní soupeřky se po 

dobrých výkonech podařilo zdolat 

a v průběžné tabulce si tak pojistit 

třetí příčku.

Hrály: Závišková I. (1), Syptáková 

– Kratochvílová H. (17), Studená 

(15), Par tlová (4), Ambrožová 

(2), Kravalová (2), Kořínková (1), 

Sedláčková, Rosová, Homolová, 

Zezulová, Matoušková. Trenérka 

Kratochvílová.                       -záv-

HÁZENÁ – MLÁDEŽ

Výroční konference tenisového oddílu 
TJ Spartak Velké Meziříčí

se koná v Restauraci SPIN BAR na ul. Sportovní ve Velkém Meziříčí 

(u tenisového areálu U Světlé) ve čtvrtek 10. 4. 2008 v 18 hodin.

Od 17.30 budou přijímány platby členských příspěvků.

Účast je podmíněna zaplacením členských příspěvků (částka ve výši 

600 Kč – dospělí a 500 Kč – mládež, jako v loňském roce). 

Účast na konferenci je umožněna členům, kteří v tomto roce dovrší 14 

let, mladším členům je dovoleno delegovat zástupce. Členům do 14 let 

doporučujeme uhradit členské příspěvky před začátkem konference.

Navrhovaný program: ● vyřizování členských záležitostí před začátkem 

konference – členské poplatky, rozvrh na kurtech ● volba pracovních 

komisí ● zprávy o činnosti oddílu – J. Malášek, o hospodaření – L. Liš-

ková ● schválení systému rozdělení tenisových kurtů…, včetně diskuze 

k tomuto bodu ● diskuze, různé ● občerstvení, závěr.

Pro účely rychlejší a kvalitnější komunikace s členskou základnou pro-

síme členy o zaslání svých e-mailových adres, pokud tuto možnost mají, 

a to na adresu: malasekj_@iol.cz.

Za výbor TO předseda oddílu MVDr. Jiří Malášek

Jarní turnaj ml. žáků v Brně
Účastníci turnaje: Technika Brno 

A, Technika Brno B, HHK Velké 

Meziříčí, Vienna Tigers, Bosko-

vice

Technika Brno A – HHK VM 5:2
Branky: Smejkal, Štěpánek 

HHK VM – Boskovice 3:2 
Branky: Koblížek 2, Štěpánek. 

Asistence: Štěpánek 

HHK VM – Vienna Tigers 3:3 
Branky: Beránek 2, Kejda. Asisten-

ce: Štěpánek, Koblížek 

HHK VM – Technika Brno B 11:0
Branky: Kejda 3, Kučera 2, Koblí-

žek 2, Lainka 1, Smejkal 1, Maštera 

1, Štěpánek 1. Asistence: Kučera, 

Lainka, Salaš. 

Pořadí turnaje: 1. Technika Br-

no A, 2. HHK Velké Meziříčí, 
3. Vienna Tigers, 4. Boskovice, 5. 

Technika Brno B

Naši mladí hokejisté předvedli na 

závěr sezony v turnaji kvalitní vý-

kony a po zásluze si odvážejí z Brna 

stříbrné medaile.                       -js-

* Mužstvo Kaliningradu (město 

s 600 tisíci obyvateli) hraje své 

zápasy na jediném stadionu 

ve městě. Jeho rozměry jsou 

40 × 20 m!? Pro porovnání V. 

Meziříčí 56 × 27 m.

* Nejlepší hráč v bowlingovém 

turnaji Juan Luc Germain – ASG 

Argenteuil Paris se předvedl vel-

mi dobrým výkonem 190 bodů.

* Nejvíce vstřelených branek a asi-

stencí měl Andrej Smirnov z Mo-

elleru Kaliningrad – 12 + 6.

* Nejstarší hráč turnaje byl Fran-

couz z týmu Les Boucaniers Tou-

lon Alain Brachet – 60 roků.

* Z týmů ze zahraničí nikdo dopo-

sud nebyl v České republice a dle 

vedoucích jejich týmů všichni 

projevili eminentní zájem se do 

našeho města vrátit.

* Mužstvo Kaliningradu po vy-

hlášení výsledků muselo opustit 

město a ihned se vracelo domů, 

důvodem byl konec platnosti 

víz.

* Devět hráčů švýcarského Lau-

sanne je z Kanady – pracují ve 

Švýcarsku. Po návštěvě zápasu 

naší extraligy Slávie Praha – Li-

berec, kam byli všichni účastníci 

turnaje pozváni, byli překvapeni 

úrovní O
2
 arény (dříve název Saz-

ka). Dle nich je na stejné úrovni 

jako haly v zámořské NHL.

* Hráče Les Boucaniers Toulon, 

jako jediný tým ze zahraničí, 

přijely povzbudit jejich éman-

želky.

* Hráči SK Ledeč nad Sázavou 

Milan Ujčík (otec reprezentanta 

Viktora) a Milan Chalupa jsou 

bývalí hráči 1. ligy. M. Chalupa 

má olympijskou medaili, dva 

tituly mistra světa a hrál také  

v NHL za Red Wings Detroit.

* Na slavnostním vyhlášení byli 

starostou města ing. Františkem 

Bradáčem a místostarostou 

Josefem Komínkem odměněni 

také hráči domácího Velkého 

Meziříčí Vlastimil Zachoval 

a Lubomír Jurek.

* Trenér domácích Old Boys 

Miroslav Horký většinu hráčů 

ze svého týmu trénoval již před 

28 roky!

* Slavnostní ceremoniál proběhl 

v koncertním sále Jupiter clubu 

ve 3 jazycích. Celé vyhlášení 

s přehledem a suverenitou uváděl 

ředitel JC Mgr. Milan Dufek.

* Velkomeziříčský hokejový roz-

hodčí Antonín Jeřábek měl řídit 

fi nále turnaje. Před utkáním však 

obdržel delegaci na řízení semi-

fi nále extraligy Liberec – Slavia 

Praha. Náhradníkem hlavního 

rozhodčího byl Antonín Molek, 

kterému na čárách pomáhali 

A. Horký a P. Todorov. Všichni 

se svého úkolu zhostili velmi 

dobře.

Poděkování pořadatelů patří 
vedení města, Jupiter clubu za 

výbornou stravu, za ubytování 

hotelům Jelínkova vila, Pod Zám-

kem a U Bílého koníčka, River 

bowlingu, fi rmě Auto Dobrovolný, 

Technickým službám VM,  HHK, 

Ateliéru Michlíček, Music clubu 

Excalibur, Rosaně, panu Havelkovi 

– video, týdeníku Velkomeziříčsko 

a všem divákům za podporu v ce-

lém turnaji.                           -org-

Zajímavosti a střípky z mezinárodního turnaje v hokeji

Dorost: Bory – Měřín 2:2 (1:1) 
Diváků 60. Střelci: Láďa Ochrana 

2, Novotný Fr., Hošek Roman.

Bory B – Bobrová B 4:3 (0:0) 
Bory A – D. Rožínka 5:2 (2:0)
Diváků 150. Střelci: Milan Špaček 

3, Pepa Kozel, Martin Vávra. Za-

čali jsme velkou rychlostí. V 6.’ už 

Milan Špaček dal ostrou penaltu 

a hned po něm skóroval Pepa 

Kozel. Ve druhém poločase po 

minutách hry opět Milan Špaček 

ukázal své penaltové umění. Po 

třech minutách poté Martin Vávra 

ostrou střelou zvýšil.

Přípravka Bory – VM 1:8    -ochr-

FC VM st. dorost – 1. FC Přerov 
2:1 (0:0) 
Střelci: 53. Dvořák Tomáš (PK), 

Večeřa Jakub – 54. Matyáš. Sesta-

va domácích: Hrazdíra – Večeřa 

Z., Matějek, Dočkal A., Vyskočil 

– Smejkal L. (70. Kubiš), Dvořák 

T., Budzinský, Dufek (82. Horký J.) 

– Kratochvíl, Kučera (55. Večeřa J.). 

Rozhodčí: Machát – Straka, Krejčí

Po dlouhé zimní přestávce v sobotu 

4. 4. 2008 sehrál ve svém tradičním 

hracím čase 10.15 hodin starší do-

rost na domácím hřišti „U Tržiště“ 

velmi důležité utkání o záchranu 

MSDD. Hosté z Přerova si přijeli 

pro tři body, protože chtějí postoupit 

do II. dorostenecké ligy. V současné 

době se nacházejí na třetím místě 

v tabulce, takže papírově jsme byli 

jasný outsider. Přesto jsme do utká-

ní vstoupili velmi odvážně s mírnou 

územní převahou. Hned ve třetí 

minutě utkání zahrával Budzinský 

rohový kop, ale Kratochvíl, který 

vyskočil nejvýše, poslal hlavičku 

těsně nad branku hostí. Zápas byl 

velmi vyrovnaný a každá chyba na 

obou stranách znamenala hned ne-

bezpečí pro druhý tým. Naši hráči 

měli jasný pokyn hrát pod tlakem 

v obranné fázi hrát jednoduché 

křižné míče dopředu, což se ne 

vždy dařilo, protože soupeř výbor-

ně „presoval.“ V 11. min. poslal za 

obranu Kratochvíl pěkný míč Kuče-

rovi, ten si jej potáhl před velké váp-

no, ale ze slibné pozice svou šanci 

nedal, avšak vynutil si alespoň faul 

na čáře velkého vápna. Bohužel 

přímý kop jsme nezahráli dobře. 

To samé se odehrálo v 17. min., 

kdy pas za obranu poslal znovu 

Budzínský a Kratochvíl po průni-

ku dva obránce nedokázal zakončit. 

Čtvrt hodiny před přestávkou jsme 

špatně odkopli míč na půli hřiště, 

hráč soupeře jej získal, postupoval 

sám na Hrazdiru, který jeho sólo 

za pomocí vracejícího se obránce 

Romana Vyskočila zlikvidoval. 

Celý první poločas byl urputný boj 

o každý kousek hrací plochy. Obě 

strany předváděly příkladný důraz 

v osobních soubojích a nikdo nedal 

nikomu žádný míč zadarmo.

Začátek druhého poločasu byl 

oboustranně opatrný. Žádný tým 

nechtěl udělat chybu a obdržet 

gól, který mohl být za dané situace 

rozhodující. Nakonec jsme se do-

čkali jako první, a to v 53. minutě. 

Kratochvíl prošel svým typickým 

způsobem do velkého vápna, tam 

byl nekompromisně „skosen“ 

zezadu a následnou penaltu pro-

měnil ve vedení domácích Tomáš 

Dvořák. Naše radost ale netrvala 

dlouho. Minutu poté jsme nechali 

projít po celé naší pravé straně hráče 

soupeře, a ten podél vyběhnuvšího 

gólmana Hrazdíry vyrovnal na 1:1. 

A začínalo se znovu. V 61. minutě 

kopl velmi dobře přímý kop Budz-

inský, ale míč těsně minul branku 

hostí. Pět minut nato jsme opět za-

hráli přetažený přímý kop, do ma-

lého vápna jej vracel T. Dvořák, ale 

tam čekal připravený brankář hostí. 

Naše chvíle přišla v 69. minutě, kdy 

poslal do velkého čtverce z pravé 

strany míč přímý kop náš kapitán 

A. Dočkal, na hlavičku si naskočil 

J. Večeřa, gólman hostí míč trochu 

podcenil a bylo to 2:1! Od této 

chvíle bylo naším jednoznačným 

úkolem už neinkasovat. To se nám 

nakonec po velkém boji podařilo. 

FOTBAL Hosté posílali dlouhá autová vha-

zování do velkého vápna, právě 

s takovými jsme měli v obranné 

fázi dosti „napilno.“ V závěru zá-

pasu nás podržel brankář Hrazdí-

ra, který dokázal těžké centrované 

míče buď vyboxovat, nebo naopak 

stáhnout z vrchu a následně podr-

žet. Bylo to velmi bojovné utkání, 

ve kterém se štěstí přiklonilo na 

naši stranu a vrátili jsme hostům 

z Přerova porážku v podzimní části 

soutěže. Všichni hráči si zaslouží za 

bojovný a obětavý výkon pochvalu. 

Jen tak dál. Další utkání se hraje 

netradičně v pátek na půdě MSK 

Břeclav.                                  -sme-

FC VM ml. dorost – 1. FC Pře-
rov 0:0
Sestava domácích: Simandl – Partl, 

Kubec, Mucha O., Horký M. – Ko-

zuň (37. Stávek) – Hort (41. Kuřát-

ko), Smejkal, Vítek (75. Minařík), 

Kaminaras (53. Wasserbauer) 

– Liška. Rozhodčí: Straka – Machát, 

Krejčí. Sestava: Simandl – Partl, 

Kubec, Mucha, Horký – Kozuň (37. 

Stávek) – Hort (41. Kuřátko), Smej-

kal, Vítek (75. Minařík), Kaminaras 

(53. Wasserbauer) – Liška.

První jarní domácí zápas nevěstil 

nic dobrého, proti prvnímu celku 

naší tabulky dostali kluci jasný 

úkol, pokusit se uhrát alespoň bod. 

Po úvodní rozehrávce hostí jsme 

mohli hned inkasovat, ale nacviče-

ný signál naštěstí hostující útočník 

nezakončil vůbec dobře a z malého 

vápna přestřelil. Pak se naši kluci 

naštěstí probrali a začali plnit svě-

řené úkoly. Těžko se dalo cokoliv 

vymyslet proti hře hostí, založené 

na nakopávání za obranu z každé 

pozice a následné snaze využít její 

chyby. Naši hráči však hosty zdaři-

le vystavovali do „ofsajdové pasti“ 

a když už něco náhodou prošlo, 

tak míč spolehlivě sebral brankář 

Simandl, nebo hostujícího hráče 

naši obránci „vyhnali“ do autu. Na 

naší straně stojí za zmínku utěšená 

střela Kaminarase z dvaceti metrů, 

se kterou měl vytáhlý brankář Pře-

rova plné ruce práce.  

Druhý poločas se odehrával ve 

stejném tónu, jen našemu mužstvu 

se pomalu začala dařit lepší kombi-

nace a několikrát jsme hostům zle 

zahrozili. Z naší lavičky ale vždy 

přišla „taktická“ sprcha v duchu 

hesla „nepouštět se do žádných 

větších akcí“. Nejvíc asi bolí fakt, 

že postupně museli do kabin opory 

našeho týmu Kozuň (skřípnutý zá-

dový nerv), Kaminaras (zablokova-

ný krk) a Hort, kterému pro změnu 

„slezly“ obě paty ve vypůjčených 

kopačkách. Ale kluci z lavičky se 

chopili svých šancí na jedničku 

a rozdíl nedali vůbec znát. Všichni 

zvládli toto velmi těžké utkání prav-

dy na výbornou a ukázali trenérům, 

že zbytečný respekt není na místě 

ani proti prvnímu celku tabulky 

a hráli Přerovem vyrovnanou partii. 

Dokázali, že každý bod má pro ně 

velkou cenu a o každý se porvou. 

Děkujeme.                              -kub-

FC VM ml. žáci A  –  SK Telč 
3:0 (2:0)
Branky: Komínek 2, Benda. Roz-

hodčí: Doležal. Sestava domácích: 

Sysel – Horký, Voneš, Novotný, 

Špaček – Benda, Pospíšil, Ráček, 

Drápela – Komínek, Vokurka. Stří-

dali: Pažourek, Chalupa, Chytka

Obě mužstva vstoupila do utkání 

vlažně. Prvních deset minut se 

odehrávalo většinou ve středu hřiš-

tě bez jediné šance. Postupem času 

domácí získali převahu, kterou vy-

jádřili dvěma krásnými góly. Nej-

prve rozvlnil síť Benda střelou pod 

břevno z hranice šestnáctky, o chví-

li později nevídaným trojitým „ang-

ličanem“ Komínek. Druhý  poločas 

se odehrával výhradně na polovině 

hostí. Domácí si vytvořili nespočet-

né množství šancí, ale jen jednu do-

kázali Komínkem proměnit.    -kol-

Stojící zleva – Švihálek L. – as. trenéra, Kadela E. ml., Kadela R., Bíbr R., Peterka M., Hamáček J., Peterka 

J., Pavlas P., Zachoval V., Jurek L., Horký M. – trenér, sedící zleva – Mejzlík F., Novák V., Vidlák K., Smejkal 

L., Babák D., Jeřábek A., Kadela E. st., Sobotka P.                                                                Foto: archiv HHK

U Bílého koníčka se nekouří
Nekuřáckou restauraci ve Velkém Meziříčí najdete v Hotelu U Bílého 

koníčka na Hornoměstské ulici. Majitelé – manželé Přibylovi – se rozhodli 

pro razantní změnu a interiér restaurace kompletně předělali. A že je to 

změna vskutku nepřehlédnutelná, můžete nejlépe posoudit sami, když 

se ke Koníčkovi vypravíte. Jste-li navíc odpůrci kouření, jistě oceníte 

i jejich možná odvážnou novinku. Totiž že se v celé restauraci skutečně 

nekouří, a to celodenně.

Co na takové překvapení říkají hosté? „Někomu to vyhovuje, někomu 

možná ne. Ale celkově máme odezvu dobrou. Začali se tu objevovat místní 

lidé, kteří k nám dřív vůbec nechodili. 

A právě to byl náš záměr,“ říká Jiří Přibyl, který vysvětluje další 

důvody úprav. Stávající restaurace byla téměř dvanáct roků v provozu. 

Tehdy ji Přibylovi otevírali s cílem zaměřit se hlavně na prodej teplých 

jídel. Skvělá kuchyně měla u lidí velký ohlas. Jenomže dvanáct let je 

poměrně dlouhá doba a už to volalo po nějaké změně. Jak říká Jiří Přibyl: 

„Chtěli jsme úplně změnit image, aby sem lidé nechodili jenom na jídlo, 

ale přišli také posedět a zůstat delší dobu. Mnozí vítají, že tu není cítit 

cigaretový kouř. Komu cigareta chybí, může zajít vedle do formanky, 

která zůstala kuřácká.“ 

Vlastní představa Jiřího Přibyla o nové image restaurace začala po 

konzultacích s manželkou nabývat konkrétní podoby během února. Po 

měsíci prací počátkem března U Bílého koníčka opět otevřeli. Změna 

k lepšímu je výrazná. Restaurace působí příjemně a díky teplým barvám 

útulně. Stěny tvoří lícové zdivo, které dává vyniknout výklenkům a také 

keramickým kachlím vsazeným do stěn. Cihlové boxy navozují pocit 

soukromí, vymezují prostor, takže si nikdo vzájemně nepřekáží. Přitom 

si nelze nepovšimnout výrazné vitráže Tiffany v kovaných stojáncích, 

která ladí se stejně provedenými světly. Celkový dojem doplňují stoly 

a židle z dřevěného masivu. Novým uspořádáním je v provozovně asi 

o šest míst méně – vepředu tedy šestačtyřicet míst k posezení a v salonku 

zůstalo dvaatřicet. Hlavně v létě pak návštěvníci ocení, že celá restaurace 

je klimatizovaná. 

Figurek koníčků tu napočítáte na padesát. „Však jsme taky U Bílého 

koníčka. Některé nám vozí lidé sami. Toho prvního jsme dostali 13. června 

1995, když jsme otevírali, a tím sbírka začala. Posledního, kovanou plas-

tiku s kamennou hlavou koně, jsme si objednali sami,“ dodává majitel.

Změn doznala i kuchyně U Bílého koníčka. „Jídelní lístek je zcela 

v novém kabátě. Tak jako všechny obory i stravování se neustále vyvíjí. 

Mění se stravovací návyky obyvatel. A na tyto trendy jsme se v novém 

jídelním lístku snažili zareagovat. Rozšířili jsme zdravou výživu, tedy 

nabídku salátů a lehkých zeleninových jídel. Velice populární se také 

stávají steaky, ať již z hovězího, vepřového nebo kuřecího masa, které 

u nás připravujeme na lávovém grilu. Typickým znakem Bílého koníčka je 

domácí česká kuchyně. V sobotu a v neděli nesmí na jídelním lístku chy-

bět například svíčková na smetaně. U nabídky moučníků doporučujeme 

kombinace s čerstvým ovocem, jako jeden z moderních trendů přípravy 

pokrmů,“ vyjmenovává lákavé novinky Blanka Přibylová.

A co plány do budoucna? „Chystáme nějaké úpravy venku, zahrádku, 

ale to bude překvapení zase pro příště,“ uzavírá majitel.                   -pi-
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Středa 9. v 19.30 hodin

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního 

zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem se 

odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny. 

Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se 

vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen olympijské hry, ale i srdce princezny 

Iriny. Střetává se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a jeho 

týmem, který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, 

čarovné elixíry jsou na olympijských hrách zakázané, ale Asterix už 

má plán, jak opět zvítězit… Rodinná, dobrodružná komedie Španělska, 

Francie, Německa. Český dabing. Mládeži přístupný.

Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut

Čtvrtek 10. v 19 hodin – fi lmový klub

CARMEN
Film o nespoutané cikánce Carmen, která navzdory své váš-

nivosti dává přednost svobodě před láskou, i za cenu smrti. 

Filmový příběh se odvíjí paralelně s reálnou love story, která 

vznikne mezi protagonisty při zkouškách na baletním představení. Taneč-

ní výraz vstupuje i do soukromého vztahu Josého a Carmen, tancem v po-

hybové stylizaci vyjadřují dialog, erotický vznět, něžné vyznání i prudký 

spor. Skrze tanec herci projevují emoce postav i své vlastní. Drama vášně 

a žárlivosti je vygradováno zrcadlovým zdvojením, které kamera Tea 

Escamilla vizualizuje souběžným záznamem na zrcadlové stěně ve zku-

šebním studiu. V hudbě rozpoznáváme úryvky z Bizetovy opery v osobité 

interpretaci významného kytaristy Paca de Lucíi, který je skladatelem 

fi lmové hudby i autorem aranžmá operních árií. Tak jako Gades se svým 

souborem vytváří moderní pohybové parafráze lidových španělských 

tanců, těží de Lucía inspiraci z tradičního španělského fl amenca. Platí 

to o slavné Habaneře z Carmen v originálním Lucíově provedení, kterou 

Saura inscenuje jako žertovnou oddechovou scénku herců o přestávce, 

nebo o strhujícím výjevu z tabákové továrny, kdy se dělnice mezi sebou 

porvou. Režie Carlos Saura. Film Španělska. Původní znění, české titulky. 

Mládeži přístupný. 

Vstupné: 40, 75 Kč 102 minut

Pátek 11., sobota 12. v 19,30 hodin

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Nový fi lm Filipa Renče. Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, 

samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Majitel cestov-

ní kanceláře zaměřené na extrémní sporty, získá zajímavou zakázku – sjezd 

nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, 

velmi vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za podivných 

okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté ta-

jemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií dlouholetým traumatem a teď 

nadešla šance dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního dobrodružství svede 

dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, pro které je cesta jen 

zajímavým výletem. V následujících dnech si ovšem budou muset sáhnout 

nejen na dno fyzických sil, ale i vyjasnit si sami v sobě, co pro ně znamenají 

slova jako odvaha, férová hra, přátelství, láska i schopnost vyrovnat se 

s pravdou, ať je jakákoliv. Cesta plná vypjatých situací změní každému z po-

sádky zcela zásadně pohled na život.V hlavní roli J. Langmajer, F. Blažek, M. 

Krobot, L. Siposová, V. Jiráček, R. Aprodu. Thriller ČR. Mládeži přístupný.

Vstupné: 77, 79 Kč 92 minut

Úterý 15. v 19.30 hodin

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
Krimi, muzikál USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 

od 15 let.

Vstupné: 64, 66 Kč 116 minut

Středa 16. v 19.30 hodin

LOVEC DRAKŮ
Vždycky existuje způsob jak napravit chybu.
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.

Vstupné: 65, 67 Kč 127 minut

KINO JUPITER CLUB

DUBEN 2008

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

Neděle 4. května 2008 v 19.30 hodin

Děj se odehrává ve 30. letech 

20. století v New Yorku. Hlavní 

zápletku tvoří dva hrdinové usi-

lující o jednu dívku. Ta se chce 

stát kabaretní hvězdou.

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 

místě 180 Kč

Rezervace vstupenek od středy 

2. dubna 2008, prodej od pondělí 

14. dubna 2008

Rezervace a prodej na tel. čísle 

566 523 243, 566 524 572 nebo 

programové oddělení JC   -prog-

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy obrazů 

Jarmily Dvořákové a Pavly Kamanové (sestry Rozmarínovy)

10 let tvorby
Kulturní program:
Pavla Kamanová, 
Markéta Kadlecová 
a přátelé.

Výstava je otevře-

na v pracovní dny 

8 – 16 h, neděle 9 – 12, 

14 – 16 h.

Potrvá do 25. dubna 2008.

Pátek 23. května 2008 v 19 hodin

The Rangers teamThe Rangers team
Striptýzová show

s krásnými kostýmy, skvělou choreografi í pouze pro dámy!!!

Takže drahé polovičky nechte doma a pojďte si užít.

Stolová úprava!

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.

Rezervace vstupenek od středy 2. dubna 2008,

prodej od pondělí 14. dubna 2008.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572

nebo programové oddělení JC.

-prog-

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-

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

29. května 2008 v 19.30 hodin

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 partnery.

Hrají: Jiří Langmajer, Ivana 

Jirešová/Klára Issová, Martina 

Válková/ Jitka Čvančarová a další

Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna programu vyhrazena!

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

Foto: Ivo Mičkal

Večer s Jiřinou Jiráskovou
Jupiter club s. r. o. si vás dovoluje pozvat na pořad

Večer s Jiřinou Jiráskovou.
Příjemné povídání s oblíbenou českou 

herečkou.

Čtvrtek 24. dubna 2008 v 19 hodin
v Jupiter clubu.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.

Náhradní termín za 20. března 2008.

Rezervace vstupenek na tel. 566 523 243, 

566 524 572 nebo programové oddělení JC.

Využijte jedinečné příležitosti k diskuzi s autory, ke sdělení připomí-

nek či k získání autogramu, kterou vám nabízí beseda nad knihou 

Velké Meziříčí v zrcadle dějin,
pořádané 17. dubna 2008 v 17 hodin v sále zdejšího kina

(v Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí).
Všechny zájemce ž řad široké veřejnosti srdečně zve Vlastivědná 

a genealogická společnost a Městská knihovna Velké Meziříčí ve 

spolupráci s Jupiter clubem a informačním centrem Velké Meziříčí.

Z programu: geneze knihy, představení tvůrců, diskuze, autogra-

miáda, prodej.

V sobotu 29. března 2008 

proběhlo v Jihlavě pod patronací 

Horáckého folklorního sdružení, 

Domu dětí a mládeže a Základní 

umělecké školy v Jihlavě oblastní 

kolo zpěváčků lidových písní. Tuto 

soutěžní přehlídku každoročně 

vyhlašuje Folklorní sdružení ČR. 

Letošního již 10. ročníku se zúčast-

nilo asi padesát mladých zpěváků 

z různých částí regionu, předvedli 

kolem sedmdesáti písní.

V první části vystoupily mladší 

děti ve věku do 9 let. Ze třinácti 

účastníků byly oceněny Šárka 

Blechová (Borověnka Štěpánov 

nad Svratkou), Adéla Bartíková 

(Okřešánek při ZŠ Okříšky) 

a Barbora Smutná (Mateřská škola 

Velká Bíteš). Do hlavní kategorie 

bylo přihlášeno 35 soutěžících ve 

věku 10 až 15 let. S výběrem vítězů 

s postupem do národního fi nálního 

kola ve Velkých Losinách měla po-

rota nelehkou práci. Zvítězila Ivana 

Klimešová (soubor Bystřinka Žďár 

nad Sázavou). Druhé místo získala 

Lucie Bartíková (Okřešánek Okříš-

ky), třetí místo obsadil Martin Uher 

(soubor Rožínka z Dolní Rožínky) 

a čtvrtá v pořadí byla Marie Mál-

ková (Pramínek Jihlava). Na pátém 

místě Kamila 

Uhrová (Groš 

Dolní Rožínka) 

se národního 

f inále zúčastní 

jako náhradník.

Silva Smutná, 

Muzeum Vysoči-

ny Třebíč, pra-

coviště tradiční 

lidové kultury

◄ Vyhlášení 

vítězů v mladší 

kategorii.

Foto: Silva 

Smutná

Zpěváčci 2008
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Blahopřání

Poděkování

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Odešel jsi tiše,

bez slůvka rozloučení,

tak náhle,

že až těžko k uvěření. 

Dne 8. dubna 2008 jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí pana

Josefa Prachaře
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají

dcera Iveta s rodinou.

Dnes, 9. dubna 2008, je to 9 let, kdy 

nás opustil pan 

Pavel Bednář
z Velkého Meziříčí. 

Dne 28. 6. 2008 by oslavil 60. na-

rozeniny. 

Stále vzpomínáme. 

Manželka a dcery s rodinami

Dne 8. 4. 2008 oslavil své narozeniny pan 

Jiří Pařízek.
Vše nejlepší a hodně zdraví mu přeje jeho rodina.

Čtvrtek 10. dubna 2008 v 19.30 hodin

Městské divadlo Žďár nad Sázavou

MICHAL PAVLÍČEK
host BÁRA BASIKOVÁ
Instrumentální hudba z Pavlíčkovy tvorby 

od STROMBOLI po BIG HEADS

Trio: Michal Pavlíček, Miloš Meier a Martin Ivan

Vstupné: přízemí 260 Kč, balkon 230 Kč

KONCERT VE ŽĎÁŘE NAD SÁZ.

Představení mimo divadelní předplatné

Čtvrtek 24. dubna 2008 v 19.30 hodin, Městské divadlo Žďár nad Sázavou

INTIMNÍ DIVADLO Bláhové Dáši uvádí novou hru EVE ENSLER,

autorky úspěšných Monologů Vagíny

TĚLO
Tělo je volné pokračování Monologů Vagíny.

Tentokrát o těle celém.

Eve Ensler v této hře opět přináší humorné a dojemné příběhy žen, které 

nás sráží na kolena.

,,Ženy, ať jsem je potkala v kterékoli části světa, nenávidí jistou část svého 

těla. A velkou část života stráví jeho opravováním.

A je to jedno, jestli to je v Pekingu, kde si nechají rozlámat nohy a přidat 

kus kosti, aby byly dlouhonohé, nebo v Iránu, kde si nechají rozlámat nos, 

aby vypadaly méně irácky, nebo v Japonsku, kde si nechají řezat šikmé 

oči. Proč? Aby nebyly šikmé.“ (Eve Ensler)

Hrají: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Míša Sajlerová

Režie: Irena Žantovská

Vstupné: přízemí 250 Kč, balkon 230 Kč.

DIVADLO VE ŽĎÁŘE NAD SÁZ.

Amatérská divadelní skupina Křemen
Vás zve na divadelní komedii

SVATBA
SŇATKOVÉHO

PODVODNÍKA
Sobota 12. 4. 2008 v 19 hodin
Katolický dům Křižanov

vstupné 50 Kč

Jiří Michlíček a Pavel Pešek
vás zvou na výstavu svých fotografi í ze

Velké Meziříčí – Santiago de Compostela – Cap Finisterre,

2003–2007 ● 3 300 km ● 118 dní.

Výstava potrvá do konce dubna v Galerii synagoga, Novosady, 

Velké Meziříčí.

Kamil Střihavka vystoupí v Třebíči
V rámci D.O.S. TOUR – 2008 vystoupí Kamil Střihavka s Leaders! 

v Třebíči. Leaders! je nová kapela, která tohoto interpreta doprovází bez-

mála jeden rok. Střihavka tak navazuje na předešlé projekty (No Guitars!, 

WOO-DOO!, B.S.P.) a se svou novou partou vyráží na společné, historicky 

první, turné po vlastech česko-moravských.

Šňůra ,,Vůdců‘‘začíná 15. 4. 08 v Třebíči v Národním domě, a jako 

support bude na koncertech hostovat kapela Parade Marche. Více na: 

www.strihavka.cz                                                                                 -ir-

„PRENEZ UN CAFÉ ET PERCEVEZ.“

„Dejte si kávu a vnímejte.“

30. 3. – 30. 4. 2008
kavárna v pasáži IMCA

Čtvrtek 15. května 2008 v 19.30 hodin

Banánová velryba aneb One Woman show. Hu-

morné vyprávění příběhů ze života, televizního 

natáčení a spousta moudrých rad.

Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 270 Kč.

Rezervace vstupenek od středy 2. dubna 2008, 

prodej od pondělí 14. dubna 2008.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 

566 524 572 nebo programové oddělení JC.  -prog-

11. 4. Třebíč – Béčko 

12. 4. Předín 

18. 4. Trstěnice 

19. 4. Lipník

12. 4. Netín

14. 4. Řečice

Info: www.renons.cz

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

15. 4. přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová

Pozvání
Přátelské setkání bývalých pracovníků
Svit Velké Meziříčí 
se koná ve středu 16. dubna 2008 v 9 hodin 
v restauraci U Brány. 

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2008/2009
Programové oddělení, tel. 566 523 243, přijímá rezervace 

na divadelní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě

na sezonu 2008/2009 – celkem 6 představení.

Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)

Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)

Hrátky s čertem – Jan Drda (pohádková komedie)

Kdyby 1 000 klarinetů – Jiří Suchý (muzikál)

Dobro naší země – Timberlake Wetenbakerová (drama)

Opala je poklad – John Patrick (veselohra)

Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 621 Kč (možnost 

uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci atd.)

Změna programu vyhrazena!                                                          -prog-

Regionální kolo Porty proběhne v sobotu 19. dubna od 14 hodin 

v Hříběcí u Horní Cerekve – sál hospody U Šimků. (Milan Lhotsky – 

tel. č. 606 792 077 zodpoví případné otázky soutěžících.) Po skončení sou-

těžní části asi od 19 hodin pak zahrají legendární brněnští Poutníci a pís-

ničkář Jindra Kejak. Soutěžící budou postupovat do Českého národního 

fi nále, které proběhne 27.–29. června v řevnickém lesním divadle.    -duz-

Bylo to

12. dubna 1958, 

pamatujete?

Klobouk dolů 

před vaším elánem…

Už se těšíme 

na diamantovou!

Právě dnes, 9. dubna 2008, se doží-

vá 70 let paní 

Stanislava Milotová 
z Martinic. 

Do dalších let Ti přejeme hlavně 

hodně zdravíčka a dobré nálady!

Za všechny pravnučka Šárka

Děkujeme všem, kteří dne 28. 3. 2008 doprovodili na poslední cestě 

paní

Františku Janákovou
z Oslavice.                                                                       Rodina Janákova

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
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FOTBAL – DIVIZE

ŠACHY

KUŽELKY

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

MSD sk. D
Protivanov – FC VM 2:0 (1:0)
Branky: Večeřa (17.), Dostál (60.). 

Rozhodčí: Skřítecký – Monček, Gas-

nárek, ž. k. 3:1, č. k. Kobylík (62.). 

Diváků 120. Sestava FC VM: Invald 

– Z. Mucha (30. Netolický), Galia, 

P. Mucha, J. Krejčí – Hort, Průša 

(46. Kratochvíl), Němec, F. Pokor-

ný, Loup (63. P. Krejčí) – Staněk. 

Velmez měl domácím oplácet pod-

zimní ztrátu tří bodů na vlastním 

hřišti a hned v úvodních minutách 

měl více ze hry. Už ve 4. zahráva-

li hosté roh, ale branku soupeře 

neohrozili. Zato Protivanovští po 

vcelku nenápadné akci z autového 

vhazování pronikli až před Invalda 

a Poláček zblízka nastřelil tyč. Va-

rování přišlo včas, ale na hráčích 

hostujícího celku nezanechalo větší 

dojem. Hosté stále měli míč častěji 

na kopačkách, zahrávali další roh, 

ale odpověď soupeře byla mnohem 

důraznější, když Invald jejich střelu 

stačil jen vyrazit a stopeři uklidili 

míč do bezpečí. Vzápětí už ale uho-

dilo, když Večeřa zhruba od půl-

ky obdržel přesný míč, měl čas se 

s ním otočit a vybíhající Invald se 

už jen mohl ohlédnout za svá záda. 

Ve 25. se dostal ke slovu Staněk ata-

kovaný téměř vždy za hranicí pra-

videl, ale jeho střela neměla razan-

ci. Ani jeho hlavička ve výhodné 

pozici svůj cíl nenašla, a domácí 

tak šli na přestávku s uklidňujícím 

vedením. Očekávaný tlak Velmezu 

se zúžil na územní převahu, která 

nic objevného nepřinesla. Větší, ale 

bezzubé útočné aktivity hostů vyu-

žili Protivanovští k jednoduché pří-

močaré akci, na jejímž konci Do-

stál přehlavičkoval vybíhajícího 

Invalda a pojistil tak cestu k tří-

bodovému zisku. Meziříčské akcie 

však, zvláště po vyloučení Kobilí-

ka za unfér zákrok na vybíhající-

ho Invalda, stály pořád ještě dost 

vysoko. Hosté s nimi ale naložili 

hanebně. Tlak, plynoucí z početní 

převahy, postrádal moment překva-

pení, přesnost fi nálních přihrávek 

i důraz. Výjimkou byla 57., kdy se 

L. Němec za záda soupeřovy obra-

ny dostal, ale vybíhajícího gólma-

na neprostřelil. Za těchto okolností 

nebylo pro Protivanov až tak vel-

kým problémem získat skalp Vel-

mezu i podruhé. 

Příští utkání 13. 4., 10.15 hodin 
– muži A se Žďárem n. S. na 
Tržišti.                                  -ber-

 1. Blansko 19 14 1    4 42: 21 43
 2. Hulín 19 11 7    1 44: 19 40
 3. Velké Meziříčí 19 11 4    4 32: 28 37

 4. Žďár n. Sáz. 19 10 5    4 42: 29 35
 5. Konice 19    8 3    8 35: 28 27
 6. Líšeň 19    7 4    8 30: 26 25
 7. Třebíč 19    7 4    8 30: 29 25
 8. Vikt. Otrokovice 19    7 3    9 31: 32 24
 9. Protivanov 19    7 3    9 25: 27 24
10. Rousínov 19    6 6    7 23: 28 24
11. Boskovice 19    6 4    9 30: 40 22
12. Vyškov 18    5 6    7 28: 24 21
13. Rájec-Jestřebí 19    5 6    8 23: 29 21
14. Havl. Brod 19    4 6    9 24: 36 18
15. Židenice 18    3 7    8 17: 31 16
16. Hrušovany 19    3 5 11 24: 53 14

TJ Nová Ves – FC VM B 2:1 
(2:0)
Střelci: 30. T. Novotný (PK), 37. 

R. Novotný – 58. Beran. Rozhod-

čí: Martenek – Křenek, Mach. De-

legát: Zdražil. Diváků: 150. Sesta-

va hostí: Kučera – Invald, Kružík, 

Střecha Lad., Halámek – Jedlička, 

Ambrož, Smejkal, Jaša (76. Lud. 

Střecha) – Trnka (45. Beran), Po-

korný J. (90. Kubiš)

Přírodní trávník v Nové Vsi zda-

leka nebyl v tak dokonalém stavu, 

jak se předpokládalo. Dělal našim 

hráčům, kteří se pokoušeli o kom-

binační hru od úvodních minut, ne-

bývalé problémy. Obrovské množ-

ství zkažených přihrávek a hlavně 

špatně zpracovaných míčů dělaly 

společně s důrazem domácích (se 

kterým jsme možná počítali, ale 

zřejmě nikoliv v dostatečné míře) 

z Benfi ky mužstvo, které v průbě-

hu první půle tahalo jednoznačně 

za kratší konec. Nejdříve vykopával 

z prázdné branky Lad. Střecha a do-

mácí se dožadovali penalty, neboť se 

náš brankář po svém vyběhnutí již 

překonán střetl s domácím hráčem, 

pak už se ale kopala penalta zcela 

oprávněná, neboť centrující domácí 

hráč trefi l nešťastně do ruky Inval-

da. Novovesský exekutor T. Novot-

ný se nemýlil a domácí šli do vedení. 

Aby bylo ještě hůře, propadl zane-

dlouho další domácí centr k R. No-

votnému, ten těsně před šestnáctkou 

až příliš jednoduše obešel Invalda 

a nedal Kučerovi šanci. První a té-

měř jedinou vyloženou šanci hostí 

v první půli promarnil J. Pokorný, 

když po výborném vysunutí Jed-

ličky utekl domácí obraně, ale sám 

před gólmanem Nové Vsi Fuksou 

„vyšil“ místo jednoduché koncov-

ky nepochopitelnou zpětnou klič-

ku a pak už si s ním navrátivší se 

domácí obránci poradili. V závěru 

první půle se už Benfi ka přeci jen 

adaptovala, začala domácí dostávat 

pod tlak, ale vytěžila z něj jen uvol-

nění Kružíka po standardní situaci, 
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který, ač evidentně faulován, zákrok 

domácích „bohužel“ ustál a násled-

ně zakončil nepřesně. 

Po přestávce nastoupila Benfika 

s otevřeným hledím. Přizpůsobila 

se „rustikálnímu“ pojetí domácích 

a začala rovněž rozdávat ostřejší zá-

kroky, poměr žlutých po první půli 

3:0 pro Novou Ves totiž také o ně-

čem svědčil. Nemastnou – nesla-

nou hru útoku oživil nabuzený Be-

ran, který se necelou čtvrthodinku 

po přestávce také gólově prosadil, 

když dorazil do sítě ránu Smejkala 

z hranice šestnáctky, jíž předcházel 

náš rohový kop. Tlak naší rezervy 

postupně sílil, měli jsme znatelnou 

územní převahu, bohužel jsme si 

však nedokázali vytvořit dostatek 

vyložených gólových příležitostí. 

Naopak domácí, kteří už přešli na 

vyloženou odkopávanou a nako-

pávanou, měli po ojedinělém prů-

niku „starého známého“ L. Čecha 

(před necelými dvěma lety působil 

v našem dorostu) obrovskou šanci, 

při níž nejdříve napálili tyč a pak 

přestřelili zcela odkrytou branku. 

Na druhé straně se po vydařeném 

pokusu D. Smejkala blýskl brankář 

domácích, avšak ani po sérii roho-

vých kopů se skóre neměnilo. Do-

mácím se povedlo to, co si předse-

vzali. Vybojovali tři body, neboť náš 

druhopoločasový kvalitní výkon na 

jakýkoliv bodový zisk z hřiště toho-

to soupeře prostě nestačil.

Příští utkání 13. 4. od 15.30 – 
Benfi ka s Rantířovem doma (na 
umělce)                                  -kre-

 1. Jaroměřice n. R. 14 11 2 1 27: 9 35
 2. Nová Ves 14    9 3 2 32: 15 30
 3. Přibyslavice 14    7 4 3 27: 16 25
 4. Rantířov 15    7 3 5 30: 22 24
 5. V. Meziřičí B 15    7 3 5 16: 13 24

 6. Náměšť nad O. 14    8 0 6 24: 24 24
 7. Stará Říše 14    7 1 6 18: 17 22
 8. Šebkovice 15    6 3 6 18: 19 21
 9. Čáslavice-Sádek 15    4 3 8 14: 25 15
10. Kouty 15    4 2 9 14: 22 14
11. Rozsochy 15    3 5 7 19: 29 14
12. Třešť 15    3 4 8 21: 25 13 
13. Bohdalov 14    3 4 7 19: 30 13
14. Stonařov 15    2 5 8 18: 31 11

VELKÁ CENY VYSOČINY V KOLOVÉ

Obec Bory ve spolupráci se Základ-

ní školou Hany Benešové v Borech 

uspořádali na sobotu 5. dubna 2008 

již tradiční Velkou cenu Vysočiny 

v kolové. Do tělocvičny základní 

školy v Borech se sjela mezinárod-

ní účast evropských družstev. Mezi 

nimi zvítězili hráči Favoritu 1 Brno 

před svými kolegy z brněnského Fa-

voritu 2. Třetí skončil tým Švýcar-

ska 1. Následovala Dukla Brno, 

Švýcarsko 2 a konečně šestá po-

slední příčka patřila Rakušanům.

Zahájení velké ceny se letos poprvé 

ujal hejtman kraje Vysočina Miloš 

Vystrčil, pod jehož záštitou se tur-

naj každým rokem koná. Ceny přijel 

na pozvání borského starosty Josefa 

Březky předat starosta Žďáru nad 

Sázavou Jaromír Brychta. Pozvání 

na sportovní akci přijaly i mistryně 

světa v krasojízdě Martina Štěpán-

ková a její mladší kolegyně sedmi-

letá Tereza Kosíková. Za slavnou 

dvojici dvacetinásobných mistrů 

světa v kolové dorazil tentokrát jen 

jeden z bratrů Pospíšilových – Jin-

dřich. Velkou cenu Vysočiny v ko-

lové natáčely štáby České televize 

a Primy.                                 -mrs-

HÁZENÁ

FOTBAL – OKRESNÍ SOUTĚŽ

IV. třída, okresní soutěž
Křoví – Jabloňov 3:4 (2:1)
Góly: Doležal Petr, Veleba Šimon, 

Smejkal Libor, Dobrovolný Lukáš. 

Rozhodčí: Juda Jaroslav z Radostí-

na nad Oslavou. Sestava: Kosmák 

Jiří – Miška Roman (45. Fischer 

Lad.), Doležal Petr, Coufal Dra-

hoš, Buršík Oldřich (60. Prchal Z.) 

– Troščák Peter, Šlitr Tomáš, Slezák 

Standa, Veleba Śimon – Smejkal Li-

bor, Dobrovolný Lukáš

Za velmi pěkného počasí na krás-

ném hřišti se odehrál zápas IV. třídy 

mužů. Domácí vedli už 2:0, ale hos-

té dokázali po pěkné kombinaci do 

poločasu snížit na 2:1 Doležalem. 

Druhý poločas byl jasnou záleži-

tostí hostí z Jabloňova, kteří nej-

prve vyrovnali Velebou po pěkné 

křídelní akci a následně se dostat do 

vedení, kdy penaltu proměnil Smej-

kal L. po faulu ve vápně na Buršíka. 

Po hrubce obrany Jabloňova domá-

cí vyrovnali. Jablonec nakonec dal 

vítězný gól z kopačky L. Dobrovol-

ného, kterému nezištně přihrál Ve-

leba Š. Hosté z Jablonce zahodili 

minimálně pět tutových gólových 

šancí.                                        -es-

Krajský přebor
Pořadí týmů před posledním (11.) 

kolem:

 1. Caissa Třebíč B 10 9-0-1 50,5 27 (34)
 2. Spartak Vel. Mez. A 10 8-0-2 52,0 24 (40)

 3. Jiskra Havl. Borod A 10 7-1-2 50,0 22 (38)
 4. Žďas Žďár B 10 6-1-3 48,5 19 (37)
 5. Spartak Pelhřimov A 10 6-1-3 47,0 19 (35)
 6. So Bedřichov/Jihl. A    9 6-0-3 45,0 18 (36)
 7. SF Gambit Jihlava A 10 4-0-6 40,5 12 (25)
 8. So Bedřichov/Jihl. B 10 3-2-5 32,0 11 (20)
 9. Spartak Třebíč A 10 3-1-6 33,0 10 (22)
10. ŠK SB Světlá n. S A    9 2-0-7 25,5    6 (16)
11. Jiskra Humpolec A 10 1-1-8 22,0    4 (12)
12. TJ Náměšť n. O. B 10 0-1-9 26,0    1 (19)

Klíč: počet zápasů/výhry – remízy 

Krajský přebor I. třídy
Chotěboř – Velké Meziříčí 9:9
Světlá nad Sázavou – Velké Me-

ziříčí 10:0

Předehrávaný zápas s Chotěboří se 

promítl v zápase se Světlou. Remí-

za nám stačila k jistotě v podobě 

zachrány. Do Světlé jsme zajížděli 

bez Řikovského a Klímy. V utká-

ní tak dostali šanci nastoupit i na-

ši nejmladší Kampas Jan a Zelený 

Tomáš. Výsledek je pro nás krutý, 

nicméně jsme dokázali potřetí za 

sebou udržet poslední nesestupové 

místo.                                        -tk-

STOLNÍ TENIS

SP VM A – SP Pelhřimov B
2575:2578 ● 2:6
Baloun 424:427 Kalivoda

Lavický B. 421:410 Janoušek

Badalík 445:417 Hamalčík

Krejska 406:431 Leligdonová

Lavický J. 431:437 Bína

Korydek 448:456 Lehejčková

TJ Sokol Častrov – SP VM B
2501:2327 ● 6:2
Kolář 419:397 Kováč

Němec M. 411:410 Janák

Kadlec 399:305 Indra

Němec L. 429:430 Víteček

Němec P. 434:362 Lavický J.

Němec D. 409:423 Starý 

Muži C měli volno a své účinkování 

v soutěži tak ukončili.

Dorost
V dramatickém a vyrovnané soubo-

ji s Jihlavou se družstvo předvedlo 

svým rekordním výkonem, kterému 

výrazně přispěl osobním rekordem 

446 k. Šišpela.

SP VM – Start Jihlava B
1181:1171 ● 3:1
Mička 359:381 Mutl J.

Dýcha 376:358 Němcová

Šišpela 446:432 Mutl P.

-mát-

Ženy v souboji o sestupové příč-

ky poprvé v jarní části zvítězily, 

dařilo se i ostatním celkům. Do-

mácí bodovou žeň překazili pou-

ze starší žáci. 

I. liga ženy 
Sokol VM – TJ Lokomotiva Cheb 
25:16 (11:9)
Důležitý počin k záchraně prvoli-

gové soutěže učinil domácí celek. 

V nervózním úvodu poměrně snad-

no vedl, ovšem nedůrazná defenzi-

va umožnila soupeři otočit pro něj 

nepříznivý stav (3:1,3:4). Oba týmy 

se opíraly především o individuální 

schopnosti spojek. Chebské hráčky 

vycházely z důrazné obrany a v po-

stupném útoku měly kombinačně 

navrch. Závěr herně vyrovnaného 

prvního poločasu dokázaly dvěma 

šťastnými trefami Velkomeziříčské 

lépe zvládnout (8:5, 9:9). Po pře-

stávce domácí celek ze sebe setřásl 

„trému“ a ofenzivní obranou nutil 

soupeře k nepřesnostem. Na rozdíl 

od většiny jarních utkání se mohl 

opřít o důslednou obranu, za níž 

se dařilo brankářce Janě Lavické. 

Povzbuzován domácím publikem 

psychicky „pookřál“, zvýšil obrát-

ky a vytvořil si v rozmezí 18.–25. 

minuty rozhodující náskok (17:14, 

23:14). Soupeřky v této fázi čas-

těji chybovaly v rozehrávce, i přes 

dobré brankové příležitosti se nedo-

kázaly gólově prosadit. Závěrečné 

minuty si vítězný tým „vychutnal“ 

a mohl se po dlouhé odmlce rado-

vat z třetího vítězství. Doufejme, že 

v dalším ligovém kole na půdě As-

try Praha svěřenkyně trenéra Tva-

růžka udělají další podstatný krok 

k záchraně prvoligové příslušnosti. 

7 m – hody, vyloučení, rozhodčí Sa-

mek P., Číhal D.

Hrály: Lavická, Panáková – Hrů-

zová (6), Plachetská (6/1), Hublová 

(5), Chlubnová (3), Hammerová T. 

(3), Vidláková R. (2), Fischerová, 

Svobodová J. Trenér ing. Tvarůžek.

II. liga muži
Sokol VM – SK HC Tišnov 34:31 
(16:16)
První jarní vítězství se nerodilo 

snadno. Hosté se účelnou útočnou 

hrou drželi neustále v minimál-

ním odstupu. V obranné fázi pak 

dokázali zdařile čelit naší útočné 

hře. Změna k lepšímu nastala pro 

Velkomeziříčské po změně stran. 

Zrychlení útočných akcí společně 

s úspěšnou střelbou z prostorů spo-

jek a křídel vyneslo šestibrankový 

náskok (44. min. 28:22). Tišnovští 

následně efektivně zužitkovali troj-

násobnou přesilovku a v závěru se 

dotáhli až na dvoubrankový rozdíl 

(29:27). Mohutně divácky podporo-

vaný domácí celek, však nepřipus-

til žádné drama a po zásluze si ko-

nečně připsal první jarní body. 7 m 

– hody 2/2:2/2, vyloučení 8:7.

Hráli: Stoklasa, Kotík – Chlubna (9), 

Večeřa (8), Kaštan J. (6), Šidlo (4/1), 

Konečný (4), Kaštan P. (2), Kříbala 

Pa. (1/1), Kříbala Ma., Necid, Živ-

čic, Rosa. Trenéři Raus, Vaverka.

II. liga starší dorostenci
Sokol VM – SK Velká Bystřice 
32:22 (17:13)
Domácí, potýkající se v jarní části 

s úzkým hráčským kádrem, začali 

lépe. Dobrá obrana a rychlé protiú-

toky vynesly pětibrankové vedení. 

Soupeř sice v závěru prvního polo-

času gólově využil slabší koncent-

raci Velkomeziříčských, ovšem po 

změně stran opět důrazná obrana 

a rychlý přechod do útočné fáze 

jasně dominovaly nad opatrným 

výkonem hostů. Po zásluze se tak 

zrodilo zasloužené vítězství, které 

posílilo naše postavení na čelních 

příčkách průběžné tabulky. 7 m – 

hody 2/2:3/3, vyloučení 4:1.

Hráli: Kotík-Fischer (7/2), Večeřa 

(5), Kaštan J. (5), Rosa (5), Koneč-

ný (4), Kříbala Ma.(2), Strašák (2), 

Necid (2). Trenér Vaverka.    -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Neděle 13. dubna
11.00 hodin I. liga mladší doros-
tenky dohrávka 15. kola SHK ZFP 
Kunovice.

Tabulky:
I. liga ženy
 1. DHC Slavia Praha SCM 15 12 1    2 478:315 25
 2. TJ Sokol Poruba 15 10 2    3 445:374 22
 3. TJ Sokol II. Kobylisy 15 10 1    4 384:331 21
 4. DHK Baník Most 15 10 1    4 355:369 21
 5. DHC SVŠ Plzeň 15 10 0    5 346:307 20
 6. TJ Jiskra Otrokovice 15 10 0    5 439:419 20
 7. DHK Zora Olomouc SCM 15    7 0    8 440:465 14
 8. TJ Jiskra Havl. Brod 15    4 2    9 342:358 10
 9. TJ Astra Praha 15    5 0 10 350:404 10
10. TJ Lokomotiva Cheb 16    4 1 11 348:399    9
11. HC Zlín SCM 16    3 0 13 362:436    6
12. TJ Sokol Velké Meziříčí 16    3 0 13 389:486    6

II. liga starší dorostenci
 1. TJ Sokol Nové Veselí 15 11 1 v3 532:386 23
 2. TJ Tatran Litovel 15 11 1    3 475:391 23
 3. KH Zbrojovka Vsetín 15 10 1    4 511:446 21
 4. Sokol Velké Meziříčí 15    9 0    6 461:419 18

 5. KH Kopřivnice 15    8 2    5 450:406 18
 6. SK Velká Bystřice 15    7 2    6 395:382 16
 7. STM Olomouc 15    7 0    8 486:465 14
 8. TJ Cement Hranice 15    6 2    7 420:451 14
 9. TJ Sokol Sokolnice 15    6 1    8 422:459 13
10. TJ Sokol II Prostějov 15    5 1    9 442:517 11
11. TJ Rožnov p. R. 15    4 1 10 438:463    9
12. Sokol HC Přerov 15    0 0 15 306:553    0

1. dubnová
vyjížďka na kole
DNE: sobota 12. 4. 2008 (jede se 

za jakéhokoliv počasí)

ZAČÁTEK: v 11.00 hodin před 

hlavním vchodem do zámku ve 

Velkém Meziříčí

TRASA: podle počasí, lehkým 

zpevněným terénem s vyjížďkou 

na Dědkovskou horu, cca 45 km

Jsou zváni všichni příznivci cyk-

listiky ve věku od 10 do 100 let, 

všech výkonnostních kategorií. 

Jede se na horském kole poklid-
ným tempem.

Bližší informace na tel.: 603 372 045 

nebo jkcyklo@seznam.cz 

– prohry/skóre (úhrnné body všech 

hráčů)/celkové body družstva/v zá-

vorce počet vyhraných partií v se-

zóně. 

V závěrečném dějství se v neděli 

20. 4. naši utkají doma s klubem, 

který jim v tabulce dýchá zezadu na 

krk, ba lepí se jim na paty – s Jis-

krou Havlíčkův Brod A. Kdo chce, 

může se jít podívat do Kabla v 9 ho-

din, ale prosíme o klid a ticho.  -vp-

Hráč Favoritu Brno vepředu v boji o míč.

Sedmiletá Tereza Kosíková z Favoritu Brno předvedla 

krasojízdu.                               Foto: Miroslav Kamrla

Nábor
nových talentů

Fotbalový klub FC Velké Meziříčí 

pořádá  nábor nových fotbalistů 

ročníků narození 1998 – 2002.

Přihlásit se můžete v úterý a čtvrtek 

v 15 hodin na fotbalovém stadionu 

U Tržiště. 


