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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

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM 
V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)
…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

Nastoupili do malého civilního letadýlka na meziná-
rodním letišti v rakouské Vídni. Po krátkém letu, bez 
jakýchkoliv celních či pasových kontrol a bez „mezi-
přistání“ na českém mezinárodním aerodromu, stanuli 
přímo na křižanovském letišti. Věc nebývalá, ale sku-
tečná. Stala se minulý čtvrtek dopoledne – díky tomu, 
že Česká republika v prosinci loňského roku vstoupila 
do Schengenského prostoru. Na našich letištích pak 
kontroly zmizely v závěru letošního března. 

Posádku rakouského šestimístného letounu Cessna 
210 tvořili dva lidé a výhodu Schengenu si nesmírně 
pochvalovali. „Zatímco dřív bychom strávili na cestě 
minimálně o hodinu až dvě více času, dnes jsme byli 
za 36 minut tady a za 39 zpátky,“ podělil se s námi 
o svoje zážitky rakouský kopilot Peter Provaznik,“ 
a autem bychom tam a zpět jeli kolem pěti hodin. Též 

První „schengenské“ letadlo přistálo na zdejším letišti
Z rakouské Vídně rovnou čarou do Křižanova

je vynikající, že odpadla pasová kontrola, pouze je 
stále nutný letecký plán. Tam jsou určena data, jako 
výška letu, odkud, kam a kdy se letí a podobně. Naše 
výška letu byla 5.500 stop, průměrnou rychlost jsme 
měli 150 uzlů, což je asi 280 km za hodinu.“ 

Podle Provaznikových slov už také v současné době 
není zapotřebí letět na takzvaný „airport of entry“, 
tedy mezinárodní aeroport nebo letiště s celním či 
pasovým odbavením. „Dřív by bylo nemyslitelné, aby-
chom odstartovali z Wien Schwechat a letěli rovnou 
čarou do Křižanova. Museli bychom na mezinárodní 
letiště do Brna, tam vyřídit nezbytné formality a až 
potom pokračovat sem na Vysočinu,“ vysvětlil také 
P. Provaznik. Ten se podle svých slov létání věnuje 
více než šest let.

(Pokračování na straně 6.)

Poté, co naše republika vstoupila do Schengenského prostoru, kdy můžeme překračovat hranice smluvních 
států na kterémkoliv místě bez pasových a celních kontrol, přistálo takové první letadlo na letišti v Křižanově. 
Letadlo odstartovalo na letišti Wien Schwechat, na jeho palubě byli dva piloti – na snímku druhý pilot Peter 
Provaznik z Vídně.                                                                                                                       Foto: Iva Horká

Velkobítešští prodloužili fungo-
vání lékařské služby první pomoci 
(LSPP) ve městě o další tři měsíce, 
tedy do konce června. Pohotovost 
tak mohou pacienti navštívit na 
poliklinice ve Velké Bíteši o sobo-
tách, nedělích a státních svátcích od 
desíti do osmnácti hodin. 

„Zastupitelé prodloužení fun-
gování pohotovosti schválili, ale 
je to jen umělé protahování. Tato 
služba patří do systému zdravotní 

Pohotovost v Bíteši prozatím zůstává
péče, který je přežilý a nefunkční. 
Zajistíme pohotovost od – do, ale 
co když se někomu něco stane před 
nebo po této době?“ vyjádřil se sta-
rosta Miroslav Báňa, podle nějž jde 
o zbytečné vyhazování peněz. 

LSPP ve Velké Bíteši hradí 
město. „Třicet osm tisíc měsíčně 
nás stojí krytí ztráty. Pomoc při 
ohrožení života každý najde na čísle 
155, na pohotovosti takový problém 

stejně nevyřeší. Proto je podle mě 
lepší tenhle systém zrušit hned,“ 
dodal starosta. Stejnou situaci, zda 
pohotovost ve městě zachovat, či ni-
koli, tedy budou řešit za tři měsíce 
znovu. Podle ředitele tamní poli-
kliniky MUDr. Svatopluka Horka 
LSPP o víkendech vyhledá sedm 
až deset lidí denně. „Ani  poplatek 
90 Kč návštěvnost neovlivnil,“ do-
dal Horek.      Martina Strnadová

Pojďte ochutnat

Pálenky
Kozlov, bývalý areál J-Hybu

Sobota 19. dubna 2008 od 15 
hodin.

Více informací na straně 2. 

Využijte jedinečné příležitosti k diskuzi s autory, ke sdělení připo-
mínek či k získání autogramu, kterou vám nabízí beseda nad knihou 

Velké Meziříčí v zrcadle dějin,
pořádaná 17. dubna 2008 v 17 hodin v sále zdejšího kina Jupiter 
clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí!

Všechny zájemce z řad široké veřejnosti srdečně zve Vlastivědná a ge-
nealogická společnost a Městská knihovna Velké Meziříčí ve spoluprá-
ci s Jupiter clubem a Informačním centrem Velké Meziříčí.

Z programu: geneze knihy, představení tvůrců, diskuze, autogrami-
áda, prodej.

Zájem je o městské i vlastní byty
Město Velké Meziříčí má připravený projekt na stavbu dalších bytových 

domů s nájemními byty. Na čtyřech parcelách v sídlišti Hliniště by se 
mohly v budoucnu objevit čtyři domy po šestnácti bytech. Podmínkou 
výstavby je dotace ze státního fondu rozvoje bydlení. A v tom je problém 
- fond v současné době nepřijímá nové žádosti.

Městská správa bytů Velké Meziříčí eviduje na sto dvacet žádostí 
občanů o byt, k tomu dalších padesát žádostí o výměnu malého za vět-
ší. O městské byty je tedy stále poměrně velký zájem. Město však má 
v současné době jiné fi nanční priority, než bytovou výstavbu. Pokud by 
ovšem bylo možno získat státní dotaci ze zmíněného fondu, nastala by jiná 
situace. „Dotace je až šest set třicet tisíc korun na jeden byt – osmdesát 
na sítě a pět set padesát na vlastní výstavbu. Na jednu šestnáctibytovku 
bychom tak mohli získat až deset milionů korun. Pokud se ta možnost 
znovu objeví, určitě bychom do toho šli,“ vysvětluje starosta František 
Bradáč. Byty postavené se státní dotací jsou omezené plochou, asi do 
pětapadesáti metrů čtverečních. Město tímto způsobem postavilo již na 
sto sedmdesát pět bytů. „První dvě dvanáctibytovky jsme začali stavět 
už někdy v letech 1996–7,“ dodává starosta.

Výstavba nových městských bytů je zatím nejasná. Je tu ještě možnost 
získat nový byt do soukromého vlastnictví. Koncem loňského roku fi rma 
Agstav dostavěla a předala jejich majitelům celkem dvaatřicet bytů ve 
třech bytovkách na Hliništích. Ti za jedno, dvou, tří a čtyřpokojové byty 
o velikosti od padesáti do sto čtyřiceti sedmi metrů čtverečních zaplatili 
od devíti set tisíc až po dva a tři čtvrtě milionu korun.

Na Hliništích se staví další bytovky
Před třemi týdny zahájila výstavbu dalších bytových domů v sídlišti Hli-

niště brněnská fi rma Realplus. Dvě samostatně stojící bytovky po dvaadva-
ceti bytových jednotkách by měly být dostavěny příští rok.   (Pokr. str. 2.)

Prezident na festival 
nepřijede

Prezidenta České republiky Vác-
lava Klause pozval starosta Franti-
šek Bradáč k letní návštěvě Velkého 
Meziříčí. „Chtěli jsme, aby zahájil 
fílozofi cký festival,“ vysvětluje sta-
rosta. Festival Tradice a modernita 
začíná 21. června 2006. Prezident se 
z akce omluvil kvůli své plánované 
operaci. Její termín spadá právě do 
tohoto období.

-text a foto mrs-

Přijďte si 
poslechnout

Melodie 50.
až 80. let

Jupiter club ve Velkém Meziříčí

Sobota 19. dubna 2008 ve 20 
hodin.

Blíže čtěte na straně 8.

Příště: Rozhovor s herečkou Ivou Janžurovou

Iva Janžurová a Stanislav Remunda ve hře Pudl a Magnolie v Jupiter clubu.        Foto: M. Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

DNES poradna SOS
Pravidelný poradenský den Sdružení obrany spotře-

bitelů (SOS) na živnostenském odboru Městského úřadu Velké Meziříčí 
(v nové budově radnice – dveře č. 4) probíhá v pravidelném čtrnáctiden-
ním cyklu, každý sudý týden v měsíci, vždy ve středu v neměnném čase 
od 14 do 16 hodin.                                                                             -živ-

Zápis MŠ Lhotky
Zápis do MŠ ve Lhotkách bude 17. 4. a 18. 4. 2008 od 10 do 15 hodin. 
Tel.: 566 523 497.                                                                                -sou-

Zavítejte na radnici
Celokrajská výstava ke Dni Země

V pondělí 14. dubna 2008 
byla v přízemí městského úřadu 
zahájena celokrajská výstava ke 
Dni Země. Jejím pořadatelem je 
Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody ve Velkém 
Meziříčí spolu se Střediskem eko-
logické výchovy Ostrůvek pod pat-
ronací Městského úřadu ve Velkém 

Meziříčí. Výstava má název Pohled 
na přírodu na Vysočině. Této vý-
stavy se účastní všechny instituce, 
působící v ochraně přírody na Vy-
sočině. Jsou zastoupeni také ekolo-
gičtí zemědělci a podniky se zamě-
řením na ekologii. Zveme občany 
i mládež ke zhlédnutí této výstavy. 

Za pořadatele PhDr. Arne Němec

Dvaadvacátý duben Den Země
Den Země je největší akcí ochránců přírody na světě. V posledních 

letech se však nesoustředí jen na akce v tento den, ale na všechny jarní 
akce v dubnu a květu až do Světového dne životního prostředí v prvním 
týdnu měsíce června. 

Od roku 1970, kdy ve Spojených státech proběhl první ročník, je tomu 
již 38 let. Za tu dobu se svátek Dne Země rozšířil do 180 zemí světa. Bylo 
vytvořeno Světové centrum Dne Země ve Spojených státech ve městě 
Seattlu, kde je celková činnost celosvětově koordinována. Na toto centrum 
je napojen i Český svaz ochránců přírody ve Velkém Meziříčí. Obdržel 
odsud materiály, které mají velkou ochranářskou hodnotu. 

Úkoly pro lidstvo v oblasti ochrany přírody i v oblasti životního prostře-
dí jsou veliké. Stále více dochází k celkové světové globalizaci. Otázkám 
života na Zemi je třeba věnovat co největší pozornost. Jde o problém, 
jak stabilizovat počet lidí na Zemi, zvýšit energetickou účinnost, hledat 
nové, obnovitelné zdroje energie. Stále více je nutné recyklovat odpady 
a materiály, vyloučit používání chemikálií, které ničí ozonovou vrstvu, 
omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy a snižování její 
produktivity. 

K tomu je třeba soustavně se zabývat ekologickou výchovou jak na ško-
lách, tak v nevládních organizacích, provádět rozsáhlé uvědomovací akce 
při rozvoji občanské společnosti, a to ve vyspělých i rozvojových zemích.

Situace života na Zemi se neustále zhoršuje. Počet lidí narůstá, stej-
ně tak spotřeba energie, zvyšuje se množství produkovaného odpadu. 
Omezování látek, které ničí ozonovou vrstvu, je čím dál tím větší a na-
víc je k tomuto problému naprosto neadekvátní. Ukázaly to v nedávné 
době Spojené státky, jak odmítnutím závěrů z Kjotské konference, tak 
i odmítnutím usnesení nedávné konference na ostrově Bali. Průmyslová 
lobby se všemu, co má šetřit ozonovou vrstvu, celosvětově neustále 
brání. Stále se zhoršují podmínky pro zemědělství, pokračuje mýcení 
amazonských pralesů. Program Dne Země na záchranu naší planety není 
důsledně plněn. 

Každý z nás má odpovědnost z budoucnosti planety Země, za 
budoucnost všeho živého kolem nás. Je na nás všech, aby se tradice 
Dne Země nadále rozvíjela a obohacovala se o nové náměty. Den 
Země je pro všechno lidstvo novou inspirací a morální podporu 
pro další ochranářskou a ekologickou činnost. Jen tak přispějeme 
k udržení a zlepšení života na planetě Zemi pro nás i budoucí ge-
nerace.    PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

Rozhodli jste se pro koupi domu, 
bytu nebo pozemku? A už jste také 
našli ten, který odpovídá vašim 
představám?

S podpisem kupní smlouvy se 
však v žádném případě neunáh-
lete. Zajistěte si aktuální výpis 
z katastru nemovitostí. Z něho 
zjistíte nejen základní informace 
o nemovitosti (číslo a výměru 
parcely, číslo budovy), ale také 
to, kdo je vlastníkem nemovitosti 
(někdy je vlastníků nemovitosti 
několik nebo také někdy nemusí 
být vlastník budovy vlastníkem 
pozemku pod budovou). Na výpi-
su se dále dočtete, zda nemovitost 
není zatížená věcnými břemeny, ji-
ným omezením vlastnického práva 
(zástavní či předkupní právo) nebo 
jestli nejsou s vlastnictvím nemo-
vitosti spojené nějaké nejasnosti 
řešené jako soudní spor.

Vaší pozornosti by také neměla 
uniknout především skutečnost, 
kdy je na listu vlastnictví uvedeno 
písmeno P. „Plomba“ znamená, že 
k nemovitosti byl podán návrh na 
vklad nebo je vedeno nějaké říze-
ní. Člověk, který s vámi jedná, už 

totiž nemusí být vlastníkem dané 
nemovitosti nebo může být ne-
movitost zastavená, a nemá tedy 
právo ji prodat. Nezapomeňte si na 
katastrálním úřadě opatřit snímek 
katastrální mapy, z něho zjistíte, 
kde parcela začíná a končí.

Poskytování údajů z katastru 
nemovitostí by v budoucnu mělo 
být pod větší kontrolou Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. Také 
zápisy do katastru nemovitostí se 
lidem mohou prodražit. V České 
republice patří tento poplatek na 
úrovni 500 Kč ke zdaleka nejnižším 
v Evropě. Zůstane pravděpodobně 
do konce tohoto roku zachován, ale 
od příštího roku se nemá již platit 
za návrh jako celek, nýbrž za kaž-
dou nemovitost zvlášť. Například 
za rodinný dům s pozemkem 
a zahradou by tak lidé zaplatili 
1500 Kč, maximální částka za 
jeden návrh by však neměla pře-
sáhnout částku 20.000 Kč.

Nebojte se tedy obrátit se svými 
problémy na realitní odborníky 
s dostatečnou praxí a dobrými 
referencemi.

Ivana Dočkalová

O nemovitosti nejvíce vypoví 
výpis z katastru nemovitostí

Děti požádaly město o souhlas 
s pálením čarodějnic v Kunšovci 
ve Velkém Meziříčí. V minulosti 
již v této oblasti došlo k problé-
mům právě v souvislosti s touto 
tradiční akcí v poslední dubnový 
den. „Tehdy děti pálily velký oheň 
v blízkosti stromů, které se v údolí 
nacházejí, a dokonce potom musel 
být jeden skácen,“ vysvětlil starosta 
František Bradáč a dodal, že již vlo-

ni proto došlo k dohodě mezi měs-
tem a žadateli. Za účasti zástupců 
města, odboru životního prostředí 
a městské policie byl vybrán pro-
stor vhodný k pálení ohně. Místo 
je v horní části údolí, na louce pod 
vlakovou tratí. „Souhlasili jsme 
s tím i letos, samozřejmě s podmín-
kou, že tam pak děti vše po sobě 
uklidí a dají do pořádku,“ podotkl 
starosta.                                  -mrs-

Čarodějnice se budou pálit 
i v Kunšovci 

Kopretina otvírá Klub pro rodiče
Od března funguje ve Velkém Meziříčí nová pobočka Kopretiny  

– centra pro rodiče s dětmi, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou. Jejím sídlem se stal Ostrůvek, kde doposud působilo Mateřské 
centrum Rodinka.

Do zařízení přicházejí rodiče společně s dětmi. Rodič se může rozhod-
nout, zda se zapojí do právě připravené aktivity v podobě tvořivé dílny, 
vzdělávacího kurzu nebo přednášky či zůstane se svým dítětem v herně, 
kde je instruktorkou zajištěn speciální program pro děti. 

„Od poloviny měsíce dubna vznikne ve velkomeziříčské Kopretině Klub 
pro rodiče, který bude vždy jednou za dva týdny a pod odborným vedením 
psychologa. Na programu budou otázky výchovy dětí, partnerské a me-
zilidské vztahy a další témata, která vzejdou z požadavků zúčastněných,“ 
řekla Zdenka Šrámková, vedoucí Kopretiny. 

V plánu jsou také nové volnočasové aktivity – malování na hedvábí, 
batikování triček, výroba šperků aj. Zcela novou aktivitou je vzdělávání 
rodičů v anglickém jazyce „Základy anglické konverzace na dovolenou“, 
a od září kurz pro rodiče – začátečníky.

Kopretina poskytuje služby prevence sociálního vyloučení rodičům na 
mateřské či rodičovské dovolené, pečující o děti předškolního a mladšího 
školního věku. Mezi základní poskytované služby patří poradenství (po-
moc při řešení osobních a rodinných problémů, při vyhledávání odborné 
pomoci a komunikace s úřady), vzdělávací kurzy, semináře, besedy, vol-
nočasové aktivity (keramická dílna, rukodělné a výtvarné činnosti apod.), 
společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi, zajištění péče o děti 
v průběhu aktivit centra.                                                                      -lj-

Rozrytá louka u Oslavice upoutá 
na první pohled. Na svědomí ji má 
černá zvěř. Jak potvrdili myslivci, 
tento jev není nijak neobvyklý. Za-
jímavé je, že další plochy v těsném 
sousedství  divočáci nechali téměř 
bez povšimnutí. Oslavičtí ale jistě 
nenapočítali takové škody jako 
majitel jednoho golfového hřiště 

Přemnožení divočáci řádí
v naší zemi. Tomu ho totiž černá 
prasata zničila totálně. Podle ně-
kterých celostátních sdělovacích 
prostředků došlo v letošním roce 
k přemnožení této zvěře, s čímž 
mohou podle odborníků souviset 
také zmíněné následky.

Text a foto: Iva Horká

Koštujeme pálenky
Je lepší silnější, nebo slabší? Je chutnější pálená v klasickém dvoukot-

lovém systému nebo v moderním jednokotlovém? Má se pít vychlazená 
nebo při normální teplotě? Je lepší, když kvasí v malém, nebo velkém 
obsahu? Má se s kvasem míchat? Může kvas zmrznout? A co dělat, aby 
nezkysl? Jak udělám tu nejlepší pálenku?

To jsou nejčastější otázky všech drobných pěstitelů ovoce, kteří se 
rozhodnou, že si nechají vypálit svoji domácí pálenku. Ti pokročilí už 
na výše uvedené otázky znají odpověď. Je jednoduchá – nejdříve přečti 
mnoho literatury, současně se dívej, jak to dělá druhý, a hlavně všechno 
konzultuj s těmi, kteří už mají určité zkušenosti. Ale pozor! Taky znám 
lidi, kteří vám budou tvrdit: „Já to dělám už 30 let pořád stejně, vždycky 
něco vypálím a nakonec se všechno vypije.“

Při zakládání kvasu platí několik pravidel. Jako například: ovoce musí 
být přezrálé, čisté, do sudu rozdrcené. Kvasit má při stejné teplotě asi 15 
až 20 stupňů. Kvas se má nechat dostatečně dlouho uležet (ne však zase 
příliš) a sud moc neotvírat, aby se do něj nedostal kyslík. Je mnoho dalších 
pravidel, která by měla zaručit kvalitní výrobek. Možná si teď řeknete, 
proč nyní dávám rady, jak založit kvas? Máte pravdu, tyto informace 
potřebujete až koncem léta. Chtěl jsem jen naznačit, že není vůbec jed-
noduché vypálit ten nejkvalitnější destilát, aby měl jiskru, vůni a chuť. 
K posouzení si lidé vymysleli soutěže. Ochutnala se moje, sousedova, 
potom i ta, co nám dal někdo jiný. A výstava byla na světě. 

V Kozlově vznikla soutěž o nejlepší pálenku již v roce 2004, tedy 
v době, kdy se zde otevřela pěstitelská pálenice. Začátky nebyly vůbec 
jednoduché. Vymyslet způsob hodnocení, zorganizovat nezávislé porot-
ce, kteří jsou dostatečně fundovaní, a nakonec se pochlubit i veřejnosti. 
V tom roce jsme byli pravděpodobně jediní na Vysočině, kteří košt pá-
lenek v takovém rozsahu udělali. Dnes víme, že na Vysočině je několik 
vesnic, kde se košty pálenek pořádají, ale každý má trochu jiný systém. 
V mnoha případech pálenky hodnotí lidé, kteří si přinesou svůj vzorek, 
jinde hodnotí švestky, jablka i hrušky dohromady, a velmi často je košt 
spojen s večerní taneční zábavou. V Kozlově jsme na to šli jinak. Rozdělili 
jsme pálenky podle druhu ovoce, a tak vznikly jednotlivé kategorie. Oce-
nili jsme první tři místa. Teprve vítězové jednotlivých kategorií soutěží 
mezi sebou o tzv. šampiona výstavy. Pálenky hodnotí několik komisí, 
přičemž každá komise má většinou jednu až dvě kategorie. Předkládání 
vzorků je anonymní, pouze pod číslem. Práce komisaře je záslužná čin-
nost a hlavně zodpovědná, vždyť musí vyhodnotit tu nejlepší pálenku. 
Nikdo z vystavovatelů však nemusí mít strach, že by se mu ostatní smáli 
z neúspěchu. Pro veřejnost uvádíme bodově pouze prvních pět míst, těm 
ostatním umístění pošeptám jen do ouška.

V této soutěži nejde o to zvítězit, ale platí staré známé – zúčastnit se. 
Takže neváhejte, a přijďte i vy. Ať už jako vystavovatelé nebo hosté na 
veřejnou výstavu, která se koná 19. dubna od 15 hodin ve společenské 
místnosti v areálu J-Hybu, naproti odbočce do Kozlova. Je to velmi 
pěkně strávené odpoledne a zatím byli všichni spokojeni. Určitě bude co 
chutnat. Od prvního ročníku, kdy se vystavovalo jen 28 vzorků, jsme se 
dostali v loňském roce k počtu 62 vzorků, a věříme, že úroveň soutěže 
stále poroste. 

Jaromír Plodek

O víkendu byla na Krajské ope-
rační a informační středisko Ha-
sičského záchranného sboru kraje 
Vysočina ohlášena hořící dodávka 
na 152,5 km dálnice D1 ve směru na 
Brno. Na místo události vyjela jed-
notka profesionálních hasičů ze sta-

Mostek přes potok v Mostištích u hospody je ve špatném technickém 
stavu. Kraj Vysočina proto připravuje stavbu nového mostu. Starý bude 
zdemolován.

Stávající starý mostek je v nepřehledné zatáčce. Z důvodů zvýšení 
bezpečnosti dopravy bude nové přemostění posunuto kousek vedle, aby 
došlo k narovnání trasy silnice. Město Velké Meziříčí proto daruje kraji 
Vysočina část dotčených pozemků. Zbytečná zatáčka po úpravách zmizí 
a úsek bude pro řidiče přehlednější.                             Text a foto: -mrs-

Zatáčka u hospody zmizí, 
úsek bude přehledný

nice Velké Meziříčí, která provedla 
likvidaci požáru v motorovém pro-
storu. Požár se obešel bez zranění. 
Plameny napáchaly škodu ve výši 
15.000 Kč. Příčinou požáru byla 
s největší pravděpodobností tech-
nická závada na automobilu.   -pm-

Na dálnici D1 hořela dodávka

(Dokončení ze strany 1.) První zhruba v polovině příštího roku a druhá s tří-
měsíčním zpožděním. Většinou v nich budou byty 2+kk, ale i 1+kk a 3+kk. 
„Nejmenší má mít dvacet osm a největší dvaaosmdesát metrů čtverečních 
čisté bytové plochy,“ uvedl výkonný ředitel Realplusu Jiří Cendelín. Některé 
byty budou s balkony a každý dům bude mít pět garáží. Vybavení bytů 
počítá se standardním vybavením, tedy dlažby, obklady, podlahy a další 
zařizovací předměty. Klientské změny zařízení budou možné. „Zatím ne-
máme fi nální rozpočet, proto ještě nelze zmiňovat cenu bytů. Všechny jsou 
dosud volné, protože ještě není dotažen písemný kontrakt s dodavatelem 
stavby. Pak teprve zahájíme rezervaci,“ dodává Jiří Cendelín.

Vedle bytovek na Hliništích pokračuje i výstavba rodinných domů. 
Z původních čtyřiatřiceti parcel jsou v současné době volné už jenom 
čtyři. Nabízené pozemky byly o velikostech od asi šesti set po čtrnáct 
set metrů čtverečních, při ceně sedmi set padesáti korun za jeden metr 
čtvereční.                                                                   Martina Strnadová

Zájem je o městské i vlastní byty
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Příběh života a díla velkomeziříčského faráře 
Bohumila Buriana (1904–1958), od jehož úmrtí 
v dubnu tohoto roku uplyne půl století.

„Co od nás, křesťanů, chce dnešní doba? Nechce 
od nás zázraků. Chce především, abychom neztratili 
klid a zachovali rozvahu. Chce od nás, abychom byli 
vytrvalí a nebáli se života. Váš zjev budiž jasný, vaše 
slova pravdivá. A světu nesme poselství lásky.“

Bohumil Burian, 1953

Bylo 29. dubna 1958. Čtyřiapadesátiletý vel-
komeziříčský farář Bohumil Burian byl ten den, 
v dopoledních hodinách, pozván k  církevnímu 
tajemníkovi ONV soudruhu Antonínu Přibylovi 
„na kobereček“. Burian je pro osmapadesátiletého 
Přibyla, bývalého dělníka na pile, který po válce 
udělal poměrně strmou kariéru v KSČ, nebezpeč-
ný protisocialistický škůdce a jak doslova napsal 
do farářovy kádrové karty „fanatický přívrženec 
Vatikánu“. Nevíme přesně, jak jednání probíhalo, 
protože o něm dosud nebyl na-
lezen žádný záznam, ale farář 
Burian se po hodině sotva vy-
potácel z kanceláře a s vypětím 
sil došel na faru. Byl bledý, una-
vený. Hovořil o nátlaku, který 
na něj Přibyl vyvíjel. Udělalo 
se mu nevolno. Prosil, aby 
zavolali doktora. Jeho srdce 
už prodělalo jeden infarkt, od 
roku 1948 byl ve stálém stresu 
a napětí. Před nějakým časem 
dokonce žádal o předčasný in-
validní důchod, ale ten mu byl 
z jihlavského KNV zamítnut. 
Vzápětí na faru přispěchal dok-
tor Javůrek, který ho prohlédl 
a prohlásil, že musí ihned do 
nemocnice. P. Burianovi mož-
ná v té chvíli na mysli tanula 
modlitba, kterou často opako-
val i v kázáních: 

OKÉNKO KRAJE

Ministr vnitra ČR Ivan Langer představil v Jihlavě 
novinky reformy republikové policie. Ta i v případě 
našeho kraje počítá se vznikem Krajského ředitelství 
Policie ČR. Zásadním cílem reformy policie je moderní 
policie, tedy policie otevřená a vstřícná, policie, kte-
rou lidé budou vnímat jako tu, která pomáhá a chrání. 
Hlavními tématy pro setkání ministra se starosty byly 
novinky ve veřejné správě, elektronizace agend státní 
správy a především reforma policie a její dopad na 
kvalitu života v obcích. Očekávaným krokem bude 
už 1. 1. 2009 změna organizační struktury Policie 
ČR. V případě Vysočiny půjde o přechod okresních 
ředitelství v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě pod sprá-
vu Jihomoravského kraje (JmK). Dalším krokem bude 
už během letošního léta jmenování nového náměstka 
ředitele Policie JmK, který bude mít na starost start 
nového policejního ředitelství na Vysočině. „Prvním 
z šesti krajů, které čekají změny v podobě nového 
krajského ředitelství policie, bude patrně Vysočina. 
Jsou zde k dispozici vyhovující prostory a spolupráce 
s krajskou samosprávou je excelentní,“ uvedl Langer. 
Reforma se ve svých důsledcích projeví na činnosti 
základních útvarů, kde budou posíleny početní stavy 
na úkor úředních míst. Po dokončení reformy by na Vy-

Ministr Langer přijel představit reformu policie
sočině měl stoupnout počet uniformovaných policistů 
ze současných cca 1 000 na 1 600 osob, což se projeví 
především mezi dopravními policisty, kriminalisty, 
vyšetřovateli, ale i mezi pořádkovou nebo železniční 
policií. Už v tomto roce plánuje Ministerstvo vnitra 
ČR úpravu dalších policejních služeben na Vysočině. 
Nové zázemí pro příchozí veřejnost (recepce) pod 
názvem P1000 má být vybudováno na služebnách 
v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, Jihlavě, Novém 
Městě na Moravě a v Telči. Další dobré zprávy přivezl 
ministr vnitra i pro profesionální a dobrovolné hasiče. 
Roční ministerská investice ve výši 200 mil. korun 
na nákup hasičských cisteren pomůže po 5 letech 
i dobrovolným hasičům. Po této odsloužené době 
přejde technika od profesionálů právě k „dobrákům“. 
Ministerstvo pořizuje ročně zhruba 40 nových vozidel 
a dalšími asi sto miliony korun podporuje zhruba 75 
dalších konkrétních nákupů techniky pro obce. Letos 
by navíc měl vzrůst příspěvek na ostré výjezdy dobro-
volných hasičů. „Závěrem dubna bude za přítomnosti 
premiéra ČR Mirka Topolánka představen historicky 
největší projekt podpory dobrovolných hasičů,“ ještě 
prozradil Ivan Langer. O co konkrétně půjde, zatím 
důsledně tají.                                       Jitka Svatošová

Úzkost, tíseň v Getsemaně, 
svírá srdce Pána mého,
a ač krev mu smáčí skráně
vůli přijme Otce svého.
I já vůli Boží beze hlesu 
vždycky tiše, klidně snesu! 
Mezitím běžela farní hospodyně pro Burianovu sestru 

Boženu Doležalovou (1912–2005), která v té době praco-
vala v tzv. „traktorce“ a nechala jí vzkaz na vrátnici. B. 
Doležalová později vypověděla: „Vzkázali mi do továrny, 
že bratr musí do nemocnice, abych mu pomohla. Bylo 
zrovna před obědem, měla jsem rozvážet obědy a nemoh-
la jsem jen tak odejít. Vrátný, který byl komunista a do 
kostela vůbec nechodil, mi v té chvíli řekl: ‚Doležalová, 
máte jít na faru, pana faráře znám, jede do nemocnice, 
neotálejte.‘ – ‚Ale jak to mám udělat?‘ – ‚Nestarejte se 
a běžte, já to zařídím, zavolám ženským do kanceláří, oni 
se postarají.‘ V té chvíli jsem netušila, že jde o vteřiny. 
Utíkala jsem na faru, aby mi neujeli. Přiběhla jsem do 
bratrova pokoje, ležel v posteli, měl radost, že mě vidí 

a přál si, aby byl před pobytem 
v nemocnici zaopatřen. Za vše 
děkoval. V té chvíli kaplan Vitula 
něco spravoval u auta, aby mohli 
odjet do třebíčské nemocnice, 
a prohlásil, že jen co to dodělá 
a umyje si ruce, přijde udělit 
svátost nemocných. Přítomen 
byl naštěstí kaplan P. Jaroslav 
Procházka. Ten se hned nabídl 
a svátost udělil. Bratr očima 
pokorně poděkoval. Usmál se ta-
kovým šťastným úsměvem. Podal 
nám ruku. V tu chvíli kaplanovi 
vyhrkly slzy. A najednou se bratr 
dvakrát prudce nadechl. A Otec 
Procházka udiveně pronesl: ‚Pro-
boha, on umírá! To není možné…‘ 
Bratr otevřel oči a skonal. Klekli 
jsme u postele a modlili se.“ 
Miloš Doležal, redaktor ČRo Praha

(Další díl v č. 17.)

DO NEBE SE NEJEDE V KOČÁŘE !

Maturitní portrét B. Buriana. 
Foto: archiv MD 

Pestrou směsicí různorodých 
dovedností dětí byla školní aka-
demie Základní školy Sokolovská 
Velké Meziříčí. V úterý 8. dubna 
ve velkém sále Jupiter clubu účin-
kovali žáci školy dokonce ve třech 
vystoupeních. Prvními dvěma do-
poledními programy pobavili své 
spolužáky a kamarády z prvního 
a druhého stupně školy, odpoled-
ne se pochlubili svým umem před 
rodiči a dalšími diváky.

V programu pochopitelně ne-
mohla chybět hudba ani pohyb. 
Vystoupení hudebních skupin tak 
střídaly sportovní ukázky karate, 
basketbalu či driblování s míčem. 
Došlo také švihadla, kotouly, stoje 
na hlavě a další cvičení s hudbou 
žáků t řetí t ř ídy. Šesťáci zase 
nadchli publikum skvělou prací 
s lasem a bičem. Nebyla by to ta 
správná akademie, kdyby se na 
ní netančilo. Taneční kroužek se 
vystřídal s ukázkou irských tanců. 

Přítomným zazpívali mladí rocke-
ři, šesťáci a sedmáci ze skupiny 
Proxima, kteří se doprovázeli na 
baskytary a bicí. Znalostí anglič-
tiny se zase děti blýskly v nacvi-
čené scénce, ale také v písničkách. 

Žánr vážné hudby doplnila hra na 
violoncello a akademii zakon-
čila zpěvem Harmonie. Celým 
pořadem diváky provázeli žáci 
devátých tříd.

Text a foto: Martina Strnadová 

Děti se předvedly na akademii

Originální kabaret aneb Nekonečný koktejl písniček, scének, jak 
k zasmání, tak i k poučení. Slavné divadelní představení je inspirované 
francouzskými a německými mistry černého humoru i grotesky A. 
Jarrym, Ch. Morgensternem a mnohými dalšími. Komediograf, který 
využívá otevřené kabaretní formy a jedinečným způsobem spojuje v je-
den celek písně, dramatické, básnické, literární a taneční výstupy, se 
poprvé představil také velkomeziříčským divákům. Herci Pavel Liška, 
Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Marek Daniel, Mariana Chmelařová, 
Miroslav Kumhala a Marie Ludvíková nabídli groteskní skeče a písnič-
ky o možném i nemožném. Vše uváděl známý herec Tomáš Matonoha 
coby moderátor, hudbu složil Mario Buzzi a Zdeněk Král.

Komediograf je velmi pozoruhodný způsob divadelního předsta-
vení. Formou kabaretu, což je skladba písní, dramatických výstupů 
a klaunských čísel, grotesky a černého humoru, nesmyslu a paradoxu, 
vypráví o dnešní době. Někdy cynicky, jako třeba ve hře Cigárpauza 
v Temelíně či ve scénce o důchodcích nazvané Podzimní květy. Jindy 
zase poučně – například ve hře Smrtonosná spirála závisti, kde ukazuje, 
jak se šíří závist mezi obyčejnými houbaři. Pavel Liška exceloval jako 
Jaroušek Rydl v recitaci tragikomické písně Čekali jsme jaro, zatím 
přišel mráz. Romanticky naopak působila jeho písnička o listonošce 
Laďce, kamarádce z Líšně, která si prý představovala, že bude cestovat 
jako ty dopisy. Závěr pak patřil taneční skupině Alfa, která na Bizetovu 
Carmen či Beethovenovu Osudovou předvedla Tanec jazyků. Přičemž 
herci a herečky stáli na pódiu s otevřenými ústy a těmi, kdo „tančili“, 
byly jejich jazyky…                                                                       Iva Horká

Komediograf přijel do Velkého Meziříčí poprvé

Hlavní esa Komediografu – Tomáš 
Matonoha, který působí jako šéf, 
a populární herec Pavel Liška v roli 
Jarouška Rýdla (vpravo). 

Foto: Iva Horká

Aktéři Komediografu, jež se přestavili v Jupiter clubu 11. 4. 2008. 
Foto: Iva Horká

Která je lepší? O to „bojova-
ly“ minulou sobotu ve velkém 
sále Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí rodiny z celé Vysočiny, 
aby se utkaly v soutěži »Krásy 
každé generace«. Tu pořádala 
Základní organizace Českého 
svazu žen z Velkého Meziříčí 
spolu s dalšími partnery, Jupiter 
club nevyjímaje.

Soutěž, které se zúčastnily 
především zástupkyně něžněj-
šího pohlaví, tvořilo pět kol. Ta 
prověřila bystrost a dovednost 
šesti rodin ze všech koutů Vy-
sočiny, a to například ve stavě-
ní stanu nebo omotávání člena 
družstva toaletním papírem. 
Jako nejúspěšnější vyhodnoti-
la porota rodinu Vencovských 
a Pechových z Lípy u Havlíč-
kova Brodu. Ti tak postoupili 
do republikového pokračování 
soutěže. Za velkomeziříčský re-
gion soutěžila rodina Odehnalo-
va – maminka Gerda a osmiletý 
syn Jiří – s adoptivní babičkou 
Jiřinou Kácalovou. Pravý děde-
ček si totiž zlomil před soutěží 
nohu, a tudíž se nemohl zúčast-
nit. „Naše“ rodinka vybojovala 
skvělé třetí místo. Nad vším do-
hlížela odborná porota, ve kte-
ré zasedli zástupci kraje (např. 
Marie Černá) i našeho města 
(J. Komínek) a další členové.  
V doprovodném programu se 
představili žáčci mostišťské 
školy a dívčí kapela A.T.P. (Able 
To Play). Tu založila Lenka 
Vasková ze základní umělecké 
školy ve Velkém Meziříčí a nyní 
děvčata hrála pod vedením Petra 
Němce. Soutěžním pořadem po 
celé odpoledne provázel ředitel 
Jupiter clubu Milan Dufek.

Iva Horká, KrÚ 

V Jupiter clubu soutěžily rodiny kraje

Ryze dívčí kapela A.T.P. z Velkého Meziříčí hraje a zpívá ve složení Žaneta 
Havelková, Jana Sklenářová, Marie Zlámalová, Patricie Hammerová, Iveta 
Špačková, Veronika Floumová a Lucie Komínková. 

Foto: Iva Horká

Rodina reprezentující náš region. Zleva: Jiřina Kácalová, Gerda a Jiří 
Odehnalovi z Velkého Meziříčí. Snímek je zachycuje během stavění sta-
nu, jedné ze soutěžních disciplín.                                       Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

Seriály na (nepravidelné) pokračováníNarozky bez šesti
Vypadá, že správné narozeniny se neobejdou bez alkoholu (u těch men-

ších bez rychlých špuntů, které je jen učí, jak pít v budoucnu). Správné 
narozky musí mít šest bodů, bez kterých to prostě nejde: 
● Musí se oslavit: to, že jsme vyrostli, že jsme něco za ten rok dokázali, 

se musí připomenout v každém věku, zvláště dětském. 
● Nejsou možné bez přátel. Je sice pravda, že jich vždycky nemůžeme 

pozvat tolik, kolik máme právě let, ale do posledního školního roku by-
chom to mohli dětem dovolit. Když někoho pozveme, musíme mu dát 
přednost. Učit se to a opakovat, je důležité pro malého i velkého. 

● Narozeniny nejsou možné bez dortu anebo podobné laskominy. Tvoři-
vosti se meze nekladou, čokoládové brontosauří bobky, přesněji boby, 
potěší jednoho stejně jako jiného kytice z uzenin. 

● Narozeniny se neobejdou bez dárků. Člověk přemýšlí, jak něco pěkně 
říci, případně vyťukat na klávesnici, důležitější je však ukázat to skut-
kem, tedy dárkem. Slova sice hřmí, ale skutek neutek.

● Narozeniny se neobejdou bez svíček, to až v pozdním věku můžeme 
počítat, zda nebude levnější je jen naznačit sněhem na čokoládové 
polevě. 

● Narozeniny nejsou možné bez modlitby. Život je dar, za který Bohu 
(i rodičům) děkujeme, život je hledání cíle, které svěřujeme tomu, kdo 
vidí dál než my. A každá oslava je předchutí slávy nebeské, té krásné 
budoucnosti, ke které se každým rokem o další krok přiblížíme.

Podle článku Juliette Levivierové Vše nejlepší k narozeninám, který 
vyšel v časopise Famille chrétienne č. 1577, v dubnu 2008 zpracoval 

P. Jan Peňáz.

Dne 29. dubna 2008 uplyne pa-
desát let od smrti P. Bohumila Bu-
riana (1904–1958), faráře z Velkého 
Meziříčí. Působil zde jako kulturní 
mecenáš, byl přítelem básníků, ma-
lířů a hudebníků i spoluautorem 
knížky o regionální historii. (Též 
viz strana 3.)

Na jeho duchovní odkaz vzpo-
meneme při večerní bohoslužbě 
v neděli 27. dubna 2008 v 18 hodin 
ve farním chrámu Páně ve Velkém 
Meziříčí. Po ukončení bude násle-
dovat pásmo z Burianových úvah 
a textů, které přečte herečka Jana 
Franková.                   P. Jan Peňáz

Foto: archiv MD

Uplyne padesát let od úmrtí 
P. Bohumila Buriana

Budou žehnat motorkám
V neděli 20. dubna 2008 ve 13.30 hodin se na Masarykově náměstí ve 

Velké Bíteši uskuteční žehnání motorek. Součástí bude spanilá jízda.
Srdečně zvou bítešští motorkáři. 

Ani špatné počasí neodradilo 
děti z Velkého Meziříčí, Borů 
a Velké Bíteše od účasti v míst-
ním kole soutěže Zelená stezka 
– Zlatý list. To se uskutečnilo tuto 
sobotu v přírodním parku Balinské 
údolí ve Velkém Meziříčí. Dětské 
kolektivy si zde mohly ověřit 
své znalosti o přírodě. Tentokrát 
poznávaly ptáky, určovaly druhy 
stromů podle plodů, zodpovídaly 
otázky z astronomie a zamýšlely se 
nad tím, jak pomoci volně žijícím 

Zelená stezka Zlatý list
živočichům v nouzi. Nechybělo 
ani botanické stanoviště, kde 
děti přemýšlely o přizpůsobení 
rostlin stanovištním podmínkám. 
Celou akci pořádal Český svaz 
ochránců př írody Kněžice ve 
spolupráci se Střediskem ekolo-
gické výchovy Ostrůvek. Vítězné 
kolektivy z Borů a Velké Bíteše 
postupují do krajského kola, které 
se uskuteční v polovině května na 
Pelhřimovsku.      

 -text a foto: ja-

Vzhledem k tomu, že se nám 
v redakci v poslední době sešlo ně-
kolik 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 zkratkou 
-K-, dále o  rozverné Dopisy z Peru 
od Kláry Dvořákové z Prahy, rodač-
ky z Velkého Meziříčí; pak o nauč-

ný Cestopis z Hong Kongu (nebo 
také reportáž z Jihovýchodní Asie) 
Aleše Poláška z Tasova, originální 
práci Věruše Pavliše na téma světla 
v našem městě nazvaná Zapomenu-
tá výročí. Připravili jsme pro vás 
také povídání Do nebe se nejede 
v kočáře o životě velkomeziříčské-
ho kněze Bohumila Buriana od 
Miloše Doležala, redaktora Českého 
rozhlasu Praha. 

Přehled seriálů
Pro lepší orientaci přinášíme 

malý přehled co, kdy a kde vyšlo.

Seriály najdete v drtivé většině 
na straně 4, vždy pod kolonkou 
Příspěvky od čtenářů. Příběh živo-
ta a díla velkomeziříčského faráře 
Bohumila Buriana (1904–1958), 
od jehož úmrtí si v dubnu letošní-
ho 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, 15/2008. Příští v č. 17.

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.

Hong Kong: První část vyšla 
v č. 11, další v č. 13 a 15. Dnešním 
číslem seriál končí.

Zapomenutá výročí (Světla): Prv-
ní díl vyšel v čísle 14, další v č. 16. 

Do nebe se nejede v kočáře: Prv-
ní díl vychází dnes (č. 15) na straně 
3. Další díl uveřejníme v č. 17.

(Chybějící čísla novin jsou čtená-
řům k dispozici v redakci.)

Iva Horká

Kromě tuhy se zde doplňkově pro 
chemický průmysl těžíval také pyrit 
neboli kyz železný (dvojsirník žele-
za), krychlově krystalický mosazně 
žlutý nerost, jenž má zlatě kovový 
vzhled a který je hlavní surovinou 
pro výrobu kyseliny sírové. Ovšem 
trvalým problémem byl v Tresném 
velký přítok důlních spodních vod 
– až 400 litrů za minutu –, který 
velmi znesnadňoval veškeré dobý-
vací práce. Grafi t se původně zpra-
covával metodou plavení: nejprve 
se rozemílal v kulových mlýnech, 
smíchal se s vodou, nechal se sté-
kat po žlabech a pak se usazoval 
v nádržích jako tuhový kal – ten se 
přečerpával, lisoval a vysoušel. Od 
r. 1957 se namísto tradičního pla-
vení zavedla zbrusu nová metoda, 
a sice fl otace, což je rozdružování 
jednotlivých složek těživa na prin-
cipu jejich rozdílné smáčivosti, 
případně oddělování pevných látek 
z vody pomocí provzdušňování. 
Flotační koncentrát se po vysušení 
v pecích ještě domílal a domělňoval 
v mlýnech. Většina této „grafi tové 
rafi nády“, jíž se tu např. v posled-

ním roce těžby získalo fl otací z 26 
kilotun těživa plných 11 kilotun, 
putovala do Polska. (Kilotuna, to 
je samozřejmě 1 000 tun.) Koncem 
19. století byl grafit používán na 
výrobu tuhových kelímků, které 
nacházejí své uplatnění v metalur-
gii – ve slévárenství; kromě toho 
byl v tomto oboru určen i pro vy-
mazávání forem. Pochopitelně, že 
dalším „tuhovým“ odvětvím byla 
výroba tužek, které se koneckonců 
podle tuhy i nazývají, a barev. Velká 
část tehdy expedované tuhy se prý 
vozila až do Velké Británie, ale znač-
né množství odebírala také továrna 
na výrobu tužek fy Hardtmuth ve 
Vídni. Po druhé světové válce našel 
tento materiál uplatnění opět v tuž-
kárnách, tentokrát šlo např. o Koh-i-
noor/Hardtmuth České Budějovice; 
a zase jsme tu u příbuzenského uhlí-
kového vztahu tuhy a diamantu, byť 
jaksi nepravého a ne zcela patřičné-
ho: vždyť Koh-i-noor, podle něhož 

Zde začínám skutečnou prohlídku města. Fascinují mě jednoznačně 
zdejší mrakodrapy. Jedna úžasná budova vedle druhé se zářícími skly 
a „high-tech“ fasádami v odpoledním světle. Beru foťák a přes veškerý 
údiv směruji objektiv na tu nejvyšší. Musím se hodně zaklonit. Po mé 
pravici stojí třetí nejvyšší budova 
světa TWO ifc, dosahující 420 metrů, 
s mnoha obchody a zábavním cent-
rem, postavená v roce 2003. Kráčím 
okolo sídla hlavního poštovního úřadu 
a dle plánku pokračuji na náměstí Exchange se třemi mrakodrapy ve tva-
ru válců. Ano, zde sídlí hongkongská burza. Velice praktický je systém 
nadúrovňových chodníků s jejich kilometry dlouhými přechody. Po čase 
jsem se vyznal i v neko-
nečných propletencích 
desítek obchodních 
domů, které svými kli-
matizovanými chodba-
mi umožňovaly stovky 
metrů dlouhé průchody. 
A usnadnily tak složité 
kličkování mezi rozsáh-
lými komplexy budov. 
Kousek od náměstí 
Statue Square, kde stojí 
památník obětem obou 
světových válek na 
zeleném koberci v po-
době krátce střiženého 
trávníku. Jakoby se krčí 
starobylá administrativ-
ní budova z roku 1912 
mezi moderní zástav-
bou mrakodrapů. Ale 
dva stožáry s vlajkou, 
umístěné na jejích 
horních ochozech, se 
přehlédnout nedají. Na 
levém je menší vlajka 
provincie Hongkongu 
na rozdíl od vedle umístěné rudé vlajky Čínské lidové republiky. Což 
i dnes signalizuje, že budova stále slouží svému účelu. Společně s přiléha-
jící ulicí, křižující již od roku 1904 městské, nostalgické, úzké dvoupod-
lažní tramvaje. Projíždějící na souběžné trase s pobřežím. Samozřejmě 
mají svůj starobylý protokol. Vstup je vzadu, během jízdy se pasažéři snaží 
dostat dozadu. A když ukončí jízdu, jízdné platí vhozením dvoudolarové 
mince do schránky. Také je odtud vidět na původní cihlovou stavbu Čínské 
banky, která je hned o sto metrů vedle pokořena novým monumentálním 
skvostem ze skla a betonu, vyhnaného do výše 315 metrů počátkem no-
vého milénia. K hlavnímu vchodu přicházíte po červeném koberci a po 
stranách na masivních mramorových obkladech je nepřehlédnutelný 
chromový nápis Bank of China Tower, umístěný hned pod čínskými 
znaky. Všechnu krásu kolem budovy dotváří mohutné schodiště jak jinak 
než z leštěného mramoru. Na kraji obohaceno menším architektonickým 
dílem v podobě mozaiky kaskádového vodopádu s bonsaemi a tújemi ve 
tvaru koule. Tomu říkám, co znamená předcházet si své klienty. Jenže 

Malý seriál lokální mineralogie (15)
Velké Tresné II

se zmíněná fi rma jmenuje, to byl 
přece onen slavný, velký a krásný 
diamant, možná ten nejslavnější ze 
slavných. Nu a české tužky, to je ve 
světě také pojem. Grafi t však začal 
v atomovém věku být používán také 
jako moderátor čili jako zpomalovač 
rychlých neutronů v určitých typech 
jaderných reaktorů. Bůhvíproč se 
tak začalo někdy v osmdesátých 
letech minulého století říkat také 
televizním či společenským řeční-
kům, kteří nás provázejí nejrůzněj-
šími přenosy, akcemi a všelijakým 
vyhlašováním nejprapodivnějších 
kulturních i nekulturních cen; že 
by tedy jejich moderování také 
spočívalo v pohlcování energie 
okolí a ve zpomalování procesů? 
Nu což, plané žvanění některých 
z nich by tomu snad i odpovídalo… 
Spád pořadu opravdu jakoby zpo-
malují… Fyzikálně-technickým 
moderátorem může být voda, těžká 
voda D

2
O, teoreticky i ropný parafín 

– ale snad nejlépe právě grafi t, jenž 
je pro tento účel také nejvíce použí-
ván. Moderátory zpomalují rychlé 
neutrony uvolněné štěpnou reakcí, 
a proto musí jít o látky obsahující 
lehké atomy; srážkami s nimi totiž 
neutrony uvolněné z jaderného pa-
liva ztrácejí svou původní energii. 
Hlavní uplatnění moderátorů je 
v těch typech reaktorů, které pracují 
na bázi pomalých neutronů – tedy 
ne u všech –, a dále ve štítech, které 
před neutrony ochraňují personál. 
Grafit je coby dobrý elektrický 
vodič využíván v elektrotechnice, 
ale své uplatnění má i při výrobě 
maziv atd. V tresenských grafi to-
vých dolech se nalezlo také velké 
množství dalších nerostů. Kromě 
hojného grafi tu a pyritu zde byly 
dle literatury popsány také málo 
známé minerály (abecedně řazeny) 
alunogen, auripigment, epsomit, 
evansit, halotrichit, jarosit, černý 
melanterit + známější realgar, sád-
rovec a jiné. 

Pokračování v čísle 17: 
Bochovice a Hostákov.

-vp.

výtvorů vyrážejících dech je zde jako hub po dešti. A pro místního oby-
vatele je to už všední podívaná. Jedna bankovní instituce vedle druhé se 
předhání co do své velkoleposti. Jako další z mnoha, komplex na Citibank 
Plazza. Dvě skleněné věže stojící vedle sebe spojené do tvaru písmene „L“. 

Připadám si proti těmto obrům jako 
nic spolu s kostelní věží, se zvonem 
a vyvýšenými okny zachovalé kated-
rály St. John. Gotický kostel z roku 
1849 je velmi zachovalým muzejním 

kusem z málo dalších koloniálních památek v bezprostřední blízkosti. Je 
toho důkazem i Government House, domov 25 guvernérů z roku 1855. 
Právě tyto stavby tvořily dávnou dominantu města. Jak jsem se později 
přesvědčil z obrazových rytin v mosazi umístěných v nedalekém Chong 
Kong parku. Menší oáza klidu od shonu bouřlivě pulzujícího velkoměsta. 
Stále pěšky, dosud udiven bezprostředním okolím, stoupám do svahu 
kopce. Už jen pár desítek metrů mě dělí od stanoveného cíle. The Peak 
Tram je označení nástupní stanice, která už od roku 1888 dopravuje za osm 
minut lanovkou jezdící po kolejích na nejvyšší bod ostrova. Vysoká hora, 
které se říká Peak. Na výběr jsou jízdenky v ceně 22 HKD jednosměrná 
nebo i zpáteční za 33 HKD. Po dobrodružné jízdě překonávající převýšení 
373 metrů v 45 stupňovém sklonu přivítá cestující futuristická, velmi 
výstřední sedmipatrová rozhledna. Skýtající obchodní dům, restaurace 
i zábavní atrakce typu „jízda skrze minulost Hongkongu“, „Věřte, nevěřte“ 
nebo video hernu v průsvitné světélkující kouli pro několik desítek hráčů. 
Nejen za všechny atrakce se musí platit nemalý peníz. Rovněž platím za 
vstup 20 HKD velmi milé čínské dívce ve slušivém kostýmku za pultem, 
oddělujícím samotnou vyhlídkovou terasu na posledním patře. Nabízí se 
mi tak okouzlující výhled na město neobvyklých, fascinujících kontrastů. 
Zapadající slunce nad Victoria Harbour dodává zářícímu Jihočínskému 
moři zvláštní třpyt. A gigantické mrakodrapy pode mnou záhy vypadají 
jako osvětlené domečky pro panenky. Působícím dojmem z tak nepře-
berného množství neónů a světelných reklam.

Zdá se, že život v Hongkongu běží rychleji než v kterémkoli městě na 
světě. Panorama této asijské metropole je kombinací prosperující eko-
nomiky a uvědomělé funkčnosti, stále mění tvář. Nikde jinde nenajdete 
východ a západ v tak poklidném soužití. Skromnost a umírněnost, vedle 
mobilních telefonů a kapitalismu. Vzkvétající velkoměsto 21. století, jehož 
hnací silou 
je pracovi-
tost jeho 
obyvatel. 
Mystické 
místo, co 
si jen tak 
s ničím 
nezadá… 
Rozhodně 
stojí za po-
dívanou.

Text 
a foto: 

Aleš Polá-
šek

(Konec 
seriálu)

Cestopis z Hong Kongu
Hongkong – město kontrastů

(Pokračování z čísla 13)

Government House, domov 25 guvernérů z roku 1855.

Bank of China Tower. Skvost ze skla a betonu 
vyhnaného do třísetpatnáctimetrové výše po-
čátkem nového milénia.
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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

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.

Léčba duše a těla – Bachova květová terapie
Příčiny nemocí tkví v lidské mysli, což vede k narušení tělesných 

funkcí, protože mysl automaticky řídí duševní i fyzický stav člověka. 
Dr. Edward Bach (1886–1936) z londýnské nemocnice zjistil, že lékaři se 
málo nebo vůbec nezajímají o pacientův duševní stav nebo jejich povahu, 
což on sám považoval za klíč k nemoci a uzdravení. Počátkem r. 1919 
získal místo bakteriologa v Londýnské homeopatické nemocnici a začal 
studovat homeopatii.

V září r. 1928 při své cestě do Walesu objevil dvě z jeho budoucích esen-
cí – kejklířku skvrnitou a netýkavku žalostnou. Po návratu z nich připravil 
homeopatický lék a začal s velkým úspěchem léčit své pacienty.

Postupně objevil 38 esencí s přesným udáváním účinku. Tyto esence 
jsou připravovány z květů nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů, 
jsou zcela bezpečné a vhodné pro všechny věkové kategorie i těhotné ženy. 
Nevyvolávají závislost, nežádoucí účinky ani alergii a mohou se bezpečně 
kombinovat se všemi formami léčení. Bachovy esence jsou vyráběny 
v Mount Vernon v oxfordském hrabství, kde Dr. Bach žil a pracoval.

Pravidelné, nepoškozené květy se v plném květu odstřihávají, aby se 
jich nedotkla lidská ruka a nechávají se spadnout na hladinu vody v misce 
a pak se zpracovávají.

Nejznámější z esencí je tzv. Krizová nebo také Kapky první pomoci. 
Je složena z pěti esencí a používá se při jakémkoliv psychickém otřesu 
a zamezuje následkům šoku. Pomáhá zvládnout nepříjemné události, např. 
nehody, návštěvu zubaře, operace, špatné zprávy atd.

Tuto „krizovku” používají strážníci v Londýně, pokud se dostaví k ne-
hodě dřív než lékař. Jejím podáním se u zraněných zamezí následkům 
šoku, a tím může dojít pomocí esence i k záchraně života.

S Bachovou květovou terapií pracuje Milada Pavlíčková, brněnská 
terapeutka a spisovatelka. O svých zkušenostech při léčbě pacientů 
s Bachovými esencemi, jejich seznam a léčivé účinky popsala ve své 
knize Léčba duše a těla. Paní Pavlíčkovou vyhledávají pacienti nejen 
z ČR, má už i své pacienty v Brazílii, ve Švýcarsku a Anglii.

Tyto esence, jak tvrdí paní Pavlíčková, je třeba namíchat přímo na 
osobnost člověka, jinak mu sice neuškodí, ale také nepomohou. Dají se po-
užít na nejrůznější onemocnění (cukrovka, záněty,…), ale také psychická 
vyčerpání (deprese, různé psychózy, nejistota, stres, koktavost,…). Paní 
Pavlíčková přijala mé pozvání a ve spolupráci s JC Velké Meziříčí jsme 
společně připravily přednášku Léčba duše a těla, která bude o účinnosti 
esencí na lidský organismus, o správné volbě esence a jejím použití.

Po přednášce proběhne autogramiáda knížky paní Pavlíčkové.
Z organizačních důvodů prosím zájemce o přednášku o nahlášení účasti 

spolu se zaplacením vstupného nejpozději do 26. 5. 2008.
Kontakt: Libuše Kotoučková, mobil: 732 380 517. „Všechny nemoci 

jsou vyléčitelné, stačí odstranit příčinu – negativní přístup k životu“ 
(M. Pavlíčková).                                                                                           -pi- 

Všichni jste srdečně zváni, s láskou Libuše Kotoučková

Čerpací stanice 
JET Velké Meziříčí 
přijme pracovníka 

na obsluhu ČS.

Tel.: 566 520 377.

! ! !POZOR!!!
Půjčky až do 2 milionů.

Hypotéky do 10 milionů

ze zajištěných fi nančních 

zdrojů ve ŠVÝCARSKU

 –díky nízkému kurzu 

nejnižší úroky

v ČR a SK!!!

Tel.: +420 721 606 487

Předpoklady:
● SŠ nejlépe ekonomického 

směru,
● znalost mzdových předpisů,
● komunikativní schopnosti,
● spolehlivost, fl exibilita.

Nabízíme:
● zajímavé platební ohodnocení,
● fi remní benefi ty.

Bližší informace na tel.: 
602 976 768.

Přijmeme
mzdovou účetní
PřijmemePřijmeme
mzdovou účetnímzdovou účetní

!!!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.

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93

594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě

nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.

Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

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

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 

pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 

pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540

Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

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

nemoconsult@nemoconsult.cz

Úklidová fa
přijme s okamžitým nástupem

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.

Přijmu pracovníka 
na místo údržby.

Ihned!
Nástupní plat 17.000 Kč měsíčně.

Tel.: 608 885 771.

Zájemci se mohou hlásit u ředitele Technických služeb, 
tel. 566 523 245, 724 281 452.

Dne 28. 5. 2008 se koná v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí přednáška 
s brněnskou terapeutkou a spisovatelkou Miladou Pavlíčkovou 

Léčba duše a těla – Bachova květová terapie.
Začátek přednášky v 16 hodin (trvání dvě hodiny).

Po přednášce proběhne autogramiáda knihy M. Pavlíčkové Léčba duše a těla.

Nahlášení účasti a zakoupení vstupného v částce 80 Kč nejpozději do 26. 5. 
2008 u organizátorky přednášky Libuše Kotoučkové, mob: 732 380 517.

Půjčovné 250 Kč

za 24 hodin.

Objednávky na telefonu 
731 501 778.

Drápelová Renata
sjednatel pojištění

bankovní úvěrybankovní úvěry
a hypotéky od 2 %a hypotéky od 2 %

tel. 774 511 300

Tel.: 777 555 978.

Firma Ligno Měřín přijme

na provozovnu Pavlínov.

Kontaktní telefon 
566 544 324, 603 208 934.

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

elektrikáře – nejlépe autoelektrikáře
(není podmínkou),

vhodné i pro důchodce.
Kontakt J. Trutna 731 168 951.

– havajská
– anticelulitidová
– ruční lymfomasáž

Tel.: 728 382 202.

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

Rychlé půjčkyRychlé půjčky

bez poplatků předem.bez poplatků předem.

Tel. 777 571 593.

Pronajmu v Křižanově na 
náměstí nebytové prostory 
v přízemí. Vhodné např. pro 
obchod, rychlé občerstvení atd.

Tel.: 604 340 823.

Žaluzie, sítě,

plovoucí podlahy, PVC.

Caha, Trnava 194
602 950 763

Námestí 84, Velké Mezirící

LASER DELENÍ POPISOVÁNÍ GRAVÍROVÁNÍ

www.tzreklama.cz

Přijmeme prac. na brigádu 
(i důchodce).

Prac. doba 2–3× v týdnu 
4 hodiny odpoledne.
Tel.: 604 214 453.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Prodám

■ Renault Laguna, 1,8 benzin, 
r. v. 1999, zlatá metalíza, automa-
tická klimat., litá kola, el. ovládání 
všech oken, palubní počítač, rádio, 
koupeno v ČR, dva majitelé – 1. 
majitel pan Miroslav Donutil – he-
rec. Ujeto 125 km, servisní knížka, 
velmi pěkný stav. Cena 98.000 Kč. 
Tel.: 603 263 657.

■ Křidlici Bramac (červe-
nohnědá). 700 ks levně. Tel.: 
721 220 454.
■ Zachovalou kuchyňskou linku 
z masivu a kombinovaný sporák. 
Cena dohodou. Tel.: 605 705 657.
■ Za zlevněnou cenu 8 m3 pil. 
kulatiny SMRK . Cena za 1 m3 
1.200 Kč. Hmota se nachází na 
odvozím místě v k. ú. Velké Mezi-
říčí. Tel.: 566 523 318 po 18 hodině.
■ Mladou kozu. Telefon č.: 
605 070 716.
■ Kočárek pro dvojčata – Bambi-
no, 4 kombinace, 2 přenosné tašky 
na děti s odepínací střískou, zvlášť 
polohovací opěrky zad, nafukovací 
kola, síťka na hmyz. Málo používa-
ný. PC – 10.000 Kč, nyní 5.000 Kč. 
Tel.: 731 509 837.         (Pokr. str. 6.)



■ 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.
■ 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 RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.

Pronájem

■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteši. Tel.: 608 411 246.
■ Hledám pronájem bytu 1+1. 
Spěchá. Tel.: 724 773 803.
■ Pronajmu byt 1. kategorie 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 602 718 096.
Různé

■ Hledám spolujezdce, jezdím 
každý všední den směrem Vel-
ká Bíteš před 6 hodinou. Tel.: 
737 842 693.
■ Žena v ID hledá brigádu. Okolí 
VB. Tel.: 737 825 888.

■ Náhradní díly z Opel Kadetu 
1,6 třídveřového – auto k likvidaci. 
Tel.: 608 058 647.
Koupím 

■ Jawu–ČZ 175, 250 kývačka, bez 
SPZ. Tel.: 728 737 425.
■ Stadion S1, S11, S22, S23. Tel.: 
737 524 676.
■ Stavební míchačku, objem cca 
150 l. Tel.: 724 063 875.
■ Ladu 2101–2107, Samaru, Nivu, 
Polský Fiat 125, Fiat 131 Mirafi ori, 
132, 128, Zástavu. Vše v jakémkoliv 
stavu, bourané, vrak, i bez dokladů 
na díly. Tel.: 608 812 212.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. 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, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír 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

■ Prodám novější RD 4+1 u Kři-
žanova s velkou zahradou. Tel.: 
775 214 919.
■ Prodám byt 3+1 na ulici Bezru-
čova. Tel.: 606 662 872.
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Koupím byt ve V. Meziříčí. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím RD nebo poze-
mek 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.
■ Koupím RD ve V. Meziříčí. Tel.: 
731 508 270.
■ 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.
■ 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.
■ Koupím ve VM rodinný domek 
i k rekonstrukci. Tel.: 776 584 310.

■ 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

■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Piště, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
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Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Hledáme menší byt 
ve VM a okolí.

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Palivové dříví, 400 Kč/m3. Tel.: 
732 221 288.
■ Cyklistickou sedačku na kolo. 
Po jednom dítěti. Cena 500 Kč. 
Přilbu na kolo pro tříleté dítě. Cena 
100 Kč. Tel.: 776 705 412.
■ Yamahu FZR 600 r. v. 91, super 
stav, super jarní cena 36.000 Kč. 
Tel.: 604 546 758.
■ Konzumní brambory 50 kg 
– 150 Kč, 25 kg – 100 Kč. Tel.: 
776 625 575.
■ Seno 1 q/150 Kč, siláž 25 vago-
nů, à 60 Kč/1 q, prasata, selata. Tel.: 
725 552 447.
■ Kamna nová, barva černá, vpředu 
částečně ozdobená – prosklená dvíř-
ka, palivo dřevo, vhodná do haly 
– možné použít jako vložku do krbu 
– není to sériová výroba, komín sta-
čí 15 cm průměr. Tel.: 776 008 310.
■ Černá štěňata labradora. Lev-
ně. Tel.: 777 671 667.
■ Plynový kotel Protherm 
– 24 KOV. Cena dohodou. Tel.: 
605 073 728.
■ Některé nové i starší díly na 
Jawu 350. Kompletní válce, nebou-
raný rám a jiné. Tel.: 608 204 557.
■ Škodu 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.
■ Chladničku zn. Polar, 162/18, 
6 měs. používaná, jako nová. Cena 
dohodou – levně. Tel.: 773 455 060.
■ Květuschopné velkokvěté 
rododendrony a azalky, velmi 
levně. Tel.: 728 921 186.
■ 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, křídlo střední velikosti, 
fi rma Hlucháň 1923, černé barvy. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 219 
(večer).
■ Koně, klisnu Českého teplokrev-
níka. Stáří 9 měsíců. Je s PP, zdravá, 
hodná a pěkná. Tel.: 737 462 539.
■ Pračku Whirpool Ave 7316 
– šestý smysl. Rok zakoupení 
7/2007. Nová. 6.500 Kč. Tel.: 
739 917 846.
■ Konzumní brambory, Marabel, 
Filea. Tel.: 608 078 337.
■ 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.
■ Vepře 32 Kč/kg po domluvě mož-
no v půlkách. Tel.: 777 972 919.
■ Brambory konzum a na sázení, 
odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Krmnou řepu. Tel.: 723 566 828 
po 19. hodině.
■ Manželské dvojlůžko s úložným 
prostorem. Lze použít i jednotlivě. 
Cena dohodou. Sedací soupravu 
– gauč a dvě křesla. barva hnědá. 
Cena dohodu. Vše velice zachovalé, 
odvoz zajistím. Tel.: 608 631 131 po 
16. hodině.

Nabídka ozdravných pobytů
ÚO Svazu diabetiků ve Velkém Meziříčí i letos zajistila ozdravné pobyty 
u moře, pro každého zájemce o tyto ozdravné pobyty, účastníci tohoto 
pobytu nemusí být členy svazu diabetiků. Letošní nabídka je: Itálie – Pal-
mová riviéra – Martinsicuro v termínu od 13. 6. do 22. 6. 2008. Itálie 
– Bibione v termínu od 5. 9. do 14. 9. 2008. Chorvatsko – Poreč apart-
mány Lanterna. V termínu od 5. 9. do 14. 9. 2008. Odjezd z Velkého 
Meziříčí, cestování přes noc. Přihlášky: Josef Savara, Nad. Sv. Josefem 
238, tel.: 566 523 605 osobně nebo volat ráno – večer. Možnost vyzvednout 
si přihlášky je na městském informačním centru v přízemí městského 
úřadu. V ceně je doprava, ubytování a cestovní pojištění.               -sav-

Nepůjde el. proud
Zubní pohotovost

19. 4. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí
20. 4. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 48 7, Nové Město
 na Moravě

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie dne: 18. 4. 2008 od 7.00 do 9.00 v obci Velké Meziříčí.
Vypnutá oblast: trafostanice Autorast Jihlavská (Auto Dobrovolný, Elektro 
VM, Gremis,…).                                                                            -E.ON-

vína: odrůdová jakostní 
s přívlastkem, pozdní 
sběr, výběr z hroznů

Františkov 67
NONSTOP
Kontakt 736 765 160

■ Ztratil se pes střední ve-
likosti, Border collie, černo-
bílý, tetování v uchu č. 1804, 
informaci odměním. Tel.: 
732 881 508.

■ Z rod. důvodů prodám 
zájezd pro 4 osoby. Cena 
20.000 Kč + doprava od spol. 
Horizont Travel na září 7 dní 
s výběrem země a dopravy. 
Např. Španělsko, Kanárské 
ostrovy. Ubyt. luxusní apart-
mány. Info na tel.: 737 818 852. 
Jen vážně.

■ Důchodce , 62 let, hledá 
příležitostné zaměstnání. Tel.: 
773 065 784.
Daruji

■ Funkční skříňový šicí stroj 
zn. Lucznik za odvoz. Tel.: 
776 702 730.
■ Škváru za odvoz. Tel.: 
566 670 064.

(Pokračování ze strany 1.)
První „schengenské“ letadlo, jež 

přivítali na zdejším letišti, pilotoval 
Prof. Ernst Zeibig z Vídně. Ten do 
Česka přiletěl na služební jednání, 
které měl v jednom velkobítešském 
podniku. Ač je již v důchodovém 
věku, létání si neodepře, neboť se 
mu věnuje celý život. V Rakousku 
spolupracoval na konstrukci něko-
lika druhů letadel a byl vedoucím 
technické školy letectví. Rovněž 
byl leteckým instruktorem Petera 
Provaznika. „Pochopitelně druhý 
pilot na takovém druhu letadla není 
předepsaný, my jsme tento let pojali 
cvičně, víceméně pro radost a také 
z důvodu vyšší bezpečnosti jsme 

Z rakouské Vídně
rovnou čarou do Křižanova

tedy dva,“ upřesnil P. Provaznik, 
který hovořil plynule česky. Jeho 
rodiče kdysi do Rakouska emigro-
vali, a tak u nich doma byla čeština 
často slyšet.

Teď svoji znalost během našeho 
krátkého rozhovoru ocenil, stejně 
jako přijetí z české strany. „Byli 
k nám velice ochotní a vlídní, 
podali nám veškeré informace 
potřebné k letu. A máme radost, že 
jsme si teď blíž také ve vzduchu,“ 
dodal kopilot Provaznik. „Já věřím, 
že i naše letiště významně přispěje 
k rozšíření turistiky i vzájemnému 
poznávání regionu,” dodal letecký 
instruktor Jaromír Hammer z le-
tiště v Křižanově.       Iva Horká

Co je to CERN a co se v něm zkoumá?
CERN je největší výzkumné centrum fyziky částic na světě. Toto 

středisko založili v padesátých letech zástupci dvanácti zemí jako první 
evropský společný projekt. Postupně se počet členských států rozrůstal na 
dvacet, přičemž spolupracovníky CERN jsou odborníci z mnoha dalších 
zemí světa. ČR je členskou zemí od začátku 90. let minulého století. La-
boratoře CERN leží na švýcarsko-francouzské hranici poblíž Ženevy na 
úpatí pohoří Jura. Na experimentech, ale i v pracovnách tohoto střediska 
pracuje okolo 6 500 vědců, většinou fyziků. Vědci v CERN se zabývají 
základním výzkumem v částicové fyzice. Hledají se zde odpovědi 
např. na tyto otázky: Jaká je struktura hmoty? Jaké jsou její nejmenší 
stavební prvky a co je drží pohromadě? Jaké byly poměry v raných 
fázích vývoje vesmíru?

Jak se v CERN zkoumá?
Základní metodou zkoumání jsou srážkové experimenty. Při nich 

jsou v urychlovačích urychlovány částice (např. protony, elektrony) 
na velké rychlosti (blízké rychlosti světla) a poté se srážejí. Informace 
o srážkách a o částicích, které při nich vznikají, se studují detektory. 
Rozborem záznamů detektorů se postupně dovídáme, jaké částice vzni-
kají, jaké mají vlastnosti a jaké síly mezi nimi působí. Často se potvrzují 
předpovědi teoretických fyziků a za objevy z CERN byla udělena řada 
Nobelových cen. 

Experiment ATLAS
Pro představu o náročnosti a technické složitosti výzkumů prováděných 

v CERN uveďme údaje o chystaném experimentu na urychlovači LHC 
(Large Hadron Collider). (Hadrony je společný název pro silně intera-
gující částice, mezi něž patří protony a neutrony.) Tento urychlovač má 
tvar prstence o obvodu 27 km a je umístěn v hloubce 100 m pod zemí. 
Bude urychlovat protony na obrovské energie a přivádět jejich vstřícné 
svazky kolující v opačných směrech ke srážkám. Částice, které při sráž-
kách vzniknou, budou registrovány detektory umístěnými v obrovských 
podzemních halách po obvodu urychlovače. Největší z detektorů částic, 
ATLAS, dosahuje velikosti sedmipatrové budovy, má hmotnost 7 000 tun 
a bude zaznamenávat údaje o částicích vznikajících při 800 milionech 
srážek urychlených protonů za sekundu. Na přípravě experimentu pra-
cuje na 2 000 fyziků z více jak 150 univerzit a laboratoří z mnoha zemí 
světa. Také vědci z ČR hrají při přípravě experimentu významnou roli. 
Přibližně stovka fyziků a inženýrů z Akademie věd ČR, z Univerzity 
Karlovy a ČVUT pracuje na vývoji, stavbě a testování několika součástí 
detektoru ATLAS. Řada našich podniků se též podílí na dodávkách 
jednotlivých zařízení.

V CERN vznikla služba www 
Nepředstavitelné množství informací získaných na detektorech je třeba 

také zpracovat a vyhodnotit. K tomu je potřeba výpočetní technika, která 
velké objemy dat zvládne. V CERN nepoužívají žádný superpočítač, ale 
propojení tisíců PC a další stovky připojených počítačů po celém světě. 
Takové uspořádání je levnější a lépe vyhovuje charakteru úkolů. Nyní 
se vyvíjí systém GRID, který právě umožňuje rozdělit komplikované 
výpočty mezi mnoho výpočetních center ve světě.

Pro potřeby počítačové komunikace a sdílení dat vznikl v CERN za-
čátkem 90. let dvacátého století protokol pro předávání hypertextových 
a grafi ckých informací, který se později rozšířil do celého světa pod 
názvem www (World Wide Web). Je příkladem, jak základní výzkum 
přináší i poznatky, které je možno prakticky využít.

CERN jako místo vzdělávání a výuky
Jak již bylo řečeno, na práci v CERN se podílí řada institucí a pracov-

níků z celého světa, nejen z členských států. Někteří zde pobývají delší 
dobu, jiní zde získávají zkušenosti jen na studijních pobytech apod. Cha-
rakteru vlastní výzkumné práce odpovídají i aktivity instituce v oblasti 
popularizace a vzdělávání učitelů. V poslední době nabízí CERN svým 

členským zemím uspořádání týdenních vzdělávacích programů pro jejich 
učitele. Právě prvního Českého učitelského týdne se tři učitelé fyziky 
z GVM (Richard Smutný, Aleš Trojánek, Petr Vrána) zúčastnili. Celkový 
počet účastníků byl 45, z toho 30 ze středních škol kraje Vysočina. Díky 
iniciativě kolegyně dr. Evy Novákové z Gymnázia Žďár nad Sázavou 
a vstřícnosti představitelů kraje Vysočina, který hradil téměř všechny 
naše náklady, jsme mohli zblízka vidět, co znamená špičkový základní 
výzkum včetně jeho fi nanční a technické náročnosti, jeho mezinárodní 
charakter a roli ČR v něm.

Český učitelský týden se konal v termínu 1.– 9. 3. 2008. Do Švýcarska 
jsme cestovali autobusem a s námi někteří čeští přednášející. Program 
obsahoval přednášky (v českém i v anglickém jazyce), exkurze k chysta-
ným experimentům i do výpočetního centra, mohli jsme si sami sestavit 
jednoduchou mlžnou komoru, navštívili jsme interaktivní výstavy ve 
výstavních prostorách CERN a zavítali jsme i do továrny na antihmo-
tu. Hlavně jsme však měli jedinečnou příležitost sestoupit do hloubky 
100 m a prohlédnout si část urychlovače LHC a dokončovaný detektor 
ATLAS. Starali se o nás čeští průvodci a fyzikové pracující v CERN. 
Hlavním průvodcem nám byl Angličan Mick Storr z oddělení pro výuky 
a vzdělávání CERN. Každý večer jsme měli odborné diskuze a dostávali 
jsme jednoduché úkoly, které navazovaly na témata daný den probíraná. 
Stravovali jsme se v jídelně, kde jsme mohli potkat „za jedním stolem“ 
běžné zaměstnance, ředitele CERN i nositele Nobelovy ceny. Celé pro-
středí mělo velmi otevřený, demokratický charakter. Prohlédli jsme si ta 
nejdůležitější pracoviště se složitým a nákladným zařízením, měli jsme 
volný přístup do všech dalších prostor, např. do 24 hodin denně otevřené 
knihovny. Pracovny i další prostory jsou velmi skromně (ale účelně) zaří-
zeny, což kontrastuje s velikostí úkolů, které se v nich řeší. Náš program 
byl zpestřen relaxačním odpolednem v Ženevě a krátkými prohlídkami 
švýcarských měst (Lausanne, Bern, Luzern) při cestě z ČR a zpět. 

Při studijním pobytu jsme měli možnost sdílet „radost z poznání“ 
s mnoha bystrými, skromnými a na špičkovém výzkumu pracujícími 
lidmi. Získané poznatky a zkušenosti nás budou jistě stimulovat k pře-
dávání zájmu o současnou vědu našim žákům. Jedním z výstupů našeho 
pobytu budou i přednášky na GVM, o jejichž konání budeme informovat. 
Zájemce o více informací můžeme odkázat na řadu stránek. Uveďme 
alespoň tyto:
http://ipnp00.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Cesky_ucitelsky_
tyden.htm
http://public.web.cern.ch/public/                                         Aleš Trojánek

Učitelé fyziky z gymnázia navštívili CERN

Učitelé fyziky (zleva) Petr Vrána, Aleš Trojánek a Richard Smutný před 
branami CERN.                                                                               Foto: archiv AT
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FOTBAL BORY

Ve dnech 1.–3. 4. 2008 se v Brně uskutečnil 6. ročník cukrářské 
soutěže Moravský pohár 2008. Soutěž byla určena pro studenty a učně 
gastronomických škol.

Této soutěže se zúčastnilo celkem 14 škol z celé republiky a Slovenska. 
Hotelovou školu Světlá a Obchodní akademii reprezentovala studentka 
2. ročníku Veronika Janečková. Jejím úkolem bylo zhotovit dort, degus-
tační vzorek, centrální monument a čtyři druhy dezertů po devíti kusech 
v časovém intervalu 10 hodin. Studentka obsadila výborné 3. místo.   -hš-

Za dort získala třetí místo

Umíte společensky stolovat? My už ano!
(9. tř. ZŠ Hany Benešové z Borů na lekci Stolování a spol. chování na 

zámku Jemniště)
Protože jsme se vždycky nechovali pěkně a se špagetami jsme v jídelně 

měli někdy problémy, rozhodli jsme se jet na kurz Stolování a společen-
ského chování.

V pátek 28. 3. 2008 jsme si museli maličko přivstat, aby nám neujel 
autobus. Ono jednou za čas se slušně obléci – děvčata do sukně nebo 
černých kalhot a pěkných halenek a kluci do obleků a vázanek, trvá trochu 
déle. Vyrazili jsme s devátou třídou a pěti žáky z osmé třídy na zámek 
Jemniště, který najdete na mapě u Benešova u Prahy. V 7.30 pro nás přijel 
pan Uchytil s krásným zlatým autobusem. O půl desáté zastavil autobus 
u barokního zámku. Zámek 
je krásný a patř í k němu 
malebná zámecká zahrada, 
kde najdete spoustu zvířat: 
pávy korunkaté, páva bílého, 
papoušky kakadu, perličky, 
klokany, lamy, kůzlata a další 
zvířata. Bylo tam nádherně, 
i když zatím nic nekvetlo. 
Potom nás čekala průvodky-
ně, vklouzli jsme do bačkor 
a hurá na prohlídku! Zámek 
je moc pěkný a dozvěděli 
jsme se hodně zajímavých 
informací i o jeho majitelích. 
V současné době patří rodině 
Šternberků. 

Po prohlídce nás čekalo to, 
na co jsme se všichni těšili 
nejvíce – byla to lekce stolo-
vání. Nejprve si kluci museli 
najít svou partnerku a spolu 
s ní vstoupit do zámecké 
kavárny. Pak pomohli děvčatům z kabátu, což byla také velká legrace. 
A pak jsme někteří, možná poprvé v životě, podávali ruku a seznamovali 
jsme se s  Kateřinou Fragnerovou, která tuto lekci vedla. Kluci se také 
naučili, jak pomoci dívce posadit se ke stolu a už přinášeli první chod 
– polévku. Paní Fragnerová nám vysvětlila, jak si poradit se všemi pří-
bory a jak vlastně příbor správně držet. Někteří z nás zjistili, ke svému 
nemalému zděšení, že celý svůj život drží příbor špatně. Ale nic není 
ztraceno, můžeme se to ještě naučit správně. Po bramborách a kuřecím 
řízku následovala společenská konverzace. Měli jsme si představit, že 
se neznáme a povídat si u stolu. Bylo to těžké, ale paní Fragnerová nás 
chválila, jak jsme šikovní. Posledním chodem byl zámecký perníček, 
který jsme si opravdu vychutnali.

Lekce stolování se nám líbila a jeli bychom znovu. Naučili jsme se, 
jak se správně chovat ve společnosti a myslíme si, že to oceníme jednou 
v budoucnu v tanečních, při obědě třeba s velvyslancem Rakouska nebo 
při audienci u anglické královny. 

Článek společně napsali žáci 9. tř. ZŠ Hany Benešové Bory: Markéta 
Lázničková, Veronika Hořínková, Lea Příhodová, Ivona Zikmundová, 
Nikol Hochmannová, Nikol Prudková, Jan Fňukal, Jan Filip, Jakub Lacina, 
Michal Sojka a tř. uč. Zuzana Jurková.

Bez áčka ani nekopneme. Poslední 
neděle byla pro nás smolná. Prohrá-
li jsme téměř co sedalo. Pouze áčko 
nás reprezentuje. 
Bory – Radostín (přípravka) 4:6 
(2:1) Diváků 30. Za pěkného počasí 
to byl velice zajímavý fotbal. 
Jívový – Bory – dorost 6:0 (1:0) 
Poločas vypadal pro nás nadějně. 
Výsledek však byl žalostný.
Věchnov – Bory B 4:1 (3:0) Diváků 
50. Věchnov je prý mužstvem, které 
doma neprohrává. Naši byli v dob-
rém složení, ale přesto prohráli. 
Jívoví A – Bory A 0:4 (0:0) Di-
váků 90.

Je zajímavé, že poločas byl bez bra-
nek, když se hrálo stále jen proti 
domácí brance (asi brankář).
Druhá půle teprve přinesla jasný 
úkaz hry. Při stejném vypětí naši 
konečně dávali pěné branky.
V 5.’ už to byl Milan Špaček. Po 
10 minutách proměnil pěknou 
akci Martin Vávra. Po půl hodině 
v šikovné akci našich špiček Vávra 
– Špaček exceloval opět Martin 
Vávra. A před koncem zase Martin 
Vávra perfektně umístil. Pro četné 
úrazy se prodlužovalo a Martin Vá-
vra ve vyložené šanci z malého váp-
na branku těsně překopl. Výkonnost 
rozhodčích sledoval sám předseda 
disciplinární komise.           -ochr-

FOTBAL – MLÁDEŽ

MSK Břeclav – FC VM st. dorost 
1:2 (0:1)
Střelci: 65. Volařík – 15. Večeřa Z., 
82. Dvořák Z. Rozhodčí: Gasnárek 
– Seitl, Krchňavý. Sestava hostí: 
Pokorný M. – Večeřa Z., Dočkal 
A., Matějek, Vyskočil – Smejkal 
L. (75. Kubiš), Dvořák T., Budz-
inský (47. Dvořák Z.), Dufek (85. 
Horký J.) – Kratochvíl, Večeřa J. 
(55. Kučera)
Hned v první minutě se prosadil 
Jakub Večeřa, prošel po kraji „vel-
kého vápna,“ přihrál míč pod sebe 
na Tomáše Dvořáka a ten tvrdou 
střelou minul branku domácích. 
V 5. minutě předvedl dlouhatán-
ský výkop gólman Pokorný, míč 
doběhl Kratochvíl, prokličkoval až 
do vápna a domácí obránce vyrazil 
míč rukou nad branku. Rozhodčí 
mlčel, ač ruku jasně viděl. Pak 
přišla naše chvíle. Kluci promě-
nili nacvičený signál při rohovém 
kopu, když přetažený míč vrátil T. 
Dvořák zpět před branku a tam míč 
dorazil do sítě Zdeněk Večeřa. Pak 
naši dorostenci předvedli pěknou 
„křídelní“ akci na jeden dotek 
– zahájil ji Z. Večeřa dlouhým 
pasem na nabíhajícího J. Večeřu, 
ten míč „z první“ poslal do vápna 
na nabíhajícího Kratochvíla, který 
však střelou bez přípravy netrefi l 
branku domácích. Ve 37. minutě 
něco podobného předvedla trojice 
Vyskočil, Kratochvíl a vedle za-
končivší Smejkal. V posledních 
vteřinách první půle nám zatrnulo, 
když po přímém kopu vypáleném 
z velké dálky na naši branku uviděl 
brankář Pokorný míč až v poslední 
chvíli a jen s vypětím všech sil jej 
vyrazil mimo tři tyče. Celkově jsme 
měli v prvním poločase velkou 
územní převahu.
Druhý poločas nebyl již zdaleka tak 
jednoznačný. Naši kluci se snažili 
hrát hodně středem hřiště přes ob-

sazené hráče nebo občas zbytečně 
kombinovat, když jsme byli hráči 
soupeře agresivně „presováni“ což 
není dost dobře možné. Břeclav 
nabrala na dech. V 65. minutě 
přišla naše hrubka ve středu obra-
ny. Kluci se nezajistili při nákopu 
soupeře a k téměř ztracenému míči 
se ve středu hřiště dostal domácí 
Volařík, vyhrál souboj jeden na 
jednoho, prohodil Pokorného a bylo 
vyrovnáno. Tento fakt nás naštěstí 
nezlomil. Osm minut před koncem 
řádné hrací doby jsme se dočkali 
šťastné chvíle. Z. Dvořák převzal 
křižný pas, potáhl si míč do vápna 
a excelentně jej poslal podél vyběh-
nuvšího gólmana k jeho levé tyči. 
V závěru zápasu vsadili domácí 
vše na jednu kartu, když se vytáhl 
do útoku i strážce jejich branky 
a po ztrátě balonu svedl pěkný bě-
žecký souboj přes polovinu hřiště 
s Kratochvílem a dokonce jej za 
cenu odkopu do autu vyhrál. Skóre 
se ale už neměnilo.          -sme-
MSK Břeclav – FC VM ml. dorost 
2:2 (0:0)
Střelci hostí: Vítek, Mucha. Roz-
hodčí: Seitl. ČK: Kuřátko. Sestava 
hostí: Simandl – Partl, Kubec, 
Mucha, Horký M. – Kozuň (68. 
Wasserbauer) – Hort (45. Kuřát-
ko), Smejkal, Vítek (75. Miškela), 
Kaminaras (55. Stávek) – Liška
Po rozehrávce proti sobě stály dvě 
vypilované zónové obrany. Hra 
asi na 30 metrovém pásu hřiště 
nedala ani jedné straně možnost 
dát vyniknout nějaké fotbalové 
kráse. Nám vůbec nešla kombinace 
a domácí byli na druhou stranu při 
svých nákopech neustále lapáni do 
ofsajdové pasti. Asi ve 30. minutě 
vniknul E. Smejkal mezi dvojici 
hráčů ve velkém čtverci Břeclavi, 
ti jej poslali k zemi, ale penalta 
se nepískala. Pak jsme konečně 
začali trochu lépe kombinovat 

a ve 35. minutě míč vyslaný přes 
Kaminarase od postranní čáry 
posunul znovu Smejkal na Lukáše 
Lišku, který sám před gólmanem 
„tutovku“ zahodil a vypálil svojí 
levačkou jen do náruče brankáře. 
Ve druhé půli zahrával Kubec 
rohový kop, zezadu si na něj na-
běhl Jakub Vítek a mohli jsme se 
radovat z vedení. Domácí kontro-
vali dvěma rychlými brejky, ale 
Simandl v brance byl proti. Pak 
nám domácí vzali vítr z plachet, 
když po autu prostrčili míč mezi 
naše obránce, v 57. minutě vyrov-
nali. Jasný důsledek naší nekoncen-
trovanosti. Brzy nato jsme naštěstí 
kopali další roh a tentokrát se po 
centru Kubce prosadil kapitán O. 
Mucha. Jenže přišla další ztráta 
koncentrace a v 64. min. domácí 
vyrovnali, když z pozice zavánějící 
ofsajdovým postavením dorazili za 
Simandlova záda svoji střelu z hra-
nice šestnáctky. Závěr patřil ale 
jednoznačně našemu týmu, o což 
se mimo jiné zasloužil E. Smejkal, 
který počal náš útok zásobovat 
parádními centry. Po jednom ta-
kovém postupoval Kuřátko sám 
na gólmana, stoper Břeclavi ho 
zezadu poslal „ve vápně“ k zemi 
jednoznačným nedovoleným zá-
krokem, ale hrálo se dál. Tentýž 
náš hráč měl poté na kopačce 
další vyloženou šanci, ale příliš 
nesobecky přihrával na Lukáše 
Lišku, se kterým si domácí obrán-
ci poradili. Pět minut před koncem 
dokonal Kuřátko své zajímavé 
představení, když dostal smolnou 
druhou žlutou kar tu. Naštěstí 
pro nás si domácí s přesilovkou 
příliš úspěšně neporadili.    -kub-
Slavoj Pacov – FC VM st. žáci A 
1:1 (0:0)
Střelci: Tábor – Roháček. Sestava 
hostí: Homola – Bradáč, Rosický, 
Štefka, Fňukal – Dvořák, Roháček, 
Polák, Pokorný – Hladík (22. Stup-
ka), Polanský     

TJ Slavoj Pacov – FC VM ml. žáci 
A 1:1 (0:0)
Střelci: Zamrzla – Komínek. Sesta-
va hostí: Sysel – Pažourek, Voneš, 
Novotný, Špaček – Chytka, Pospíšil, 
Ráček, Drápela – Komínek, Benda 
L. Střídali: Chalupa, Vokurka
S neoblíbeným soupeřem si mladší 
žáci vytvořili v první půli mírnou 
převahu, ale gólová tečka nepřišla. 
Po přestávce šel náš celek do vedení 
brankou Komínka. Domácí poprvé 
vystřelili mezi tyče až ve 45. minutě, 
avšak hned to znamenalo vyrovnání. 
FC VM st. žáci B – SK Buwol 
Metal Luka n. Jihl. 2:2 (1:0)
Střelci: Weiss 2 (obě z pk.) – Mun-
duch, Sidimák. Sestava domácích: 
Nedoma (67. Řeháček) – Požárová 
(40. Pazderka), Fikr J., Jurda, Os-
trý Š. (60. Rosický) – Vidlák J., 
Procházka J., Weiss, Ostrý M. (50. 
Vidlák M.), Maloušek, Bambula
Domácí si vytvořili mírnou převa-
hu, ze které rezultovala šance Bam-
buly po přihrávce Malouška, a ná-
sledně penalta nařízená za nákrok 
na prvně jmenovaného v šanci, do 
které jej vyslal Vidlák. Její úspěš-
né exekuce se ujal Weiss a poslal 
domácí do vedení. Po přestávce 
domácí zvýšili, když druhým gólem 
z penalty potrestal Weiss další faul 
na Bambulu uvnitř velkého čtverce. 
Hosté po skrumáži snížili a těsně 
před koncem z dalekonosného 
přímého kopu s přispěním našeho 
brankáře Nedomy vyrovnali. 
FC VM ml. žáci B – SK Buwol 
Metal Luka n. Jihl. 1:6 (0:2)
Střelci: Liška R. – Vlček 3, Flesar 
2, Kosák. Sestava domácích: Jůda 
– Chalupa, Hibš, Benda M., Dvo-
řák – Vokurka, Benda L., Liška R., 
Procházka V. – Singer, Šmíd. Stří-
dali: Kaminaras, Smejkal, Kučera, 
Kurečka, Klimeš
Fyzicky vyspělí a zdatní hosté byli 
po celý zápas jasně lepší a svoji 
převahu přetavili v zasloužené 
vítězství.                                -kre-

Odchovanec Horáckého hokejového 
klubu Pavel Zacha, v současnosti 
hráč Komety Brno Group, přiváží 
do Velkého Meziříčí zlatou medai-
li mistra republiky ze vsetínského 
zimního stadionu Na Lapači. Ve 
dnech 27.–30. března zde proběhlo 
Hokejové mistrovství České re-
publiky šestých tříd za účasti dvou 
nejlepších týmů z Moravy a dvou 
vítězů České žákovské ligy.
A jaká byla cesta brněnské Komety 
na letošní republikový šampionát? 
Už samotný fakt, že tento tým více 
než dvě a půl sezony neprohrál sou-
těžní ligový zápas, něco naznačuje. 
V letošní sezoně nastřílel soupeřům 
v průběhu ligy více než 500 gólů. 
V polovině března vycestovala 
Kometa na soustředění do kouzelné 
švýcarské Bellinzony.
V dalším týdnu o víkendu nás čeka-
ly dva barážové zápasy, které měly 
rozhodnout o tom, zda sezona bude 
hodnocena jako úspěšná či nikoliv. 
V cestě stály obávané Vítkovice, 
jejichž činovníci prosadili první 
zápas na domácí půdě v ČEZ aré-
ně. Kometě se prakticky o všem 
podařilo rozhodnout už v tomto 
prvním utkání díky jednoznačné 
výhře v poměru 7:1.
Odvetný zápas v Brně se velkome-
ziříčskému odchovanci opravdu 
vydařil. V domácím prostředí 
se blýskl čtyřmi góly a t řemi 
asistencemi, ale byl úspěšný také 
v obranné fázi. Vítkovice odjely 
s debaklem 9:1.
Potom následovala dvoufázová zá-
věrečná příprava korunovaná den 
před odjezdem porážkou dalšího 
ruského týmu z Kazaně v poměru 
12:0. Ve čtvrtek odpoledne výprava 
nasedla do autobusu směr Vsetín. 
Úvodnímu utkání turnaje mezi Vse-
tínem a Mountfi eldem přihlíželo 
1600 diváků. Ti se mohli vzápětí 
radovat z výhry domácího týmu 
v poměru 7:5. Do druhého zápasu 
nastoupil obhájce titulu Kometa 
Brno proti Spartě. Velkomeziříčský 

Část hokejového titulu mistrů republiky 6. tříd náleží Velkému Meziříčí
odchovanec vedl jako centr první 
lajnu, nastupoval v první formaci 
na oslabení i na přesilovky, byl 
každé druhé střídání na ledě. Ho-
kejky nad hlavu ve vítězné eufórii 
vylétají po závěrečné siréně pouze 
hráčům Komety po vydřeném ví-
tězství 5:3. Sparťanům se hroutí 
hokejový svět. Jsou zdrcení. Při 
tomto systému turnaje je po první 
prohře titul pouze  teoreticky mož-
ný a Sparta bere jako úspěch jenom 
pohár pro vítěze.
Druhý den byl na utkání domácích 
se Spartou téměř „plný dům“. Spar-
ta ztratila vedení 2:
0 a nakonec pod-
lehla vynikajícímu 
soupeři 2:5. Úvod-
ní zápas s Kometou 
ji stál hodně sil. Pro 
nás to znamenalo 
nedělní finále se 
vším všudy. Síla 
soupeře, domácí 
prostředí a skvělí 
fandové favorizo-
valy Vsetín.
Kometa však také 
nezaváhala a po-
slala Vsetínu před 
f inále důraznou 
výstrahu. De-
klasovala Mountfield nevídanou 
porážkou na této úrovni v poměru 
14:1. V poslední hrací den nejprve 
vybojovala zdrcená Sparta bronzo-
vé medaile s Budějovicemi. Potom 
následovalo fi nále. Kometa doká-
zala od prvních minut perfektně 
pokrýt nejlepší hráče soupeře 
a být efektivní v útočné fázi. Hráči 
Komety nakonec po vynikajícím 
výkonu zvítězili 7:0. 
A jaká byla sezona z pohledu mladé 
velkomeziříčské hokejové naděje 
Pavla Zachy? Pavla může těšit, že si 
po roce působení v Kometě vydobyl 
respekt a uznání mezi spoluhráči. 
Přestože je nejmladším hráčem 
základní sestavy, spoluhráči si ho 
v létě zvolili za asistenta kapitána. 

Jedná se o výběrový tým hráčů, 
kteří denně do brněnského Ronda 
dojíždějí z okruhu 120 km a někteří 
jsou starší o více než dva roky. Pro-
sazení mezi těmito individualitami 
si musel tvrdě vybojovat. Podařilo 
se mu to také díky jeho povaze, 
protože při hře není sobecký. Jako 
centr dokáže tvořit hru pro spolu-
hráče, kterým se v jeho přítomnosti 
vylepšují statistiky.
Pavlovi se podařila mimořádná 
věc. V průběhu tří let získal 
v různých klubech a třídách tři 
tituly mistrů republiky. Po slav-

ném a zřejmě ne-
opakovatelném 
titulu v Soběslavi 
v roce 2006 zís-
kaném pro Velké 
Meziříčí s její 3. 
třídou následoval 
mistrovský titul 
s pátou třídou 
Komety v Br-
ně v roce 2007 
a v tomto roce se 
šestou třídou ve 
Vsetíně. 
Skoro to vypadá, 
že kam přijde, tam 
týmu spadne do 
klína republikový 

titul. Ale není tomu tak. Všechny 
úspěchy jsou podloženy mnohale-
tou každodenní tréninkovou tvrdou 
prací, která zdaleka nekončí odtré-
nováním hodin na ledě v Rondu. Její 
hlavní část stále probíhá na různých 
sportovištích ve Velkém Meziříčí. 
Pavel pravidelně trénuje na tarta-
novém atletickém oválu v rámci 
atletického oddílu i soukromě, po-
hybuje se kolem tenisového areálu, 
na sjezdovce místního Ski klubu i na 
cyklostezkách v okolí města. Hlavní 
část speciální komplexní hokejové 
přípravy probíhá celoročně v domá-
cí tělocvičně.
Trenéři v brněnské Kometě spřádají 
už nyní smělé plány na další sezonu. 
A co to představuje pro další Pavlův 

hokejový vývoj? Především se pro-
zatím nebude stěhovat do Sparty, 
jak to už v jedné chvíli vypadalo. 
Výkonnostní odstup Komety 
od ostatních soupeřů potvrdily 
i výsledky mistrovství republi-
ky a nebylo by zřejmě rozumné 
opouštět takto vyspělý kolektiv, ve 
kterém může nadále výkonnostně 
růst. Další působení minimálně na 
příští rok tedy bude v Brně. V této 
sezoně odehrál pouze polovinu 
ligových zápasů za pátou třídu, ale 
i přesto vyhrál kanadské bodování 
tohoto týmu. Díky pendlování 
v jiných třídách chyběl v devíti 
zápasech mistrovské šesté třídy 
a i s tímto handicapem si udržel 
druhé místo v bodování. Odehrál 
také sedm zápasů nadstavbové 
části se sedmou třídou Komety 
se slušným průměrem 1,2 bodu 
na zápas. Týdně absolvuje šest až 
osm hokejových tréninků na ledě 
s různými třídami.
Další program: Už tento čtvrtek 
odjíždí Pavel s výběrem kraje 
Vysočina pod názvem Highlands 
do Plzně na nejlépe obsazený me-
zinárodní turnaj na našem území. 
Účastní se ho kromě Sparty a do-
mácí Plzně 20 týmů. Nechybí výběr 
Ruska, týmy z USA a evropských 
zemí. V dalším týdnu odjíždí už 
ve středu do Gap ve Francii, kde 
se už potřetí zúčastní největšího 
mezinárodního turnaje v Evropě 
pro 96 týmů ve třech věkových 
kategoriích. Na stole je pozvánka 
zúčastnit se s výběrem Plzeňského 
kraje v červnu turnaje nejvyšší vý-
konnostní kategorie „AAA“ v Bos-
tonu v USA. V červenci je přihlášen 
na letní kemp s pražskou Spartou. 
K tomu kempy a akce reprezentace 
ročníku 1997 a Highlands. Tradičně 
mimořádný záběr bude „suchá pří-
prava“ s brněnskou Kometou, ale 
nejnáročnější bude vlastní přípra-
va ve Velkém Meziříčí, jejíž loňský 
model se, soudě podle výkonnosti 
v sezoně, opravdu osvědčil.   -zach-



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-
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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-

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.

20. 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

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 otevřena v pracovní dny 8 – 16 hodin,
neděle 9 – 12, 14 – 16 hodin. Potrvá do 25. dubna 2008.

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-

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že první představení nové 
divadelní sezóny 2007–2008 pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) 
se uskuteční ve středu 7. května 2008 v 19 hodin 

Calderon de la Barca: DCERA VICHŘICE
Hra o lásce, o touze po svobodě, ale také o touze po moci, o ctižádosti. 
V této hře je všechno: otázka všelidská, velká freska pozemského hemžení 
doplněná calderónovskou otázkou, jak hemžení zpřehlednit, do jaké míry 
lze realitu ovládnout snem. Semiramis získá moc i lásku, aby ji záhy opět 
ztratila, ale nevzdává se a znovu se usazuje na trůn. Fraška státní moci vr-
cholí. Nakonec se ale stejně předpověď naplní. Semiramis je poražena.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin.                             -prog-

Středa 16. v 19.30 hodin
LOVEC DRAKŮ
Vždycky existuje způsob jak napravit chybu.
Afghánská metropole Kábul, sedmdesátá léta. Malý Hassan se svým 
tátou slouží u Amirova otce. Přes třídní rozdíly jsou oba stejně staří kluci 
velkými přáteli. Pak se ale Amir stane svědkem Hassanova znásilnění 
a paralyzován strachem nechá bandu násilníků brutální akt dokončit. 
Amirovy výčitky svědomí spolu s invazí sovětských vojsk do země oba 
chlapce navždy rozdělí. Zatímco Hassan zůstává v Afghánistánu, Amir 
s otcem utíká přes Pákistán do Spojených států. O pár let později je z Ami-
ra spisovatel, kterému právě vyšla první knížka. Oženil se s krásnou 
krajankou Sorayou, pochoval otce a absolvoval telefonát, který změnil 
jeho život. Z rodného Afghánistánu zavolal po letech starý rodinný pří-
tel a nabídnul mu vykoupení za dávné selhání. Amir se musí vrátit do 
země, teď ovládané Talibanem, a odvézt z ní malého syna přítele, kterého 
kdysi tak strašně zklamal. Pro mladíka vychovaného západní civilizací 
je i tohle hodně těžký úkol. Až na místě ale Amir zjistí, že aby ho mohl 
splnit, bude muset překonat svou civilizovanost, opatrnost, zbabělost, 
prostě překonat sám sebe.
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 127 minut

Pátek 18. v 19.30 hodin
A BUDE HŮŘ
Generační fi lm o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií 
a měšťáky.
Příběh konfl iktu Olina a jeho přátel se společností, která jim nemá co 
nabídnout, kromě pronásledování policií a snahy změnit je násilím 
k ideálu měšťáctví. 
Kniha …A bude hůř spisovatele Jana Pelce, se stala jedním z kultovních 
undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého 
režimu. I v současnosti oslovuje řadu čtenářů mladé generace. Drama 
ČR, mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 86 minut

Úterý 22. v 19.30 hodin, středa 23. v 17.30 hodin
10 000 PŘ. N. L.
Legenda. Bitva. První hrdina. Od režiséra fi lmu „Den nezávilosti 
a Den poté“.
Člen horského kmene, mladý lovec D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň 
svého srdce – krásnou dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne vtrhnou 
neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh se společně s tlupou nejod-
vážnějších lovců vydává po jejich stopách, rozhodnut jít třeba sám až na 
konec světa. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém putování musí 
utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými stvůrami i sami se sebou. 
Na konci cesty je navíc čeká setkání se Ztracenou civilizací. Budoucnost 
prostých bojovníků spočívá v rukou představitele bohaté a silné kultury, 
jejíž pyramidy se dotýkají nebe. Hrdinové se musí semknout a utkat s bo-
hem, který nemilosrdně zotročuje jejich lid… Dobrodružný fi lm USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 102 minut

Středa 23. ve 20 hodin
POKÁNÍ
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ Briony Tallisové 
odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vi-
nou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka 
Robbieho Turnera ze znásilnění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, který 
původně mířil na lékařskou fakultu, končí ve vězení. Toto obvinění ale ničí 
život i její sestře Cecilii, která Robbieho bezhlavě milovala. Když si záhy 
už o něco starší Briony uvědomí, co napáchala, je už pozdě. Cecilia zavrhla 
celou rodinu v čele s ní a odstěhovala se do Londýna, kde se živí jako zdra-
votní sestra. Robbie výměnou za zkrácení trestu narukoval do armády a ve 
Francii se snaží zastavit postupující Němce. Briony na cestě za vykoupením 
nastoupí do ošetřovatelského kurzu a díky utrpení, které kolem sebe den-
nodenně vidí, konečně dospívá. S tím souvisí i rozhodnutí postavit se svým 
dvěma obětem tváří v tvář a respektovat jakýkoli trest. Možná se tím očistí, 
možná to ale na vykoupení nebude stačit. Možná to ani nestihne, protože 
Londýn se připravuje na masivní bombardování. Možná všechny tři čeká 
úplně jiný konec. Drama Velké Británie, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 122 minut

Pátek 25., sobota 26. v 19.30 hodin
MONSTRUM
Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí.
V útulném newyorském klubu probíhá párty na rozloučenou. Jejím akté-
rem je Rob, který se rozhodl dát sbohem městu přezdívanému Big Apple 
a odjet pracovat do Japonska. Zábava je v plném proudu, digitální kamera 
snímá rozjařené tváře Robových přátel, jenže pak vše razancí blesku 
přeruší výpadek proudu a zlověstný neidentifi kovatelný zvuk, který se 
rozléhá nad městem. Dodávka elektřiny se sice po chvíli obnoví, ale úleva 
je jen dočasná. Zatímco televizní reportéři spekulují o zemětřesení nebo 
jiné přírodní katastrofě, nedaleký horizont ozařuje mohutná exploze, zno-
vu doprovázená tím podivným zvukem připomínajícím kvílení nějakého 
pravěkého monstra. Párty razantně končí, nastává panika… Thriller USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 84 minut

Žákovský orchestr ZUŠ, sólisté a Pedagog Band vás zvou na

7. 5. 2008 v 19 hodin
ve velkém sále Jupiter clubu, Velké Meziříčí. 

Jupiter club Velké Meziříčí vás zve na výstavu fotografi í 

Evropa bez hranic
Zdeňka Boučka, Jaroslava Hedvábného, Josefa Prodělala 

a Edwarda Webstra/UK. 

Výstava potrvá do 18. května 2008 v předsálí kina. 
-prog-

Brněnská folková kapela

vás zve na koncert, který se bude konat 25. 4. 2008 v 19 hodin
v Dobré Vodě (Kulturní dům)

Kapela Pocity působí na brněnské hudební scéně již 5 let. Hraje 
výhradně vlastní tvorbu, se kterou se tradičně účastní známých 
folkových festivalů, jako je Porta či folková Zahrada. Více in-
formací najdete na internetových stránkách www. pocity.net.

-por-

„PRENEZ UN CAFÉ ET PERCEVEZ.“
„Dejte si kávu a vnímejte.“

Do 30. 4. 2008 kavárna v pasáži IMCA
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Blahopřání

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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.

18. 4. Trstěnice 
19. 4. Lipník
25. 4. Heraltice
26. 4. Kralice

19. 4. Řečice
3. 5. Pavlov

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

Dat. P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
  Cyklus k 600. výročí udělení městských
  práv Velkému Meziříčí „Listina
22. 4.  přednáška z roku 1408 v soustavě  meziříčských Mgr. Martin Štindl, PhD.

  privilegií aneb Kolik mělo město práv?“
29. 4. přednáška Národní parky USA Ing. Jaroslav Pazdera

Pozvání
Přátelské setkání bývalých pracovníků
Svit Velké Meziříčí 
se koná dnes, 16. dubna 2008 v 9 hodin 
v restauraci U Brány. Dne 19. 4. 2008 oslaví manželé 

Jaroslav a Zdeňka Adamovi
50. výročí svatby. 

Do dalších let společného života přejí hodně zdraví, štěstí a pohody 
synové Jaroslav a Zdeněk s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nezapomene. 

Dne 13. dubna uplynuly 4 roky, 
kdy nás opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

Milan Kašpar 
z Měřína. 

S láskou vzpomínají 
manželka, děti s rodinami, 

maminka a bratr s rodinou. 

Dne 17. dubna jsme si připomněli 
14. výročí úmrtí paní 

Jiřiny Würthové 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají manžel Tomáš 
a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, dnes vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 17. dubna uplynou tři roky, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička, 
paní 

Jitka Machová 
z Měřína. 

Stále vzpomíná manžel 
a dcery s rodinami. 

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na ornitologickou vycházku

Za ptačím zpěvem, 
neděle 20.dubna 2008.

Vycházka v okolí Budišova, Náramče, Hodova 
a Rudíkova zaměřená na sledování a poznávání 
ptačích druhů pod vedením zkušené ornitolož-
ky Mgr. Dany Konečné. Délka trasy cca 9 km. 
Odjezd 7.20, Velké Meziříčí – vl. nádraží (7.22 V. Meziříčí zastávka) (směr 
Studenec, cílová stanice: Budišov u Třebíče 7.45). Návrat 11.46, Velké 
Meziříčí – vl. nádraží (odjezd 11.29 z Rudíkova).
Doporučená výbava: dobrá sportovní obuv, přiměřené oblečení, jídlo a pití 
na půl dne, peníze na jízdné, dalekohled (několik bude k zapůjčení).

Tato akce byla podpořena Ministerstvem životního prostředí.          -ja-

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
vás srdečně zve na divadelní představení

Divadlo Járy Cimrmana

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2
vás srdečně zve v pondělí 21. 4. 2008 v 15.30 hodin na přednášku:

Naděje s Mgr. Jarmilou Podhornou
Téma: léčení přírodní metodou – pomocí tinktur z pupenů rostlin 
s léčivými účinky.
Přehled léčivých bylinných kůr, jejich složení a použití. Po přednášce je 
možnost individuálního poradenství a zakoupení bylinného preparátu 
(tinktury, kapky, masti, krémy a bylinné čaje).
Přednáška se koná za podpory MÚ Velkého Meziříčí a kraje Vysočiny 
na podporu kampaně Den Země.                                                            -lj-

jedna z nejúspěšnějších her Divadla J. Cimrmana!
8. května 2008 v 19 hodin,
kulturní dům Velká Bíteš,

Vlkovská 482.
!předprodej vstupenek!

│▼
Informační centrum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

nebo na tel.: 566 532 025.

Ewa Farna zavítá na svém turné 
s jedinou zastávkou na Vysočině 
do Velkého Meziříčí. Koncer t 
proběhne v pátek 25. 4. v Jupiter 
clubu. Koncert začne v 18.30 a sál 
bude pro návštěvníky otevřen od 
17 hodin. Vstupenky jsou v prodeji 
od 1. 3. za 190 Kč, na místě pak za 
ně zaplatíte 230 Kč. Vstupenky 
budou k dostání v obvyklých před-
prodejích, a to ve Velkém Meziříčí 
v prodejně eM Móda, Vrchovecká 
74, v prodejně Music Data, Soko-
lovská 250 a v síti Ticketstream. 

Soutěž o vstupenky na Ewu Farnou
Odpovězte na soutěžní otáz-

ku a pokud chcete být zařazeni 
do slosování o volné vstupenky 
na vystoupení Ewy Farne, zašlete 
správnou odpověď se svým jmé-
nem a telefonním číslem (event. 
e-mailem) do redakce do večera 
21. dubna (kontakty naleznete 
v tiráži týdeníku nebo na www.vel-
komeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Jak se jme-
nuje píseň, kterou Ewa Farna na-
zpívala k seriálu Ošklivka Katka?

-red-

Kopretina – program na duben
21. 4. – 24. 4. 2008, herna od 9 hodin souběžně s programem, od 13 do 
14 hodin zavřeno.
V průběhu celého týdne budou probíhat programy na podporu kampaně 
Den Země.
21. 4. Pondělí 9.00–10.00 Montessori školka pro děti od 1–6 let 
v doprovodu rodiče. Program je zaměřen na rozvoj motoriky, smyslů 
a samostatnosti u dětí.
10.00–15.00 Tvůrčí dílna: Zdobení kamínků ubrouskovou metodou
15.30 Naděje – přednáška s Mgr. Jarmilou Podhornou o léčení přírodní 
metodou – pomocí tinktur z pupenů rostlin s léčivými účinky. Přehled 
léčivých bylinných kůr, jejich složení a použití. Po přednášce je možnost 
individuálního poradenství a zakoupení bylinného preparátu (tinktury, 
kapky, masti, krémy a bylinné čaje). 
22. 4. Úterý 9.00–18.00 Výroba svíček z včelího plástu – využití pří-
rodních materiálů.
23. 4. Středa 9.00–10.00 Písničky pro malé dětičky, barevné cvičení 
pro rodiče s dětmi. Zpíváme, cvičíme, básničky se učíme.
10.00–18.00 Drátkování – výroba stromečků z drátků, o drátkování 
kamínků a keramiky. 
24. 4. Čtvrtek 9.00 –18.00 Výroba svíček z včelího plástu – využití 
přírodních materiálů.
Pátek ZAVŘENO.
26. 4. Pozvánka na výlet do Oloumouce! V sobotu 26. 4. se usku-
teční zájezd na FLORU OLOMOUC – jarní zahradnické trhy. 
Cena zájezdu je 200 Kč za sedadlo. Návrat v odpoledních hodinách! 
Objednávejte se co nejdříve na tel. čísle: 732 126 905, 777 183 388!    -lj-

Dne 17. dubna vzpomeneme 10. vý-
ročí úmrtí pana 

Emila Rohovského
z Oslavičky. 

Stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

Pěvecký sbor Magna Diesis vás srdečně zve na 

KONCERT
v sobotu 26. dubna 2008 v 17 hodin v Husově domě 

ve Velkém Meziříčí 
a v sobotu 26. dubna 2008 v 19 hodin v kapli sv. Barbory 

v Křižanově.
Diriguje Michal Jančík, v programu zazní skladby mnoha 

období a žánrů.
-mj-

Bota na konci světa, na Cap Finisterre.             Foto: Jiří Michlíček

Boty na výběžku Cap Finisterra byly původně dvě. Poutníci z našeho 
města J. Michlíček a P. Pešek tam však už při loňské cestě viděli 
jenom jednu – jak ji zachytili na snímku. Patrně ji někdo zcizil, řekli. 
Boty na tak dalekou pěší túru jsou velmi důležité. Zajímavé proto je, 
že J. Michlíček absolvoval cestu napříč Španělskem v keckách od 
Vietnamců. „A měl jsem jenom jeden puchýř,“ dodal. Ale ani P. Pešek 
nepochválil svoje italské Alpiny. „Prochodil jsem podrážky poměrně 
brzy,“ upřesnil.                                                                          -ivh-
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HÁZENÁ

FOTBAL – DIVIZE KUŽELKY

BENFIKA

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

MSD sk. D
FC VM – FC Žďár n. S. 2:1 (2:1)
Střelci: Loup (26.), Kratochvíl (32.) 
– Smetana (37.). Rozhodčí Šenkýř – 
Vostřejž, Vodák. DS Kolev, ž. k. Z. 
Mucha (26.), P. Mucha (79.) – Horák 
(24.), Otoupalík (43.), Uchytil (50.), 
č. k. Zich (13., H). Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha, Galia, P. Mucha, 
J. Krejčí – Kratochvíl (68. P. Krej-
čí), Hort, Průša, F. Pokorný (57. Ně-
mec), Loup – Staněk. Hosté: Pospí-
chal – Řeháček, Šindelka, Uchytil, 
Otoupalík – Bureš, Horák, Bratr-
šovský, Zich – Karásek (50. Boj-
da), Smetana. Diváků 730.
Utkání obou soupeřů i tentokrát 
přilákalo početnou diváckou kuli-
su a atmosféru plnou emocí. Vysocí 
hosté od úvodních minut plně vyu-
žívali výškové převahy, kdy každý 
byť pouhý aut poblíž vápna byl na 
hony cítit nepříjemnostmi. První 
střelu také vyslal na branku Vel-
mezu právě po autovém vhazování 
v 8. Otoupalík, jenže mířil vysoko 
nad. Domácí nezůstávali svým pro-
tějškům nic dlužni. Ve 13. vystihl 
rozehrávku Žďáru na půlicí čáře 
Loup, vnikl do otevřené obrany 
soupeře a vzápětí byl zezadu nemi-
losrdně zkosen Zichem, který byl za 
svůj zákrok poprávu odměněn č. k. 
Zásluhou obou aktérů bylo na hra-
cí ploše stále rušno, ale k přímému 
ohrožení branek obrany obou cel-
ků zatím nepřipouštěly. Příznivci 
domácích se tak dočkali až v 26., 
kdy vše rozjel po pravé straně Z. 
Mucha. Pokorný se otočkou zbavil 

svých strážců a vyslal vstříc Pospí-
chalovi Loupa. Ten se svého úko-
lu zhostil výtečně a v těžké pozici 
poslal Velmez do vedení. Netrva-
lo dlouho a trojice Pokorný, Hort 
a v koncovce Kratochvíl, zasadila 
Žďáru druhý úder. Mezitím se oci-
tl opět po autu v blízkosti meziříč-
ské šestnáctky v čisté šanci Uchytil, 
svůj cíl však minul. Jak nebezpeční 
dovedou být hosté při standardních 
situacích, potvrdil v 37. Smetana 
po tr. kopu od rohového praporku, 
když hlavou zajistil Žďáru veledů-
ležitý kontaktní gól. Všechno mohl 
těsně před poločasem změnit Kra-
tochvíl, kterého vyslal do gólové 
šance Pokorný, jenže Pospíchal se 
přelstít nedal. Po přestávce se hos-
té, vědomi si toho, že mohou už jen 
získat, snažili uplatnit svou výško-
vou převahu, snažili se hrát na půli 
soupeře a vytvářet si standardní si-
tuace v blízkosti pokutového území. 
Meziříčští jim to často usnadňova-
li snahou hrát za každou cenu do-
předu, málo drželi míč na půli pro-
tivníka. Přesto nakonec Žďár do 
další gólové šance nepustili. Nao-
pak střídající P. Krejčí pronikl sám 
až do šestnáctky a jen o centimet-
ry minul vzdálenější tyč. O minu-
tu později rovněž střídající Němec 
prošel od půlicí čáry do vápna, ale 
jeho centr nedokázal Staněk zblízka 
uklidit do sítě. V závěrečných minu-
tách se díky zbrklosti domácích hrá-
lo na půdě Velmezu, který si však 
plný bodový zisk, byť s velkým na-
sazením, dokázal pohlídat.    -ber-

Domácí Jiří Hort (vpravo) a žďárský Pavel Smetana. Foto: Radovan Necid

FC VM B – TJ Ježek Rantířov 
1:1 (1:1)
Střelci: 9. Kubík – 27. Kružík. Roz-
hodčí: Beseda – Šula, Krejčí V. Se-
stava domácích: Kučera – Netolic-
ký, Kružík, Střecha Lad., Halámek 
– Jedlička, Ambrož, Smejkal, Jaša 
(25. Kafka) – Beran (45. Trnka), Po-
korný J. (88. Invald D.)
Hosté Benfi ku překvapili aktivi-
tou, důrazem a dobrým pohybem, 
naopak domácí vstoupili do utká-
ní vlažně, kazili přihrávky, ztráce-
li míče a brzy za to byli potrestá-
ni, když křižný pas za obranu ne-
pokryl Jaša a Kučerovo vyběhnutí 
stačilo pouze na to, aby si na míč 
sáhl a nikoliv aby zabránil pohro-
mě z kopačky Kubíka. Brzy nato 
se domácí vrátili do zápasu, když 
Kružík využil z přímého kopu za-
hrávaného z úhlu slepého přesvěd-
čení hostujícího brankáře, že přijde 
centr. Začínalo se znovu a domácí 
už byli lepším mužstvem. Obrovské 
šance se dočkali až těsně před pře-
stávkou. Po rohovém kopu se k míči 
vyslanému na branku hostí Smej-

kalem (sám o sobě už směřoval do 
branky) dostali osamocení Kružík 
a Beran, první jmenovaný jej tělem 
jistil do sítě, druhý se však vehe-
mentně vložil do koncovky a napá-
lil tyč… Do kabin se šlo za neroz-
hodného stavu.
Druhá půle se odehrávala ve stej-
ném duchu, ale bez gólového efektu. 
Domácí měli územní převahu, jas-
ně převažovali v držení míče, avšak 
chyběla překvapivá a jistá fi nální 
přihrávka. Naopak hosté měli po za-
váhání našich zadních řad, daných 
stále otevřenějším herním pojetím, 
ke kterému Benfi ka přistoupila, dvě 
až tři zajímavé příležitosti, z nichž 
nejméně jednu lze označit jako vy-
loženou. Tu však utnul ostrý skluz 
Halámka, vedený z boku přes míč, 
který naštěstí hlavní sudí Beseda 
posoudil jako provedený v souladu 
s pravidly. Jinak hosté dobře bránili 
a remízu si zkušeně hlídali. Největ-
ší „tutovka“ Benfi ky tak přišla až 
v nastaveném čase, když utěšená 
hlavička Jedličky mířila pouze do 
břevna. Dělba bodů odpovídá po-
měru sil na hřišti.    

-kre-

TJ Nové Město A – SP VM A
2787:2579 ● 8:0
Topinka 455:449 Baloun
Kuběna 494:443 Lavický B.
Šebek 458:420 Badalík
Škoda 460:446 Krejska
Kuběnová 449:414 Lavický J.
SP VM B – TJ Třebíč D
2683:2554 ● 6:2
Kováč 457:426 Kožina
Víteček 488:424 Kasáček J.
Mátl J. 420:387 Hlávka
Lavický J. 432:444 Kasáček R.
Janák 421:462 Staněk
Starý 465:411 Vrbka

DOROST
TJ BOPO Třebíč – SP VM
1020:1049 ● 1:3
Křížová 273:347 Šišpela
Svoboda 328:345 Dýcha
Šupčík 419:357 Mička  -mát-

SDH Velké Meziříčí 
pořádá

3. května 2008 na náměstí 
od 14 hodin

Soutěž
mladých hasičů 

a večer

38. ročník 
memoriálu 

Jaroslava Vaňka

Muži A
 1. Blansko 20 15 1    4 46:22 46
 2. Hulín 20 12 7    1 46:20 43
 3. Velké Meziříčí 20 12   4   4 34:29 40
 4. Žďár n. Sáz. 20 10 5    5 43:31 35
 5. Konice 20    8 3    9 35:30 27
 6. Vikt. Otrokovice 20    8 3    9 33:33 27
 7. Rousínov 20    7 6    7 25:28 27
 8. Líšeň 20    7 4    9 30:28 25
 9. Třebíč 20    7 4    9 32:32 25
10. Vyškov 19    6 6    7 30:24 24
11. Protivanov 20    7 3 10 26:29 24
12. Rájec-Jestřebí 20    6 6    8 26:29 24
13. Boskovice 20    6 4 10 30:43 22
14. Havl. Brod 20    5 6    9 27:38   21
15. Židenice 19    3 7    9 18:33   16
16. Hrušovany 20    3 5 12 25:57 14

Benfi ka
 1. Jaroměřice n. R. 15 12 2 1 29:9    38
 2. Nová Ves 15 10 3 2 34:15 33
 3. Přibyslavice 15    7 4 4 27:17 25
 4. Rantířov 16    7 4 5 31:23 25
 5. V. Meziřičí B 16    7 4 5 17:14 25
 6. Stará Říše 15    8 1 6 19:17 25
 7. Náměšť n. O. 15    8 1 6 25:25 25
 8. Šebkovice 16    6 3 7 18:21 21
 9. Kouty 16    5 2 9 17:22 17
10. Třešť 16    4 4 8 23:26 16
11. Rozsochy 16    3 6 7 20:30 15
12. Čáslavice-Sádek 16    4 3 9 15:27 15
13. Bohdalov 15    3 4 8 19:33 13
14. Stonařov 16    2 5 9 18:33 11

St. dorost
 1. Líšeň 16 10 4    2 38:19 34
 2. Znojmo 16 10 3    3 45:23 33
 3. Přerov 16    9 2    5 35:21 29
 4. DOSTA Bystrc 16    7 4    5 25:18 25
 5. Kunovice 16    8 1    7 29:30 25
 6. HFK Olomouc B 16    6 6    4 25:23 24
 7. Vrchovina 15    7 2    6 27:23 23
 8. Havl. Brod 16    7 2    7 21:27 23
 9. Břeclav 16    5 6    5 22:23 21
10. Židenice 15    6 2    7 32:30 20
11. Uherský Brod 16    5 3    8 20:31 18
12. Velké Meziříčí 16    4 2 10   20:40   14
13. Veselí 16    4 1  11 21:38 13
14. Žďár n. Sáz. 16    3 2  11 16:30 11

Ml. dorost
 1. Přerov 16 13 2    1 41:6 41
 2. DOSTA Bystrc 16 12 1    3 46:23 37
 3. Židenice 15 11 2    2 41:14 35
 4. Líšeň 16 10 2    4 37:24 32
 5. Vrchovina 15    8 2    5 36:21 26
 6. Břeclav 16    6    4 6 30:28 22
 7. Žďár n Sáz. 16    5 5    6 23:27 20
 8. Znojmo 16    4 4    8 24:28 16
 9. HFK Olomouc B 16    3 7    6 21:28 16
10. Uherský Brod 16    3 7    6 17:27 16
11. Velké Meziříčí 16    3 4    9   19:40  13
12. Havl. Brod 16    3 3 10 17:32 12
13. Kunovice 16    2 6    8 22:43 12
14. Veselí 16    2 3 11 13:46    9

Nejlepším sportovcem kraje Vy-
sočina pro rok 2007 byla vyhlá-
šena podle očekávání rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková. V kate-
gorii mládež dala odborná porota 
nevyšší známku atletovi Václavu 
Bohutínskému, nejlepším spor-
tovcem seniorem pro rok 2007 je 
kvadriatlonista Petr 
Majzlík, nejlepším 
sportovcem se zdra-
votním handicapem 
je atletka Michaela 
Charvátová z Víd-
ně u Velkého Mezi-
říčí a dvojité vítězství 
za kategorii kolektiv 
a trenér roku si vybo-
joval Klub taekwon-
do WTF Humpolec 
a Petr Lacek.
Slavnostní vyhláše-
ní šestého ročníku 
ankety Spor tovec 
kraje Vysočina se 
uskutečnilo 10. dub-
na 2008 v Kulturním 
domě ve Žďáře nad 
Sázavou. Do anke-
ty, která proběh-
la i v médiích, bylo 
nominováno celkem 
38 sportovců a 28 
kolektivů. Rozho-

dujícími kritérii byly sportovní 
úspěchy krajských reprezentantů 
na mistrovstvích republiky, Evro-
py a světa i na dalších významných 
mezinárodních soutěžích.
Nejlepším sportovcem se stala mis-
tryně světa v rychlobruslení Marti-
na Sáblíková. V roce 2007 tato mla-

dá sportovkyně excelovala v závodě 
Světového poháru v Salt Lake City 
na trati dlouhé 3000 m a světový re-
kord pokořila i na 10 km. Jako první 
žena se dostala pod magickou hra-
nici čtrnácti minut. Začátkem roku 
2007 si připsala i titul mistryně Ev-
ropy ve víceboji. 

Nejlepší sportovkyně 
se zdravotním handi-
capem za rok 2007 at-
letka Michaela Char-
vátová je kromě jiné-
ho držitelkou zlata ve 
vrhu koulí na Mistrov-
ství evropských zemí 
v atletice v Brně a na 
Mistrovství ČR v at-
letice, dále se jí daří 
v curlingu a závěs-
ném kuželníku.
Čtenáři krajských 
periodik rozhodli 
o vítězích mediální 
ankety – nejoblíbe-
nější sportovkyní se 
stala karatistka Lu-
cie Motlová, nejoblí-
benějším sportovním 
kolektivem opakova-
ně Klub taekwondo 
WTF Humpolec.   

Jitka Svatošová 
tisková mluvčí 

Nejlepší sportovkyní se zdravotním handicapem 
se stala atletka Michaela Charvátová z Vídně

Dorostenci jako jediní z velkomezi-
říčských družstev na půdě soupeřů 
plně uspěli. Dobře rozehraná utkání 
herně nezvládly dorostenky a při-
psaly si ve víkendovém dvojkole 
pouze bod za remízu. Ženy si pro-
hrou zřejmě vyřkly sestupový ortel. 
Na půdě zálohy extraligového Zubří 
neuspěli ani muži.

I. liga ženy 
TJ Astra Praha – Sokol VM 33:30 
(14:16)
Od prvních minut herně vyrovnaná 
partie soupeřů bojujících o záchra-
nu. První poločas byl ve znamení 
velkomeziříčské aktivity, když se 
dařilo úspěšnou střelbou z postu 
levé spojky a samostatnými prů-
niky na brankoviště udržovat ne-
patrné vedení. Po změně stran pak 
fyzické síly našeho týmu, hrajícího 
„nadoraz“, rapidně ubývaly. Škoda, 
že herně i brankově „jalová“ dese-
timinutovka v úvodu druhého dění 
vlila sebevědomí Pražankám. Ty 
zlepšenou útočnou hrou otočily 
dosavadní vývoj utkání ve svůj 
prospěch (34. min. 17:18, 42. min. 
24:19). Získaný náskok uhájily až 
do závěru. I přes snahu jsme nako-
nec nedokázali v důležitém duelu 
zvítězit a po úspěchu v minulém 
zahájit vzestup ode dna prvoligové 
tabulky. 7 m – hody 6/5:5/4, vylou-
čení 3:5, navíc hosté ČK rozhodčí 
Randová D., Dolejší J.
Hrály: Lavická, Zelníčková-Hrůzo-
vá (9), Plachetská (9/4), Chlubnová 
(5), Vidláková R. (4), Svobodová J. 
(2), Hammerová T. (1), Fischerová. 
Trenér ing. Tvarůžek.

I. liga mladší dorostenky
TJ Sokol Karviná – Sokol VM 
21:21 (8:13)
Do utkání vstoupil velkomeziříčský 
celek velmi dobrou defenzivou, kte-
rá hodně narušila počáteční sebevě-
domí domácích. Následné úspěšně 
vedené útočné akce z rukou našich 
hráček znamenaly trvalé nebezpe-
čí pro karvinskou obranu (3:8, 5:9, 
6:13). Až v závěrečných minutách 
prvního dějství se dokázal domácí 
tým více prosadit. Po změně stran 
dostala postupně naše defenziva 
trhliny, když po třetím vylouče-
ní musela předčasně pod sprchy 
jedna ze spojek. Improvizace v se-
stavě znamenaly ztrátu plynulosti 

a údernosti útočných akcí. Abnor-
mální počet ztrát a nepřesností v ro-
zehrávce (jen za II. poločas 18!!!) 
vedly k tomu, že domácí tým vycítil 
šanci. S plnou vervou začal trestat 
přibývající chyby a zbrklosti našich 
(15:16, 19:19). Ve vyhrocené závě-
rečné fázi bravurní zákroky bran-
kářky Hany Simandlové a přesná 
koncovka Moniky Kratochvílové 
znamenaly pro náš kolektiv ale-
spoň remízu. 7 m – hody 2/1:5/4, 
vyloučení 4:6.
Hrály: Simandlová, Babáčková-
-Kratochvílová (7/4), Hladíková 
(4), Svobodová D.(4), Rousová (2), 
Novotná (2), Necidová S. (1), Bárto-
vá (1), Salašová, Pavlišová. Trenéři 
ing. Záviška, Svoboda.
Sokol VM – SHK ZFP Kunovice 
21:23 (8:9)
Po podzimní porážce o 25 branek 
naše hráčky měly soupeřkám „co 
vracet“. Domácí tým začal dobrou 
obranou, za níž se opět dařilo bran-
kářce Haně Simandlové. Po sérii ná-
paditých útočných akcí si udržoval 
i mírný náskok (3:1, 6:4). V závěru 
prvního dějství se však karta zača-
la obracet. Časté ztráty míče Kuno-
vické trestaly brankami z rychlých 
protiútoků a otočily tak brankový 
stav (6:4, 7:9). Po přestávce se náš 
herní projev postupně propadal. 
Ztráta koncentrace znamenala, že 
hráčky začaly kupit individuál-
ní chyby a nepřesnosti. Soupeřův 
úzký kádr, hrající kolektivněji, 
zkušeně rozebíral velkomeziříč-
skou defenzivu. Získal poměrně 
snadno až šestibrankový náskok 
(9:13, 16:22) a v pohodě stačil čelit 
našemu bezzubému útočnému sna-
žení. Závěrečná snaha o zdramati-
zování se utápěla v nepřesnostech. 
Nutno konstatovat, že soupeř vět-
ší bojovností a touhou po vítězství 
si po zásluze odváží plný bodový 
zisk. Z našeho kádru lze mimo výše 
jmenované brankářky vyzdvihnout 
snad jen výkon Diany Svobodové, 
Kristýny Novotné a zejména zdra-
votně indisponované Denisy Hla-
díkové. 7 m – hody 5/4:3/2, vylou-
čení 1:4.
Hrály: Simandlová, Babáčková-
-Kratochvílová (8/4), Rousová (7), 
Hladíková (2), Svobodová D. (2), 
Novotná (2), Necidová S., Bárto-
vá, Salašová, Pavlišová. Trenéři 
ing. Záviška, Svoboda.

II. liga muži
HC Gumárny Zubří SCM – Sokol 
VM 38:26 (18:11)
Na horké půdě favorizovaného cel-
ku se podařilo důraznou defenzivou 
do poloviny první části hrací doby 
držet se v přijatelném gólovém od-
stupu. Po změně stran jsme se účel-
nou hrou dokázali dotáhnout až na 
tříbrankový rozdíl. Následné útoč-
né chyby nás připravily o další mož-
nost skórovat, a tak v dalších minu-
tách již měla navrch rychlá a dyna-
mická hra zuberských mladíků. 7 m 
– hody 5/4:4/4, vyloučení 3/3.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Šidlo (5/3), 
Živčic (5), Necid (4), Raus (3), Kaš-
tan J. (3), Večeřa (2), Kříbala Ma. 
(2), Konečný (2), Rosa, Kříbala Pa. 
Trenéři Raus, Vaverka.

II. liga starší dorostenci
STM Olomouc – Sokol VM 31:33 
(16:15)
Vzácně vyrovnanou partii rozhod-
li naši hráči po změně stran. Ná-
paditější útočnou hrou a zejména 
rychlým přechodem do protiúto-
ku získali rozhodující pětibranko-
vý náskok. Jednoduše a přímočaře 
vedenými akcemi si vytvářeli řadu 
brankových příležitostí. Bojovným 
kolektivním výkonem pak dokázali 
odolat i závěrečnému tlaku domá-
cích a uhájit zasloužené vítězství. 
7 m – hody 3/3:6/4, vyloučení 4:5.
Hráli: Kotík, Poul – Necid (6), 
Strašák (6/4), Večeřa (5), Kaštan 
J. (5), Konečný (4), Horký (4/1), 
Kříbala Ma. (3/1), Rosa. Trenér 
Vaverka.

-záv-
Pozvánka do haly za Světlou:

Sobota 19. dubna 8.00 divize ml. 
žáci – Kuřim, 9.15 divize st. žáci 
– Kuřim, 11.00 II. liga st. doros-
tenci – Sokolnice, 13.00 I. liga ml. 
dorostenky – Bohunice, 15.00 II. 
liga muži – Kuřim, 17.00 I. liga 
ženy – Most.

Tabulka II. liga muži
 1. SHC Maloměřice 16 14 0    2 517:376  28

 2. HC Gumárny Zubří SCM 16 13 0    3 573:407 26

 3. TJ Sokol Nové Veselí 16 13 0    3 531:434 26

 4. HC Zlín 16 10 1    5 442:389 21

 5. HK Ivančice 16    9 1    6 485:482 19

 6. Sokol Velké Meziříčí 16    8 0    8 416:445 16

 7. TJ Sokol Telnice 16    7 0    9 414:500 14

 8. TJ Tatran Bohunice 16    5 2    9 451:451 12

 9. Sokol Dolní Cerekev 16    5 1 10 384:478 11

10. SK HC Tišnov 16    4 2 10 453:476 10

11. TJ Sokol Juliánov 16    2 3 11 381:464    7

12. SK Kuřim 16    1 0 15 365:510    2

Fotbalové tabulky

Vpravo Michaela Charvátová.                     Foto: Jiří Charvát


