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

Začátek v 17 hodin u památníku.

Doprava je zajištěna autobusem – odjezd v 16.30 hodin od Jupiter clubu 
se zastávkou U Smrčkových.

Organizováno ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu.
Srdečně zve starosta města.

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

Dámská trendová móda
halenky, trika, tuniky

pánské košile
spodní prádlo

kabelky

Žákovský orchestr ZUŠ, sólisté a Pedagog Band vás zvou na

Dnes, 7. května 2008 v 19 hodin,
velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Jedinečná příležitost vidět učitele jinak, než je znáte.

Vstupné dobrovolné.

Liga proti rakovině pořádá 

Město Velké Meziříčí 
pořádá
14. května 2008 na náměstí

PEČUJETE O SVÉ OČI?
Otto Němec – optik,

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

pro vás připravil

20% slevu z celé zakázky
při zakoupení

samozabarvovacích čoček
TRANSITIONS

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

Znáte z TV reklamy!!!

nově
otevřeno

V květnu 2008: 
– všechna kola na splátky bez navýšení!!!
– tyč TRAIL GATOR 2.190 Kč 
– vozík pro děti JERRY za 5.990 Kč 
Novosady 96/48, Velké Meziříčí 
www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz

Zařízený salon z devatenáctého 
století se sedací soupravou, kuřác-
kým a šicím stolkem, plamenný 
meč symbolizující hrdelní právo či 
předměty připomínající jednotlivá 

Muzeum otevře nové expozice „Ve znamení sedmi per“
řemesla. To jsou jen některé z ex-
ponátů, které přibližují historii 
Velkého Meziříčí. Právě s dějinami 
města se budou moci návštěvníci 
muzea seznámit v nové regionální 

expozici „Ve znamení sedmi per“.
„Výstava je rozdělena do jednot-

livých celků věnujících se například 
domácnosti, řemeslům, spolkům či 
kultuře. Část také přibližuje osob-
nosti Velkomeziříčska,“ popsala vý-
stavu její autorka Marie Ripperová.

Časová osa připomene významné 
události od první zmínky o městě až 
téměř po současnost. Sbírkové před-
měty jsou především z doby pozděj-
ší, nejvíce exponátů pochází z osm-
náctého a devatenáctého století. 

Regionální výstava má také 
svoje „nej“. „Nejmenší jsou určitě 
hřebíčky a fl oky ze ševcovské dílny, 
ty mají zhruba centimetr. Naopak 
mezi největší předměty se řadí se-
dací souprava a nástěnný taneční 
pořádek. Nejstarší je pak madona 
ze čtrnáctého století,“ vyjmenovala 
zajímavé exponáty autorka.

(Pokračování na straně 2.)

Ve středu 14. května 2008, i v našem městě. 

Téma: Význam HPV vakcinace u dívek a samovyšetření varlat u chlapců
Heslo: Dnešní děti – zítřejší svět.

Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Náměstí bude po celý den 
uzavřeno
pro vjezd vozidel – s výjimkou 
zásobování.

Nahlédli hasičům do „kuchyně“

Příprava výstavby nového domova pro seniory ve 
Velkém Meziříčí začíná nabývat konkrétní podoby. 
Radní kraje Vysočina Jiří Vondráček představil zá-
kladní studii nového objektu. Ta počítá s kapacitou 
osmaosmdesáti lůžek ve dvou propojených budovách 
v Čechových sadech. V každé tedy bude kolem čty-
řiceti klientů. 

Kraj Vysočina, jako zřizovatel Domova pro seni-
ory ve Velkém Meziříčí, již v březnu podal žádost 
o zařazení připravovaného projektu do státního 
registru investic na ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Výsledek bude znám ve čtvrtém čtvrtletí to-

hoto roku „Pokud z ministerstva dostaneme příslib 
veřejných fi nancí, můžeme začít stavět,“ potvrzuje 
Jiří Vondráček. Přibližně jde o projekt za 132 mili-
onů korun, při předpokládaných nákladech ve výši 
jednoho a půl milionu korun na jedno lůžko. Město 
Velké Meziříčí přitom kraji poskytne zainvestova-
ný pozemek vedle domu s pečovatelskou službou. 
„Blízké sousedství obou zařízení bude výhodné. 
Umožní tak jejich propojení způsobem, že si budou 
moci v případě potřeby vzájemně poskytovat služby,“ 
dodává Vondráček. 

(Pokračování na straně 2.)

Kraj připravuje stavbu nového domova 
pro seniory v Čechových sadech

Budova na Hornoměstské ulici, v níž dnes sídlí domov pro seniory, byla v padesátých letech minulého století 
postavena původně jako administrativní, pro potřeby tehdejšího okresního úřadu Velké Meziříčí. 

Foto: Martina Strnadová

K svátku matek, který připadá 
na 11. 5., se konají tyto akce:

10.00 – náměstí Velké Meziříčí – 
maminkám k svátku hraje Vese-
lá sedma (blíže str. 5)

10.00 – víceúčelová místnost 
v budově ÚSP Křižanov – Be-
sídka ke Dni matek

14.00 – Špitálek Velké Meziříčí 
– besídka dětí a mládeže (blí-
že str. 8)

15.00 – Jupiter club Velké Mezi-
říčí – kulturní pásmo k oslavě 
Dne matek (blíže str. 8)

Prohlédnout si zázemí i vyba-
vení hasičů a seznámit se s jejich 
náročnou prací mohli všichni, kdož 
měli zájem. Od pátku 2. května do 
neděle 4. května totiž probíhaly 
dny otevřených dveří na stanicích 
Hasičského záchranného sboru 
(HZS) kraje Vysočina. Od osmé 
hodiny ranní až do páté odpolední 
zájemci mohli projít kteroukoli z je-
denadvaceti stanic profesionálních 
hasičů v našem kraji. Ty se podle 
informací tiskové mluvčí HZS kraje 

Vysočina Denisy Vrbové nacházejí 
v Jihlavě, Polné, Třešti, Telči, Hav-
líčkově Brodě, Ledči nad Sázavou, 
Světlé nad Sázavou, Chotěboři, 
Pelhřimově, Pacově, Humpolci, 
Kamenici nad Lipou, Třebíči, 
Hrotovicích, Jemnici, Náměšti nad 
Oslavou, Moravských Budějovi-
cích, Žďáru nad Sázavou, Velkém 
Meziříčí, Velké Bíteši a Bystřici 
nad Pernštejnem. „HZS kraje se 
touto akcí v rámci Měsíce května 
– měsíce požární ochrany snaží 
o propagaci požární ochrany mezi 
veřejností. Prohlídky a návštěvy lze 
pak využít i k preventivně-výchovné 
činnosti,“ shrnula stručně důvody 
pořádání zmíněné akce Vrbová. 

Lidé si v uvedené dny mohli 
přijít prohlédnout budovy bez 
předběžného ohlášení, ale také 
na základě předem dohodnutého 
dne a hodiny, například když šlo 
o skupinovou prohlídku. „Samo-
zřejmě si lze domluvit i jiný termín 

návštěvy,“ dodala tisková mluvčí 
s tím, že telefonické kontakty jsou 
k dispozici na webových stránkách 
www.hasici-vysocina.cz.

Sídlo hasičů v hasičské zbrojnici 
nad gymnáziem ve Velkém Mezi-
říčí si přišli v uvedené dny prohléd-
nout jak dospělí zájemci, tak děti 
z mateřských a základních škol, ale 
také studenti. „Lákadlo je to pocho-
pitelně také pro maminky s dětmi,“ 
doplnil jeden z hasičů. Lidé se dota-
zovali mimo jiné i na to, jak moc je 
náročný zásah například na dálnici 
při hromadných haváriích či jak se 
hasiči, ač profesionálové, vyrovná-
vají s tím, když jim pod rukama 
umírá člověk. „Je to stresující. 
Zvlášť, když jde o dítě,“ přiznávají 
hasiči, kteří mohou využít psycho-
logických kurzů pro ně určených. 
Zejména mužskou část pak zajímala 
požární technika, ponejvíce velké 
automobily a novinky, jež se při 
práci hasičů objevují.    Iva Horká

Novosady 83, Velké Meziříčí

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM
V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)
…jsme tady 10 let
– rododendrony, azalky, 
– zakrslé jehličnany, převislé dřeviny,
– skalničky, trvalky, okrasné trávy,
– popínavé rostliny,
– dřeviny na živé ploty.

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

Kraj připravuje stavbu
nového domova pro seniory

(Pokračování ze strany 1.)
Budova na Hornoměstské je v havarijním stavu

Problémem domova pro seniory ve Velkém Meziříčí se kraj Vysoči-
na začal zabývat zhruba před rokem a půl. Tehdy statik zjistil závažné 
nedostatky na budově na Hornoměstské ulici. Nosná konstrukce stropů 
je nevyhovující. Objekt z padesátých let byl postaven s využitím nedoko-
nalé technologie – monolytické stropní konstrukce. Statik proto stanovil 
dvouletou lhůtu pro užívání budovy domovem pro seniory. „Snížili jsme 
proto stav klientů domova ze sto osmdesáti na sto čtyřicet pět, čímž je 
zatím objekt dostatečně zajištěn a klienti i personál mohou být v klidu,“ 
podotýká Vondráček s tím, že kraj začal řešit, zda bývalou administra-
tivní budovu rekonstruovat pro potřeby domova, či raději postavit nový. 
Rekonstrukce objektu, kde chybí sociální zařízení na pokojích a další, 
se jevila nevýhodná. Pro stavbu nového domova rozhodlo také to, že 
město projevilo o budovu na Hornoměstské zájem k budoucímu využití 
městským úřadem. 

Velké Meziříčí je na prvním místě
Vedle Velkého Meziříčí řeší kraj Vysočina ještě problém rekonstrukce 

podobného zařízení ve Ždírci u Jihlavy a projekt domova pro seniory 
v Jihlavě, ale Velké Meziříčí je prioritou kvůli havarijnímu stavu. „Do-
konce abychom byli vstřícní vůči státu, navrhli jsme zapojit v prvním 
roce krajské prostředky a státní teprve až 2010,“ potvrzuje Vondráček 
a dodává, „navíc je možnost získat až pětasedmdesátiprocentní dotaci od 
státu s tím, že my bychom platili pětadvacet procent. A my jsme navrhli 
poměr sedmdesát ku třiceti,“ dodává Vondráček. 

Nový domov pro seniory v Čechových sadech by se mohl v ideálním 
případě začít stavět již v příštím roce a roku 2010 by mohlo být hotovo. 
V novém zařízení se počítá i se zavedením tak zvané odlehčovací služby. 
Jde o krátkodobé pobyty pro klienty, kteří jsou jinak v rodinách, jež se 
o ně celoročně starají.                                                Martina Strnadová

Muzeum otevře nové expozice
„Ve znamení sedmi per“

(Pokračování ze strany 1.)
Téměř všechny předměty jsou 

ze sbírek muzea. Výjimku tvoří 
pouze madona zapůjčená od vel-
komeziříčského farního úřadu 
a archiválie z místní pobočky 
státního okresního archivu.

Regionální expozice
dlouho chyběly

„Poslední výstava, která by takto 
souhrnně mapovala historii Velko-
meziříčska, zde byla před rokem 
1980,“ sdělila ředitelka muzea Irena 
Tronečková. Poté ucelenou instala-
ci nahrazovaly jednotlivé výstavy. 
Nebyl to ovšem přehled historie 
regionu, jak tomu bude nyní.

„Snažili jsme se využít nové vý-
stavní trendy, které v muzejnictví 
v současné době panují. Instalace 
je do místnosti vestavěna tak, aby 
prostor rozbila. Nemá vítězit ar-
chitektura místnosti nad samotnou 
výstavou, ale naopak,“ popsala 
nové prostory Irena Tronečková. 
Nově navržené expozice se nachá-
zejí v pěti sálech. Patří k nim ještě 
další dvě místnosti, kde je vystaven 
kubistický nábytek architekta Pav-
la Janáka. Jde o reinstalaci původní 
výstavy. Do těchto prostor také při-

budou dva obrazy Emila Filly, které 
zapůjčila Národní galerie. Celkově 
se expozice rozkládá asi na 360 
metrech čtverečních, což je necelá 
polovina výstavních prostor druhé-
ho patra, kde se výstava nachází. 
Expozice za více než milion korun

Částka na zařízení pěti zcela no-
vých výstavních sálů se vyšplhala 
zhruba na 1.200.000 korun. „Od 
města jsme dostali účelovou dotaci 
870 tisíc korun, ze svého inves-
tičního fondu jsme hradili zhruba 
300 tisíc korun. Z grantového pro-
gramu Klenotnice Vysočiny jsme 
získali okolo padesáti tisíc korun, 
které jsme použili na obnovu salo-
nu z druhé poloviny devatenáctého 
století,“ popsala způsob fi nancová-
ní ředitelka. Zrestaurování fresek 
ve výši 200 tisíc korun pak hradili 
sami majitelé zámku, tedy rodina 
Podstatzky-Lichtenstein.

Poprvé bude expozice veřejnos-
ti představena v neděli 11. května 
od 9 do 17 hodin. Po celý den si 
zájemci budou moci výstavu pro-
hlédnou zdarma. Zpřístupněny bu-
dou pouze prostory druhého patra, 
zámecké pokoje zůstanou ten den 
uzavřeny.                                 -luk-

Zprávy z jednání Rady města ze 30. 4. 2008 
 1. Rada města souhlasila s ukončením pronájmu části pozemku parc. č. 

2437/1 o výměře 16,75 m2, v k. ú. VM (autobusové nádraží) ke dni 31. 
5. 2008 pro Kristýnu Janouškovou a současně souhlasila se zveřejně-
ním záměru pronájmu tohoto pozemku za účelem komerčního využití.

 2. Rada města souhlasila se vstupem na pozemek parc. č. 5646/2, k. ú. 
Velké Meziříčí za účelem vybudování kabelové přípojky NN pro VDJ, 
pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár n. S.

 3. 1. Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 10 tis. Kč – § 2321 podíl města na úhradu nákladů při 
    odstranění havárie kanalizace na ulici 
    Čechova
2. Zdroj: 40 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
 Rozdělení: 40 tis. Kč – § 3111 likvidace a přepojení septiku v MŠ 
    Olší nad Oslavou
3. Zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
 Rozdělení: 20 tis. Kč – § 5512 zásahová jednotka SDH Mostiště
4. Zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 3 tis. Kč – § 3330 dotace Římskokatolické farnosti 
    Velké Meziříčí pro Spolek Ludmila 
 Účel:   květinové dary ženám v Domově pro 
    seniory ve Velkém Meziříčí ke Dni matek

 4. Společnost 75H s. r. o., která má v pronájmu nebytový objekt v Areálu 
zdraví, požádala o pronájem celého Areálu zdraví. V této souvislosti 
Rada města schválila dohodu o ukončení smlouvy o podnájmu mezi 
TSVM s. r. o. a uvedenou společností.
Dále projednala a schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a bytu a smlouvy o nájmu pozemků ve sportovním Areálu 
zdraví mezi městem Velké Meziříčí a společností 75H s. r. o.

 5. Rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění dočasného umís-
tění evakuovaných pacientů s Nemocnicí sv. Zdislavy, a. s. Mostiště. 
Jde o řešení v případě krizových situací.

 6. Rada města souhlasila  se zveřejněním záměru pronájmu nebytových 
prostor v objektu na ulici Poštovní 1663/3 ve Velkém Meziříčí za 
účelem poskytování vzdělávání.
Jde o patro budovy o velikosti zastavěné plochy 1 007 m2. 

 7. Rada města byla seznámena s informacemi o připravovaných akcích 
k výročí města a souhlasila s částečným nebo úplným uzavřením 
náměstí v předmětných dnech.

 8. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. IP 21e – stání 
na chodníku v ulici Krškova Velké Meziříčí. 

 9. Rada města nesouhlasila s povolením vyhrazení dvou parkovacích míst 
u tělocvičny ZŠ na ulici Bezděkov pro žadatele z předmětné lokality.

10. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. B4 – zákaz 
vjezdu nákladních automobilů + E12 – vjezd na povolení MěÚ na 
místní komunikaci v ulici Příkopy. 

11. Rada města schválila přidělení dvou bytů v DPS na ulici Zdenky 
Vorlové na doporučení odboru sociálních věcí a Sociálních služeb 
města Velké Meziříčí.                      Ing. František Bradáč, starosta

V ulicích bude znít švédština
Ve dnech 7. – 14. května 2008 proběhne ve Velkém Meziříčí mezinárodní 

výměna mládeže – projekt s názvem „Getting kNOw”, který je organizo-
ván pod záštitou starosty města Velkého Meziříčí ing. Františka Bradáče 
ve spolupráci se studenty z partnerského města Vansbro (SE). Účastní se 
jí celkem 34 studentů. Mladí lidé z České republiky (především studenti 
místního gymnázia) a Švédska se budou zabývat hlavně historií a osudy 
Židovské komunity v ČR a ve Velkém Meziříčí, bojem proti rasismu 
a xenofobii, interkulturním dialogem a aktuálními problémy mládeže ve 
světě. Prohlédnou si město, zámek, Balinské údolí, zavítají i do některých 
místních středních škol a navštíví také Terezín a Prahu (židovské město). 
Na radnici budou přivítáni starostou města a budou diskutovat o možných 
formách mezinárodní spolupráce partnerských municipalit. 

Tento projekt bude fi nančně podpořen Evropskou komisí prostřednic-
tvím programu Mládež v akci. Cílem programu Mládež v akci je podpora 
a rozvoj neformálního vzdělávání.                                                     -šve-

Drama v kostce. Pomalá a smut-
ná píseň, pokud možno o lásce. 
Anebo píseň vo něčom. To všechno 
je šanson. Může mít ale sto dalších 
přirovnání, jež budou odvislé od 
interpretova podání a nepochybně 
bude záležet i na posluchači, jak 
tento styl hudby přijme, čím ho 
osloví. A tak ač jsou doby Edith Piaf 
a Juliette Gréco nenávratně pryč, 
esprit francouzského šansonu se 
nevytratil. Potvrzuje to mimo jiné 
známá francouzská herečka Chan-
tal Poullain, která patří dlouhodo-
bě k opravdovým hvězdám českého 
fi lmu, ale i divadla. Do povědomí 
nejširší veřejnosti se zapsala též 
jako někdejší manželka komika 
Bolka Bolívky.

A ta, jak se zdá, rozhodla se 
nést šansonové poselství dál. Na 
podzim 2007 totiž vydala svoje 
první cédéčko klasických šansonů, 
které se jmenuje právě Chansons. 
U příležitosti jeho vydání vyrazila 
na turné, obklopena doprovodnou 
kapelou sestavenou výhradně pro 
tyto koncerty. Pro místní bude jistě 
příjemným zjištěním, že se v uvede-
ném týmu objevuje velkomeziříč-
ský muzikant. Je jím ředitel zdejší 
základní umělecké školy (ZUŠ) 
Martin Karásek, který Chantal 
Poullain doprovází svojí hrou na 
akordeon. Absolvoval zatím dva 
koncerty, v Jeseníku a Šumperku, 
a na další se chystá. Jeden takový 
by měl proběhnout 19. září 2008 
ve Žďáře nad Sázavou. Je možné, 
že se Chantal s koncertní kapelou 

– a tím i s akordeonistou M. Ka-
ráskem – objeví také ve Velkém 
Meziříčí. „Zatím je vše v jednání 
se zpěvaččiným manažerem, bude 
záležet na podmínkách, jaké nám 
budou nabídnuty,“ podává předběž-
né vysvětlení Milan Dufek, ředitel 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, 
kde by se eventuální vystoupení ko-
nalo. Pokud ano, mají se posluchači 
na co těšit. Jak náš týdeník infor-
moval sám M. Karásek, jde o téměř 
dvouhodinový koncert bez pře-
stávky, na němž se kromě Chantal 
objevuje i písničkář Jiří Vondrák. 
Ten před lety vydal taktéž hudební 
nosič se šansony. A už tehdy se na 
natáčení Vondrákova titulu podílel 
Martin Karásek, rovněž s akorde-
onem. Nyní, po čase, došlo opět 
na spolupráci. „Akordeonový part 
na vlastním cédéčku Ch. Poullain 
ale nahrál Jaromír Zámečník. Mě 
přizvali k účasti na některých kon-
certech,“ odpovídá ředitel ZUŠ na 
otázku, jak se do týmu dostal, a do-
dává, „musím říct, že si této nabídky 
vážím. Osobně mám tento typ hudby 
rád a šansony v hereččině podání 
jsou vskutku originální a nádherné. 
Je to dané patrně tím, že je rodilá 
Francouzka, navíc s nezaměnitel-
ným hlasem.“

Podle slov M. Karáska na obou 
jím odehraných koncertech zazněla 
většina skladeb z nového cédéčka, 
přičemž první a poslední část vy-
stoupení patří Chantal Poullain, 
uprostřed ji střídá Jiří Vondrák. 
Oba protagonisté si svoje písně 

také uvádějí mluveným slovem. 
Muzikanti se sešli jiní při nahrá-
vání nosiče a jiní zase na turné. Na 
něm je nástrojové obsazení velmi 
pestré, sestavené z klavíru, houslí, 
akordeonu, violoncella, příčné fl ét-

Hraje se Chantal Poullain

ny, kytary a bicích. Skvělé složení. 
Víc není třeba. Jen všechno slyšet…
Když ne na koncertě, tak alespoň 
na desce. A ta je k mání za zhruba 
270 korun – mimo jiné také v in-
ternetovém obchodě.   Iva Horká

Ředitel základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí Martin Karásek 
(vlevo) doprovází na koncertu Chantal Poullain a Jiřího Vondráka. 

Foto: archiv MK

Pro 
všechny, 
kdo si stě-
žují na po-
časí, máme 
malou při-
pomínku 
z historie. 
Před 55 
lety, ráno 
10. květ-
na 1953, 
vypadaly 
zahrady 
v našem 
městě prá-
vě tak, jak 
to zachyti-
la fotogra-
f ie Karla 
Janíčka. 
Letos nás, 
doufejme, 
sněhové 
bouře už 
nezaskočí.                                                            

-ripp-

Na letošní oslavy města
můžete pohlédnout z věže

Věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí bude letos opět ote-
vřena pro veřejnost. Po loňské nucené pauze, kdy probíhala oprava fasády 
a trámoví věže, budou moci první zájemci vystoupat nahoru již 1. června. 
Lákavé vyhlídky z výšky čtyřiatřiceti metrů si budou moci návštěvníci 
užívat až do konce letních prázdnin, tedy 31. srpna, vždy od pondělí do 
pátku od 9 do 17 hodin v neděli pak od 13 do 17 hodin. Vstupné zůstá-
vá i pro letošek deset korun. „Zájem o návštěvu věže očekáváme velký 
vzhledem k oslavám města,“ podotýká starosta František Bradáč. „Pro 
průvodcovskou službu využijeme nezaměstnané z úřadu práce,“ dodává 
Bradáč. Věž je přístupná veřejnosti od roku 2005. Za jednu sezonu ji na-
vštívilo pět až šest tisíc lidí. Každý přitom musí vystoupat sto padesát pět 
schodů na ochoz. Cestou se může podívat na šest zvonů, z nichž největší 
je svatý Mikuláš, nebo jak vypadá zevnitř největší prosvětlený ciferník 
v České republice. O celkové výšce věže pak existují dva údaje – 68 a 69 
metrů.                                                                     Martina Strnadová

Rekonstrukce krajské komuni-
kace II/602 přes Velké Meziříčí 
pokračuje Hornoměstskou ulicí. 
V pondělí 5. května bylo předáno 
staveniště dodavateli a ještě v ten 
samý den začalo sdružení firem 
Colas – Strabag frézovat vozovku. 
Přes Hornoměstskou až daleko 
na Mýto a na druhou stranu na 
Novosady se proto tvořily dlouhé 
kolony aut, která pracovníci doda-
vatelské fi rmy pouštěli kyvadlově.

Oprava úseku silnice od světelné 
křižovatky při vjezdu na náměstí až 
po odbočku na Uhřínovskou ulici 
zkomplikuje některé akce k osla-
vám 600. výročí města. Zástupci 
města se snažili dojednat s inves-
torem, krajem Vysočina, odsunutí 
začátku akce až na srpen. Investor 

ani dodavatel s požadavkem ne-
souhlasili z důvodu nutné časové 
rezervy pro případné komplika-
ce. Na akci jdou totiž i evropské 
peníze a předem dané termíny 
je proto nutné dodržet. „Dostali 
jsme z kraje Vysočina stanovisko, 
že alespoň o víkendech, kdy jsou 
plánovány některé akce, se podle 
možností na Hornoměstské nebude 
pracovat. Stejně tak 14. května bě-
hem gastrodne nebudou omezovat 
provoz, aby nedošlo k dopravnímu 
kolapsu,“ informoval starosta Fran-
tišek Bradáč. Oprava celého úseku 
od světelné křižovatky až k Mc-
Donaldu u Stránecké Zhoře má být 
hotov do konce června, tedy ještě 
před hlavními oslavami.

Text a foto: Martina Strnadová

Meziříčské obtěžuje
další dopravní omezení

Chantal Poullain – Chansons
Na cédéčku je celkem jedenáct písní, převzatých i nových, které se 
směle mohou postavit vedle jejích slavných francouzských kolegů, 
jako Juliette Gréco, Charles Trenet, či Serge Gainsbourg.
Nechybí ani očekávaný hit Co s námi bude dál – duet s Ol-

dřichem Kaiserem, po jehož boku Chantal exceluje v di-
vadle Ungelt ve hře Šest tanečních hodin v šesti týdnech.
Producentem CD je Jiří Vondrák, televizní režisér a autor jejího po-
sledního dokumentu České televize Uprostřed běhu. Pro hudební do-
provod na CD vybral špičkové hudebníky z brněnské fi lharmonie pod 
vedením klavírní virtuozky Šárky Králové. První dva texty napsané 
samotnou Chantal Poullain, mistrovsky zhudebnil Dan Fikejz.  -int-
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OKÉNKO KRAJE
Cestu z Velkého Meziříčí do San-

tiaga de Compostela plánovali dva 
roky a pak ji v pěti etapách ušli bě-
hem pěti let (2003–2007). Našlapali 
3300 kilometrů za 118 dní. Přitom 
před tím na své vůbec první trase 
ušli snad jen deset kilometrů a říka-
li si, že je to jejich konec. Jít pěšky 
není stejné jako jet třeba na kole. 
Je to specifi cké. A proto je nutný 
i odpovídající trénink. „Průprava 
je velmi důležitá a vydrží dost dlou-
ho,“ říkají Jiří Michlíček a Pavel 
Pešek. Dva poutníci z Velkého 
Meziříčí, s pěti křížky na zádech. 
I proto je jejich počin hodný obdi-
vu. Podobným odvážným lidem pak 
přidávají radu, kterou si mohou vzít 
k srdci: „Čím víc se věnujete trénin-
ku, tím míň pak trpíte na cestě. A že 
jsme pomníčků těch poutníků, kteří 
nedošli, potkali na Svatojakubské 
cestě ve Španělsku několik.“

Poslední – pátou – etapu Svatoja-
kubské cesty absolvovali vloni. Ušli 
během ní 880 kilometrů; v průměru 
asi třicet kilometrů denně. Ve Špa-
nělsku tak strávili více než čtyřicet 
dní. Překvapily je tam klid a poho-
da. Španělé ale nejsou dle jejich mí-
nění líní, jak by se mohlo zdát podle 
tam hodně frekventovaného slova 
„maňana“ (zítra, příště, někdy jin-
dy). Naopak, jsou zvyklí se v první 
řadě postarat sami o sebe a nečekají 
na pomoc státu nebo obce a mají 
většinou dvě zaměstnání. Vše se 
ale koná bez stresu a hektického 
nasazení. Oni život žijí anebo si ho 
lépe řečeno užívají. „Naši politici 
by se tam mohli zřejmě inspirovat, 
jak čerpat peníze z fondů Evropské 
unie a jak je následně využívat. 
Svědčí o tom přednostně vybudo-

vaná nová infrastruktura, která je 
tolik potřebná k dalšímu rozvoji. 
I do té poslední vesnice v horách 
jsou vybudované perfektní silnice. 
Ve všech provinciích panuje čilý 
stavební ruch, a to nejen ve velkých 
městech jako je Pamplona, Burgos 
nebo Leon, ale i v malých obcích. 
Všude jsou ale investory soukromé 
subjekty (alespoň tam kudy jsme 
procházeli) a ne stát nebo obce 
samotné. Je tak možné vidět na-
příklad celou nově vybudovanou 
vesnici (spíše obytnou zónu) včet-
ně kulturního a sportovního centra, 
jehož součástí je i bazén, po kterém 
například Medříčáci tolik touží. 
Vše ovšem za ceny komerční a ne 
za uměle stanovené, redukované 
a obcemi dotované,“ vysvětlují.

Strava ve Španělsku byla vět-
šinou lehká a chuťově vynikající 
a ani s ubytováním neměli sebe-
menší problém. V Galicii si do-
konce připadali jako doma. Jídlo 
i příroda je podobná té na Vysočině. 
Okusili tam vepřový ovar i vařená 
prasečí ouška. Jenom nezapíjeli 
jako domorodci červeným vínem, 
ale vynikajícím, vždy dobře vy-
chlazeným místním pivem. Na co 
se ale pochopitelně těšili nejvíc, byl 
cíl – SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA. Když tam pak dorazili, nedo-
stavila se, oproti očekávání, žádná 
euforie ani jiné „nadpozemské„ 
pocity. „Kvůli turistům snad odešel 
Bůh jinam,“ popisují svoje prožitky, 
„oni ty chrámy duševně vykrádají. 
A poznáte je na první pohled. Vyrojí 
se z autobusů, značkové turistické 
oblečení, ani stopy po únavě. Za-
ujmou v předstihu lavice v kated-
rále a poutníci, na jejichž oblečení 

je znát několikadenní nebo týdenní 
pouť, postávají unavení někde u zdi 
nebo posedávají na patkách slou-
pů. Sedí na batohu a mají toho plné 
kecky,“ říkají Velkomeziříčští. Ke 
hrobu svatého Jakuba je nutné vy-
stát frontu. „Nebeská klenba na nás 
nespadla. Museli jsme se tam vrátit 
znovu večer. Za největší zážitek po-
važujeme, když se po celodenním 
putování za deště a silného větru 
– jediném dni za celou španělskou 
cestu – roztrhla na krátkou dobu 
deštivá mračna a my jsme poprvé 
uviděli Atlantik. Je-
nom moře. A pak už 
nic. A na jeho druhé 
straně Amerika,“ 
vzpomínají. 

Ovšem i přesto 
považují svoje pu-
tování za nejlepší 
způsob relaxace 
a duševní hygieny, 
jaký dosud poznali. 
A také se dívají na 
svět jinýma očima. 
Cesta je totiž hlavně 
a především pozná-
ní. „Karel Čapek 
kdysi prohlásil, že 
člověk je bohatý ne 
tím, co drží v ruce, 
ale tím, co má 
v srdci. A my jsme 
se o tom na vlastní 
kůži přesvědčili,“ 
dodávají k tomu 
oba poutníci.

Ti si nyní víc 
všímají života ko-
lem sebe. „Když 
někdo přijede třeba 
na náměstí, hledá 

cestu a já mu to neumím pořádně 
vysvětlit, raději sednu do auta 
a toho člověka tam zavezu. Pro-
tože i my jsme ocenili mnohokrát 
pomoc druhých.“ Jsou ochotni 
i poradit. „Hlavně se nesmíte bát 
vyrazit. Když jde člověk houžev-
natě za svým cílem, tak ho dříve 
či později dosáhne. A jenom ten, 
kdo dokáže pozvednout oči k nebi, 
uvidí hvězdy…“ uzavírají jednu ka-
pitolu svého života velkomeziříčští 
poutníci.   

Iva Horká

Pět krajských silničních staveb 
má smlouvu na evropské peníze

Zhruba osm dnů jsou pěti smlouvám o poskytnutí dotace z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi krajem Vysočina 
a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Smlouvy se týkají 
projektů, o jejichž podporu kraj Vysočina požádal na sklonku roku 2007. 
„Devětadvacátého dubna byly v  Jihlavě podepsány smlouvy, které de-
fi nují podmínky, za kterých budeme realizovat projekty pěti klíčových 
silničních staveb v našem regionu. Celkové předpokládané náklady 
těchto staveb činí přibližně 750 mil. Kč, 85 % nákladů bude hrazeno ze 
zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj, 7,5 % ze státního rozpočtu 
České republiky a 7,5 % ze zdrojů kraje Vysočina,“ uvedl Radek Handa 
z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jmenovitě jde o díla:
II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba; II/353 Bohdalov – obchvat; 

II/405 Brtnice – Zašovice; II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba; II/602 
hr. kraje – Pelhřimov, 2. stavba. 

Stavební práce již probíhají na silnici II/602 mezi Velkým Meziříčím 
a Jihlavou, a také na obchvatu Bohdalova.

Dotační tituly PHARE, Společný regionální operační program, Interreg 
III A (vše evropské fondy) v souhrnu přispěly na fi nancování dopravních 
projektů od r. 2002 na Vysočině částkou přibližně 210 mil. Kč. 

Jitka Svatošová

Mapují rozšíření čejky chocholaté

Řemeslo vysočiny 2008
Soutěže obráběčů kovů si našly své pevné místo v plánu akcí každého 

učiliště, které má skutečný zájem na propagaci školy i tohoto oboru vzdě-
lání. Obor obráběč kovů má bezesporu velkou budoucnost, což potvrzuje 
fakt, že mezi strojírenskými fi rmami je a stále narůstá zájem o špičkové 
odborníky. Takoví pracovníci se ale nedají vychovat ze dne na den. Zá-
kladem pro jejich přípravu musí být tradice, týmy dobrých pracovníků, 
zájem a píle žáků a v  neposlední řadě i vhodné podmínky, ve kterých 
„noví mistři“ vyrůstají. 

Do žďárské Střední školy technické se ve dnech 8. a 9. dubna 2008 sjelo 
ke krajské soutěži celkem 26 soutěžících  oboru univerzální obrábění 
kovů, kteří soutěžili v kategorii soustružení a frézování. Díky soutěží-
cím ze Slovenska získala přehlídka mladých strojařů také mezinárodní 
zastoupení. 

O pocty nejvyšší tedy bojovaly následující školy: SŠT Žďár nad Sáza-
vou, SŠT Jihlava, SOU Svitavy, SŠ Pelhřimov, SŠPST a VOŠ Chrudim, 
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš, SŠŘS Moravské Budějovice, SOUH 
Podbrezová.

Dvoudenní soutěž ve strojním obrábění důkladně prověřila jak teoretic-
ké, tak i praktické dovednosti účastníků. Poprvé v historii se v seznamu 
soutěžících objevily i dvě dívky: jedna ze SŠT Jihlava, druhá – Jitka 
Kučerová – ze SOU Jana Tiraye Velká Bíteš. Právě Jitka si vedla v soutěži 
velice dobře a ukázala, že mistrovství v tomto oboru nemusí být výhradně 
„mužskou záležitostí“.

Jaké bylo letošní umístění žáků SOU Jana Tiraye Velká Bíteš?
V kategorii družstev obsadilo družstvo soustružníků ve složení Jitka 

Kučerová a Jiří Musil druhé místo, družstvo frézařů, v němž soutěžili 
Jaroslav Tomek a Martin Žák, třetí místo. Z celkové soutěže jednot-
livců si odvezl Jaroslav Tomek diplom a ceny za třetí místo.

Žáci SOU Jana Tiraye zúročili odborné vědomosti a dovednosti získa-
né na pracovišti První brněnské strojírny Velká Bíteš a. s. pod vedením 
učitelů odborného výcviku Aleše Janíčka, Jaromíra Menclera, Ladislava 
Marka a Josefa Jacka, a ve škole pod vedením učitele odborných předmětů 
ing. Jaroslava Coufala.

Za dosažené úspěchy a příkladnou reprezentaci školy poděkovala žá-
kům a pedagogickým pracovníkům při slavnostním vyhlášení výsledků 
ředitelka SOU Jana Tiraye ing. Marie Šabacká. Poděkování patří také 
řediteli Střední školy technické ve Žďáru nad Sázavou ing. Josefu Crhovi 
a jeho spolupracovníkům za pečlivou přípravu a organizaci celé akce.

Ing. Jaroslav Coufal, učitel odborných předmětů

Zleva Jiří Musil, Jaroslav Tomek, Jitka Kučerová a Martin Žák.

Kvůli turistům snad odešel Bůh jinam, říkají poutníci

Soutěž Jakou barvu má naše město
zná vítěze

Soutěž Jakou barvu má naše město, která se konala u příležitosti oslav 
600. výročí získání plných městských práv Velkému Meziříčí, už zná 
všechny svoje vítěze. Šlo celkem o tři soutěže –výtvarnou, literární a foto-
grafi ckou. První dvě byly vyhodnoceny na slavnostní vernisáži v pátek 2. 
května v Jupiter clubu, třetí představí vítěze – a samozřejmě i jejich (a dal-
ší) práce – na vernisáži v Galerii synagoga dne 7. května v 18 hodin.

Porota výtvarné soutěže (Mgr. Ivana Bíbrová, Mgr. Ivana Hladíková, 
Paedr. Eva Kočí-Valová, Mgr. Miloslava Slavíková, MgA. Míla Svobodo-
vá, Mgr. Ivana Vaňková a Ing. Bořivoj Pejchal) neměla lehký úkol, neboť 
vybírala ty nejlepší z téměř dvou stovek prací. Ceny vítězům předávali 
starosta našeho města František Bradáč a místostarosta Josef Komínek 
spolu s garantkou soutěže Ivanou Bíbrovou. Ocenění dostali mimo jiné 
i čokoládové „zlaťáky“ od starosty. V kulturním programu zazněla píseň 
Jaromíra Nohavici (Těšínská), kterou na poměry našeho města přebásnil 
Mgr. Martin Štindl, PhD. a jmenovala se Meziříčská. Vystoupili Pavel Ze-
man a Zdeněk Chlouba (zpěv), Anna Pospíšilová (klarinet), Dáša Novotná 
(housle), Petr Stupka (violoncello) a Mgr. Olga Komárková (klavír). Pro 
přítomné byl připraven i rautíček od studentů místní hotelové školy.

Vítězné výtvarné a literární práce, ale i mnoho dalších, si můžete pro-
hlédnout ve výstavní síni Jupiter clubu do 25. května.           Iva Horká 

Vítězové nejobsazenější kategorie výtvarné soutěže Jakou barvu má 
naše město. Zleva: Lukáš Dostál, Jakub Havlíček, Martin Bouček 
(všichni 1. místo). Milan Kružík (2. místo) a Martina Jelínková (3. 
místo). Další ocenění si mimo jiné odnesly (nejsou na snímku) – Lucie 
Milotová, Veronika Svobodová a Nikola Malcová. V literární soutěži 
si cenu odnesla Milena Prehradná (69) s povídkou, která vypráví 
o prožitcích z května 1945.                                     Foto: Iva Horká

V letošním roce se Český svaz 
ochránců přírody rozhodl zamě-
řit v rámci programu Ochrana 
biodiverzity a podprogramu Ptáci 
zemědělské krajiny na mapování 
hnízdního rozšíření čejky chocho-
laté. Hlavním důvodem pro vznik 
tohoto programu je drastický úby-
tek čejčí populace, kterou mají na 
svědomí převážně nešetrné země-
dělské postupy. 

Pro zájemce o tento problém 
vyhotovil Český svaz ochránců 

přírody mapovací karty. Tyto vy-
plněné karty by měly poskytnou 
dostatek informací především 
o hnízdištích tohoto ptáka a pomá-
hat tak při vytyčení negativních 
faktorů snižujících jeho populaci. 
Po nashromáždění dostatečného 
množství informací a návrhu vhod-
ných opatření bude podána žádost 
o vytvoření agroenvironmentál-
ního programu, který by alespoň 
částečně pomohl tento problém ře-
šit.                             PhDr. Arne Němec

Pavel Pešek (vlevo) a Jiří Michlíček u hraničního 
kamene mezi provinciemi Kastilie a Leon a Ga-
licie. Ve Velkém Meziříčí svoji pouť začali a ve 
Španělsku ji dokončili. Tak, jak si naplánovali.

Foto: archiv JM a PP

Rada kraje Vysočina schválila 
poskytnutí dotace obcím na sečení 
vegetace v průjezdních úsecích ve 
výši 444 tisíc korun. Tato částka 
odpovídá žádostem šestašedesáti 
vysočinských obcí. Poskytnutí 
dotace musí svým souhlasem po-
tvrdit ještě krajské zastupitelstvo 
na svém nejbližším jednání 13. 
května.

Celkem 67 obcí z celkového 
počtu 704 obcí na Vysočině zasla-
lo ve stanoveném termínu žádost 
o dotaci na údržbu vegetace ve 
svých průjezdních úsecích. Jedna 
ze žádostí musela být bohužel 
vyřazena z důvodu nesplnění po-
žadavků stanovených v zásadách 
pro poskytnutí dotace, tak jak je 
v prosinci schválilo Zastupitel-
stvo kraje Vysočina. „Velice nás 
překvapilo, že o dotaci na údržbu 
vegetace v průjezdních úsecích 
požádalo tak málo obcí. Pro tento 
rok byla v krajském rozpočtu na 
údržbu zeleně připravena částka 
3 miliony korun. Údržba vege-
tace v průjezdních úsecích je 

Pouze 67 obcí z Vysočiny požádalo o dotaci 
na sečení vegetace v průjezdních úsecích

velice komplikovaná z hlediska 
nevyjasněnosti majetkoprávních 
vztahů a různých právních výkla-
dů. Proto je naším dlouhodobým 
cílem přesně geometricky zaměřit 
všechny krajské pozemky. To si 
však vyžádá nějaký čas. Formu 
dotačního titulu jsme zvolili mimo 
jiné proto, aby se údržba prů-
jezdních úseků dala v tomto roce 
rychle a operativně řešit,“ uvedl 
Václav Kodet, náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy a lesního hos-
podářství. 

Kraj Vysočina vlastní celkem 
4 579 km silnic II. a III. tříd. Tyto 
silnice spravuje a udržuje Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace. Délka 
průjezdních úseků silnic II. a III. 
tříd v obcích kraje Vysočina je 983 
km. Obce mohou dle svého uvážení 
objednávat údržbu vegetace v prů-
jezdních úsecích u Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, mohou 
ji zabezpečit vlastními prostředky 
nebo si objednat fi rmu, která tuto 
službu nabízí.    Eva Neuwirthová

Průjezd obcí Vlkov bude uzavřen
Z důvodu rekonstrukce návsi 

a silnice, která odstartovala v břez-
nu tohoto roku, bude průjezd obcí 
uzavřen. Uzavírka potrvá od 19. 
května do 3. června 2008. Připra-
veny jsou dvě objížďky, jedna ve 

směru Vlkov, Osová Bítýška, Velká 
Bíteš, Vlkov a druhá Vlkov, Osová, 
Březí, Březské, Vlkov. Délka objíž-
děk bude přibližně deset, resp. devět 
kilometrů. Celá rekonstrukce vyjde 
na deset milionů korun.            -jk-

Otevírají třídu se zaměřením
na informační technologie

Ředitelství ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 otevírá třídu se 
zaměřením na informační technologie v nadcházejícím školním roce 
2008/2009. Předpokladem pro výběr do této třídy je výborný či velmi dob-
rý prospěch. Žáci 5. ročníku budou přijímáni podle výsledků přijímacího 
testu (český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda). 
S rodiči žáků, kteří projeví zájem o přihlášení svého dítěte do této třídy, 
se uskuteční ve středu 21. května 2008 v 15 hodin v budově ZŠ Soko-
lovská 470/13 informativní schůzka. Přijímací řízení proběhne ve středu 
28. května 2008 v 9 hodin ve třídách ZŠ Sokolovská 470/13. Zájemci se 
mohou přihlásit do pondělí 26. května 2008. Přihlášky do této třídy budou 
k dispozici na www.zssokolovska.cz v aktualitách a u sekretářky školy 
paní Tůmové. Žáci ze ZŠ Sokolovská si mohou vyzvednout přihlášky 
u třídní učitelky.                                                         Mgr. Petr Hladík 

Termíny talentových zkoušek
do Základní umělecké školy Velké Meziříčí
Hudební a výtvarný obor – 26. 5.–29. 5. od 14.00 do 17.00
Literárně dramatický obor – 27. 5. od 16.30 do 18.00
Taneční obor – 23. 5. od 15.30 do 17.00.                                             -mk-

Během čtvrtečního rána 24. 4. 
2008 zasahovali hasiči ze stanice 
Velká Bíteš jako mezikrajská vý-
pomoc hasičům z Jihomoravského 
kraje u dopravní nehody dodávky 
na 174. km dálnice D1 ve směru 
na Brno. 

Ranní zásahy hasičů na Vysočině
Hasiči na místě vyprostili zraně-

ného zaklíněného řidiče dodávky 
a předali ho do péče zdravotnické 
záchranné služby. Doklidili místo 
dopravní nehody a vrátili se na 
základnu.                 Denisa Vrbová,
tisková mluvčí, HZS kraje Vysočina
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Oči a srdce
Krátce po otevření hranic v roce 1989 navázali velkomeziříčští evange-

líci kontakt s těmi holandskými z malého města Baarn. Přátelství i tradice 
vzájemných návštěv trvá i po letech. Velkým zážitkem během našeho 
nedávného setkání byla návštěva Občanského sdružení Slepíši. V Tasově 
jsme se setkali a hovořili nejenom s manželi Axmanovými, kteří sdružení 
založili a vedou, ale i s těmi, kteří vlastníma rukama vytvářejí nádherná 
díla. Bylo pro nás překvapením, co všechno jsou schopni nevidící lidé 
prostřednictvím hmatového sochařství vytvořit. Snad nejvíc nás zaujalo 
jejich ztvárnění biblických příběhů.

Při každém setkání máme v programu společný česko-holandský 
tematický večer. Vždy bývá zajímavý a přináší nové podněty. Tentokrát 
jsme společně přemýšleli o tom, v čem nám oči pomáhají, nebo naopak 
klamou. Rozhovor byl jedinečný i v tom, že mezi námi byli dva účastníci, 
kteří nevidí téměř nic. Zkoušeli jsme si představit, jak by se náš život 
změnil v případě ztráty, či návratu zraku. Pak jsme mluvili o tom, který 
biblický příběh či verš o dívání se a o očích se nám vybavuje. V závěru 
došlo i na citát Exupéryho knihy Malý princ: „Správně vidíme jen srdcem. 
Co je důležité, je očím neviditelné.“ V souvislosti s ním jsme se pokoušeli 
vyjádřit, co pro nás konkrétně znamená dívat se srdcem. Zkuste o tom 
popřemýšlet také…

V nedělním kázání jsem se ještě k tématu očí a dívání se vrátil. Vyšel 
jsem z biblického výroku: „Člověk se dívá na to, co má před očima, 
Hospodin však hledí na srdce“. Mít oči, vidět, hledět – to vše je nádherný 
dar. Naše současná doba na tomto daru staví a pracuje s ním více než 
doby předchozí. Tam, kde se dříve vyprávělo a naslouchalo, tam se dnes 
většinou díváme. Otázka je, zda nemáme větší sklon zůstávat na povrchu, 
tj. vystačit s tím, co se nám odehrává před očima, a nejít pod povrch, 
do hloubky. Mám za to, že právě toto povrchní hledění, které nejde dál 
a zůstává jen u prvního dojmu, bible vidí kriticky. Nevede nás však naše 
doba a její možnosti i k hlubšímu přemýšlení? Je přece možno se setkat 
i s mnoha fi lmy a pořady, které jsou velmi inspirující a jdou pod povrch. 
A o to jde podle mne především – nedat tolik na to, co máme před očima, 
ale rozpoznávat skutečné kvality a opravdové hloubky. 

Člověk žel často zůstává u prvního dojmu, ale Bůh hledí na srdce. Zná 
naše myšlení a city, vše vidí v patřičných souvislostech a jde až do nitra 
naší existence. Vyzná se naštěstí i v největších hloubkách a zákoutích 
našeho srdce. Z toho můžeme mít radost a můžeme se pokoušet i my takto 
hledět na své bližní. Pravdivě a milosrdně.                         Pavel Janošík

Oslava sv. Floriána – 26. 4. 2008
Letos již po 18. se sešli v sobotní podvečer 26. 4. 2008 za nepříznivého 

počasí hasiči ve stejnokrojích i občanském oděvu z okrsků Křižanov, Mě-
řín, Velké Meziříčí a Borů, aby uctili památku svého patrona sv. Floriána 
mší sv. ve farním chrámu sv. Mikuláše.

Mši sv. sloužil kaplan P. Miroslav Parajka za živé i zemřelé hasiče, jejich 
rodiny a za boží ochranu při záchraně životů a majetku spoluobčanů.

Bylo poděkováno všem zúčastněným, dětem, ženám i mužům z uve-
dených okrsků, o celkovém počtu 109, kteří se zúčastnili této oslavy. Po 
skončení obřadu se hasiči rozešli a rozjeli do svých domovů.

Děkuji všem za organizaci i účast.                                                     -jj-

Dne 17. 12. 1916 nabízí fi rma Je-
línek dodávání elektrické energie 
každému z P. T. měšťanů připo-
jením se k rozvodné síti s tím, že 
el. energie bude celodenně i v noci 
k dispozici odběratelům a počítána 
paušálně dle skutečné spotřeby pří-
strojem, tzv. elektroměrem. Montáž 
elektrické sítě provede se hned, jak-
mile to představenstvo obce schválí. 
V nabídce jsou uvedeny ceny, kde 
např. u instalované žárovky o 16 

svíčkách pro soukromníka bude 
měsíční paušál 2,50 Kč. A tak to 
v tomto prvním ceníku pokračuje 
se žárovkou o 25, 32 a 50 svíč-
kách, kde měsíční paušál je 4 Kč. 
Elektrická energie počítána elek-

troměrem, tj. při větších odběrech, 
různých strojích na el. motor apod. 
se za spotřebu jedné kilovatní hodi-
ny, tj. 1 000 Watů, platila 1 Kč. Za 
propůjčení elektroměru pak 1,50 Kč 
za měsíc. To byla láce proti cenám 
dnešních tarifů. 

Zájemců o připojení na základě 
těchto podmínek bylo mnoho a do-
chází proto k překotnému rozšiřová-
ní sítě n. n. stejnosměrného proudu 
a jejich připojování. Nejdříve byli 
připojeni zájemci ze středu města, 
tj. z náměstí, ulice Radnické a Ko-
menského, a nejdříve to byl kostel 
a okresní hejtmanství, v té době to 
byl dům advokáta JUDr. Vesel-
ského, kde byla později umístěna 
pošta. Tato nabídka fi rmou Jelínek 
byla uskutečněna z důvodu, že ve 
své továrně na zpracování kůží in-
staloval parní stroj na spalování od-
padů z koželužny a menší dynamo 
na výrobu el. energie, což pokrylo 
spotřebu koželužny a elektrárna 
v bývalém Malostranském mlýně 
mohla sloužit jen potřebám města. 
V roce 1919 byl provoz elektrárny 
osamostatněn a jmenován první od-
povědný správce Josef Langthaler, 
který se plně věnoval rozšiřování 
sítě po městě. 

Po dobu první světové války 
v letech 1914-1918 aktivita obec-
ních radních na poli elektrifi kace 
města pomalu upadala. Město 
muselo řešit jiné problémy, které 
přinášela válka o moc panovníků 
v Evropě. Ani po válce, v nové 
Československé republice, to asi 
s obecními penězi nebylo růžové, 
neboť až v roce 1923 jsou datovány 
zmínky o prodloužení rozvodu el. 
energie z Hornoměstské ulice ke 

Celkově je celý Inca Trail velký business a atrakce pro bělochy. Nic-
méně, když Kájovi nabídli uvolněná místa na 7. 7. 2007, šli jsme do toho, 
i do té nemalé investice. V pátek před začátkem cesty jsme šli do cestovky 
doplatit zbytek ceny. Už tehdy po nás pán chtěl 20 dolarů navíc za jakési 
„speciální povolení“, což jsme nevěděli co je, a řekli jsme jim, že to je 
jejich problém, že my jim už nic dalšího platit nebudeme. Inca Trail se totiž 
musí rezervovat mohutně dopředu, a když někdo zruší, místa propadají 
a už se nenabízejí nikomu dalšímu. Takže když někdo odřekne, nemůže 
ho nikdo nahradit, hlásí se tam s číslem pasu jako u letenek. Jenže nám 
právě nabídli jakási uvolněná místa, což se později ukázalo jako velká 
habaďura… S naším „special permission“ jsme měli celou cestu jen 
potíže. Evidentně nás tam někdo nějak „vsunul“ a nebylo to úplně košer. 
Ani jsme nikde nedostali lístky.

No schválně, zde průběh prvního dne – sobota 7. 7. 2007:
4:50 Zvoní budík, snídáme, přebalujeme, malé batůžky necháváme 

v hotelu
6:30 Dorážíme před cestovku na náměstí, očekáváme zatlučené a zape-

četěné dveře, oznámení à la majitel se odstěhoval, ale nacházíme 
mikrobus připravený nás naložit

7:40 Po naložení 3 nosičů, nakoupení plné střechy jídla (kdo to ponese?) 
a po podrobné prohlídce Cuzca opouštíme město

9:30 Půlhodinová pauza v Ollaytantambo, sháníme dalšího nosiče. 
Objevujeme peruánské Kostelecké Horky, takový statek, kde se 
suší kukuřice, válejí tradiční nástroje, na stole je nádobí od sní-
daně a po podlaze běhají morčata. Při prohlídce domu narážíme 
v jedné místnosti na pána, který drží v ruce obrovský kamenný 
penis a americkým turistům právě říká „This is modern“. Prskáme 
smíchy a radši statek opouštíme.

10:35 Ocitáme se na 82. kilometru (počítáno po železnici z Cuzca), což 
je výchozí bod Inca Trail.

11:00 Jsme připraveni vyrazit, nandaváme batohy, nosiči začínají vařit 
(?). Posléze zjišťujeme, že jen olupují zeleninu, neboť mají nadváhu 
(smějí nést jen 25 kg na osobu). Dostáváme snack, aby to měli lehčí.

11:22 Vyrážíme! Teda aspoň si to myslíme…
11:23 Zastavujeme se u telefonní budky, po 100 metrech chůze. Průvodce 

někam volá, čekáme. Nic nevíme, průvodce odchází, tváří se usta-
raně. Vzápětí nám oznamuje, že v Cuzcu v kanceláři ještě nikdo 
není, že nám musejí zafaxovat special permisson…

11:30 Vracíme se 100 metrů od telefonní budky. Usedáme na lavičky nad 
údolím posvátné řeky Urubamby…

12:40 Oběd. Skládací stolečky a židličky. Připadáme si jako pitomci…
13:00 Konec oběda. Průvodce říká: Máte 20 minut, dojděte si na záchod, 

vyčistěte si zuby a půjdeme. Opět prskáme smíchy. Když nám ale 
během dalších dnů ještě párkrát zopakuje, že si máme jít vyčistit 
zuby, začínáme chytat trochu alergii. Pak už pokaždé, když nám 
řekne, máte 5/10/20 minut, tak už sami dodáváme „A jděte si vy-
čistit zuby“…:o)

13:35 Jsme u opravdového začátku Inca Trail, na prvním kontrolním 
stanovišti, kde máme předložit pasy a ono special permission. Fa-
xem nedorazilo. Čekáme další hodinu. Rozvíjí se debata, jestli na 
cestovku zavoláme policii, a pokud si najdeme alternativní trek na 5 
dní, čímž ztratíme cca 3–4 dny z původního plánu, jestli obětujeme 
Bolívii nebo Huaraz. Samozřejmě nechceme obětovat ani jedno.

15:03 Přecházíme Urubambu a ocitáme se na Inca Trail. Po 4,5 hodině 
čekání ve výchozím bodě, celých 11 hodin po probuzení. Do tá-
bořiště, kde máme spát, to je 4,5 hodiny cesty. Stmívá se v šest… 
Komentář: „Stezku budeme mít pro sebe, protože potmě choděj 
jenom borci. A vůbec, kdo může říct, že šel Inca Trail potmě?“. 
U druhého kontrolního stanoviště při dalším čekání a komplikacích 
zazní hláška: „A kdo může říct, že šel Inca Trail pozpátku?“
No, nakonec jsme doběhli skutečně za tmy, ale zato jsme měli 
vynikající večeři, a pak už bylo všechno celkem O.K. Sice jsme 
měli další potíže se special permisson, když jsme došli na Machu 
Picchu, ale i to se vyřešilo. Když nám tam ale průvodce řekl, že 
jsou potíže, naštvala se i jindy klidná Radka…:o)
Ale jinak to bylo fajn.                                         Klára Dvořáková

(Další díl v čísle 20.)

Zapomenutá výročí
3. díl

(Pokračování z čísla 16.)

Dopisy z Peru
Stávkujeme, přidejte se (5)

(Pokračování z čísla 16.)

Stávka v Peru.                                                     Foto: Klára Dvořáková

Navštívili jsme Senát
V pondělí 28. 4. 2008 jsme my, žáci 9. tříd ZŠ Sokolovské 13 Velké 

Meziříčí, navštívili hlavní město České republiky, Prahu.
Po dobře ubíhající cestě autobusem jsme vystoupili v Praze před Diva-

dlem Na Fidlovačce, kde jsme měli zhlédnout divadelní představení K. 
Poláčka Hostinec U kamenného stolu. S nadšením jsme sledovali výkony 
herců a překvapilo nás moderní a vtipné zpracování této hry.

Dále jsme se měli po-
dívat do Senátu České 
republiky. Projeli jsme 
městem a v odpoledních 
hodinách jsme nastoupili 
před Senát. Vyřídili jsme 
vstup, což obnášelo projití 
detektorem, který zjišťo-
val, jestli u sebe nemáme 
zbraň. Každý žák musel 
odložit kovové předměty 
a zavazadlo muselo pro-
jít na pásu přes monitor. 
I přesto však mnoho z nás 
spustilo pípání a červené 
světlo, protože jsme na sobě měli náušnice, řetízky, kovové pásky apod. 
U nikoho však naštěstí nebyla nalezena zbraň. Dál jsme pokračovali na 
prohlídku, která začala Valdštejnskou zahradou, jež je nově zpřístupně-
ná veřejnosti. Obdivovali jsme její rozlohu a majestátnost. Celá zahrada 
byla poseta několika fontánami se zlatými rybičkami, pěšinky lemovaly 
Braunovy bronzové sochy a mezi úhledně udržovanými trávníky a keři 
běhali pávi. Na kraji zahrady byla obří zábavná stěna, pokrytá něčím 
těžko identifi kovatelným, což jsme po dlouhé diskuzi nazvali černými 
krápníky, nebo také 
lávou. Za stěnou byly 
tajné jeskyně. Vše na 
nás působilo tajemným, 
avšak příjemným do-
jmem. Poté následovala 
prohlídka Valdštejnské-
ho paláce. Po luxusních 
prostorách, bohatě vy-
zdobených mramorem, 
štukami a freskami, nás 
provedla příjemná paní 
průvodkyně. Po celou 
dobu nás doprovázel senátor Josef Novotný, který nám umožnil zahrát 
si na Senát, v prostorách, kde zasedá ten skutečný. Byla to velice zajímavá 
a zábavná zkušenost. Pan senátor také zodpověděl naše otázky ohledně 
zákonů apod. Poděkovaní si zaslouží i za příjemné pohoštění, které nám 
připravil. 

Po prohlídce senátu jsme se prošli Malou Stranou a rozkvetlou pet-
řínskou stráň jsme obdivovali z pozemní lanovky.

Svou fyzickou zdatnost jsme si dokázali na 299 schodech Petřínské roz-
hledny. Zadýchaní, ale šťastní jsme všichni dorazili na vrchol. Odhalil se 
nám nádherný výhled na celou Prahu. S nadšením jsme si ukazovali, kde je 
Národní divadlo, Pražský hrad, nebo třeba Hladová zeď. Nemohli jsme 
se vynadívat, ale nakonec jsme zase slezli dolů a pokračovali jsme dále.

Zájezd jsme ukončili zábavnou prohlídkou zrcadlového bludiště. 
Některým z nás se povedlo párkrát narazit do zrcadla, ale i tak se nám 
po menších nesnázích podařilo najít správnou cestu. Moc se nám líbila 
další zrcadla, která nás opticky měnila na trpaslíky, dlouhány, a všemožně 
podivné bytosti. Až jsme se zase všichni sešli před bludištěm, nastoupili 
jsme do autobusu a živí jsme se navrátili domů.

Tato exkurze byla odměnou za úspěšné vykonání přijímacích zkoušek 
na střední školy a učiliště. Tímto bychom chtěli poděkovat jménem všech 
zúčastněných vedení školy za příjemný zážitek.

Tomáš Homola, Patricie Kolhamrová. Foto: Tomáš Homola

škole Světlá, která byla po dostavbě 
otevřena pro školní rok dnem 2. 9. 
1923. Veřejné osvětlení bylo roz-
šiřováno po etapách. V citovaném 
roce došlo k osvětlení ulice Příko-
py, v roce 1925 ulice Pod Strání, 
byla osvětlena Fortna z náměstí 
na Novosady, Pod Sýpkami, u Ma-
lostránského mostu (tj. asi začátek 
ulice Třebíčské), v roce 1928 byl 
prodloužen rozvod do Františkova 
a na Spravedlnost, v roce 1930 to 
byla ulice K Mýtu, dnešní Františky 
Stránecké, dále na Nový svět, v roce 
1931 k Jordánku, kde vznikal nový 
stavební obvod zvaný Na Moskvě, 
v roce 1935 od Podhradského mlý-
na přes řeku Radostinku (Oslavu) 
do zastavěného zbytku ulice Vrcho-
vecké. Týž rok bylo rozšířeno vede-
ní i na Karlov, kde vznikala další 
nová městská čtvrť zvaná Pluckov 
po staviteli, který tam zajišťoval 
stavby menších rodinných domků, 
dnešní ulice K Buči a Příční, horní 
část ulice Na Spravedlnosti.

Obdobná čtvrť v té době vznikala 
nad sv. Josefem ulicemi Ve Vilách 
a Nad Kunšovcem, v té době zvaná 
Domovina. Na jižní straně města 
dochází k zástavbě spodní části 
ulice Nádražní a ulice Třebíčská. 

Tak, jak bylo rozváděno vedení 
elektrické energie fi rmou Jelínek do 
těchto okrajových částí města, roz-
růstalo se i samotné veřejné osvět-
lení. Na dřevěné sloupy tehdy stále 
jednosměrného proudu vedeného po 
dvou drátech (nyní vodičích), byla 
současně instalována tzv. vypínací 
linka, která toto osvětlení ovládala 
z jednoho centra na Obecníku, kde 
v průjezdu po pravé straně ihned za 
dřevěnými vraty byly instalovány 
měřicí hodiny, pojistky starého ku-
latého typu vyšroubovávací a ruč-
ní vypínač na zapínání a vypínání 
osvětlení po celém městě.

Věruš Pavliš
(Další díl v čísle 20.)

Dolní brána (detail) s okénkem pro vedení stejnosměrného proudu k vý-
chodní zástavbě města. Pod ním jedno z prvních starých žárovkových 
ramínek veřejného osvětlení.                                           Foto: archiv VP
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍMHypotéka na byt? 2 doklady stačí!
Potřebujete jen potvrzení o příjmu a kupní smlouvu.

obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda

tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM

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

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

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

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

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

594 01 Velké Meziříčí

přijmou na měsíce
červen – srpen 2008

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

Provedeme:
veškeré malířské a natěračské 
práce včetně nátěru fasád.
Kontakt: Jiří Dufek – 777 321 877,
 Dušan Obůrka – 608 460 039

daruje dva měsíce starého
čistokrevného jezevčíka,
rok starého pejska křížence
Shi-tzu, roční fenku
kokršpaněla, pěkná, zlatá
a dvouletou fenku voříška,

černá.

Tel.: 723 778 248.

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

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

Tel. 775 100 321.

www.hreality.com

V pondělí 12. května se usku-
teční konzultace senátora Jo-
sefa Novotného pro obča-
ny Měřínska a Velkomezi-
říčska. Od 14 do 15 hodin 
bude senátor k dispozici ob-
čanům na radnici v Měří-
ně a od 15.30 do 17 hodin na 
radnici ve Velkém Meziříčí. 

!!!UVĚROVÁ SENZACE!!!
!!!PŮJČKA až 2 miliony!!!
!VYPLÁCÍME EXEKUCE!
!I NEZAMĚSTNANÝM!
bez zkoumání registrů a příjmů

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ
60.000 Kč za 1.111 Kč na 72 měsíců

110.000 Kč za 2.111 Kč na 6 let
!!!s úrokem 7,1 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou
Nabídky zasílejte na adresu: Wiegel CZ žárové zinko-
vání s. r. o., Průmyslová 2052, 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
E-mail: p.prasek@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 636.

Nástup možný ihned.

Půjčky
Platíte pouze měsíční splátky.

Kontakt 773 565 767
www.pujcime-vam.cz

Tel.: 604 214 453.

Pronajmu prostory k pod-
nikání, vhodné k zařízení
prodejny, kanceláře. Na ulici
Novosady, Velké Meziříčí.

Tel.: 776 350 793.

1. obchodní zástupce – školení zdarma, vysoké provize,
dotace do začátků, kariérní postup

2. tipař – bez ŽL, výborný přivýdělek
U nás platí: pravidelné provize, 0 vstupní investice, klientela 

nadosah, možnost spolupráce i při zaměstnání

Prodám

■ Vnitřní stůl na stolní tenis – ne-
využitý, dále Babetu, dvě rychlosti 
a Mustang. Tel.: 777 672 666.
■ Starší el. sporák, aut. pračku 
se sušičkou a analogový satelitní 
komplet. Vše zcela funkční. Kus 
za symbolickou cenu 500 Kč. Dále 
učebnice prvního ročníku SPŠT 
Třebíč – levně. Tel.: 724 536 910.
■ Novou elektrickou pečící 
troubu. Peče a také griluje. Cena 
2.000 Kč, nová stála 4.500 Kč. Ma-
jitelka zemřela. Koupím dvě stará 
dámská kola bez přehazovaček 
nebo dámské kolo Favorit. Tel.: 
566 522 460.
■ Sportovní kočár pro dvojčata, 
lze složit vedle sebe, za sebe, barva 
modrá kostka. Cena dohodou. Tel.: 
604 456 285.
■ Favorit 135 t ekotronik, kata-
lyzátor, r. v. 1991, TP do 5/2009, 
zkorodovaný za 5.000 Kč. Tel.: 
732 777 558.
■ ČZ sport 175, model 477 Oilmas-
ter, r. v. 1971, ujeto 18 869 km, vý-
borný stav. Nová baterie, nové STK, 
cena 12.000 Kč. Tel.: 732 833 697.
■ Na Škodu Favorit použité díly, 
vše levně. Tel.: 608 034 567.

   (Pokračování na str. 6.)

Využijte mimořádné akce!

Nabízíme 24 týdenní slepičky 

(ve snůšce) za cenu

20 týdenních.

A. Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772.



poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Koupím RD nebo pozemek 
na výstavbu RD ve Vel. Meziříčí 
a blízkém okolí. Tel.: 604 320 136.
■ Prodám RD v Oslavici u Velké-
ho Meziříčí. Z roku 1996 s velkou 
zahradou. Tel.: 775 214 919.
■ Koupím RD i levnější na opravy 
nebo ihned k bydlení, příp. stavební 
pozemek, cenu respektuji, bez RK. 
Tel.: 728 140 655.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heř-
manice, větší pozemek. Tel.: 
720 352 999
■ Koupím byt 1+1 (2+1) ve Vel-
kém Meziříčí, platím hotově. Tel.: 
773 943 944
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.: 
720 352 999
■ Prodám RD 6+1 H. Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 
777 628 982.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999
■ Hledám dům, i k rekonstrukci, 
v okolí Velkého Meziříčí do 1,8 mil. 
Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí 
nebo blízkém okolí. Pište, vo-
lejte pouze přímí vlastníci. Tel.: 
604 934 685.
■ Prodám RD 3+1 ve Stránecké 
Zhoři za 130 tis. Tel.: 720 352 999
■ 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.

Pronájem

■ Pronajmu byt 105 m2 2+1 
s vl. topením, balkonem, cihlový. 
V centru města. Od 1. 6. Tel.: 
777 003 036.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziř íčí, i dlouhodobě. Tel.: 
777 008 284, po 17. hodině. 
■ 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 Fran-
tiškov. Tel.: 566 520 999 8.00–
16.00 h.
■ Pronajmu byt 2+1 ve VM blízko 
centra. Tel.: 774 925 445.
■ 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.
Daruji

■ Štěňata od jezevčíka, pejska 
a fenku. Info na tel.: 603 571 734.
■ Za odvoz akumulační kamna. 
Tel.: 732 370 725.

Číslo 18 7. května 2008 strana 6

Hledáme menší byt 
ve VM a okolí.

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

(Pokračování ze strany 5.)
Prodám

■ Tříradličný pluh, pojízdnou ná-
drž na vodu a elektrický nakladač. 
Tel.: 608 236 065.
■ Litinové radiátory, dětské 
kolo pro věk 5 až 7 let. Tel.: 
602 782 393.
■ Novou jarní bundu šedé barvy, 
bílé proužky na rukávech a koženou 
bundu křivák. Cena dohodou. Tel.: 
732 841 014.
■ Sadbové a jedlé brambory. Tel.: 
739 619 677.
■ Použitou střešní tašku – bob-
rovku, 4 palety. Cena 7 Kč/kus. Tel.: 
739 031 478.
■ Řezačku na řezanku i s moto-
rem; tříradličný nesený podmítací 
pluh; za traktor nesený vybírač na 
brambory – čerta. Cena dohodou. 
Tel.: 774 780 739.
■ Konzumní a sadbové brambo-
ry. Tel.: 777 182 363.
■ Nová Alu kola + letní pneu 
185×15×65 zn. Dezent C, leštěný 
límec, rozteč 108×4, ET 15, super 
vzhled. Byly na Berlingu, pasují 
na Citroën, Peugeot, Ford. Cena 
12.000 Kč. Vstřikovače na Citroën 
Berlingo HDI, 2litr. R. v. 2 000, 
najeto 75 000 km, cena dohodou. 
Tel.: 776 634 525.
■ Štěňátka jork. teriéra – fenky. 
Hifi  věž – Sony RX 07 – 3.5000 Kč. 
Spěchá. Tel.: 722 565 587.
■ Kachlová kamna modré bar-
vy s bílým vzorem. K rozebrání 
kdykoliv. Cena dohodou. Tel.: 
774 780 739.
■ Manželské dvojlůžko, čalouně-
né. Tel.: 604 245 017.
■ Na náhradní díly Škodu Favorit 
136L. Tel.: 608 830 284. 
■ Nabízím zeminu na zavážku. 
Tel.: 739 031 478.
■ Ječmen 3,5 q, cena dohodou. 
Tel.: 603 713 892, po 18 hodině. 
■ 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.
■ Dveře vnitřní dýhované 3× 
L/80 2/3 prosklené, 3× P/60 plné, 
1× L/80 plné bílé, vchodové 0L/90. 
Zdvojená okna – malá i velká, dře-
věné garnyže – různé délky. Tel.: 
776 067 143.
Koupím 

■ Jawu 350 Bizon Oilmaster, za-
chovalou v originálním stavu. Tel.: 
724 211 436, 541 422 551.
■ Koupím staré lahve od piva 
a sodovek s litými nápisy. Tel.: 
607 757 590, slahev@seznam.cz.
■ 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 chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-
ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, 
zelené a modré, dále koupím va-
ťáky, maskáče, letecké boty, kom-
binézy, kalhoty, blůzy s beranem, 
kukly, opasky, přezky, nášivky, 
odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-

strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie dne:
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
12. 5. 2008 od 7.30 do 13.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: chatová oblast Amerika, nové RD Amerika, hotel 
Amerika
13. 5. 2008 od 7.30 do 13.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Velké Meziříčí nádraží (č. 
201012), garáže Tři pyramidy
14. 5. 2008 od 7.30 do 15.30 v obci Velké Meziříčí
Vypnutá oblast: K Rakůvkám, Ke Třem křížům, Krátká, Nad Sýpkami, 
Pod Kaštany, Pod Lesem, Zámecká, Zámecké schody.

Děkujeme za pochopení.                                                      -E.ON-

Zubní pohotovost
 8. 5. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
10. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
11. 5. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265

Lisovna plastů, spol. s r. o.,
Karlov 139, Velké Meziříčí, přijme pro posílení a rozšíření 

svého pracovního týmu spolupracovníka na pozici:

SKLADNÍK V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU
Požadavky:
• výuční list v oboru nejlépe technického směru, maturita výhodou
• znalost práce s PC 
• komunikační schopnosti 
• časová flexibilita a schopnost týmové spolupráce
• oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
• praxe v plastikářském oboru vítána
• praxe skladníka vítána
• znalost systému ISO 9001:2000, ISO/TS 16 949 výhodou
• znalost systému FIFO výhodou

Hlavní pracovní náplň:
• zásobování operátorů materiálem
• řízení činností ve skladu
• vedení skladové evidence
• práce na 12 hodinové směny 

Nabízíme:
• dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti
  pracovníka 
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc 
• 1 týden dovolené navíc
• příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování 
• možnost dalšího vzdělávání a růstu 
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou 
strukturovaným životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o.
Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

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

č. 2437/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 16,75 m2, k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem pro komerční využití, v souladu se záměrem 
města. 

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.
Zveřejnění 5. 5.2008                  Ing. František Bradáč, starosta města

pátek 16. 5. 2008, KD Netín u Velkého Meziříčí, start 19.30 hodin
Hrají:

BAD VICTIM, SEZARBIL, CAYMAN, ASGARD, STRAIGHT

Městská knihovna Velké Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost

Očekáváme pouze dosud nepublikovanou poezii a prózu.
Uzávěrka klání 30. 6. 2008.
Vyhlášení výsledků 30. 9. 2008.
Kategorie: děti od 10 do 15 let
 mládež od 15 do 20 let
 dospělí nad 20 let
Všichni autoři budou pozváni na zářijovou slavnost.
Oceněné prvotiny vydáme v tištěném sborníku, uveřejníme na webu 
knihovny, publikujeme v regionálním tisku. Tři nejlepší dílka v každé 
kategorii vybere odborná porota. 
Práci opatřete kontaktními údaji autora (jméno, příjmení, věk, mobil 
či e-mail. adresa).
Práci doručte osobně knihovnici v půjčovně pro dospělé, elektronicky 
na adresu knihovnavm@knihovnavm.cz, klasickou poštou na adresu 
Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 594 01 Velké 
Meziříčí. Vždy s uvedením hesla Prvotiny.
Autor smí předložit pouze jednu čitelnou prvotinu na libovolné téma, 
nemůže překročit rozsah 3 stran formátu A4, souhlasí s případnou 
prezentací díla (publikace, veřejné čtení), bude vyřazen ze soutěže 
při nesplnění zde zadaných podmínek. 
Mediální partner soutěže: týdeník Velkomeziříčsko. 

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.

Čarodějnice školou povinné
Ve středu 30. dubna proběhlo 

na naší škole netradiční vyučová-
ní. Projektový den byl tentokrát 
zaměřen na čarodějnice, kouzla a 
tajemné čáry. A tak ráno usedly 
do lavic nejrůznější ježibaby, ča-
rodějové, kouzelníci a samozřejmě 
hlavně čarodějnice. 
Také paní učitelky se 
nám tentokrát změnily 
k nepoznání.

První dvě vyučovací 
hodiny jsme soutěžili a 
plnili úkoly s čarovnou 
tematikou. Ani jsme si 
při tom nevšimli, že 
jsme vlastně procviči-
li učivo českého jazyka 
i matematiky. Poté nás 
čekala sladká odměna. 
Módní přehlídka spo-
jená s ochutnávkou čarovných jídel. 
Především díky našim maminkám a 
babičkám, které pro nás vykouzlily 
nejrůznější dobroty roztodivných 
názvů, jsme ochutnali hadí ocás-
ky, kočičí oči, myší armádu, sladké 
bradavice, babajagatousty a další. 
Po chutné svačince jsme se pustili 

do výroby čarodějnic. Některé byly 
opravdu vydařené, ale nebál se jich 
nikdo, spíš jsme si užili spoustu le-
grace. Na konec jsme se ještě stihli 
podívat, jak kouzlí třeba Saxana, 
Leontýnka z fi lmu Ať žijí duchové 
nebo Harry Potter.

Závěrem chceme zdůraznit, že 
jsme žádnou čarodějnici neupálili. 
Ani nám o to nešlo. Jen jsme chtěli 
strávit den ve škole trošku jinak. 
Kouzelně, s čarovnými úkoly a s 
ďábelskými nápady. A to se nám 
povedlo.

Žáci a učitelky ZŠ Mostiště 

38. ročník Memoriálu Jaroslava Vaňka
V sobotu 3. května 2008 se na náměstí ve Velkém Meziříčí uskutečnila 

soutěž mladých hasičů u příležitosti oslav 600. výročí udělení plných 
městských práv našemu městu.

Této soutěže se zúčastnilo 8 družstev mladších žáků a 7 družstev star-
ších. Mezi nejmladšími zvítězilo družstvo „A“ Velkého Meziříčí 19,28 
s a starší žáky připravili o vítězství mladí hasiči ze Lhotek časem 15,01 
s. Soutěž mladých hasičů komentoval člen výkonného výboru SH ČMS 
a kandidát do senátních voleb Jan Slámečka.

Poté následovala noční soutěž v požárním útoku 38. ročník Memo-
riálu Jaroslava Vaňka. S neobvyklými podmínkami si nejlépe poradilo 
družstvo žen ze Lhotek, které zvítězilo časem 18,98 s před družstvem 
Netína a Jasenice. 

V mužské kategorii zvítězilo družstvo z SDH Hluboké rekordem trati 
18,02 s před družstvem z SDH Stanoviště a družstvem z Předína. Stejně 
jako vloni si bramborovou medaili odvezlo družstvo ze Sychotína. Na 
soutěže se přišli podívat zástupci města starosta ing. František Bradáč 
a místostarosta Josef Komínek, který ocenil bojovnost a nasazení zvláště 
nejmenších hasičů při provádění požárního útoku. Mezi diváky se na 
začátku soutěže mihl senátor Josef Novotný s manželkou.

Soutěžící družstva byla po skončení soutěže odměněna cenami od 
sponzorů soutěže a vítězné družstvo žen ze Lhotek a muži z Hlubokého 
si odvezli putovní poháry soutěže pořádané na počest člena tehdejšího 
SPO VM Jaroslava Vaňka, který zemřel na následky požáru.

Výbor SDH Velké Meziříčí touto cestou děkuje všem sponzorům, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu soutěže. Další poděkování náleží mimo 
jiné Domu dětí a mládeže, týdeníku Velkomeziříčsko, hudební skupině 
Maraton, Městské policii Velké Meziříčí a hasičům z SDH Mostiště za 
pomoc při zajištění soutěže. Dále spoluobčanům bydlícím na náměstí za 
prominutí hluku a v neposlední řadě všem členům SDH, kteří pomáhali 
při zajištění této soutěže.   Miroslav Jágrik, starosta SDH Velké Meziříčí

Starší žáci – pořadí celkově: 
1. Lhotky 28.07, 15.01; 2. Velké 
Meziříčí A 17.02, 17.51; 3. Ra-
dostín nad Oslavou 19.64, 17.19; 
4. Velké Meziříčí B N, 19.10; 5. 
Dobrá Voda 20.07, 19.81; 6. La-
vičky 23.29, 21.24; 7. Ruda 21.85, 
21.45

Mladší žáci – pořadí celkově: 
1. Velké Meziříčí A 19.28, 43.96; 
2. Dobrá Voda 31.51, 19.44; 3. Žer-
novník 66.45, 20.86; 4. Lhotky 
22.64, 25.01; 5. Velké Meziříčí B 
24.75, 31.23; 6. Kamenice 43.40, 
27.82; 7. Rozseč 28.16, 35.01; 
8. Ruda 29.09, 32.48
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HFK Olomouc B – FC VM st. 
dorost 1:4 (0:2)
Střelci: Kratochvíl 2, Kučera, Dvo-
řák. Sestava: Hrazdíra – Večeřa 
Z., Dočkal A., Matějek, Vyskočil 
– Smejkal L., Dvořák, Budzinský 
(62. Kubiš), Dufek – Kratochvíl, 
Kučera (68. Horký J.). ŽK: Dvořák, 
Budzinský, Vyskočil, Dočkal
Úvod utkání patřil soupeři, který 
měl dvě drobné šance. Ale už ve 4. 
minutě utkání poslal do vápna dlou-
hý míč Budzinský na nabíhajícího 
Kratochvíla, a ten trefi l míč z první 
rovnou do brány. Tento gól nás na-
kopl. Ve 13. minutě projevil instinkt 
zabijáka Kučera, který výborně za-
presoval obránce domácích, získal 
míč a svůj nájezd proměnil – 0:2 pro 
Velmez. V poslední minutě poloča-
su soupeř z pokutového kopu trefi l 
jen tyčku naší branky. Do druhého 
poločasu nastoupil Velmez s cí-
lem nedostat branku a nedopustit 
tlak domácích. To se mu podařilo 
náramně. V 53. minutě perfektně 
vystřelil z 25 metrů těsně vedle brá-
ny Dvořák, ale dočkal se až o dvě 
minuty později. Zahrával přímý kop 
a perfektně prostřelil zeď, která se 
rozestoupila – 0:3. V tomto oka-
mžiku domácí rezignovali. Velmez 
dobře kombinoval, přenášel hru do 
stran a do vápna chodil jeden centr 
za druhým. V 67. minutě přišel ty-
pický únik Kratochvíla z poloviny 
hřiště. Šikovně vypíchl míč, utekl 
všem a nájezd z poloviny hřiště pro-
fesorsky proměnil. V 70. minutě si 
vybral slabší chvilku jinak výborný 
rozhodčí, kdy odpískal naprosto ne-
smyslnou penaltu, ze které domácí 
snížili na konečných 1:4.  
FC VM st. dorost – 1. FC Znojmo 
1:4 (1:3)
Branky: 43. Kratochvíl – 11., 40. 
a 86. Zifčák, 27. Jedlička. Sesta-
va domácích: Pokorný – Večeřa 
Z., Dočkal A., Matějek, Vyskočil 
– Smejkal L. (70. Horký J.), Dvořák 
T., Budzinský, Dufek (87. Smejkal 
E.) – Kučera (12. Kubiš), Kratochvíl 
(Kuřátko)
Hosté měli od úvodních minut da-
leko větší vůli po vítězství, byli fot-
balovější a první poločas, ve kterém 
jsme inkasovali tři góly,  byl zcela 
v jejich režii. V 11. minutě zatáhli 
Znojemští při rychlém brejku míč 
k rohovému praporku a následný 
centr míč jejich kanonýr Zifčák 
uklidil hlavou do naší branky. V 27. 
minutě soupeř zahrával rohový kop, 
použil nám signál praktikovaný 
i naším celkem a nepokrytý Jed-
lička opět hlavou skóroval… 0:2. 
Ve 29. minutě se ve skrumáži před 
brankou hostí dobře zorientoval 
Kratochvíl, ale jeho stoprocentní 
šanci „nepochopitelně“ zlikvidoval 
gólman hostí. Pět minut před polo-
časem si naše obrana vybrala další 
slabší chvilku, když na polovině 
hřiště nepokryla hostující útočníky, 
ti utekli a Zifčák dává na 0:3. Pro 
náš tým to byla smrtící rána, v této 
fázi se nic nedařilo. Přece jenom 
však ve 43. minutě dostal pěkný 
míč od Budzinského do běhu Kra-
tochvíl, prošel přes polovinu hřiště 
a pěknou střelou podél brankáře 
snížil na 1:3. Do druhého poločasu 
jsme nastoupili s odhodláním zlep-
šit důraz na hřišti, přihrávku a být 
zkrátka aktivnější. To se nám sice 
povedlo, ale bez gólového efektu. 
Čtyři minuty před vypršením řádné 
hrací doby předvedli rychlý proti-
útok opět hosté a Zifčák dokončil 
svůj hattrick.                         -sme-
HFK Olomouc B – FC VM ml. 
dorost 3:1 (0:1)
Branka: Kuřátko. Sestava: Simandl 
– Partl, Kubec, Mucha, Horký M. 
– Stávek – Liška (75. Homola), 
Vítek, Smejkal, Kozuň – Kuřátko 
(67. Wasserbauer)
Hra měla vysoké tempo a opět proti 
sobě stály zóny, ale domácí po zís-
kání míče hned nakopávali za naši 
obranu a my pěkně kombinací po 
zemi, což vedlo k větší efektivitě 
a naši kluci se dostávali do lepších 
šancí. Domácí nás zastavovali jen 

za cenu faulů a série přímých kopů 
přinesla ovoce ve 32. min., kdy po 
centru do vápna Kuřátko hlavou za-
končil. Pak si svou slabou chvilku 
vybral Simandl, když si v malém 
vápně nesebral míč, který mu kryl 
Mucha před dotírajícím útočníkem, 
ale ten mu ho v poslední chvíli ťukl 
do kasy (56. min). Naši zlepšili hru 
a vytvořili si opět několik šancí, ale 
jen za cenu rohů. Jenže nám nešly 
ani ty rohy a po jednom z nich 
svedl sprinterský souboj Kubec, 
který chtěl hlavou posunout míč 
do náruče našeho gólmana, ale to 
byla druhá minela Zdeňka, a ten 
míč neudržel a bylo to 2:1 (65. min). 
Poslední K.O. přišlo, když se Mucha 
snažil zastavit pronikajícího útoč-
níka do vápna a v obranném klinči 
odkopl míč na roh, ale při pádu 
s sebou strhl i protihráče a sudí 
odpískal hodně přísnou penaltu. 
Zdeněk Simandl si na míč sáhl, ale 
z prostoru branky ho nevyrazil. 
Zklamáním je zranění Kaminara-
se, které ho nepustilo ani do zápasu 
a hlavně přístup některých hráčů, 
kteří s námi ani nenastoupili do 
autobusu.                         
FC VM ml. dorost – SC Znojmo 
1:1 (1:0)
Branky: Liška. Sestava: Simandl 
(79. Homola) – Partl, Kubec, Mu-
cha, Horký M. – Stávek (64. Hort), 
Wasserbauer (56. Kuřátko) – Vítek, 
Smejkal, Kozuň – Liška
Od začátku naše hodně vysunutá 
hra na půlce soupeře komplikovala 
Znojemským jakoukoli rozehrávku 
a nutili jsme je k chybám. Vyztuže-
ná obranná řada nedovolila jakýkoli 
průnik na naši polovinu. Stopro-
centní výkon všech hráčů a jejich 
maximální nasazení nechalo tušit, 
že jim nic nedáme zadarmo a naše 
převaha vyústila ve vedoucí branku 
Lišky (30. min). Hosté se dostali na 
dostřel k naší brance jen jednou. Do 
druhého poločasu jsme nastupovali 
s vidinou tří bodů. Pak sudí povolil 
trochu otěže zápasu, a to vyvrcholi-
lo v karetní čardáš (3:7 + 1 červená 
Znojmu). Pak se do nás hosté obuli, 
jejich tlak sílil a od 60. minuty jsme 
se nedokázali vymanit z jejich se-
vření. Pomohlo tomu až střídání 
hráčů ve středu pole a hra se opět 
trochu vyrovnala. V závěru utká-
ní, kdy už to vypadalo, že na nás 
nenajdou recept, jsem zariskoval 
a ve snaze co nejvíc pozdržet hru, 
vystřídal našeho jediného brankáře 
ml. dorostu za gólmana st. žáků Ho-
molu, který bohužel v 80. min ne-
udržel naše vedení. Bohužel, kvůli 
mému chybnému střídání jsem 
kluky připravil o vítězství v tomto 
důležitém utkání. Pro jejich přístup 
k tak těžkému soupeři a snahu 
dokázat všem pesimistům, že do 
divize patříme, jim za předvedený 
výkon děkuji.                         -kub-
FC VM st. žáci A – Spartak Pel-
hřimov 0:1 (0:1)
Sestava domácích: Homola 
– Bradáč, Štefka, Weiss, Fňukal 
– Rosický – Dvořák (52. Pokorný), 
Polanský (60. Hladík), Polák, Bárta 
(17. Krejčí) – Stupka
Bohužel již ve druhé minutě přišly 
po sobě následující chyby Weisse 
a Homoly, které znamenaly ne-
šťastný vedoucí gól Pelhřimova. 
Pak se rodila nadále jedna šance 
za druhou, ale na druhé straně. 
Pelhřimov byl ve střední části 
utkání místy lepší, ale zhruba od 
50. minuty zahájil náš celek neutu-
chající nápor a hosté se bránili jen 
za cenu chaotických odkopů. Trenér 
domácích mohl být na své mužstvo 
i přes prohru hrdý, neboť perfekt-
ně splnilo požadované taktické 
pokyny.                                     -dem-
Sokol Hrotovice – FC VM st. žáci 
B 3:0 (1:0)
Sestava: Nedoma, Ostrý M., Fikr, 
Weiss, Ostrý Š., Vidlák M., Pro-
kop, Procházka, Vidlák J. (58.’ 
Pažourek), Maloušek (65.’ Horký), 
Bambula (49.’ Benda). Střelci bra-
nek: Blatný, Vlk, Hrobař
Na nově zbudovaném sportovním 

areálu v Hrotovicích byli po celé 
utkání domácí lepším týmem a za-
slouženě zvítězili. Řadě dalších 
šancí fyzicky vyspělejšímu domá-
címu týmu stačil brankář Nedoma 
ještě zabránit. Nasazení a bojovnost 
tentokrát hostům k zisku bodů ne-
stačily, ale je příslibem do dalšího 
derby s Měřínem.                   -vid- 
FC VM ml. žáci A – Spartak 
Pelhřimov 3:1 (1:0)
Branky domácích: Ráček 2, Komí-
nek. Sestava: Sysel – Horký, Novotný, 
Pažourek, Špaček – Chytka, Drápe-
la, Ráček, Benda – Komínek, Vokur-
ka. Střídali: Pospíšil, Chalupa, Hibš
Domácí do utkání vstoupili nápo-
rem a vytvořili si čtyři brankové 
příležitosti. Dokázali je však až 
neuvěřitelně promarnit. Když už 
se zdálo, že se půjde do kabin za 
nerozhodného stavu, tak v posled-
ních vteřinách první půle dotlačil 
míč do sítě Pelhřimova Ráček. Ve 
druhém poločase převzali iniciativu 
hosté. Hostům se podařilo vyrovnat 
dvanáct minut před koncem zápasu. 
Inkasovaný gól ale naše hráče ne-
položil, ba naopak v závěru utkání 
brankami Ráčka a Komínka roz-
hodli o svém vítězství. Za bojov-
nost zaslouží pochvalu celý tým.
Sokol Hrotovice – FC VM ml. žáci 
B 1:3 (0:2)
Branky: Polášek – Benda, Dvořák, 
Šmíd. Sestava: Vokurka – Horký, 
Hibš, Pažourek, Jůda – Procházka, 
Benda, Liška, Dvořák – Singer, 
Šmíd. Střídali: Kurečka, Kučera 
Hosté na hrotovickém trávníku 
rozhodli o 3 bodech již v první 
půli brankami Bendy a Dvořáka. 
V nezáživné druhé půli přidal třetí 

gól Šmíd. Domácí korigovali těsně 
před koncem zápasu na 1:3.   -kre-

Krajský přebor 
St. přípravka A r. 97: FŠ Třebíč 
– FC VM 1:3
(Liška R. 2×, Vokurka p. k.), SFK 
Vrchovina – FC VM 2:3 (Liška 
R. 3×)
Ml. přípravka A r. 99: FŠ Třebíč 
– FC VM 8:0, SFK Vrchovina 
– FC VM 1:4 (Chevalier 2×, Kav-
ka, Sýkora)

Okresní přebor 
St. přípravka B r. 98: Jiskra Mě-
řín – FC VM 4:1
Jedinou branku hostí vst řelil 
Dominik Chlumský po pěkné 
kombinační akci a přihrávce Jana 
Minaříka. 
Jedenácté kolo okresního přeboru 
přípravek byl z důvodu účasti 98 
na mezinárodním turnaji ve Francii 
v Marseille předehrán v úterý 6. 5. 
(výsledek příště). 
St. přípravky B 1. 5. se hráči tohoto 
týmu zúčastnili dalšího kvalitně ob-
sazeného turnaje v Rajhradu. 
Naše mužstvo bylo nalosováno 
do skupiny A, ve které sehrálo 5 
utkání: FC VM – RAFK Rajhrad 
0:6, – 1. FC Slovácko 0:2, – FC 
Vsetín 1:0 (Dominik Chlumský), 
– Sigma Olomouc 0:5, – Slovan 
Havl. Brod 0:1
Tyto výsledky a pouze páté místo 
ve skupině nás zařadily do skupiny 
o 7.–12. místo, ve které jsme sehráli 
další tři utkání: FC VM – SK Pros-
tějov 1:1 (Dominik Chlumský), – 1. 
FC Brno 0:4, – FŠ Třebíč 0:1. S pou-
ze dvěma vstřelenými brankami 
jsme v silné konkurenci a kvalitních 
utkáních obsadili 11. místo. -ber-

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL – BORY

Bory B - Březí 3:2 (0:1) 
Ve druhém poločase už naši pro-
hrávali dokonce 0:2, ale nakonec 
překvapivě vyhráli 3:2. Branky: 
Březka, Coufal a Viliš Petr. 
Rovečné – Bory A 2:1 (1:0) 
Diváků 80. Domácí v 10.’ vedou 
z penalty. Později už 2:0 a ve 
druhé půli Špaček snižuje, když 
předtím 2× z trestňáku překopl 
přes břevno. Když úplně v závěru 
dosáhl z rohového kopu vyrovnání, 
pomezní rozhodčí pro jeho údajnou 
ruku gól neuznal. 
Bory B – Strážek 1:1 (1:0) 
V 16.’ Bory vedou, ale v 52.’ mi-
nutě hosté „utekli“. Celý druhý 
poločas hráli vlastně jen domácí, 

ale do branky se nikdo netrefil. 
Přípravky: Bory – Žďár 5:1 (1:0), 
Žďár – V. Bíteš 3:4 (1:3), Bory 
– V. Bíteš 4:2 (2:0) 
Dorost: Bory – Moravec 0:1 (0:1)
Ve 21.’ dali hosté lehký gól. I když 
domácí byli potom v absolutní pře-
vaze, nedokázali se trefi t do branky. 
Bory A – Svratka 7:3 (6:1) 
Diváků 150. Kýžených 10 branek 
usnulo, i když to někteří dávali jako 
sázku proti původně proklamované-
mu vítězství ve Křoví. Naši střelci: 
Milan Špaček a Liba po 2, Zikmund 
Aleš a Tomáš po 1 a ještě 1× Pepa 
Kozel. Proti minulým dvěma zápa-
sům jsme se nakonec polepšili.

-ochr-

HÁZENÁ – TURNAJ

XI. ročník mezinárodního turna-
je ITS Cup Kunovice 

Po čtyři hrací dny 30. 4.–3. 5. se 
na největším tuzemském dívčím 
turnaji utkalo celkem třicet čtyři 
žákovských družstev tří věkových 
kategorií. Velkomeziříčské celky 
v celkovém pořadí obsadily spod-
ní příčky. Náplastí na nevýrazné 
výkony našich barev bylo ocenění 
nejlepší turnajové střelkyně katego-
rie starších žákyň, které převzala 
Monika Kratochvílová.

Minižákyně
Ve věkově nejmladší kategorii se 
sešlo celkem devět družstev.
Výsledky: DDM a Sokol VM – 
Kunovice 4:11, – Havl. Brod A 4:
6, – Hrabůvka B 12:2, – Háje 3:14, 
– Hrabůvka A 4:7, – Astra Praha 
3:4, – Havl. Brod B 9:1, – Zlín 7:10.
O umístění:

DDM a Sokol VM – Kunovice 
3:13, – Hrabůvka A 0:9, – Astra 
Praha 1:7.
Pořadí: 1. Háje, 2. Kunovice, 3. 
Zlín, … 7. Velké Meziříčí.
Hrály: Doležalová R. (2), Uchy-
tilová A. – Závišková K. (26), 

Janečková D. (10), Kopečková K. 
(6), Sedláčková K. (5), Sáblíková 
I. (1), Zezulová D., Bačová S., Uh-
lířová E., Kazderová V. Trenérky 
Jelínková, Závišková.

Starší žákyně
Na poslední chvíli poskládané 
velkomeziříčské družstvo muselo 
v základní skupině „zkousnout“ 
hořké pilulky v podobě vysokých 
porážek od turnajové špičky. 
Základní skupina:

Sokol VM – Zlín A 9:32, – Slá-
vie Praha 8:22, – Nitra 11:22, 
– Hrabůvka 12:16, – Veselí nad 
Moravou 11:7.
O umístění: 

Sokol VM – Brezová pod Brad-
lom 15:9, – Karviná 5:17, – Plzeň 
10:13.
Pořadí: 1. Nitra, 2. Kunovice, 
3. Slávie Praha, … 10. Velké 
Meziříčí.
Hrály: Závišková I. – Kratochvílová 
M. (52), Salašová (11), Hammerová 
P. (6), Kratochvílová H. (4), Necido-
vá Kr. (4), Bártová (3), Partlová (1), 
Kořínková (1), Palečková, Šmídová. 
Trenéři Záviška, Kratochvílová.-záv-

Horácký hokejový klub, občanské sdružení svolává

valnou hromadu 
Termín konání: 6. 6. 2008 v 18.00 hodin
Místo konání: Restaurace na zimním stadionu
Program valné hromady: 1. Úvod, 2. Zpráva o činnosti a sportovní 
výsledky za sezonu 2007/2008, 3. Výsledky hospodaření HHK za rok 
2007, 4. Směry a cíle pro sezonu 2008/2009, 5. Diskuze, 6. Závěr  -js-

Osovský zámek se vrací k životu
(pokračování z čísla 17)

Na první pohled je zámek ve velmi špatném stavu. Oprava bude určitě 
nákladná, jak budete postupovat? 

Minulý rok jsme již začali s vyklízením a vyvážením sutě. Zámek jsme 
převzali ve velmi poničeném stavu, fasáda i krov jsou silně poškozeny 
zatékáním do nekvalitně opravené střechy. Taktéž zřícené stropy v prv-
ním patře, necitlivými pokusy o přestavbu pravděpodobně nenávratně 
poškozených gotických sklepů, v přízemí místy stavebními zásahy zde-
gradované staré renesanční klenby budou představovat vysoké náklady 
navíc. Nicméně věřím, že poměrně velkou část stavebně-historické 
podstaty zámku se nám podaří, i když za cenu velkého úsilí a fi nancí, 
zachránit. Oprava krovu a střechy bude zahájena již v průběhu března, 
na návrhu nejvhodnějšího způsobu kompletní obnovy původní fasády 
a později i kamenných prvků již pracují restaurátoři a též náš architekt 
ing. arch. Martin Navrkal, PhD. Průběžně zpracovává a dozoruje další 
postup oprav. Například vstupní portál půjde docela dobře celý zrestau-
rovat, stejně jako fasáda. Okna se budou také kompletně vyměňovat, ale 
budou to přesné repliky. 

Podařilo se zachovat některé historické prvky v interiéru? Budete 
využívat při obnově zámku historických materiálů? Např. potomci rodu 
Haugwitzů neprojevili zájem na rekonstrukci přispět?

Máme k dispozici několik dokumentů a obrazů zámku, využíváme 
i vzpomínek pamětníků. V tomto kontextu zde rádi uvítáme každého, 
kdo by nám mohl o vybavení objektu říct podrobnější informaci. Zámek 
byl v minulosti úplně vykraden. Jediné, co jsme získali zpět, je věžní 
stroj. Rádi bychom podle dochovaným záznamů nechali vyrobit repli-
ky kachlových kamen. Po dohodě s památkáři budou okna nahrazena 
přesnými replikami, protože se docela dobře dochovaly i s okenicemi. 
V architektuře přiznáme i moderní prvky, ale co půjde zachránit či na-
podobit, tomu budeme rádi. Ze všech omítek se zachoval pouze nepatrný 
kousek. V relativně dobrém stavu jsou kamenné sokly zatápěcích dvířek 
pro kachlová kamna, které restaurátor dokáže docela dobře obnovit. 

Zámek obklopoval dříve udržovaný park, budete ho chtít uvést do 
původního stavu včetně vodních prvků? 

Ještě před koupí, a samozřejmě i poté, jsme se snažili získat co nejvíce 
informací jak o stavebně-historickém vývoji zámku, tak o historických 
podobách parku. Po koupi jsme nechali samozřejmě udělat i geodetické 
zaměření jednotlivých stromů a zahradní architekt ing. Jaroslav Krejčí 
provedl též dendrologickou klasifi kaci jednotlivých dřevin v parku tak, 
aby bylo možno kvalitně připravit projekt celkové obnovy parku. S na-
vrácením do původního stavu dle historických map počítáme. Menším 
„problémem“ však možná bude zvolit, která mapa by měla být vybrána 
jako předloha budoucí obnovené podoby parku. Historických plánů parku 
se dochovalo více. Dá se však říci, že se budeme řídit obecnými zásadami 
vycházejícími z historie architektury. Jinými slovy, obnovený park bude 
tvořen jak anglickou parkovou částí, tak některými pravidelně tvarovaný-
mi strukturami typickými pro francouzské zahrady. Zároveň s obnovou 
a výsadbou nových stromů a keřů počítáme s renovací skleníku – oranže-
rie, která by měla sloužit jako depozitář některých teplomilných rostlin. 
Ty budou v parku umístěny přes léto. Vodní prvky chceme samozřejmě 
také regenerovat. Park se nachází v místě „soutoku“ dvou rybničních 
soustav, proto je správný vodní režim v něm velmi důležitým faktorem. 
Park plánujeme ve vhodném režimu zpřístupnit veřejnosti. Kromě toho 
počítáme s možností jeho využití i pro zájemce o pořádání různých rautů, 
svatebních hostin apod. Co se týče prohlídek zámku v obvyklém slova 
smyslu, ty možné bohužel nebudou. Veškerý inventář byl rozkraden, není 
tedy zatím co prezentovat. Předpokládáme však, že v průběhu výše zmí-
něného letního festivalu, kdy budou prezentovány výsledky workshopů, 
resp. tvůrčích dílen, bude možno v rámci těchto akcí větší část prostor 
zámku zhlédnout.

Dá se očekávat, že opravený zámek – centrum pro umělce – napomůže 
veřejnému životu v okolních obcích?

To bude muset posoudit právě naše okolí, my se o to samozřejmě snažit 
budeme. Je však třeba mít realistická očekávání, co se týče časového ho-
rizontu. Jelikož jsme v kontaktu s majiteli jiných zámků, které jsou cíleně 
opravovány pro tyto účely, víme, že v závislosti na dostupných fi nancích, 
stupni předchozí devastace těchto zámků v době komunizmu a v nepo-
slední řadě na organizaci práce řemeslníků včetně specializovaných 
restaurátorů apod., trvá celková rekonstrukce podobného areálu zhruba 
5 až 8 let. Zatím se dá pouze konstatovat, že vzniklo několik pracovních 
příležitostí pro řemeslníky a sezonně též pro brigádníky z okolních obcí. 
Co se týče různých potřeb nákupu materiálu a služeb, pokud to cenová 
hladina nabídek umožní, dáváme také jednoznačně přednost místním 
fi rmám. V této souvislosti nás docela překvapilo, že ve výběrovém 
řízení na kompletní opravu krovu, střechy a klempířských prvků (vše 
v milionových částkách) nakonec s velkým odstupem zvítězila pražská 
fi rma. Pro gastro provozy i ostatní počítáme s místními pracovními silami 
a s některými i jednáme.

Na jakou částku odhadujete celkovou rekonstrukci a využijete i zdroje 
z dotačních titulů?

Náklady na opravu zámků podobné velikosti jako je Osová se v závis-
losti na rozsahu stavebních prací a náročnosti restaurátorských zásahů 
pohybují v řádu desítek milionů korun. Zatím máme zažádáno o dotace 
z Ministerstva kultury ČR, z fondu pro záchranu památek. Do budoucna 
chceme požádat i o dotace z EU.                                              Jitka Kočí

Atmosféru zámku dokreslují i dochované gotické sklepy.
Foto: Iva Horká



Divadelní sezona
Horáckého divadla 2008/2009

Programové oddělení, tel. 566 523 243, přijímá rezervace na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě
na sezonu 2008/2009 – celkem 6 představení.
Dramaturgický plán:
Figaro (hudební komedie)
Valčík tučňáků – Patrick Haudecoeur (hudební komedie)
Hrátky s čertem – Jan Drda (pohádková komedie)
Kdyby 1 000 klarinetů – Jiří Suchý (muzikál)
Dobro naší země – Timberlake Wetenbakerová (drama)
Opala je poklad – John Patrick (veselohra)
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí 621 Kč (možnost 
uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci atd.)
Změna programu vyhrazena!                                                          -prog-
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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-

Vstupné: 35 Kč.                                                                        -prog-

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

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 handicapovaných 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“, vzbouří se tento sebedestruk-
tivní 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 „kurzu negativního myšlení“! 
Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti tak dochází během jedné noci 
k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědče-
nými metodami léčby duše. Režisér Bard Breien smísil skandinávské psy-
chologické 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 Majda-
lence 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 vy-
žene a Matěj se dostane až na královský hrad, kde probíhá velká soutěž o ru-
ku 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.
Učitel opouští gymnázium, rodiče, kteří bydlí v hlavním městě a přichází 
učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné 
vztahy a našel znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. 
Jednou z nich je svérázná statkářka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý 
syn. Marie žije po rozpadu 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 sebevědo-
mí. 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 zmr-
začení sirotci, kteří mají paradoxně jedinou možnost, jak si vydělat trochu pe-
něz – 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 odvrácená 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

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 

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

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

V neděli 11. 5. ve Špitálku bude ve 14 hodin již tradiční besídka ke

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 Peňáz

Takto se slavilo v loňském roce.                                       Foto: -mm-Takto se slavilo v loňském roce.                                       Foto: -mm-

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-

Slavnostní zahajovací koncert ve Velkém Meziříčí v sobotu 31. května 
v 19.30, kostel sv. Mikuláše.
Musica Aeterna
Peter Zajíček – umělecký vedoucí
Jiří Antonín Benda: Sinfonie č. 1 D dur 
Anton Zimmermann: Serenata affetuosa pro postní dobu 
Joseph Haydn: Divertimento (kasace) C dur Hob II:17 
300 Kč / 150 Kč

Soubor pro starou hudbu Musica 
Aeterna vznikl v roce 1973 z inicia-
tivy prof. Jána Albrechta, který jako 
první systematicky seznamoval 
budoucí profesionální hudebníky 
s hudbou období gotiky, renesance 
a baroka. Studium skladeb uvede-
ných epoch nakonec vyústilo do 
formování specializovaného tělesa 
pro starou hudbu, které se roku 
1989 defi nitivně přeorientovalo na 
hru na originálních nástrojích ze 17. 
a 18. století, resp. na jejich kopiích. 
Evropská hudba a hudba středoev-
ropské, resp. slovenské provenience 
17. a 18. století je těžištěm reper-
toáru souboru, který byl v letech 
1986–2005 organizačně včleněn do 
Slovenské fi lharmonie. Uměleckým 
vedoucím je Peter Zajíček.

Vedle koncertů v Bratislavě a na 
Slovensku účinkuje Musica Aeter-
na pravidelně i v zahraničí, přičemž 
nejvýznamnější je patrně dlouho-
letá spolupráce s Centrem barokní 
hudby ve Versailles. Mezi důležité 
počiny dále patří vystoupení na 
významných hudebních festivalech 
jako např. Festival van Vlaanderen, 
Holland Festival of Early Music 
Utrecht, Festival Wiener Klassik, 
Carinthischer Sommer Villach, 
Régi zenei napok Sopron, České 
mezinárodní slavnosti staré hudby 
Praha, Bach Tage Berlín, Bachfest 
Lipsko, Barockfest Münster, Swe-
dish Baroque Festival, Bratislavské 
hudobné slávnosti a dalších festiva-
lech v Bilbau, Granadě, Záhřebu, 
Varaždíně, Budapešti aj. 

Se souborem pravidelně spolu-
pracují významní specialisté na 
starou hudbu: Christophe Coin, 
Paul Colléaux, Pascal Dubreuil, 
Richard Fuller, Martin Gester, Paul 
Goodwin, Edward Higginbottom, 
John Holloway, Jan Kleinbussink, 
Catherine Mackintosh, Charles 
Medlam, Siegfried Pank, Andrew 
Parrott, Christophe Rousset, Oli-
vier Schneebeli, Simon Standage, 
Melvyn Tan, John Tool. 

Z dosud více než 15 CD nahrávek 
získaly mnohé mimořádná ocenění, 
např. Diapason d‘Or v roce 1994 
a 1995 za komplet Concerti grossi 
Georga Muffata, Classical Awards 
– MIDEM 2003 v Canes v katego-
rii vokální hudba 17. a 18. století za 
nahrávku Sub olea pacis et palma 
virtutis J. D. Zelenky ve spolupráci 
se souborem Musica Florea.

Rada Konference biskupů Slo-
venska udělila souboru v roce 2006 
čestné uznání za osobitý přínos ke 
křesťanským hodnotám v kultuře na 
Slovensku. Mezinárodní kritika stá-
le více oceňuje umělecké výsledky 
souboru a nezřídka jej zařazuje mezi 
nejlepší tělesa svého druhu v Evropě.

Druhý velkomeziříčský 
koncert festivalu C. Moraviae 
16. 6., zámek, 19.30 hodin

Sirkka-Liisa Kaakinen – housle
Zbigniew Pilch – housle, viola 

d’amore
J. V. Stamic, B. Bohdanowicz, 

J. B. Kleczyński, F. Janiewicz, J. 
Kaczkowski

140 Kč / 90 Kč

Musica Aeterna

XIII. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst

na téma 

„Stará hudba z Visegrádu“
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Vzpomínky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

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

Změna programu vyhrazena!

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.

7. 5. Čáslavice
9. 5. Horní Cerekev
16. 5. Myslibořice

25. 5.  Borovník

Info: www.renons.czDne 4. 5. 2008 uplynulo již osm let 
od chvíle, kdy od nás odešel náš 
milovaný tatínek a dědeček, pan 

Jan Zavřel.
S láskou a vděčností vzpomíná 

dcera Jana s rodinou. 

Léta plynou,
ale bolest v srdcích zůstává…

Dnes, 7. května 2008, uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan

Rudolf Pospíchal.
S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka a děti 

s rodinami. 

Ruku Ti už nemůžeme dát, 
abychom Ti k Tvým narozeninám 
mohli blahopřát. 
Jen kytičku květů Ti na hrob dáme 
a tiše vzpomínáme. 

Dne 4. 5. jsme si připomněli nedožitých 75. narozenin pana 

Františka Dvořáka 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou děti s rodinami.

Městská knihovna Velké Meziříčí 
pořádá od 5. do 30. května 2008 kvíz nejen pro zamilované pod názvem 

Láska je láska.
Kvíz je určen pro čtenářky a čtenáře dospělého oddělení. Má dva 

oddíly po pěti otázkách. V první části určíte, která ze tří ukázek poezie 
přísluší k určenému spisovateli. V druhé zase přiřadíte k názvu románu 
správného autora ze tří možných. Cenou pro výherce bude čokoládo-
vé pokušení… Pro naše čtenáře bude vyluštění kvízu jistě hračka!

Těšíme se na vás!                                                                                     -sum-

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 s názvem

Výstava bude k vidění od 5. do 31. května v přízemních prosto-
rách Čechova domu ve Žďáře nad Sázavou. Vstup je zdarma. 
Expozice je jednou z aktivit, které Oblastní charita pořádá u pří-
ležitosti svého 15. výročí založení.                                         -lj-

Kdo se vryje do srdce,
nikdy se z něho neztratí.

Dne 10. května 2008 vzpomeneme 
1. smutného výročí úmrtí pana 

Zdeňka Kostečky
z Netína. 

Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami. 

Základní škola speciální a praktická škola Březejc

14. – 23. května 2008
Výstava proběhne v prostorách školy a Dětského střediska Březejc

(denně od 8 do 16 hodin)
Jste srdečně zváni!

Dne 30. 4. 2008 uplynulo již 18 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 
pan

Karel Oulehla.
A dnes, 7. 5. 2008, vzpomeneme druhé výročí úmrtí naší maminky, 
paní 

Marie Oulehlové
z Hrbova.                                               Stále vzpomínají děti s rodinami. 

V sobotu 3. května 2008 se uskutečnil na hřbitově ve Velkém Meziříčí 
pietní akt, uložení urny 

MUDr. Aloise Pavla Hradeckého
 do rodinného hrobu rodiny Konečných. Za účasti manželky Emy z ra-
kouské Vídně, bratrance Cyrila z Kanady a jeho manželky, rodinných 
příslušníků z Prahy a řady velkomeziříčských přátel. Účastníci zavzpomí-
nali na svého velkého kamaráda, který se naposledy vrátil na milovanou 
Vysočinu a do rodného města. 

V neděli 18. 5. 2008 uvede ve Špitálku Nadšený amatérský spolek 
Sydneyfárum veselou pohádku Jana Wericha 

Začátek v 15 hodin. Je to dárek pro rodiny dětí, které přistoupily 
k l. svatému přijímání. Příspěvky z dobrovolného vstupného budou 
použity na putování do Sydney ’08.                            P. Jan Peňáz 

Soutěž Muzea Velké Meziříčí

Znáte svoje město?

Národní památkový ústav (NPÚ) 
nedávno připravil pro školou povin-
né děti a mládež na svých webových 
stránkách poznávací soutěž, jejímž 
cílem a smyslem bylo upozornit 
mladou generaci na umělecké bo-
hatství, které je všude kolem nás, 
přimět je k citlivému vnímání světa 
a navést je k objevnému pohledu na 
pražské paláce a domy.

Inspirací se stal nenápadný archi-
tektonický prvek, který zdobí fasá-
dy některých domů – tzv. maskaron. 
Maskaron je groteskní, šklebící se 
obličej, používaný jako plastický 
ozdobný prvek zejména v architek-
tuře: na fasádách domů nad okny 
i pod nimi, v hlavicích pilastrů, 
na klenácích, na konzolách apod. 
Můžeme jej ale spatřit i na dveřích, 
klepadlech či nábytku.

Muzeum Velké Meziříčí se ne-
chalo tímto projektem inspirovat 
a připravilo pro všechny milovníky 
historie a architektury (nejen z Me-
ziříčí) obdobnou soutěž – „Znáte 
svoje město?“. Cílem soutěže je 
poznat, najít a napsat adresu domu, 
na kterém se nachází určitý archi-
tektonický detail (např. maskaron), 
který bude zveřejněn každý týden 
ve Velkomeziříčsku a na stránkách 
muzea (www.muzeumvm.cz). Na 
webových stránkách muzea jej 

najdete vždy s menším předstihem 
– už od pondělního dopoledne. Sou-
těžních obrázků bude celkem 10. 
Všechny odpovědi poté společně 
odešlete na adresu: Muzeum Velké 
Meziříčí, Zámecké schody 1200/4, 
594 01 Velké Meziříčí nebo na 
e-mail hartman@muzeumvm.cz, 
případně je doneste přímo do mu-
zea. Nezapomeňte na obálku nebo 
do předmětu mailu napsat slovo 
„Soutěž“, aby vaše obálka necesto-
vala od jednoho kolegy ke druhému. 
První soutěžní obrázek zveřejníme 
v příštím čísle Velkomeziříčska 
nebo ho najdete už v pondělí 12. 
května na www stránkách Muzea 
Velké Meziříčí. Výherci se mohou 
už teď těšit na hezké dárky.

Na úvod vám nabízíme zkušební 
obrázek společně se správnou od-
povědí: Poznáte, na kterém domě 
se nachází výše zobrazený detail 
fasády?

Možnosti správných odpovědí: 
Budova známá pod názvem „Zlatý 
lev“; adresa – Náměstí 83.

Podrobnější pravidla najdete na 
výše zmíněných stránkách stejně 
tak i další informace, které se týkají 
různých akcí, které muzeum v le-
tošní sezoně pro svoje návštěvníky 
připravilo.

Muzeum VM

Základní škola Oslavická Velké Meziříčí ve spolupráci
s Městem Velké Meziříčí, Muzeem Velké Meziříčí
a Městskou knihovnou Velké Meziříčí
vás zve v rámci oslav 600. výročí udělení
plných městských práv na výstavu fotosoutěže

JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO?
Výstava fotografi í bude slavnostně zahájena v Galerii synagoga 
7. 5. 2008 v 18 hodin krátkým vystoupením žáků Základní školy 
Oslavická Velké Meziříčí. Výstava potrvá do 8. června 2008. 

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 420/13,
Město Velké Meziříčí, Městská knihovna Velké Meziříčí,
Muzeum Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí
vás zvou na
výstavu vybraných výtvarných prací ze soutěže 

Jakou barvu má naše město?
Tváře města ■ Hledání cest ■ Meziříčské mosty
Výstava potrvá do 25. května 2008, výstavní síň Jupiter clubu 
(otevřeno Po–Pá 8.00–16.00, Ne 14.00–16.00)

Petr Kolář a Děda Mládek
ve Velkém Meziříčí

Jak už všichni víme, letos slaví naše město výročí 
600 let od udělení plných městských práv. Součástí 
oslav bude i hudební víkend, který proběhne od 
30. 5 do 1. 6. A na co se během tohoto víkendu 
můžeme těšit? Program začne v pátek 30. 5 ve 20 
hodin, kdy na náměstí vystoupí Petr Kolář s kape-
lou. Petr Kolář zpíval ve skupinách Precedens nebo 
Arakain, současně ho můžeme vidět v několika 
muzikálech. Nyní jsou to Tři Mušketýři. Petr je 
držitelem několika ocenění a interpretem dnes již 
notoricky známých hitů „Ještě, že Tě, lásko, mám“ 

a „Den, kdy se vrátí láska“. Hned po Petrovi Kolářovi velkomeziříčské 
náměstí dostanou do varu Děda Mládek Illegal Band. Tato partička, která 
se proslavila cover verzemi Ivana Mládka, se nyní vrací na koncertní 
podia. Během letošního jara skupina pracovala na nové desce, která se 
co nevidět objeví na pultech obchodů. Nová deska ponese jméno „Bobr“. 
V sobotu se můžete těšit na tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské brá-
ně a v neděli 1. 6 na 
Den dětí proběhne na 
náměstí charitativní 
koncert Muzikanti 
dětem. Během celé-
ho víkendu je vstup 
na náměstí zdarma, 
bohaté občerstvení 
je zajištěno včetně 
pivního stanu s po-
sezením. Tímto vás 
srdečně zveme a těší-
me se na vás.       -pp-

Sobota 31. 5., náměstí, 14.30 hodin

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ 
BRÁNĚ aneb JAK SE TŘPYTÍ 

HISTORIE
Soutěží družstva

Křižanova, Měřína, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí.
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FOTBAL – DIVIZE

BENFIKA

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 6 A 7.

BOCCIA

HÁZENÁACTION RACING TEAM

ŠACHY

KUŽELKY

MSD sk. D
SK Líšeň – FC VM 2:0 (1:0)
Branky: Krejčí (23.), Čampa (67.), 
Rozhodčí Gasnárek, Monček, Jelí-
nek, ž. k. 2:3 (P. Mucha, J. Krejčí, 
F. Pokorný), bez č. k. Diváků 150. 
Sestava FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Galia, P. Mucha (77. Kafka), Neto-
lický – J. Hort, F. Pokorný (72. T. 
Dvořák), Průša, Loup (46. Krato-
chvíl), J. Krejčí – Staněk. Jestliže 
Meziříčští v předchozích zápasech 
venku měli slušnou šanci bojovat 
alespoň o bod, v Líšni se k ní ani 
nepřiblížili. Domácí od 23., kdy se 
ve vápně soupeře dostal k odraže-
nému míči Krejčí a trefi l odkrytou 
polovinu branky, vcelku zaslouže-
ně vedli, zatímco hosté do té doby 
branku Líšně prakticky neohrozi-
li. O minutu později po centru od 
postranní čáry vyběhl Invald pro-
ti nekrytému Buršíkovi, ten však 
hlavou naštěstí ke vzdálenější tyči 
minul. Ke konci půlhodiny přišly 
konečně alespoň náznaky šancí 
Velmezu. Nejprve osamocený Sta-
něk, místo aby šel do vápna, zbrkle 
vystřelil mimo a poté tentýž hráč 
ve slibné pozici mířil hlavou pří-
liš vysoko. Ani překvapivá střela 
J. Horta od autové lajny domácího 
gólmana nepřekvapila, a tak do ša-
ten šli Líšenští s hubeným násko-
kem v kapse. Po obrátce bylo znát, 
že trenéři Velmezu své svěřence ni-

jak nešetřili. Územní převaha Vel-
mezu však nejen že nic nepřinesla, 
ale záhy pohasla. Naopak Invald po 
rychlém kontru domácích refl exiv-
ně zneškodnil čistou šanci Jaroše 
a krátce nato Oprchal už ve vápně 
po dlouhém táhlém centru nikým 
neatakován přestřelil. O deset mi-
nut později si domácí kapitán Čam-
pa pohrál se zbytkem obrany Me-
ziříčí, hrající už ve třech, a gólovou 
pojistkou utkání za daného poměru 
sil na hřišti prakticky rozhodl. Lí-
šeň si v následujících minutách svůj 
náskok zkušeně pohlídala a svého 
soka k ničemu nepouštěla. Za zmín-
ku stojí snad jen průnik střídajícího 
Kratochvíla po levé straně a jeho te-
čovaný centr, který se ke zcela vol-
nému Staňkovi už nedostal.    -ber-
Příští utkání: 8. 5. VM – Třebíč
v 16.30, 11. 5. VM – Č.A.F.C. Ži-
denice v 10.15
   1. Blansko 23 15 4    4 48: 24 49
   2. Hulín 23 13 7    3 48: 24 46
   3. Žďár n. Sáz. 23 12 6    5 49: 34 42
   4. Velké Meziříčí 23 12 5    6 36: 34 41
   5. Rousínov 23    9 7    7 30: 31 34
   6. Konice 23 10 3 10 39: 32 33
   7. Vikt. Otrokovice 23 10 3 10 40: 37 33
   8. Líšeň 23    9 5    9 34: 29 32
   9. Vyškov 23    8 7    8 32: 25 31
10. Protivanov 23    9 4 10 30: 29 31
11. Třebíč 23    8 5 10 34: 34 29
12. Boskovice 23    8 4 11 36: 47 28
13. Rájec-Jestřebí 23    6 7 10 26: 31 25
14. Havl. Brod 23    5 6 12 28: 46 21
15. Židenice 23    4 8 11 23: 38 20
16. Hrušovany 23    3 5 15 26: 64 14

Jipap Přibyslavice – FC VM B 
0:5 (0:3)
Branky: 25. vlastní, 44. Smejkal D., 
45. Trnka, 78. Kafka, 86. Beran. Se-
stava hostí: Kučera – Invald D. (78. 
Smejkal L.), Kružík, Střecha Lad., 
Halámek – Jedlička (58. Souček), 
Ambrož, Smejkal D., Kafka – Trn-
ka, Pokorný J. (68. Beran). Rozhod-
čí: Masopust – Kůrka P., Hájek
Benfice dělaly na malém hřišti 
velký problém křížné nákopy do-
mácího celku a nebyla dostatečně 
aktivní, aby tento způsob hry ne-
dovolila Přibyslavicím praktikovat. 
Když anuloval rozhodčí Masopust 
coby ofsajdovou prakticky gólovou 
akci domácích a v Kučerových ru-
kavicích skončila i jejich následující 
stoprocentní tutovka, dospěli hráči 
Benfi ky“ k názoru, že „toho už bylo 
dost“ a začali hrát… První nadějná 
příležitost ještě po skluzu Pokorné-
ho skončila  v rukavicích matado-
ra v přibyslavické brance Piska, ale 
pak uhodilo z daleko nenápadnější 
příležitosti. Střecha si dal pořádně 
záležet na nákopu (do té míry, že 
jej o míč málem připravil atakují-
cí útočník), ale nakonec se mu o to 
nádhernějším pasem povedlo najít 
v křídelním prostoru osamocené-
ho Jedličku, jehož střílený centr 
si dezorientovaný domácí obrán-
ce srazil do vlastní branky … 0:1. 
Benfi ka ožila a zejména ofenzivní 
hráči našeho celku se stále častě-
ji přesvědčovali, že kvalita obrany 
Přibyslavic nebude směrem dozadu 
„to pravé ořechové,“ a tudíž jde jen 
o to si na ni „dovolit.“ Naše rezerva 
zlepšila pohyb, udržela míče v kří-
delních prostorech i vpředu a rá-
zem se nastěhovala na přibyslavic-
kou půli. Zlepšila se i hra hostující 
obrany, která dobře zachytávala ste-
reotypní nákopy produkované do-
mácím mužstvem. Po jednom ta-
kovém vyvezl Střecha z postu po-
sledního hráče riskantně míč přes 
trojici soupeřů a geniální uličkou 
uvolnil Smejkala, který samostat-
ný nájezd proměnil v náš druhý 
gólový úspěch, jenž byl domácím 

hlasatelem označen za „gól do šat-
ny.“ To co Přibyslavice předvedly, 
následně označil tentýž hlasatel za 
„ježišmarija, co se to stalo…“ Z ro-
zehrávky na půli totiž domácí hrá-
či prvním míčem vybídli k postupu 
vpřed svého levého obránce, který 
v již tak dost nevýhodné pozici pře-
hlédl Trnku občerstvujícího se po 
Smejkalově trefě u postranní čáry, 
náš útočník na něj vystartoval, jako 
kdyby právě dostal z bidonu napít 
úplně něčeho jiného, než iontového 
nápoje, díky důslednosti v osobním 
souboji vybojoval míč (přičemž do-
mácí hráč skončil na zemi) a pak 
už přibyslavická squadra sledova-
la se zoufalým výrazem, kterak náš 
z boku pelášící hráč propaluje tvr-
dou ranou bezmocného Piska. Ben-
fi ka věděla, že po přestávce ji neče-
ká ani přes třígólové vedení žádná 
procházka, protože ofenzivní herní 
projev domácích byl velice jedova-
tý. O to tristnější však byla defen-
zivní složka jejich hry. Tudíž ačko-
liv si Přibyslavice vytvořily další 
vyloženou šanci, tak před domácí 
brankou bylo našich zahozených 
„tutovek“ dvojnásob. J. Pokorný 
neproměnil dva samostatné ná-
jezdy, v dalších velkých šancích se 
podobně vedlo Trnkovi, Ambrožo-
vi a následně střídajícímu Beranovi. 
Defi nitivní klid do našich řad vnesl 
až téměř čtvrt hodiny před koncem 
po zdařilé kombinační akci Kafka, 
aby pak završil resumé zápasu na 
všeříkajícího „bůra“ téměř od stře-
dového kruhu Beran, když chytrým 
obloučkem nedal o generaci starší-
mu brankáři Piskovi šanci.      
  -kre-

   1. Jaroměřice n. R. 19 16 2    1 40: 14 50
   2. Nová Ves 19 11 6    2 40: 20 39
   3. V. Meziřičí B 19    9 5    5 24: 15 32

   4. Rantířov 19    9 4    6 37: 27 31
   5. Stará Říše 19    9 3    7 25: 22 30
   6. Přibyslavice 19    7 6    6 31: 27 27
   7. Náměšť n. O. 19    8 1 10 28: 36 25
   8. Šebkovice 19    6 5    8 21: 25 23
   9. Kouty 19    6 3 10 21: 26 21
10. Bohdalov 19    5 5    9 28: 40 20
11. Rozsochy 19    4 7    8 22: 32 19
12. Čáslavice-Sádek 19    5 3 11 16: 32 18
13. Třešť 19    4 5 10 27: 32 17
14. Stonařov 19    4 5 10 23: 35 17

Ve Velkém Meziříčí byl nově sesta-
ven motokrosový tým a dobré vý-
sledky na sebe nenechaly dlouho če-
kat. Nejmladší jezdec Patrik Stup-
ka měl úspěch hned v prvním kont-
rolním závodě letošní sezony, kde si 
vyjel v kategorii 50 ccm 3. místo. 
Dalším členem týmu je Petr Stup-
ka, který má největší zásluhu na 
tom, že tým funguje. Po úvodních 
závodech je v průběžném pořadí 
Meteor Cupu na pěkném 9. místě 
a v souteži Vysočina MX Cup za-
tím obsadil 10. příčku. 
Jistě se můžeme těšit i na výsled-
ky Viktora Sklenáře, který le-
tos přestoupil z dvoutaktního 
motocyklu 85 ccm na čtyřtaktní 
Kawasaki 250 ccm. Na nové mo-
torce je hodně rychlý a jistě se 
mezi konkurencí brzy prosadí.

Změna motocyklu se týká i Barbo-
ry Laňkové, která letos sedlá také 
Kawasaki 250 ccm. První trofej zís-
kala za 3. místo v MČR dívek. V le-
tošní sezoně se však chce zaměřit na 
mezinárodní mistrovství Rakouska 
(AUNER MX-Ladies-Cup), které-
ho se pravidelně účastní přes 20 dí-
vek z mnoha zemí Evropy. Z toho-
to podniku se už jely dva závody, 
první se konal v Sittendorfu 20. 4. 
2008, kde skončila dvakrát na 3. 
místě. O týden později 27. 4. 2008 
se jelo v Imbachu, zde se jí dařilo 
ještě lépe – v první jízdě si dojela 
pro 2. místo a v druhé jízdě s vel-
kým náskokem suveréně zvítězila, 
a tak na stupních vítězů zazněla 
česká hymna. V průběžném pořadí 
drží první příčku s náskokem osmi 
bodů.                                           -tz-

Domácí prostředí svědčilo doros-
tencům a mužům, ženy i přes bo-
jovný výkon tuto výhodu nevyužily 
a prohrály se třetím celkem tabulky. 
Bodově se dařilo mladším žákům.

I. liga ženy 
Sokol VM – TJ Sokol Kobylisy II 
24:29 (13:15)
Předposlední prvoligové domá-
cí vystoupení začaly Velkomezi-
říčské s chutí a byly vyrovnaným 
soupeřem. Aktuálně třetí celek 
dokázal od prvních minut osobní 
obranou eliminovat největší útoč-
nou sílu našich a lepší střeleckou 
potencí si získal vedení. Účelněj-
ší útočnou hrou si udržel náskok 
až do poločasové pauzy. Po změně 
stran domácí celek pokračoval ve 
snaživém výkonu a bojovností se 
dotáhl až na jednobrankový roz-
díl (40. min. 17:18). V další fázi 
se však nevyvaroval nepřesností 
a chyb a herně vyrovnanější kádr 
soupeře zbývající část hrací doby 
odehrál zkušeněji. Nepřesnosti na 
domácí straně trestal s přehledem 
a v závěru nenechal nikoho na po-
chybách o svém vítězství. 7m-hody 
7/5:3/2, vyloučení 1:2, rozhodčí Ne-
svadba Pa., Novotný Pa.
Hrály: Lavická, Panáková, Zelníč-
ková – Plachetská (8/5), Hrůzová 
(4), Hublová (4), Vidláková R. (4), 
Chlubnová (2), Hammerová T. (1), 
Fischerová (1), Kňourková E., Svo-
bodová J. Trenér Vaverka.

II. liga muži
Sokol VM – Sokol Dolní Cerekev 
39:27 (18:13)
Domácí začali utkání nevýrazně, 
chybami a nepřesnostmi přenecha-
li aktivitu soupeři. Ten dokázal 
efektivně využívat časté mezery 
v defenzivě a po první čtvrthodi-
ně hry zaslouženě vedl tříbranko-
vým rozdílem (0:3, 5:8). Následné 
změny v sestavě vnesly do hry po-
zitivní prvky. Začal se dařit rych-
lý protiútok a skóre se začalo měnit 
v náš prospěch. V koncovce první-
ho dějství již byl domácí celek „na 
koni“ a dokázal navýšit až na polo-
časový pětibrankový rozdíl. Zda-
řilá útočná hra Velkomeziříčských 
pokračovala i po přestávce a bran-
kový odstup se rychle zvyšoval 
(21:15, 26:18, 30:21, 34:23). S přibý-
vajícími minutami soupeř již herně 
odpadl a domácí hráči pak ve zby-
lých minutách jasně dominovali. 7 m 
– hody 5/3:2/0, vyloučení 6:4.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Večeřa (9), 
Fischer (8/3), Kříbala Ma. (6), Živ-
čic (4), Chlubna (3), Šidlo (3), Ko-
nečný (3), Kaštan J. (2), Necid (1), 
Kaštan P. Trenér Vaverka.

II. liga starší dorostenci
Sokol VM – Sokol HC Přerov 
40:22 (19:10)
Proti beznadějně poslednímu 
týmu tabulky se do sestavy domá-
cích vrátili rekonvalescenti Jakub 

Bezděk a Vojtěch Homola, pro toto 
utkání mohl trenér Vaverka počítat 
i se službami „zuberského“ Luká-
še Horkého. Širší kádr domácích 
hráčů tak skýtal řadu herních vari-
ant a zejména možnost udržet tem-
po hry. Začali jsme velmi dobrou 
ofenzivní obranou, která nedávala 
příliš prostoru soupeři. Ten pod tla-
kem často chyboval v útočné fázi 
a tím nám otvíral prostor pro útoč-
né brejky. Skóre se rychle měnilo 
ve prospěch Velkomeziříčských 
(10:3, 13:6, 16:8). Po změně stran 
pokud Přerovským stačily síly, do-
kázali vzdorovat tlaku a tempu. Od 
poloviny druhého dějství však zcela 
odpadli a domácí celek se pak snad-
no dostával do střeleckých příleži-
tostí. Výsledkem bylo jednoznačné 
vítězství. 7 m – hody 6/3:2/2, vylou-
čení 4:9, navíc hosté ČK.
Hráli: Kotík, Poul – Večeřa (7), 
Horký (7), Bezděk (5), Fischer 
(4/1), Strašák (4/2), Necid (4), Kří-
bala Ma.(3), Kaštan J. (2), Homola 
(2), Konečný (2). Trenér Vaverka.

Divize mladší žáci
Hostěrádky – Sokol VM 3:9, 2:22 
(0:13), nájezdy 7:11
Snadné vítězství po velmi dob-
rém výkonu. Nad domácím týmem 
jsme měli navrch především dob-
rou obrannou hrou a rychlým pře-
chodem do útoku. V našich barvách 
vynikali brankář Josef Brabec, stře-
lecky a herně se nejvíce podíleli na 
vítězství David Pavliš, Jan Svoboda 
a Jakub Juránek.
Hráli: Brabec – Pavliš (9), Svoboda 
(8), Juránek (6), Janíček (4), Veselý 
(4), Horák, Stupka T., Drápela, Svo-
boda F., Fiala, Macoun, Lečbych. 
Trenér Janíček.

Divize starší žáci
Hostěrádky – Sokol VM 19:16 
(9:7)
Příliš časté chyby našich v útočné 
fázi a zbrklá koncovka přispěla více 
kolektivně hrajícím domácím hrá-
čům k zaslouženému vítězství.
Hráli: Vávra – Bílek (7), Kubiš (4), 
Juránek (3), Horák (1), Pospíšil (1), 
Krátký, Pavliš, Veselý, Chlubna, 
Lečbych. Trenér Buchta.        -záv-

Tabulky:
I. liga ženy
   1 DHC Slavia Praha SCM 19 16 1    2 602:401 33
   2 TJ Sokol Poruba 19 14 2    3 568:476 30
   3 TJ Sokol II. Kobylisy 19 13 1    5 493:426 27
   4 DHC SVŠ Plzeň 19 12 0    7 444:405 24
   5 TJ Jiskra Otrokovice 19 12 0    7 537:526 24
   6 DHK Baník Most 19 11 1    7 462:490 23
   7 DHK Zora Olomouc SCM 19    9 0 10 558:579 18
   8 TJ Jiskra Havl. Brod 18    5 2 11 427:441 12
   9 TJ Astra Praha 19    6 0 13 452:528 12
10 TJ Lokomotiva Cheb 19    4 1 14 416:486    9
11 HC Zlín SCM 19    4 0 15 432:525    8
12 TJ Sokol Velké Meziříčí 18    3 0 15 446:554   6

II. liga st. dorostenci
   1 TJ Tatran Litovel 19 14 1    4 627:503 29
   2 TJ Sokol Nové Veselí 19 13 1    5 661:532 27
   3 KH Kopřivnice 19 12 2    5 608:527 26
   4 KH Zbrojovka Vsetín 19 12 1    6 643:573 25
   5 Sokol Velké Meziříčí 19 12 0    7 593:540 24

   6 TJ Cement Hranice 19 10 2    7 564:569 22
   7 TJ Rožnov p. R. 19    8 1 10 580:567 17
   8 SK Velká Bystřice 19    7 2 10 498:505 16
   9 TJ Sokol II Prostějov 19    7 1 11 568:653 15
10 STM Olomouc 19    7 0 12 610:617 14
11 TJ Sokol Sokolnice 19    6 1 12 535:605 13
12 Sokol HC Přerov 19    0 0 19 412:708     0

Březejckým boccistům se v dub-
nu na turnaji v Praze nedařilo. Tak 
jsme tentokrát při vyhlášení výsled-
ků 2. kola prvoligové republikové 
soutěže OZP CUP a Mezinárodní-
ho mistrovství ČR v boccie jen při-
hlíželi a tleskali úspěšnějším sou-

peřům. Obě naše březejcké naděje 
Martin Fajkus a Maruška Folvarská 
si při zápasech ve svých skupinách 
neprobojovali postup do čtvrtfi ná-
lových bojů. Je pravda, že tentokrát 
postup do čtvrtfi nále byl vzhledem 
k mezinárodní účasti na turnaji těž-
ší. Poměřit síly s českými boccisty 
přijeli do Prahy Britové, Maďaři, 
Dánové, Slováci a Belgičan. Mar-
tin narazil ve skupině na Slováka 
Danca, Maruška si zase neporadila 
s Britem Allenem. Skóre zápasů ne-
měli ovšem špatné. Účast na tomto 
turnaji bereme tedy jako další zku-
šenost, které nás zdravě „naštvala“ 
a nasměrovala zase dál. Další kola 
OZP CUPu se budou konat na pod-
zim, a tak máme do té doby o čem 
přemýšlet. A jelikož to budou kola 
rozhodující o postupu či sestupu, 
dáme do tréninku všechno. 

Text a foto: Monika Doskočilová

IV. ročník turnaje O pohár
starosty obce Luka nad Jihlavou
Těžko už si vzpomenout, který že 
to slavný básník napsal onu slav-
nou báseň „Chtěl bych tě potkati 
v lukách“; ale jasné je, že to, co 
potkalo naše šachisty v Lukách 
nad Jihlavou, zas až tak moc slav-
né nebylo. 
V sobotu 26. dubna se zde v sále ha-
sičské zbrojnice konal velký turnaj 
na 7 kol po 2× dvaceti minutách, 
jehož pořadatelem se stal oddíl 
Gambit Jihlava a ředitelem ing. Ji-
ří Bajer. Soutěž byla koncipována 
jako otevřený přebor kraje Vysoči-
na v rapid-šachu a zúčastnilo se jí 
celkem 53 zájemců, mezi nimi i po-
četná výprava z Velkého Meziříčí 
a přilehlého okolí. V předsálí nabí-
zel své občerstvení oblíbený, a pro-
to téměř všemi hojně navštěvovaný 
bufet. Pro velkou část soutěžících 

zajistili sponzoři hodnotné fi nanč-
ní i věcné ceny; a dlužno dodat, že 
se dostalo také na všechny našince, 
pročež mohli nakonec přece jen být 
i docela spokojeni. 
Pořadí nejlepších:
1. Roman Vincze Gordic Jihlava 
6,5 b./30,5/21,5, 2. Jiří Göth Gordic 
Jihlava 6 b./33,5/24,0, 3. Eva Kulova-
ná Gordic Jihlava 5,5 b./32,5/22,5
Umístění našich:
14. M. Čtveráček 4,5 b./26,0/18,0 
– 20. Mgr. Z. Mejzlík 4 b./24,0/17,5 
– 26.–27. T. Mrazík 3,5 b./24,5/18,0 
– 29.–30. M. Kučera (Mostiště) 3,5 
b./22,5/16,5 – 34. J. Dvořák (Mě-
řín) 3,5 b./18,5/12,0 – 36. V. Pa-
řil 3 b./24,5/16,0 – 39. M. Dočkal 
3 b./20,5/15,0 – 45. D. Dvořák (Mě-
řín) 2,5 b. 20,5/15,5 atd. 
Příštím turnajem, na němž se ob-
jeví také hráči z Meziříčí, bude 
brněnský (Bobycentrum v sobo-
tu 17. 5.).

-vp-

Konečné tabulky ze soutěží.
KRAJSKÝ PŘEBOR

   1. TJ N. Město n. Mor. 22 20 0    2 2602 40
   2. TJ BOPO Třebíč 22 19 0    3 2584 38
   3. KK PSJ Jihlava B 22 15 2    5 2576 32
   4. TJ Sokol Častrov 22 13 2    7 2568 28
   5. TJ Spartak VM 22 11 0 11 2495 22

   6. TJ Slavoj Žirovnice B 22 10 0 12 2487 20
   7. TJ Spartak Pelhřimov 22    8 2 12 2447 18
   8. TJ Start Jihlava B 22    7 2 13 2527 16
   9. KK SCI Jihlava 22    7 2 13 2483 16
10. TJ Třebíč D 22    7 0 15 2490 14
11. TJ Spartak VM B 22    6 2 14 2472 14

12. KK PSJ Jihlava C 22    2 2 18 2433    6

KRAJSKÁ SOUTĚŽ
1. CHJK Jihlava 16 15 0    1 1760 30

2. TJ Třebíč C 16 13 0    3 1696 26
3. TJ N. Město na M. B 16 11 0    5 1679 22
4. TJ N. Město na M. C 16    9 1    6 1627 19
5. TJ BOPO Třebíč B 16    8 3    5 1658 19
6. TJ Start Jihlava C 16    5 0    1 1611 10
7. TJ Třebíč E 16    4 1 11 1590    9
8. TJ Sp. VM C 16    2 1 13 1589    5
9. TJ BOPO Třebíč C 16    2 0 14 1510    4

DOROST
   1. TJ Centrop. Dačice 18 13 2    3 1176 28
   2. TJ N. Město na Mor. 18 13 2    3 1182 28
   3. TJ Sp. Pelhřimov 18 13 2    3 1157 28
   4. TJ Slavoj Žirovnice 18    9 4    5 1158 22
   5. TJ Třebíč 18 10 1    7 1130 21
   6. TJ Start Jihlava B 18    8 2    8 1104 18
   7. Sn Kamenice n. L. 18    7 1 10 1115 15
   8. TJ Spartak VM 18    4 0 14 1031    8
   9. TJ BOPO Třebíč 18    3 2 13    976    8
10. TJ Slavoj Žirovn. B 18    1 2 15    866    4

Květnová vyjížďka na kole
V sobotu 24. 5. 2008 (jede se za jakéhokoliv počasí)
Začátek v 15 hod. před hlavním vchodem do zámku ve Velkém 
Meziříčí
Trasa: podle počasí, lehkým zpevněným terénem domluví se na mís-
tě cca 45 km. Jsou zváni všichni příznivci cyklistiky ve věku od 10 
do 100 let, všech výkonnostních kategorií. Jede se na horském kole 
poklidným tempem. 
Bližší informace na tel.: 603 372 045 nebo jkcyklo@seznam.cz 

Barbora Laňková na stupních vítězů v Imbachu.                      Foto: -tz-


