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Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM 
V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)
…již 10 let s dřevinami od nás
•  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

PEČUJETE O SVÉ OČI?
Otto Němec – optik,

Náměstí 81/5, Velké Meziříčí
Hrnčířská 128, Velká Bíteš

pro vás připravil

20% slevu z celé zakázky
při zakoupení

samozabarvovacích čoček
TRANSITIONS

Akce probíhá od 1. 4. do 30. 6. 2008.
Těšíme se na vás!!!

Znáte z TV reklamy!!!

Přijmu na pátek 
odpoledne a sobotu 

do kuchyně na brigádu 
Tel.: 731 468 666.

Radní dostanou notebooky

Radní zamítli návrh na omezení rychlosti v lokalitě nad gymnáziem, 
Bezděkov a okolí. Zástupci odboru dopravy navrhovali zavedení zóny 
s omezením rychlosti do třiceti kilometrů v hodině pro celou oblast ulic 
Nad Gymnáziem, Krškova, Kolmá, Na Výsluní, Gen. Jaroše, Čechova, 
Poštovní, Bezděkov a Poříčí, Nad Sv. Josefem, Nad Kunšovcem a Ve 
Vilách. „Takové omezení se dá udělat v nějakém menším úseku. V tak 
velké lokalitě by snad ani třicetikilometrovou rychlost nešlo dodržovat,“ 
podotkl starosta František Bradáč. „Chtěli jsme omezit rychlost z důvodu 
zvýšení bezpečnosti provozu,“ vysvětluje Marek Švaříček s tím, že vzhle-
dem k parkování aut po stranách komunikací zůstává poměrně úzká ulička 
pro průjezd auta. Rychlejší jízda je tak nebezpečná zejména vzhledem 
k nepřehlednosti prostoru.                                                                -mrs-

Sto deset tisíc korun z městské 
kasy půjde na nákup pěti nových 
přenosných počítačů i s operačním 
systémem pro členy Rady města 
Velké Meziříčí. Notebooky budou 
zapůjčeny pěti neuvolněným rad-
ním do konce volebního období. 
Důvodem je možnost zasílání 
materiálů k jednání rady elektro-
nickou poštou namísto papírové 
podoby v obálce. „Radní chtějí mít 
k dispozici materiály na pravidelné 

středeční zasedání již přes víkend. 
Když jsme jim je posílali poštou, do-
stali je v úterý. Teď je nashromáždí-
me v pátek dopoledne a odpoledne 
jim je elektronickou poštou pošle-
me,“ zdůvodňuje starosta František 
Bradáč stodesetitisícovou investici 
s tím, že internet už si budou radní 
platit sami. Rada města zasedá 
pravidelně jednou za čtrnáct dní 
ve středu.

-mrs-

Zamítli omezení rychlosti na 30
První kolo přijímacího řízení 

na střední školy v našem regionu 
se konalo v pondělí 21. dubna. 
Žáci si do něj mohli podat pouze 
jednu přihlášku. Do 23. dubna 
školy oznámí počty volných míst 
a vypíší druhá kola přijímacího ří-
zení. Seznam volných míst zveřejní 
portál kraje Vysočina. Pokud žáci 
neuspějí v prvním kole, mohou si 
do dalších kol podat neomezený 
počet přihlášek.

„Školy na Vysočině vychovávají 
standardně kvalitní a připrave-
né odborníky. I přesto, že stále 
přetrvává trend volby střední 
školy s maturitou, ukazuje se, že 
praxe si dnes ve zvýšené míře 
žádá učňovské obory. Právě stu-
dium nedostatkových učňovských 
oborů musí kraj společně s míst-
ními fi rmami a podnikateli výraz-
ně podporovat. Na druhé straně 
je svobodným rozhodnutím absol-
ventů devátých tříd, pro jaké další 
studium se rozhodnou. Je na nich, 
aby se dobře poradili a rozmysleli 
a současnou situaci na trhu prá-

Proběhlo první kolo přijímacích zkoušek
ce co možná nejlépe z hlediska své 
budoucnosti vyhodnotili,“ uvedl 
krátce před termínem přijímacích 
zkoušek hejtman kraje Vysočina 
Miloš Vystrčil.

„Je patrné, že na gymnáziích 
dlouhodobě mírně převažuje na-
bídka nad poptávkou. Ve srovnání 
s ostatními kraji je tento převis 
nižší, ale stále více žáků využívá 
všeobecně zaměřeného studia v ly-
ceích. Naopak malý zájem mají žáci 
o učební obory především zeměděl-
ské a stavební,“ vyjmenovala kraj-
ská radní pro oblast školství Jana 
Fischerová.

Nově jsou od 1. září 2008 do 
vzdělávací nabídky středních škol 
kraje Vysočina zařazeny následu-
jící obory: sportovní příprava se 
zaměřením na atletiku, plavání, 
basketbal a volejbal a šestileté 
gymnázium na Gymnáziu Jihla-
va. Dále zdravotnické lyceum na 
Střední zdravotnické škole a Vyšší 
odborné škole zdravotnické v Jih-
lavě a Havlíčkově Brodě. 

(Pokračování na straně 2.)

Semafory budou přes noc blikat
Režim semaforů na dvou hlavních křižovatkách ve Velkém Meziříčí 

bude změněn. Systém celočervené, který fungoval přes noc i o víken-
dech, bude nahrazen blikající oranžovou. Normální světelná signalizace 
– červená, oranžová, zelená – bude na křižovatkách při vjezdu na náměstí 
i u svatého Josefa fungovat od pondělí do pátku vždy od pěti do devate-
nácti hodin, o víkendech a svátcích od šesti do dvanácti hodin. Mimo tuto 
dobu bude blikat pouze oranžová a řidiči nebudou muset při prázdné kři-
žovatce čekat na zelenou. Změnu připravil odbor dopravy. Objevovaly se 
připomínky, že při systému celočervené ve večerních a nočních hodinách, 
kdy již provoz není hustý, řidiči zbytečně čekají v prázdné křižovatce na 
zelenou. „Tento systém byl výhodný z hlediska zpomalení dopravy. Vozi-

dlo, které vjíždělo 
do křižovatky 
padesátikilome-
trovou rychlostí, 
zachytilo čidlo, 
které přepnulo 
na zelenou,“ 
vysvětluje sta-
rosta František 
Bradáč původní 
nastavení.       

Text a foto: 
Martina

Strnadová

Dne 7. května 2008
se na hřbitově
Karlov
ve Velkém
Meziříčí koná

O nové publikaci našeho města »Velké Meziříčí v zr-
cadle dějin« bylo dosud napsáno hodně, představena 
byla již také ze všech stran a spousta lidí ji dokonce 
už i vlastní. Ti, na něž se nedostalo, nemusí hořekovat, 
dotisk je již hotov a knihy jsou k prodeji v informač-
ních centrech ve Velkém Meziříčí i ve Velké Bíteši. 
Ty v kožené vazbě, které byly na objednávku, budou 
k dispozici začátkem června letošního roku.

Také veřejnost se setkala s autory knihy o Velkém Meziříčí

Podrobili je křížovému výslechu

Aby nebyla ochuzena ani veřejnost, byla pro ni při-
pravena skvělá příležitost pobesedovat s autory, zeptat 
se na to, co je zajímá a pak si třeba nechat i svoji zakou-
penou knihu podepsat. Taková diskuze proběhla minu-
lý čtvrtek v kinosále Jupiter clubu. Mezi zájemce z řad 
široké veřejnosti zavítali téměř všichni autoři knihy 
(Salaš, Hodeček, Štindl, Ripperová, Kružík, Jičínský), 
pouze Zdeněk Měřínský se omluvil.    (Pokr. str. 2.)

Jeden z autorů knihy Velké Meziříčí v zrcadle dějin velkomeziříčský rodák Milan Salaš podepisuje publikaci 
během autogramiády.                                                                                                                   Foto: Iva Horká

VEČER S JIŘINOU JIRÁSKOVOU
Jupiter club s. r. o. si vás dovoluje pozvat na pořad

Večer s Jiřinou Jiráskovou.
Příjemné povídání s oblíbenou českou herečkou.
Čtvrtek 24. dubna 2008 v 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
(Náhradní termín za 20. březen 2008.)
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC, Náměstí 17, Velké Me-
ziříčí, tel.: 566 523 243, 566 524 572.
► Foto: www.osobnosti.cz

Ewa Farna zavítá na svém turné 
s jedinou zastávkou na Vysočině 

Město Velké Meziříčí pořádá 
10. května 2008 na náměstí 

tradiční 
řemeslné trhy. 

Náměstí bude po celý den uza-
vřeno pro vjezd vozidel – s vý-
jimkou zásobování.

Otevírají 
Naučnou stezku

Slavnostní otevření Naučné stez-
ky v Balinském údolí, jejíž vybu-
dování fi nancovalo Město Velké 
Meziříčí a kraj Vysočina, se ko-
ná v sobotu 26. dubna 2008 od 
14 do 17 hodin. Zahájení se ve 14 
hodin ujmou představitelé naše-
ho města. 
Akce se koná za každého počasí.
Bližší informace uvádíme na 
straně 9.

do Velkého Meziříčí. Koncert se 
koná v pátek 25. dubna v Jupi-

ter clubu 
a začí-
ná v 18.30 
hodin. Sál 
bude pro 
návštěvní-
ky otevřen 
od 17 ho-
din. Vstu-
penky jsou 
v prodeji za 
190 Kč (na 
místě pak 
za 230 Kč) 
v prodej-
ně eM Mó-
da, Vrcho-
vecká 74, 
v prodej-
ně Music 
Data, So-
kolovská 
250, Vel-
ké Meziří-
čí, a v síti 
Ticketstre-
am. 
(Výher-
ce soutěže 
najdete na 
straně 9.)

Ewa Farna zazpívá v Jupiter clubu

Začátek v 17 hodin u památ-
níku.
Doprava je zajištěna autobu-
sem – odjezd v 16.30 hodin 
od Jupiter clubu se zastávkou 
U Smrčkových.
Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků 
za svobodu.

Srdečně zve starosta města.
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Zprávy z jednání Rady města 16. 4. 2008 
1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

1. Zdroj: 110 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 110 tis. Kč – § 6171 pořízení 5 ks notebooků vč. 
    program. vybavení pro neuvolněné členy 
    RM k elektronickému zpracování 
    materiálů do rady.
2. Zdroj:  10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  10 tis. Kč – § 3231 náklady hrazené městem pro
    Základní uměleckou školu Velké Mezi-
    ř íčí podíl na nákladech spojených 
    s pořádáním Koncertu učitelů ve vel-
    kém sále JC 7. 5. 2008.
3. Zdroj:   2 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
 Rozdělení:   2 tis. Kč – § 3114 dotace Základní škole a Praktické 
    škole Velké Meziříčí, na pořádání
    5. ročníku okresního kola sportovních 
    her žáků speciálních škol.
4. Zdroj:   5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dary
 Rozdělení:   5 tis. Kč – § 3319 dotace Jiřímu Michlíčkovi, na 
    pokrytí fi nančních nákladů spojených 
    s realizací fotografi cké výstavy Cesta
    v Galerii synagoga.

 2. Rada města zveřejnila záměr prodeje bytu na ulici Strmá, č. p. 1242. 
Zájem o tento byt projevilo deset uchazečů, kteří své nabídky předali 
v uzavřených obálkách na Městskou správu bytů. Rada města dopo-
ručila otevřít obálky na Zastupitelstvu města 6. 5. 2008 s tím, že byt 
bude prodán zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou. V případě shody 
nejvyšší nabídky, Rada města doporučuje o prodeji losovat.

 3. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. B 32 
– průjezd zakázán 2 × na místní komunikaci č. 91 c – podél trati ČD 
Karlov – Františkov na základě opakované žádosti občanů bydlících 
v této lokalitě města. 

 4. Rada města souhlasila se zadáním projektu nového dopravního zna-
čení a zařízení k zajištění zklidnění dopravy na místní komunikaci 
v ulici Příkopy ve Velkém Meziříčí.

 5. Rada města nesouhlasila  se zadáním projektu nového dopravního 
značení k zřízení oblasti „Zóna 30 km/h“ v ulicích Bezděkov, Poří-
čí, Poštovní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Čechova, Krškova, Na 
Výsluní, Kolmá, Nad Sv. Josefem, Nad Kunšovcem a Ve Vilách ve 
Velkém Meziříčí.

 6. Rada města souhlasila s provozem SSZ (semaforů) ve Velkém 
Meziříčí:
pondělí–pátek: 5–19 hodin
sobota–neděle: 6–12 hodin
V ostatní dobu budou svítit oranžová přerušovaná světla.

 7. Rada města schválila znění dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze 
dne 22. 6. 2005, uzavřené s Diecézní charitou Brno – Oblastní chari-
tou Žďár nad Sázavou, kterým dochází k úpravě výčtu vypůjčených 
movitých věcí na denním stacionáři ve Velkém Meziříčí.

 8. Rada města uložila zveřejnit inzerát na prodej univerzálního dřevoob-
ráběcího stroje – výrobce Žďas Žďár nad Sázavou z majetku Základní 
školy Velké Meziříčí, Sokolovská, za cenu 7.000 Kč.

 9. Rada města schválila přidělení jednoho bytu v Domě s pečovatelskou 
službou na ulici Strmá a jednoho bytu na ulici Komenského.

10. Rada města vyhlásila výběrové řízení na místo strážníka městské 
policie. Do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů, všichni splnili 
podmínky stanovené ve výběrovém řízení a budou pozváni k výběru 
28. dubna 2008 od 14 hodin. 

11. Rada města byla seznámena s materiály, které budou projednávány 
na Zastupitelstvu města 6. 5. 2008.

12. Proběhla valná hromada společnosti Technické služby Velké Meziříčí 
s. r. o. Valná hromada schválila roční účetní uzávěrku roku 2007 
a výroční zprávu společnosti.

Josef Komínek, místostarosta

I v naší výjezdní poradně Sdru-
žení obrany spotřebitelů (SOS) 
na radnici ve Velkém Meziříčí se 
neustále objevují problémy ply-
noucí z uzavření kupních smluv 
na předváděcích akcích. Mnoho 
spotřebitelů tyto akce navštěvuje, 
neboť pro některé z nich představují 
určitý druh kulturního vyžití, kde si 
posedí s přáteli, dostanou nějaký ten 
dáreček a stráví zajímavé odpoledne 
prohlížením nejrůznějšího zboží od 
tepelných přikrývek, úžasného 
nádobí až k zázračným zdravotním 
pomůckám sloužícím k odstranění 
všech možných i nemožných neduhů.

Krásné odpoledne na předváděcí 
akci strávila i spotřebitelka, která 
se přišla nedávno poradit do naší 
výjezdní poradny. Z předváděcí 
akce si přinesla nejen zážitky, ale 
také kupní smlouvu. Zboží, které 
dle této smlouvy nabyla, se však po-
sléze ukázalo být velmi nekvalitní. 
Spotřebitelka se tak rozhodla hned 
druhý den od uzavřené smlouvy 

odstoupit. Na její odstoupení však 
prodávající vůbec nereagoval, a tu-
díž jí ani nevrátil zaplacenou kupní 
cenu. Spotřebitelka se celá utrápená 
přišla poradit k nám. Náš poradce 
smlouvu posoudil, některá ustano-
vení v kupní smlouvě byla dokonce 
shledána v rozporu s platnou právní 
úpravou. Poté poradce pro spotře-
bitelku sepsal dopis prodávajícímu 
s důraznou výzvou k vrácení kupní 
ceny. Spotřebitelka tak odcházela 
z poradny alespoň s nadějí, že se jí 
její peníze někdy vrátí. 

Faktem ale je, že všem těmto 
problémům se dalo předejít v pří-
padě, že by si spotřebitelka pořád-
ně přečetla smlouvu, která pro ni 
nebyla příliš výhodná. Pokud totiž 
prodávající spěchá na spotřebitele 
s podepsáním smlouvy a nenechá 
jej ani smlouvu v klidu přečíst, je 
pravděpodobné, že nepůjde o příliš 
solidního podnikatele.

Tomáš Palla, 
poradce SICSOS Brno

SDRUŽENÍ OBRANY 
SPOTŘEBITELŮ RADÍ

Předváděcí akce – evergreen
spotřebitelské poradny

Absolutní vítězkou letošní vý-
stavy a koštu pálenek v Kozlově se 
stala pálenka z černého jeřábu od 
Pavla Zemana z Olší nad Oslavou. 
Zvítězila v konkurenci osmase-
dmdesáti vzorků od pětačtyřiceti 
vystavovatelů, jež se o čtvrtém 
ročníku sešly do soutěže. Počet 
vystavovatelů je s každým roč-
níkem vyšší, konkurence tvrdší. 
Pálenka z černého jeřábu vyhrála 
nejen ve své kategorii ostatní ovoce, 
ale porazila i vítězné vzorky těch 
dalších. Nejlepší hruškovici dodala 
Jitka Marková z Hlinného, meruň-
kovici Čestmír Hrdlička z Bítovčic. 
V kategorii slivovice vyhrál Jaro-
slav Chocholáč, mezi jablkovicemi 
Jaromír Plodek, oba z Kozlova. 
S rynglovicí zvítězila Zuzana 
Moravusová z Brna. Do soutěže se 
letos přihlásili vystavovatelé až ze 
Zaječí, z Krchlebů u Nymburka či 
z Českých Budějovic.

Slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhlo v sobotu 19. dubna 
v Kozlově. Hodnotící komise 
zasedala ještě předtím. Porotci 
posuzovali podle vzhledu, vůně, 
chuti, jemnosti a perzistence, tedy 
délky chuťového vjemu. Bodovalo 

se na stupnici do dvaceti. „Určitě 
se musíme podívat na čistotu, aby 
to vonělo a mělo chuť po ovoci – to 
je základ. Některá kořalka je třeba 
cítit acetonem, to jde samozřejmě 
bodově dolů. Taky nesmí pálit, 

nemůže tam být cítit ztuchlina,“ 
popsal hodnocení Karel Eliáš, 
člen komise a současně i majitel 
pálenice. Říká se, že dobrá pálenka 
se pozná podle toho, že „řetízkuje“. 
Karel Eliáš k tomu říká: „Záleží, 

jak ji nalijete. Musíte lít z větší 
výšky. Pak řetízkuje skoro každá, 
čím je starší, tím víc.“ Nejvíce 
vzorků bylo v kategorii slivovice 
– šestadvacet. Návštěvníci mohli 
všechny vzorky pálenek ze sou-
těže také ochutnat. A zájem byl 
vskutku velký. Každý chtěl zkusit 
samozřejmě pálenku z černého je-
řábu. Její vystavovatel Pavel Zeman 
okomentoval své vítězství: „Jsem 
zde vůbec poprvé. Kdysi jsem mí-
val švestky a ryngle, jenže stromy 
odešly a zůstal mi jeden – černý 
jeřáb. Tak jsem to zkusil, vždyť 
o nic nejde. Vůbec jsem nečekal, 
že vyhraju.“ Koštujících bylo hodně 
a lahev se šampionem byla nejdřív 
prázdná. „Mě ta černá jeřabinka 
tolik nenadchla. Já mám raději 
třeba meruňkovici, ta od pana Hr-
dličky je výborná. A taky je moc 
dobrá ta mirabelka,“ pochvaloval 
si Petr „Monty“ Svoboda, jeden 
z návštěvníků koštu. Těch se 
nakonec sešla podle slov jednoho 
z pořadatelů akce Jaromíra Plod-
ka více než stovka. Nechyběly ani 
ženy, kterých oproti předchozím 
ročníkům notně přibylo. 

Martina Strnadová

Šampionkou je pálenka z černého jeřábu

Absolutním vítězem kozlovské výstavy pálenek se stal Pavel Zeman (vpra-
vo) z Olší nad Oslavou se svým šampionem z černé jeřabiny. Z rukou 
starosty obce Kozlov Jaromíra Plodka a člena komise Karla Eliáše převzal 
diplom a lahev slivovice.                                  Foto: Martina Strnadová

(Dok. ze str. 1.) Mechanik seři-
zovač – mechatronik na Střední 
škole technické Žďár nad Sázavou, 
zámečník na Střední škole Kame-
nice nad Lipou a Vyšší odborné 
škole a Střední odborné škole ze-
mědělsko technické Bystřice nad 
Pernštejnem a cukrářské práce na 
Odborném učilišti a praktické škole 
Černovice.

Vzhledem k očekávanému pokle-
su počtu žáků 9. tříd je další rozši-
řování nabídky oborů v kraji málo 
pravděpodobné. 

Informace o přijímací zkoušce 
obdržel každý žák spolu s po-

Proběhlo první kolo přijímacích zkoušek
zvánkou ke zkoušce, kterou za-
slal ředitel vybrané střední školy 
uchazeči nejpozději 14 dnů před 
jejím konáním. Informace o počtu 
přijímaných uchazečů a nabídce 
oborů vzdělání na střeních školách 
v kraji získají žáci na základních 
školách u výchovných poradců, na 
webových stránkách středních škol 
nebo přímo na středních školách. 
Seznam všech škol v kraji Vysoči-
na včetně telefonických kontaktů 
a elektronických adres najdete 
na www.kr-vysocina.cz/www/
skolství.               Jitka Svatošová,

tisková mluvčí krajského úřadu

Také veřejnost se setkala s autory knihy o Velkém Meziříčí

Podrobili je křížovému výslechu
(Pokr. ze strany 1.) Besedou nad knihou provázela ředitelka velko-

meziříčské knihovny Ivana Vaňková spolu s předsedkyní Vlastivědné 
a genealogické společnosti Helenou Švecovou a pracovníkem Muzea 
Vysočiny Bohuslavem Mikuláškem (někdejším ředitelem velkomeziříč-
ského muzea). Přítomní byli nejprve seznámeni se vznikem knihy a poté 
jim byli představeni tvůrci díla, jež následně podrobili „křížovému“ 
výslechu o všem, co se týkalo geneze knihy, ale i jinými otázkami s tím 
souvisejícími. Závěr besedy pak patřil autogramiádě, o niž byl zájem. 
Kdo knihu neměl, mohl si ji koupit přímo na místě. Tak učinilo celkem 
dvanáct lidí.

Bylo více problémů 
než radostí

V debatě mimo jiné zaznělo, že 
autoři měli při psaní knihy více 
problémů než těch radostnějších 
věcí. S čím bojovali asi všichni, 
byl nedostatek času při dokon-
čování. „Pevně ale věřím, že se 
to v textech příliš neprojevilo,“ 
doufal například Miroslav Kru-
žík, který se v publikaci věnoval 
období od roku 1918 do roku 1945. 
„Potřebovala bych alespoň deset 
let, aby bylo vše důkladně sepsá-
no,“ reagovala Marie Ripperová 
ze zdejšího muzea, jíž připadla 
léta 1735 až 1918. To vedoucí vel-
komeziříčské pobočky státního 
okresního archivu Martin Štindl 
zažíval doslova tvůrčí muka při 
mapování historie z období 1529–1735. Nejvíc ho bavilo školství a nej-
méně přeformulování toho, co už kdysi jednou napsal. Další historik 
Dalibor Hodeček si postěžoval na nedostatek písemných pramenů, které 
potřeboval pro zpracování kapitoly zabývající se událostmi v letech 
1416 až 1529. Vyjádřil lítost také nad tím, že nebyl proveden důkladný 
archeologický průzkum bývalého hřbitova u kostela svatého Mikuláše, 
stejně tak okolí řeky Balinky. 

Rodák z Velkého Meziříčí, absolvent zdejšího gymnázia Milan Salaš 
měl podle svých slov relativně nejmenší podíl na výsledku. „Měl jsem 
zpracovat pravěké osídlení na Velkomeziříčsku. To tady ale prakticky 
žádné nebylo. Sice bych byl rád, kdyby tomu bylo naopak, ale obávám 

se, že už to tak zůstane.“ Za plus považuje vytvořený katalog archeo-
logických nálezů, který se podařilo sestavit. „Je neměnný a bude tedy 
cenný dlouhou dobu,“ dodal Salaš. V publikaci o historiii města jsou 
pak vyobrazeny některé kamenné broušené nástroje a zbraně, keramické 
nádoby a další, jež byly nalezeny v našem regionu.

Otázky padaly na různá témata
Na otázku zvídavých posluchačů, jak dalece byli při bádání ovliv-

něni svým vztahem k Velkému Meziříčí, když většina z nich odsud 
nepochází, autoři odpovídali růz-
ně. Ti, kdož se tady narodili, to 
měli jednoduché, kořeny se podle 
jejich slov nezapřou. Například 
Marii Ripperovou, která vyrůstala 
v Dolních Heřmanicích, inspirova-
ly zbytky hradu Templštejn, nachá-
zející se kousek od její vísky. Proto 
chtěla původně studovat archeolo-
gii. Protože ale tento obor zrovna 
neotvírali, vybrala si historii. Ro-
dilého Brňana Dalibora Hodečka 
na Vysočinu přivedla spolupráce 
s někdejší  majitelkou velkostatku 
Josefou Podstatzkou, o jejímž otci 
napsal krátkou práci.

Uspokojivého vysvětlení půvo-
du městského znaku se ale tazatelé 
nedočkali. Počátek jeho vzniku lze 
prý podle slov odborníků vztáhnout 
k 15. století, ale jinak je zahalen ta-
jemstvím. Na to zareagoval starosta 

města František Bradáč a řekl, že ve své pracovně jeden znak má. A když 
se ho návštěvy ptají na jeho význam, tak odpovídá s humorem. „Historicky 
vám to vysvětlí v muzeu, já říkám, že tam má těch sedm bílých per proto, 
že naše městská rada má sedm členů,“ zažertoval Bradáč.

A co považují jednotliví autoři ve „svém“ 
období za nejvýznamnější?

Určitě nastolení katolické víry počátkem 16. století, dále zrádcovské 
aféry či spory s vrchností v sedmnáctém století, ale také nepochybně 
květnovou tragédii z roku 1945. Také rok 1948 v souvislosti se zdejším 
gymnáziem a tzv. „očistou“ ústavu, kdy do vedení školy nastoupili ko-
munisté. Tato doba předznamenala systém budoucího komunistického 
školství, ve kterém z politických důvodů docházelo k vyhazování profe-
sorů, vylučování studentů a podobně.

V závěru zazněla potěšující zpráva, že nedávno vydaná kniha není 
posledním počinem, či příspěvkem z dějin našeho města. Návrh je 
na zpracování historie i okolních obcí Velkého Meziříčí. Tak, jak 
je sdružoval bývalý politický okres.                                Iva Horká

Kniha Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin vyšla u příležitosti 600. 
výročí získání plných městských 
práv. Představuje nejnovější po-
kus o zachycení dějin města od 
jeho počátků až do současnosti. 
Svým pojetím zaplňuje bílé 
místo, které v místní historické 
literatuře dosud zůstalo. Téměř 
pětisetstránkovou knihu tvoří 
devět kapitol a řada přehledných 
příloh. První dvě kapitoly sledují 
osídlovaní krajiny a počátky 
města v širším územním záběru, 
kapitoly III.–V. se již plně ori-
entují na zachycení událostí ve 
středověkém a v raně novověkém 
městě. Postupnou proměnu Vel-
kého Meziříčí v moderní město 
zaznamenává kapitola V.–VIII. 
Závěrečný oddíl je pak odvážným 
pokusem o zpracování pováleč-

ného období 1945–2006. Náplň 
jednotlivých kapitol nevynechá-
vá žádnou z podstatných stránek 
politického, hospodářského, 
či společenského a kulturního 
života ve městě. Vlastní text 
zpestřuje množství černobílých 
i barevných fotografi í. Pro měs-
to Velké Meziříčí knihu vydala 
Muzejní a vlastivědná společ-
nost v Brně. Na jejím zpracování 
se podílel sedmičlenný kolektiv 
regionálních i brněnských his-
toriků. Původní náklad 1 000 
kusů vázané knihy formátu A4 
byl okamžitě rozebrán, pro po-
třeby další distribuce byl proto 
připraven dotisk. Kniha v mod-
ré obálce je v současné době 
v prodeji v informačních cent-
rech ve Velkém Meziříčí a Velké 
Bíteši za cenu 600 Kč.    -ivan-

O knize

Ředitelka zdejší knihovny Ivana Vaňková nese košíčky s papírky, na něž 
posluchači psali svoje dotazy. Autoři knihy na ně pak odpovídali. 

Foto: Iva Horká
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OKÉNKO KRAJEOdhalili tajemství herecké profese
Autorské představení herce a režiséra Stanislava Remundy a jeho ženy, 

herečky Ivy Janžurové Pudl a Magnolie připravil Jupiter club pro velko-
meziříčské diváky na pondělní večer 14. dubna. Tři postavy děje divadelní 
komedie a současně tři členové rodinného divadla – Iva Janžurová, Stani-
slav Remunda a jejich dcera Theodora Remundová – sehráli s laskavým 
humorem netradiční příběh o tajemstvích herecké profese.

Sklad rekvizit, v němž se setkávají dva stárnoucí herci Karel (Stanislav 
Remunda) a Magnolie (Iva Janžurová) a jedna excentrická režisérka Eva 
(Theodora Remundová). Ta oba pozvala ke konkurzu na hlavní role do 
svého připravovaného fi lmu. A oni se evidentně nesnášejí. Jenomže Karel 
o nějakou roli vehementně stojí, protože potřebuje koupit nové linoleum. 
Také Magnolie má zájem opět zazářit před kamerou. Ovšem dělá trochu 
drahoty. Herečka s „takovou“ minulostí přece nevezme jen tak něco. Re-
žisérka jim oběma dopřává čas k secvičení textu. Karel i Magnolie se tedy 
dávno znají a během zkoušení vzpomínají na zážitky z divadla i z fi lmu, 
na zákulisní praktiky, na kolegy a kolegyně, na nevydařené milostné 
vztahy. Magnolie s nostalgií připomíná svoji slavnou „špendlíkovou“ 
scénu – přece tu, kdy bylo slyšet špendlík na zem spadnout… Jejich 
vzájemná komunikace je však většinou na hraně, vzájemně se popichují, 
leckdy notně peprnými poznámkami. Eva se tak od Magnolie dozvídá, 
že Karel se nejmenuje Fešák, jak si původně myslela, ale Věšák. „Toho 
Fešáka z něj udělali v Německu!“ Režisérka jejich střety stále po očku 
sleduje, načež je ponouká ke stále extravagantnějším scénám, které Karel 
i Magnolie celkem ochotně podstupují. Vždyť přece oba roli chtějí, i když 
každý k tomu má ten svůj důvod. Postupně také vyplouvá na povrch fakt, 
že herci mají tu a tam společné zážitky a nakonec i kus životního příběhu. 
Ve fi nále se oba dostanou až ke kamerovým zkouškám. Ale Eva je zklame, 
role pro ně bohužel nemá. I když možná ano, ale jen role postaršího páru. 
Oba se tedy s vidinou poslední šance vrhají do etudy o Aničce Kosové. 
A výsledek se dostaví hned vzápětí, režisérka je rozhodně bere. A nejen 
to, na světě je i rozuzlení příběhu. Oba stárnoucí herci jsou bývalými 
manžely, kteří mají syna Jindřicha. Ten a jeho přítelkyně, režisérka Eva, 
celý konkurz zinscenovali ve snaze o opětovné sblížení rodičů. Což se 
jim ve fi nále podařilo.

Bezmála tříhodinové představení bylo protkáno mistrovským herectvím 
Ivy Janžurové, jejíž Magnolie byla úžasná. Spolu se Stanislavem Remun-
dou si ostatně svoje role napsali, jak se říká, na tělo. Stanislav Remunda 
hru navíc režíroval. S postavou stárnoucího herce se zcela prolnul a jeho 
Karel tak působil naprosto přirozeně. Dcera Theodora svou roli poně-
kud „trhlé“ režisérky trefně doplnila afektovaným a nepřeslechnutelným 
smíchem. V každém případě měli diváci možnost zhlédnout příběh zcela 
neotřelý. Nebyli samozřejmě ochuzeni ani o vztahy dvou lidí, ale zároveň 
se jim dostalo možnosti nahlédnout hlouběji do herecké profese.

Text a foto: Martina Strnadová
V příštím čísle rozhovor s herečkou Národního divadla Ivou Janžurovou.

Sedm desítek fotografi í od čtyř 
autorů nabízí výstava Evropa bez 
hranic ve vestibulu kina Jupiter 
club Velké Meziříčí. Zdeněk Bou-
ček, Jaroslav Hedbávný, Josef 
Prodělal a Angličan Edward 
Webster ukazují Evropu každý ze 
svého pohledu. 

Vernisáž výstavy proběhla v úte-
rý 15. dubna za účasti mnoha hostů. 
Průvodního slova se ujal historik 
Bohuslav Mikulášek. Připomněl 
někdejší významné fotografy, kteří 
byli nějakým způsobem spjati s na-
ším regionem, a některé zajímavosti 
z historie fotografi e.

„Dílo není hotovo tím, že je někdo 
vytvořil. Dílo není zkrátka nikdy ho-
tovo. Dotváří se teprve konkrétním 
vnímáním každého,“ uvedl mimo 
jiné Bohuslav Mikulášek.

K výstavě se sešli autoři, které 
zaujalo téma sjednocené Evropy. Na 
svých snímcích zachytili její různé 
kouty. Na výstavě tak lze najít expo-
náty z Francie, Litvy, Lotyšska, Es-
tonska, Skotska, Rumunska, delty 
Dunaje a z České republiky. Každý 
z autorů fotí jinou část Evropy, než 
kde žije. Na fotografi ích se střídají 
různé techniky i metody.

Dvaapadesátiletý Zdeněk Bou-
ček je jediný ze čtve řice autorů 
z Vel kého Meziříčí. Fotografuje 
především přírodu, exotické kra-
jiny a obyvatele Asie, konkrétně 
Číny, Tibetu a Nepálu. Zajímá se 
i o jiné pozoruhodné evropské 

Zachytili Evropu bez hranic

lokality a historické památky. „Je 
to muž, který se odvažuje do da-
lekých krajin, a proto exotika má 
v jeho očích první místo,“ podotkl 
Bohuslav Mikulášek. Třebíčský 
rodák, devětačtyřicetiletý Jaroslav 
Hedbávný fotografuje především 
přírodu, krajinu, zátiší, ale také 
zákulisí motocyklových závodů. 
Je akreditovaným fotografem Velké 
ceny ČR v Brně. Jedenašedesátiletý 
Josef Prodělal pochází z Jaroměřic 
nad Rokytnou – Vacenovic. Je nejen 
fotografem, ale i grafi kem. Tvoří 
cykly, z nichž největší jsou fauna, 
portrét a technika. Je autorem knihy 
Živá krása přírody. „Je to fotograf, 
který vyrostl ze své práce. Myslivec, 
jenž kulovnici a brokovnici vyměnil 
za fotoaparát,“ připomněl Mikulá-
šek. A konečně Edward Webster 
z Knaresborough, jednačtyřiceti-
letý anglický fotograf, experimen-
tuje s velkoformátovými přístroji 
a starými fotografi ckými procesy. 
Fotografuje portréty, krajinu i zátiší 
a zpracovává je většinou ručně a ne-
tradičními postupy. „Je to takový 
návrat do minulosti. V současné 
době tvoří v Kojeticích, takže je 
teď svým způsobem i náš krajan,“ 
dodal historik Mikulášek.

Fotografie, zachycující pohled 
čtyř autorů na Evropu bez hranic, 
můžete ve vestibulu kina Jupiter 
clubu zhlédnout až do 18. května 
2008.

Martina Strnadová

Kraj připravuje cvičení na povodeň
Na polovinu letošního roku připravuje povodňový orgán kraje Vyso-

čina dvoudenní simulovanou cvičnou povodeň. Bude probíhat v povodí 
vybraného významného vodního toku na území kraje, tj. v povodí Dyje 
(řeky Oslavy nebo Svratky či Jihlavy) tak, aby se nácvik týkal území 
několika obcí s rozšířenou působností a ohrožených obcí v jejich územních 
obvodech. Podrobnosti projedná na svém květnovém zasedání povodňová 
komise kraje. Hlavním cílem bude mimo jiné důsledná kontrola toku 
veškerých informací při povodni a efektivní nasazení sil a prostředků. 
Cvičení nezasáhne běžný chod občanských aktivit na území našeho 
kraje. Bude se prověřovat součinnost účastníků ochrany před povodně-
mi (Hasičský záchranný sbor, Český hydrometeorologický ústav, státní 
podniky Povodí, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, povodňové 
orgány obcí s rozšířenou působností a povodňové orgány obcí, dotčené 
odbory krajského úřadu), toku veškerých informací v době před povodní 
i při povodni, nasazení sil a prostředků, možnosti humanitární pomoci 
z prostředků SSHM, nouzového zásobení vodou, postupu a činností při 
odstávce elektrické energie a plynu, bezprostředních opatření při zatopení 
ČOV, postupu při úniku závadných látek do povrchových či podzemních 
vod, postupu při dezinfekci studní jako zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo, 
stanovení objízdných tras a náhradní dopravy pro obyvatelstvo. Dvou-
denní cvičnou povodeň bude charakterizovat výskyt lokální přívalové 
srážky velké intenzity na relativně malém území. „První den budeme 
sledovat zejména předávání informací o výskytu mimořádné události 
a monitorovat reakce účastníků ochrany před povodněmi v době před 
povodní. Druhý den budou vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové 
aktivity, předávány zprávy a sledován a koordinován průběh realizace 
opatření v době povodně,“ popsal aktivity Ivo Rohovský, místopředseda 
povodňové komise kraje Vysočina.                                 Jitka Svatošová 

K tanci i poslechu zahrály o so-
botním večeru v Jupiter clubu kape-
ly Jupiter spolu s Kozenkou bandem 
návštěvníkům oblíbené akce Co čas 
neodvál. Z melodií padesátých až 
osmdesátých let minulého století 
zazněly například duety Neztrácej 
víru v lásku mou nebo Rozhoupej 
zvony v podání Věry Novotné 
a Milana Čecha. Alena Bednářová 

Potěšili starými šlágry
zazpívala s Lubošem Poláškem To 
se nikdo nedoví a s Jiřím Smolíkem 
zase Tisíc mil. Nechyběly ani ta-
kové oblíbené melodie, jako třeba 
Píseň pro Kristýnku, Sbohem lásko, 
Včera neděle byla nebo Je po dešti. 
Muzikanti přidali i něco z country. 
Celým večerem provázela Ludmila 
Vidláková.

Text a foto: Martina Strnadová

Znají vítěze
V pátek 18. 4. 2008 vybrala odborná porota z více než 220 soutěžních 

fotografi í soutěže Jakou barvu má naše město vítězné snímky. Porota 
vybrala 9 fotografi í autorů Boženy Sedlákové, Jiřího Mráze, Mgr. Michala 
Koudelíka, Josefa Kašpara, DiS. Miloše Koláře, DiS. Ladislava Němce, 
Martiny Pospíšilové, Zdeňka Procházky a Kamila Vidláka, které budou 
oceněny. Ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány na vernisáži výsta-
vy fotografi í v Galerii synagoga 7. května 2008.   Mgr. Ivana Hladíková

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi ve V. Meziříčí, Ostrůvek 288/2
Jedeme na výlet, pojeďte s námi!
V sobotu 26. 4. 2008 se uskuteční zájezd na:

FLORU OLOMOUC
Jarní zahradnické trhy
Autobus z Velkého Meziříčí odjezd od parkoviště u Penny v 6.30 hodin.
Cena zájezdu je 120 Kč.
Návrat v pozdních odpoledních hodinách!
Objednávejte se na tel. čísle 732 126 905, 777 1833 88! Přednáška se koná 
za podpory MÚ Velkého Meziříčí a kraje Vysočiny, na podporu kampaně 
Den Země.                                                                                             -lj-

Den čarodějnic
Víte, kdy se pálí čarodějnice? Jak se létá na koštěti? Jak chutná lektvar 

proti hadímu uštknutí či zaručený elixír mládí? Tak na tyto otázky, i na 
mnohé další, znají odpověď žáci Základní školy a Mateřské školy v Mo-
ravci. Každoročně zde pořádají projektový den „Den čarodějnic“. Celou 
akci připravují, organizují a řídí žáci 4. a 5. ročníku:
● připravují pozvánky a diplomy,
● vymýšlejí nejrůznější soutěže – hod koštětem do dálky, překážkový 

let na koštěti, košťatový fl orbal,  
● zadávají zajímavé úkoly – výtvarné, pracovní, matematické, literární. 

i jiné,
● vaří lektvary – kopřivový, mátový či meduňkový čaj,
● vyrábějí jednohubky se zaručeně blahodárnými účinky,
● volí nejkrásnější čarodějnici, aj.

V letošní roce jistě nebude chybět ani tradiční výroba čarodějnice v ži-
votní velikosti, kterou v průvodu všichni odnesou na hranici, kde bude 
večer upálena.                              Mgr. Jana Sobotková, ředitelka školy

Autoři vystavovaných snímků při vernisáži výstavy fotografi í – zleva 
Zdeněk Bouček, Jaroslav Hedbávný a Josef Prodělal. 

Foto: Martina Strnadová

V neděli 20. dubna pořádalo 
Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek již tradiční jarní orni-
tologickou vycházku „Za ptačím 
zpěvem“ do okolí Velkého Meziří-
čí. Tentokrát navštívila asi dvacítka 
nadšenců přírodní park Třebíčsko, 
konkrétně oblast mezi Budišovem, 
Náramčí a Rudíkovem. Pestrá 
skladba různých stanovišť, od lid-
ských sídel a zemědělské krajiny, 
přes rybníky až po starý zámecký 
park se vzácnými doupnými stro-
my, je osídlena celou řadou ptačích 
druhů. Navíc jaro je pro pozorování 
ptáků obdobím zvláště příhodným, 
neboť jsou v tomto čase velmi ak-
tivní. A tak jsme mohli sledovat, 
jak zvonohlíci, pěnkavy, sýkorky, 
brhlíci či červenky 
lákají zpěvem sa-
mičky, jak kavky 
staví hnízda v du-
tinách starých stro-
mů nebo jak párek 
čejky chocholaté 
vyhledává vhodné 
hnízdiště. Objevili 
jsme i hnízdo kosa 
se snůškou zeleno-
hnědých vajec. Nej-
větším překvapením 
byl však orel skalní. 

Tento majestátný pták s rozpě-
tím křídel až dva metry v našich 
nadmořských výškách nehnízdí, 
jeho domovem jsou horské oblasti. 
Avšak díky bohaté potravní nabíd-
ce k nám mohou někteří jedinci ob-
čas zavítat. Rozhodně však člověk 
potřebuje notnou dávku štěstí, 
aby tohoto krále mezi ptáky mohl 
spatřit. Poděkování patří Mgr. Da-
ně Konečné, která celou vycházku 
vedla a umožnila tak i laikům 
poznat rozmanitost přírody v blíz-
kosti našich domovů.

Akce proběhla v rámci kampaně 
Otvírání přírody na Vysočině. Více 
se o kampani dozvíte na stránkách
www.ekovysocina.cz.

 Jana Audy

Největším překvapením
ornitologické vycházky byl orel skalní

Na vycházce objevili 
hnízdo kosa se snůš-
kou zelenohnědých 
vajec. 

Foto: Jana Audy

Nacvičovali odstranění ropné havárie

Hasiči kraje Vysočina, včetně velkomeziříčských, nacvičovali odstranění 
ropné havárie. Cvičný zásah proběhl včera (22. 4.) dopoledne na řece 
u Mostišť a u bývalé lisovny na Moráňské ulici.  Podrobnosti o průběhu 
akce přineseme v příštím čísle.                             Text a foto: Iva Horká
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Á rovná se bez
Tato rovnice není matematická, ale jazyková, řecká. V tomto jazyce ze 

základů evropské vzdělanosti znamená předpona A naše české bez. Když 
něčemu chybí souměrnost, symetrie, je to asymetrické. 

Ateizmus je názor, že si člověk vystačí bez Boha. Proto se o něj ne-
zajímá, proto tvrdí, že Bůh není. Tento názor má různé podoby, ale to 
bychom se dostali do dalších cizích slov, protože může být ateizmus 
tolerantní, tedy snášenlivý, anebo také militantní, tedy bojovný. Pozná 
se podle toho, jak se jeho stoupenci dívají na lidi s odlišným názorem, 
na věřící v Boha, tedy na teisty. Tolerantními máme být však všichni, 
ateisté k teistům i naopak. 

Ještě jedna řecká předpona je u nás používaná – anti, což znamená 
proti. Když něco vymyslí druhý člověk, jsme pro, anebo proti. Když 
to vymyslí skupina lidí, hlasuje se, kdo je pro, a kdo proti. To je vrchol 
demokracie, a ta je nejlepším zřízením pro společnost. Nelze však de-
mokraticky rozhodovat všude, například v rodině s malými dětmi. Ty 
by chtěly zmrzlinu každý den a prázdniny také. Tady se musí rodiče 
postavit proti, a je to správné. Podobně jako se dospělí musí postavit proti 
názorům a skutkům ohrožujícím společnost. Tak byli antifašisté, kteří se 
postavili proti Hitlerovi.

Antitheistou by se dal nazvat člověk, který se staví proti Bohu. A to se 
může stát i věřícímu, když ho napadne: „Tys to, Pane Bože, udělal špatně, 
já s tvým řešením nesouhlasím. Proč se lidé nedožijí všichni stejného věku 
a proč pak neumřou ve spánku? Proč se setkáváme s neúspěchy, i když se 
modlíme a proč se některým lumpům tolik daří? Proč mě hned nevyslyšíš 
a je okamžitě neztrestáš?“ Cítíte, jaká to je opovážlivost, až rouhání? 

Cítíte, jaká je to troufalost? Větší, než když děcko nechce chodit do 
školy, protože si myslí, že k vyhrávání v automatech mu stačí, když roz-
pozná deset číslic a naučí se počítat do milionu. 

I náš Pán pocítil slabost, když měl přijmout vůli svého Otce, i on se 
musel modlit: „Ne jak já chci, ale jak ty chceš, ať se stane.“ Proto nás 
naučil Otče náš, a proto do něj vložil prosbu „Buď vůle tvá“. Ať se tato 
slova stanou naším životním programem. Nechceme být proti, nechceme 
být antiteisty, chceme přijmout Boží vůli zde na zemi, se vším co nám 
životní pouť po ní přináší, chceme však přijmout Boží vůli pro budoucnost, 
vždyť Bůh přece chce, aby se nebe naplnilo, abychom k němu došli a u něj 
se všichni sešli.                                                                 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. 

Na jeho duchovní odkaz vzpo-
meneme při večerní bohoslužbě 
v neděli 27. dubna 2008 v 18 hodin 

Uplyne padesát let od úmrtí 
P. Bohumila Buriana

ve farním chrámu Páně ve Velkém 
Meziříčí, po ukončení bude násle-
dovat pásmo z Burianových úvah 
a textů, které přečte herečka Jana 
Franková.

První pouť 
27. dubna, v Mostištích – mše 

sv. v 11.00.
P. Jan Peňáz

Dle starých záznamů bylo 
pouliční osvětlení města zřízeno 
již v roce 1863, kdy ve vnitřním 
městě, ohraničeném hradbami, ně-
kolik stožárů s olejovými lampami 
bylo rozšířeno a přebudováno na 
lampy petrolejové. Jejich obsluhu 
obstarával ponocný. V roce 1909 
před císařskými manévry došlo 
k předlažbě náměstí, na kterém 
byla umístěna t ř i petrolejová 

Vzhledem k tomu, že se nám 
v redakci v poslední době sešlo 
několik autorských seriálů, bu-
deme je zveřejňovat střídavě. To 
znamená, že pokračování nena-
leznete v každém Velkomeziříč-
sku, ale ob jedno či dvě čísla. Jde 
o příspěvky: odborný Malý seriál 
lokální mineralogie 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 rozverné Dopisy z Peru od 
Kláry Dvořákové z Prahy, rodačky 
z Velkého Meziříčí; Zapomenutá 
výročí od Věruše Pavliše na téma 
světla v našem městě; Do nebe 
se nejede v kočáře o životě vel-
komeziříčského kněze Bohumila 
Buriana od Miloše Doležala, re-
daktora Českého rozhlasu Praha. 
(Cestopis z Hong Kongu skončil 
v čísle 15.)

Přehled seriálů
Pro lepší orientaci uvádíme 

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 v dubnu letošního 
roku uplyne půl století, najdete na 
straně 3.

Minerály: První díl vyšel v čís-
le 42/2007, další potom v č. 43, 44 
a 45/2007; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
15/2008. Příští – poslední 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 některém z dalších čísel.

Peru: První část jsme publikovali 
v č. 10, další v č. 12, 14, 16. Příští 
díl najdete v č. 18.

Zapomenutá výročí (Světla): 
První díl vyšel v čísle 14, další v č. 
16. Třetí bude v č. 18. 

Do nebe se nejede v kočáře: 
První díl v č. 15 na straně 3. Další 
je přichystán do č. 17.

Iva Horká

Dopisy z Peru
Stávkujeme, přidejte se (4)

(Pokračování z čísla 14)
Milí milovaní, příbuzní, kamarádi a další příznivci naší „expedi-

ce“…:o)
Zdravíme vás stále ještě z Cuzca. Dneska ráno jsme si sice přivstali 

a už v šest byli na nohou, abychom se do NAŠEHO roztomilého hotýlku 
v 10.30 opět vrátili a znovu obsadili NÁŠ pokojík numero 112. Pan majitel 
se jen usmíval se slovy „vždyť jsem vám to říkal…“

V Peru se totiž stávkuje. Je to celonárodní stávka a stávkují úplně všich-
ni. Dneska ráno nefungovalo v Cuzcu vůbec nic. Když říkám nic, tak 
taky nic myslím. Ani taxíkem jsme zpátky z nádraží jet nemohli, protože 
cokoli mělo motor, to mělo zakázáno jezdit, jinak na to bylo nahlíženo 
jako na stávkokazy. Tak jsme si ty naše „skříně“, jak přezdívá Kája našim 
batůžkům, odtáhli přes celé Cuzco zase zpátky do hotelu.

Oni nám teda před pěti dny říkali, že bude stávka, a vlak jet neměl, 
ale několik autobusových společností nám řeklo, že pojedou, i když bude 
stávka, protože nepojedou do Puna přes Juliacu, ale okolo. A prdlajs. Ne-
jede nikdo nikam. Ještě jsme dopadli dobře, protože jsme neměli dopředu 
koupené lístky, potkali jsme pár gringos, kteří lístky měli a u přepážky 
jejich společnosti nikdo nebyl. Až se to rozjede, bude na nádraží určitě 
pěkné maso… Koupili jsme si tedy dneska bláhově lístky na zítřejší ve-
čer, máme jet v lůžkové úpravě přes noc, když budou problémy a ještě se 
nepojede, tak nám vrátěj peníze, inu uvidíme. Zvažovali jsme různé mož-
nosti jako například pronajmout auto (není to k ničemu, jsou zablokované 
silnice). Nakonec jsme i volali letecké společnosti, že bysme přeletěli do 
La Pazu nebo aspoň Arequipy (letadla sice lítají, ale není to k ničemu, je 
zablokovaná cesta na letiště…). Takže vyčkáváme a relaxujeme. 

Cestou z nádraží do hotelu jsme samozřejmě potkali a se zájmem 
pozorovali několik skupin stávkujících, místní zemědělské důchodce, 
zaměstnance společnosti Pegas (?), železničáře, a čertví koho všeho ješ-
tě. Nebyli vůči bělochům vůbec nijak agresivní, mile se na nás usmívali 
a jen nám kynuli, ať se k nim přidáme. Jeden pán dokonce říkal „pobres 
turistas“ (chudáci turisti) – určitě nás litoval kvůli těm skříním. To jen 
abych rozptýlila případné pochybnosti o bezpečnostní situaci…:o) Trošku 
tu halekají, pískají na píšťalky, skandují (máme nahráno na diktafon), 
ale jinak je to poklidné. Trochu se nám rozcházejí informace o tom, kdo 
vlastně stávkuje a kdo je jen podporuje. Snad stávkují učitelé a zemědělci 
a možná i zdravotníci, každopádně se k nim všichni přidali, takže život 
se na dva dny zastavil a všichni se vyšli veselit do ulic. Vyvolávají hesla 
jako „více práce“, „snižte životní náklady“, „lepší životní podmínky“ 
apod. Jediný, kdo nestávkuje, jsou takové místní paní, které se každé ráno 
převléknou do kroje, na provázek si uvážou krotkou lamu, a vyrážejí do 
ulic lovit gringos, jestli se nechtějí za úplatu s „typickou“ vesničankou 
a její lamou vyfotit. Tak tyto paní nestávkovaly, lovily vesele gringos 
dál. Tím pádem jsme zamrzli v Cuzcu na další dva dny, což nám úplně 
radost neudělalo, neb jsme přijeli už před devíti dny, ale co se dá dělat, 
bereme to tak, dneska jsme si dali odpočinkový den, však si ho taky po 
čtyřdenním treku v horách zasloužíme. Takže se tak různě pofl akujeme, 
pospáváme a čteme maily z Čech, v nichž se píše, že někde poblíž Cuzca 
měl havárii jakýsi autobus a byli v něm mrtví. Nás se to naštěstí netýká. 
My jsme všichni živí, někdy až moc…:o)

Ale stávka není asi zas tak velký zážitek, když jsme se včera touto 
dobou procházeli po ruinách Machu Picchu, že… (nadále jen MP). Já 
teda nechci znít jako 
největší ignorant, ale že 
by na mě na MP dýchl 
nějaký extra spiritualis-
tický zážitek, to se teda 
nestalo. Je to tam pěkné, 
ale že by to byl zas tako-
vý zázrak… Jo jo, moc se 
mi tam líbilo, je to pěkně 
konzervované a velké 
a je štěstí, že to Španělé 
nenašli, nezbořili a ne-
vydrancovali. Je to ta-
ková zachovalá vesnice 
podobně jako Pompeje 
pod Vesuvem. Bohužel 
nikdo moc neví, co tam 
k čemu sloužilo, takže 
jakýkoli výklad jsou 
spekulace. Jen mi při-
padá, že ta aura kolem je 
trochu uměle vytvořená. 
Já naštěstí neměla Ma-
chu Picchu jako životní 
sen, tak nejsem ani moc 
zklamaná. Ostatním se 
tam líbilo hodně, takže je vlastně všechno v pořádku. Já se víc těším na 
Titicaca (ano Honzíku, já vím, že to je špinavá louže a Puno je hnusné, ale 
i tak…:o) Mnohem víc než ruiny samotné mě na MP uchvacovaly okolní 
hory. To místo je opravdu úžasně položené, okolo zasněžené vrcholky hor, 
mezi nimi údolí řeky Urubamby, celé je to takové ukryté a nepřístupné, 
to bylo fakt super.

Dostat se dá na MP jen dvěma způsoby. Vlakem nebo pěšky, silnice 
tam nevede. Vrtulníky zakázali kvůli vibracím, které památky poškozo-
valy. Pěšky jsou možné dvě cesty – klasický čtyřdenní Inca Trail (incká 
stezka), což jsme šli my, nebo pětidenní Salkantay trek. Cesta samotná 
je dost osobitý zážitek. Petra to zhodnotila následovně: „To jsem si teda 
myslela, že Inca Trail je větší dávačka“. Měli jsme s sebou sice nosiče, 
jinak to nejde, ale i tak jsme si většinu věcí nesli sami (včetně spacáku 
a karimatky). Jeden nosič (interní přezdívka Stařík) nesl naše stany a bom-
bu na vaření včetně vařiče. Kuchař nesl nádobí (samé nesmysly, dvoje 
plastikové hrnečky a ještě plastikové skleničky…). Jeden nesl party stan 
(další nesmysl, použili jsme ho jednou a lehce bychom se bez něj obešli). 
A Miguel, náš úžasný Miguel, miláček dámské části výpravy, nesl jídlo. 
Hned na začátku cesty, když jsme viděli, co všechno chystají s sebou, je 
naštěstí Petra přesvědčila, ať netáhnou ty nesmyslné skládací židličky 
a stoleček, že OPRAVDU můžeme při jídle sedět na zemi…

Klára Dvořáková (11. 7. 2007)
(Další díl v čísle 18)

Zapomenutá výročí
2. díl

(Pokračování z čísla 14.)

punčošková osvětlovací tělesa (ta 
měla asi větší světelný výkon než 
obyčejné lampy petrolejové) a zů-
stává tedy záhadou, proč to nebyly 
lampy elektrické, když na Obecní-
ku a na radnici již žárovky zářily. 
Kolik těch světel bylo se asi dnes 
již nezjistí. Existuje řada starých 
fotografi í z ulic města, které jsou 
zveřejněny v různých publikacích 
a na dobových pohlednicích, 

kde si můžeme 
z dnešního pohle-
du představit ty 
„bludičky“ uka-
zující, na jakou 
stranu by se měl 
osamělý poutník 
dát, aby večer 
našel tu svoji krč-
mu, kterých bylo 
ve městě údajně 
nadbytek. 

Velmi krásně 
toto první osvět-
lení náměstí 
„bludičkou“ 
dokumentuje fo-
tograf ie z roku 
1898, zveřejněná 
v knize A. Dvořá-
ka Velké Meziříčí 
na pohlednicích 
roků 1897–1922 
pod č. 10. Dřívější 
pamětníci těchto 
dob říkali, že jako 
kluci si pamatují, 
že dva takové 
železné stožáry 
4–5 m vysoké 
nahoře s lucernou 
byly na náměstí, 
jeden u kašny 

a druhý za sloupem sv. Jana Nepo-
muckého směrem k radnici. Další 
měl být před dolní bránou na tzv. 
Šebestiánském náměstíčku, a tak 
nějak podobně měla být osvětlena 
křižovatka cest z Palackého ulice 
(Radnické) směrem na Třebíč-
skou, kde byla lucerna přichyce-
na na domě. Krásně je rozeznat 
petrolejová svítilna u brodu přes 
řeku v Lipnici. Pamatuji se, že asi 
poslední takový sloup, později osa-
zen žárovkou, byl na ulici Třebíčská 
na levé straně chodníku osvětlující 
cestu k nádraží. Ten byl odstraněn 
při stavbě stožárového výbojkové-
ho osvětlení v sedmdesátých letech 
minulého století.

Jak rychle se rozšiřovalo veřejné 
osvětlení ve vnitřní části města je 
opět záhadou. Staré prameny popi-
sované v publikacích o městě uvádí, 
že až od roku 1916 byly petrolejové 
lampy nahrazovány elektrickými. 
Nechce se mi ani věřit, že obecní 
radní by dobu 1908–1916 nechali 
postaru a nepřešli alespoň na ná-
městí, v ulici Panské (Komenské-
ho), Palackého (Radnické) a snad 
v Kostelní a Vrchovecké uličce na 
moderní žárovkové osvětlení. V té 
době existovala již nabídka fi rmy 
Jelínek, že pouze 17 haléřů za 
jednu kWh by obec platila za noční 

proud pro veřejné osvětlení. 
Od kdy stály na náměstí 

dva železné okrasné sloupy 
vysoké asi 8 m se zahrád-
kou na květiny (u kašny 
a morového sloupu) a jeden 
před bránou na rozbočce 
cest? Jen z dobových 
fotografií můžeme určit, 
že byly stavěny někdy na 
začátku rozšiřování veřej-
ného osvětlení. Čtenáři, 
pomozte najít o nich něco 
bližšího! Byly to asi první 
světelné body, ke kterým 
byl zaveden elektr ický 
proud a na nich zavěšena 
první elektrická svítidla? 
Jejich výška to dosvědču-
je, na ně by se ponocný 
s petrolejovou lampou ke 
každodenní výměně večer 
nedostal. Možná ta zapo-
menutá ocelová konzola 
na baště u brány a na domě 
č. p. 5/12 v Komenského 
ulici jsou pamětníky bu-
dování prvního rozvodu el. 
energie ve vnitřním městě, 
a tím i samotného rozšiřo-
vání veřejného osvětlení. 

A tak si můžeme před-
stavit, že někdy před první 
světovou válkou došlo 
k rozšíření sítě VO v pro-
storách na náměstí, v Ko-
menského ulici, kde byla 
použita světla závěsná na 
lanu přes ulici. Zde je ještě 
dnes vidět konzola kulaté-

ho tvaru na Luteránském gymnáziu 
a naproti na rohu zdiva obecné ško-
ly, kde bylo lano zavěšeno i s pří-
vodem el. energie k obyčejnému 
tělesu představujícímu objímku 
na žárovku s plechovým „kšiltem“ 
s okem k zavěšení. Obdobně byla 
osvětlena ulice Radnická. Podob-
ný způsob byl použit v Mlýnské 
ulici, jedno světlo svítilo na menší 
náměstíčko mezi domy a v Kostelní 
ulici to byl jeden dřevěný sloup před 
hasičskou zbrojnicí. Podobný způ-
sob závěsných světel přes ulici byl 
použit i na Dolním městě, dnešní 
Sokolovské ulici, kde poslední toto 
světlo bylo před Smrčkovou hospo-
du. V této ulici na zdi Šaškovy vily 
č. p. 273/28 je ještě dnes k vidění 
kulatá konzola se středovým hákem 
pro zavěšení lana přes ulici k napro-
ti stojícímu el. sloupu rozvodu n.n. 
po městě. Na Židovské ulici (poz-
ději Dalimilova, dnes Novosady) 
byl rozvod elektřiny na dřevěných 
sloupech po levé straně a na nich 
upevněno několik ramínek se 
žárovkou. V té době už byla osvět-
lovací ramínka na dřevěné sloupy 
nějakou neznámou fi rmou vyráběna 
a je škoda, že alespoň jedno nebylo 
uchováno pro muzeum. 

Věruš Pavliš
(Další díl v čísle 18.)

Seriály na (nepravidelné) pokračování

Lipnice – stará petrolejová lampa u brodu přes řeku, 
tehdejší hlavní příjezd k městské bráně. 

Foto: archiv VP

Náměstí – punčošková petrolejová lampa 
z roku 1909.                      Foto: archiv VP

Machu Picchu.         Foto: Klára Dvořáková
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Tel. 775 100 321.

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.

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

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.

– havajská
– anticelulitidová
– ruční lymfomasáž

Tel.: 728 382 202.

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

SILVACO, a. s., klíčový hráč na trhu s motorovým a ručním nářadím, 
hledá do svého týmu posilu na pozici:

Náplň práce: 
• opravy ručního elektrického, motorového nářadí a zahradní
  kolové techniky

Požadujeme:
• vyučený v oboru elektro, automechanik, opravář (není podmínkou)
• požadujeme vyhl. 50
• praxe 1 rok (v podobném oboru)
• základní znalost práce na PC
• samostatnost, odpovědnost, pečlivost

Nabízíme:
• práci v moderní a perspektivní firmě
• motivující finanční ohodnocení
• firemní školení
• týden dovolené navíc
• ostatní sociální výhody

Pracoviště Velké Meziříčí, nástup ihned nebo dle dohody.
Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte na krizova@silvaco.cz 
nebo písemně k rukám: sl. Veronika Křížová SILVACO, a. s. Třebíčská 

74B, Velké Meziříčí 594 01, popř. volejte na 566 655 527. 
Nabídku označte jako „Servisní technik“.

www.hreality.com

INZERUJTE VE VELKOMEZIŘÍČSKU! Telefon a fax: 566 524 649 
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz, www.velkomeziricsko.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Konzumní brambory,
odrůdy Komtesa, Princes.

Cena 3 Kč za kg. 

Tel.: 607 727 616, 731 415 404.

Město Velké Meziříčí nabízí k prodeji

z roku 1972, výrobce ŽĎAS, za cenu 7.000 Kč.
Stroj je umístěn v ZŠ Sokolovská, kde je možná, po předcho-
zí domluvě s ředitelem školy Mgr. Petrem Hladíkem, prohlídka. 

Tel. 566 524 867.

Muzeum Velké Meziříčí přijme
pro zajištění sezónního provozu 

pracovníka na pozici
pokladní – průvodce.
Nástup možný od května, pracovní 

doba Út – Ne.
Platové zařazení dle platných tarifů.

V případě zájmu
volejte na tel.: 566 522 773.

pro pomocné stavební práce,
přípravu a manipulaci

materiálu.

V případě dobrého
zapracování možnost trvalé 

pracovní smlouvy.

Informace na telefonu 
777 295 263 nebo emailem: 
zamek.osova@gmail.com

Financování auto/moto – úvěr, který sami řídíte.
Úvěr pro pořízení nového nebo ojetého vozidla.
Výhody úvěru – jste ihned majitelem vybraného vozidla
 – výše úvěru může být až 90 % z ceny vozu
 – volitelná délka úvěru od 12 do 84 měsíců
 – úvěr můžete získat od 20.000 Kč až do 1.000.000 Kč
 – fi xní úroková sazba po celou dobu splácení
 – vyřídíme bez ručitele
 – postačí občanský a řidičský průkaz
 – vyřídíme do 30 minut
Tel.: 777 723 333

Budete stavět a potřebujete peníze?
Vezměte si hypotéku od nás a nemusíte dokládat faktury!

Peníze dostanete přímo na váš účet!

obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23,VM

pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Společnost Draka Kabely, s. r. o. hledá pracovníka na pozici:

Směnový vedoucí

Zájemci zasílejte své životopisy na personální oddělení společnosti
Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí nebo 
na email. adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581. 
Na základě písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

Požadavky:
– ukončené VŠ, SŠ vzdělání 

technického směru oboru,
– zkušenosti s vedením kolek-

tivu,
– znalost výrobních procesů,
– schopnost motivovat a řídit za-

městnance,
– aktivní znalost AJ.

Náplň práce:
– zodpovídá za organizaci práce 

výrobních skupin dané směny 
dle výrobních plánů,

– zodpovídá za objektivní hod-

nocení efektivity práce a za její 
neustálé zvyšování,

– zodpovídá za plnění výrob-
ních plánů,

– podílí se na vzdělávacím plá-
nu dělníků,

– prověřuje a vyhodnocuje plně-
ní výrobních norem.

Nabízíme:
– dobré fi nanční ohodnocení,
– vysoká míra seberealizace,
– příjemné pracovní prostředí,
– možnost vzdělávání,
– řada zaměstnaneckých výhod.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Zájemci zasílejte své životopisy na Personální oddělení společnosti 
Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí nebo 
na email. adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581. 
Na základě písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

Mezinárodní společnost Draka Kabely, s. r. o. hledá pracovníka
na pozici:

HR MANAGER
Požadavky:
– VŠ vzdělání v oboru perso-

nalistiky,
– praxe ve vedení personálního 

oddělení min. 3 roky,
– znalost personálních procesů,
– dobrá znalost zákoníku práce 

a navazujících předpisů,
– pozitivní a proaktivní přístup,
– aktivní znalost AJ.
Náplň práce:
– vytváření koncepce a strategie 

řízení rozvoje lidských zdrojů 
ve společnosti,

– zajištění profesionálního výbě-
ru a zařazení zaměstnanců,

– řízení činností personálního 
útvaru, vzdělávání a rozvoje,

– plánování a zajištění profesní 
přípravy a osobního rozvoje 
zaměstnanců,

– tvorba motivačních programů,
– spolupráce s HR managery ses-

terských společností.
Nabízíme:
– stabilní zázemí mezinárodní 

společnosti,
– motivující f inanční ohodno-

cení,
– práce v příjemném prostředí,
– možnost dalšího vzdělávání.

Směna pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny pozemku parc. č. 5597/58 
o výměře 134 m2 zastavěná plocha nádvoří, pozemek parc. č. 5597/155 
o výměře 108 m2 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 5999/5 o výměře 
asi 758 m2 ostatní plocha k. ú. Velké Meziříčí, za účelem pro komerční 
využití, v souladu se záměrem města. 
Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení ma-
jetkoprávní.
Zveřejnění 17. 4. 2008                    Ing. František Bradáč, starosta města



■ Prodám RD 2+1 v Třebelovicích. 
Tel.: 720 352 999.
■ Koupím RD ve V. Meziříčí. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová po 
rekonstr. Tel.: 720 352 999.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3kk nový. Tel.: 
776 689 095. Volat po 18 hodině.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí, i dlouhodobě. Tel.: 
777 008 284, po 17. hodině. 
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteši. Tel.: 608 411 246.
■ Hledám pronájem bytu 1+1. 
Spěchá. Tel.: 724 773 803.
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.

■ 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 příleži-
tostné zaměstnání. Tel.: 773 065 784.
Daruji
■ Škváru za odvoz. Tel.: 
566 670 064.
■ Z rodinných důvodů daruji 
dvouletou fenku německého ovčáka. 
Dobrý hlídač. Tel.: 732 928 014.
■ Cca 6 m3 zeminy za odvoz. Tel.: 
603 912 780.

■ Klavír, křídlo střední velikosti, 
fi rma Hlucháň 1923, černé barvy. 
Cena dohodou. Kontakt 566 543 219 
(večer).
■ 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.
■ Brambory konzum a na sázení, 
odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Chovného kačera kachny piž-
mové. Stáří 1 rok. Tel.: 737 307 433.
Koupím 
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Jawu 350 Bizon Oilmaster, za-
chovalou v originálním stavu. Tel.: 
724 211 436, 541 422 551.
■ 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.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd od-
koupím veškerý starý nábytek z tvr-
dého nebo měkkého dřeva do roku 
1950. Dále nábytek z chromových 
ohýbaných trubek, stará rádia, hodi-
ny, hračky, housle, porcelán, obrazy 
a jiné starožitné věci. Platba hotově, 
slušné jednání, odvoz zajištěn. Tel.: 
724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
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, šavle, 
kordy, dýky, vysouvací nože i ne-
úplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám zahradu ve VM. Tel.: 
606 662 872.
■ Vážný zájemce koupí rod. dům 
v Křižanově a blízkém okolí. Tel.: 
731 480 795.
■ Sháním menší zem. usedlost 
u Měřína nebo Velkého Meziříčí. 
Tel.: 725 744 893.
■ Prodám garáž, cena dohodou. 
Tel.: 721 685 232.
■ Prodáme podsklepený rodinný 
domek ve Velkém Meziříčí, na ulici 
Vrchovecká 196/30 (naproti zimní-
mu stadionu), 10 minut do centra. 
Cena dohodou. Tel.: 605 803 102.
■ Koupím RD či byt ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Prosím nabídněte. 
Tel.: 733 568 949.
■ Prodám byt 3+1 v os. vlast. na 
ulici Poštovní. Cena dohodu. Tel.: 
739 917 846. Od 14 do 15.30 h mimo 
sobot a nedělí. 
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 
777 628 982.
■ Prodám zahradu na Fajtově kop-
ci. Bližší informace paní Knápková, 
tel.: 776 585 257.
■ Prodám novější RD 4+1 u Kři-
žanova s velkou zahradou. Tel.: 
775 214 919.
■ 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 pozemek na 
výstavbu RD ve Vel. Meziříčí a blíz-
kém okolí. Tel.: 604 320 136.
■ Koupím byt 2-3+1 ve VM. Rych-
lé jednání. Tel.: 777 824 822.
■ Prodám druž. byt 3+1 ve VM, 
Bezručova. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám družstevní byt 3+1, 
nové jádro, VM. Tel.: 776 550 922, 
RK nevolat.
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Hledáme menší byt 
ve VM a okolí.

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Ale i velice oblíbené, možná snad 
nejoblíbenější ze sortimentu zpra-
covaného ovoce, PROSLAZENÉ 
BRUSINKY. Někteří zákazníci vědí 
o spoustě doslova zázračných účin-
cích těchto malých, tmavě červených 
bobulek, někteří se o nich dozvídají 
od lékařů a v pultových prodejnách. 
Proto bych vás rád blíže seznámil 
s brusinkou jako takovou. Brusinky 
se nejčastěji pěstují na slatinových po-
lích. Rostlina je tvořena popínavými 
výhonky, ze kterých se vyvíjí mno-
ho kořenů a přímých větviček. Listy 
rostou jak z výhonků, tak z větviček, 
ale plody nesou pouze větvičky. Pro 

pěstitele začíná sezona brusinek již v zimě, kdy pěstitelé zaplaví svá pole 
vodou, a tím ochrání své rostliny před ničivými mrazy. Jakmile zima přejde 
a začne jaro, odvede se z polí voda, aby mohly keříky začít kvést. V polovině 
července opadají okvětní lístky z květů, které zanechají malé zelené kuličky. 
Tyto se po několika týdnech slunečního svitu promění v červené zralé bru-
sinky. Brusinky se sklízejí v září až říjnu. Růstové podmínky půdy, vlhkost 
a podnebí musí být příhodné, a proto se brusinky pěstují pouze v některých 
částech světa. Brusinky se sklízejí zřídka již ve druhém roce růstu rostliny, 
častěji ve třetím až čtvrtém roce. Pole je však považováno za dostatečně 
zralé po pěti letech. Pěstování brusinek je náročné – vybudování jednoho 
akru slatinového pole stojí od 30.000 do 50.000 amerických dolarů. Brusinky 
se sklízejí suchou nebo mokrou metodou. Mokrou sklizní se sklízí většina 
brusinek, která je určena pro další průmyslové zpracování včetně sušení. Jde 
o zdaleka nejúčinnější způsob sklizně brusinek, který začal být používán asi 
na počátku sedmdesátých let, kdy si pěstitelé uvědomili, že brusinky plavou. 
Spočívá v tom, že pěstitelé zaplaví celá pole vodou. Poté jsou nasazeny pod 
vodu zvláštní stroje s vrtulí, které projíždí mezi zaplavenými úponky a uvolní 
plody z keříků. Ty díky malé vzduchové kapse uprostřed brusinky vyplavou 
na vodní plochu. Zajímavé je, že se tímto procesem oddělí zralé plody od 
nezralých, protože ty nezralé nevyplují nad hladinu. Pouze malé procento 
brusinek se sklízí suchou metodou, jde o nejstarší metodu sklízení, která je 
velice náročná na práci a závislá na počasí. Při této sklizni se používá mecha-
nických sběračů, podobné sekačce na trávu s kombajnovým přepravníkovým 
pásem, které utrhnou brusinky a dopraví je do připevněného tkaného pytle. 
Tyto pytle se vysypávají do velkých košů a dopravují do přejímací stanice 
čerstvého ovoce, kde jsou odděleny a prověřeny podle jejich barvy a jsou 
podrobeny testu na deskách zjišťujících pružnost (bounce boards). Tento test 
se používá pro určení kvality plodů. Celý proces se skládá ze sedmi desek 
zjišťujících pružnost brusinek. Pokud plod projde prvními čtyřmi, může být 
nabízen na trhu čerstvých plodů. Brusinky sklizené touto metodou se dostá-
vají na trh čerstvých plodů po celých Spojených státech a Kanadě. U nás jsou 
nejznámější jako sušené – správně proslazené. Jejich zvláštní červená barva 
dokáže dodat mnoha pekařským výrobkům, salátům, dezertům, ale i hlavním 
chodům zajímavou variaci. Je také výborné jíst je samostatné jako zdravou 
svačinku. Životnost při skladování v suchu a chladu je dvanáct měsíců a více. 
Brusinky nám nabízejí několik zdravých výhod. Z historie víme, že domorodci 
v Americe užívali brusinky k úlevě od různých obtíží, od bolení břicha až 
po bolest spojenou s rakovinou. Dnešní výzkumy zdravotníků prokazují, dle 
spolehlivé evidence, že brusinky jsou nejenom zdravé a nízkokalorické ovoce, 
ale že také mohou hrát významnou roli v prevenci urologických infekcí a re-
dukují rizika zánětu dásní. V posledních patnácti letech lékařské výzkumy 
vědecky prokázaly, že brusinky mohou hrát důležitou roli v prevenci infekce 
močových cest.                                                                                          -pi-

Nejen čaje se dají prodávat i jinak ! ! !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

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie dne:
28. 4. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: ul. Ke Třem křížům 1234, 1509, Lesní 760, 1112, 1427, 
1367, 1381, ul. Obůrka, Pos Sýpkami, U Světlé 1023, 1402, 1471, 805, 
925, Zámecká 1428, 1744
29. 4. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: Třebíčská – fi  Votoupal, Nevěčný, RD 1298
Děkujeme za pochopení.                                                               -E.ON-

Úterý 27. května 2008, 19.30 hodin, hotel Gustav Mahler Jihlava

Tradiční koncert známé pražské skupiny, která zahraje spoustu 
irských a skotských balad. 

-por-

Zubní pohotovost
26. 4. 2008 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 58 0, Bystřice nad Pern.
27. 4. 2008 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

Prodám
■ Helmu na motorku „HJC“, čer-
vená, velikost M. Nevhodný dar. 
Tel.: 733 157 399.
■ Kočárek na dvojčata Deltim 
Duo, trojkombinace, barva světle 
modrá s tmavomodrou, tašky 
na miminka, síťka proti hmyzu, 
pláštěnka, taška na rukojeť, velká 
nafukovací kola… Ve velmi dob-
rém stavu, používaný 15 měsíců. 
Původní cena 12.000 Kč, nyní za 
4.000 Kč. Tel.: 739 436 062.
■ Suché borové řezivo. Tel.: 
776 025 780.
■ Nízkou rohovou obývací stěnu 
černé barvy + skleněnou vitrínu. 
Možno i samostatně. Cena 1.500 + 
1.000 Kč. Tel.: 733 241 422.
■ Aut. pračku Whirpool Ave 7316 
– šestý smysl. Datum zakoupení 
7/2007. 1 rok a 3 měsíce záruka. 
Nová. 6.500 Kč. Tel.: 739 917 846. Od 
14 do 15.30 h mimo sobot a nedělí.
■ Dveře vnitřní dýhované 3× 
L/80 2/3 prosklené, 3× P/60 plné, 
1× L/80 plné bílé, vchodové 0L/90. 
Zdvojená okna – malá i velká, dře-
věné garnyže – různé délky. Tel.: 
776 067 143.
■ Trojkombinaci Wanda cros za 
3.000 Kč, hluboký kočárek Patron 
2.000 Kč, hrazdu 300 Kč a hrací 
deku 500 Kč, manželskou postel 
letiště 5.000 Kč. Tel.: 774 838 296. 
Mohu poslat MMS.
■ Lázeňská kamna + 2 topeniště. 
Stáložárná kamna. Pletivo výška 
120 cm, cca 45 m. Vše použité. Tel.: 
731 411 986.
■ Škodu Favorit. r, v. 1989, karo-
serie ve velmi dobrém stavu. Mnoho 
nových nebo opravených dílů. Lev-
ně. Tel.: 731 711 531.
■ 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.
■ Náhradní díly z Opel Kadetu 
1,6 třídveřového – auto k likvidaci. 
Tel.: 608 058 647.
■ Krmnou řepu. Tel.: 723 566 828. 
Volat po 19. hodině.
■ Křidlici Bramac (červenohnědá). 
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 od-
vozím místě v k. ú. Velké Meziříčí. 
Tel.: 566 523 318 po 18 hodině.
■ Kočárek pro dvojčata – Bambi-
no, čtyřkombinace, 2 přenosné tašky 
na děti s odepínací stříškou, zvlášť 
polohovací opěrky zad, nafukovací 
kola, síťka na hmyz. Málo používa-
ný. PC – 10.000 Kč, nyní 5.000 Kč. 
Tel.: 731 509 837.
■ Yamahu FZR 600 r. v. 91, super 
stav, super jarní cena 36.000 Kč. 
Tel.: 604 546 758.
■ 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 – pro-
sklená dvířka, palivo dřevo, vhodná 
do haly – možné použít jako vložku 
do krbu – není to sériová výroba, 
komín stačí 15 cm průměr. Tel.: 
776 008 310.
■ Černá štěňata labradora. Lev-
ně. Tel.: 777 671 667.
■ Škoda Favorit, r. v. 1991, na LPG. 
Výborný stav, nová STK, spoustu 
dílů nových nebo opravených. 
Nádrž LPG místo rezervy. Nutno 
vidět. Cena 25.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 776 333 165.
■ Květuschopné velkokvěté ro-
dodendrony a azalky, velmi levně. 
Tel.: 728 921 186.

Stavebniny Libor Smejkal, Velké Meziříčí
přijmou do trvalého pracovního poměru

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

Nástup nejpozději od 1. 6. 2008.
Tel.: 566 521 644, 777 620 000.

Zveme vás do prodejny

(vedle fotoateliéru J. Michlíčka)

Nabízíme se slevou

10 %:
proslazené brusinky

rozinky Korintky řecké
para ořechy 

kešu JUMBO natural
kešu JUMBO pražené solené

Úspěšně se rozvíjející moderní fi rma na výrobu 
speciálních TK nástrojů pro obrábění kovů se síd-
lem v průmyslové zóně ve Velkém Meziříčí hledá:
CNC OPERÁTOR-PROGRAMÁTOR
Jste technicky založení, se zájmem 
pracovat na moderních CNC strojích?

Požadujeme:
– vyučení/SŠ ve strojírenském oboru
– spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení 
– schopnost a ochotu učit se novým věcem
Základní znalosti CNC, event. ostření nástrojů jsou vítány.
Vhodné i pro absolventy!!!
Nabízíme:
– atraktivní fi nanční ohodnocení včetně motivačních bonusů
– práci s moderním technologickým vybavením
– perspektivní zaměstnání v mladého kolektivu
– nástup možný ihned!
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na 
radek.svihalek@rotana.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 603 799 541.

Úspěšně se rozvíjející moderní fi rma na výrobu 
speciálních TK nástrojů pro obrábění kovů se síd-
lem v průmyslové zóně ve Velkém Meziříčí hledá:
pracovník/-ce logistiky – expedice

– zajištění expedice hotových výrobků
– kompletace zakázek, popis zboží, balení
– evidence, fakturace zboží 
Požadujeme:
– znalost práce na PC nutná (Word, Excel, Outlook)
– dobré organizační schopnosti
– pečlivost, zodpovědnost, fl exibilitu, 
– znalost NJ či AJ výhodou
– nástup možný ihned!!
Nabízíme:
– atraktivní fi nanční ohodnocení včetně motivačních bonusů
– perspektivní zaměstnání v mladém kolektivu
– jednosměnný provoz
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis na 
radek.svihalek@rotana.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 603 799 541.

■ Vyměním cihlový byt 3+1 
v OV po celkové rekonstrukci 
(ulice Krškova) + garáž po 
rekonstrukci (cca 5 min chůze 
od bytu) za RD (min. 4+1) ve 
VM nebo obci Lhotky. Zahrada 
výhodou. Případný rozdíl do-
platíme. Byt – nová koupelna, 
obklady palubkami, + necháme 
i část vybavení (3 roky použí-
vané!). Volejte 737 949 428, 
737 156 352, e-mail: kristavi-
limova@seznam.cz

■ Prodám RD 6+2 Horní Heřmani-
ce, větší pozemek. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám družst. byt 3+1 po cel-
kové 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.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí nebo 
blízkém okolí. Pište, volejte pouze 
přímí vlastníci. Tel.: 604 934 685.
■ Koupím byt 1+1 ( 2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.:
720 352 999.
■ Prodám zahradu na Fait. kop-
ci – 400 m2, zděná chata 4×5 m. 
skleník, pěkná, udržovaná. Tel.: 
603 726 466.

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!
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FC VM st. dorost – FC Veselí n. 
Mor. 1:1 (0:1)
Střelci: 46. Budzinský – 32. Zajíček. 
Sestava domácích: Hrazdira – Veče-
řa Z., Matějek, Vyskočil, Horký J. 
(80. Soutor) – Smejkal L., Dvořák 
T., Budzinský, Dufek (50. Kučera) 
– Kratochvíl, Večeřa J. (68. Kubiš)
Ve veledůležitém utkání „o šest 
bodů“ se v sobotu starší dorost 
utkal se svým sousedem v tabulce, 
kterým byl celek Veselí nad Mo-
ravu. Utkání začalo oboustranně 
velmi nervózně, obě mužstva 
nekombinovala a spíše se snažila 
nakopávat míče za obranu soupeře. 
První šance se domácí dočkali ve 
12. minutě, když po dlouhém pasu 
z kopačky J. Horkého postupoval 
Dufek osamocen na brankáře hostí, 
míč mu ale v poslední fázi trochu 
odskočil a gólman jej chytil. Pak 
se utěšenou střelou ze 30 metrů 
prezentoval T. Dvořák, ale brankář 
hostí míč vyrazil. Pět minut nato 
se ve „velkém čtverci“ uvolnil 
Kratochvíl, branku však bohužel 
netrefi l. Ve 32. minutě přišel šok 
pro náš tým. Po ztrátě míče ve 
středu hřiště přišel dlouhý míč za 
obranu, tam ho převzal útočník 
hostí a přeloboval vyběhnuvšího 
gólmana Hrazdíru. 
Do druhého poločasu nastoupil náš 
tým s předsevzetím hrát po zemi, 
snažit se více kombinovat a hlavně 
zvrátit nepříznivý stav utkání. To se 
nám podařilo hned ve 46. minutě, 
kdy Smejkal poslal do brejku Krato-
chvíla. Ten svým typickým únikem 
zatáhl míč do vápna, odcentroval 
„pod sebe“ a nabíhající Budzinský 
srovnal na 1:1. Od tohoto okamžiku 
převzal jednoznačně herní inicia-
tivu náš tým. V 50. minutě nakopl 
míč z poloviny hřiště Vyskočil, ten 
se odrazil od břevna branky hostí 
a na malém vápně jej zachytil 
dobíhající Kratochvíl, který se jej 
snažil doklepnout do rohu svatyně 
hostí. Její strážce Pisklák ale jeho 
úmysl vystihl. Byla to obrovská 
„tutovka.“ Pak se zápasu odehrá-
val ve znamení série přímých kopů, 
které zahrával Budzinský. Nejdříve 
naservíroval míč na J. Večeřu, ale 
ten hlavou nedal. Pak rozehrál Vy-
skočil nacvičený signál na hlavu T. 
Dvořáka, ten prodloužil na Krato-
chvíla, který však „z první“ přestře-
lil. Z dalšího přímého kopu napálil 
v 73. minutě Budzinský břevno 
a o pět minut později, našel další 
„přímák“ z jeho kopačky hlavu T. 
Dvořáka, ale míč šel opět vedle. Zá-
pas se domácím bohužel úplně oto-
čit už nepovedlo, ale za předvedený 
výkon hlavně ve druhém poločase 
zaslouží naši kluci pochvalu.   -sme-
FC VM ml. dorost – FC Veselí n. 
Mor. 2:0 (1:0)
Branky: Smejkal 2×, ž. k.: Smejkal, 
Kozuň, Mucha. Sestava FC VM: Si-
mandl – Partl, Kubec, Mucha, Hor-
ký M. – Stávek (64. Wasserbauer) 
– Kozuň (68. Hort), Smejkal (79. 
Minařík), Vítek, Kaminaras – Liška.
Naši se do toho od začátku obuli 
a rozvzpomněli se na naši parádní 
kombinaci. Hrou po zemi do lajn si 
s hosty dělali, co chtěli. Ve čtvrté 

minutě jsme šli do vedení, když Lu-
káš Liška zahrál už zdánlivě ztrace-
ný míč z brankové čáry a posadil ho 
na nohu Edy Smejkala. Ten si ještě 
počkal, až si gólman ustele a pak 
ho do protipohybu překonal. Opět 
výborně fungovala obrana za zády 
a stoprocentní Zdeněk Simandl, 
který všechno posbíral. Hned jsme 
od beků kombinovali, jen koncovka, 
ta ještě moc nejde. Pak ve 30. min. 
kopal Jarda Kubec přímák asi ze 
třiceti metrů, ale trefi l jen spojnici 
tyčí. V první půlce jsme kopali asi 
osm proti dvěma rohům soupeře, 
ale nic zásadního jsme nevyprodu-
kovali. Do druhé půle jsme trochu 
přeházeli záložní formaci a dál jsme 
proháněli hosty po hřišti, kteří jen 
nakopávali a odkopávali na auty. 
Ve 44. minutě zahrával roh Jakub 
Vítek a našel ve vápně „největšího 
chlapa“ Edu Smejkala, který hlavou 
proměnil na 2:0. Dál jsme dobývali 
svatyni hostí, ale nešlo to. Naštěstí 
kluci udrželi nervy na uzdě, když se 
hosté snažili vyprovokovat nějakou 
potyčku podobného stylu, jako na 
jejich půdě na podzim. Kluci uká-
zali, že naše forma asi není náhoda 
a v pohodě si uloupli tři bodíky 
do své sbírky za opravdu vyspělý 
výkon všech hráčů.                -kub-
FC VM ml. žáci A – FC Chotěboř 
0:1 (0:0)
Branka hostí: 50. Jambor. Sestava 
domácích: Sysel – Horký, Voneš, 
Novotný, Špaček – Chytka, Ráček, 
Pažourek, Drápela – Komínek, Ben-
da. Střídali: Liška, Pospíšil, Vokurka
Úvod zápasu se odehrával převážně 
ve středu hřiště s velkým množ-
stvím soubojů a nakopávaných 
míčů, mírnou převahu měli hos-
tující hráči. Po počátečním „roz-
koukávání“ domácí hru vyrovnali 
a v závěru prvního poločasu se ocitl 
ve vyložené šanci Drápela. Bohužel 
neproměnil. Rozhodnutí přišlo de-
set minut před koncem zápasu. 
Po autovém vhazování a zaváhání 
domácí obrany v čele s brankářem 
padl jediný – vítězný gól hostů. 
SFK Vrchovina B –  FC VM ml. 
žáci B 5:0 (1:0)
Branky domácích: Vařejka 2, Kyse-
lý 2, Kostecký. Sestava hostí: Smej-
kal – Kučera, Špaček, Pospíšil, Jůda 
– Ostrý A., Ráček, Benda, Dvořák 
– Šmíd, Kurečka
Utkání bylo dlouho vcelku vy-
rovnané, ale nakonec v posled-
ních patnácti minutách, kdy vsítili 
4 góly, rozhodli domácí o svém 
jednoznačném vítězství.        -kol-
Vrchovina N. Město B – FC VM 
st. žáci B 2:0 (2:0)
Branky: Vašíček, Sobotka. Sestava: 
Řeháček (36. Nedoma), Požárová 
(36. Ostrý M.), Fikr, Jurda, Ostrý Š., 
Vidlák M., Procházka, Weiss, Vidlák 
J. (36. Prokop), Maloušek, Bambula
Na hřišti v Radešínské Svratce byli 
domácí po celý zápas lepším tý-
mem. Hosté zahrozili pěknou stře-
lou Malouška do tyče, ale to bylo 
z jejich strany vše. Ani zlepšený 
výkon hostí ve druhé půli na domá-
cí již nestačil. Kvalitním výkonem 
se předvedli oba dobře chytající 
brankáři Řeháček a Nedoma.   -vid-

Naši mládeži se moc nevede. Starší 
a staří fotbalisté naopak excelují. 
Osová Bítýška – Bory (dorost) 
3:1 (1:0)
Náš dorost má docela dobré hráčské 
složení, ale na Bítýšku tentokrát bo-
hužel nestačil. Jedinou branku dal 
za Bory, jako už mnohokrát, Láďa 
Ochrana. 
Bory B – Jabloňov 5:2 (3:1) 
Naši vyhráli překvapivě. Jabloňov 
má velice dobré mužstvo složené 
hlavně z hráčů z Vel. Meziříčí. 
Přesto hosté neuspěli. Ale zdů-
razňovali, abych řekl, že Jabloňov 
hrál, ale my jsme dávali jen lehké 
branky.
Ujčov – Bory A 1:5 (1:2) Diváků 
100
Už ve 4.’ od boční čáry u branky 

podélně lehkou střelou domácí 
vedou. Brankář to asi podcenil. 
Věřili jsme, že je to jen vstávání 
z mrtvých. A také to tak bylo. Ve 
20.’ nádherně střílí Milan Špaček 
a potom ve 44.’ také další krásně 
hlavou. Jen začala druhá půlka 
a opět Milan z trestňáku z dálky 
bezpečně míč uzemnil. Pak se 
dostali ke slovu naši další hráči. 
V 64.’ nastoupivší rousměrovský 
Petr Beneš z dlouhého trestňáku 
míří přesně. I když tam prý bohu-
žel bylo přiťuknutí i naším hráčem, 
jemuž to sudí připsal. Naši špičkoví 
hráči (Špaček a Vávra) několikrát 
zahodili šanci zpětnou hlavičkou 
ledabyle vedle. Mohlo to být až 
1:8. Domácí více nebezpeční rych-
líci brzy vychladli a pak už pro nás 
žádnou hrozbou nebyli. 

-ochr-

II. liga muži
Sokol VM – SK Kuřim 31:28 
(16:12)
V úvodu měl překvapivě více ze hry 
soupeř, který efektivněji využíval 
brankové příležitosti (2:3, 5:6). Po 
úvodní čtvr thodině se domácí 
vzchopili v obranné fázi a začali se 
častěji prosazovat z prostor křídel 
a z rychlého protiútoku, což jim 
vyneslo zklidňující náskok (10:6). 
Pestrá útočná hra je pak držela v do-
statečném brankovém odstupu. Po 
změně stran soupeř houževnatým 
výkonem dokázal snížit až na 
dvoubrankový rozdíl (20:18), když 
především pokulhávala obranná 
součinnost domácích. Recept na 
kuřimskou vysunutou obranu při-
nesla až nápaditá a trpělivá útočná 
souhra našich (27:21), v níž se daři-
lo Danielu Rausovi. Hosté se však 
nevzdávali a bojovností se drželi 
v dosahu. V nervózním závěru do-
mácí tým uhájil náskok a po záslu-
ze si připsal bodové maximum. 7 m 
– hody 3/3:6/5, vyloučení 5:8.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Raus (9/3), 
Večeřa (6), Konečný (5), Šidlo (3), 
Živčic (2), Kaštan J. (2), Necid 
(2), Kaštan P. (1), Kříbala Ma. (1), 
Kříbala Pa., Rosa. Trenéři Raus, 
Vaverka.

II. liga starší dorostenci
Sokol VM – TJ Sokol Sokolnice 
41:31(22:11)
Excelentní vstup do utkání vynesl 
domácím hráčům výrazné vedení 
(9:2, 17:6) a měl vliv na dění zvláště 

v průběhu prvního poločasu. Ofen-
zivní obrana společně s rychlým 
přechodem na útočnou polovinu 
slavily úspěch a zastrašeného 
soupeře držely daleko na dostřel. 
Po přestávce pokračovali domácí 
v rychlé kombinační hře (30:16) 
a soupeře nijak nešetřili. Následně 
několik vyloučení ubralo na útoč-
né intenzitě a obranná hra pak již 
postrádala větší důraz. Hosté se 
začali více osmělovat. V závěru 
již oba celky pomýšlely více na 
útočnou hru, a tak byla k vidění 
řada pohledných akcí. 7 m – hody 
0:6/5, vyloučení 7:7.
Hráli: Kotík, Poul – Večeřa (11), 
Necid (7), Konečný (6), Rosa (6), 
Kříbala Ma. (5), Strašák (4), Kaštan 
J. (1), Homola (1). Trenér Vaverka.

Divize mladší žáci
Sokol VM – SK Kuřim 6:3, 19:8 
(11:3), nájezdy 12:17
Domácí převyšovali od prvních 
minut soupeře ve všech směrech 
a po zásluze jasně zvítězili.
Hráli: Horák – Juránek (9), Svoboda 
(7), Veselý (5), Pavliš (3), Stupka T. 
(1), Janíček, Drápela, Svoboda F., 
Fiala, Štipák, Macoun, Lečbych. 
Trenér Janíček. 

Divize starší žáci
Sokol VM – SK Kuřim 29:2 
(15:1)
Snadné vítězství proti soupeři o ka-
tegorii věkově mladšímu.
Hráli: Vávra (2) – Kubiš (7), Bílek 
(6), Krátký (5), Pavliš (3), Juránek 
(2), Horák (2), Veselý (1), Pospíšil 
(1), Chlubna, Lečbych. Trenér 
Buchta.                                   -záv-

Basketbalistky z gymnázia budou 
bojovat o mistrovství republiky na 
basketbalovém turnaji žákyň 6. a 7. 
tříd – Nestlé cup.
V Třebíči se uskutečnilo krajské 
kolo turnaje škol v basketbalu. 
Velké Meziříčí mělo své želízko 
v ohni. Děvčata z gymnázia vyhrála 
okresní kolo soutěže ve Žďáře nad 
Sázavou, kde porazila v prestižních 
soubojích domácí. V krajském kole 
tým gymnázia rozdrtil všechny své 

soupeře a 15. května se utká v Olo-
mouci s nejlepšími týmy Moravy, 
Slezska a Pardubicka o postup do 
celostátního kola. Přejeme děvča-
tům hodně štěstí v dalších bojích!
Výsledky: gymnázium VM 
– Moravské Budějovice 70:1, GVM 
– Havl. Brod 66:4, GVM – Jihlava 
84:4. Sestava: Zuzka Fňukalová, Jája 
Rapušáková, Bára Pytlíková, Katka 
Doleželová, Jana Kovářová, Verča 
Kryštofová a Iva Závišková.   -rap-

Ve čtvrtek 17. 4. 2008 to v naší 
tělocvičně na ZŠ Hany Benešové 
v Borech vypadalo jako ve vče-
lím úlu. Nerojily se tu včely, ale 
přijela družstva děvčat z 11 ven-
kovských základních škol z Bob-
rové, z Bohdalova, Borů, Herálce, 
Křižanova, Měřína, Nížkova, 
Nového Veselí, Polničky, Radostína 
nad Oslavou a Velké Losenice, aby 
si změřila své síly ve vybíjené. Od 
půl deváté do půl třetí se v tělo-
cvičně při jednotlivých utkáních 
vystřídalo celkem 127 děvčat. 
Možná se zeptáte, proč vybíjená 
venkovských škol? Je to proto, že 
na venkovských školách je méně 
žáků, většinou v ročníku jedna třída 
a tyto školy nemohou vybírat „svoje 
reprezentanty“ z více tříd. Někdy se 

dokonce stane, že je ve třídě málo 
děvčat nebo chlapců. Proto jsme 
uspořádali již potřetí soutěž ve vy-
bíjené pro děvčata z venkovských 
škol. A jak to dopadlo? Atmosféra 
byla skvělá, diváci povzbuzovali, 
zápas střídal zápas a bylo vidět, že 
i když v některé škole nemají regu-
lérní tělocvičnu, tak se děvčata od 
minulého ročníku hodně zlepšila! 
Byla to zkrátka pěkná sportovní 
podívaná!
Výsledky: 1. místo ZŠ Herálec, 
2. místo ZŠ Bobrová a 3. místo 
ZŠ Bory.
A pak ať někdo řekne, že dnešní 
děti nesportují a nic nedělají! U nás 
to v ten čtvrtek 17. dubna 2008 ne-
byla vůbec pravda! A už se všichni 
těšíme na příští ročník.            -zs-

TURNAJ VENKOVSKÝCH ŠKOL 
VE VYBÍJENÉ

V soboru 26. 4. se na sále hasičské 
zbrojnice v městečku Luka nad Jih-
lavou uskuteční IX. ročník Přeboru 
Vysočiny v rapid šachu na 7 kol a 2× 
20 minut na partii, a to pod názvem 
„O pohár starosty obce Luka nad 
Jihlavou“. Pořadatelem je šachový 
oddíl Gambit Jihlava (ing. Jiří Ba-
jer); startovné činí u dospělých 80 

a u mládeže do 18 let 40 Kč, k dis-
pozici bude bufet pro občerstvení. 
Účastníci mohou získat hodnotné fi -
nanční prémie, ale také věcné ceny. 
Odjezd zájemců z Velkého Meziříčí 
a okolí: dolní konec Třebíčské ulice 
(parkoviště u mostu přes Balinku) 
v 8.15 hodin. K dispozici je 10 míst; 
přihlášku u M. Čtveráčka a V. Pa-
řila v Kablu/čtvrtek 24. 4. 18–22 
hodin.                                       -vp-

V sobotu pátého dubna, se ve spor-
tovní hale ZŠ Klatovy konal turnaj 
ve stolním tenise pro handicapova-
né sportovce.
Turnaje, který pořádal pan Miloš 
Kalousek, se zúčastnili i sportovci 
Handicap sport clubu Velké Mezi-
říčí ve složení: Petr Gottlieb, Jan 
Coufal a Jiří Antonín. Ačkoli je 
tento sport pro naše borce pouze 
sportem doplňkovým, sehráli dra-
matická utkání se všemi účastníky 
svojí skupiny. P. Gottlieb sehrál vy-
rovnanou partii i s těmi nejlepšími, 
přesto nejvýše vystoupal J. Anto-

HANDICAP SPORT CLUB

nín, který se ve velké konkurenci 
umístil na krásném osmém místě. 
V rámci poznání jsem bláhově 
nastoupil na vypůjčeném vozíku 
k výměně pár míčků (neodehrál 
jsem ani jeden) a musím vyslovit 
uznání všem, kteří i přes svůj han-
dicap srší energií a vtipem, což není 
mnoha lidem vlastní.
Všichni zúčastnění hodlají přijet 
i příští rok a Petr Gottlieb slíbil 
jménem našich sportovců, že pove-
dou intenzivní trénink a příště bude 
favoritům v klatovské hale pěkně 
horko!                     Text a foto: -mk-

Vzpomínka na sportovce, 
kteří se svobody nedočkali

Ladislav Doležal – všestranný sportovec – by se v letošním roce dožil 
85 let.

Narodil se 18. dubna 1923 ve Velkém Meziříčí. Po absolvování měš-
ťanské školy se v letech 1937–1940 vyučil strojnímu zámečnictví a au-
tomechanictví u Jindřicha Lišky

Auto-moto-dílny ve Velkém Meziříčí. Hudebně se vzdělával, a v roce 
1933 se začal učit na housle v hudební škole Hlaholu, kterou tehdy vedl 
ředitel Maršál. Později hrával na jazz trubku a také rád zpíval. Po vyučení 
krátce pracoval u stavební fi rmy. V prosinci 1941 odešel jako automechanik 
do Prahy k Fiat servisu, jehož majitelem byl Rudolf Schroth a zde působil 
do února 1942. V dubnu téhož roku nastoupil jako zámečník ve fi rmě  Sko-
dawerke Adamsthal v Adamově, zde také hrával kopanou se škodováckým 
okřídleným šípem na dresu. Své působení zde ukončil v září 1944.

Tak jak řada vrstevníků ročníku 1923, nevyhnul se oni on totálnímu 
nasazení. V říjnu 1944 nastoupil jako řidič a zámečník v továrně Ostland 
Chemische Reinigungsbetriebe. Zde pracoval až do 9. 4. 1945.

Láďa byl sportovec tělem i duší. Vynikal zvláště jako útočník v kopané 
i v hokeji. Byl mistrem table-tenisu, lyžařským běžcem i skokanem. Dne 
18. února 1940 získal plné uznání za účast a dokončení běhu na lyžích na 
10 km. Byl to první závod pořádaný v Křižanově místním sokolem. V té 
době mu bylo 17 let a jako dorostenec se 25. února 1940 umístil v závodě 
na 6 km na 2. místě v čase 26:32 min. Zvítězil Jiří Špaček a třetí byl Vlas-
tík Milostný. 10. března téhož roku vítězí v table-tenisovém turnaji. Bez 
porážky, nikým neohrožen se 17 vítězstvími s poměrem setů 34:5 získává 
titul přeborníka Velkého Meziříčí. V dalším roce 16. února 1941 v závodě 
ve skoku na přírodním můstku v zámecké rokli obsazuje 2. místo skoky 
19, 17 a 15 metrů. Zvítězil Vlastimil Štipák delším skokem 20 metrů. 
Mimo soutěž nám již známý František Zajíček skoky 23, 21,5 a 21 metrů. 
František Zajíček po více jak 30 letech, v roce 1973, na Láďu Doležala 
vzpomíná: „Když se skákalo v zámecké rokli na přírodním můstku, tak 
jsem obdivoval odvahu těch druhých lidí. Já jsem měl tehdy jako jediný 
skočky. Ostatní, kteří teprve druhou sezonu stáli na lyžích a dovolili si 
něco letět vzduchem bez patřičné výzbroje pro provádění skoků. Ještě tam 
taky závodil Láďa Doležal, byl to výborný fotbalista, střední útočník za 
Velké Meziříčí. Byl to houževnatý kluk zapálený pro skoky.“ František 
Zajíček byl o 11 let starší, jako sdruženář SK Nové Město na Moravě, v té 
době na klasických můstcích skákal až 45 metrů. 

Láďa Doležal se zúčastnil 2. března 1941 závodu na 14 km kolem Velké-
ho Meziříčí jako člen hlídky společně s Vlastíkem Milostným a Milanem 
Polákem. Tato hlídka zvítězila v čase 1:13:26 h. 

V období protektorátu vyrůstalo v našem městě mnoho mladých spor-
tovců, mezi ně patřili i tři věrní kamarádi Láďa Doležal, Jarda Pospíchal 
– studující, narozen 10. 2. 1923 – a Mirda Krejčí – automechanik, narozen 
5. 6. 1923.  Společně hrávali kopanou, 
Láďa jako střední útočník, Jarda kříd-
lo a Mirda v obraně. Společně hrávali 
hokej, Láďa ve středu, Mirda a Jarda 
většinou v obraně. Společně snili 
o lepší budoucnosti a společně nabídli 
své služby v květnu 1945 k osvobo-
zení naší vlasti. Nebylo jim dopřáno 
aby se dožili splnění těchto snů. Tak 
jak společně žili, tak společně v před-
večer osvobození města nalezli smrt 
z rukou nacistických vrahů na břehu 
říčky Balinky.

Dne 4. března 1946 udělil prezident 
republiky československé Ladislavu 
Doležalovi, příslušníku skupiny „Tau“ 
Československý válečný kříž 1939 in 
memoriam.

Děkuji rodině Doležalových za 
poskytnutí podkladů pro zpracování 
této vzpomínky.                           -pz-

Kopaná – Ladislav Doležal 
hrající za Skodawerke v letech 
1943–1944.



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-

Číslo 16 23. dubna 2008 strana 8

Neděle 4. května 2008 v 19.30 hodin

Taneční muzikál Lighting

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 Is-
sová, 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 a prodej na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo programové oddělení JC, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.         -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-

Žákovský orchestr ZUŠ, sólisté a Pedagog Band vás zvou na

Velké Meziříčí 7. května 2008 v 19 hodin,
velký sál Jupiter clubu.
Vstupné dobrovolné.

Jupiter club Velké Meziříčí vás zve na výstavu fotografi í

Pátek 9. května 2008, předsálí velkého sálu Jupiter clubu VM, 
Náměstí 17, 17 – 21 hodin, určeno pro žáky od 12 do 15 let

Vstupné: 35 Kč.                                                                        -prog-

Výstava potrvá do 18. května 2008 v předsálí kina.  

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
29. 4. přednáška Národní parky USA Ing. Jaroslav Pazdera

Čtvrtek 15. května 2008v 19.30 hodin

Kde se točily pohádky
Právě vyšla nová knížka Nejznámější fi lmová místa křížem krážem po 

Česku, kterou napsal jihlavský redaktor MF Dnes Radek Laudin. V knize 
je pro fi lmové turisty zmapováno, kde se točily nejznámější české fi lmy 
a seriály. Část se týká i Žďárska. Lze v ní nalézt například kde stála plo-
várna u řeky ve fi lmu Rozmarné léto, chalupa ve fi lmu Na samotě u lesa, 
kde žila Popelka z pohádky Tři oříšky pro Popelku, kde je Soví hrad ze 
seriálu Nemocnice na kraji města či kde žila rodina Homolkových ze 
známé fi lmové trilogie a řadu dalších tipů. Knížka vyšla v nakladatelství 
Fragment – edici Tipy na výlety–, stojí kolem 200 Kč a pokřtila ji mimo 
jiné také Petra Černocká, fi lmová Saxana.                                       -ivh- 

Knihy, které každý chválí, 
jsou ty, které nikdo nečte, řekl 
francouzský romanopisec Anatole 
France. Z obavy, abych naše nové 
knihy nepřechválila, kdybyste 
vzali dnešní citát doslova, podám 
vám tedy raději o několika našich 
nových knihách jen docela struč-
nou informaci. 

Jako první vám představím tři 
novely české autorky Edy Kriseové 
Jméno. Milost. Ráchel – tři silné 
příběhy z našich časů. Jméno se 
odehrává za normalizace. Histo-
rik, který nesmí publikovat, najde 
ženu, která propůjčí jeho knížce své 
jméno. „Pokrývačka“ mu postupně 
ukradne nejen knihu, ale i duši. Lež, 
na níž systém stojí, plodí v lidech 
zvrácené představy a deformuje 
jejich životy. Zakládá tragedii už 
od antiky. Milost je o brutálním 
vrahovi, jeho milé, knězi a bachaři. 
Je z období, kdy byla autorka ředi-
telkou Odboru stížností a milostí 
v kanceláři prezidenta Havla. Třetí 
novela Ráchel je příběhem ženy, 
kterou rodiče vyvezli jako malé dítě 
do emigrace. Po jejich smrti hledá 
bolestně cestu k mateřskému jazyku 
a zemi, kde se narodila.

Z docela jiného soudku je kniha 
Chrise Irwina Jízda na vlně aneb 
Co mě naučili koně. Nejznámější 
kanadský „zaříkávač koní“ a profe-
sionální trenér strávil na koňském 
hřbetě a při práci s koňmi více než 
dvacet let svého života. Ve své objev-
né knize, která se v Kanadě dočkala 
pěti vydání, své bohaté zkušenosti 
předává všem milovníkům jezdec-
tví. Seznamuje čtenáře s vlastní 
metodou tzv. nerezistenčního, tedy 
nenásilného výcviku koní. Irwin 
všem radí: Ke koni promlouvejme 
jazykem, kterému rozumí. Jakmi-
le začneme chápat myšlení koně 
a rozumět řeči jeho těla, můžeme 
ovlivňovat jeho chování a získat 
nad ním kontrolu. Chris Irwin, zna-
lec psychologie koní, ukazuje nejen 
začínajícím jezdcům, ale také trené-
rům, majitelům koní, veterinářům, 
chovatelům a dalším milovníkům 
těchto zvířat, jak se s nimi naučit 
empaticky a trpělivě komunikovat, 
jak si osvojit sebejistotu při jízdě 
a ovládání koně. Autor rovněž ob-
jasňuje smysl a účinky hipoterapie, 
která pomáhá lidem s nejrůznějšími 
problémy a je to jedna z nejpřiroze-
nějších léčebných metod. 

Z Kanady se přesuneme na ang-
lický venkov. Mezi místní honora-
cí dojde k nevysvětlitelné vraždě. 
Plukovník Cartarett, nejlaskavější 
člověk ve zdejším kraji, je zabit. 
Do malebné vesničky přijíždí vrch-
ní inspektor Roderick Alleyn i jeho 
spolupracovník Fox, aby po napína-
vém pátrání usvědčili překvapivého 
vraha. Ngaio Marshová, autorka 
výrazných klasických detektivek, 
se sice narodila na Novém Zélan-
du, ale žila i v Anglii. Jejím hrdinou 
je vždy elegantní inspektor Alleyn, 
který řeší nesmírně složité případy 
s grácií a umem. Detektivní příbě-
hy Marshové vycházejí z nejlepších 
anglických tradic a patří k tomu 
nejlepšímu, co bylo v tomto žánru 
napsáno. Spisovatelka byla za svou 
literární činnost povýšena do šlech-
tického stavu. Další záhadný případ 
inspektora Alleyna se jmenuje Ne-
čekaný důkaz.

Poslední dvě knihy, o kterých 
dnes budete číst, jsou obě historic-
kými romány. Zde ale veškerá po-
dobnost končí. Není to jen v tom, že 
jednu napsala naše nejlepší autorka 
historických románů Ludmila Vaň-
ková a druhou americká spisovatel-
ka Ku Longfellowová, rozdílný je 
způsob psaní, rozdílná jsou i období 
lidských dějin, o kterých se v pří-
bězích píše. Vaňková nás zavede 
do 12. století mezi Přemyslovce 
a Longfellowová do století prvního 
mezi Ježíše Nazaretského a jeho 
učedníky a především za Máří 
Magdalenou.

Příběh mladšího bratra, který 
nám vypoví Ludmila Vaňková, je 

příběhem budoucího českého krále 
Přemysla Otakara I. Odehrává se 
v době častých bojů mezi přemys-
lovskými knížaty o český trůn. Sám 
Přemysl měl k němu až jako čtvrtý 
syn krále Vladislava daleko, ale po 
boku svého bratra Bedřicha, české-
ho vévody, se podílel na dobývání 
otcova trůnu, který načas obsadil 
s pomocí Fridricha Barbarossy kní-
že Soběslav. Římský císař usiloval 
o vládu nad celým křesťanským 
světem a s českými rytíři vítězil 
v italských válkách namířených 
proti papeži, a přesto by nejraději 
rozdělil Čechy a Moravu na říš-
ská knížectví, jež by se snadněji 
dala ovládat. Nepodařilo se mu to, 
i když k tomu nejednou zbýval malý 
krůček. Prozíravý Bedřich dokázal 
včas císařovým záměrům předejít 
a jeho mladší bratr na to nikdy 
nezapomněl. Přemysl se vypravil 
v čele českých rytířů na křížovou 
výpravu s císařem do Svaté země, 
kde se bojovalo o moc a válčilo 
s nevěřícími zběsileji než v Evropě. 
Bedřich zemřel ještě doma před za-
čátkem tažení, Barbarossa zahynul 
o rok později v Anatolii. Křížovou 
výpravou skončil i příběh mladšího 
bratra a Přemysla Otakara teď čeka-
la cesta krále.

Ki Longfellowová, Američanka, 
na jejímž kontě jsou dva romány 
s mezinárodním ohlasem, se ve své 
třetí knize Utajená Magdalena 
snaží změnit obecný pohled na 
Máří Magdalenu a její roli v životě 
a smrti Ježíše Nazaretského. Nejde 
stejnou cestou jako Dan Brown 
a jeho slavný Da Vinciho kód. 
Longfellowová vidí Marii Magda-
lenu, tedy Mariammé, jako ženu 
na svou dobu vzdělanou, toužící 
po poznání. V knize je Mariammé 
dcerou Josefa z Arimatie a se svou 
přítelkyní, schovankou Salomé, se 
vymyká životu tehdejších židov-
ských dívek. Není poslušná pří-
kazů ryze mužského světa a jejich 
zákonů, má dar vidění a obrovskou 
touhu po vzdělání a poznání. Jednou 
se však provalí, že dívky prchají 
v noci z domova, aby se seznámily 
s učencem Helim. Otec chce Salome 
vyhnat a Mariammé za trest poslat 
k příbuzným do Betanie, a tak obě 
dívky i s otrokyní Tatou uprchnou 
doopravdy. V mužských šatech se 
vydají na dalekou pouť, žijí v Egyp-
tě, kde získávají znalosti fi lozofi e, 
magie, lékařství. Vracejí se k Mrt-
vému moři jako mladí fi lozofové 
Jan Menší a Šimon Mág, potkávají 
Jana Křtitele, který káže o jediném 
bohu. Seznamují se s Janovým 
bratrancem Ješuou a ten se stane 
blízkým Mariammině srdci. Při-
dávají se k Ježíšovým učedníkům. 
Autorka velkolepě a s fi lozofi ckým 
přesahem rozehrává drama plné nej-
různějších vášní, touhy po pravdě, 
drama naplněných i nenaplněných 
lásek, drama víry člověka v dobro 
a lásku.. Účastníme se dobrodruž-
ství v Jeruzalémě, pečlivě připra-
veného Ježíšova plánu, cest po teh-
dejším světě, touhy naučit lidi hladu 
po poznání a víře v dobro, které je 
v každém člověku. Budeme svědky 
posledního večera Ježíše a učedníků 
v Getsemanské zahradě… Řečeno 
slovy Mariammé: „Vím, že přijde 
den, kdy Jehošua, jehož někteří 
nazývají Jošua, někteří Iésus a jiní 
Ježíš, ale kterého já jsem oslovova-
la Ješu, bude vnímán jako to, co 
je: nic tak nevyzpytatelného a tak 
neuskutečnitelného jako bůh, nic 
tak náladového a pomíjivého jako 
král, nýbrž jako velké srdce stojící 
na kraji světa a učící nás všechny 
vzlétnout na nebe…“ V současné 
době píše Longfellowová další 
knihu o Marii Magdaleně a o jejím 
životě po Ježíšově smrti.

Věřím, že si vyberete nejen 
z těchto titulů, ale z desítek a stovek 
dalších, které na vás čekají ve vaší 
Městské knihovně.

Těším se zase za dva měsíce na 
shledanou. 

J. Šumpelová, MěK VM

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih v Městské knihovně Velké Meziříčí

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

Středa 23. v 17.30 hodin
10 000 PŘ. N. L.
Dobrodružný fi lm USA, pův. znění, české titulky. Mládeži příst. od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 102 minut

Středa 23. ve 20 hodin
POKÁNÍ
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
Thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 84 minut

V překladu znamená Lighting osvětlení (přeneseně pouliční lampa). 
Je to název pro nový taneční muzikál v choreografi i Reného Kuzníka. 
V muzikálu je lampa hlavně symbolem magického místa pro setkání dvou 
mladých lidí, Jasona a Stacy, kteří se v její blízkosti do sebe zamilují. 

Děj se odehrává ve 30. letech 20. století v New Yorku. Hlavní zápletku 
tvoří dva hrdinové usilující o stejnou dívku. Ta se chce stát kabaretní hvěz-
dou. Prochází romantickou láskou s jedním mužem, ale na druhou stranu 
je lákána do náruče druhého manipulativního a majetnického muže. Střet 
obou soků v lásce nakonec nabere vysokých obrátek a jejich boj o krásnou 
dívku vyústí v nečekaný závěr. Konec celého představení nepřinese happy 
end, jak by se mohlo zdát. I když možná záleží na úhlu pohledu.

Pozadu nezůstávají ani sborové scény odehrávající se v temných ulicích 
města, při honičkách nebo v rozzářeném kabaretu.

Vše podkreslují autentické kulisy, které vtahují diváka do příběhu a také 
kostýmy jsou navrhnuté a ušité přímo pro tento projekt. Dohromady na 
jevišti uvidíte 16 tanečníků, kteří za sebou mají již dlouholetou taneční 
praxi a působení v několika různých souborech.

I když je v představení využita hudba ze známých muzikálů jako Ca-
baret, Moulin Rouge a Chicago, nutno podotknout, že svým příběhem 
a tanečním pojetím se tento muzikál stává zcela originálním. 

Duchovní otec celého projektu René Kuzník je zkušený tanečník 
a choreograf. Po studiích Janáčkovy konzervatoře v Ostravě byl přijat 
do armádního souboru v Praze, dále působil v Národním moravskoslez-
ském divadle v Otavě a odtud odešel do USA, kde dostal stipendium 
v Community ballet school s následnou praxí v Huntsville ballet company 
v Alabamě. Od roku 2002 působí na ZUŠ Zábřeh jako pedagog tance.

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč
Prodej vstupenek: programové oddělení Jupiter clubu, Nám. 17, Velké 

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

Program:
Karasín – rozhledna
Vítochov – kostel sv. Michala
Dalečín –zřícenina hradu
Ubušínek – lidová architektura
Trpín – varhanní koncert s přednáškou
Údolí Kavického potoka – přírodní rezervace
Bystré – dějiště fi lmu Všichni dobří rodáci
Přesný harmonogram a další informace 
Bc. Jiří Milota, tel.: 566 522 087.

Potrpme si na Trpín
Naučné cestování Vysočinou 4. 5. 2008

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík pořádají v neděli 
11. května 2008 od 15 hodin na velkém sále kulturní pásmo k oslavě 

DNE MATEK.
Básně, písně, tance.
Účinkují: kapela Jupiter a sólisté
Pořadem vás bude provázet Lidka Vidláková a Jiří Smolík.
V krátkém vystoupení se představí děti ze ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí 
pod vedením Pavly Kamanové.
Stolová úprava, vstupné 80 Kč. Prodej vstupenek na programovém 
oddělení Jupiter clubu.                                                                      -prog-

Dětský den
Desátý ročník dětského dne se uskuteční v sobotu 24. 5. 2008 od 14 hodin 

v Šeborově. -it-
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Blahopřání

Vzpomínky

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.

25. 4. Heraltice
26. 4. Kralice

3. 5. Pavlov
25. 5.  Borovník

Info: www.renons.cz

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

Divadlo Járy Cimrmana

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.

Mamko, taťko Dvořákovi, když to šlo 40 let, tak ať to jde i dál.
Přejeme vám budoucnost jako vaše nejhezčí vzpomínky.

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

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 

Dnes, 23. 4. 2008, by oslavil své 90. narozeniny pan 

Vojtěch Matula. 

V úterý 22. dubna uplynulo již 
15 let, kdy nás navždy opustil 
náš syn 

Miroslav Čipera 
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomínají rodiče a sestra 
s rodinou.

Dne 23. 4. 2008 je sedmé smutné 
výročí úmrtí paní 

Marie Dvořákové
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají manžel, dcera 
a syn s rodinami. 

Dne 26. dubna 2008 tomu bude 
již 15 let, co navždy utichlo srdce 
pana 

Ladislava Prudíka, 
rodáka z Dolních Heřmanic. 

Stále vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 28. dubna 2008 by se dožila 
svých 79 let milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, 
paní 

Jarmila Kostečková 
z Velkého Meziříčí.

S úctou a láskou stále vzpomíná 
truchlící rodina.

Dne 27. 4. 2008 oslaví 
40 let společného života 

Anna 
a Vladimír 
Komínkovi 
z Uhřínova. 

Vše nejlepší a hodně 
zdraví do dalších let 
přeje rodina a vnou-
čata Veronika, Andrea 

a Vládík.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi.

Dne 22. 4. 2008 jsme vzpomněli 
4. výročí úmrtí našeho milého 
manžela, tatínka a dědečka, pana 

Františka Sobotky 
z Měřína. 

S láskou a úctou vzpomínají man-
želka a dcera s rodinou.

Čas plyne,
ale bolest v srdci zůstává.

Dne 29. 4. 2008 uplyne 6 let, kdy 
nás navždy opustil tatínek a děde-
ček, pan 

František Matula 
z Dobré Vody. 

S láskou vzpomíná syn a dcera 
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-

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Charitou Opava

a Knihovnou M. J. Sychry vás srdečně zve na výstavu fotografi í

Čarodějnice přiletí na Fajťák
Ski klub Velké Meziříčí vás zve na tradiční pálení čarodějnic  – 30. dubna 
2008 na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
Začátek programu v 18 hodin.
Ve ski baru akusticky zahraje Veget,
je zajištěno občerstvení ve ski baru 
a před barem ohýnek na opečení buřtů. 
Velká vatra vzplane po setmění na parkovišti.
Připravena je také soutěž o nejlepší kostým 
čarodějnice a o nejrychlejší let čarodějnice na koštěti.                     -jip-

Zájmový útvar Dramatické studio Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 
a Jupiter club VM vás zvou na 

Muzikál pro obec študentskou autora Pavla Dostála

Hudba Richard Pogoda, dramaturgie a režie PhDr. Libuše Mílková
Hrají: Lucie Benešová, Jana Janová, Kateřina Karmazínová, 

Tomáš Mrazík, Radek Polášek, Martina Pospíšilová, 
Vendula Příhodová, Karolína Vaverková

Jupiter club, malá scéna, premiéra 4. 5. 2008 ve 14 hodin
Světla Jiří Kubiš

Bližší informace o tomto programu můžete získat v kanceláři 
DDM VM na tel. 566 522 087. Vstupné dobrovolné.

Pražský výběr II. 
– Vymlácený rockový palice tour
Předkapela: Hyperion
vystoupí v pátek 2. 5. 2008 ve 20 hodin ve Fóru v Třebíči. 

Představení kapely Pražský výběr II – soubor pod vedením front-
mana Michaela Kocába s mezinárodním obsazením, nezaměnitelný styl 
hudebního, pěveckého i choreografi ckého podání; live koncerty doplněné 
tanečními performance a originálními doprovodnými choreografi emi.

Upozorňujeme na výraznou slevu vstupenek v předprodeji – cena 
pouze 190 Kč, na místě budou vstupenky již za 250 Kč.

Předprodej zajišťuje MKS Třebíč u pokladny Národního domu, Karlovo 
nám. 47, Třebíč – tel.: 568 610 013 a v Informačním centru Malovaného 
domu v Třebíči – tel.: 568 847 070.                                                 -mks-

pondělí 5. 5. – sobota 31. 5. Čechův dům, Žďár nad Sázavou              -lj-

Všechno nejlepší ke zlaté svatbě dědovi a babičce přejí vnoučata.

Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ

Výstava potrvá do 22. 5. 2008 
ve výstavní síni městské knihovny.       -zus-

Výherci soutěže o volné vstupenky 
na vystoupení Ewy Farne

V soutěži o volné vstupenky na koncert Ewy Farne v Jupiter clubu 25. 4. 
byli vylosováni tito tři výherci:
Josef Nožička, Martin Fiala, Marcela Nožičková. Gratulujeme!     -red-

Obrazy Mgr. Táni Adamové
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FOTBAL – DIVIZE BASKETBAL

ATLETIKA

BENFIKA

KUŽELKY

HÁZENÁ

MSD sk. D
Viktoria Otrokovice – Velké Me-
ziříčí 2:1 (1:0)
Světlík (23.), Kraváček (87.) – J. 
Krejčí (48.). Rozhodčí: Bečica, 
Pala, Malý, ž. k. Z. Mucha (78.), 
Průša (82.), č. k. P. Mucha (32.). 
Diváků 120. Sestava FC VM: In-
vald – Z. Mucha, Galia, P. Mucha, 
J. Krejčí – P. Krejčí (Netolický), 
Hort (89. T. Dvořák), Průša, Němec, 
Loup (81. Vyskočil) – Staněk. Papí-
rová role favorita Meziříčským ne-
svědčí. Na místy prudkým deštěm 
skropeném trávníku otrokovického 
hřiště o tom hlavně v prvním děj-
ství přesvědčili své skalní prořídlé 
ochozy domácích. Ti vlétli na hřiš-
tě s jasným cílem dát najevo sou-
peři, komu se připíše plný bodový 
zisk. Meziříčští postupně dokáza-
li vyrovnat hru, a donutit soupeře 
k obavám, že může uhodit i z dru-
hé strany. V rozmezí mezi 18. a 23. 
se však Otrokovickým podařilo 
zatlačit hosty do hluboké defenzi-
vy, zahrávali čtyři rohové kopy po 
sobě, nastřelili tyč a přes Invaldův 
ostrý zákrok, kdy gólovou střelu 
Mikulčíka vytěsnil na roh, Světlík 
z dálky nekompromisním volejem 
otevřel skóre. Studený déšť a Svět-
líkovu sprchu v podobě vedoucího 
gólu domácích musel zachraňovat 
Invald a v následující 32. minutě ne-
chali Meziříčští vše na P. Muchovi, 
ať si poradí sám. Záchranná brzda 
tam byla, ale jeho vyloučení patří 

do kategorie hodně přísných. Do 
konce poločasu kopaly Otrokovice 
sedm rohů ale bez gólového efek-
tu, přestože gólových šancí měli 
habaděj. Hostům mělo Krejčího 
srovnání vlít do žil novou krev, ale 
domácí svou převahu jednoho hrá-
če v poli dokázali postupně, přes 
veškerou snahu Velmezu, přemě-
nit v trvalý tlak, vyúsťující v řadu 
gólových šancí. Proměnili paradox-
ně jednu z posledních, kdy po roho-
vém kopu z levé strany úplně volný 
Kraváček hlavou zajistil domácím 
s konečnou platností oslavný cho-
rál vítěze. Meziříčské za první půli 
ani náhodou neomlouvá neúčast F. 
Pokorného a vítězný gól soupeře, 
zcela osamoceného ve vápně, nutí 
k zamyšlení.                           -ber-
 1. Blansko 20 15 1    4 46:22 46

 2. Hulín 21 12 7    2 47:22 43

 3. Velké Meziříčí 21 12 4    5 35:31 40

 4. Žďár n. Sáz. 20 10 5    5 43:31 35

 5. Konice 21    9 3    9 37:31 30

 6. Vikt. Otrokovice 21    9 3    9 35:34 30

 7. Rousínov 21    8 6    7 28:30 30

 8. Třebíč 21    8 4    9 33:32 28

 9. Vyškov 20    7 6    7 31:24 27

10. Líšeň 21    7 5    9 30:28 26

11. Protivanov 21    7 4 10 26:29 25

12. Rájec-Jestřebí 21    6 6    9 26:30 24

13. Boskovice 21    6 4 11 32:46 22

14. Havl. Brod 21    5 6 10 27:39 21

15. Židenice 20    4 7    9 21:33 19

16. Hrušovany 21    3 5 13 25:60 14 

Příští zápas doma s Blanskem – 
v neděli 27. 4. v 10.15 na Tržišti.

TJ Sokol Stonařov – FC VM B 
0:1 (0:0)
Střelec: 81. Trnka. Sestava hostí: 
Homola – Invald D. (58. Souček), 
Kružík, Střecha Lad., Halámek – 
Jedlička, Ambrož, Smejkal, Kafka 
– Trnka (87. Jaša), Pokorný J. (83. 
Beran). Rozhodčí: Kliner – Franc, 
Křenek. Diváků 100.
Obraz hry dával od úvodních minut 
jasně na srozuměnou, které z muž-
stev se krčí na dně tabulky. Benfi -
ka domácím zle zatápěla, a to ze-
jména průniky po stranách hřiště, 
kam vynikajícím způsobem rozdá-
val křížné míče zejména Smejkal. 
Bohužel se unikajícím Pokornému 
a zejména Jedličkovi nedařila opti-
mální fi nální přihrávka, a tak domá-
cí odolali, ba dokonce začali zlobit. 
Předzvěstí toho byla spojnice břev-
na a tyče, kterou po přímém kopu 
napálil zvnějšku dalekonosnou pu-
melicí Nešpor. Stonařov ožil - v na-
dějné příležitosti mířil tíšněný Blá-
ha z bezprostřední blízkosti nad 
a pak hlavičkoval po standardní 
situaci Šmarda do boční sítě. Nej-
větší tutovku první půle měl ale ka-
pitán hostí Ambrož, když po rych-
lé kombinační akci téměř v malém 
vápně nedokázal překonat stonařov-
ského Krupicu. Hosté si i ve druhé 
půli udržovali znatelnou převahu 
a tentokrát zejména Kafka deptal 
domácí tým průniky podél postran-
ní čáry. Přesto se nakonec Stonařov 
dočkal své obrovské tutovky, když 
se na malém vápně ocitl před Ho-
molou domácí Šána. Už, už jej po 
zemi chladnokrevně obstřeloval, ale 
náš brankář, který pro tento zápas 
výborně nahradil nemocného Kuče-

ru, famózním zákrokem vysunul do 
vlastního protipohybu teleskopickou 
dolní končetinu, škrtnul míč špič-
kou kopačky, ten dostal naprosto 
neuvěřitelnou rotaci, zamířil nad 
branku a skončil, olizujíce břev-
no, na horní síti. Okřídlené „nedáš 
- dostaneš“ se tentokrát postavilo 
na stranu naší rezervy. V 81. minu-
tě se z trmy – vrmy u levé postranní 
čáry uvolnil Trnka a přesně prostře-
lil Krupicu. Nedlouho poté se ten-
týž náš hráč proti otřesenému Sto-
nařovu ocitl po „brazilské“ přeha-
zovačce v další obrovské šanci, ale 
mířil vedle.  Domácí už síly na zvrat 
neměli i díky oběma našim v závěru 
střídajícím hráčům. Ti plni sil doká-
zali rozehrávající obránce patřičně 
prohnat, ba dokonce v nastaveném 
čase putoval sám na branku unika-
jící Jaša na zem za cenu hodně tma-
vě žluté karty, která měla tuto bar-
vu snad jen proto, že jinak výborný 
stonařovský stoper Procházka zvo-
lil „humánní“ stažení za dres. I přes 
neproměněné obrovské šance domá-
cích si hosté za herní projev v celém 
utkání vítězství zasloužili.   -kre-
 1. Jaroměřice n. R. 16 13 2 1 30:9 41

 2. Nová Ves 16 10 4 2 36:17 34

 3. Rantířov 17 8 4 5 32:23 28

 4. Stará Říš 16 9 1 6 21:17 28

 5. V. Meziřičí B 17 8 4 5 18:14 28

 6. Přibyslavice 16 7 5 4 29:19 26

 7. Náměšť n. O. 16 8 1 7 25:27 25

 8. Šebkovice 17 6 3 8 19:23 21

 9. Rozsochy 17 4 6 7 22:31 18

10. Kouty 17 5 2 10 18:24 17

11. Třešť 17 4 4 9 23:27 16

12. Bohdalov 16 4 4 8 21:34 16

13. Čáslavice-Sádek 17 4 3 10 15:28 15

14. Stonařov 17 2 5 10 18:34 11

Příští zápas doma s Třeští – v ne-
děli 27. 4. od 16.00 na umělé trávě.

SKICROSS

Jitka Šitková vyhrála 
Český pohár ve skicrossu

Jitka Šitková skvěle zakončila se-
zonu, když dokázala v nesmírně 
dramatickém závěru Českého po-
háru ve skicrossu vybojovat celko-
vé prvenství.
Závěrečné dva závody se jely na 
Klínovci a vzhledem k naprosto 
vyrovnané špičce bylo jasné, že ví-
těz bere vše. Jitka však potřebovala 
především porazit svoje hlavní sou-
peřky, kdy s jednou z nich se dělila 
o průběžné první místo a další byla 
jen dva body v závěsu. Závody ve 
skicrossu se jedou podobným sys-
témem, jakým se řídí nasazová-
ní hráčů na tenisových turnajích. 
Ti nejlepší musí nejdříve bojovat 
s tabulkově slabšími soupeři a pře-
devším sami se sebou. Nesmí udě-
lat chybu a vypadnout, ale zároveň 
musí vyhrát, aby v pavoukovi tur-
naje zdárně postupovali. Jitka vě-
děla, že na svoje největší rivalky 
narazí až ve fi nále. Sobotní závod 
byl nejdramatičtější. Finále se jelo 
i o celkové první místo. Po skvělé 
jízdě ho vyhrála Jitka a když její 
největší soupeřka skončila až třetí, 
znamenalo to jasné vedení v seriá-
lu Českého poháru. V neděli potře-
bovala Jitka hlavně potvrdit svoje 
celkové postavení, a to se jí skvě-
le povedlo. Kontrolovala celý zá-
vod a po druhém místě ve fi nále se 
mohla radovat. 
Stala se celkovou vítězkou Českého 

poháru. Spravila si tak chuť z mis-
trovství republiky, kde v téměř ne-
regulérních klimatických podmín-
kách skončila na bronzovém místě. 
Gratulace pro Jitku jsou zcela na 
místě, neboť svoje místo si kromě 
domácí scény vybojovala i v Evrop-
ském poháru, kde pravidelně bodo-
vala a končila na rozhraní první 
desítky. V tomto místě musím zdů-
raznit, že zatímco proti Jitce stojí 
profesionální týmy z alpských zemí 
– Kanady a USA – ona je na všech-
no sama. Je svojí servismankou, tre-
nérkou, psychoterapeutkou a mnoh-
dy i řidičkou. Závěrem chci za Jitku 
poděkovat všem, kteří jí poslali svo-
je hlasy do soutěže Sportovec kraje 
Vysočina, kde obsadila 2. – 5. místo 
(vyhlašovalo se pouze 1.)
Hodně úspěchů, štěstí a rychlou 
stopu do další sezony ti přejí všich-
ni členové tvého Ski klubu Velké 
Meziříčí.                               -jnov-

Tento víkend přinesl poslední vy-
stoupení kuželkářů v soutěži.
SP VM A – TJ BOPO Třebíč
2630:2576 6:2
Baloun 471:446 Grygar
Lavický B. 453:457 Dřevo
Badalík 447:395 Šplíchal
Krejska 382:461 Jakoubek
Lavický J. 426:376 Franc
Korydek 451:441 Drápela
KK PSJ Jihlava – SP VM B 
2620:2483 • 7:1

Korbel J. 413:400 Kováč
Souček 446:398 Lavický A.
Dvořák 461:415 Lavický J.
Korbel V. 421:373 Janák
Slimáček 457:428 Víteček
Benedikt 422:469 Starý

Dorost
SP VM – TJ Slavoj Žirovnice B
1121:981 • 4:0
Dýcha 380:373 Solař
Mička 326:324 Jírů
Šišpela 415:284 Kovář    -mát-

Pouze prvoligové ženy nezúročily 
domácí prostředí sportovní haly, 
ostatní velkomeziříčské celky bo-
dově nezaváhaly.

I. liga ženy 
Sokol VM – DHK Baník Most 30:
35 (12:20)
Sebevědomý tým hostí od prvních 
minut předváděl velmi dobrou útoč-
nou hru. Málo početné domácí měly 
v úvodních minutách smůlu při za-
končení, což se odrazilo postupem 
času na jejich dalším výkonu (3:12). 
Především zbrklé zakončení a čas-
té útočné ztráty podporovaly rychlé 
a přesně zakončené „kontry“ hos-
tí. Velkomeziříčská defenziva byla 
snadno prostupná pro většinu útoč-
ných akcí Mosteckých. Ty se pak 
snadno prosazovaly ze všech pozic 
a do poločasu si vytvořily jedno-
značný náskok. Po změně stran se 
domácí celek, mohutně povzbuzo-
ván diváky, vzepjal k náporu. Změ-
ny v obranné hře přinesly více mož-
ností k protiútokům (15:21). Hosté 
však zkušeně vývoj kontrolovali 
a nápaditou útočnou hrou si drželi 
dostatečný brankový odstup (18:27, 
19:29). Závěrečný nápor, kdy domá-
cí hráčky neproměnily několik na-
dějných akcí, přišel pozdě, a tak 
taktický výkon vítězného celku 
slavil přesvědčivé vítězství. 7 m – 
hody 0:6/4, vyloučení 5:5, rozhodčí 
Bauer R., Tvrdoň M.
Hrály: Lavická, Panáková, Zelníč-
ková – Hrůzová (13), Hublová (9), 
Vidláková R. (3), Chlubnová (2), 
Hammerová T. (2), Svobodová J. 

(1), Fischerová. Trenér ing. Tva-
růžek.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – TJ Tatran Bohunice 
27:26 (11:13)
Aktuálně poslední tým tabulky 
měl v úvodní čtvrthodině hry her-
ně i brankově navrch, když domá-
cí vysunutá obrana nebyla příliš 
úspěšná (4:7, 5:8). Postupem času 
se Velkomeziříčské „vzpamatova-
ly“, využily několik brejků a dosta-
ly se do nejtěsnějšího vedení (9:8). 
Následné nebývale časté chyby do-
mácí defenzivy dokázal houževnatý 
a bojovnější soupeř efektivněji vy-
užívat a brankami z křídelních pro-
stor znovu šel do vedení (9:12). Po 
změně stran se podařilo zlepšenou 
defenzivou rozmělnit útočné sna-
hy Bohunických. Úspěšné průniky 
Denisy Hladíkové, branky z rych-
lých brejků Ivany Salašové a přesná 
střelba trestných hodů Moniky Kra-
tochvílové držely vítězné akcie do-
mácích vysoko. Nápaditěji vedený-
mi útoky jsme srovnali nepříznivý 
poměr a postupem času si vypraco-
vali několikrát dvoubrankové vede-
ní (20:18, 22:20, 26:24). V drama-
tickém závěru dokázal celek, ve-
dený Annou Gebre Selassie, uhájit 
nejtěsnější náskok a mohl se po zá-
věrečném signálu radovat z „vydře-
ného“ vítězství. 7 m – hody 5/4:5/3, 
vyloučení 2:2.
Hrály: Simandlová – Hladíková (7), 
Kratochvílová (7/4), Gebre Selassie 
(6), Salašová (4), Svobodová D.(2), 
Necidová S.(1), Kotíková Z., Novot-
ná, Pavlišová. Trenéři ing. Záviška, 
Svoboda.                                -záv-

Sdružený oblastní přebor
mladších dorostenek

ČKD Blansko – BK VM 58:64
V prestižním souboji v Blansku 
o třetí místo tabulky jsme pošes-
té v této sezoně s tímto soupeřem 
vyhráli. Zvláště těší, že se tak stalo 
opět na horké půdě našeho soupeře. 
Domácí se s námi do 15. minuty zá-
pasu přetahovali o výsledek. V této 
minutě byl stav naposled vyrovna-
ný, a to 23:23. Do poločasu jsme od-
skočili soupeři na rozdíl šesti bodů. 
Začátek druhé půlky zápasu se po-
vedl po všech stránkách a precizní 
obranou a solidním proměňováním 
útočných příležitostí jsme odskočili 
na rozdíl 17 bodů. V této chvíli náš 
tým trochu polevil a nechal soupe-
ře dotáhnout na rozdíl 48:54 v půlce 
poslední čtvrtiny zápasu. V závěru 
zápasu prokázal náš tým dostatek 
herních zkušeností a nepustil sou-
peře na těsný kontakt a v klidu si 
pohlídal cenné vítězství. 
Sestava a body: Nikola Rapušá-
ková 19, Zdena Kupská 11, Áňa 
Kamanová 9, Jana Kupská 7, Lu-
cie Mikulová 6, Eva Motyčková 6, 
Tereza Sojková 4, Radka Vaďuro-
vá 2, Jája Rapušáková, trenér To-
máš Rapušák. 
Basketsport Boskovice – BK VM 
72:102
V posledním zápase sezony v té-
to soutěži jsme se utkali s Bos-
kovicemi. Zápas jsme měli celou 
dobu pod kontrolou a s vydatnou 
podporou našeho doprovodu jsme 
si dopřáli útočný a chvílemi bez-
starostný zápas. Před poslední 
čtvrtinou jsme předpokládali po-
klidný průběh zápasu, ale nako-
nec se závěr změnil v zajímavý boj 
o stovku bodů. V poslední čtvrtině 

jsme dali 37 bodů a Zdena Kupská 
se trojkou v poslední sekundě za-
sloužila o to, že tento tým podru-
hé za celou svou historii pokořil 
magickou hranici sta bodů v jed-
nom zápase.
Sestava a body: Áňa Kamanová 18, 
Zdena Kupská 16, Nikola Rapušá-
ková 15, Jana Kupská 14, Lucie Mi-
kulová 14, Tereza Sojková 10, Rad-
ka Vaďurová 8, Eva Motyčková 5, 
Jája Rapušáková 2. Trenér Tomáš 
Rapušák. 

Českomoravská liga st. žákyň
Sokol Nusle – BK VM 45:33 
a 60:41
V neděli tým žákyň odehrál dva 
zápasy Českomoravské ligy na pa-
lubovce pražského Sokolu Nusle. 
V obou zápasech se střídaly slabší 
okamžiky s lepšími. Proti větším 
a těžším soupeřkám chybělo na-
šemu týmu více štěstí v koncovce. 
Přesto je potřeba náš tým pochválit 
za obrovské nasazení, které v zápa-
sech děvčata předvedla. V příštích 
zápasech proti brněnskému Valou-
nu se už snad na naši stranu překulí 
i ten pověstný kousek štěstíčka. 
Sestava: Bára Pytlíková, Katka 
Doleželová, Jája Rapušáková, Šár-
ka Buková, Verča Kryštofová, Luc-
ka Nováková, Dáda Zezulová, Pet-
ra Syslová, Markéta Malcová, Jana 
Kovářová, Zuzka Fňukalová, trenér 
Dan Ubr.
Příští program (všechny následu-
jící zápasy se hrají v sobotu 26. 4. 
v tělocvičně ZŠ Školní ve Velkém 
Meziříčí):
BK Velké Meziříčí žákyně – Valo-
sun Brno 9.00 a 13.00
BK Velké Meziříčí ml. dor. – Arit-
ma Praha 11.00
BK Velké Meziříčí ml. dor. – BK 
Studánka Pardubice 15.00

-rap-

Běžecký pohár mládeže 2008
Letošní ročník Běžeckého pohá-
ru mládeže, do kterého jsou zařa-
zeny vybrané kro-
sy a mílařské zá-
vody na dráze, má 
za sebou závody 
v Třebíči, Novém 
Městě na Moravě 
a Pacově.
Pořadí po 3 závo-
dech: 
mladší žákyně – 5. 
Martina Homolová 
mladší žáci – 1. Mi-
chal Kyus

Příští ročník v kolové bude ju-
bilejní

I když letošní Velká cena Vysočiny 
v kolové proběhla teprve nedávno, 
pořadatelé už myslí na příští pátý 
ročník. Proto 
již nyní uva-
žují o novin-
kách, jimiž 
jubilejní roč-
ník obohatí. 
Vzhledem k to-
mu, že největší 
pořadatelská 
i fi nanční tíha 
ležela na bed-
rech Jana Šeb-
ka z Cyrilova 
(Alfa helico-
pter) a Dali-
bora Böhma 
z Brna (Favo-
rit Brno), jsou 
to právě oni, 
kteří nechtějí 
podcenit žádné 
klání, tím spíš 
to páté. Pod-
le Böhmových 

KOLOVÁ – BORY

starší žákyně – 6. Kateřina Ro-
sová 
starší žáci – 4. Jiří Havlíček, 8. Mar-
tin Bouček
dorostenci – 5. Petr Holánek  -vill-

slov mu bude věnována zvýšená 
pozornost. Z novinek prozradil na-
příklad krasojízdu mistryní světa ve 
čtveřici, což doposud v Borech k vi-
dění nebylo.                                   -ivh-

Kolová v Borech se koná pod záštitou hejtmana kraje 
Miloše Vystrčila, který letošní ročník osobně navštívil. 
Na snímku s ním je jeden z hlavních organizátorů Jan 
Šebek z Cyrilova.                              Foto: archiv VM

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny zájemce 3. května na náměstí. 
V rámci oslav 600 let od udělení plných městských práv Velkému 
Meziříčí proběhne od 14 hodin sportovní odpoledne

se soutěží mladých hasičů v požárním útoku. 
Po něm bude následovat

38. ročník Memoriálu Jaroslava Vaňka,
jímž odstartuje 13. ročník seriálu soutěží Žďárské ligy.

Akce bude doprovázena soutěžemi s odměnami pro přihlížející děti.

Michal Kyus

SPORT TÉŽ STR. 7.


