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Tel. 774 260 000.Tel. 774 260 000.

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.

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 mladém 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.

Ing. Ladislav Molnár

ZAHRADNÍ CENTRUM 

V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)

…máme 10 narozeniny!!!
– 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

Pozvánka na

jednání Zastupitelstva
města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 6. května 2008 ve 14.30 hodin v koncertním 
sále Jupiter clubu s. r. o. Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
   1. Kontrola plnění úkolů
   2. Majetkové převody
   3. Prodej bytu 1+1 na ul. Strmá 1242, Velké Meziříčí
   4. Návštěva zástupců VAS a SVK – rekonstrukce ČOV
   5. Dodatek č. 19 zřizovací listiny Městské správy bytů VM
   6.  Rozpočtová opatření
   7. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2007
   8. Oprava a doplnění usnesení ZM č. 12/2008 ze dne 18. 3. 2008
   9. Dotace na KP – oprava usnesení čís. 12/2008 ze dne 18. 3. 2008 
  10. Přijetí dotace
  11. Změna účelu použití fi nančních prostředků
  12. Rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 územního plánu města
   Velké Meziříčí
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr                                           Ing. František Bradáč, starosta

Město Velké Meziříčí pořádá 
14. května 2008 na náměstí

tradiční 
řemeslné trhy

(v min. čísle bylo chybně uvedeno 
datum, za což se omlouváme). 
Náměstí bude po celý den uza-
vřeno pro vjezd vozidel – s vý-
jimkou zásobování.

Více než stovka milovníků přírody se vypravila na 
vycházku novou naučnou stezkou Balinským údolím. 
Její slavnostní otevření proběhlo 26. dubna 2008, 
v rámci oslav Dne Země. Akci připravilo Středisko 
ekologické výchovy Ostrůvek. Díky iniciativě jeho 
pracovníků a za fi nanční podpory města Velké Mezi-
říčí a kraje Vysočina byla naučná stezka po bezmála 
pětadvaceti letech znovu obnovena. 

Krásné slunečné jarní počasí výletu do přírody více 
než přálo. A tak se v sobotním odpoledni při vstupu 
do Balinského údolí sešla vskutku početná skupina 
lidí – mladších, starších, dětí, s kolem, kočárkem či po 
svých, se psy i bez nich. Sraz byl hned u prvního ze 
sedmi nových informačních panelů naučné stezky. „Je 

Nová naučná stezka zve do Balinského údolí

to zatím první fáze, další zastavení budou následovat. 
Vše záleží jen na tom, zda se nám podaří získat fi nanční 
prostředky,“ podotkla vedoucí střediska Ostrůvek Jana 
Audy. Dva a půl kilometru dlouhá trasa naučné stezky 
vyšla na asi sto tisíc korun.

Naučná stezka
má zatím sedm zastavení

První panel Přírodní park Balinské údolí podává 
obecné informace o chráněném území, jehož rozloha 
je 440 hektarů. Byl zřízen v údolí na západním okraji 
Velkého Meziříčí, v údolí s meandrujícím tokem říčky 
Balinky, v roce 1984. 

(Pokračování na straně 2.)

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

Začátek v 17 hodin u památ-
níku.
Doprava je zajištěna autobusem 
– odjezd v 16.30 hodin od Jupi-
ter clubu se zastávkou U Smrč-
kových.
Organizováno ve spolupráci 
s Českým svazem bojovníků za 
svobodu.

Srdečně zve starosta města.

Oprava
zkomplikuje oslavy

Oprava komunikace na Horno-
městské ulici bude komplikovat 
některé akce spojené s oslavami 
šestistého výročí města Velké 
Meziříčí. Rekonstrukce krajské 
komunikace II/602 je naplánována 
již od loňského roku. Termíny oprav 
jednotlivých úseků se Velkomezi-
říčští dozvěděli nedávno. „Minulou 
středu tady proběhlo jednání s kra-
jem Vysočina. Z harmonogramu 
prací vyplynulo, že práce na úseku 
od světelné křižovatky při vjezdu 
na náměstí až po odbočku na 
Uhřínovskou započnou 5. května,“ 
informuje starosta František Bradáč 
s tím, že v tento den bude předáno 
staveniště dodavateli, který začne 
s frézováním starého povrchu vo-
zovky. Dodavatelem je sdružení 
fi rem Colas – Strabag. „Pokoušeli 
jsme se domluvit odložení termínu 
prací na pozdější dobu.

(Pokračování na straně 2.)

Zkratka mezi ulicemi Františkov a Karlov ve Velkém Meziříčí bude 
neprůjezdná. 

Po opakovaných žádostech míst-
ních obyvatel radní nakonec sou-
hlasili se změnou úpravy provozu 
na této místní komunikaci. 

Svažitá neudržovaná cesta kolem 
železniční trati, která spojuje prá-
vě ulice Karlov a Františkov, bude 
v dohledné době osazena dopravním 
značením průjezd zakázán.  -mrs-

Za houkání sirény směřovala 
hasičská auta k Mostištím. Za 
firmou Výtahy nekompromisní 
policisté usměrňovali dopravu 
a na přilehlé louce upoutal shluk 
uniformovaných příslušníků 

Hasiči nacvičovali odstranění ropné havárie
patř ičných jednotek, ale také 
zvědavců. Takový poprask dával 
tušit, že se něco děje. Až hlouček 
dětí na břehu řeky a cedulka Vy-
hrazeno pro veřejnost ubezpečily, 
že nejde o nic vážného. „Probíhá 

zde taktické cvičení složek integro-
vaného záchranného systému (IZS) 
na únik ropy z ropovodu Družba. 
Ropná havárie je na řece Oslavě 
u Velkého Meziříčí,“ informovala 
na místě tisková mluvčí HZS kraje 
Vysočina Petra Musilová. 

Simulovaný výskyt tmavé 
skvrny na vodě nahlásil vrátný 
ze sousedního podniku po deváté 
hodině ranní v úterý 22. dubna 
2008. Poté na místo vyjely jed-
notky profesionálních hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí, Velká Bí-
teš, Žďár nad Sázavou a Jihlava, 
a také dobrovolní hasiči z Velkého 
Meziříčí. Přítomni byli mimo jiné 
i pracovníci Povodí Moravy či 
pracovní skupina krizového štábu 
ORP Velké Meziříčí. Únik měl 
být způsoben netěsností sváru na 
přepravním potrubí a hrozilo by 
nebezpečí průsaku ropných látek 
do půdního podloží. 

(Pokračování na straně 2.)
Hasiči provádějí cvičnou separaci ropné látky, která by byla zachycena 
v přistavených kádích.                                                     Foto: Iva Horká

Odhalením úvodního informačního panelu byla slavnostně otevřena naučná stezka v Balinském údolí. Jarní 
přírodovědná vycházka přilákala velké množství zájemců.                                                   Foto: Martina Strnadová

Dnes rozšířené vydání 
s barevnou přílohou

Vše za stejnou cenu!
Program oslav a fotogalerie v barvě

Uvnitř listu v barevné příloze najdete kompletní program oslav 
města k 600. výročí udělení plných městských práv a barev-
nou fotogalerii akcí za měsíc duben, která na stránkách naše-
ho týdeníku ještě nebyla.

Pozvání
30. 4. Čarodějnice můžete „upálit“ na Fajtově kopci, kde je 
pro vás připraven program včetně opékání špekáčků a hudby 
(blíže čtěte na straně 11). Další velké „pálení“ se bude konat 
mimo jiné také v Kunšovci.
2. 5. Vernisáž výtvarné výstavy v Jupiter clubu – bližší in-
formace čtěte na straně 8.

XXXI. Gastroden
HŠ SVĚTLÁ a OA Velké Meziříčí

14. května 2008
PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ

STUDENTŮ ŠKOLY
slavnostní tabule, odbytová střediska,

slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC

barmanská soutěž v kategorii Junior
UKAŽ, CO UMÍŠ

cukrářská soutěž v kategorii Junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

barmanská soutěž v kategorii Junior
BĚH ČÍŠNÍKŮ V TROJBOJI

tradiční sportovní soutěž družstev
PREZENTACE FIREM SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
pozvánka k návštěvě Itálie
KOUZELNÉ JABLÍČKO
ozdobně vykrajované ovoce

S TESCOMOU SE PRIMA VAŘÍ
společenský, zábavný a soutěžní program

DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM
HISTORICKÝ ŠERM

Průjezd zkratkou bude zakázán
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OKÉNKO RADNICE

DNES poradna SOS
Pravidelný poradenský den Sdružení obrany spotře-

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

Město prodává uvolněný byt 1+1 
na ulici Strmá ve Velkém Meziříčí. 
Plocha bytu je šedesát metrů čtve-
rečních. Nejnižší cena byla stano-
vena na tři sta tisíc korun. Prodej 
proběhne obálkovou metodou.

Po zveřejnění záměru prodeje 
volného bytu město obdrželo 
v uzavřených obálkách nabídky 
od deseti zájemců. Ti měli samo-

O prodeji bytu rozhodne nejvyšší nabídka
zřejmě možnost prohlédnout si byt 
ještě před podáním nabídky. Jejich 
obálky s cenou, kterou jsou za byt 
ochotni zaplatit, budou otevřeny až 
na jednání městského zastupitelstva 
6. května. Byt získá ten, jenž nabí-
dl nejvyšší cenu. V případě shody 
u několika zájemců, pravděpodobně 
rozhodne los.

-mrs-

Oprava stropu bude stát méně
Město přidá čtyřiaosmdesát tisíc korun na opravu fasády lodi kostela 

sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Částka pochází z dotace ministerstva 
kultury, z programu regenerace městské památkové zóny. Původně byla 
určena na restaurování dřevěného stropu v zasedací místnosti radnice, 
což mělo stát sto osmdesát pět tisíc korun. „Nakonec z výběrového řízení 
vzešla nižší cena, než jsme původně odhadovali, a peníze zbudou,“ vy-
světluje starosta František Bradáč. Oprava ranně renesančního, řezbářsky 
pojednaného stropu započne v nejbližší době.                                 -mrs-

OKÉNKO HASIČŮ

Hasiči v kraji Vysočina spustili 
novou službu pro občany, která 
by jim měla šetřit čas a fi nanční 
náklady. 

V jarních a podzimních měsících 
hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí 
k požárům trávy a lesních porostů. 
Častěji také vyjíždějí k požárům 
nebo k dohašování špatně zabez-
pečených ohnišť. Dle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákona o PO) fyzická osoba 
nesmí provádět plošné vypalování 
porostů. A i přesto je u nás vypalo-
vání trávy neustále oblíbené. Jarní 
úklid se ale nemusí majitelům za-
hrad nebo remízků vyplatit. Ten, 
kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ 
svou zahradu ohněm, může za-
platit i několikatisícovou pokutu. 
Při plošném vypalování porostů 
se dopouští přestupku dle zákona 
o požární ochraně, za který hrozí 
pokuta do 25.000 Kč. 

Fyzické osoby mohou provádět 
kontrolované spalování hořlavých 
látek, např. shrabanou trávu pálit 
na hromadě. 

Podnikající právnické a podni-
kající fyzické osoby taktéž nesmí 
plošně vypalovat porosty. Při spa-
lování hořlavých látek na volném 
prostranství jsou navíc povinny 
stanovit opatření proti vzniku a ší-
ření požáru. 

Podnikající právnické a podnika-
jící fyzické osoby se při plošném 
vypalování porostů dopouští pře-
stupku dle zákona o PO, za který 
jím hrozí pokuta do 500.000 Kč 
(stejná pokuta hrozí pro nenahlá-
šení požáru). 

Dále jsou povinni spalování 
předem oznámit př íslušnému 
hasičskému záchrannému sboru 
kraje, který může případně stanovit 
podmínky pro tuto činnost nebo ji 
úplně zakázat.

Navíc dle zákona o PO pro fy-
zické osoby, podnikající právnické 
a podnikající fyzické osoby je po-
vinnost bezodkladně oznamovat 
každý vzniklý požár příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru 
kraje.

Hlášení pálení elektronicky přes webové 
stránky hasičů – už nemusíte volat

Nezapomeňte také, že při pálení 
odpadu musí být vždy postupo-
váno v souladu s dalšími zákony, 
např. zákonem o ovzduší, zákonem 
o lesích, zákonem o odpadech nebo 
s vyhláškami obcí.

Hlášení pálení 
Telefonem

Pálení se hlásí na Krajské ope-
rační a informační středisko HZS 
kraje Vysočina tel. 950 270 106. 
Při ohlášení je třeba uvést jméno, 
telefonické spojení na osobu, která 
bude spalování provádět, přesná 
identifi kace místa, kde bude spalo-
vání probíhat, datum spalování, ho-
dinu od kdy do kdy bude spalování 
probíhat, případě další údaje které 
bude požadovat příslušník hasičské-
ho záchranného sboru. Ohlášení se 
rozhodně neprovádí na čísla linek 
tísňového volání (112 a 150), které 
slouží přímé pomoci postiženým. 

!NOVĚ! Elektronicky
Pálení lze nahlásit i elektronic-

kým formulářem, který občané 
najdou na webových stránkách 
HZS kraje Vysočina – www.hasi-
ci-vysocina.cz pod názvem „pálení 
klestí“, který je umístěný na úvodní 
straně na horní liště.

Elektronický formulář občany 
sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho 
odeslání se veškeré informace zob-
razí obsluze operačního střediska 
hasičů na počítačích na příslušném 
místě na mapě.

Hlášení nepodceňujte, přede-
vším v těchto dnech, kdy se koná 
pálení čarodějnic.

Ohlášením předejdete zbyteč-
ným výjezdům hasičů k ohláše-
ným požárům trávy, lesa, odpadu 
atd. a také přesným udáním místa 
zajistíte, že pomoc hasičů bude 
přesnější, a tím i rychlejší. 

Profesionální i dobrovolní hasiči 
chtějí být v očích veřejnosti viděni 
jako složka, která je bližnímu 
ku pomoci, nikoli jako trestající, 
proto prosíme, nahlašte vaše 
pálení biologického odpadu, ale 
i pálení čarodějnic, třeba přes we-
bové stránky hasičů na operační 
středisko!                         -HZS-

V dlouho opuštěných prostorách 
renesančního zámku Osová, na 
břehu rybníka Okolníku, se začí-
nají opět objevovat stopy lidské 
činnosti. Zchátralému objektu tak 
znovu svitla naděje na záchranu. 
Od roku 1348, kdy se dochovala 
první přímá zmínka o jeho existen-
ci, prošel zámek několika zásadními 
proměnami i chátráním. Hrad vznikl 
v severovýchodním sousedství Oso-
vé Bítýšky pod panstvím Ronovců, 
na počátku 15. století jej vypálil Vok 
mladší z Holštejna. Časem se dostal 
do vlastnictví rodu Pernštejnů, který 
jej nechal zchátrat. Jako pustou tvrz 
jej koupili Polcarové a renesančně 
ho přestavěli. Následně ho vážně 
poškozený požárem zakoupila 
Kateřina z Walldorfu, která zámek 
přestavěla v barokním slohu. Po-
sledním šlechtickým rodem, který 
zámek využíval jako své letní sídlo, 
byli až do roku 1945 Haugwitzové. 
Komunistický režim využíval objekt 
k hospodářským účelům, n. p. Ško-
da Plzeň zde chtěl vybudovat školicí 
a rekreační středisko. Od roku 1990 
zámek chátral. Jeho majiteli byly 
postupně skupina ochránců přírody, 
fi rma Lexikon i obec Osová Bítýška. 
Ve stavu značné stavebně-technické 
degradace koupila v dubnu loňské-
ho roku zámek fi rma Správa zámku 
Osová, s. r. o. Její nový majitel, 
Petr Čaněk, nás zámkem provedl 
a poskytl rozhovor.

Vaše fi rma sídlí na jižní Moravě. 
Jak jste se o zámku dozvěděl? 

Společnost Správa zámku Osová 
s. r. o. (dříve Gladius Invest s. r. o.) 
se stala majitelem zámku v dubnu 
2007. O existenci zámku vím zhru-
ba od r. 2004, v té době jsem hledal 
objekt podle více kritérií. Zámek 
Osová vyhovoval, až na stavebně-

Osovský zámek se vrací k životu
-technický stav, většině parametrů. 

Zmínil jste, že jste hledali objekt 
pro určitý záměr. Můžete jej při-
blížit? 

Zámek by měl v budoucnu slou-
žit převážně pro účely prezentace 
výtvarného umění, ale i hudby, 
divadla apod. Obecně se dá říci, 
že se budeme snažit prezentovat 
a podpořit spíše umělce, jejichž 
díla a performance nezapadají do 
středního nebo hlavního proudu, 
ale dají se zařadit do alternativních 
směrů. Nicméně hlavním kritériem 
bude kvalita takto prezentovaných 
děl. Tomuto hlavnímu účelu budou 
v rámci možností přizpůsobeny 
i vnitřní dispozice nebo spíše zaří-
zení a vybavení zámku. Počítáme se 
vznikem několika ateliérů, tvůrčích 
dílen, s možností zřízení divadelního 
pódia, projekce fi lmů formou letního 
kina apod. Taktéž počítáme s tím, že 
do performancí v rámci chystaného 
menšího letního festivalu zapojíme 
i exteriéry, tj. park a hladinu rybníka. 
Hotel v tradičním pojetí na zámku 
nebude, budova tohoto typu na tento 
druh ubytovacích kapacit ani příliš 
vhodná není. Počítáme však s tím, 
že v hlavní zámecké budově vznikne 
několik nadstandardních apartmánů. 
Jejich podoba a forma provozování 
bude pravděpodobně odpovídat spíše 
malému boutique hotelu tak, jak tomu 
v podobných historických budovách 
bývá zvykem. Jeden z prvních pro-
vozů, který na zámku vznikne, bude 
letní kavárna s lehkým občerstvením 
(v první budově za bránou). Předběž-
ně počítáme na zámku i s klasickým 
restauračním gastro provozem. 
Rozsah a charakter tohoto provozu 
je nyní ale ještě ve fázi projektu. 

Rybník jste také zakoupil. Byl 
ovšem založen pro chov ryb. Zů-

stane toto využití také zachováno?
Ano, rybník mají v pronájmu ry-

báři. My se staráme o údržbu břehů, 
na jaře proběhne zřejmě brigáda na 
jejich defi nitivní úpravu a odstraně-
ní odpadků. Časem by měla kolem 
vzniknout cesta s lavičkami. 

K zámku patřily dříve i budovy 
kolem, vlastníte i je? 

K zámku patří oranžerie, bývalý 

skleník, ten bychom chtěli opravit. 
Pak jsou to ještě další dvě budovy. 
O odkoupení objektů mimo areál 
jednáme. Jejich technický stav je 
ale podobný jako u zámku, oprava 
si vyžádá milionové částky. Jejich 
využití by se odvíjelo od přirozené-
ho historického kontextu, uvažovali 
bychom např. o pivovaru.

Jitka Kočí (Pokr. příště.)

Na velkomeziříčských Příkopech si lidi oddechnou od nákladních aut, 
která jim po uzavření mostu u Motorpalu projíždějí před domy. Obyvatelé 
ulice žádali město o omezení dopravy a radní souhlasili. „Situace na 
Příkopech je skutečně neúnosná,“ podotýká starosta František Bradáč. 
Na místní komunikaci bude upraveno dopravní značení a zakázán vjezd 
nákladním vozidlům nad 3,5 tuny.

Problém vznikl koncem loňského roku, kdy byl v důsledku havarijního 
stavu uzavřen most patřící k areálu Motorpalu. Ten dnes vlastní fi rma 
Endis. Město Velké Meziříčí se staví do pozice – najít a navrhnout řeše-
ní. „Na vlastní náklady jsme nechali zpracovat návrh možného řešení 
i s vyčíslením nákladů,“ uvádí starosta František Bradáč. Schůdným vý-
chodiskem z komplikované situace se jeví využití mostu rybářů u sádek. 
Ti jsou dnes ochotni jej prodat. Most by bylo nutno opravit, dokončit jeho 
napojení na komunikaci a hlavně vybudovat příjezdovou komunikaci od 
něj k areálu Motorpalu. „Ta tam totiž v současné době žádná není. Je tam 
jen vyštěrkovaná uježděná cesta,“ dodává Bradáč s tím, že tato část by 
byla fi nančně nejnákladnější – zhruba za šest milionů korun bez daně. 
K tomu je nutno připočíst koupi mostu od rybářů a jeho opravu. Město 
proto jedná s dotčenými fi rmami Endis, Výtahy i s rybáři. Otázkou je, 
kdo to zaplatí. „Areál slouží hlavně jedné fi rmě, které patří i ten uzavřený 
most,“ připomíná Bradáč.                                          Martina Strnadová

Vjezd nákladních aut na Příkopy bude zakázán

(Pokračování ze strany 1.) Z té doby 
také pocházely informační panely 
původní naučné stezky vytvořené 
Českým svazem ochránců přírody. 
Ty již byly z velké části zničeny. Na 
těch nových se teď zájemci dočtou 
vše důležité včetně zajímavostí. Tex-
ty sestavila Jana Audy ve spolupráci 
s Jiřinou Kácalovou, Vlastislavem 
Káňou, Danou Konečnou, Filipem 
Lysákem a Vladimírem Makov-
ským a s využitím některých od-
borných publikací. Vedle informací 
o krajině, fauně i fl óře jsou panely 
doplněny fotografi emi, kde nechybí 
ani letecké snímky Jiřího Trojana. 
Odborný náhled přírodovědců je 
doplněn i poetickým pohledem 
básníků Vysočiny. Po úvodních in-
formacích při vstupu do přírodního 
parku následují jednotlivá zastavení 
Řeka a lidé, Život v řece, Tajemné 
jezírko, Tvář krajiny, Lesní porosty, 
Louky a pastviny.

Jezírko je opředeno 
tajemstvím

Oblast Balinského údolí je cenná 
hlavně z krajinářského hlediska. 
Z druhově bohaté fauny lze zahléd-
nout i vydru říční, skorce vodního, 
ledňáčka říčního, puštíka obecného 

Nová naučná stezka zve do Balinského údolí
nebo datla černého, pod vodou pak 
chráněnou ouklejku pruhovanou 
či mřenku mramorovanou. Divoce 
tu roste lýkovec jedovatý, jaterník 
podléška, kociánek dvoudomý a dal-
ší. Jedno ze sedmi zastavení naučné 
stezky je i u tajemstvím opředené-
ho jezírka. „Na dně jezera je zlatý 
zámek, do kterého se vchází zlatou 
branou. A kdo jí jednou projde, ni-
kdy se už nevrátí,“ bájila například 
spisovatelka Marie Benešová. Ještě 
na začátku dvacátého století se mezi 
lidmi pravívalo, že jezírko nemá 
dno. Skutečnost je méně prozaická. 
Ve druhé polovině minulého století 
bylo jezero částečně zavezeno odpa-
dem z velkomeziříčských podniků. 
Po vyhlášení oblasti chráněným 
územím bylo částečně vyčištěno, 
ne však zcela.

Na konci jarní vycházky čekalo 
na všechny putující občerstvení, 
vyhodnocení soutěže, jíž se každý 
cestou mohl zúčastnit. Pro děti pak 
byly připraveny další sportovní 
a rukodělné aktivity o ceny na téma 
– koho můžeme potkat v Balinském 
údolí. Mohly si tak zajezdit na kole 
slalom, zaběhat trávou na lyžích, 
lovit rybky či objevovat tajemné 
nory.                Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) S tím ale 
nesouhlasí ani kraj, ani dodavatel. 
Existuje obava, že na Hornoměst-
ské, u učiliště, může být nějaká 
porucha – špatné podloží – a bude 
nutný hlubší zásah do vozovky. 
Časová rezerva je tedy nutná z dů-
vodu dodržení termínů, protože na 
akci jdou evropské peníze,“ dodává 
Bradáč s tím, že si vymínili alespoň 
jeden ústupek. Ve středu 14. května 
budou práce probíhat bez doprav-
ních omezení. Zrovna v ten den to-
tiž bude na hotelové škole gastroden 
a na náměstí jarmark.

Další větší akce, kterou zkompli-
kuje oprava komunikace, proběhne 

Oprava zkomplikuje oslavy
na přelomu května a června. Na tuto 
dobu je naplánován koncertní ví-
kend včetně zahajovacího koncertu 
hudebního festivalu Concentus Mo-
raviae. Rekonstrukce komunikace 
v úseku Hornoměstská, Jihlavská 
až téměř k McDonaldu u Stránec-
ké Zhoře má být dokončena do 30. 
června. Do hlavního programu 
oslav o víkendu 26.–27. července 
už tedy budou práce hotovy. Re-
konstrukce komunikace II/602 
ve směru z Velkého Meziříčí na 
Velkou Bíteš bude v nejbližší době 
pokračovat také, ale až za městem. 
Karlov se bude opravovat možná až 
v příštím roce.   Martina Strnadová

Nový majitel zámku Osová Petr Čaněk. (Další fotografie v pří-
loze na str. 7.)                                               Foto: Iva Horká

Podání žádostí končí 2. května
Město Velké Meziříčí vyhlašuje grantový program Zdravé měs-

to 2008. Žadatelé mohou do 2. května 2008 podávat své projekty 
z oblastí podpory zdraví, ekologické a environmentální výchovy 
a vzdělávání, rozvoje pohybové výchovy, prevence sociálně pato-
logických jevů dětí a mládeže a ze sociální problematiky. Žadateli 
jsou subjekty města, tedy školy, dům dětí a mládeže, mateřské či 
ekologické centrum, přičemž každý z nich může žádat maximálně o 
jeden projekt. Podmínkou je minimální čtyřicetiprocentní spoluúčast 
subjektu. Více na webových stránkách města.                                  -mrs-

V lese hořely mladé stromy
Dne 28. dubna v 10.16 hodin byl na krajské operační a informační 

středisko HZS kraje Vysočina ohlášen požár mladého lesního porostu 
u obce Jestřabí u Velké Bíteše. Na místo události byly vyslány jed-
notky profesionálních hasičů z Velké Bíteše, Náměště nad Oslavou 
a jednotky dobrovolných hasičů z Tasova, Velké Bíteše a Jasenice. 
V 11.16 vzlétlo z letiště Jihlava-Henčov letadlo hasičské letecké služby. 
Na místě hořely mladé stromy na ploše cca 1 100 m. Hasičům kompli-
koval zásah silný vítr. Na místě byla zřízena kyvadlová doprava vody 
z hydrantové sítě v Jasenici a pro hašení nasazeno několik vodních 
proudů. V 11.40 provedlo letadlo první shoz vody. V časovém interva-
lu několika minut byly provedeny ještě čtyři další. Voda do letadla se 
doplňovala na letišti v Nových Sadech. V 12.31 bylo letadlo odesláno 
zpět na základnu. Postupně byl požár uhašen.       Petra Musilová

Nákladní auta se dostanou do areálu Motorpalu přes most rybářů. Ko-
munikace na Příkopech je k tomu nevhodná, a proto tam bude jejich vjezd 
zakázán.                                                            Foto: Martina Strnadová

Proto byla nasazena norná stěna a ropná látka byla pomocí speciálního 
zařízení separována do přistavených nádrží. Další zásah mohli lidé za-
znamenat také na řece za obchodním domem Domus ve Velkém Meziříčí. 
Cvičení skončilo téhož dne kolem poledne.

„Cílem bylo ověření správného postupu, součinnosti při nasazení 
norných stěn a jímání ropné látky z vodního toku. Dále pak prověření 
havarijních plánů, reálných dojezdů jednotlivých složek, aktivace 
norných stěn a uzavření komunikace Policií ČR, ověření spojení mezi 
složkami IZS a ověření způsobů uzavření místa události a informo-
vanosti veřejnosti o vzniklé situaci pomocí výstražného rozhlasového 
zařízení PČR,“ dodala Petra Musilová.                                    Iva Horká

Hasiči nacvičovali odstranění
ropné havárie (Dokončení ze str. 1.)
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OKÉNKO KRAJE
S nezbytnou cigaretou a nepřehlédnutelných charisma bavila Jiřina 

Jirásková diváky 24. dubna ve Velkém Meziříčí. Do komorního pro-
středí koncertního sálu Jupiter clubu přivezla svůj pořad Večer s Jiřinou 
Jiráskovou a jako partnera představila Viktora Linharta. 

Večer se nesl ve znamení nepřetržitého proudu vzpomínek na divadelní 
i fi lmové začátky, nucenou přestávku i opětovný úspěšný start kariéry. 
Zabrousilo se i do hereččina soukromí a názorů na politiku. 

Celý život je Jiřina Jirásková věrná Divadlu na Vinohradech. Tam 
začínala, deset let působila ve funkci ředi-
telky a v současnosti vystupuje v několika 
vážných i komických rolích. Mezi její nejob-
líbenější role patří charakterní, tragikomické 
mužské role. První rozhlasová role Malého 
prince poznamenala další směřování až do 
doby, než režiséři objevili její ženský půvab.

Za svého partnera si pro Večer zvolila 
Viktora Linharta. Ten se role průvodce jejím 
životem a zároveň role ironizovaného kolegy 
zhostil na výbornou. Ač ho nijak nešetřila, 
přihrával jí vzpomínky jako korálky a paní 
Jirásková je rozvíjela s nadhledem a věcností 
sobě vlastní. Večer měl spád a publikum se 
dobře bavilo. 

První polovina se nesla v duchu takto 
moderovaného vyprávění o studiu u jeptišek, 
kdy matka představená jejímu otci řekla: „Ta 
temperamentní slečna odejde z této školy se 
čtyřkou z latiny. Pokud zůstane, propadne.“ 
a upozornila jej na herecký talent dcery. Za 
dva měsíce po odchodu ze školy byla přijata 
na konzervatoř. Ve čtvrtém ročníku dostala 
nabídku od tehdejšího ředitele Vinohradského 
divadla Jiřího Frejky na angažmá. Odtud byla 
přinucena odejít na třináctiletou pauzu, kdy 
nesměla hrát. „Díky straně a vládě mám krás-
nou zahradu.“ Zahrada, založená v japonském 
duchu v tomto období, je pověstná. Mimo jiné začala i studovat. Toto 
období strávila se svým druhým partnerem, Zdeňkem Podskalským, který 
„neuměl udělat ani čaj, to býval problém, ale dělal vynikající smaže-

nici. Sbírali jsme houby autem, říkal, dívej se z okna, když uvidíš něco 
zajímavého, zastavím.“ Začala studovat botaniku. „Jsem ctižádostivka, 
obstarala jsem si literaturu a na procházkách jsem ho pak opravovala“. 
Poté se vrhla na studium jednoho druhu hub a ten studovala do detailů. 

Náplň druhé půle určily divácké dotazy. Nejčastějším námětem byl 
seriál Sestřičky a striptýzová scéna, kterou si některý z diváků přál zo-
pakovat, což Jirásková odmítla s tím, že nemá kostým. Během vystoupení 
zmínila i několik svých hereckých kolegů, jako Vlastimila Brodského, 

Janu Brejchovou či Jiřinu Bohdalovou. K té 
podotkla, že kdyby byla příslušnicí velkého 
národa, byla by světovým komikem. 

Častým dotazem byla i role paní Kekulové 
v seriálu Pojišťovna štěstí. Ta jí vynesla nej-
více sympatií diváků, lidé ji tak oslovují i na 
ulici a je to zřejmě tím, že paní Kekulová je 
„chytrá, pracovitá, poctivá, tedy úzkoprofi lo-
vé zboží“. Natáčí se další řada, a ačkoli kvůli 
smlouvě nemohla uvést detaily, diváci se mají 
prý na co těšit. 

Pochvalně se zmínila i o nových, mladých 
hercích, se kterými v seriálu hraje. Většina 
z nich prošla i Vinohradským divadlem 
a má k nim tedy ohromný vztah, protože je 
objevila. Veronika Žilková ji dodnes oslovuje 
„mamá“. Většina dotazů směřovala k báječ-
nému vzhledu Jiřiny Jiráskové. Podle jejích 
slov mají vitálnost v rodině, její maminka 
zemřela v devadesáti osmi letech s cigaretou 
v ruce a ona sama doufá, že kouřit nikdy 
nepřestane. Vzpomněla i fi lm Světáci, o kte-
rém uvedla, že se již nikdy nebude natáčet 
pokračování ani dramatizace, protože by to 
již nebylo ono. 

O tom, že i v sedmdesáti sedmi letech 
je herečka plná energie, na konci předsta-
vení nikdo z přítomných nepochyboval. 

Diváci odcházeli nejen s nevšedním zážitkem, ale i s přesvědčením, 
že herečka své motto „Žít tak, abych se sebou vydržela pět minut 
před usnutím“ dodržuje na sto procent.     Text a foto: Jitka Kočí

Iva Janžurová, herečka Národní-
ho divadla a současně vlastního ro-
dinného divadla, s nímž vyjíždí na 
zájezdová představení po vlastech 
českých společně se svým mužem 
Stanislavem Remundou a dcera-
mi – Theodorou a Sabinou. Byla 
jsem odhodlaná nenechat si ujít 
ojedinělou příležitost, že Iva Jan-
žurová přijede do Velkého Meziříčí 
s autorskou hrou Pudl a Magnolie, 
a udělat s oblíbenou herečkou roz-
hovor. Snažila jsem se domluvit 
si schůzku předem. Ale byla jsem 
velmi zklamaná. Stanislav Re-
munda mi po telefonu sdělil, že se 
obávají, aby vůbec dorazili včas, 
a tedy nic neslibuje…  Nakonec pro 
mě Iva Janžurová vzkázala dvacet 
minut před začátkem. Odpovídala 
ochotně a rozvážně, až jsem sama 
začala být nervózní, že nestihne 
začátek představení…

Říkal pan Remunda, že jedete 
rovnou z Národního divadla. Co 
právě zkoušíte?

My jsme dneska měli oblékanou 
zkoušku na pohádku Sněhová 
královna od Hanse Christiana 
Andersena. Já tam mám ve vztahu 
k té zkoušce čtyři role, takže jsem 
tam musela zůstat až do konce. 
Nicméně mě paní ředitelka pustila 
dřív, před skončením, abych stihla 
představení ve Velkém Meziříčí. 
Všimla jsem si totiž té shody ter-
mínů pozdě, takže už s tím nešlo 
pohnout. Navíc, ze soboty na neděli 
jsem si myslela, že budeme muset 
představení ve Velkém Meziříčí od-
říct a že samozřejmě nebude ani ta 
zkouška, protože se u mě projevila 
střevní chřipka. Ale pak jsem se 
trošku vzmužila, no, a když člověk 
udělá jedno, musí udělat i druhý, že 
jo… Nemůže jet do Meziříčí a nejít 
na zkoušku.

Hrajete v Národním divadle 
a pak s rodinným divadlem vy-
rážíte na cesty. Tam vás většinou 
čeká místo divadla kulturák. 
Jaký je v tom pro vás rozdíl?

Pro mě je to vždycky velmi pří-
jemný, jet ven. Nést si svoji vlastní 
zodpovědnost za to představení. 
Vlastně ve výběru textu, nebo 
tentokrát v napsání vlastního tex-
tu, už je ta prvotní svoboda a chuť 
dělat právě to, co hrajeme. Musím 
říct, že Velké Meziříčí byla pro nás 
taková štace už za mých poměrně 
mladých let. Vyjížděli jsme na zá-

jezdy, ještě když jsem byla velmi 
krátce Na Vinohradech. A tady 
jsme byli mnohokrát. Pak se to tak 
nějak přetrhlo. Můj muž mi dneska 
vypravoval v autě, jak něco nebylo 
v pořádku s jedním představením, 
ve kterym já jsem někde hrála… 
a tady byla vždycky úžasná pohos-
tinnost od pořadatelů. A já jsem 
říkala – no, to jsem zvědavá, to 
už asi nebude… a zase jsme byli 
překvapený, že jo.

Je divák v Národním divadle 
jiný, než třeba tady?

V tom Národním divadle je 
to ještě 
zvlášt-
nější než 
v jiných 
praž-
ských di-
vadlech. 
Tam se 
často ob-
jeví divá-
ci, kteř í 
nikdy 
nebyli 
v divadle. 
A jdou 
jenom 
do Ná-
rodního 
divadla 
– z poci-
tu, že už 
v muzeu 
byli a že 
ještě 
nebyli 
v Národním divadle. Takže někdy 
tam máme diváky úplně nezasvě-
cený, panensky nepopsaný… a taky 
v ND se v dramaturgii snaží, ne 
vždycky důsledně, dělat repertoár 
právě pro lidi, aby vyhovoval všem, 
i těm náročnějším, i těm prvňáč-
kům – jak se dá říct. A pak je taky 
snaha po klasice. My teď děláme 
toho Andersena, pohádku, tak se 
hrozně těšíme. Už je to do konce 
sezony vyprodaný. Děláme pro děti 
po dlouhý době hru, která bude vy-
sloveně pro ně. Ale samozřejmě se 
počítá i s doprovodem rodičů, takže 
jsme takový načekaný, jak se nám 
to všecko povede. Premiéra je 
čtyřiadvacátýho dubna, tak máme 
ještě pár dní.

Četla jsem někde rozhovor 
s Jiřím Menzelem. Říkal tam, 
že hra plná vážných myšlenek 

časem vyčpí. Že se lidé vrací víc 
ke hrám, kde nechybí humor, 
protože humor víc sděluje. Jaký 
vy na to máte názor?

No, tak rozhodně je to pravda. Já 
jenom můžu mít takovej hereckej 
názor, protože jsem okusila, dá se 
říct, obojí… i dneska ta hra začíná 
tím, že se herečka snaží předvádět, 
že hrála vážné role a chce se tím 
obhájit, ale to je trošku v komický 
poloze… Já jsem zjistila, že humor 
je samozřejmě vděčnej, lidi si ho 
daleko víc pamatujou, ale někdy si 
vážej víc těch, jak my říkáme, váž-

noherců. 
Protože 
ty lidi, 
kteří 
dělají 
legrácky, 
jsou jim 
takoví 
vlastně 
bližší. 
Tak to je 
něco jako 
do rodiny 
a tamti 
jsou 
takový 
vzneše-
nější. Ale 
já jsem 
skutečně 
okusila 
obojí, 
v Ná-
rodním 
divadle 

jsem hrála velmi závažný role, ale 
v podstatě… když teď se mě vy-
ptávají novináři (ty otázky padaly 
celej život) – co radši, tak já cítím, 
že radši lidi bavim. Anebo aspoň 
polovinou tý herecký možnosti 
– tragikomický role, ty jsou vlastně 
nejpříjemnější. Aby člověk věděl, že 
tam nebude ten zarmoucenej divák 
celej večer. (Do rozhovoru se vloží 
dcera Theodora s malým upozorně-
ním, že do začátku přestavení zbývá 
asi osm minut, na což zareaguje Iva 
Janžurová pousmáním a stručným 
„jo“ a pokračuje v povídání – pozn. 
red.) My teď hrajeme v Kolowratu 
hru, která se jmenuje Na ústupu 
(je to anglickej autor); tam je pří-
běh manželství, který se rozpadne 
v tomhletom zralým věku. A ta 
žena to velice, sice bojovně, ale 
těžce snáší. A pokouší se o všech-

no, o všechno, co ji napadne, 
přestože to je intelektuálka. Ale 
stejně to chvílema působí směšně, 
chvílema lidi pláčou a končí to ta-
kovým smírem, jejím vyrovnáním 
se – ona nezvítězí, ale vyrovná se 
s tím osudem. Takže to je takovej 
krásnej žánr, kterej ráda hraju.

Jaký druh humoru máte 
ráda?

Já mám samozřejmě vedle toho 
ráda i takové čisté směřování 
k veselí. My máme hru, která se 
jmenuje Vrátíš se ke mně po ko-
lenou. Hrajeme ji už devatenáct 
dvacet let, to je legrace od začátku 
do konce – má to pro všechny lidi 
jednoduchej a známej příběh man-
želství, kterej je čitelnej pro všecky, 
takže se smějou věcem, který sami 
znají ze svýho života. Tady to (Pudl 
a Magnolie – pozn. red.) je příběh 
dvou herců, takže to není tak úpl-
ně všem známý, takže tolik legrace 
možná někde neutržíme, i když to 
je samozřejmě náš cíl. Ale máme 
tam taky místa, kde se pokoušíme 
trošku obnažit tu hereckou profesi, 
což třeba není úplně pro všecky 
diváky zajímavý, ale nás to zajímá, 
my jsme to chtěli takhle si to vy-
zkoušet zahrát.

Mění se vaše hra časem? 
Mění, samozřejmě, všechny 

hry se mění. S tou minulou hrou 
jsme začali v šesti lidech a skon-
čili jsme ve dvou, takže to se tak 
měnilo potřebou. Taky jsme s ní 
jezdili za moře – pro naše rodáky 
- na zájezdy. Tam jsme nejdřív byli 
ve třech, pak ve dvou, aby to pro 
ně nebylo drahý. A teď to hrajeme 
už jenom dva a dostalo to zas jinou 
podobu.

Pocházíte ze Žirovnice, což je 
taky Vysočina… vracíte se na 
ni ráda?

To je trošku jiná Vysočina, my 
jsme takovej začátek. Ale vracím se 
tam. Teď tam opravuju jednu chalu-
pu, doufám, že se mně to trošku po-
daří, poblíž Žirovnice, kterou jsme 
kdysi dávno s mym prvnim mužem 
měli společně. Cítím blízkost k to-
mu kraji, přestože jsem dlouhý léta 
inklinovala k Jihočeskýmu, protože 
jsem studovala v Budějicích a teď 
máme chalupu blízko Písku. Ale 
přece jen ta krajina je tam jiná, a tak 
mě to hrozně těší. Tam teď jezdim, 
k tomu Jindřichovu Hradci…

Text a foto: Martina Strnadová

Jiřina Jirásková: Doufám, že zemřu s cigaretou v ruce

Cítím, že raději lidi bavím, říká Iva Janžurová

První kolo přijímacích zkoušek ke 
studiu na středních školách mají bu-
doucí středoškoláci za sebou. V kraji 
Vysočina si uchazeči mohli vybrat 
z nabídky 68 středních škol. Největ-
ší zájem byl v prvním kole o obory 
zakončené maturitou. Pro budoucí 
naděje národa bylo jen na Vysočině 
připraveno 6 521 studijních míst.

„Celkem je v kraji Vysočina 68 
středních škol. Z toho kraj zřizuje 
52 škol a 16 středních škol má jiné-
ho zřizovatele (soukromé, církevní 
a obecní školy). V letošním roce 
podalo v kraji Vysočina přihlášku 
ke vzdělávání na střední škole 
celkem 6 521 žáků (s nástavbovým 
studiem 7 299). 802 žáků usilovalo 
o vzdělávání na čtyřletých gymnázi-
ích, na víceletá gymnázia směřovalo 
679 žáků, 3 271 žáků se hlásilo na 
obory vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou a 1 769 žáků mělo zájem 
o vzdělání zakončené výučním lis-
tem. Celkem je na středních školách 
všech zřizovatelů v kraji připraveno 
pro uchazeče o studium 7 504 míst 
(s nástavbovým studiem 8 084). 713 
míst je na čtyřletých gymnáziích 
a 554 míst na víceletých gymnázi-

ích, 3 640 míst je v oborech vzdělá-
ní zakončených maturitní zkouškou 
a obory vzdělání zakončené výučním 
listem poskytnou 2 597 míst,“ shrnul 
nabídku vzdělávání Miroslav Pech 
z krajského odboru školství, mlá-
deže a sportu.

Po prvním kole přijímacího řízení 
zůstalo na Vysočině neobsazeno 41 
míst na čtyřletých gymnáziích, 35 
míst na víceletých gymnáziích, 578 
míst v oborech zakončených matu-
ritní zkouškou a 702 míst v oborech 
zakončených výučním listem. Roz-
hodnutí ředitele školy o přijetí nebo 
nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči 
nebo zákonní zástupci nezletilých 
uchazečů nejpozději do 7 dnů od 
konání zkoušky. Žáci, kteří v prv-
ním kole neuspějí, mohou podat 
libovolný počet přihlášek na školy, 
které budou mít ještě volná místa. 

Jejich seznam a termíny dalších 
kol zveřejnil Krajský úřad kraje Vy-
sočina na svých webových stránkách 
www.kr-vysocina.cz v sekci školství 
dne 22. 4. 2008. Tento přehled bude 
během přijímacího řízení průběžně 
aktualizován.        Jitka Svatošová, 

tisková mluvčí krajského úřadu

Volná místa na středních školách 
v kraji Vysočina

Ewa Farna přivezla rockovou show
Ewa, Ewa, Ewa! bouřilo velkým sálem Jupiter clubu. Páteční koncert 

Ewy Farne přilákal velké množství fanoušků, povětšinou mládeže i dětí. 
Čtrnáctiletá zpěvačka měla jediné zastavení svého turné na Vysočině ve 
Velkém Meziříčí. Připravila pro posluchače rockovou show povětšinou 
se skladbami ze svého druhého alba Ticho. Turné nese název Zazpívej si 
na Ewa tour  2008. Ten předesílá, že součástí koncertní šňůry je i soutěž 
pro začínající zpěváky a zpěvačky.  Na pódiu velkého sálu Jupiter clubu 
ústřední písničku Ticho zazpívali tři soutěžící z našeho regionu. Vítězkou 
semifi nálového kola ve Velkém Meziříčí se stala Zdeňka Smejkalová 
z Blízkova, kterou vybrali sami návštěvníci koncertu svým aplausem 
za pomoci decibelmetru. Ta si 
pak zazpívala společně s Ewou 
ještě jednou a zúčastní se i fi nále 
v Praze.

Jak se sami posluchači v Jupiter 
clubu mohli přesvědčit, manažer 
Ewy Farne Lešek Wronka sku-
tečně neponechává nic náhodě. 
O svou svěřenkyni, kterou sám 
pro hudební scénu objevil, se stará 
profesionálně. Koncert byl propra-
covaný se všemi možnými efekty 
a atrakcemi. Ewa se několikrát 
převlékala, vystoupila například 
i v kostýmu kočky. U dveří do 
šatny nechyběla statná ochranka, 
jaká možná nedoprovází ani Karla 
Gotta.

Text a foto: 
Martina Strnadová

V krajině na pomezí Drahanské 
vrchoviny a Českomoravské vy-
sočiny v boskovickém okrese leží 
obec Drnovice. Nad vsí tam do dál-
ky vlaje kostel sv. Trojice. A když 
byste svažitou cestou scházeli dolů 
do vsi, půjdete přes mostek kolem 
nízkého hospodářského stavení č. 
p. 17. Je to dům rodiny Buriano-
vých, do které se 25. listopadu 1904 
narodil syn Bohumil. Dům, kostel 
a mezi nimi cesta: obraz světa, 
který zásadně formoval jeho dětská 
léta. Rodný dům – to je domov, ro-
diče, sourozenci, svět zvířat a polí. 
Burianové hospodařili na 3.60 ha 
polí a k tomu ještě patřila sedlářská 
živnost. U Burianů se často ozývala 
hudba a zpěv. Tatínek Antonín 
Burian byl vzdělanec, varhaník, 
kapelník, hrával a vyučoval hře na 
varhany a housle, rozuměl hudbě, 
literatuře, houbám a bylinám, 
člověk vnitřně pevný a hřejivý, 
k němuž se sousedé chodívali radit 
a žádat o napsání úředních dopisů. 
Po svém otci zastával čtyřicet let 
funkci kostelníka, varhaníka a re-
genschoriho; vedl kapelu, sbor, 
organizoval divadla – operety, 

DO NEBE
SE NEJEDE V KOČÁŘE !

(2. díl – pokr. z č. 15/2008)

RODIŠTĚ V HUDBĚ
byl myslivcem, aktivně pracoval 
v okresních spolcích a straně lido-
vé, ve školní a obecní radě, a také 
jako hasič, který troubil na poplach. 
Tatínek Antonín byl inspirativní 
a váženou postavou v rodině a obci. 
Synovec B. Buriana MUDr. Josef 
Tenora (nar. 1931) vzpomíná: 
„Pamatuji si na dědečka jako na 
starého pána, kouřil fajfku, měl 
na řetízku hodinky, a chodili jsme 
spolu sbírat bylinky. Především 
hořký pelyněk a zeměžluč. Byl také 
houbař – maminka vyprávěla, že 
ráno než vstali, už byl doma koš 
plný hub.“ Maminka Marie, rozená 
Řehůřková, byla jemná a pracovitá 
žena a rodinné prostředí bylo i přes 
řadu obtíží a překážek harmonické 
a šťastné. Bohumil měl sedm sou-
rozenců. Nejstarší byl Antonín, 
varhaník a čalouník, dále sestry 
Marie, Liduška, Růžena, Božena 
a Antonie, která působila jako farní 
hospodyně, a také bratr František, 
mladý talentovaný hudebník a var-
haník, kterého zachvátila nemoc, 
a on několik let upoután na lůžko 
pomalu umíral.                                

(Pokračování na straně 4.)
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI

V dobrém to začalo, ať to tak pokračuje
Ano, už začala sezona milou poutí svatého Marka. Děti se potěšily 

různými lákadly, rodiny se s potěšením opět sešly, kostelík se naplnil 
lidmi a jejich zpěvy ke chvále Boží a svatého Marka. 

Máme ho opravdu chválit za jeho evangelium. Sepsal je podle kázání sva-
tého Petra, kterému – prostému rybáři – byl mluvčím a také zapisovatelem. 
Zapsal to naprosto věrně, nevynechal ani věci nemilé pro svého šéfa ani věci 
nepříjemné o sobě. Proto v jeho evangeliu tolikrát čteme, jak apoštolové 
Mistra nechápali, jak chtěli prosadit své naivní představy. Dozvídáme se 
také podrobnosti o Petrově zapření i o Markově útěku, když hlídce nechal 
v ruce svůj župan a utekl nahý, aby si zachránil holou kůži. I tyto maličkosti 
dosvědčují pravdivost evangelia. A pravdy se nemusíme bát. Jak často se 
halasně objeví něco takzvaně nového, s jakou chutí to zfi lmují a jak se těší, 
kolik na tom vydělají. Tak to bylo s takzvaným Jidášovým evangeliem, 
Ježíšovým hrobem a podobně. Pak se ukázalo, že už dávno se vědělo, že to 
je podvod. A bublina splaskne, protože pravda vyplavala nad vodu. 

Pravda evangelia, pravda o lidské slabosti apoštolů a Boží síle našeho 
Pána, ta zůstává a ta nás osvobozuje, i od strachu, jak to zvládneme my, 
i od strachu, jak to s námi a se světem dopadne. 

Svatý Marek se nebál psát o těch záporných věcech. Připomněl však 
poctivě všechno dobré, co Ježíš dělal a učil. Někdy se zdá, že dneska se 
píše a mluví jen o záporných věcech. Dokonce jakoby se lidé o nic jiného 
nezajímali. Jako první čtou černou kroniku. Ta většinou bývá pravdivá. 
Bulvár je plný afér a osočování. Velmi často je to vylhané. Přitom je to-
lik dobrých zpráv. Tolik důvodů poděkovat, i když podle svatého Marka 
nechceme zamlčovat, co se nepodvedlo, kde člověk zklamal. 

I za ten jeho kostelík na kopečku nad Mostišti máme poděkovat, kdy-
koli ho spatříme, ať zblízka nebo zdaleka. Dostali jsme ho jako dar od 
našich předků. I za tu krajinu, které vévodí máme poděkovat. To byly 
tisíce tun skal a hlíny, které naši předkové přemístili a hektolitry potu, 
které je to stálo. 

Na co se díváme, to se nám vrátí. Když budeme jen sledovat černou 
kroniku, fi lmy o zločinech – i o těch vypátraných, pak se nedivme. Když 
si budeme připomínat to dobré, k Dobru nejvyššímu se přiblížíme. 

P. Jan Peňáz

Vzpomínka a poděkování
Chci vzpomenout jeden z mnoha dobrých skutků našeho bývalého pana 

faráře Bohumila Buriana, kterému možná vděčím za život. 
Je již téměř dvacet let od tzv. sametové revoluce, ale ještě se nemůže 

říci všechno. Na úřadech, policii, soudech, v podnikání atd. sedí stále 
soukmenovci oněch „Přibylů“. A pořád tropí zlo. A mají moc a my svo-
bodu, ale bezmoc. 

Alespoň to hlavní: Koncem roku 1944 rodiče dostali avízo, že druhý 
den si pro nás asi přijde gestapo. Udal nás ze zištných důvodů kolaborant, 
kápo v Bekovce, kterému byli na svatbě dokonce němečtí ofi cíři. Po válce 
samozřejmě komunista a funkcionář. 

Za války totiž, mimo jiné, u nás na půdě nebo v boudě v lese občas pře-
spávali různí lidé. Maminka se bála chodit na půdu pro seno. Co teď? Co 
rodiče prožívali? Ráno jsme byli připraveni. Já dobře oblečený, roční sestra 
ve fusaku. Maminka klečela a modlila se, otec chodil po domě, loučil se 
se vším. Komando skutečně přijelo, obešlo dům, jeden si odplivl a odjelo. 
Němci sice využívali udavačů a sluhů, přesto s německou důkladností si 
věci ověřovali. Dotázali se nejdřív pana starosty Antonína Jelínka a pana 
faráře Bohumila Buriana. Díky tomu, že se za nás oba zaručili a varovali 
nás, jsme přežili. Čestní lidé. Však i Antonínu Jelínkovi se snaží ještě dnes 
nasadit psí hlavu, namísto mít úctu k jeho práci a službě městu. 

Na jaře 1958, kdy soudruzi pana faráře zabili, jsem chodil do desáté 
třídy SVVŠ. Na pohřeb se nesmělo, přísný zákaz. Když však před školou 
procházel veliký smuteční průvod, tehdy ještě pohřební vůz tažený koň-
mi, jsem prostě ze školy utekl a přidal se. Nevyhodili mě, ale následky 
byly. Přežil jsem je. 

Milý pane faráři, Bůh vám zaplať za to, co jste pro nás, i pro mnohé 
jiné lidi udělal.                                                                                        -VŠ-

Vždycky jsem obdivoval lidi 
pořádkumilovné. Precizní. Ob-
divoval jsem je, vážil si jich, ale 
nesnažil jsem se jim ani náznakem přiblížit. Asi proto, že moje genetická 
výbava pořádkumilovnost a plánovitost prostě neumožňovala! Ležérní ne-
dbalost byla asi nejpřesnější charakteristika mých osobních vlastností. 

Na druhé straně je jasné, že určitá – řekněme standardnost či snaha 
o dokonalost – na záchrance být musí. Jak říkával můj dobrý známý, dnes 
profesor jedné významné univerzity – jsou věci, které neokecáš!!! Mini-
málně neošálíš svoje svědomí – před sebou musíš být přesvědčen, že jsi 
udělal maximum, že více udělat nešlo! Tvoje svědomí je tvým nejvyšším 
soudcem a věř mi, neošálíš jej!

Na sobě jsem ale pociťoval opak – s přibývajícími léty služby na záchran-
ce mě suverenita spíše opouštěla, přicházely pochybnosti. A to dobře určitě 
nebylo. Lékař do určité míry musí pochybovat, musí vybírat z několika 
variant to nejlepší řešení, ale navenek musí působit z větší části suverénně! 
I já, mám-li zdravotní problémy a stávám se tím pádem pacientem, chci 
mít proti sobě kolegu, který má jasno! Nejhorší variantou je pak ustrašený 
pacient a ustrašený, pochybující doktor! Ale proč toto vůbec ventiluji?

Aha, protože následuje příběh jednoho velmi inteligentního a precizní-
ho doktora, tak puntičkářsky předpisově dokonale postupujícího, až jsem 
kvůli němu s mým bývalým nadřízeným naprosto nedokonale probděl 
minimálně jednu dlouhou noc!

Kolega Novák – měl jsem ho rád. I když mě opakovaně udivoval svým 
nestandardním řešením naprosto standardních situací. Člověk s jedno-
značně nadprůměrnou – a to velmi – inteligencí, v sociální oblasti se 
chovající zcela nekonvenčně a nečekaně. 

Člověk, který neuznával improvizaci – svá zažitá klišé pak importoval 
do běžného života a očekával, že on se jim přizpůsobí. 

Nezapomenu na jeho lehce melancholickou náladu, kdy při jedné osla-
vě – již nevím čeho – v mírné ebrietě – si stěžoval na nezájem druhého 
pohlaví o svou osobu. A aby toto demonstroval exaktně, vpálil slečně 
sedící naproti, kterou sice znal , ale jen pracovně, konkrétní a jasnou 
otázku na tělo: „Slečno, nešla byste se se mnou vyspat?“ Slečna jen 
nevěřícně zavrtěla hlavou, jako že ne, načež kolega Novák se otočil ke 
mně a smutně pravil „…vidíš, nešla, a tak je to vždycky…“ a odkymácel 
se domů. Skutečně neopakovatelným zůstalo jeho extempore při naší 
společné stáži v jednom z nejprestižnějších švýcarských a vlastně evrop-
ských špitálů vůbec. Nezapomenu, jak spolu – ohozeni ve společenských 
oblecích – kráčíme širokou, osvětlenou chodbou ředitelství Univerzitní 
nemocnice v Curychu, na konci chodby na nás čeká dvoučlenná uvítací 
delegace mateřské země, já si v duchu připravuji děkovnou řeč, kolega 
Novák je však rychlejší, podává ruku a s neodolatelným úsměvem se dob-
rou němčinou ptá: „Bitte, wo haben Sie hier Toiletten??? Po 10 minutách 
dramatické pauzy se se stejným úsměvem vrací, já bych se mohl znovu 
sprchovat, protože pot mám úplně všude, ale naše stáž může konečně 
začít! Potíž není na jeho straně!

Poprvé jsem jej poznala při naro-
zení našeho syna. I když přivolaná 
záchranka přijela rychle, porod byl 
rychlejší. Čekali jsme pokárání, ale 
dodnes jsme vděčni za lidský pří-
stup a obětavost pana doktora, který 
po důkladné prohlídce novorozence 
i rodičky zařídil nejen dodatečné 
vyšetření v porodnici, ale i ostatní 
předpisové záležitosti. 

Jeho obětavost pokračovala 
i během dalších tří týdnů, kdy se 
na dítě několikrát přijel podívat. 
Asi po půl roce, když synka trápily 

Vzhledem k tomu, že se nám v redakci v poslední době sešlo několik 
autorských seriálů, budeme je zveřejňovat střídavě. To znamená, že 
pokračování nenaleznete v každém Velkomeziříčsku, 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 velkomeziříčského kněze Bohumila Buriana od Miloše 
Doležala, redaktora 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 Příspěv-

ky od čtenářů. Příběh života 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 čísle 42/2007, další potom v č. 43, 44 
a 45/2007; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17/2008. (Dnes seriál končí).

Záchranka: První příběh byl zveřejněn v č. 2/2008, další pak v č. 3, 6, 
7, 9, 12, 14, 17/2008. Příští díl bude v některém z dalších čísel.

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

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

Do nebe se nejede v kočáře: První díl v č. 15, další v 17 na 
straně 3 a 4. Příští v č. 19.                                             Iva Horká

Seriály na (nepravidelné) pokračování 

„Máme tady jeden malý 
problém…“ sdělil mi kolega 
Novák při předávání služby. 

„Prosím tě, jaký ty můžeš mít problém,“ opáčil jsem. „Ale, chci abys 
o tom věděl – v noci jsme zkásli jednoho Němce. Dělá to 126 marek a je 
to v kase!“ „No dobře, to je normální, cizinci platí přímou platbou, or-
ganizace ti děkuje za vydělané peníze, doufám, že klient byl spokojen?!“ 
„No, to je právě onen problém. On byl spokojen na začátku s tou českou 
k…vou, s kterou laškoval, ale pak malinko umřel…“ konstatuje kolega 
Novák. „Jak malinko umřel, vždyť jsi ho zkásnul?“… opět se začínám 
potit… „No jistě, všechno sedí, resuscitovali jsme ho jednu hodinu, to 
máme výkony 4× po 15 minutách… to je bodů… to je marek… český 
peníze neměl…“ dostává se mi přesného vysvětlení. 

„Ty Novák, tys ho zkasíroval při té resuscitaci?“ Začíná mně pomalu 
zapalovat… „Proč ne, je v instrukcích, že cizinci naše služby platí? Je. 
Věnovali jsme se mu hodinu? Věnovali. Peněženku měl vedle sebe, část-
ku jsem řádně odpočítal a do peněženky jsem dal stvrzenku. Je v našich 
předpisech něco o tom, že pacient musí být při platbě zcela při vědomí? 
Není, je mně líto, jel jsem přesně podle foršriftu…“ Po jeho projevu mně 
skutečně nebylo nejlépe. Já ho asi zabiju, byla moje první duševní reakce. 
Pak jsem se uklidnil. Vždyť skutečně jen postupoval precizně podle před-
pisů! A předpisy jsou jasné – cizinec platí hotově a o stavu jeho vědomí při 
platbě skutečně není ani zmínka! Mohou na to přijít – napadlo mě – mohou, 
dal tam přece – tak jak má být – složenku… Problém jsem konzultoval 
se svým tehdejším nadřízeným a shodli jsme se na tom nechat vše osudu. 
Formálně i právně je vše OK. Doufejme, že bulvár nezareaguje… lékař 
záchranné služby inkasuje pacienta v bezvědomí…. už vidím tučné nadpisy 
na předních stránkách našich skvělých novin… Večer to spravily tři dobré 
jedenáctky Starobrna a dnes se tomu již jen směju. Ordnung muss sein. 
Pořádek musí být! Jen je někdy vražedný!                                           -K-

Příběhy ze záchranné služby let devadesátých…
Ordnung muss sein! aneb Pořádek musí být!

Pan doktor ze záchranky
vysoké teploty a předepsané léky 
nezabíraly, vzpomněli jsme si opět 
na našeho Pana Doktora. I když 
právě neměl službu, přijel a zase 
pomohl. Ke třetímu našemu setkání 
došlo, když mi umírala maminka. 
Nebylo jí už pomoci, ale pan doktor 
obětavě pomáhal zmírnit utrpení 
její i rodiny. Tímto bych chtěla po-
děkovat člověku, který své nelehké 
povolání bere jako poslání a přitom 
nechce být jmenován. Za svoji práci 
si zaslouží obdiv a úctu. 

-D-

Bochovice jsou vesnicí v severní 
oblasti území okresu Třebíč; v je-
jich blízkém okolí se nacházejí vý-
znamné lokality výskytu pěkných 
minerálů, a to především cenných 
druhů křemenů; z nich vůbec nej-
cennější jsou zde rozmanité typy 
a podoby krystalických, zonálních 
a hradbových ametystů + moriony 
a záhnědy. Bochovické křemen-
-ametystové zonální žíly vznikly 
kdysi pradávno z přesycených hyd-
rotermálních roztoků, a to na tek-
tonických puklinách severní části 
Třebíčského masivu, který je tvořen 
takzvanými durbachity – což jsou 
horniny přechodného typu mezi 
žulou a syenitem. V durbachitu 
se nacházejí vyrostlice draselných 
živců, tedy ortoklasů, často ve 
formě zvané „karlovarské dvojče“, 
dále sodný živec plagioklas, biotit 
(tmavá slída), amfi bol a křemen. 
Údajně se zde nepatrně vyskytují 
také jiné stopové minerály, a to 
apatit, zirkon, pyroxen atd. Tyto 
žulovo-syenitové durbachity jsou 
intenzivně zvětrány do hloubky 
1,5 až 5 m pod povrchem. Na 
uvedené lokalitě se také objevuje 
několik pegmatitových a aplito-
vých žil, které podobně jako zdejší 
křemeno-ametystové žíly vyplňují 
hlavní tektonické čili zlomové 
linie ve směru od jihovýchodu na 
severozápad. Hlavní křemen-ame-
tystovou žilou je zde žíla zvaná 
„Bochovice“, dlouhá údajně téměř 
600 m. Z ní pocházejí nádherné 
nálezy různých křemenných drúz 
(krystalových srostlic), a to i oněch 
velmi cenných a ceněných – fi alo-
vých a růžovofi alových ametystů 

a tmavočerných morionů, dále 
záhněd, mléčně bílého křemene aj. 
Kromě krystalů se zde ve směru na 
Svatoslav, Svatoslavský potok (to je 
ten, co hned pod Uhřínovem ústí 
do Balinky) a Horní Radslavice dá 
nalézt také množství úlomků i za-
oblených valounků; z nich některé 
mají žlutou či rezavohnědou barvu, 
i jedná se asi o citríny a záhnědy, 
ale také opět o ametysty, což je 
u nás snad vůbec nejznámější druh 
polodrahokamů. Některé z nich sou 
„hradbové“ a vykazují tzv. „zříce-
ninovou kresbu“, protože vypadají 
jako staré cimbuří, nebo jako zuby 
pilového listu – anebo dokonce 
jako vzor velikonočních kraslic. 
Jednotlivě nalézané bochovické 
„špice“ pak mívají vršek krystalu 
z mléčně bílého křemene, pod nímž 
se střídají (respektive jedna v dru-
hou postupně přecházejí) vrstvy 
zvané „pulsy“; ty jsou tvořeny 
jednak dvěma až třemi dalšími 
velmi tenkými vrstvičkami bílého 
křemene, jednak pulsem záhně-
dovým, záhnědo-ametystovým či 
světle růžovo ametystovým až fi a-
lovo ametystovým. Kromě již zmi-
ňované žíly „Bochovice“ je známá 
také žíla „Vidlák“. Lokalita v okolí 
vesnice Bochovice se jinak dělí na 
tři tzv. žilná pole, z nichž první 
dvě jsou významnější a nacházejí 
se vpravo od silnice z Bochovic do 
Svatoslavi, na ploše cca 200×600 m 
a 100×200 m v prostoru směrem ke 
Svatoslavskému potoku, kterážto 

oblast nese název Bochovické meze 
nebo též „Na Hlavách“; její součástí 
je i menší rybník. Kromě místních 
soukromých sběratelů K. Vidláka, 
O. Stískala, pana Cejpka ze Sva-
toslavi a dalších, kteří zde kvůli 
silným, úžasným křemeno-ame-
tystovým žilám hloubili skutečně 
hluboké jámy – a to ať už strojově, 
anebo ručně –, zde už v roce 1977 
prováděl průzkumné práce národní 
podnik Geoindustria Jihlava. 

Bochovické ametysty, moriony 
a záhnědy jsou stejně jako ty od jiné 
obce na Třebíčsku, od Hostákova, 
velmi vyhledávány jak soukromý-
mi sběrateli, tedy tak řečenými 
„kamínkáři“, kteří zde zjara a na 
podzim korzují v mírném před-
klonu po holých polích, zoraných 
a deštěm zmáčených, tak také deko-

ratéry a šperkaři. Nádherné ukázky 
zdejších nerostů byste našli mimo 
jiné i v mineralogických odděleních 
Muzea Vysočiny (na horní straně 
velkého jihlavského Masarykova 
náměstí), Západomoravského mu-
zea na zámku při slavné románské 
bazilice sv. Prokopa v Třebíči, ale 
také ve sbírkách Národního muzea 
na Václavském náměstí v Praze. 
Zde byl před několika málo lety 
jeden z překrásných a velkých 
bochovických ametystů s volnými 
krystaly ve srostlici vystaven ve 
vodorovné vitríně mezi tzv. „ob-
jevy roku“; a našel ho prý jakýsi 
věhlasný pražský mineralog jen 
tak volně a náhodou, a to dokonce 
v létě (!) někde u Bochovic v ku-
kuřičném poli, kde snad měl lézt 
po čtyřech mezi vzrostlými stvoly, 
listy a klasy (ovšemže onen Pražák 
– ten ametyst tam jen tak ležel nebo 
vyčníval, pochopitelně).

Vladimír Pařil (konec seriálu)

Malý seriál lokální mineralogie (16)
Bochovice (a ametysty)

(Pokr. ze str. 3.) Drnovický kos-
telík – to byla přirozená součást 
života rodiny Burianů. Kluci minis-
trovali, tatínek hrál na kůru, děvčata 
dobře zpívala. Svátky, křty, svatby, 
pohřby. Ve stínu kostelní věže tam 
můžeme na hrobě rodiny Burianů 
číst slova o věrných služebnících 
a ochráncích drnovického chrámu. 
Důvěrným rodinným přítelem byl 
P. A. Krchňák, lysický duchovní, 
který k Burianům pravidelně chodil 
na hovory a nedělní snídaně. A pak 

DO NEBE
SE NEJEDE V KOČÁŘE !

tu byly děje a události v obci, škola, 
divadelní spolek, Orel, tancovačky 
(pod dohlížitelským okem otce 
kapelníka), práce na poli i pravi-
delné poutní cesty na Vranov a do 
Sloupu, nebo děsivá povodeň, která 
v roce 1922 hrozivě poničila obyt-
né i hospodářské budovy Burianů. 
Dokázali se však z trablů „vysekat“ 
– rodinnou svorností, žitým křes-
ťanstvím a pomocí sousedů. 
Miloš Doležal, redaktor ČRo Praha

(Další díl v č. 19.)

Primice Bohumila Buriana. Rodina Burianova na dvoře statku v Drno-
vicích.                                                                                Foto: archiv MD

Vystavovali jsme na mezinárodním veletrhu
Ve dnech 15.–18. dubna 2008 proběhl v Praze 12. ročník výstavy pro 

zdravotně postižené NON HANDICAP 2008, kterou pořádala Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR. V rámci výstavy se uskutečnila i 
řada doprovodných akcí a jednou z nich byla výstava prací občanů s autis-
mem. Jelikož naše škola (Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí) 
vzdělává i žáky s touto diagnózou, rozhodli jsme se zaslat organizátorům 
výstavy několik jejich obrázků. K naší velké radosti vybrala porota mezi 
nejlepší práce na vlastní výstavu i koláž Stanislava Frejlicha, žáka 8. roč-
níku. Odměnou pro autora a jeho rodiče byly volné vstupenky na výstavu 
NON HANDICAP 2008 a diplom za účast na výstavě.                  -zsprs-
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VELKOMEZIŘÍČSKO

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

Hypotéka zpětně? ANO!
Proplatíme vám již dříve zaplacené faktury.

obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM

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

Vyrábíme a dodáváme vč. montáže
zakrývání zapuštěných zahradních bazénů.

Odolná plachta se pohybuje ve vodících lištách
s elektrickým navijákem.

Velká úspora tepla a bazénové chemie.
Kontakt 568 863 543. Více na www.akvarol.cz

Prodej: polykarbonátových desek; PVC; sklolaminát – desky, role; 
 plexisklo; elektroinstalační materiál; nářadí
 zahradní skleníky a pařníky z polykarbonátu
 autodoprava

Velké Meziříčí, Malá stránka 345 ot. doba
www. haban.cz Po–Pa 8–12 13–16
tel. 566 524 873, 739 435 941 So 9–11

Firma Bematech s. r. o. hledá zaměstnance pro dvousměnný provoz na pozici

ADMINISTRÁTORKA
Požadujeme: zodpovědnost a flexibilitu, znalost práce na PC
 (Microsoft Office), znalost NJ nebo AJ výhodou.
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické firmě,
 nové moderní pracovní prostředí, dobré 
 platové ohodnocení.
Náplň práce: příjem a potvrzování objednávek, poradenství 
 pro zákazníky, plánování výroby, evidence
 zákazníků.
Dvousměnný provoz: jeden týden 7.00–15.30
 druhý týden 13.00–21.30
Svůj životopis zasílejte na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz

Firma patřící k mezinárodnímu koncernu ITW
zabývající se zpracováním plastových hmot pro automobilový 
průmysl
DIVIZE BODY COMPONENTS hledá pracovníka na pozici:

NÁSTROJAŘNÁSTROJAŘ
Pracovní náplň:
● opravy, údržba a změny na našich sériových vstřikovacích 

formách 

Očekáváme
● praxe v oboru nástrojař
● obsluha CNC centra, hloubičky, drátovky, soustruhu,

svářečky, práce na PC (výhodou) 

Nabízíme:
● zajímavé pracoviště v moderním expandujícím podniku
● atraktivní plat 
● možnost profesního růstu v mezinárodním koncernu

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením
dosavadní praxe v na tuto adresu: 

ITW Pronovia s. r. o., BODY COMPONENTS
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Kala Libor
Tel: 602 334 816, 566 788 908
Fax: 566 788 831
E-mail: libor.kala@vbs.itw-deltar.com

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

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

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

OCEŇOVÁNÍ

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

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

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

znalecký ústav

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

nemoconsult@nemoconsult.cz

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 předchozí 
domluvě s ředitelem školy Mgr. Petrem Hladíkem, prohlídka. 

Tel. 566 524 867.

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

!!!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.

Možnost využití
zasedací místnosti,

vše v nadstandardním prostředí.
Vhodné pro poradenství, zastou-

pení fi rmy, právní kancelář ap.
Snadná dostupnost,
8 parkovacích míst.

Bližší informace 602 726 301.

Senátor Novotný
Výjezdní konzultační hodiny senáto-
ra Josefa Novotného

V pondělí 12. května se uskuteční kon-
zultace senátora Josefa Novotného pro
občany Měřínska a Velkomeziříčska. 
Od 14 do 15 hodin bude senátor k dispo-
zici občanům na radnici v Měříně a od 
15.30 do 17 hodin na radnici ve Velkém
Meziříčí.                          Josef Novotný

Komenského 2/20 (U Brány) Velké Meziříčí

MUDr. Olga Čumplová
Praktický zubní lékař, poliklinika
Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, 
že její ordinace registruje nové pacienty.
Telefon: 566 688 232.

www.hreality.com

Dopravní zdravotní služba 

Velké Meziříčí přijme

řidiče sanitního vozu.

Informace na tel. 

777 258 668.

Půjčky
Platíte pouze měsíční splátky.

Kontakt 773 565 767
www.pujcime-vam.cz

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

Nabízím možnost vedlejšího 
příjmu, možno i jako hlavní, 

vhodné pro ženy na MD, 
studenty a důchodce.

Tel.: 731 563 529.

– havajská
– anticelulitidová
– ruční lymfomasáž

Tel.: 728 382 202.

Tel. 775 100 321.

Firma Ligno Měřín přijme

na provozovnu Pavlínov.

Kontaktní telefon 
566 544 324, 603 208 934.

Technické služby VM s. r. o.,
Třebíčská 655/20A,

594 01 Velké Meziříčí

přijmou na měsíce
červen – srpen 2008

Žaluzie, sítě,

plovoucí podlahy, PVC.

Caha, Trnava 194
602 950 763

Velká sleva
triček – krátký rukáv

mikin

podmínkou je
věk nad 18 roků, možnost 

absolvování kurzu plavčíka

Tel.: 566 523 245
Po–Pá 5.30–10.00,

10.30–14.00 do 11. 5. 2008

Prodám

■ Nabízím zeminu na zavážku. 
Tel.: 739 031 478.
■ Použitou střešní tašku – bob-
rovku, 4 palety. Cena 7 Kč/kus. Tel.: 
739 031 478.
■ Na náhradní díly Škodu Favo-
rit 136L. Tel.: 608 830 284. 
■ Š 120, TK 06/09 po výměně pra-
hů, TZ, lité disky. Cena 7.000 Kč. 
Tel.: 602 429 421.
■ Sadbové a jedlé brambory. Tel.: 
739 619 677.
■ 4 ks střešních oken Velux vč. 
žaluzií. Levně. Tel.: 776 042 233.
■ Nová Alu kola + letní pneu 
185×15×65 zn. Dezent C, leštěný 
límec, rozteč 108×4, ET 15, super 
vzhled. Byli na Berlingu, pasují na 
Citroën, Peugeot, Ford. Cena 12.000 

Kč. Vstřikovače na Citroën Berlingo 
HDI, 2litr. R. v. 2000, najeto 75 000 
km, cena dohodou. Tel.: 776 634 525.
■ Univerzální hlava, průměr 250/4, 
2× čelisti, klíč. Frézovací hlava čelní: 
125 BO9R-W75SP12D, 2× sada VBD. 
Ohýbačka do svěráku L = 300 mm 
do síly plechu 2 mm, vyměnitelné 
ohýbací lišty. Vše nové, nepoužité. 
Cena dohodou. Tel.: 606 421 420.
■ Ječmen 3,5 q, cena dohodou. 
Tel.: 603 713 892, po 18 hodině. 
■ Lis na moštování ocelové kon-
strukce 50 l a drtič ovoce a řepy ne-
rezový. 380 V. Tel.: 721 128 421.
■ Lux na páru, čistí koberce, 
okna, sporáky, vodní kámen 
a jiné. Koupen listopad 2007, 2× 
použitý, původní cena 30.000, při 
rychlém jednání 20.000 Kč. Tel.: 
605 320 255.         (Pokr. na str. 8.)

Novinka 
Dětské výhodné menu

jídlo + nápoj +   hračka

Těšíme se na vaši návštěvu.
Vaše spokojenost je naší odměnou.

55 Kč.

49 Kč.To tady ještě nebylo!!!
Tak levný oběd jen za

Nově otevřeno
BISTRO PANDA FAMILY.
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Mnozí se těší na otevření brány osovského zámku, který prochází 
rekonstrukcí.                                                             Foto: Iva Horká

Opravy jsou v plném proudu, snímek zachycuje nádvoří zámku. 
Foto: Iva Horká

Partneři na jevišti i doma – Iva Janžurová a Stanislav Remunda se svojí dcerou Theodorou v Jupiter clubu. 
Foto: Martina Strnadová

Taktické cvičení při odstraňování ropné havárie na řece u Mostišť proběhlo za pozornosti veřejnosti 22. 4. 2008. 
Úsek „hlídali“ policisté.                                                                                                             Foto: Iva Horká

Ukázka cvičení karatistů při školní akademii ZŠ Sokolovská.                                          Foto: Martina Strnadová

FOTOGALERIE DUBEN

Na akademii vystoupili i mladí rockeři, skupina Proxima.                                         Foto: Martina Strnadová

Majitelé objektu chtějí uvést do původního stavu i bývalé skleníky. 
Foto: Iva Horká

O podpis autorů knihy o historii Velkého Meziříčí byl zájem. Beseda s autogramiádou proběhla 
v Jupiter clubu.                                                                                                            Foto: Iva Horká

Hasiči prováděli nácvik na řece Oslavě také ve Velkém Meziříčí, kde nechyběly norné stěny a jímání ropné 
látky z vody speciálním zařízením.                                                                                              Foto: Iva Horká
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Ledničku s mrazáčkem Beko 
(85×55×60) za 2.500 Kč. V provo-
zu červen 2004. Sleva možná. Tel.: 
736 786 374.
■ Seat Leon, rok výroby 2004, 1,6 
benzín, sportovní sedačky, tónova-
ná skla, zámek zpátečky, 8 disků 
litých, cd přehrávač, barva stříbrná. 
Stav vozidla velmi dobrý, po celou 
dobu garážované. Cena: 260 tis. Kč. 
Tel: 604 160 533.
■ Sportovní tříkolku Trio S3 Fu-
sion značky Chicco s odpruženými 
koly, přední kolo otočné o 360°, 
s výškově nastavitelnou rukojetí 
s ruční brzdou. Sada dále obsahuje 
batoh, pláštěnku, nákupní košík, hlu-
bokou korbičku s polohovacím lůž-
kem, sportovní sedačku s otepleným 
fusakem a autosedačku se stříškou. 
Vše lze nasadit na podvozek. Veškeré 
potahy snímatelné, lehce vyčistitelné, 
možno prát i v pračce. Velmi pěkný 
stav, jako nový – málo používaný, 
pouze 18 měsíců, záruka do 07/2008. 
Cena: 10 tis. Kč, při rychlém jedná-
ní možná sleva. Tel.: 604 160 533.
■ Novou jarní bundu šedé barvy, 
bílé proužky na rukávech a koženou 
bundu křivák. Cena dohodou. Tel.: 
732 841 014.
■ Helmu na motorku „HJC“, 
červená, 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, vcho-
dové 0L/90. Zdvojená okna 
– malá i velká, dřevěné 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, ka-
roserie ve velmi dobrém stavu. 

Mnoho nových nebo opravených 
dílů. Levně. Tel.: 731 711 531.
■ Výklopná garážová vrata 
s pohonem, opláštění dřevo-kaze-
ta, barva hnědá. 1/3 vrat samostat-
ně otvírané dveře, vše plně funkč-
ní. Možnost vidět v provozu. Tel.: 
604 245 017. Zn. Přestavba.
Koupím 

■ Ladu 2101–2107, Samaru, Nivu, 
Polský Fiat 125, Fiat 131 Mirafi ori, 
132, 128, Zástavu. Vše v jakémkoliv 
stavu, bourané, vrak, i bez dokladů 
na díly. Tel.: 608 812 212.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ Jawu–ČZ 175, 250 kývačka, bez 
SPZ. Tel.: 728 737 425.
■ Stadion S1, S11, S22, S23. Tel.: 
737 524 676.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám byt 3+1 v os. vl., ne RK, 
ve Vel. Meziříčí. Tel.: 777 170 765.
■ Prodám zahradu ve VM. Tel.: 
606 662 872.
■ 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 
kopci. Bližší informace paní Knáp-
ková, tel.: 776 585 257.
■ 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 blízkém okolí. Tel.: 604 320 136.
■ Prodám druž. byt 3+1 ve VM, 
Bezručova. Tel.: 777 587 965.
■ 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 RD ve V. Meziříčí. Tel.: 
731 508 270.
■ Pronajmu byt 105 m2 2+1 
s vl. topením, balkonem, cihlový. 
V centru města. Od 1. 6. Tel.: 
777 003 036.

Pronájem

■ Pronajmu ženě všestranných 
zájmů pracující v ZR nebo Velkém 
Meziříčí polozařízený pokoj v RD 
s možností vaření. Dlouhodobě. 
Občasná výpomoc v domácnosti 
vítána. Zn. Vzájemná výpomoc. 
■ Pronajmu garáž na ulici Františ-
kov. Tel.: 566 520 999 8.00–16.00 h.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM blízko 
centra. Tel.: 774 925 445.
■ 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. 
■ 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 zá-
jezd pro 4 osoby. Cena 20.000 Kč 
+ doprava od spol. Horizont 
Travel na září 7 dní s výbě-
rem země a dopravy. Např. 
Španělsko, Kanárské ostrovy. 
Ubyt. luxusní apartmány. Info 
na tel.: 737 818 852. Jen vážně.

Daruji

■ Z rodinných důvodů daruji 
dvouletou fenku německého ovčá-
ka. Dobrý hlídač. Tel.: 732 928 014.
■ Štěňata od jezevčíka, pejska 
a fenku. Info na tel.: 603 571 734.
■ Za odvoz akumulační kamna. 
Tel.: 732 370 725.

Zubní pohotovost
1. 5. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou
3. 5. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
4. 5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie dne:
5. 5. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Velké Meziříčí lihovar (č. 
201007), Nesměřské údolí – Letná č. p. 487, 952, 18, 29, 33
6. 5. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: Třebíčská – PKS, Paramont, manipulační sklad Lesy
7. 5. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: ul. Bezděkov od č. p. 200 (naproti zimního stadionu) po 
křižovatku s Poštovní, bytovky Bezděkov 1754, Čechova 1795, G. Jaroše 
od č. p. 1562 nahoru, K. Pánka, Hřbitovní, Moráňská, Poříčí 1256, 637, 
Vrchovecká 912
Děkujeme za pochopení.                                                        -E.ON-

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Hledáme menší byt 
ve VM a okolí.

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Ve dnech 2.–4. května 2008 se 
ve městě Tišnově bude konat již 
XXXIII. ročník velké mezinárodní 
jarní výstavy nerostů, zkamenělin 
a šperků vyrobených z přírodnin; 
tato akce je největší svého druhu 
v České republice – a náleží také 
mezi nejrenomovanější v celé 
Evropě.

Vystavené exponáty, kterých 
tu každoročně bývá obrovské 
množství jak co do kusů, tak co 
do druhů a velikostí, si může-
te dokonce i koupit, neboť jde 
o výstavu prodejní – počítejte 
ovšem s velkou návštěvností, a to 
zejména v sobotu. Tak jako tak 
vás ze vší té krásy nepřeberného 
množství začnou brzy bolet oči… 
což se stává zejména těm, kteří se 
zde ocitnou vůbec poprvé, a tudíž je 
z překvapení a z nadšení mají s pro-
minutím vyvalené „jako tenisáky“. 
Spatříte tu i diamanty, žraločí zuby 
včetně oněch „nej“ megalodontích 
(Carcharodon megalodon = tak ře-
čený „velkozub“, největší pravěký 
žralok všech dob), dále mamutí kly, 
fosilizované schránky, ulity a kos-
ti dávných živočichů, zkamenělé 
trilobity, ale především až děsivé 
bohatství nejrůznějších nerostů. 
Ovšem pozor: některé částky na 
cenovkách jsou sice v korunách, 
jiné ale v euro (v „eurech“); a to 
zvláště ty u pultů a stolů, za nimiž 
stojí vystavovatelé ze zahraničí. 

Celá tato velmi oblíbená zále-
žitost se uskuteční ve třech budo-
vách, a sice v tamější sokolovně 
(v hlavním sále, na galerii a i ve 
vedlejších místnostech), dále pak 
v blízkém gymnáziu a v základní 
škole (v obou případech v I. podla-
ží). Pokladna se nachází u vchodu 
do sokolovny a vstupenka platí pro 
všechny jmenované budovy a vý-
stavní prostory. Otevřeno bude 
v pátek 2. 5. v době od 11 do 19 
hodin, v sobotu 3. 5. od 9 do 19 
hodin a nakonec v neděli 4. 5. od 
9 do 16 hodin. K občerstvení zde 
slouží bufet – a také restaurace 
„Krček“ se zahrádkou – v budově 
sokolovny, navštívit však můžete 
i nedalekou restauraci „U legio-
náře“ anebo třeba restauraci ho-
telu „Květnice“. Chcete-li strávit 
příjemný májový víkend, udělejte 
si rodinný výlet do Tišnova, a to 
nejlépe vlakem přes Křižanov. Lze 
spojit i s návštěvou kláštera Porta 
coeli (Brána nebes) v nedalekém 
Předklášteří, kde je i muzeum 
s expozicemi minerálů a hornin; 
prohlédnete si zde starobylý chrám 
a další klášterní prostory, poučíte se 
o historii, liturgii i etnologii, po-
znáte lidovou kulturu. Porta coeli 
je klášter románsko-gotický, ale 
pokud se vám té gotiky bude zdát 
i tady málo, můžete si své putování 
prodloužit vlakem z Tišnova až do 
Nedvědice a odtud si vyšlápnout ke 
hradu Pernštejnu.  Vladimír Pařil

Tip na výlet
Mezinárodní jarní 
expozice minerálů 

v Tišnově

V neděli 11. 5. ve špitálku bude ve 14 hodin již tradiční

besídka ke Dni matek, 
kterou vám připravili děti z náboženství a mladí, kteří se připravují na 
biřmování.
Koná se pod záštitou fary a KDU-ČSL.
Všechny maminky i babičky srdečně zveme.                      P. Jan PeňázVítání ptačího zpěvu

ZO ČSOP ve Velkém Meziříčí 
v rámci celokrajské kampaně Ot-
vírání přírody na Vysočině pořádá 
v neděli 5. května 2008 v 6 hodin 
ráno Vítání ptačího zpěvu. Sraz 
účastníků je na ulici Uhřínovské 
ve VM proti pomníku padlých. 
Vítání se uskuteční v přírodním 
parku Balinské údolí. Vedoucím 
akce je zkušený ornitolog ing. Jiří 
Necid ve spolupráci s Ladislavem 
Drápelou, členem ZO ČSOP Velké 
Meziříčí. V ranní době jsou projevy 
ptačího zpěvu nejintenzivnější. Při-
veďte i své známé, kteří mají vztah 
k přírodě, zvláště mládež. Těšíme 
se na vaši účast. 
Arne Němec, ZO ČSOP V. Meziříčí
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Junior Linqua 
Žáci SOU Jana Tiraye ve Velké Bíteši dosahují tradičně velmi dobrých 

výsledků nejen v soutěžích odborných dovedností, ale sbírají úspěchy také 
v oblasti všeobecně vzdělávací – v jazykových soutěžích. 

V březnu letošního školního roku proběhlo školní kolo jazykové soutěže 
Junior Lingua, odkud postoupili nejúspěšnější soutěžící do regionálního 
kola soutěže, které se uskutečnilo dne 10. 4. 2008 v Hotelové škole v Třebíči.

Ve velké konkurenci (soutěže se zúčastnili žáci ze sedmi škol z celého 
kraje Vysočina) se naši žáci umístili na předních místech: v anglickém 
jazyce získal Michal Antl (1. ročník) celkově druhé místo, Miroslava 
Odehnalová (3. ročník) šesté místo. V německém jazyce získala Jiřina 
Voborná páté místo a Miloslav Cejnek šesté místo. Všem úspěšným soutě-
žícím z SOU Jana Tiraye gratulujeme a přejeme hodně dalších podobných 
úspěchů.    Mgr. Alice Valešová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Základní škola ul. Kpt. Jaroše 
v Třebíči vyhlásila loni na podzim 
již 4. ročník soutěže v anglickém 
jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 
7 škol, které zaslaly 125 projektů. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, 
soutěžní téma bylo pro všechny 
kategorie stejné. Soutěžící měli 
za úkol vypracovat projekt v ang-
lickém jazyce na zadané téma na 
výkres formátu A3 nebo A2, který 
měl být kombinací obrázkových 
a textových částí. Projekty mohly 
být vypracovány individuálně 
nebo ve skupinách, maximálně 
však čtyřčlenných. Hodnotila se 
originalita, jazyková a výtvarná 
úroveň. 

Nejlepší projekt v anglickém jazyce
My favorite story

Ze Základní školy Sokolovská ve 
Velké Meziříčí se této soutěže zú-
častnily 3 žákyně pátého ročníku. 
A měly úspěch! 1. kategorie 3.–5. 
třída: 2. místo Adéla Moravová, 
5. B ZŠ Sokolovská VM 3. místo 
Andrea Kašparová Martina Macho-
vá, 5. B ZŠ Sokolovská VM.

Děvčata se společně se svou tř. uči-
telkou Mgr. M. Šulcovou zúčastnila 
7. dubna 2008 slavnostní vernisáže 
ve výstavním sále divadla Pasáž 
v Třebíči.  Zde obdrželi všichni autoři 
projektů pěkné ceny. Jejich práce bu-
dou vystaveny v předsálí Národního 
domu v Třebíči až do konce června.

Gratulujeme.
ZŠ Sokolovská VM

Zleva – Andrea Kašparová, Martina Machová a Adéla Moravová. 
Foto: ZŠ Sokolovská VM

Beseda s policií ČR v ÚSP Křižanov
V rámci měsíce bezpečnosti jsme 15. dubna 2008 pro klienty našeho 

zařízení uspořádali besedu s Policií České republiky. Tři zaměstnanci 
dopravní policie ze Žďáru nad Sázavou pprap. Ladislav Götz, nstržm. 
David Beneš a nstržm. Miloš Kratochvíl nás seznámili se základními 
bezpečnostními zásadami, kterými by se měli řídit chodci jako účastníci 
silničního provozu. Šlo například o pohyb chodců po vozovce, samo-
statný pohyb ve městě či základní dopravní značky. Informovali také 
klienty, jak se zachovat v různých nebezpečných a krizových situacích, 
na koho se obrátit a jaká telefonní čísla volat, pokud je třeba kontaktovat 
policii, záchranku a hasiče. Po celý průběh besedy policisté odpovídali 
na dotazy klientů.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat Policii ČR Žďár nad Sázavou 
za čas, který nám věnovali.

Ludmila Hájková, Ústav sociální péče Křižanov

ARMWRESTLING

FOTBAL – MLÁDEŽ

Rozhovor s Lucií Komínkovou, 
mistryní republiky v armwrestlin-
gu (ktg. juniorky nad 60 kg, levá 
ruka, sezona 2007/8)
Lucko gratuluju. Jak probíhalo 
juniorské mistrovství republi-
ky?
Děkuju, no až na pár nesrovnalostí 
mezi rozhodčími si myslím, že akce 
proběhla celkem dobře. Byla tam 
spousta dost zajímavejch zápasů 
a rozhodně bylo na co koukat.
Jaké pocity jsi měla jako čerstvá 
mistryně republiky?
Nečekala jsem, že bych mohla 
být na bedně, a tak jsem byla mile 
překvapena a mám z toho velkou 
radost. Je ale pořád dost věcí na 
zlepšování, tak se musím snažit 
a pořádně makat.
Celkově jsi tedy s výsledkem 
spokojena?
S výsledky na levou jsem spo-
kojena, ale zápěstí na pravé ruce 
nevydrželo. Dost bolelo, což pak 
ovlivnilo další zápasy.
Jak ses srovnala s tím, že páka je 
pěkná dřina a často to bolí?
Tak dřina to je, ale když to člo-

věka baví, tak se ta bolest musí 
překonat.
Někteří lidé si myslí, že se dá pá-
kou snad i uživit. Co jsi obdržela 
za toto vítězství?
Já si rozhodně nemyslim, že by se 
dalo pákou vydělat. Za vítězství 
jsem obdržela pohár, certifikát 
a nějaký věcný ceny.
Kdo tě k páce přivedl?
K páce mě přivedl brácha. Před 
rokem jsem měla možnost vidět 
mistrovství republiky ve VM a tak 
jsem chtěla zkusit, co to obnáší.
Co na to říkají rodiče?
Rodiče jsou nadšení, podporují mě 
a jezdí se mnou na závody. Moc jim 
za to děkuju.
Jak probíhá tvoje příprava?
V posilovně cvičím s činkama, na 
skotovce (lavice pro bicepsový 
zdvih s fi xovaným loktem – pozn. 
aut.) a přes kladku posiluju zá-
pěstí. Za stolem trénuju techniku 
a rychlost.
Co plánuješ do budoucna?
No tak rozhodně chci příští rok 
obhájit titul a umístit se nejen v ju-
niorkách, ale i v kategorii žen.  -tm-

SFK Vrchovina – FC VM 1:4 
(0:3)
Branky: Buchta – Kratochvíl 2, 
Kučera, Večeřa Z. Sestava hostí: 
Pokorný (82. Simandl) – Večeřa Z. 
(55. Horký J.), Dočkal A., Vysko-
čil, Soutor – Smejkal L., Dvořák 
T., Budzínský (48. Kubiš), Dufek 
– Kučera, Kratochvíl (75. Liška). 
Rozhodčí: Nenadál – Sojka, Žilka.
Zápas na Vrchovině byl malým 
derby týmů z Vysočiny. Domácí 
byli jasným favoritem, který nás 
na podzim bez problémů porazil. 
My jsme nastoupili s dvěma mlad-
šími dorostenci na lavičce, protože 
náš kádr oslabila různá zranění 
a virózy.
První poločas pro nás začal ve 
velkém stylu. Hned v první minutě 
výtečně vykopl gólman Pokorný, 
který našel Kratochvíla. Ten hla-
vou prodloužil na Kučeru, jenž se 
dobře uvolnil a přeloboval branká-
ře domácích. Ve 34. minutě přišel 
náš druhý gól. Opět excelentní pas 
hlavou poslal do volného prostoru 
přesně na nabíhajícího Kratochvíla 
jeho velkobítešský souputník Dvo-
řák, prvně jmenovaný s míčem 
na noze přesprintoval domácího 
obránce a střelou podél gólmana 
nás dostal do dvoubrankového 
vedení. Výborně hrající dvojice 
útočníků Kučera – Kratochvíl si 
minutu před poločasem několikrát 
narazila a druhý jmenovaný zvýšil 
s pěknou střelou k tyči na 3:0 pro 
FC VM. Druhý poločas byl opět 
v naší režii. Domácí měli jen drob-
né šance. Dvě minuty nato vypálil 
Smejkal na branku míč odražený po 
rohovém kopu, jeho střelu zachytil 
Dufek, předal míč „pod sebe“ na 
nabíhajícího Z. Večeřu, a ten bez 
přípravy zavěsil nechytatelnou stře-
lou, která pro náš tým znamenala již 
čtyřbrankové vedení. V 71. minutě 
si náš tým vybral slabší chvilku, 
když domácí zahrávali přímý kop. 
Centr z něj pramenící vyrazil náš 
brankář jen slabě, míč se poletoval 
ve „velkém čtverci“ a následně jej 
domácí propasírovali do naší bran-
ky. Tento moment naše hráče nijak 
nepoznamenal a tlak domácích se 
nekonal. Náš tým si odvezl zcela 
zaslouženě tři body, dobře kombi-
noval, dokázal využít nabídnutou 
přesilovku a udělal další krok za zá-
chranou v MSDD. Kluci si za před-
vedený výkon zaslouží pochvalu 
a poklonu trenérů Libora Smejkala 
a Stanislava Dočkala.      -sme-
SFK Vrchovina – FC VM ml. 
dorost 0:1 (0:1)
Branky: Kozuň. Ž.k. Liška, Smej-
kal. Sestava hostí: Simandl – Partl, 
Kubec, Mucha, Horký M. – Stávek 
– Vítek (56. Kuřátko), Smejkal (79. 
Pospíšil), Kaminaras (64. Wasser-

bauer), Kozuň – Liška (62. Hort). 
Rozhodčí: Sojka – Nenadál, Žilka.
Další utkání nás čekalo v Novém 
Městě na půdě pátého celku v ta-
bulce. Domácí nám nechtěli nic dát 
zadarmo a jejich výšková převaha 
nám dělala vrásky na čele. Snažili 
se okamžitě nakopávat míče za 
naši obranu, která držela po kupě 
a „lajna“ je nikam nepustila a když 
už něco tak to Zdeněk Simandl 
uhasil. Trpělivě jsme zakládali 
jednotlivé útočné akce na půdu sou-
peře, ale jejich ofsajdová past byla 
taky na úrovni. Jejich rozehrávka, 
dlouhý nákop za naši obranu a opět 
trpělivě dopředu a zase nic. Pak 
kluci v poslední třetině prvního 
poločasu převzali opět iniciativu 
a rozehráli svou partii. Po faulu na 
půlce rozehrál Tomáš Stávek míč 
na Slávka Kozuně za obranu domá-
cích ten se prosmýkl do vápna a po 
zemi k tyči načal skóre. Pak jsme 
už dohráli na půlce domácích. Ve 
druhém poločase jsme čekali změ-
nu rozestavení domácích a drtivý 
tlak, ten se opravdu dostavil a naše 
hra se bohužel zúžila na úporné 
bránění jednogólového vedení. 
Kluci se snažili něco vymyslet, 
ale nervozita nám svazovala nohy. 
Na rohy domácí vyhráli 19:2, ale 
to bylo asi všechno co vyproduko-
vali a náš tým si odvezl tři body za 
bitvu. Perfektně zachytal Zdeněk 
Simandl, který i po zranění ve 
starším kádru nenechal kluky na 
holičkách a podržel naše naděje. 
Všichni svou snahou udrželi naši 
jarní neporazitelnost a nezbývá 
než smeknout kšiltovku.       -kub-
SK Bystřice n. Pern. – FC VM st. 
žáci A 1:0 (0:0)
Branka: Nepejchal. Sestava hostí: 
Homola – Bradáč, Štefka, Hladík, 
Fňukal – Pokorný, Polák, Stupka, 
Polanský – Kočí (25. Bárta), Ro-
sický
Klenotem starších žáků FC Velké 
Meziříčí je obranná činnost, neboť 
dostali pouze 3 branky z pěti utká-
ní, ale slabinou je hlavně založení 
útočné akce, s čímž souvisí pohyb 
bez míče a rovněž bojovnost, která 
občas chybí. Bohužel jediná branka 
utkání padla přesně tak, jak byli hrá-
či varováni v poločasové přestávce 
– že může rozhodnout jedna jediná 
chyba zapříčiněná zbytečnou ztrátou 
míče. Bohužel středopolař Stupka se 
přes upozornění chyb nevyvaroval, 
a tak právě po takové ztrátě a sérii 
narážeček nikým neatakovaný 
Nepejchal, který nechal daleko za 
sebou strážce Pokorného, vymetl 
„šibenici“ Homolovy branky. 
SK Bystřice n. Pern. – FC VM ml. 
žáci A 2:4 (0:2)
Branky: Komínek 4. Sestava hos-
tí: Sysel – Horký, Novotný, Hibš, 

FOTBAL – BORY

Borské áčko dopadlo podle mého 
předpokladu. V Křoví dokonce 
katastrofálně. Totéž doma udělalo 
i béčko v náhradním utkání pro 
zrušené první kolo. Ještě, že dorost 
dokázal v těžkém prostředí alespoň 
remizovat a béčko v neděli také 
a naše přípravka nesoutěžně s Jiři-
cemi u Jihlavy doma taktéž.
Bory – Jiřice (přípravka) 2:2 (0:1)
Nesoutěžní utkání v pěkném pro-
středí a počasí. Diváků 40. Z velké 
části z řad rodičů.
Rozsochy B – Bory (dorost) 3:3 
(2:2) 
Proti velmi zdatnému soupeři ales-
poň nakonec dosáhli vyrovnání. Za 
Bory Kaštan, Kříž, Zikmund.
Bory B – Radostín B 1:3 (1:1) 
Diváků 50.
Za velmi studeného a deštivého po-
časí v náhradním utkání dal Láďa 
Březka ve 28.’ naši pěknou branku. 
Ale ve 37.’ měli hosté penaltu. Po-
tom už se naši ke hře téměř nedo-
stali. Branky: Březka – Novotný, 
Minster, Gregar Vítězslav. 
Vlachovice – Bory B 2:2 (0:0) 
Diváků 70.

Borští hráli za velmi pěkného po-
časí se velice dobré sestavě, ale ku-
podivu nebyli tak úspěšní. Poločas 
byl málo herní a bezbrankový. Naši 
sice dali branku, ale rozhodčí Petr 
Švihálek ji neuznal. Ve druhé půli 
hned naši vedli, ale domácí rychle 
vyrovnali a potom zvýšili pěknou 
brankou. Naštěstí před koncem 
Aleš Krčál bezpečně proměnil 
penaltu. 
Křoví A – Bory A 6:2 (2:0)
Diváků 70.
Křovští kupodivu snadno vedli 
2:0. Potom domácí už vedli 3:0, 
když Milan Špaček dal pěkný gól 
z trestňáku. Ale potom už to zača-
lo. Domácí měli dvě penalty a při 
jedné z nich sudí vyloučil i našeho 
brankáře. V závěru Milan dal ještě 
jednu pěknou branku, ale to bylo 
vše. Sázka s Milanem, že v Křoví 
vyhrajeme, tedy vyšuměla do ztra-
cena. Já jsem tvrdil, že prohrajeme, 
ale Milan naopak. Já znám domácí 
posílené brněnskými výbornými 
hráči. Snad to bude příště lepší. 
Našim fandím vytrvale.

-ochr-

Špaček – Chalupa, Drápela, Ráček, 
Benda – Chytka, Komínek. Střídali: 
Pospíšil, Pažourek, Vokurka
Úvod zápasu patřil hostům, ale prv-
ní dvě šance Komínek neproměnil. 
Branek se hosté dočkali v 15. a 20. 
minutě, obě padly z kopačky Ko-
mínka. Závěr poločasu se dohrával 
v režii našich žáků, avšak bez gó-
lového efektu. Na začátku druhého 
poločasu Komínek zkompletoval 
„hattrick“. Domácí korigovali na 
1:3 deset minut před koncem 
z rychlého protiútoku a ještě hůř 
bylo, když jsme o chvíli později 
inkasovali druhý gól téměř z polo-
viny hřiště. Závěr zápasu vyústil ve 
velké drama, které ukončil 5 minut 
před koncem čtvrtým gólem „muž 
utkání“ Komínek.
FC VM ml. žáci B – Slavoj TKZ 
Polná 4:0 (3:0)
Branky: Drápela 2, Šmíd, Liška. 
Sestava domácích: Smejkal – Dvo-
řák, Benda M., Novotný, Jůda 
– Procházka, Benda L., Drápela, 
Liška – Kurečka, Šmíd 
Naše béčko rozhodlo o zisku tří 
bodů již v prvním poločase, když 
třikrát rozvlnilo síť zcela neškodné-
ho soupeře – dvakrát byl úspěšným 
střelcem Drápela a jednou Šmíd. 
Čtvrtý gól zápasu hraného za ne-
ustálého deště přidal po přestávce 
Liška.                                     -kre-
FC VM st. žáci B – Slavoj Polná 
2:3 (1:1)
Sestava: Nedoma, Požárová, Fikr, 
Jurda, Ostrý M. (59.’ Vidlák J.), 
Vidlák M. (69.’ Ostrý Š.), Weiss, 
Prokop, Procházka, Maloušek, 
Babula
Domácí tým pokračuje v rozdávání 
bodů na domácím hřišti. Přístup ně-
kterých hráčů k vlastním utkáním 
stojí za zamyšlení. Hosté vedli 
dalekonosnou střelou Nováka. Za 
domácí vyrovnává přímo z rohu 
Maloušek. V první minutě dru-
hého poločasu po malém důrazu 
bránících hráčů hosté opět vedou 
brankou Jelínka. V 50.’ po chybě 
hostí vyrovnává Bambula.
Dvě minuty před koncem utkání 
má vítězství domácích na kopač-
kách Vidlák M., ale míjí prázdnou 
branku. V poslední minutě naopak 
po chybě obrany vstřílí vítězný gól 
hostí Matějíček.                     -vid- 

Fotbal – přípravka
Minulý týden zahájila svoje soutěže 
také kategorie přípravek.

V krajském přeboru
st. přípravka A ročník 97 

FC VM – Žďár n. S. 1:6, – SK 
Bystřice n. P. 7:0 (branky VM: 
Chevalierová 3×, Vokurka 2×, 
Liška R. 2×, Chalupa L.)

ml. přípravka A ročník 1999 
FC VM – Žďár n. S. 1:3, – SK 
Bystřice n. P. 9:1 (branky VM: 
Chevalier 6× , Kafka 2×, Trnka, 
Chalupa Patrik) 

Po skončení těchto utkání měli na-
stoupit ke svému prvnímu utkání 
jarní části okresního přeboru také 
hráči st. přípravky B ročníku 
1998, toto utkání nebylo sehráno, 
jelikož se soupeř z Křoví nedostavil. 
O víkendu pokračovali hráči 
nejmladší kategorie našeho klubu 
v tomto programu:
V sobotu 26. 4. nastoupilo mužstvo 
ml. přípravky B ročník 2000 na 
domácím hřišti k prvnímu turnaji 
miniligy, ve které všechny svoje 
soupeře přehrálo. 
FC VM – FŠ Třebíč A 7:1, 
– Okříšky 4:0, – Brtnice 6:1, 
– Předín 6:0, – FŠ Třebíč B 13:0 
St. přípravka B r. 1998 se v so-
botu 26. 4. zúčastnila ve Žďáru 
nad Sázavou 4. ročníku série fot-
balových turnajů E-ON ČR junior 
cup určená pro fotbalisty do 10 
let. Největší turnaj v této věkové 
kategorii v ČR, který se hraje pod 
záštitou Karla Poborského, je jeden 
z nejlépe podporovaných turnajů. 
Naše mladé naděje se v počtu 10 
týmů umístnili na celkovém 5. 
místě s těmito výsledky:
FC VM – Křižanov 1:0 (Kořínek), 
– Žďár nad Sázavou 0:1, – Přiby-
slav 1:2 (Chlumský), – Chotěboř 
7:1 (Jelínek 2×, Chlumský 3×, 
Zíval, Pavlidis), – Vrchovina 3:0 
(Kořínek, Chlunský, Pololánik)
Za zmínku také stojí, že na tomto 
kvalitně obsazeném turnaji mezi 
stovkou hráčů obsadil Dominik 
Chlumský z FC VM 1. místo 
v doprovodných fotbalových do-
vednostech a Ivo Starý byl vyhlá-
šen mezi nejlepšími hráči turnaje 
jednotlivých týmů. 
Hned druhý den v neděli 27. 4. na-
stoupili hráči st. přípravky B na 
domácím hřišti k druhému utkání 
jarní části okresního přeboru.
FC VM – Dolní Rožínka 1:1 
(Pololánik)
V tomto utkání, ve kterém domácí 
převážnou část vedli, se nakonec 
s viditelně fyzicky vyspělejším 
soupeřem rozešli s remízou.
Mužstva hrající krajský přebor 
zajížděla v neděli 27. 4. k utkáním 
do Lukavce, kde se střetla jak s do-
mácím týmem, tak s mužstvem 
Humpolce. 

St. přípravka A r. 1997
FK Humpolec – FC VM 2:1 
(Chalupa L.), Lukavec – FC VM 
4:6 (Liška R. 3×, Liška P. 2×, 
Chalupa L.)

Ml. přípravka A r. 1999
FK Humpolec – FC VM 4:2 (Che-
valier, Kudláček), Lukavec – FC 
VM 3:1 (Kavka)
Další program přípravek: 1. 5. 
st. přípravka B r. 98 mezinárodní 
turnaj v Rajhradu, 3. 5. st. a ml. 
přípravka A do Třebíče/Vrchovina, 
4. 5. st. přípravka A r. 98 do Měřína 

-ber-



Učitel opouští gym-
názium, rodiče, kteří 
bydlí v hlavním 
městě a přichází učit 
na venkovskou školu, 
aby tak zapomněl na 
nevydařené milostné 
vztahy a našel znovu 
sám sebe. Postup-
ně získává důvěru 
místních lidí. Jednou 
z nich je svérázná 
statkářka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý syn. Marie žije po rozpa-
du svého manželství smířena s osamělým životem, a proto ji samotnou 
překvapí, když se zamiluje do Učitele. Na návštěvu za Učitelem přijíždí 
Přítel, který však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za 
sebou spáleniště rozvrácených vztahů. Beruška, která do té doby chodila 
s Chlapcem, ho bez rozloučení opouští. Učitel, který cítí vinu, se snaží 
svým přátelstvím pomoci Chlapci vrátit ztracené sebevědomí. O to větší 
zklamání však prožijí Chlapec a Marie, když Učitel neodolá zoufalé touze 
dotknout se Chlapcova těla. Dokážou v sobě hrdinové tohoto příběhu najít 
sílu k odpuštění, potkají nakonec lásku nebo přátelství? Hrají: P. Liška, 
Z. Bydžovská, L. Šedivý, M. Daniel, T. Voříšková, Z. Kronerová, M. 
Krobot. Drama ČR. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné:70, 72 Kč 126 minut

Filmový klub
Čtvrtek 22. v 19 hodin
ŽELVY MOHOU LÉTAT
V utečeneckém táboře na turecko-irácké hranici, kam se stáhli 
Kurdové z okolních vesnic, to vře. Všichni čekají, kdy se tu 
konečně objeví Američané. Ve vyprahlé pustině, kde není téměř žádný 
rádiový či televizní signál, mají informace cenu zlata. Kdyby ovšem bylo 
čím platit! Tady přežívají den za dnem ti nejchudší z chudých.
Třináctiletý Kak, přezdívaný Satelit, se stává nepsaným vůdcem skupiny 
místních dětí, jejichž domovem jsou táborové stany. Většina z nich jsou 
zmrzačení sirotci, kteří mají paradoxně jedinou možnost, jak si vydělat 
trochu peněz – sbírají a prodávají zbylé nevybuchlé nášlapné miny, jimiž 
je zdejší oblast doslova zamořená. V táboře se jednoho dne objeví i bratr 
a sestra z vesnice za kopcem, kteří prožili kruté trauma. Tohle je ta odvrá-
cená tvář války, plná krve, strachu a bolesti, jež dětská srdce proměňují 
v kámen. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary pod názvem I želvy 
létají. Režie: Bahman Ghobadi. Film Francie, Íránu. Původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 40, 75 Kč 98 minut

Pátek 23. v 19.30 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Jejich svět je blíž než si myslíte.
Dobrodružný rodinný fantasy fi lm režiséra Marka Waterse vznikl podle 
stejnojmenné pětidílné knižní série, přibližující dětem svět tajemných 
bytostí, jež jsou všude kolem nás. Některé jsou přátelské, jiné zlé 
a podlé, ale může je vidět jen ten, kdo má kouzelný kámen ke koukání, 
nebo ten, komu plivnul do oka Hejkal. Stejně jisté je, že když se ty zlé 
a podlé rozhodnou vytáhnout do boje, jde o život. A právě to se děje ve 
viktoriánském domě pratety Lucindy (a v jeho okolí), kam se po rozvodu 
rodičů nastěhovali s maminkou Helen desetiletý Jared, jeho dvojče Simon 
a třináctiletá nadšená šermířka Mallory. Praprastrýc Arthur Spiderwick 
tyto bytosti objevil a popsal v Klíči k určování tajemných bytostí kolem 
nás. Knihu sice ukryl, ale Jared ji našel a navzdory varování ji začal číst, 
netuše, že po Klíči touží zlý obr Mulgarath, aby s jeho pomocí ovládl 
svět. – Proti knižní předloze je děj fi lmu jednodušší a kromě slušné dávky 
hrůzostrašných zážitků v podobě bojovných skřetů a mocichtivého obra 
vypovídá o sourozenecké soudržnosti a odvaze. Český dabing. Mládeži 
přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 95 minut

Úterý 27. v 19.30 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Ještě si to užít…
Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného mechanika Cartera Cham-
berse se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých životů však sdílí 
stejný nemocniční pokoj. Během společných rozhovorů zjistí, že mají 
přece jen něco společného – touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá 
než je „nasypou do urny“, a poznat, kdo skutečně jsou. Společně se tedy 
vydají za největším dobrodružstvím svého života, na cestě se stanou 
nerozlučnými přáteli a naučí se, jak brát vzestupy i pády s nadhledem 
a humorem. Každý sdílený zážitek si pak odškrtnou na svém dlouhém 
seznamu přání… Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let. 
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut
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Dětský den
Desátý ročník dětského dne se uskuteční v sobotu 24. 5. 2008 od 14 hodin 

v Šeborově. -it-

Jupiter club Velké Meziříčí vás zve na výstavu fotografi í

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

Pátek 23. května 2008 v 19 hodin

The Rangers teamThe Rangers team
Striptýzová show

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

Takže drahé polovičky nechte doma a pojďte si užít.

Stolová úprava!

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
Rezervace vstupenek od středy 2. dubna 2008,

prodej od pondělí 14. dubna 2008.
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572

nebo programové oddělení JC.

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-

KINO JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – KVĚTEN 2008
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Pátek 2., sobota 3. v 19.30 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH
Milovat je lidské, chybovat je dědič-
né. Nová česká komedie o otcích, 
synech a ženách jejich života.
Příběh fi lmu vychází ze zdánlivě 
banální situace. Syn jde na pro-
cházku se svým otcem… Syn je 
zralý čtyřicátník a žije spokojeně 
se svou přítelkyní. Otci je přes 
sedmdesát. Je bývalý vědec – bio-
log. Klasický intelektuál v dobrém 
slova smyslu. 
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže 
spojuje, je to, že se jdou jednou za 
měsíc společně projít Prahou. Nic-
méně jsou svázáni poutem čtyřiceti 
let společného života. 
V brilantně vedeném dialogu se 
před námi odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity s ním 
spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se staré 
resty, trápení a radosti. Na scéně se objeví Vnuk, o kterém Syn neměl přes 
dvacet let ani tušení. A některé chyby se opakují znovu a znovu. Hrají J. 
Somr, D. Novotný, Z. Stivínová, M. Kroftová, J. Lábus a další. Režie V. 
Michálek. Komedie ČR, mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut

Úterý 6., středa 7. v 19.30 hodin
LET’S DANCE 2 STREET DANCE
Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš…
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street Dance, začne studovat 
na Marylandské škole umění, snaží se zapadnout a přitom si udržet starý 
styl života. Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby 
vytvořili formaci a zvítězili v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak 
žít svůj sen a při tom propojit své dva oddělené světy. Hudební romantické 
drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 98 minut

Pátek 9. v 19.30 hodin
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Partička několika handica-
povaných lidí pod vedením 
rázné psycholožky vyráží 
za svým dalším cílem: 
přesvědčit pětatřicetiletého 
Geira, který po autonehodě 
skončil na vozíku, že by se 
měl přidat k jejich skupině, 
naučit se společně s nimi 
pozitivně myslet a zachránit 
tak své rozpadající se manželství. Psycholožka ale nemá tušení s kým má 
tu čest. Namísto, aby Geir přijal jejich „učení pozitivního myšlení“, vzbou-
ří se tento sebedestruktivní milovník Johnnyho Cashe a válečných fi lmů 
proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až brutální 
upřímnosti, alkoholu a marihuany ovládne celou situaci. Vítejte v „kur-
zu negativního myšlení“! Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti tak 
dochází během jedné noci k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým 
soucitem a zdánlivě osvědčenými metodami léčby duše. Režisér Bard 
Breien smísil skandinávské psychologické drama o mezilidských vztazích 
se sarkasticky černou komedií. Originálnímu tvaru přidává na atraktivitě 
hudební doprovod pro rockové fajnšmekry (Steppenwolf, Nina Simone či 
zmíněný Johnny Cash). Komedie Norsko. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné:69, 71 Kč 79 minut
Úterý 13., středa 14. v 19.30 hodin
BOBULE
Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že 
nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená.
Honza je typický městský fl outek. Jeho kámoš Jirka je podvodníček, který 
rozumu moc nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně 
oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech. Kšeftují 
s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho dne se Honza 
dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. 
Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí, a rozhodne se splnit dědovi 
jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní si tím 
i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem toužil. Hrají: K. Hádek, 
L. Langmajer, M. Roden, T. Voříšková, V. Postránecký, T. Matonoha, M. 
Táborský. Režie T. Bařina. Letní komedie ČR.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 90 minut

Pátek 16. v 19.30 hodin, sobota 17. v 18.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nejnovější fi lm krále českých pohádek Zdeňka Trošky.
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč 
však jejich lásce nepřeje. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta 
jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba 
rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude 
sedlák vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha. Zatím se ale mladík ocitne 
v nemilosti, sedlák ho vyžene a Matěj se dostane až na královský hrad, 
kde probíhá velká soutěž o ruku princezny Rozmarýny. Kdo uhodne tři 
hádanky, stane se jejím ženichem. 
Matěj je chytrá hlava, hádanky má rád a princezniny úkoly pro něj jsou 
hračka. O svatbu s princeznou však nestojí, jeho srdce patří Majdalence. 
Král si chytrého mladíka oblíbí, ale… Pohádka ČR. Hrají: J. Dolanský, 
T. Krchovová, J. Potměšil, M. Táborský, T. Medvecká a další. 
Vstupné: 74, 76 Kč 95 minut

Úterý 20., středa 21. v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
„Každý někoho potřebuje“
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém fi lmu osudy tří hlavních 
hrdinů – Učitele, Marie a Chlapce – jejichž náhodné setkání rozpoutá 
velký příběh lásky, přátelství a odpuštění. Každá z postav si s sebou nese 
tajemství, každá touží po lidské blízkosti.

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

Vstupné: 35 Kč.                                                                        -prog-

dou.

180 Kč.                                        -prog-
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Žákovský orchestr ZUŠ, sólisté a Pedagog Band vás zvou na

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

Vstupné dobrovolné.

Kapela Pocity vystoupila v Dobré Vodě
V pátek 25. 4. se v Dobré Vodě uskutečnil koncert brněnské folkové 

skupiny Pocity. Prožili jsme krásný večer plný písniček z jejich vlastní 
tvorby s vtipným komentářem. Zážitek byl umocněný faktem, že jednou 
ze zpěvaček je naše občanka Lenka Hladíková. Skupina působí na hudební 
scéně zatím krátce, letos postoupila mezi 20 fi nalistů celostátního kola 
Porty, takže časem se budeme možná moci pochlubit, že tahle známá sku-
pina vystoupila na začátku své úspěšné kariéry právě u nás. Každopádně 
mohu říci, že kdo nepřišel, může litovat.                  Marcela Drápelová 

www.premiere.czwww.premiere.cz

www.sms.czwww.sms.cz
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Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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-

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

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-

Setkání rodáků 24. května 2008
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 

našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1958. Srdečně jsou 
zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem městě 
a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí. Prosíme příbuzné a zná-
me o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, kteří žijí mimo naše město 
a spádové obce. Adresy sdělte laskavě na matriku nebo podatelnu městské-
ho úřadu co nejdříve. Děkujeme za spolupráci.                                    -mat-

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

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

 6. 5. přednáška Beseda – Vzpomínky na osvobození r. 1945 Ing. Antonín Dvořák
 beseda 

13. 5. přednáška Beseda pro genealogy – Rodinné kroniky II. díl Vladimír Makovský

Změna programu vyhrazena!

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-

Čtvrtek 15. května 2008v 19.30 hodin

Životní jubilea
Rada města Velké Meziř íčí 

projednala návrh nového systému 
gratulací občanům při dosažení ži-
votního jubilea a schválila hranici 
věku návštěvy jubilantů na 70, dále 

75 let a výše. To znamená, že od to-
hoto roku již nebudou ženy spolku 
Ludmila navštěvovat jubilanty ve 
věku 71, 72, 73 a 74 let. 

-mat-

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-

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-

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 je otevřená ještě dnes v Galerii synagoga, Novosady,
Velké Meziříčí.

3. 5. Pavlov
25. 5.  Borovník

Info: www.renons.cz

Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ

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

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.

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

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

Děkujeme všem, kteří dne 18. 4. 2008 doprovodili na poslední cestě 
paní 

Pavlu Drápelovou
z Velkého Meziříčí.

Vzpomínka

Zaslzely oči, zaplakaly bolem, 
když jsme Ti, Jožko, 
dávali naposledy sbohem.
Dnes jen svíci hořící, 
jen krásnou kytici 
na hrob položíme. 
Tiše se zastavíme, 
tichounce se pomodlíme 
a na Tebe zavzpomínáme. 
Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává. 

Dne 1. května 2008 vzpomeneme 
6. výročí od úmrtí pana 

Josefa Bradáče
z Mostišť. 

Děkujeme všem, kteří nezapomněli 
a vzpomínají s námi. 

Stále vzpomínají rodiče 
a sestry s rodinami. 

2. 5. Moravské Budějovice 
 – Beseda
3. 5. Benetice

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

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

-por-

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.

Dne 1. 5. 2008 uplyne bolestných 
10 let, kdy nás navždy opustil náš 
syn, bratr a strýc 

Stanislav Ochrana. 
Vzpomínají táta, sestry Mirka, 

Lenka a bratr Vlastík. 
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STOLNÍ TENIS

ŠACHY

FOTBAL – DIVIZE

BENFIKA

HÁZENÁ
Poslední dubnový víkend byl ve 
znamení bodové mizérie. Pouze 
mladší žáci dokázali z velkomezi-
říčských týmů bodovat.

I. liga ženy 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – Sokol 
VM 35:26 (14:12)
První poločas byl herně i brankově 
vyrovnanou partií týmů ze spodní 
části prvoligové tabulky. Oba ko-
lektivy, vycházející z důsledné de-
fenzivy, se střídaly ve vedení. Tepr-
ve v závěru prvního poločasu dvě-
ma šťastnými brankami šly domácí 
hráčky do dvoubrankového vedení. 
Po přestávce se Velkomeziříčským 
dařilo ještě do 45. minuty držet 
minimální rozdíl (20:19). Fyzicky 
náročný duel ubral úzkému kádru 
našich hráček příliš sil, a tak závě-
rečná čtvrthodina souboje byla již 
jasně v režii domácích. Naše hráč-
ky neudržely tempo hry. Začaly 
výrazněji chybovat jak v útočných 
tak zejména v obranných činnos-
tech a Havlíčkobrodské rychlými 
protiútoky stanovily výrazný ko-
nečný brankový rozdíl. 7 m – hody 
6/4:3/3, vyloučení 3:5.
Hrály: Lavická, Panáková – Hrů-
zová (11), Hublová (4), Chlubno-
vá (3), Plachetská (3/3), Vidláková 
R. (2), Hammerová T. (1), Fische-
rová (1), Svobodová J. (1). Trenér 
ing. Tvarůžek.

I. liga mladší dorostenky
SK HC Veselí nad Moravou – So-
kol VM 28:25 (15:15)
Poprvé v jarní části se sešel velko-
meziříčský celek takřka komplet-
ní. Do utkání vstoupil sebevědo-
mě a držel si náskok (0:3, 5:7, 7:9, 
11:12, 13:14). Defenzivní činnost, 
však tentokrát nebyla jeho silnou 
stránkou. Houževnatý domácí ce-
lek se držel „na dostřel“, když se 
prosazoval zejména z prostorů kří-
del a přesnou střelbou trestných 
hodů. V závěru prvního poločasu 
jsme efektivně nevyužili přesilovou 
hru a Veselské následně dokázaly 
srovnat stav. Po změně stran přidal 
soupeř na důrazu, začal se častěji 
prosazovat jak v rychlém protiúto-
ku, tak zejména střelbou ze střední 
vzdálenosti a vytvořil si tříbran-
kové vedení (22:19). Prapor našich 
barev v této fázi drželo střelecky 
pouze duo Anna Gebre Selassie 
a Denisa Hladíková, což bylo na 
bojovného soupeře žalostně málo. 
Neexistující rychlý protiútok, mi-
zerná střelecká potence z prostorů 
křídel a zejména „děravá“ defenziv-
ní činnost nás limitovaly v možnos-
ti srovnat nepříznivý stav. V závě-
ru ještě svitla naděje, leč dvě zaho-
zené brankové příležitosti zmařily 
možnost pomýšlet na lepší výsle-
dek. Domácí taktickou hrou v zá-
věru nepřipustili již žádné pochyb-
nosti o svém vítězství. 7 m – hody 
6/6:5/4, vyloučení 2:5.
Hrály: Simandlová-Gebre Selas-
sie (11/3), Hladíková (6), Necido-
vá S. (3), Kupová (2/1), Rousová 
(2), Valentová (1), Svobodová D., 
Bártová, Salašová, Novotná. Tre-
nér ing. Záviška.

II. liga muži
Sokol Juliánov – Sokol VM 36:34 
(21:13)
Domácí celek bojující o udrže-
ní druholigové příslušnosti začal 
utkání s vervou a během úvodní 
čtvrthodiny byl jednoznačně lep-
ší (13:4). Naši hráči po příliš vlaž-
ném začátku změnili obrannou for-
maci a začali klást větší odpor. Do 
poločasu však již nedokázali více 
ubrat z úvodního defi citu. Po změ-
ně stran se náš herní výkon zejmé-
na v útočné fázi rapidně zvedl a vý-
sledkem bylo snížení až na mini-
mální rozdíl. Škoda, že defenzivní 
činnost byla výrazně horší té útoč-
né. I přes snahu jsme se nedokáza-

li vyvarovat chyb a ztrát. Nadšeně 
bojující domácí celek větší vůlí po 
vítězství udržel vedení až do úpl-
ného závěru. 7 m – hody 4/0:7/7, 
vyloučení 5:2.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Šidlo (8/7), 
Chlubna (7), Živčic (7), Večeřa (5), 
Kaštan J. (3), Necid (3), Konečný 
(1), Kaštan P., Kříbala Pa., Kříbala 
Ma. Trenér Vaverka.

II. liga starší dorostenci
TJ Tatran Litovel – Sokol VM 
37:26 (15:14)
Proti ambicióznímu soupeři bojují-
címu o jediné postupové místo jsme 
začali dobře. Využívali jsme nevý-
razný herní projev Litovelských 
a těžili z jejich chyb. Postupně do-
mácí hráči ze sebe setřásli úvodní 
nervozitu a začali se více střelec-
ky prosazovat. Po změně stran byli 
Velkomeziříčští ještě do 40. minuty 
lepším celkem, poté však začal ne-
pochopitelný obrat ve vývoji. Ne-
soustředěný výkon v obranné fázi, 
hrubé chyby v rozehrávce i ledaby-
lé zakončení vedly k tomu, že sou-
peř „chytl obrátky“. Začal se výraz-
něji prosazovat z rychlého protiúto-
ku, když trestal odevzdanost a nai-
vitu našich. Závěrečnou část utkání 
dohráli domácí v exhibičním tempu 
a zdecimovaný tým našich porazi-
li vysokým rozdílem. 7 m – hody 
5/5:5/4, vyloučení 6:6.
Hráli: Kotík, Poul – Večeřa (8), 
Kříbala Ma.(6/2), Fischer (5/2), 
Necid (3), Kaštan J. (1), Strašák 
(1), Konečný (1), Horký (1). Tre-
nér Vaverka.

Divize mladší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 6:10, 
7:11 (4:7), nájezdy 7:3
Velmi dobrý výkon znamenal pře-
svědčivá vítězství, když jsme doká-
zali kolektivním výkonem předčít 
snaživý domácí tým.
Hráli: Janíček, Svoboda J. (2) – Pav-
liš (7), Juránek (6), Horák (3), Vese-
lý (2), Drápela (1), Stupka T., Leč-
bych. Trenér Janíček. 

Divize starší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 41:21 
(23:11)
Domácí celek byl od prvních mi-
nut důraznější v obraně a zejmé-
na přesnější v zakládání útočných 
akcí. Rychlými útoky a nápaditou 
hrou již do poločasu zaznamenal 
výrazný náskok. Po změně stran 
nijak neubral z obrátek a nakonec 
se radoval z vysokého vítězství.
Hráli: Vávra – Krátký (5), Svoboda 
J. (4), Bílek (4), Juránek (3), Veselý 
(3), Pavliš (1), Horák (1), Lečbych. 
Trenér Buchta. 

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 3. května – 11.00 II. liga st. 
dorostenci Přerov, 13.00 I. liga ženy 
Kobylisy, 15.00 II. liga muži Dolní 
Cerekev.                                 -záv-

Tabulky:
II. liga muži

 1. HC Gumár. Zubří SCM 18 15 0    3 652:468 30

 2. SHC Maloměřice 18 14 1    3 552:418 29

 3. TJ Sokol Nové Veselí 18 12 1    5 588:498 25

 4. HC Zlín 18 12 1    5 489:417 25

 5. HK Ivančice 18 11 1    6 567:559 23

 6. Sokol Velké Meziříčí 18    9 0    9 473:511 18

 7. TJ Sokol Telnice 18    9 0    9 474:550 18

 8. TJ Tatran Bohunice 18    7 2    9 521:503 16

 9. SK HC Tišnov 18    5 2 11 514:544 12

10. Sokol Dolní Cerekev 18 v5 1 12 434:543 11

11. TJ Sokol Juliánov 18    2 3 13 432:526    7

12. SK Kuřim 18    1 0 17 418:577    2

I. liga ml. dorostenky
 1. TJ Sokol Poruba 16 15 0    1 453:338 30

 2. HC Zlín 16 13 0    3 429:330 26

 3. TJ Spartak Třebíč 16 12 0    4 456:367 24

 4. TJ Sok. Ostrava Zábřeh 17 11 0    6 482:406 22

 5. TJ Jiskra Otrokovice 16    8 1    7 411:383 17

 6. SHK ZFP Kunovice 18    8 0 10 466:489 16

 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 17    7 1    9 371:473 15

 8. DHK Zora Olomouc 16 v7 0    9 419:443 14

 9. TJ Sokol Karviná 18    6 1 11 372:407 13

10. SK HC Želez. Veselí n. M. 17    3 1 13 365:411    7

11. TJ Tatran Bohunice 17    0 0 17 315:492    0

MSD sk. D
FC VM – FC APOS Blansko 1:1 
(1:0)
Střelci: Staněk (44.) – Němec (90.). 
Rozhodčí Jelínek M., Donneberger 
J., 2 Smekal Roman, bez karet. Se-
stava FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Galia, Průša, Netolický – Krato-
chvíl (73. P. Krejčí), Hort, Pokorný, 
Loup (76. Vyskočil), J. Krejčí (89. T. 
Dvořák) – Staněk. Diváků 620. 
Už v 1. min. kopali domácí trestný 
kop a i když Kratochvíl mířil vy-
soko nad, předznamenali tak ob-
raz hry v úvodním dějství. V první 
čtvrthodině chyběla aktivitě Velme-
zu přesná předfi nální příhra do stran 
nebo centr do pokutového území. 
Poté se hosté osmělili a z trestného 
kopu poblíž šestnáctky mířili těsně 
nad. O chvíli později zakončoval 
Loup, ale Slanina byl na místě. Až 
ve 22. se příznivci domácích dočkali 
první gólové šance. Uprostřed hřiš-
tě operující F. Pokorný našel na pra-
vé straně Horta, ten zase ve vápně 
nabíhajícího Staňka, jenže Slanina 
špičkami prstů stačil vytěsnit Staň-
kův pokus na roh. Pak vážně zahro-
zili i hosté, když Farník prošel přes 
tři protihráče, ale u kolegů pocho-
pení nenašel. Další výraznou šancí 
domácích byl průnik Kratochvíla 
do otevřené obrany Blanska, který 
hosté zlikvidovali za cenu pouhé-
ho rohu. Při něm nejvýše vyskočil 
Staněk, trefi l však jen před branko-
vou čarou stínícího beka. V 38. byl 
nepříjemně zraněn Galia, a mezery 
v obraně využil Farník k nastřele-

ní horní strany břevna. Krátce nato 
zmařil svou šanci Hort, ale hned 
vzápětí mohla radost domácích 
propuknout naplno. Kapitán domá-
cího celku svým typickým manév-
rem našel ve vápně Staňka, který 
poslal Velmez do zaslouženého ve-
dení. Po pauze se karta začala po-
stupně obracet. Hosté se stále více 
tlačili dopředu, byli častěji u míče. 
Do šancí je ale obrana Velmezu ne-
pouštěla. Naopak to byli domácí, 
kteří soupeřův vabank využívali 
k drtivým úderům, kterým chybě-
lo jen více klidu při zakončení, nebo 
k fi nální přihrávce lépe postavené-
mu spoluhráči. Zahazovat gólové 
šance proti tak kvalitnímu soupe-
ři nelze donekonečna. Trest přišel 
v poslední minutě základní hrací 
doby, kdy po nacvičeném signálu 
druhé vlny propadl míč před úpl-
ně volného Němce, který šťastným 
hostům zajistil dělbu bodů.     -ber- 
   1. Blansko 21 15 2    4 47:23 47 

   2. Hulín 22 12 7    3 47:24 43

   3. Velké Meziříčí 22 12 5    5 36:32 41

   4. Žďár n. Sáz. 21 11 5    5 47:33 38

   5. Konice 22 10 3    9 39:31 33

   6. Vyškov 22    8 7    7 32:24 31

   7. Rousínov 22    8 7 v7 29:31 31

   8. Vikt. Otrokovice 22 v9 3 10 36:36 30

   9. Líšeň 22    8 5    9 32:29 29

10. Třebíč 22    8 5 v9 34:33 29

11. Protivanov 22    8 4 10 29:29 28

12. Rájec-Jestřebí 22    6 7    9 26:30 25

13. Boskovice 22    7 4 11 34:46 25

14. Havl. Brod 22    5 6 11 27:42 21

15. Židenice 22    4 7 11 23:38 19

16. Hrušovany 22 3    5 14 25:62 14

FC VM B – Slavoj Třešť 1:1 
(0:0)
Střelci: 73. Halámek (pk.) – 85. Svě-
rák. Sestava domácích: Kučera – In-
vald (60. Souček), Kružík, Střecha 
Lad., Halámek – Jedlička, Ambrož, 
Smejkal, Kafka – Pokorný J. (66. 
Beran), Trnka (76. Jaša). Rozhodčí: 
Zadina – Šťastný, Drahotušská
Třešť je nevyzpytatelné mužstvo, 
které disponuje několika šikov-
nými hráči a ve spodních patrech 
tabulky se krčí jen díky tomu, že 
na domácím hřišti dokázala dosud 
získat neuvěřitelné pouhé tři body. 
Zato venku podává soupeř Benfi -
ky vysoce nadprůměrné výkony, 
a tak naši rezervu nečekal jedno-
duchý zápas. Domácí byli v první 
půli jednoznačně lepším celkem, 
ale vytvořené stoprocentní šance 
zahodili jak Kružík, který osamo-
cen přestřelil z prostoru penaltové-
ho bodu, tak Jedlička, který po při-
hrávce Pokorného sám před branká-
řem prováhal vhodný moment pro 
zakončení, faulován namířil vedle 
a pak už se jen marně dožadoval 
(jakkoliv oprávněného) odpískání 
pokutového kopu. Třešť ukazovala 
již v první půli vysokou herní kvali-
tu, ale vyloženou šanci neměla. 
Po přestávce pokračoval tlak domá-
cích, v gólových příležitostech se-
lhali Trnka, J. Pokorný i střídají-
cí Beran. Hosté mezitím dosáhli 
branky, ale ta nebyla uznána, ne-
boť centrovaný míč Třešťě, který 

gólu předcházel, opustil v průběhu 
svého letu území hřiště. Domácí se 
nakonec vedení dočkali, když ne-
produktiví ofenzivní hráče zaskočil 
nový penaltový exekutor Halámek, 
který potrestal sražení nebojácně 
pronikajícího Berana. Benfi ka však 
soupeře nedokázala dorazit, ale na-
opak se v závěru nevyvarovala lax-
nosti a nepřesnosti, z čehož prame-
nila série nebezpečných příležitos-
tí hostí. Když už kapitán Ambrož 
zaskočil za překonaným Kučerou 
a z další obrovské šance Třešť pře-
střelila, chytračil u postranní čáry 
Souček tak dlouho, až přišel spo-
lu s bolestivým nakopnutím o míč 
a z následného protiútoku hosté vy-
rovnali. Bezprostředně poté mohli 
jít proti otřeseným domácím dokon-
ce do vedení, ale znovu přestřelili. 
V nastavení se znovu dočkali dvou 
nadějných pokusů i naši hráči, ale 
Kafka i Beran mířili mimo, a tak 
se body dělily. 

-kre-
   1. Jaroměřice n. R. 17 14 2    1 33:10 44 

   2. Nová Ves 17 11 4    2 38:18 37 

   3. V. Meziřičí B 18    8 5    5 19:15 29 

   4. Rantířov 18    8 4    6 33:26 28 

   5. Stará Říše 17    9 1    7 22:19 28 

   6. Přibyslavice 17    7 5    5 29:20 26 

   7. Náměšť n. O. 17    8 1    8 26:29 25 

   8. Šebkovice 18    6 4    8 19:23 22 

   9. Kouty 18    6 2 10 20:25 20 

10. Bohdalov 17    5 4    8 25:34 19 

11. Rozsochy 18    4 7    7 22:31 19 

12. Třešť 18    4 5    9 24:28 17 

13. Čáslavice-Sádek 18    4 3 11 15:32 15 

14. Stonařov 18    3 5 10 19:34 14 

ARMWRESTLING

Dne 12. dubna se v Lysé nad La-
bem konalo juniorské mistrovství 
republiky v armwrestlingu. Z Vel-
kého Meziříčí se podařilo kvalifi ko-
vat Lucii Komínkové v kategorii ju-
niorky nad 60 kilogramů, přičemž 
do každé kategorie se kvalifi kuje 
osm nejlepších závodníků ze sezo-
ny a Lucii v nominaci patřilo čtvrté 
místo na obě ruce. I když je v páce 
teprve prvním rokem, v průběhu se-
zony zaznamenala obrovský výkon-
nostní vzestup, za kterým stojí ved-
le silové přípravy hlavně výborně 
zvládnutá technika. Nikdo ale ne-
čekal, že by mohlo být zlepšení ta-
kové, aby vedlo k zisku titulu mis-
tryně republiky, což se překvapivě 

stalo. Lucii se podařilo na levou 
ruku překonat všechny soupeřky, 
které ji ještě během sezony porá-
žely a může se nyní radovat z dobře 
zúročené dřiny. Na pravou ruku bo-
hužel vinou pošramoceného zápěstí 
obsadila až čtvrtou příčku. Nyní má 
před sebou ještě seniorské mistrov-
ství, kam se kvalifi kovala na levou 
ruku a na konec sezony mistrovství 
klubů, na které se náš tým kvali-
fi koval z posledního postupového, 
šestého místa. Závěrem Lucce pře-
jeme hodně podobných úspěchů do 
budoucna. Další info najdete v při-
loženém rozhovoru (na straně 9), 
nebo na webu www.pakavm.com.

Armwrestling VM

Lucie Komínková (zády) – čerstvá mistryně republiky v armwrestlingu 
v kategorii juniorky nad 60 kg.                                                  Foto: -tm-

Krajský přebor družstev 
2007/2008

Utkání posledního (11.) kola = ne-
děle 20. dubna:
Spartak Velké Meziříčí A – Jisk-
ra Havlíčkův Brod A 2:6
Body domácích: Jan 1 – Mgr. Mejz-
lík a Bárta po 0,5 – Kopr, ing. Ne-
doma (C), Janák Jos., Čtveráček 
a Mrazík 0 bodů
Letošní sezona, pro velkomeziříč-
ské hráče celkově velmi úspěšná, 
měla svou derniéru právě o mi-
nulém víkendu. Naši se tentokrát 
doma utkali se svými spodněj-
šími sousedy z tabulky, a proto 
se zdálo být nad slunce jasné, že 
souboje druhého Meziříčí se tře-
tím Brodem přinesou zajímavou 
a napínavou podívanou. Nakonec 
ale hosté, kteří našim v tabulce 
dýchali zezadu na krk již několik 
kol, v Káblovce velmi překvapili 
a poměrně jednoznačně zvítězili. 
Nachytali Velkomeziříčské hodně 
v děravých nedbalkách a po této až 

nečekaně vysoké výhře jim našin-
ci musejí přepustit druhou příčku, 
přičemž se sami ocitají na oné de-
fi nitivně třetí. Nic nebylo platné, že 
Jaroslav Jan vtipně překonal samot-
ného předsedu krajského šachového 
svazu „Vysočina“ Václava Paulíka,  
ani že Mgr. Mejzlík s černými vy-
dobyl remízu na mimořádně silném 
matadorovi Vinczem…
Přesto naši zasluhují za celou letoš-
ní sezonu velkou pochvalu a podě-
kování; to konkrétně dostávají od 
svého kapitána ing. Michala Nedo-
my, který byl s jejich výkony velmi 
spokojený. Celoroční bilance týmu 
VM A je totiž vysoce aktivní: 11 
utkání/8 výher – 0 remíz – 3 prohry/
skóre 54:34/24 úhrnných bodů/41 
vyhraných partií. Zatímco před 
startem seriálu jedenácti kol kraj-
ského přeboru se důvodně obáva-
li, že jim mezi dvanácti týmy bude 
hrozit sestup do krajské soutěže, 
nakonec se alespoň načas zapojili 
do postupových bojů o 2. ligu (v ša-
chu momentálně divize neexistuje), 
i když bez sladké odměny.         -vp-

1. květnová rodinná vyjížďka na kole
Vezměte kola, vozíky, trail gatory a vyrazte s námi na výlet 
s dětmi!!!
V neděli 4. 5. 2008 (v případě nepříznivého počasí najdete bližší in-
formace na tel.: 603 372 045 či jkcyklo@seznam.cz), ve 13.30 před 
marketem PLUS ve Velkém Meziříčí, nenáročnou trasou údolím 
Oslavy. Délku trasy domluvíme na místě.

V neděli 20. 4. se uskutečnil v Pel-
hřimově v pořadí 6. bodovací turnaj 
starších žáků kraje Vysočina.  Tur-
naje se zúčastnilo 23 hráčů z 8 od-
dílů. Z našeho velkomeziříčského 
regionu se turnaje zúčastnil pouze 
Tomáš Nevrtal. 
Výsledky: 1. Daniel Páral (Třešť), 
2. Jan Pluhař (H. Brod), 3. Vojtěch 
Jírů (Pelhřimov), 4. Tomáš Nevr-
tal (Lhotky)
V neděli 11. května se v Jihlavě 

uskuteční závěrečný turnaj sezony 
turnaj pod názvem TOP 8. Na tur-
naj je nominováno osm nejlepších 
starších žáků kraje Vysočina. Z na-
šeho velkomeziříčského regionu se 
na turnaj TOP 8 probojovali dva 
zástupci, a to Jan Bazala z Osla-
vice a Tomáš Nevrtal ze Lhotek. 
Dalšího úspěchu pro stolní tenis 
v našem regionu dosáhl Jan Baza-
la, byl nominován krajským svazem 
na mistrovství ČR staršího žactva, 
které se uskuteční 24.–25. května 
v Mostě.                                   -pl-

SPORT TÉŽ 
NA STRANĚ 9.

Soutěž mladých hasičů
a 38. ročník Memoriálu Jaroslava Vaňka

Sbor dobrovolných hasičů ve Vel-
kém Meziříčí si vás dovoluje pozvat 
na sportovní odpoledne a soutěžní 
noc na Náměstí ve Velkém Meziří-
čí. Dne 3. května 2008 od 14 ho-
din proběhne v rámci oslav 600 let 
od získání plných městských práv 
města Velké Meziříčí na náměstí 
soutěž mladých hasičů v požárním 
útoku. Ve večerních hodinách vy-
střídají hasičské mládí družstva žen 
a mužů, která budou usilovat o nej-
lepší čas v téže disciplíně požárního 
sportu. Soutěží ve Velkém Meziříčí 
odstartuje 13. ročník seriálu soutě-
ží Žďárské hasičské ligy. Věřím, že 

38. ročník soutěže Memoriál Jaro-
slava Vaňka přinese napínavou po-
dívanou pro všechny příznivce ha-
sičů i soutěžní družstva.
Hasiči z Velkého Meziříčí vás zvou 
ke zhlédnutí této soutěže a vaše děti 
k soutěžení v hasičských a doved-
nostech disciplínách. Občerstvení 
bude zajištěno v prostoru náměstí.
Zároveň se omlouváme občanům 
bydlících na náměstí za zvýše-
nou hladinu hluku v době soutěže 
a upozorňujeme na uzavírku ná-
městí v uvedený den od 12 do 1 ho-
diny po půlnoci.

starosta SDH VM


