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Od 19 ho-
din bude 
koncerto-
vat ve vel-
kém sá-
le Jupiter 
clubu. 
Zpěvač-
ka a kyta-
ristka stu-
dovala na 
pražské 

konzervatoři a na Mezinárodní 
hudební akademii v Paříži klasic-
kou kytaru. Od roku 1982, kdy de-
butovala albem Zamilovaná, vy-
dala řadu desek (např. Quo vadis, 
Řeka života, Concertino I a II, 
Tisíc způsobů, jak zabít lásku), 
úspěšně koncertovala i v Němec-
ku, Francii, Itálii, Finsku, Japon-
sku, Švýcarsku, USA a Kanadě. 
V roce 1988 získala Grand Prix 
na kytarovém festivalu v Nizo-

zemských Antilách, v roce 1997 
českou Cenu Grammy. Naposle-
dy vydala dvoj album The best 
of Lenka Filipová. V nejbližší 
době bude pracovat na třetí kla-
sické desce a chystá nové písňo-
vé album.
Více čtěte na straně 9.

Mezi plánované rekonstrukce ve Velkém Meziříčí 
patří i úprava náměstí a přilehlých částí. Město má na 
tuto akci již zpracovanou studii, kterou zastupitelé 
schválili minulý týden na svém jednání. Klíčem nového 
architektonického řešení náměstí je změna povrchu 
dlažeb a zejména zklidnění dopravy. Chodci získají 
větší prostor. Jednou ze změn, které s sebou tato rekon-
strukce přinese, bude i obměna zeleně. Znamenalo by 
to vykácení stoletých lip, jež nyní náměstí dominují, 
a jejich nahrazení novými stromy.

Vozidlům bude určena dolní 
strana náměstí

Náměstí i s přilehlými ulicemi patří do památkové 
zóny města. Společně s ním by se tak úprav měly dočkat 

i ulice Radnická, Rozkoš a všechny propojovací uličky 
z náměstí na Novosady, dále Komenského a Kostelní. 
Architekt Přemysl Kokeš, který studii zpracovával, 
navrhuje nové dláždění v žule. Jde o to, aby dláždění 
bylo historické, ale současně moderní, aby vyhovovalo 
požadavkům dnešní doby. Struktura, velikost a barva 
tří druhů žulových dlažeb vymezí prostor pro pěší, 
parkování, vozovku i centrální klidovou část. Náměstí 
bude průjezdné pouze jedním směrem – od radnice 
ven Komenského ulicí. Vozidlům bude určena pouze 
jeho spodní část, kde budou po obou stranách vozovky 
parkovací stání – maximálně 148 míst. Záměrem města 
je jejich počet spíše snížit. „Počítáme s tím, že v té době 
by již mělo být hotové parkoviště v areálu Svitu,“ potvr-
zuje starosta František Bradáč.      (Pokr. na straně 2.)

Tento víkend VÁCLAV
Nový český fi lm s Ivanem Trojanem v hlavní roli uvádí tento pátek a so-
botu kino Jupiter club.     Více čtěte na straně 9. Foto: webové stránky

Příští středu Lenka FILIPOVÁ

Zastupitelé schválili studii na úpravu náměstí
Lípy mají ustoupit novým stromům

Tradičních řemeslných t rhů 
na náměstí ve Velkém Meziříčí 
se letos lidé opět dočkají. Budou 
celkem tři. První bude 14. května 
při příležitosti gastrodne hotelové 
školy. Další jarmark bude hned 
o měsíc později 15. června spojený 
s poutí. Na poslední vánoční trh se 
mohou lidé těšit 10. prosince. Kro-
mě toho proběhne ještě historický 
jarmark na náměstí o víkendu 26. 
a 27. července, což jsou dva hlavní 

Letos budou opět řemeslné trhy na náměstí
dny oslav šestistého výročí udělení 
plných městských práv městu Velké 
Meziříčí. V roce 2007 trhy chyběly 
z důvodu rekonstrukce ulice No-
vosady, kdy nebylo možno kvůli 
dopravním komplikacím uzavřít 
náměstí.                                -mrs-

František Němec z Netína převzal (kromě dalších oceněných) minulý 
týden z rukou hejtmana certifi kát pro značku Vysočina regionální pro-
dukt. Ten získal za jogurty, které jeho rodinná farma vyrábí. Tomuto úspě-
chu ale předcházela tvrdá práce, která se zúročila zejména vloni na jaře, 
kdy farma dosáhla nelehkého cíle, a to schválení a registraci provozu podle 
zákona 166/99. „Z toho vyplývá, že jsme splnili všechny požadavky na 
veterinární, hygienická pravidla  a jsme schváleným provozem na zpraco-
vání mléka,“ upřesňují majitelé farmy také na svých webových stránkách, 
„pro začátek vyrábíme farmářský jogurt bílý a farmářské mléko plnotuč-
né. Máme zaveden kontrolní systém HCCP, který zaručuje nezávadnost 
našich potravin,“ potvrdil našemu týdeníku F. Němec.              Iva Horká

Farmář z Netína získal certifi kát za jogurty

František Němec ml. z Netína s náměstkyní hejtmana Marií Černou 
při slavnostním předávání certifi kátů, které proběhlo v Jihlavě v úterý 
5. února 2008.            Foto pro týdeník Velkomeziříčsko: Jitka Svatošová

Do svojí rodné vísky přijela 
alespoň na pár dní čerstvá první 
vicemiss soutěže Česká Miss 2008 
Hana Svobodová ze Zadního Zhoř-
ce. Minulou středu ji doma přivítala 
nejenom rodina, známí a přátelé, ale 
také starosta obce Milan Melichar 
a spolu s ním i všichni zastupitelé 
(viz foto na straně 3). Skoro dvace-
tiletá studentka Vysoké školy apli-

První vicemiss Hanu Svobodovou přivítal starosta obce

První vicemiss soutěže Česká Miss 2008 Hanu Svobodovou ze Zadního 
Zhořce přivítal starosta obce Milan Melichar.               Foto: Antonín Klusák

kovaného práva si jen pomalu zvyká 
na to, že je na ni upřena pozornost 
nejen médií. Rozdává rozhovory, 
plní povinnosti vyplývající z titu-
lu, který získala, třídí nabídky na 
nejrůznější akce a kromě toho ještě 
musí myslet na studium. Zkoušky 
by měla začít skládat co nevidět. 
Avšak na svůj kraj nezapomíná 
a ochotně poskytla rozhovor také 

našemu týdeníku a přímo v re-
dakci Velkomeziříčska zapózovala 
i se svojí vzácnou korunkou. Velký 
rozhovor s jednou z nejkrásnějších 
dívek Česka si budete moci přečíst 
v některém z příštích čísel Velkome-
ziříčska a osobně se s krásnou a mi-

lou dívkou, která je mimochodem 
ještě hezčí než v televizi, můžete 
setkat také. Hana Svobodová se ob-
jeví v roli moderátorky s ředitelem 
JC Milanem Dufkem na Charita-
tivním plese, který se koná v Ju-
piter clubu 29. února.     Iva Horká

Vladimír Stejskal z Dolní Vilímče u Telče (s číslem 16), odchovanec 
Dukly Jihlava, na buly v zápase českých juniorů proti německým, který 
se odehrál na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí.   Foto: Iva Horká

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze přijeli do Velkého Meziříčí, aby 
seznámili zastupitele města i občany s výsledky svého výzkumu obyvatel 
Velkého Meziříčí z let 1992 až 2006. Výzkum provádí doc. PhDr. Mar-
tin Matějů a Mgr. Lenka Opletalová, PhD. z katedry teorie kultury 
(kulturologie). Již od roku 1992 pravidelně jednou za dva roky realizační 
tým zpovídá respondenty ve městě. Zatím to bylo celkem osmkrát. Další 
šetření čeká Velkomeziříčské zase letos v červnu. Tyto výzkumy probíhají 
kromě Velkého Meziříčí také v Českém Krumlově a Blatné. Finance na 
projekt jsou získávány hlavně z grantů, částečně přispívá i město.

Smysl projektu vysvětlil Martin Matějů: „Pro nás je to sonda do vývoje 
a transformace města a městské lokality. Pro vás je to zase pravidelná 
informace o názorové situaci ve městě.“

Výzkum zjišťoval spokojenost nebo problémovost pociťovanou 
obyvateli města ve dvou rovinách. Jednak v rovině míry pociťované 
závažnosti existence problémů ve všech základních oblastech života 
města z hlediska celé populace a jednak v rovině existence problémů 

v základních oblastech osobního života jednotlivých respondentů. 
Výsledky výzkumu stručně okomentovala Lenka Opletalová. Již od 

devadesátých let byly nejpalčivějšími problémy pociťovanými obyvateli 
města zaměstnanost a pracovní místa. Ze tří čtvrtin nespokojených v le-
tech devadesátých však nyní cítí tuto oblast jako problematickou necelá 
polovina obyvatel. Opletalová poukázala také například na to, že dotazo-
vanými projevovaná nespokojenost s vedením města se objevuje v každém 
zkoumaném městě. „Přitom lidé, kteří jsou lépe informovaní o dění ve 
městě, aktivitách, kulturních akcích a podobně, jsou také se vším celkově 
více spokojeni. A ti, kteří neví nic, ani nemají zájem se něco dozvědět, 
jsou celkově více nespokojeni,“ uvedla Opletalová. Přitom mladí lidé do 
24 let jsou vesměs více nespokojeni než starší dotazovaní.

Pozitivním výsledkem výzkumu jistě je, že devět z deseti respondentů 
chce ve Velkém Meziříčí zůstat. Varovný je ale fakt, že z těch, kteří odsud 
chtějí odejít, je čtvrtina ve věku do 24 let.                Martina Strnadová

(Podrobnosti z výsledků výzkumu čtěte na straně 2.)

Univerzita Karlova zkoumá názory obyvatel Velkého Meziříčí

Zápas Česko – Německo sledovalo téměř 1400 fanoušků
Češi vyhráli 2:0

Tolik nadšených diváků zimní 
stadion v Rudolfově parku ve 
Velkém Meziříčí dlouho nepa-
matuje. Hokejový svátek za-
žíval Horácký hokejový klub 
(HHK) i hokejoví fanoušci mi-
nulý týden. Po dva dny hosti-
li české i zahraniční hráče, ho-
kejové reprezentanty do dvaceti 
let. Úterní zápas (5. 2.) českých 
juniorů proti týmu Německa sle-
dovalo skoro 1400 diváků. Zce-
la zaplněný stadion viděl pří-
jemný zápas: „Byl to špičkový 
hokej a diváci vytvořili fan-
tastickou kulisu,“ okomento-
val úterní duel Jaroslav Juda 
z HHK. Český tým vyhrál 2:0. 
Trenér naší reprezentace Zdeněk 
Čech byl s výkonem svých svě-
řenců spokojen. „Hra byla ve vy-
sokém tempu, myslím, že to byl 
kvalitní zápas se spoustou šancí 
z obou stran.            (Pokr. str. 10.)

tel.: 566 523 790, e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz

PANASONIC
Akční ceny - slevy až 30 %

TH-42 PX7 plazma TV, 107 cm, HDMI 22.990
DMC-FZ8 foto, 12× zoom, stabilizátor 6.490

Architektem Kokešem navržená studie na úpravu náměstí počítá s výměnou stromů. Centru by měly dominovat 
morový sloup a kostel. Stoleté lípy by měly být skáceny.                                                 Foto: Martina Strnadová

Objednejte si knihu v kůži
Na základě četných dotazů se Rada města rozhodla nabídnout ob-
čanům možnost zakoupení knihy „Velké Meziříčí v zrcadle dějin“ 
v reprezentativní kožené vazbě se zlatým písmem v pouzdře. Bude 
zhotoveno množství podle závazných objednávek, které bude přijímat 
Informační centrum Vel. Meziříčí v přízemí MěÚ. Termín ukončení 
objednávek byl stanoven na 15. únor 2008 do 13. hodin. Přibližná 
prodejní cena bude 1.600 Kč, zájemci při objednání složí zálohu 
1.000 Kč.                                         Ing. František Bradáč, starosta
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Zprávy z jednání Rady města z 6. 2. 2008 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

ve prospěch fi rmy Truhlářství Fischer, Velké Meziříčí s uložením pří-
pojek elektro, vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace do pozemků 
města parc. č. 5280/13, 5280/20 a 5232/1 v lokalitě Jidášky v k. ú. Velké 
Meziříčí na dobu určitou po dobu trvání uvedených staveb přípojek.

 2. Rada města souhlasila s předloženou projektovou situací navrhova-
ných stavebních úprav objektu fi rmy ARCHITEKTONIKA 3000, 
spol. s r. o. Brno na pozemku parc. č. 1568/10. Rada města nesou-
hlasí s předloženým řešením dopravního napojení a požaduje řešit 
vybudování přístupové komunikace v šíři 3,5 m v místě stávajícího 
chodníku na parc. č. 1568/2. Návrh nového řešení přístupové ko-
munikace požaduje Rada města předložit ke konečnému schválení. 
Současně Rada města souhlasí s pronájmem části užívaného pozemku 
parc. č. 1568/2 o výměře 85 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do doby kolaudace plánované výstavby s následným 
odprodejem předmětné části pozemku parc. č. 1568/2 na základě 
nové žádosti, doložené příslušným geometrickým plánem.

 3. Rada města souhlasila se zahájením jednání o výkupu pozemků potřeb-
ných pro vybudování IV. etapy obchvatu města s jednotlivými vlastníky. 

 4. Rada města souhlasila s pronájmem pozemku parc. č. 223/1 o výměře 
696 m2, k. ú. Olší nad Oslavou pro žadatele s trvalým pobytem v Olší 
nad Oslavou.

 5. Rada města schválila následující rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3113 pol. 5169 náklady hrazené městem 
   – úhrada nákladů na dopravu dětí autobusem 
   na televizní soutěž „Bludiště“ do Ostravy pro 
   žáky ZŠ Oslavická

 6. Rada města schválila na Náměstí ve Velkém Meziříčí pro rok 
2008:
středa 14. 5. 2008 Řemeslný trh – (Gastroden hotelové školy), sor-
timent – řemeslné výrobky, občerstvení, potraviny. Stánky budou 
umisťovány na plochu zadlážděné části náměstí, vyjma lipové aleje 
vymezené obrubníky
neděle 15. 6. 2008 Řemeslný trh o pouti, sortiment – řemeslné vý-
robky, občerstvení, potraviny. Stánky budou umisťovány na plochu 
zadlážděné části náměstí (mimo lipové aleje vymezené obrubníky), 
která nebude obsazena pouťovými atrakcemi, dále v ulicích Radnická 
a Komenského postupně směrem od Náměstí
středa 10. 12. 2008 Vánoční trh, sortiment – řemeslné výrobky, po-
traviny, občerstvení. Stánky budou umisťovány na plochu zadlážděné 
části náměstí, vyjma lipové aleje vymezené obrubníky.

 7. Rada města schválila hostování cirkusu JO-JOO ve Velkém Meziříčí 
ve dnech 20. 10. – 26. 10. 2008 v lokalitě Čechovy sady, ulice Oslavická.

 8. Na návrh bytové komise a sociálního odboru MěÚ Rada města 
souhlasila s přidělením:
– bytu č. 1 a č. 15 na ul. Kostelní 1900/1, VM 
– bytu č. 3 na ul. Bezručova 1543/12, VM 
– ubytovací jednotky č. 9 na ul. Uhřínovská 540/20

 9. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytové-
ho prostoru umístěného v 1. NP na adrese Hornoměstská 359/29 ve 
Velkém Meziříčí. Rada města dále souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy ZŠ Sokolovská o cel-
kové ploše 49 m2 za účelem provozování školního bufetu.

10. Rada města schválila podání žaloby na určení vlastnického práva 
věci movité – mostu na pozemku parc. č. 581 a 582/2 v k. ú. Petráveč, 
okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Jde o starý most, který je 
situovaný v těsném sousedství skládky komunálního odpadu. 

11. Rada města souhlasila s pořádáním akce Setkání rodáků, ročníku 
1958, které se uskuteční 24. května 2008.

12. Rada města:
a) vzala na vědomí informace k projektu „Prevence kriminality“ 

a uložila v rámci zajišťování prevence kriminality v našem městě 
připravit komplexní projekt a předložit na Ministerstvo vnitra ČR 
do 15. února 2008

b) schválila další činnost pracovní skupiny „Prevence kriminality“, 
která byla ustanovena 12. 1. 2005, a to i pro rok 2008 ve složení:
ing. František Bradáč, starosta; členové: Mgr. Blažek, ředitel ZŠ 
Školní, por. Zdeněk Koudela, Policie ČR, Květoslava Koudelová, 
ředitelka DDM, ing. Dvořák, Městská policie, Mgr. Strnad, ku-
rátor, ing. Jaroslava Klapalová, vedoucí soc. odboru, ing. Josef 
Švec, vedoucí správního odboru 

c) potvrdila pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality obce, 
který byl ustanoven 12. 1. 2005, a to i pro rok 2008 – ing. Josef Švec.

13. Rada města schválila grafi cký návrh a úhradu za pořízení QSL 
lístků pro Radioklub Velké Meziříčí s motivem výročí města 
Velké Meziříčí.                             Ing. František Bradáč, starosta

Problémové oblasti
Nejvíce problémů z hlediska celé 

populace uvádějí dlouhodobě oby-
vatelé v oblasti nabídky pracovních 
příležitostí ve městě. V roce 2006 
se však problémovost v této oblasti 
výrazně snížila, problémy v ní uvá-
děla necelá polovina obyvatel. Nižší 
je i problémovost oblasti veřejné 
dopravy a bydlení. V roce 2004 
byly zhruba čtvrtinou lidí považo-
vány za problémové zájem vedení 
města o problémy a přání obyvatel 
a také práce úředníků městského 
úřadu. Nespokojenost se sice trochu 
snížila, ale přetrvává. 

Nejméně spokojenou věkovou 
skupinou obyvatel Velkého Me-
ziříčí jsou mladí lidé do 24 let. 
Uvádějí více než ostatní problémy 
prakticky ve všech oblastech, nejví-
ce v oblasti práce a bydlení. S při-
bývajícím věkem klesá kritičnost 
v hodnocení všech oblastí, nejméně 
problémů ve všech oblastech života 
města uvádějí lidé nad 55 let. 

Fungování institucí
Většinu institucí hodnotí respon-

denti kladně. Nejvíce jsou spoko-
jeni s fungováním zdravotnických 
zařízení, sportovních zařízení, 
kina, divadla a knihovny. Poměrně 
spokojeni jsou také s fungováním 
institucí poskytujících vzdělání 
(základní školy, střední školy, 

umělecká škola, zařízení pro mlá-
dež). Spokojenost s fungováním 
institucí stoupala v letech 1998 
až 2002. V roce 2002 byla většina 
institucí hodnocena nejlépe, od té 
doby spokojenost s nimi mírně 
klesá.

Nejvíce jsou respondenti nespo-
kojeni s fungováním vedení měs-
ta, tj. Rady města, Zastupitelstva 
města, starosty a městského úřadu. 
Nespokojenost s fungováním vede-
ní města od roku 1996 do období 
2000 až 2002 stoupala (v té době 
byla nespokojena desetina dotazo-
vaných), poté se podíl nespokoje-
ných respondentů s fungováním 
vedení města snížil. 

Rozvoj města
Za užitečné záměry považují 

obyvatelé nejvíce výstavbu dět-
ských hřišť, dále výstavbu krytého 
bazénu a rekonstrukci historického 
centra města. Místní lidé se také do-
mnívají, že je důležité vybudování 
zařízení na třídění komunálního 
odpadu a postavení sportovní haly. 
Oproti tomu novou budovu měst-
ského úřadu považují obyvatelé za 
spíše neužitečnou.

Vztah obyvatel k městu
V rámci výzkumu byl zjišťo-

ván subjektivní vztah obyvatel 
k městu. Od roku 2002 výrazně 
stoupl počet lidí, kteří považují za 

největší hodnotu Velkého Meziříčí 
okolí a přírodu. V roce 2006 tuto 
odpověď uvedla necelá třetina po-
pulace. Domov a přátelé jsou nej-
větší hodnotou města pro čtvrtinu 
obyvatel. Podíl lidí, pro které jsou 
tyto hodnoty města nejdůležitější, 
je od roku 1998 stabilní.

Většina obyvatel chce ve Velkém 
Meziříčí žít natrvalo (téměř devět 
desetin). Přání zůstat ve městě 
je dlouhodobě stabilní. Kolem 
desetiny má pochybnosti nebo je 
rozhodnuto z města odejít. Zůstat 
chtějí nejvíce starší lidé nad 55 let, 
především důchodci. Naopak, nej-
mladší generace (zejména lidé do 
24 let a hlavně studenti), chtějí více 
z Velkého Meziříčí pryč. Částečně 
je tendence odstěhovat se z města 
patrná i u nezaměstnaných.

Informovanost o dění
V informovanosti sehrává dů-

ležitou roli sledování tištěných 
a elektronických médií. Nejčteněj-
šími tištěnými periodiky ve Velkém 
Meziříčí jsou Velkomeziříčsko, 
celostátní tisk, informace o kul-
turních a společenských akcích 
a regionální tisk. V roce 2006 
stoupla čtenost regionálního tisku, 
který pravidelně čtou téměř tři 
pětiny obyvatel. Deník Vysočina 
čte pravidelně necelá polovina po-
pulace. Zahraniční tisk je sledován 

minimálně, pravidelně jej čte méně 
než desetina obyvatel.

Zvlášť byla hodnocena kvalita 
týdeníku Velkomeziříčsko. S ním 
jsou spokojeny celkově tři čtvrtiny 
obyvatel, z toho pouze šestina je 
s ní spokojena rozhodně. Spokoje-
nost s  kvalitou Velkomeziříčska se 
od roku 2002 příliš nezměnila.

Vlastní důvody spokojenosti
Celkové hodnocení města vyjad-

řovaly otázky „Co se vám na životě 
ve Velkém Meziříčí líbí ze všeho 
nejvíc?/Co vám nejvíc vadí?“, na 
něž měli respondenti možnost uvést 
vlastní odpovědi. Nejvíce respon-
denti oceňují na Velkém Meziříčí 
klid a pohodu, což je tím nejpozitiv-
nějším na životě ve městě pro třetinu 
respondentů. Čtvrtině dotázaných se 
nejvíce líbí poloha města a blízkost 
přírody, šestina oceňuje nejvíce to, 
že zde má domov a přátele.

Více než čtvrtině respondentů 
nejvíce vadí poškozování životního 
prostředí ve městě. Pětině obyvatel 
vadí nevyřešené komunální problé-
my (fungování služeb a obchodů 
a špatné komunikace ve městě).

Zpracovala: Martina Strnadová
Zdroj: monograf ická studie: 

Univerzita Karlova v Praze, FF 
– Výsledky výzkumu obyvatel 
města Velké Meziříčí prováděného 
v letech 1992 až 2006

Univerzita Karlova zkoumá názory obyvatel Velkého Meziříčí 

Výsledky výzkumu jsou sondou do vývoje města 
a informují o situaci v něm

(Volné pokračování ze strany 1.)

Bývalý sklad topných olejů na 
Čechově ulici ve Velkém Meziříčí 
přestaví brněnská firma Archi-
tektonika 3000 na obytný dům se 
šesti byty. Objekt proto potřebuje 

přístupovou komunikaci s parko-
vištěm. Firma přišla s návrhem, 
vybudovat př ístup rozšířením 
a protažením stávající komunikace, 
která vede z křižovatky Čechovy 

ulice s Poštovní, na-
proti hřišti u hasičky. 
S tímto návrhem radní 
nesouhlasili. Rozhod-
li, aby nová přístupová 
cesta byla upravena 
z nynějšího chodníku, 
který je kousek vedle 
– naproti Poštovní uli-
ci a vede téměř přímo 
k objektu. Na jeho 
místě tak vznikne tři 
a půl metru široká, 
slepá komunikace za-
končená parkovištěm 
se šesti stáními. 

-mrs-

Z chodníku bude komunikace

Lípy mají ustoupit novým stromům
Dokončení ze strany 1.

„Horní část náměstí bude věnována pěším, protože je slunná,“ vysvět-
luje svůj návrh architekt Kokeš. Tato část proto bude osazena řadou stromů 
a laviček. Řešení je však variabilní. „V případě potřeby lze dopravní 
systém změnit a horní část opět zprovoznit,“ dodává Kokeš.

Stromů bude víc, nemají však dominovat
Ve středu náměstí architekt navrhuje výměnu vzrostlých a starých lip 

za nové dřeviny. „Lípy jsou veliké, nejsou tvarově udržované a vesměs 
v horším zdravotním stavu. Jejich výměna za nové stromy s korunou 
tvarovanou spíše do šířky než do výšky by náměstí prospěla i z hlediska 
estetického. Výškově mají náměstí dominovat sloup sv. Jana Nepomuc-
kého spolu s kostelem, a ne stromy,“ uvádí hlavní důvody pro výměnu 
lip architekt Kokeš. Jeho návrh získal překvapivě jednohlasnou podporu 
všech přítomných zastupitelů. Například zastupitel Vilém Lavický při-
pomněl fotografi e náměstí z doby před sto lety, kdy nynější lípy byly 
nízké a dominantou byl skutečně spíše morový sloup. Nebezpečí, že se 
stoleté stromy rozlomí a někoho zraní, nelze také pominout. „Kořenový 
systém lip navíc narušuje statiku morového sloupu, což je zaznamenáno 
v dokumentaci restaurátorů Markových, kteří nedávno sloup opravova-
li,“ uvádí František Bradáč. Úpravy náměstí pochopitelně doplní nové 
osvětlení a mobiliář.

Město může získat dotaci z evropských fondů
Co se jeví jako problematické, to je stav inženýrských sítí v centru. 

„Osmdesát let starý vodovod bude vyžadovat rekonstrukci zcela jistě. 
Větší problém však bude s kanalizací, protože její oprava je velice 
nákladná,“ vysvětluje starosta s tím, že případná nutná rekonstrukce 
celého kanalizačního řadu by mohla realizaci úpravy náměstí ohrozit 
právě z fi nančních důvodů. Odhad celkových nákladů na úpravu náměstí 
a přilehlých ulic je kolem 85 až 100 milionů korun, ovšem bez případné 
rekonstrukce inženýrských sítí.

Navrhovanou studii úprav historického centra Velkého Meziříčí 
představil architekt Přemysl Kokeš poprvé na jednání Zastupitelstva 
města minulý týden. Zastupitelé návrh přijali jednohlasně. Vznesli jen 
několik drobných požadavků, na jejichž základě architekt studii ještě 
upraví. Důvodem, proč město s přípravou studie spěchá, jsou fi nance. 
Na úpravu náměstí a komunikací v městské památkové zóně by totiž 
mohlo získat dotaci z regionálního operačního programu až ve výši 
třiceti milionů korun, což je nezanedbatelná částka. Žádosti lze podá-
vat do konce března, přičemž výsledek bude znám někdy na podzim 
letošního roku. 

Martina Strnadová

Navrhovaná studie úpravy historického centra
Velkého Meziříčí od architekta Přemysla Kokeše.

Navrhovaná studie úpravy historického centra
Velkého Meziříčí od architekta Přemysla Kokeše.



Nejenom pro obec Zadní Zhořec, 
ale také pro celý kraj Vysočina, je 
druhé místo Hany Svobodové 
v celostátní soutěži krásy Česká 
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Zlepšení systému čistění od-
padních vod, ke kterému se Česko 
zavázalo při vstupu do Evrop-
ské unie, si podle Ministerstva 
zemědělství ČR do roku 2010 
vyžádá investici ve výši zhruba 
49 mld. korun. Česká republika 
se v přístupové smlouvě zavázala 
k tomu, že odpadní voda z kana-
lizace všech obcí s více než 2 000 
ekvivalentními obyvateli bude do 
konce roku 2010 vyčištěna podle 
evropských norem. Jinak se nesmí 
vrátit zpět do přírodního koloběhu. 
Tato povinnost byla zanesena i do 
vodního zákona. V případě kraje 
Vysočina je celková investice do 
modernizace a výstavby nových 
kanalizací a čistíren odpadních 
vod (ČOV) odhadována na jednu 
miliardu korun. „Podle dostup-
ných informací zatím nemají aglo-
merace velikosti nad 2 000 EO na 
Vysočině s plněním této povinnosti 
problémy. Některé aglomerace již 
kanalizace a ČOV vybudovaly, 
některé je právě budují a některé 
se projekčně připravují a usilují 
o získání finančních prostředků 
tak, aby tuto povinnost do konce 
roku 2010 splnily. Z původních 
40 aglomerací v kraji Vysočina, 
na které se vztahovala povinnost 

Větší města musí do konce roku 2010 vybudovat 
kanalizace a čistírny odpadních vod

zrekonstruovat či vybudovat ka-
nalizace a čistírny odpadních vod 
do konce roku 2010, jde v současné 
době již jen o 22 aglomerací, které 
nejsou dosud vyřešeny,“ uvedl 
krajský radní pro oblast vodního 
hospodářství Ivo Rohovský. Mezi 
již dokončené akce patří např. 
intenzikace a rekonstrukce ČOV 
a kanalizační sítě Jihlava za cca 
400 mil. Kč, rekonstrukce stokové 
sítě Žďár nad Sázavou za cca 200 
mil. Kč nebo nadregionální projekt 
„Ochrana vod povodí řeky Dyje – I. 
etapa“ za 1,4 mld. Kč řešící 7 aglo-
merací v kraji Vysočina (Náměšť 
nad Oslavou, Jemnice, Jaroměřice 
nad Rokytnou, Třebíč, Moravské 
Budějovice, Bystřice nad Pernštej-
nem, Nové Město na Moravě) a 3 
aglomerace v kraji Jihomoravském 
(Blansko, Boskovice, Šlapanicko). 
Jiné aglomerace netrpělivě očeká-
valy vyhlášení výzev k přijímání 
žádostí do operačního programu 
Životní prostředí. V kraji Vysoči-
na se připravuje např. pokračování 
II. a III. etapy projektu „Ochrana 
vod povodí řeky Dyje“ nebo 
„Rekonstrukce ČOV Pelhřimov“. 
Kraj Vysočina taktéž nezahálí 
a fi nančně podporuje jednak zpra-
cování projektových dokumentací 

v rámci Fondu Vysočiny z granto-
vého programu Čistá voda a ná-
sledně i samotné realizace staveb 
v rámci dotačního titulu na drobné 
vodohospodářské ekologické akce. 
Hlavním cílem plnění závazku je 
snížení znečištění ve vodních to-
cích, které je způsobeno vypouště-
ním nedostatečně čištěných odpad-
ních vod. Dojde ke zlepšení úrovně 
čištění na čistírnách odpadních vod 
a následnému snížení míry znečiš-
tění vypouštěných odpadních vod, 
ke zlepšení stávajících sběrných 
systémů zabraňujících kontamina-
ci podzemních vod, zvýšení počtu 
připojených obyvatel na kanalizaci 
a tím snížení množství nečištěných 
odpadních vod, které jsou vypouš-
těny přímo do vodních toků. 

Možnosti f inancování nových 
čistíren a kanalizací:

33 mld. korun OP Životní pro-
středí

6 mld. korun Ministerstvo země-
dělství ČR, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Státní fond životního 
prostředí

10 mld. korun vlastní zdroje 
investorů.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
krajského úřadu

Radisté budou prezentovat výročí města
Velkomeziříčští radioamatéři budou letos rozesílat QSL lístky prezentu-

jící 600. výročí udělení plných městských práv městu Velké Meziříčí. Na 
jejich tisk dostanou od města příspěvek ve výši 4.800 korun. QSL lístkem 
radista potvrzuje příjem uvedené stanice v daný čas a datum. Takové líst-
ky se proto posílají do celého světa. O významném výročí našeho města se 
tak mohou dozvědět radisté třeba až v Austrálii. Text na lístcích je proto 
nejen v češtině, ale samozřejmě i v angličtině.                                -mrs-

Plánujete si koupit na hypotéku 
dům nebo byt a máte obavy, že 
dokud jej nesplatíte, bude zcela 
neprodejný? Počet lidí, kteř í 
prodávají nemovitosti zatížené hy-
potékou začíná přibývat. Důvodů 
je několik – mladí lidé zakládají 
rodiny, potřebují svůj malý byt 
vyměnit za větší. Bohužel přibý-
vá i dlužníků, kteří přecenili své 
schopnosti a s postupujícím časem 
nejsou schopni úvěr splácet. Stále 
větší počet manželství se rozvádí 
a prodejem společné nemovitosti 
se mnohdy mezi sebou potřebují 
fi nančně vypořádat. Prodej nemo-
vitosti s hypotékou je pro původ-

Dům s hypotékou se dá prodat
ního majitele výhodný především 
v době, kdy mu ještě neskončil 
dohodnutý čas fi xace. Poskytnutý 
úvěr totiž nebude muset předčasně 
splatit, ale převede ho i s domem 
na nového majitele. Ten za něj 
pak bude hypotéku splácet podle 
původně sjednané úvěrové smlou-
vy. Navíc nový majitel ušetří i na 
poplatcích za zpracování hypotéky, 
předkládá bance také výrazně méně 
dokumentů než původní majitel. 
Dle bankéřů a podkladů z Evrop-
ské hypoteční asociace ta správná 
doba na nákup nemovitosti zatížené 
hypotékou teprve nastane.

Ivana Dočkalová, makléř RK

Se Shrekem u zápisu
Svá kouzelná vrátka otevřel Shrek všem budoucím prvňáčkům 8. února 

2008 v Základní škole Sokolovská.
Kluci i holčičky šli s napětím po jeho stopách, které je zavedly přímo 

do místa dění. V malebné pohádkové třídě za pomoci vyučujících čeka-
la děti první životní zkouška „Přijetí k zápisu do první třídy“. Někteří 
s menším ostychem, jiní plni odhodlání předvedli, co se již naučili. Děti 
odpovídaly nejenom na všetečné otázky, ale také zpívaly či recitovaly. 
Jejich ručky se pak chopily barevných tužek a papírů a v mžiku zúročily 
své kreslířské dovednosti. Překvapení si pro ně přichystal i sám Shrek. 
A jelikož jim tato postava byla dobře známá, pustily se s chutí do vy-
svobozování jeho nevěsty (princezny Fiony). Hravou formou zvládly 
splnit všechny čtyři úkoly a měly vyhráno. Na každého pak čekala malá 
odměna. Činil se i Shrek. Každému pro vzpomínku věnoval fotografi i 
se svými nejbližšími. Všem předškoláčkům přejeme šťastný vstup do 
první třídy.                                                           Text a foto: ZŠ Sokolovská 

OKÉNKO KRAJE VYSOČINA

Sprejeři 
dopadeni
Trestnou činnost 

jezdili páchat 
z Třebíčska 

Žďárským kriminalistům se po-
dařilo objasnit celkem šest případů 
sprejerství, kterých se dopustili dva 
muži ve věku dvacet tři a dvacet let. 
Svoje „umělecké výtvory“ ztvárnili 
v rozmezí let 2005 až 2007 na růz-
ných místech ve Velkém Meziříčí. 
Majitelům objektu a budov tak způ-
sobili celkovou škodu 28.000 Kč. 
Oba pachatelé jsou stíháni pro 
trestný čin poškozování cizí věci, 
spáchaný dílem samostatně a dílem 
ve spolupachatelství.

nprap. Václav Kučera

Brýle 
pro Afriku

Dne 5. 2. 2008 byly slavnostně předány certifi káty 
z rukou hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystr-
čila prvním sedmi žadatelům o značku „VYSOČINA 
regionální produkt®“ Jsou to fi rmy a jejich výrobky: 
Amylon, a. s. Havlíčkův Brod a jejich bramborová 
kaše a bramborové knedlíky, za produkty z medu 
Jiří Bula z Lipníku u Hrotovic a Včelařská farma 
KURTIN z Hrotovic, za spotřebitelské balení bram-
bor EURO AGRAS s. r. o. Havlíčkův Brod, Pavel 
Tasovský z Náměště nad Oslavou za kovaný artikl, za 
farmářské jogurty Farma rodiny Němcovy z Netína, 
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura 
DÍLNA ŘEMESEL za výrobky bytového textilu.

Podpora značení místních výrobků
Značení místních výrobků, pocházející z kraje Vyso-

čina, je podporováno z operačního programu Rozvoje 
lidských zdrojů, projekt „Síť informačních center za-
měřených na agro-environmentální programy v Jiho-
moravském kraji a kraji Vysočina“ AGRO-ENVI-IN-
FO v rámci aktivity podpora místních iniciativ. Díky 
projektu vznikla informační centra pro kraj Vysočina: 
v Jihlavě Beseda a v Náměšti n. O. agentura ZERA, 
pro Jihomoravský kraj v Brně EPOS a v Mikulově ZO 
ČSOP Adonis. Jeden z mnoho výstupů tohoto projektu 
je regionální certifi kace výrobků v kraji Vysočina. Při 
vytváření pravidel ZERA čerpala zkušenosti společ-
nosti REC ČR, které značení místních výrobků zavádí 
od roku 2004 v ČR v ostatních regionech. Vysočina 
se tak přidala k dalším sedmi regionům, které budou 
značit výrobky, jenž pocházejí z konkrétního území. 
Regionální certifi kace na podporu odbytu místních 
výrobků „Vysočina – regionální produkt“ byl zahájen 
v září 2007. Jako regionální koordinátor značky byla 
vybrána agentura ZERA – Zemědělská a ekologická 
regionální agentura o. s. Toto občanské sdružení se 
zabývá poradenstvím, osvětou a vzděláváním v oblasti 
ekologie a zemědělství. Mimo jiné má ZERA zkušenosti 
s personální a výrobkovou certifi kací podle ISO norem 
v oblasti ekologie a zajišťuje i koordinuje celý systém 
značení na Vysočině. Má právo poskytovat značku, 
zodpovídá za udílení a odejímání práv k užívání znač-
ky producentům, zajišťuje komunikaci a poskytování 
informací uživatelům značky a novým zájemcům. Dále 
zveřejňuje aktuální znění pravidel a kritérií pro udělo-
vání značky a také seznam udělených a odejmutých cer-
tifi kátů. Koordinuje společné aktivity uživatelů značky.

Představení fi rem, jenž získaly certifi kát
1. Amylon, a. s.

Amylon, a. s. je potravinářskou fi rmou podnikající 
v oblasti škrobárenství. Od 1. 1. 1994 se areál provozu 
Havlíčkův Brod stal společně s provozy Ronov nad 
Sázavou a Polná majetkem nově vytvořené akciové 
společnosti Amylon, která je nositelem a pokračova-
telem tradic českého škrobárenství. Amylon je nejen 
názvem fi rmy, ale i ochrannou známkou, která se za 
více než 100 let stala známou v řadě zemí světa, a je 
tak symbolem tradice českého škrobárenství.

2. Jiří Bula
Začal včelařit v roce 1994 se třemi včelstvy. Od 
roku 2002 postupně navýšil na současných třicet 
včelstev. Ta jsou umístěna na pevném stanovišti 
v blízkosti obce tak, aby měla včelky a sousedé 
klid. Včelaření si neumí představit bez podpory 
své ženy a dvou synů. Jak říká pan Bula: „Zkrátka, 
tato záliba přirostla k srdci celé rodině.“ Ve svém 
obchodě, kromě řezaných, hrnkových a sušených 
květin, nabízí také včelařské potřeby.

3. EURO AGRAS s. r. o.
Specializovaná bramborářská fi rma s mottem „Vše 
pro brambory“. Založena v roce 1996, a od této 
doby se věnuje zpracování brambor. Zpracovává 
(balí) konzumní brambory do spotřebitelského ba-
lení (sáčky, pytle, síťka apod.) o různé hmotnosti, 
ale především podle varných typů, tj. vhodnosti ke 
kuchyňskému zpracování. Firma se zaměřuje na 
marketing výrobku, výběr vhodných odrůd pro 
spotřebitele, výběr vhodné technologie pěstování, 
výběr mechanizace pro pěstování a zpracování 
brambor a kontrolu kvality.

4. Pavel Tasovský UMĚLECKÝ KOVÁŘ
Roku 1990 založil vlastní kovářskou dílnu v Náměš-
ti nad Oslavou, kde se zabývá výtvarným řešením 
a zpracováním architektonických doplňků interiérů 
a exteriérů soukromých i státních subjektů. Součas-
ně se věnuje volné tvorbě. Od roku 1992 samostatně 
vystavuje. Od roku 2003 pořádá Mezinárodní bie-
nále výtvarníků „Setkání“ v areálu zámku Náměšť 
nad Oslavou. Realizace Pavla Tasovského jsou za-
stoupeny v soukromých sbírkách, na významných 
stavbách a památkách v České republice i zahrani-
čí. Získal řadu ocenění na kovářských sympoziích 
v ČR, Rakousku a Německu.

5. Včelařská farma KURTIN 
Chová 240 včelstev. Nabízí prodej medu vlastní 
produkce, včelí kosmetiky a medoviny. Zabývá 
se výkupem medu, prodejem včelařských potřeb, 
hrubého cukru, literatury, vyvařováním voští, vý-
měnou a výkupem voští a vosku za mezistěny.

6. Farma rodiny Němcovy
Byla založena v roce 1990. Začala hospodařit na 
dvaceti hektarech půdy a s dvanácti kusy skotu. 
Dnes Farma rodiny Němcovy hospodaří na stovce 
hektarů země-
dělské půdy a je-
jí stáje pojmou 
padesát kusů 
těch nejlepších 
dojnic. Ve vlast-
ní minimlékar-
ně zpracovávají 
mléčné výrob-
ky, využívají 
výhradně mléko 
z vlastní farmy. 
U výrobků je 
dosahováno 
nadprůměrných 
výživových 
hodnot.

7. ZERA – Zemědělská a ekologická regionální 
agentura DÍLNA ŘEMESEL.
Dílna řemesel vznikla v rámci projektu Škola 
řemesel, rekvalifi kace obtížně zaměstnavatelných 
skupin, který je fi nancován Státním rozpočtem 
ČR, Evropským sociálním fondem a vlastními 
prostředky. Dílna se specializuje na ruční malo-
sériovou textilní výrobu. Jde především o bytový 
textil zhotovovaný technikou ručního tisku, batiky 
a patchworku. Nosným řemeslem dílny je ruční vý-
roba vlněných koberců technikou taftingu, které 
umožňují výrobu originálního a jedinečného vý-
robku. Dílna řemesel navazuje na stoletou tradici 
textilní výroby v Náměšti nad Oslavou.

Jitka Svatošová, foto: redakce VM

Slavnostně udělili certifi káty

Ve Středoafrické republice stojí 
brýle průměrný roční plat, a jsou 
tak pro většinu lidí nedostupné. 
Největší nouze je o brýle dětské. 
Díky projektu Brýle pro Afriku 
se mohou dostat k těm, kdo je 
potřebují – a to jsou zejména 
studenti a žáci, pro které je vada 
zraku často překážkou ke studiu. 
Nepoužívané dioptrické brýle 
můžete do konce února donést na 
Středisko ekologické výchovy Os-
trůvek (bývalá mateřská školka). 
Středisko všechny shromážděné 
brýle odešle organizaci SIRIRI 
(pod jejíž záštitou tato akce pro-
bíhá). Brýle poté v Česku projdou 
kontrolou očních lékařů, ti brýle 
vyčistí, přeměří a označí. Zásil-
ky takto zajištěných brýlí budou 
odesílány do nemocnice v Bangui 
– hlavním městě Středoafrické 
republiky. Více informací získáte 
ve Středisku ekologické výchovy 
Ostrůvek nebo na www.siriri.org

Jana Audy 

Kraj Vysočina má jednu z nejkrásnějších dívek Česka
Miss velkým úspěchem. Proto ji 
po příjezdu na Vysočinu přivítal 
nejen starosta Milan Melichar (viz 
foto a článek na straně 1), ale také 

všichni zastupitelé malé vísky, 
nacházející se mezi Velkým Mezi-
říčím a Žďárem nad Sázavou.  

-ivh-

Čerstvou první vicemiss Hanu Svobodovou ze Zadního Zhořce na Velkomeziříčsku přivítalo minulý týden také 
obecní zastupitelstvo.                                                                                          Foto: archiv obce Zadní Zhořec 

Máte doma nepoužívané 
dioptrické brýle? Nevíte co 
s nimi? 

Zapojte se do rozvojové 
pomoci! 
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

Rožná II

Blikací rohy
Máme za sebou konec masopustu. Jsou to dny, kdy potkáváme děti 

s rozzářenýma očima. A v poslední době také s rozzářenou hlavou. Co na 
ní září? Snad svatozář, jak by se na nevinná dítka slušelo? Nikoli. Rohy! 
Přiznám se, že když vidím dítě s blikajícími rohy na hlavě, otevírá se 
mi kudla v kapse, ačkoli žádnou nenosím. Čert byl odjakživa postavou 
zápornou. Proto je zobrazován jako bytost špinavá, s volskými rohy, 
kopytem a ocasem. Jeho zobrazení mělo odpuzovat a nahánět strach, 
protože to je zobrazení Božího nepřítele, před nímž je třeba se mít na 
pozoru. V dnešní době jakoby tomu bylo ale naopak. To anděl odpuzuje. 
Není populární, protože je „jenom“ hodný. Zato čert, to je něco! Je to 
sympatický uličník, symbol nefádního a plnohodnotného života. Není ten 
náš svět poněkud zvrácený? Není obraz dítěte s blikacími rohy ukaza-
telem něčeho hlubšího? Nevím. Pro mě byl však tento pohled podnětem 
k zamyšlení. V první řadě – došlo v nás k úplnému pomatení a smíchání 
pojmu dobra a zla. Nedivme se. Denně se ve sdělovacích prostředcích 
dovídáme, že aféry veřejně známých osob, které by dříve znamenaly 
úplné zděšení, jsou přece normální – a navíc, je to tak zajímavé! Dobrý 
život je zaměňován za život naivního hlupáka, zlo je naproti tomu pre-
zentováno jako chytrost, případně nevinná zábava, na kterou má každý 
právo. Neváháme-li koupit a nasadit dítěti blikající rohy, domnívám se, 
že je to znamení hlubší krize v nás. Je to počátek ztráty onoho pudu sebe-
záchovy, který nám velí držet se dobrého a varovat se zlého. Možná vám 
připadám jako škarohlíd, který straší, ale jsem přesvědčen, že symboly 
působí. A rohy jsou symbolem! Co my křesťané s tím? Jistě nepůjdeme 
kázat na náměstí proti čertům. Myslím si ale, že když vidíme „blikající 
dítě“, mělo by nás to vést k novému odhodlání ve svém životě postavit 
jasnou hranici mezi dobrem a zlem a znovu se přiklonit na stranu Boží. 
A také bychom si měli znovu připomenout, že pohoršení maličkých Ježíš 
zrovna nechválil. Ale třeba to vidím černě.

P. Stanislav Přibyl, Svatá Hora

Nejprve se musím čtenářům 
omluvit za faktickou chybu v mi-
nulém díle – totiž za vzájemné 
prohození uranových izotopů…

Uranové, totiž přesněji řečeno 
uranitové podloží je pro oblast 
kolem Rožné a Dolní Rožínky 
typické – a určitě právě ony různé 
variety uranové rudy a zejména 
její těžba plus zpracování jsou 
toho příčinou, proč třeba existují 
rybáři, kteří říkají, že z místní říč-
ky Nedvědičky, jež zde má statut 
pstruhového chovného potoka, by 
„nesnědli ani ocásek ze střevle, 
leda snad pod hrozbou trestu smrti 
zastřelením“. Na jednu stranu je to 
asi přehnaná panika, ale na stranu 
druhou je fakt, že potok Rožínka 
a zejména Divišovský potok, je-
jichž vzájemným splynutím právě 
v Rožné říčka Nedvědička vzniká, 
protékají dost podezřelými místy 
– onen „Divišovák“ dokonce dole 
mezi oběma známými usazovacími 
nádržemi, které souvisejí právě se 
zpracováním uranové rubaniny. Ne-
třeba podléhat fámám a přílišným 
obavám, ale sám se musím přiznat, 
že když jsem tam po sběru nerostů 
na kopci Hradisko stál dole u lávky 
na břehu zmíněné místní vodoteče, 
ruce jsem si v ní umýt nedokázal 
(ono tak, málo platné, člověku velí 
povědomí či podvědomí) a radši 
jsem zůstal celý – s prominutím 
– „od hlíny zaprasený“. Vysočina, 
ta má určitě poměrně silné radiační, 
resp. radioaktivní přírodní pozadí, 
které místy působí i blíže k povrchu 
a nad ním. Není to jen případ Rož-
né a Rožínky + jejich širšího okolí. 
Takové řekněme „anomálie“ se vy-
skytují na více místech, například 
v okolí Tasova, Pucova a Jasenice. 
Souvisí to nejenom s rozptýleným 
výskytem uranových rud, nýbrž 
pochopitelně také s doprovodným 
výskytem nebezpečného radi-
oaktivního plynu radonu, který 
vystupuje z podloží a kumuluje se 
v neizolovaných sklepech i obyt-
ných místnostech. Skoro se zdá, 
že radon se co do výskytu „druží“ 
s uranem téměř asi tak jako třeba 
zemní plyn s ropou. Dlouhodobou 
ochranou proti zvýšenému výskytu 
vyvěrajícího radonu je před stavbou 
domu provedená náležitá izolace, 
okamžitým opatřením pak časté 
a pravidelné větrání okny či dveřmi 
nebo elektricky poháněné odvětrá-
vání – ventilace. Mohu potvrdit, že 
např. i u naší příbuzné v Tasově 
bylo naměřeno vícenásobně radonu, 
než činí povolená hygienická mez 
– či maximálně přípustná zdra-
votnická norma. Vždycky mi však 

Malý seriál lokální mineralogie (9)

s úsměvem nabídla „svoje radonové 
kafe“, což bylo samozřejmě jen tak 
v žertu a „nevědecky“, a musím 
říci, že to vždycky byla ta úplně 
nejlepší kafíčka, jaká jsem kdy 
pil – radon neradon! Ten se beztak 
drží spíše v dutinách, a ne tak v te-
kutinách… V některých oblastech 
je ho ve sklepech, bytech, ale i ve 
studnách skutečně mnohem víc, než 
je zdrávo. Však právě tady v Tasově 
jsem na zahradě pozoroval skuteč-
ně anomální jev: na trávníku se od 
staré hrušně táhl podivný rezavý 
pás, poměrně široký a zabíhající 
až k sousedům, na němž jaksi 
nelogicky odmítala tráva růst, 
a když přece jen vyrašila, záhy 
uschla, a to jaksi do šedočervena. 
Samozřejmě si nemůžu být zcela 
jist, že onen záhadný suchorezavý 
pruh na trávníku nevytvořil nějaký 
závistivý záškodník a škodolibec, 
dejme tomu zředěným travexem 
či zeazinem, popřípadě louhem, 
kyselinou nebo koncentrovanou 
močovinou; ale záhadné je, že tento 
podivný anomální pás byl doslova 
přecpán – no to byste snad ani 
neuhádli – jakýmisi prazvláštními 
velkými houbami, podobajícími 
se druhu zvanému Jidášovo ucho; 
tedy nebyl-li to právě onen týž… 
Moc divné, řekl bych… no ano, 
vypadalo to jako nějaký druhotný 
projev vystupující povrchové či 
podpovrchové žíly kdovíčeho. Ale 
třeba se mýlím. Vraťme se zase 
zpátky do Rožné. Zdejší slavnou 
mineralogickou lokalitou je známý 
vrch Hradisko, kde byl roku 1792, 
podle některých pramenů ovšem už 
dřív, učiněn – a to pravděpodobně 
jistým abbé, respektive farářem 
– de facto světový prvonález no-
vého nerostu. Tento nově objevený 
minerál nejprve nazvali lilalith (lila 
lithos = světlerůžovofi alový kámen, 
kámen v barvě „lila“), neboť právě 
v této barevné variaci onen první 
byl (ale mívá i jiné, včetně sříbro-
lesklé a zelené); později byl defi -
nitivně přejmenován na lepidolit, 
a to podle řeckého „lepidos lithos“ 
(„šupinatý kámen“). Jde o zvláštní 
lithiovou slídu, která je skutečně 
různých barev a odstínů, někdy 
drobounkatě šupinkatá a někdy na-
opak vytvářející větší pláty, plástve 
a agregáty, no a která je důležitou 
surovinu, a sice vzhledem k jistému 
obsahu strategického prvku – lithia. 
Lithium je superlehký alkalický 
kov, prvek na třetím místě Men-
dělejevovy periodické soustavy; 
v této tabulce se nachází hned za 
nejlehčími plyny, tedy za vodíkem 
a héliem.   (Dokončení na str. 8.)
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PŘÍBĚHY ZE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Poslední služba
aneb V naší vesnici se nic stát nemůže 

Po 11 letech služby u různých záchranek Vysočiny jsem dospěl do 
závěrečného stadia – stadia vyhoření. Obor, který jsem doposud miloval, 
kvůli kterému jsem se kdysi rozváděl, kvůli kterému jsem nelenil jezdit 
na (ne levné) stáže do ciziny, kvůli kterému jsem se hádával se starosty, 
s nadřízenými i podřízenými, kvůli kterému jsem získával i ztrácel přáte-
le, tak tenhle obor mě najednou začal nesmírně unavovat. Čím dál tím více 
jsem pociťoval naši malost a naši faktickou bezmocnost a nevýkonnost 
vůči našemu soupeři, našemu konkurentovi, vůči všudypřítomné paní 
Smrti. Najednou jsem neměl chuť s ní bojovat a vyhrávat malinkaté dílčí 
války, když konečnou bitvu stejně zákonitě musíme prohrát. Začal jsem 
pochybovat o vhodnosti zasahovat tu více, tu – častěji – méně úspěšně do 
koloběhu života a smrti. Čím dál tím častěji jsem se ptal sám sebe, kdo 
mně dal právo snažit se ovlivnit něco, co paní Příroda dávno naplánovala 
a co stejně prakticky neovlivním. Byl jsem ortodoxní ateista, takže Bůh 
mi pomoci nemohl. Bytostně jsem cítil potřebu si od všeho tohoto odpoči-
nout. Přestat bojovat a nechat to na generaci těch mladších, schopnějších, 
úspěšnějších. Moje rozhodnutí se zdálo nezvratné. „Dobře, dobře, tak si 
skonči, ale ještě mně odsloužíš jednu službu v N., to tě nezabije a mně to 
pomůže. V naší vesnici je absolutní klid, prakticky se tu nic závažného 
stát nemůže…“ Moje krajská šéfová Elena byla k nakousnutí. Neoblomná, 
sebevědomá, chytrá a prsatá. Prsatým ženským jsem nikdy neodporoval 
– měly vždy nade mnou zřejmou převahu. I tentokrát jsem nenašel odvahu 
k odporu! Tak to nějak při té kávičce v N. odsloužím… Vraceli jsme se 
z nemocnice, kde jsme předtím předali pacienta s banálními interními 
problémy. Blížil se čas polední jednoho hezkého letního dne. Nad naší 
sanitkou proletěl dosti nízko vojenský vrtulník. To nebývalo nic neob-
vyklého – existence vojenského letiště a právě probíhající britsko-české 
vojenské cvičení přítomnost tohoto bojového stroje plně vysvětlovaly. 
I když na letadla jsme tady byli dosti zvyklí, vrtulník přeci letěl – i na 
naše poměry – dosti nízko. „Aby se blbec někde nevysekal…“ napadlo 
mě. Tato pesimistická myšlenka byla ihned ale zahnána optimistickou 
– otázka zněla, cože si to dáme dnes k obědu…

Oběd nám ale dnes souzen nebyl.
Na horizontu se objevil úzký proužek černého, nepřátelského dýmu. 

Vysílačka nám problém vysvětlila… Havárie vojenského vrtulníku u řeky 
Oslavy, ihned jeďte… Jeli jsme ihned, čas jsme ale samozřejmě vrátit 
zpět nemohli. Nešťastný britský pilot přehlédl dráty nad řekou a následek 
byl pro vrtulník a celou jeho posádku tristní. Z celého pyšného stroje 
zbyla doutnající a zapáchající hrouda umělé hmoty, sazí a sem a tam vy-
kukujících lidských kostí. Identifi kovatelný byl jen ocas, který se utrhl 
a neshořel. Mladý, částečně ohořelý voják, sedící ještě ve své sedačce na 
břehu tiché a mlčící řeky, dával tušit, čím doutnající hmota před námi ještě 
nedávno byla. Proboha, co z nás jednou zůstane – prach jsi a v prach se 
obrátíš – tak to mě skutečně napadlo, když jsem uviděl následky pádu hrdé 
mašiny. Žádné sebevědomí mladých borců, žádná chladná krása dokonalé 
techniky. Jen popel a smrad… Nakreslili jsme situační plánek, popsali 
lidská torza a pomalu odjížděli na základnu. Při výjezdu na okresní silnici 
nám jedna reportérka strčila mikrofon až skoro do kabiny sanitky: „Jaká 
jsou zranění posádky?“ „Nejsou žádní zranění…,“ odpověděl jsem ponuře 
zcela popravdě. (Tenhle šot pak skutečně proběhl ve večerních zprávách 
a byla mi vyčítána chladná arogance… K smíchu…) Do večerních hodin 
jsem vyplňoval předepsané tiskopisy. V naší vesnici je klid… Vzpomněl 
jsem si na slova šéfové… Asi je, nesmím však sloužit já.

Někdy na shledanou, záchranko!                                                       -K-
(Pozn. red.: Povídky ze záchranky ale ještě neskončily, další uvedeme 

v příštích číslech našeho týdeníku.)

Motorizovaný výjezd k požáru
SDH Velké Meziříčí ve 30. letech 20. století.

Jaroslav Špaček, velkomeziříčský rodák a syn Josefa Špačka, který měl 
obchod se střižním zbožím v přízemí Obecníku, vzpomíná na dětství, 
strávené v našem městě. Uvádí jednu ze vzpomínek o zásahu našich hasičů 
při výjezdu k požáru: Nevím, kdy otec vstoupil do hasičského sboru, ale 
jako školák si velmi dobře pamatuji na jeho činnost a nadšení v práci 
tehdejších hasičů. Každé pondělí bývalo hasičské cvičení. Při požárech byl 
vyhlášen poplach zvoněním a z věže červený prapor určoval směr požáru. 
Otec bez ohledu na zákazníky zavřel obchod a běžel se obléknout do 
uniformy. Na cestě v Radnické ulici bylo Kejvalovo povoznictví a odtud 
se většinou vyváděl koňský potah pro tažení stříkačky.

Vzpomínám na jednu mimořádnou okolnost. V odpoledních hodinách 
byl vyhlášen poplach. Prapor na věži směřoval asi na Křižanov. Členové 
sboru se sbíhali, ale nebylo koní. Tehdy měli v zámku první traktor, který 
právě vjížděl s nákladem dřeva na náměstí. Otec jej zastavil a hasiči se 
rychle snažili připojit stříkačku za traktor řetězy, samozřejmě bez vodí-
cího oje. Nasedli a jelo se. Podívaná to byla hrozná, stříkačka lítala zleva 
doprava a již u úzké uličky, kde je dnes lékárna, jen o vlas unikli nárazu 
na roh domu. V tomto stavu se jelo dál, až u řeky před Drdlovou hospodou 
se řetěz ztrhal. Pohotový otec sedící na kozlíku ruční brzdou zabránil sjetí 
do řeky. (Myslím, že to byl tehdy první motorizovaný zásah.)

Vzpomínám na mnoho zásahů při požárech, kdy se otec vracel až 
druhý den umazaný a vyčerpaný. Mimo těchto manuálních prací bylo 
mnoho společenských akcí, jako hasičské zábavy a plesy. Je jasné, že 
i při společenských událostech se hasiči podíleli a byli ofi ciální ozdobou. 
Pamatuji, jakou měl otec radost, když mu po létech byla dána důvěra a stal 
se náčelníkem požárního sboru (1930–35).

V době krize obchod upadal a otec pak byl nucen, vzhledem k možnosti 
zlepšení životní úrovně, přestěhovat se do Brna – Řečkovic. Zde měl též 
menší živnost a jakmile se zabydlel, opět vyhledal hasiče v Řečkovicích 
a stal se řadovým členem. V roce 1943 jej stihl menší záchvat mozkové 
mrtvice. Po uzdravení již neměl tu vitálnost co dříve a po třech letech 
nový záchvat ukončil jeho život.

Poslední rozloučení bylo z hasičské zbrojnice v Řečkovicích v roce 
1946, kde odpočívá na tamním hřbitově.      -jj- Archiv SDH Velké Meziříčí 

OSTATKY VE VELKÉ BÍTEŠI

Vážení občané, dovolujeme si vás 
upozornit na to, že se blíží období 
podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob. V letošním 
roce bude končit lhůta pro podání 
daňových přiznání v pondělí dne 
31. března. Daňoví poplatníci 
mohou i letos využít výhody elek-
tronického podání daňového při-
znání. Bližší informace o možnosti 
elektronického podání lze nalézt 
na internetových stránkách české 
daňové správy http.//cds.mfcr.cz, 
v sekci „Daně elektronicky“. Na 
všech fi nančních úřadech, a tedy 
i na finančním úřadu ve Velkém 
Meziříčí budou v měsíci březnu roz-
šířeny úřední hodiny pro veřejnost 
na všechny pracovní dny, a to:

10. 3. – 21. 3. 2008 
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací
pondělí, středa 8.00–17.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–15.00
pokladna
pondělí, středa 8.00–16.00
pátek 8.00–13.00

25. 3. – 31. 3. 2008
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací
pondělí – pátek 8.00–18.00
pokladna
pondělí – pátek 8.00–18.00

sobota 29. 3. 2008
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací
8.00–12.00 
pokladna
8.00–12.00

Stejně jako v loňském roce 
budou v rámci zlepšování služeb 
České daňové správy zaměstnan-
ci finančního úřadu poskytovat 
ve dnech 19. března a 26. března 
2008 službu pro občany Velké 
Bíteše a okolních obcí v zasedací 
místnosti městského úřadu ve Vel-
ké Bíteši a to v době od 12 do 17 

hodin. V rámci této služby budou 
poskytovat základní informace 
k vyplnění daňových přiznání, 
včetně společného zdanění man-
želů, zajistí převzetí daňových 
přiznání, provedou kontrolu jejich 
formální správnosti a případně 
odpoví na dotazy k novému způ-
sobu zdaňování příjmů fyzických 
osob podávajících daňové přiznání 
i majících příjmy pouze ze závislé 
činnosti. Tiskopisy daňových při-
znání budou k dispozici již od 15. 
února 2008 na podatelně městského 
úřadu ve Velké Bíteši. Současně si 
dovolujeme upozornit na využití 
nezpoplatněných daňových slo-
ženek k placení daní, které jsou 
k dispozici na všech poštách. Tyto 
složenky musí každý poplatník 
řádně vyplnit. Daňové složenky pro 
placení daně z nemovitostí obdrží 
všichni poplatníci poštou do svého 
bydliště v průběhu měsíce května 
tak, aby mohli provést úhradu nej-
později v pondělí 2. června 2008. 
Složenky budou vyplněny tiskem 
včetně výše daně, nebo zálohy 
v případě daňové povinnosti vyšší 
než 5.000 Kč. Složenku obdrží i po-
platníci, kteří již v mezidobí (před 
termínem) daň uhradili. V tom 
případě jim bude složenka sloužit 
pro kontrolu případně k doplacení 
rozdílu, pokud provedli úhradu 
nižší. Od letošního roku budou da-
ňové složenky k dani z nemovitostí 
zpracovávány a rozesílány centrál-
ně a poplatníkům, kteří mají nemo-
vitosti v působnosti více správců 
daně v rámci jednoho fi nančního 
ředitelství, budou v jedné obálce 
doručeny složenky pro všechny 
tyto správce. Pokud má poplatník 
nemovitosti v působnosti více 
fi nančních ředitelství, obdrží slo-
ženky obdobně, ale v obálce zvlášť 
za každé fi nanční ředitelství.

Ing. Karel Štourač, ředitel

V tiskové zprávě týkající se 
vydání nové knižní publikace vě-
nované krojům z oblasti Horácka 
došlo k uvedení mylné informace. 
Kniha s názvem Jaký kroj, tak se 
stroj autora Míly Brtníka, která 
vyšla počátkem tohoto roku, není 
bohužel pro zájemce k dispozici 
zdarma. Za uvedení mylné infor-
mace se všem občanům a zájemcům 
o knihu velice omlouváme. Kniha 
autora Míly Brtníka Jaký kroj, tak 

se stroj v rozsahu 199 stran je plná 
barevných obrázků a fotografi í, kte-
ré jsou doplněny textovými pasá-
žemi. Tato zajímavá publikace byla 
vydána Muzeem Vysočiny v Jihla-
vě za fi nanční účasti Ministerstva 
kultury ČR a kraje Vysočina. 

Eva Neuwirthová,
odbor sekretariátu hejtmana

(Pozn. red.: Kniha Kroje na 
Horácku podle našich informací 
stojí 250 Kč.)

Oprava tiskové zprávy „Kroje na Horácku“

Foto: 2× Silva Smutná
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Firma HABÁN
Prodej polykarbonátových desek.

Jarní akce: SLEVY na vlnité trapézové desky z PVC,
sklolaminátu.

Prodej plexiskla, nářadí, elektroinstalačního materiálu.
Nově nákladní autodoprava.
Bližší info: P. Haban, tel.: 739 652 519.

Malá Stránka 345, www.haban.cz

hledá zaměstnance na pozici 

technika
Požadujeme: technickou zdatnost, fexibilitu, řidičský průkaz sk. B,
 znalost práce na PC (Microsoft Office),
 dobrá znalost MS Excel výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení,
 práci ve stabilní a dynamické firmě.
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz
www.minirol.cz

I nebankovní půjčky mohou být levné!
půjčka měs. splátka celkem zaplatíte min. příjem
10 000 969 11 628 7 900
20 000 1 938 23 256 9 450
30 000 2 907 34 884 11 000

ZAVOLEJTE na telefon: 608 824 424.

Bematech s. r. o.,

Košíkov 76,

Velká Bíteš

Náplň práce:

■ zodpovědnost za vedení účetní agendy společnosti
■ koordinace a metodické vedení účetního týmu
■ odpovědnost za zpracování účetních závěrek
■ zpracování přiznání k DPH, příprava podkladů pro 

zpracování DPPO
■ spolupráce s auditorem a daňovým poradcem
■ spolupráce na tvorbě interních směrnic
Požadujeme:

■ min SŠ vzdělání ekonomického směru
■ praxe na obdobné pozici min. 2 roky 
■ znalost účetní a daňové problematiky
■ znalost práce na PC (MS Office – především Excel)
■ samostatnost, odpovědnost, pečlivost
■ analytické myšlení, organizační schopnosti
Nabízíme: 

■ práci v moderní a perspektivní firmě
■ motivující finanční ohodnocení
■ firemní vzdělávání
■ týden dovolené navíc

Pracoviště Velké Meziříčí, nástup dle dohody.

Vaše nabídky s profesním životopisem
zasílejte na vychytil@silvaco.cz
Nabídku označte jako „Hlavní účetní“.

klíčový hráč na trhu

s motorovým a ručním nářadím,

hledá do svého týmu posilu na pozici:

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

Referent ⁄ ka nákupu
Požadavky: 

– ukončené středoškolské vzdělání, 
– praxe v obchodním/nákupním oddělení, 
– schopnost týmové spolupráce a jednání s dodavateli,
– Aj aktivní.

Náplň práce:
– uzavírání smluv, objednávání služeb, správa budov, PO,
– objednávání materiálů a obalů pro výrobu, režijních materiálů atd.,
– udržování a rozšiřování adresáře dodavatelů,
– vypracování poptávek na materiály, obaly, reklamní předměty,
– zpracování hodnocení dodavatelů.

Nabízíme:
– zázemí stabilní společnosti,
– výhodné platové podmínky,
– práce v příjemném prostředí,

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

životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

– možnost vzdělávání,
– nástup možný ihned.

agentura Jižní Morava hledá vhodného kandidáta/tku na pozici:

VEDOUCÍ OBCHODNÍ SKUPINY
lokalita: Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou

Náplň práce:

– vedení a rozvoj obchodní skupiny,
– motivace a metodická podpora pojišťovacích poradců,
– vedení obchodních jednání s klienty,
– poskytování finančního poradenství,
– prodej produktů životního i neživotního pojištění,
– péče o stávající klienty.

Požadujeme:

– minimálně středoškolské vzdělání,
– obchodní praxi, organizační a manažerské dovednosti,
– zodpovědnost, iniciativu, ochotu dalšího vzdělávání,
– morální bezúhonnost,
– znalost práce na PC, řidičský průkaz. sk. B.

Nabízíme:

– zázemí „nejdynamičtější společnosti roku 2007“,
– odpovídající platové ohodnocení, motivační a cílové odměny,
– nadstandardní zaměstnanecké výhody,
– komplexní zaškolovací systém, další vzdělávání a osobní rozvoj,
– pružnou pracovní dobu.

Na váš motivační dopis se strukturovaným profesním životopisem
se těšíme na e-mailové adrese: rsvoboda2@koop.cz, 

případné dotazy na tel. 602 689 425.

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

Tel.:+420 566 522 425
E-Mail: joppautomotive@tiscali.cz,
popřípadě písemně na adrese:
Firma JOPP Automotive s. r. o.
Průmyslová 2047
59401 Velké Meziříčí

Firma JOPP Automotive hledá z důvodu růstu nové 
pracovníky do třísměnného provozu na profese

obráběč kovů, obsluha CNC a NC strojů. 
Máte jen malou praxi? Nevadí! Rádi vás v naší fi rmě zaškolíme. 
Nabízíme možnost zaučení v německé mateřské společnosti.
Požadavky: vyučen v oboru, popř. praxe, znalost NJ výhodou. 

Nástup možný ihned!!!
Firma JOPP Automotive hledá

asistentku ředitele. 
Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání maturitou, znalost 
práce s PC, SW Microsoft offi ce na dobré úrovni, dobré organizační 
schopnosti, kompetentnost, znalost NJ slovem i písmem na dobré
úrovni, znalost AJ a základní znalost účetnictví vítána. Praxe
výhodou, nikoli podmínkou.

Nástup možný od 1. 4. 2008.

Nabízíme zajímavé platové podmínky, zaměstnanecké benefi ty,
čisté prostředí, jistotu dlouhodobého prac. poměru, práci v příjemném
kolektivu, možnost postupu.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon a fax: 566 524 649 
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz, www.velkomeziricsko.cz

Hledáme pracovníka na pozici

– správce informačních technologií
– správce počítačových sítí

Požadujeme: 
– středoškolské/vysokoškolské vzdělání
– fl exibilitu
– spolehlivost, komunikativnost
– řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
– zajímavé platební ohodnocení
– fi remní benefi ty

Informace: tel. 602 976 768

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

Kontaktní osoba: p. Hubl, vedoucí údržby

E-mail: a.hubl@wvz.wiegel.de Tel.: 566 503 632.

Nabídky můžete také zasílat na adresu:
Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., Průmyslová 2052,
594 01 Velké Meziříčí

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme pro závod ve Velkém Meziříčí
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AGRO-Měřín, obch. spol. s r. o.
hledá pracovníky na pozici:
– prodejce zemědělské tech-

niky
– nákupčí náhradních dílů

Požadujeme: 
– středoškolské vzdělání
– řidičský průkaz sk. B
– komunikační schopnosti
– znalost práce na PC

V případě zájmu volejte: 
723 682 526, 566 501 210
email: obchodni@agro-merin.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY
pro začátečníky i pro pokročilé, dotované 
kurzy pro malé a střední podniky až 80 %, 
pořádá fi rma Matesová Jana RNDr., v. o. s.
v areálu Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Podrobné informace na www.matesova.cz, 
matesova@matesova.cz, 777 671 744, 
777 925 425.

Nabízí práci na HP,
prodejce 

stavební techniky 
– strojů a zařízení.

Kontakt na tel.: 
776 115 776.

Stavební fi rma
s dlouholetou praxí hledá 

pracovní čety i jednotlivce na 
stavební zateplovací práce. 

Možnost zaučení. 
Tel.: 566 522 233, 777 606 107, 

777 606 112.

Potřebujete peníze
nebo vyřešit vaše dluhy
a závazky?

Nejširší nabídka
na českém trhu.

Telefon 776 669 024.

Nevyučené zaučíme,
možnost vysokého výdělku.

Možnost ubytování.

Tel.: 777 721 921.

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš BYT.

volejte zdarma na:
800 555 602

www.hreality.com

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie
dne 20. 2. 2008 od 7.30 do 12.30 hodin.
Vypnutá oblast: Třebíčská (od Hornoměstské po č. p. 640), Nádražní, 
zastávka ČD, V Jirchářích, Malá stránka. 
Děkujeme za pochopení.                                                              -E.ON-

Zubní pohotovost
16. 2. 2008 MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí
17. 2. 2008 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí

Prodám
■ Škodu Felicii 1,6, mírná koro-
ze, najeto 120.000 km. Levně. Tel.: 
604 349 377.

■ Terárium úplně zařízené po 
leguánovi. Tel.: 566 523 035.

■ Osobní automobil Daewoo 
Lanos (HB) 5dvéřový, rok výroby 
2000, ujeto 118.000 km, obsah 1,4 
(55 kW), stříbrná metalíza, klimati-
zace, 2× airbag, posilovač řízení, au-
torádio, manuální 5 rychlostní pře-
vodovka, elektrické ovládání oken 
u řidiče, nová baterie, centrální uza-
mykání. Cena 80.000 Kč, při rych-
lém jednání sleva. Tel.: 739 576 639.
■ Černý plech, tl. 1,5 mm, 8 ta-
bulí, rozm. 98×89 cm. Úhlopříčně 
prolisován, po obvodě ohyb. Na 
výplň vrat. Cena cel. 900 Kč. 
Stříkací elektrickou pistoli zn. 
EVERSPRAY 250 (Švýcarsko) 
220 V, 50 Hz. Cena 400 Kč. Tel.: 
605 789 845, ráno, večer.
■ Hřídel na malou cirkulárku 
HOP 300 NB – nová. Výrobce 
Kovodružstvo Rychnov n/K. Cena 
450 Kč. Patkový elekt. motor 380 V, 
1,1 kW, 2 860 otáček. Cena 250 Kč. 
Tel.: 605 789 845 ráno, večer.
■ Motocykl Simson. TP do 16. 8. 
2010. Tel.: 605 952 358. 
■ Kočárek na dvojčata , zn. 
Deltim. Zelný, prací potahy, taška, 
pláštěnka, síťka. Zachovalý,p pou-
žívaný dva roky. Cena 7.600 Kč. 
Tel.: 608 715 876.
■ Opel Agila, r. v. 2004, tm. modré 
barvy, 51.000 km, STK 2010, letní 
kola s disky. Cena 120.000 Kč. Tel.: 
728 537 783.
■ Brambory konzum a na sáze-
ní, odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Anglického kokršpaněla – mod-
rý bělouš bez PP. Štěňata jsou k odbě-
ru koncem února. Tel.: 603 383 699.

■ Škoda Favorit orig. Alu kola, 5 
paprsků, 4×98 mm s pneu 165/70/13, 
pěkné pneu, lze i na Fiata, cena 
2.200 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Peugeot, Citroën 4 ks letní obu-
tá kola s pneu 165/70/13, zánovní, 
4×108 mm, na 106, 205, 309, 
Saxo, ZX. Cena 3.000 Kč. Tel.: 
777 182 760.
■ Escort , Focus, Fiesta, zimní 
obutá kola 4 ks, 5,5×14", 4×108 mm. 
s pneu 175/65/14 – skoro nová, ráf-
ky bez koroze, cena 3.300 Kč. Tel.: 
777 182 760.
■ Renault Clio, Thalia, Škoda Fe-
licie Alu kola 5,5×13", 4×100 mm, 
st řed 60 mm, šrouby, s pneu 
185/60/13, 2× 90 %, 2× 50 %, 6 
paprsků, pěkná. Cena 4.200 Kč. 
Tel.: 777 182 760.
■ Litinový kotel EMKA , cena 
5.000 Kč. Tel.: 774 524 678.
■ Svářecí transformátor RTB –3. 
Možnost připojení k síti 220V/280 V. 
Výkon 150 A. Mraznička 120 l. Ná-
plň se provádí otevřením horního 
víka. V provozu 3 roky, nevyužitá. 
Pro sběratele: fotoaparát FLEXA-
RET V, funkční. Cena dohodou. 
Velmi levně. Volat Tel.: 566 522 156.
■ 1.700 ks dvoufalcových křidlic 
– 3 Kč za kus. Mobil 739 902 188.
■ Renault Laguna 1,8 , r. v. 
1994, na náhradní díly. Cena cca 
20.000 Kč. Tel.: 602 451 676.
■ Dvojlůžko čalouněné, s úlož-
ným prostorem možno použít 
i jednotlivě. Tel.: 608 631 131 po 
16. hodině. 
■ Sedací soupravu, hnědá velmi 
zachovalá, gauč + 2 křesla. Tel.: 
608 631 131 po 16. hodině. 
■ Rozkládací gauč. Barva po-
tahu středně hnědá. Levně. Tel.: 
723 117 656.
■ Elektronickou snímačku dechu 
a pohybu novorozence zn. NANY 
a bezdrátové chůvičky. Dosah 125 
m. Zn. levně. Tel.: 605 809 075.
■ Pionýr Jawa 20, čtyřkolový fe-
kální vůz (poškozená nádrž), koň-
ský pohrabovač. Tel.: 739 094 327.
■ Králíky na chov i na maso. Tel.: 
566 544 147.
■ Fiat 126 P 650 E (maluch) žlutá 
barva, bez koroze, po GO brzd, 
nové zimní pneu, rádio, STK do 1. 
2009. Cena 8.000 Kč. Rychlé jedná-
ní sleva. Měřín. Tel.: 605 549 665.
■ Regály z lamina včetně polic, 
š. 190 a š. 95 cm. Hl. 50 cm, v. 220 
cm. Regály nízké z lamina včetně 
police š. 130 cm, hl. 60 cm, v. 85 
cm. Možno použít jako stůl, obojí 
je vhodné do sklepa, dílny, gará-
že, skladu. Cena dohodou. Tel.: 
566 543 226. 
■ Mrazák truhlu otvírání z vrchu, 
š. 170 cm, hl. 75 cm včetně pantů, 
v. 86 cm. Vhodný pro větší rodinu 
nebo do obchodu atd. Cena doho-
dou. Tel.: 566 543 226.
■ Obslužnou vitrínu samoodmra-
zovací, šířka 2 m, hloubka 110 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 226.
■ Bernský salašnický pes. Pro-
dám štěňata bez PP. oba rodiče 
s PP. Tel.: 732 499 278.
■ Škodu Felicii 1300 zelená, po 
částečné opravě. Dohodou. Tel.: 
604 153 314.
■ Dva roky starý chladič na Fa-
vorita (včetně větráku a tepelného 
spínače) cena 250 Kč. 2 ks zimní 
pneu 165/70 R13 matador MP 57 
SIBIR, záruka do listopadu 2008, 
400 Kč za 1 kus, autobaterie Filson 
45 Ah/400 A jako nová, v záruce, 
koupená v lednu 2008. Pův. cena 
999 Kč, prodám za 500 Kč. Tel.: 
777 819 791, VM.

■ Starší zachovalý nábytek. 
Levně – cena dohodou. Tel.: 
732 183 331.
■ Dětskou čalouněnou postýlku 
(55×120 cm), s přebalovacím pul-
tem. Vhodná do menších prostor. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 777 211 203.
Koupím 
■ Starší kotel na pevná paliva, 14 
– 18 kW. Provozu schopný. Tel.: 
606 479 785.
■ Moto Jawa Californian , 
500 OHC, pérák apod. Tel.: 
777 182 760.
■ Kuchyňský sporák na tuhá 
paliva, kouřovod na pravé straně. 
Tel.: 566 523 439.
■ Koupím a velmi dobře zapla-
tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním 
– vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, 
čepice, košile, kabáty barvy pís-
kové, zelené a modré, dále koupím 
vaťáky, maskáče, letecké boty, 
kombinézy, kalhoty, blůzy s bera-
nem, kukly, opasky, přezky, nášiv-
ky, odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Koupím byt 3+1 nebo 4+1 
ve Velkém Meziř íčí. Pro-
sím nabídněte. Děkuji. Tel.: 
604 131 135.

■ Prodám družstevní byt 3+1 po 
celkové rekonstrukci v oblasti Če-
chovy sady. cena k jednání 1.500 
tisíc Kč. Tel.: 602 551 720.
■ Prodám pozemek k. ú. Oslavice 
vhodný ke stavbě rodinného domu. 
Tel.: 604 282 169.
■ Prodám pozemek na k. ú. Dolní 
Heřmanice, asi 3,5 ha. 35 Kč/1 m2. 
Tel.: 776 025 279.
■ Prodám stavební pozemky 
v obci Netín. Částečně zasíťované. 
Spěchá. Tel.: 777 272 490.
■ Koupím pozemek na stavbu 
RD v Měříně nebo VM. Tel.: 
737 191 471.
■ Prodám RD 3+1 v Olší nad 
Oslavou. Tel: 720 352 999.
■ Prodám RD 6+2 v Horních 
Heřmanicích, větší pozemek. Tel: 
720 352 999.
■ Koupím byt do 1,7 mil. Tel: 
608 444 424.
■ Kdo prodá rod. dům i v horším 
stavu do 1,5 mil. Kč ve Velké 
Bíteši?. Tel.: 602 729 533.
■ Koupím zemědělskou usedlost 
nebo větší rod. dům v Tasově 
a okolí. Tel.: 724 829 093.

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Pronájmy
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 732 183 331.
■ Pronajmu garáž ve V. M. 
poblíž ulice Na Výsluní. Tel.: 
608 100 410.
■ Maminka se třemi dětmi hle-
dá podnájem bytu 1+1 nebo 2+1 
do 6.000 Kč i s inkasem. Od 1. 6. 
nejlépe VM nebo blízké okolí. Tel.: 
739 428 728.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově. 
Tel.: 602 511 014.
■ Hledám podnájem 1+1, 
2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
737 414 460.
■ Pronajmu garáž na ulici 
Františkov, Velké Meziříčí. Tel.:
566 520 999, 8-15 h. 
■ Pronajmu garáž u Starého ná-
draží (za fi rmou Poex). Volná ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 737 577 195.
■ Matka se dvěma dětmi hledá 
podnájem bytu 2+1 dlouhodobě 
ve V. Meziříčí, nezařízený. Včetně 
inkasa do 7.000 Kč. Děkuji. Tel.: 
732 931 035.

Přijmeme skladníka.
Požadujeme: dobrou fyzickou kondici, 
řiď. opr. sk. C, zodpovědnost, spolehlivost.

Nabízíme: zajímavé fi nanční ohodnoce-
ní, mladý kolektiv, jednosměnný provoz.

Kontakt: Sanimat s. r. o. (obklady – dlažby)
Karlov 2091, V. Meziříčí

Tel.: 737 288 633.

!!!ÚVĚROVÝ MEGA HIT!!!

!!!VYPLÁCÍME EXEKUCE!!

!!!I NEZAMĚSTNANÍ!!!
bez zkoumání registrů 

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ
50.000,– za 850,– na 72 měsíců

90.000,– za 1.530,– na 6 let

!!!s úrokem 6,9 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521.
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 na ul. Poštovní. Zn. Ihned. 
Tel. 737 973 828.
Různé
■ Počítačový grafi k (GIMP, IN-
SKAPE, COREL, OPEN OFFICE) 
se ZPS (s možností fi nančního pří-
spěvku) hledá zaměstnání ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 721 029 625.
■ Hledám zaměstnavatele, seri-
ózního, který ví, co je „fair play“, 
umí zacházet s podřízenými a váží 
si jejich práce a nápadů. Já nabízím: 
spolehlivost a zručnost v oboru au-
tomechanik, a schopnost rychle po-
chopit práci v jiném oboru. Zazvoní 
alespoň jedenkrát: 566 523 437?
■ Zdarma odvezu vaše staré 
auto + eko doklad dodám. Tel.: 
732 733 033.
Daruji
■ Za odvoz větší množství zlom-
kových hurd. Tel.: 736 756 012.

Folklórní sdružení České re-
publiky, Dům kultury a Město 
Žďár nad Sázavou vás zvou na 
výstavu

Slezské kroje
Lidová kultura na 
Horácku.
Výstava v rámci XI. Národního 
krojového plesu. 
Stará radnice Žďár nad Sázavou, 
od 2. února do 24. února 2008.
Otevřeno denně mimo pondělí 
10–12 a 14–17 hodin. 

Poděkování
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za přispění na dětský karneval, 

který proběhl v hasičské zbrojnici v neděli 3. 2. 2008. Také díky za pomoc 
všem, kteří i přes svoje zaměstnání, školu, rodinu si najdou čas pro jiné 
lidi, především pro děti, které měly velikou radost jak z pěkné tomboly, 
tak z her a soutěží.

Bylo to krásné rozloučení s masopustem, po kterém nám nastala 
čtyřicetidenní postní doba. Ještě jednou – všem moc díky!              -mm-

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

KUŽELKY

SP VM  A – TJ Start Jihlava B
2600:2535     7:1
Baloun  446:432  Vestfál 
Lavický   443:434  Hlaváček
Krejska 392:408 Dohnal                            
Badalík 435:420 Votava
Lavický J. 445:427 Houzar
Korydek  439:414 Pospíchalová                                                              
TJ Nové Město – SP VM B
2702:2499     7:1
Topinka 437:403 Lavický J.
Kuběna 486:418 Janák
Škoda 442:387 Kamenský
Miko 465:418 Indra
Kuběnová 444:452 Víteček
Šebek  428:421 Starý
CHJK Jihlava – SP VM C
1748:1627     5:1
Cháb 441:380 Weiss
Janovský 417:434 Kamenský
Zeman 438:424 Mátl J.
Bezděk 452:389 Lavický A.

-mát-

Zveme všechny lyžaře na Fajtův kopec, kde v pátek ráno díky mra-
zivým nocím opět

zahájíme provoz vleku
a pro všechny máme nabídku zvýhodněného jízdného za mimose-
zonní ceny.
V termínu 23. a 24. 2. proběhnou další závody Poháru Vysočiny ve 
Velkém Meziříčí. Budou otevřeny pro všechny lyžaře. Jako zpestření 
závodů proběhne v sobotu 23. 2. večer i

„výlet na sněhu“ se skupinou Kozenka.
Podrobnosti o uskutečněném, ale i plánovaném závodě najdete na 
www.skiklubvm.cz                                                                   -nov-

So 16. 2. 12.30 – 14.00
Ne 17. 2. 13.45 – 15.15

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

So 23. 2. 14.15 – 15.45
Ne 24. 2. 14.45 – 16.15

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!

e-mail:
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
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FOTBAL – DOROST

Starší dorost
FC VM – Slavoj Třešť 5:0 (3:0)
Branky: 3× Dufek Jaroslav, Dvořák 
Tomáš, Dvořák Zbyněk. Sestava: 
Hrazdíra Martin – Soutor Pavel, 
Dočkal Aleš, Budínský Adam, 
Večeřa Zdeněk, Smejkal Libor, 
Dvořák Tomáš, Dvořák Zbyněk, 
Dufek Jaroslav, Horký Jiří, Večeřa 
Jakub, Vítek Jakub, Horký Miroslav 
– střídalo se hokejově.
Za velmi krásného počasí na umělé 
trávě sehrál přípravné utkání diviz-
ní dorost s týmem dorostu z KP. Od 
počátku utkání si naši hráči vytvořili 
územní převahu. Dobře kombinova-
li, posunovali se v prostoru celého 
hřiště a dobře na sebe mluvili. Svůj 
pressing posunuli vysoko na polovi-
nu soupeře, takže získávali míče na 
jejich polovině. Dařilo se jim zaklá-
dat i protiútoky po stranách hřiště, 
takže soupeř měl velké problémy 
v defenzivě. V zápase se zaskvěl 
třemi góly velmi aktivní Jarda Du-
fek. I přesto, že nebyla sestava opět 
kompletní, kluci podali výborný vý-
kon, který potvrdili čistým kontem 
a pěti vstřelenými brankami.

Jednotný dorost 
FC VM B – Vladislav 1:4 (0:3)
Branka: Dufek Jaroslav. Sestava: 
Pokorný Martin – Mejzlík Michal, 
Mikina Jaroslav, Dočkal Jaroslav, 
Horký Aleš, Nedoma Jiří, Krištof 
Matěj, Barterem Roman, Salaš 
Patrik, Simandl Zdeněk, Dočkal 
Aleš, Smejkal Libor a Dufek Jaro-
slav – střídalo se hokejově.
I když vypadá výsledek utkání hro-
zivě, opak hry byl pravdou. Soupeř 
z Vladislavi byl příkladem efektiv-
ního využívání šanci. Ze šesti šancí 
se čtyřikrát trefi l. Držení míče po 
celé utkání bylo 70:30. Takřka celé 
utkání se odehrálo na polovině 
soupeře, ale střelecká nemohouc-
nost a bravurní výkon hostujícího 
gólmana byly velkou překážkou.  
Když šel balon do prázdné branky, 
tak ho vyhlavičkoval obránce, když 
už byl brankář hostí překonán, byla 
to tyčka a když byla trefena spojni-
ce branky, tak se zaskvěl gólman 
hezkým zákrokem. Vidět bylo 

přestřelení branky z malého váp-
na, nebo takřka na brankové čáře 
byl nastřelen brankář. Naši kluci 
nepředvedli špatný výkon, ale bez 
gólů se nedá vyhrát.           -sme-
Mladší dorost – přípravné utkání
FC VM – Třešť 2:0 (0:0)
Diváků: 15. Střelci branek: Mucha 
Ondra, Kuřátko Tomáš. Sestava: 
Simandl – Kubec, Partl, Mucha, 
Minařík – Liška, Smejkal, Kami-
naras, Krejčí – Stávek, Kuřátko 
– střídačka (hokejovým zp.) Pospí-
šil, Miškela. 
Parádní počasí přivítalo hráče na 
umělce, kde se potkali naši ml. do-
rostenci s hráči Třeště. Od samého 
začátku jsme soupeře honili po pla-
ce, ale naše snaha vedla ,,jen“ k 11 
rohovým kopům za první poločas, 
při kterých se našim nepodařilo 
pořádně ohrozit branku soupeře. 
S ojedinělými výlety na naši půlku 
si poradila celá obranná čtveřice 
za zády s Šimim na výbornou. 
Rychlou kombinací a hrou po lajně 
jsme zatápěli soupeři, ale jejich 
brankář byl proti. Vždycky po jeho 
výkopu se naše obrana zmocnila 
balónu a zase se šlo do „plnejch”. 
Ve druhém poločase našim začaly 
ubývat trochu síly a soupeř už se 
začal dostávat dál než jen k půlicí 
čáře. Dokonce mohl párkrát ohro-
zit i naši branku, ale mušku měli 
útočníci hodně vychýlenou. Pak 
už snad z dvacátého rohového kopu 
konečně zakončil Ondra Mucha 
a my se mohli trochu uklidnit. Pak 
Lukáš Liška spálil jasnou gólovku. 
Další pěknou šanci nevyužil Eda 
Smejkal, který se konečně nechal 
umluvit a vystřelil. Pak z přímáku 
asi z 25 metrů prostřelil zeď Jarda 
Kubec a nadělal brankáři pěkné 
problémy. Z další akce se prosadil 
Tomáš Kuřátko, který už soupeře 
definitivně dorazil. Ti, kteří ale 
příjemně překvapili trenéry domá-
cích, byli Alex Kaminaras a Adam 
Pospíšil. Oba se do zápasu obuli 
a ukázali, že své místo v sestavě si 
zaslouží. Jinak celé mužstvo hrálo 
konečně zase jako ,,tým“ a zaslouží 
si víc než pochvalu.              -kub-

HOKEJ ŽÁCI

4. třída
Doma jsme nestačili na soupeře 
z Břeclavi a prohráli jsme o dvě 
branky. Ačkoliv soupeř nebyl herně 
lepší, našemu týmu chybělo hokejo-
vé štěstí a neproměňovali jsme jas-
né gólové šance před bránou hostů.
HHK VM – HC Břeclav 3:5 (1:2, 
0:1, 2:2) 
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T., Mičánek, Strnad M. La-
vický, Tlapák, Šilpoch, Mynář, Juda. 
Branky: Mynář, Tlapák, Lavický. 
Asistence: Strnad M., Juda.     -sla-
5. třída
HHK VM – HC Dyje Břeclav 2:7 
(0:1, 2:2, 0:4)
Sestava: Slavíček, Vitešník – Kam-
pas. J, Maštera, Tichý, Kampas M., 
Smažil, Fiala, Burian, Lainka, Ber-
nat, Kampas F. Branky: Mastera, Ti-
chý. Asistence: Kampas J. 2. -sma-

8. třída
HHK VM – HC Znojemští Orli 
3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

ŠACHY

Krajský přebor
Utkání 7. kola Spartak Velké Meziří-
čí A vs. Náměšť nad Oslavou B bylo 
v neděli 10. února na žádost náměšť-
ského celku odloženo. Důvodem je 
velká marodka mezi členy tamějšího 
klubu. Náhradní termín konání bude 
dohodnout a oznámen později. 
Regionální soutěž – skupina 

„Východ“
5. kolo = 10. 2.:
Spartak Velké Meziříčí B – ŠK 
Caissa Třebíč D 2:3
Bodová bilance domácích: Dočkal 
a Urbánek po 1 b. – Pařil, Dohnalík 
a Švihálková 0 b.
Zápas se našim tentokrát nevyvedl 
tak, jak si původně představovali. 
Pochvalu zasluhují vítězní Dočkal 
s Urbánkem, ale také mladá hráčka 
Katka Švihálková, která do duelu 
obětavě nastoupila i přes svoje one-
mocnění; ve své partii dokonce stála 
na výhru, avšak snad právě kvůli 
dočasnému zdravotnímu handica-
pu nestihla povinný časový limit 2 
hodiny/40 tahů, což je velká škoda. 
Hosté si tak nečekaně odvezli domů 
všechny tři preferované body za cel-

kové vítězství. 
V příštím kole KP pojede tým 
Spartaku VM A do jihlavského 
Bedřichova, aby se utkal s taměj-
ším béčkem; kolektiv VM B v RSV 
odcestuje do Velké Bíteše, kde se 
střetne se svým sportovním „jme-
novcem“ Spartakem B. Oba zápasy 
se hrají v neděli 24. 2. od 9 hodin. 
Přebor Velkého Meziříčí 

2007/2008
Průběžné pořadí ke 13. 2. 2008:
ing. Nedoma 11,5 b. a 3 partie před 
sebou – Mgr. Mejzlík 11 b. (a 2) 
– Mrazík 11 b. (1) – Kopr (Ruda) 
10 b. (4) – Čtveráček 9,5 b. (4) – Jan 
8 b. (2) – Mejzlík (Bory) 7 b. (3) 
– Pařil 7 b. (1) – Dvořák (Měřín) 
a Kučera (Mostiště) po 6,5 b. a 2 
– dr. Vališ 5,5 b. (6) – Urbánek 5,5 b. 
(2) – Prehradná 3 b. (6) – Dohnalík 
3 b. (3) – Rosa 2,5 b. (4) – Dočkal 1 
b. (3) – Švihálková 0,5 b. (6)
Největší šanci stát se letošním 
zdejším přeborníkem v šachu má 
kapitán velkomeziříčského A-týmu 
ing. Michal Nedoma ze Sluneční 
ulice na Hliništi – zvláště proto, 
že ve zbývajících třech partiích 
narazí už jen na soupeře ze spodní 
poloviny aktuální tabulky.      -vp-

Sdružený oblastní přebor
starších žákyň

BK VM – Valosun Brno 51:52, 
62:52
Dva vyrovnané zápasy sehráli 
tradiční soupeři. V prvním zápase 
naše děvčata nešťastně podlehly 
o bod, ve druhém zápase zlepšeným 
výkonem hlavně na začátku zápa-
su náš tým kontroloval vedení po 
celý zápas. V emotivním závěru se 
podařilo udržet dostatečný bodový 
odstup a mohla propuknout velká 
radost na naší straně.
Sestava: L. Nováková, J. Rapušá-
ková, V. Kryštofová, Z. Fňukalová, 
P. Syslová, M. Malcová, K. Dole-
želová, D. Zezulová a J. Kovářová, 
trenér D. Ubr.
Sokol Lanžhot – BK VM 70:52, 
84:58
Počátek prvního zápasu se nám ne-
vydařil a my museli po celý zbytek 
utkání dotahovat. Podařilo se nám 
to až na rozdíl 4 bodů, ale chyběl 
pověstný kousek štěstí, abychom 
skóre převrátili. 
Ve druhém utkání jsme celý první 
poločas vedli, nicméně soupeř 
zvládl druhou půli lépe než my. 
Hodí se přiznat, že proti starším 
soupeřkám předvedla naše děvčata 
velmi bojovný výkon. Mám dobrý 
pocit, když vidím, jak se jedna 
vedle druhé zlepšuje a posouvá 
svůj herní projev do vyšších pater: 
Bára Pytlíková (za necelý rok se z ní 
stal obávaný „pes obranář“, navíc 
má bleskový přechod do protiútoku, 
a to se nám hodí), Katka Doleželo-
vá (momentálně zažívá své nejlepší 
období, zlepšila pohyb po hřišti, 
obranu a i přes svoji menší posta-
vu se nebojí chodit do zakončení, 
a to je fajn), Jája Rapušáková (dnes 
mi udělala velkou radost, bojovala 
snad jako nikdy předtím, opět mne 
utvrdila v tom, co dávno vím, že 
když chce, dokáže vyskočit a být 
i rychlá, byla hodně vidět), Verča 
Kryštofová (bojovník k pohledání, 
žádný míč pro ni není ztracený, 
díky svému přístupu je nesmírný 
tahoun týmu, a to nejen na hřišti), 

Janča Kovářová (plní přesně vše, 
co si řekneme, svým způsobem 
nenápadná, ale vybojuje spoustu 
míčů, a to je ve hře znát), Lucka 
Nováková (v druhém utkání podala 
bezvadný výkon, doskakovala pod 
oběma koši, bojovala o každý míč 
a ukázala, že i levá ruka ji poslou-
chá), Dáda Zezulová (přestože to 
pokaždé nevyjde, je vidět, že má 
velký přehled a cit pro přihrávku), 
Markéta Malcová (podobný případ 
jako Bára, díky svým rychlým 
nohám otrávila utkání nejedné 
soupeřce a zápas od zápasu se 
lepší i v útočné činnosti). Takto to 
vypadá, že neděláme chyby. Samo-
zřejmě, že je děláme a spousty, ale 
právě touha po jejich odstranění nás 
žene dál. Musíme vytrvat v nastou-
pené cestě, pracovat na zdokonalo-
vání herních činností jednotlivce 
a nenechat se zlákat k účelovým 
opatřením (zónová obrana, různé 
druhy kombinací…) vedoucím 
k dosažení vítězství. Komentář byl 
od trenéra Dana Ubra.
Sdružený oblastní přebor mi-

nižákyň
TJ ČKD Blansko – BK VM 47:
39, 33:26
Sestava: Klára Ubrová, Kristýna 
Čermáková, Petra Sekničková, Ka-
teřina Kryštofová, Vendula Holu-
bová, Veronika Úlovcová, Barbora 
Kučerová, Iveta Vondráčková, Len-
ka Kožená, Kristýna Augustová, 
Šárka Mašterová, Hana Krčmářo-
vá, trenérka Renata Dvořáková

Příští program:
Dorostenky: BK Velké Meziříčí 
– Žďár nad Sázavou, 16. 2., 13:30, 
15:30
Žákyně: BK Velké Meziříčí – Baník 
Ratíškovice, 16. 2., 9:00, 11:00
Minižákyně: BC Vysočina Jihlava 
– BK Velké Meziříčí, 18. 2., 17:00, 
Jihlava
Přípravka a mini: Spartak Velká 
Bíteš – BK Velké Meziříčí, 25. 2., 
16:00, Velká Bíteš
Všechny domácí zápasy se hrají 
v tělocvičně ZŠ Školní Velké 
Meziříčí. Kompletní informace 
o chodu oddílu jsou na stránkách 
www.basketvm.cz.                -rap-

Bítešští vypisují anketu o nejlep-
šího sportovce, mužstvo a trenéra 
roku 2007. O vítězi rozhodnete 
vy. Hlasujte z nominací, které na-
vrhly jednotlivé sportovní oddíly. 
Hlasujte SMS zprávami na telefon 
724 782 162. Svoje hlasy můžete 
zasílat do 15. 2. 2008. Jména ví-
tězů budou zveřejněna v některém 
z březnových čísel Velkomeziříč-
ska. Vyhrát můžete i vy. Všichni 
účastníci ankety budou v losování. 
Tři vylosovaní získají perma-
nentku na bowling. Jak hlasovat? 
Každý nominovaný má přidělený 
svůj kód, odešlete SMS ve tvaru 
např. S3, nebo chcete-li hlasovat 
v jedné SMS pro více kategorií 
tak např. S5 T2 M4. Max. 3 hlasy 
z jednoho čísla.

Sportovec
Petr Ouředníček S1, nar. 1989, 
veslování (čtyřnásobný mistr re-
publiky, mistr ČR v kategorii páro-
vá čtyřka, 10. místo na mistrovství 
světa juniorů ve veslování)
Katka Božková S2, nar. 1976, 
volejbal (reprezentantka ČR, účast 
na ME 2007, hraje ligu Federation 
Francaise de Volley-Ball za klub 
Beziers Volleyball Gazelec)
Filip Blaha S3, nar. 1993, judo 
– starší žák 4. kyu (účast na mi-
strovství republiky starších žáků 
jednotlivců a účast na mistrovství 
republiky starších žáků družstev 
13 turnajů, medaile 5 zlatých, 2 
stříbrné, 2 bronzové)
Rostislav Juráček S4, nar. 1999, 
judo – mláďata do 30 kg 6. kyu (9 
turnajů, medaile 1 zlatá, 2 stříbrné, 
2 bronzové)
Lucie Zezulová S5, nar. 1975, stol-
ní tenis (dlouholetá hráčka oddílu 
stolního tenisu TJ Spartak)
Stanislav Milian S6, nar. 1945, 
stolní tenis (dlouholetý všestranný 
sportovec, který je neustálou oporou 
A družstva oddílu stolního tenisu)
Jaroslav Burian S7, nar. 1932, 
šachy (dlouhou dobu figuroval 
v desítce nejlepších šachistů okre-
su a je doposud nenahraditelnou 
oporou týmu)
Jan Konečný S8, nar. 1979, lední 
hokej (hrál za Ytong Brno extraligu 
dorostu a extraligu juniorů, účast-
ník zimní universiády Tarvisio Itá-
lie, v letošní sezoně hraje II. ligu ve 
Velkém Meziříčí – s 10 brankami 
vede tabulku střelců)
Miroslav Pospíšil S9, nar. 1981, 

lední hokej (hrál za Ytong Brno ex-
traligu dorostu a za juniory komety, 
největší úspěch 4 × ve fi nále akade-
mického mistrovství ČR a akade-
mický mistr republiky z roku 2004)
Michal Marek S10, nar. 1987, tenis 
(první hráč A týmu v sezoně 2007, 
167. hráč žebříčku mužů Jihomorav-
ského kraje, 2. místo okresní přebor 
muži, 3. místo okresní přebor muži 
– čtyřhra, držitel trenérské licence 
III. třídy) 
Pavel Klimeš S11, nar. 1990, tenis 
(první hráč dorosteneckého mužstva 
v sezoně 2007, 144. hráč Jihomorav-
ského kraje v kategorii dorost, 2. 
místo v okresním přeboru dorostu 
ve dvouhře i čtyřhře, 1. hráč Velké 
Bíteše v závěrečném turnaji mistrů)
Karel Jelínek S12, nar. 1973, kul-
turistika (7. místo na Mistrovství 
Moravy 1996, 2. místo na Mistrov-
ství Moravy a Slezska v silovém 
trojboji 2007)
Aleš Trojan S13, nar. 1974, kopaná 
(hrál I. ligu dorostu za Boby Brno, 
dlouholetá opora A týmu mužů 
Velká Bíteš)
František Veselý S14, nar. 1970, 
kulturistika (4. místo na Mistrov-
ství Moravy 1995, 3. místo na 
Mistrovství Moravy 1998)

Mužstvo
Kopaná – mladší dorost M1 
(trenéři Zbyněk Musil, následovně 
Jiří Malý; v ročníku 2006-7 byli 
druzí v přeboru kraje a na turnaji 
ve Francii byli ve fi nále)
Košíková – mladší dorostenky 
M2 (trenér Jiří Nováček; vítězky 
krajského přeboru mladších do-
rostenek)
Tenisový A tým M3 (vyhrál bez 
porážky IV. třídu krajského přeboru 
a postoupil do III. třídy JMK) 
Lední hokej – přípravka žáci M4 
(trenéři Petr Dačev, Milan Dvořák; 
z 8 turnajů 3× 1. místo, 4 × 3. místo, 
současně hrají JM ligu přípravek)

Trenér
Milan Dvořák T1, nar. 1978, trenér 
hokejové přípravky (držitel trenér-
ské licence C)
Vladimír Marek T2, nar. 1963, 
tenis (trenér mládeže a vedoucí 
družstva)
Petr Dačev T3, nar. 1980, trenér 
hokejové přípravky (držitel trenér-
ské licence C)
František Klusák T4, nar. 1962, 
trenér kopané (držitel trenérské 
licence C)

BASKETBAL

Veronika Kryštofová zakončuje.                            Foto: Tomáš Rapušák

ANKETA SPORTOVEC

Anketa o nejlepšího sportovce, družstvo 
a trenéra Velké Bíteše

Sportovec města 2007

Branky: Burian V., Rozmahel, 
Smejkal. Asistence: Vondráček 
2, Smejkal 2. Sestava: Toufar T. 
– Joch, Kellner – Vidlák, Benedikt 
– Burian V., Smejkal, Vondráček 
– Komínek, Rozmahel, Špaček 
– Kouřil, Klíma, Musil.  

9. třída
HHK VM – HC Znojemští Orli 
8:2 (5:1, 0:0, 3:1)
Branky: Štěpánek 3, Budín 2, Hakl 
2, Vít. Asistence: Hándl 3, Budín 2, 
Hakl, Vít. Sestava: Loukota – Sáb-
lík, Hándl – Jirovský, Urbánek T. 
– Štěpánek, Budín, Janák – Hakl 
P., Vít, Nedoma.

Dorost
HC Blansko – HHK VM 4:5 (1:0, 
3:3, 0:2)
Branky: Dočkal 4, Kudláček. Asis-
tence: Sysel, Strnad, Pešout. Sesta-
va: Škoda (Zezula) – Suk, Kudláček 
– Komínek, Pešout – Svoboda, 
Dočkal, Strnad – Sysel, Urbánek, 
Konečný.                                 -sys-

V neděli 3. 2. 2008 přivítal Fajtův 
kopec sjezdaře všech věkových ka-
tegorií na druhém závodu Poháru 
Vysočiny. I když letošní zima má 
u nás na Vysočině daleko k lyžař-
skému ideálu dokázali organizátoři 
pod vedením Ivoše Doležala připra-
vit výbornou trať a díky nočnímu 
mrazu i tvrdý povrch. Závodu se 
zúčastnilo 140 závodníků z ce-
lé Moravy a východních Čech. 
Nejpočetnější zastoupení měl Ski 
klub Velké Meziříčí, jenž postavil 
do závodu i svoje největší hvězdy, 
které tím musely oželet klání na 
republikové úrovni. 
Soutěžilo se v 7 kategoriích od 
nejmenších až po dospělé kategorie. 

Plnou polovinu medailí získal Ski 
klub Velké Meziříčí, a potvrdil tak 
svoje výsadní postavení v alpských 
disciplínách na Vysočině. Poděko-
vání patří všem, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu závodu, 
a závodníkům za kvalitní dosa-
žené výsledky. Přípravka chlapci 
1. Úlovec Jan, 2. Vodák Daniel, 
předžactvo chlapci – 1. Jelínek 
Petr, 3. Holub Jakub, ml. žactvo 
chlapci 1. Novotný Jiří, 2. Jelínek 
Jiří, předžactvo dívky – 1. Neuma-
nová Tereza, 3. Vošmerová Denisa, 
ml. žactvo dívky – 1. Bednářová 
Karolína, 2. Čamková Veronika, 
3. Novotná Karolína, st. žactvo 
dívky 1. Čamková Kateřina.   -nov-

Lyžařský Pohár Vysočiny
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Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2008
Den: úterý o 14.30 hodin, místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

  Cyklus k 600. výročí udělení 
  městských práv Velkému Meziříčí 
19. 2. přednáška „Privilegium z roku 1408  Mgr. Martin Štindl, PhD.
  v soustavě městských práv 
  aneb Co vlastně slavíme?“

 4. 3. přednáška Beseda o rodinných kronikách  Vladimír Makovský

11. 3. přednáška Hory severního Pákistánu Ondřej Kotík

  Cyklus k 600. výročí udělení 
18. 3. přednáška městských práv Velkému Meziříčí  PhDr. Marie Ripperová
  „Zajímavosti z dějin Velkého Meziříčí“

25. 3.  přednáška Velehrad P. Jan Peňáz

 1. 4.  přednáška Historik – kronikář Antonín Boček Karel Křeček
   Ing. Karel Hromek

Topart media

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Úterý 26. 2. 2008 v 19.30 hodin
Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry a nečekaných překvapení.
Ztřeštěná situační komedie o tom, co všechno se může stát, když si man-
želé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování… Když 
chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně 
přijede na místo jeho služebního pobytu…
Hrají herci a herečky z dobře známého seriálu Rodinná pouta nebo Velmi 
křehké vztahy.
Miroslav Mejzlík/René Přibil, Zbyněk Fric/Jan Révai/Kryštof Římský, 
Roman Štolpa/Tomáš Valík, Petra Špindlerová a další.
Představení není součástí předplatného jaro 2008! Vstupné: 240 Kč.
Rezervace na čísle 566 523 243 nebo na programovém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

Pro velký zájem diváků opět nabízíme předplatné na divadelní předsta-
vení jaro 2008. Permanentka na 
4 představení je za cenu 750 Kč. 
Rezervace na tel. čísle 566 523 243 
nebo na programovém oddělení 
Jupiter clubu. Permanentky jsou 
již v prodeji.

Úterý 25. března 2008 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Jsou-li dva, může se zrodit láska. 
Vstoupí-li mezi ně třetí, vznik-
ne drama. Vážné nebo směšné, 
často obojí, střídavě i současně.
Hrají: Jana Švandová, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

11. dubna 2008 v 19.30 hodin

KOMEDIOGRAF
Originální kabaret aneb Nekonečný koktejl písniček, scének, jak k za-
smání tak i k poučení.
Hrají: Pavel Liška/Marek Daniel, Mariana Chmelařová, Miroslav 
Kumhala a další
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

14. dubna 2008 v 19.30 hodin
Agentura Remunda

PUDL A MAGNOLIE
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních 
milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích hereckého řemesla.
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora nebo Sabina Remundová
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Květen 2008
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 part-
nery.
Hrají: Jiř í 
Langma-
jer, Ivana 
Jirešová/
Klára Isso-
vá, Martina 
Válková/ Jit-
ka Čvanča-
rová 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

V Mateřském centru Rodinka VM zahajuje od února provoz

psychologická poradna pro děti.
Mgr. Elen Sejrková
Středa 13–16 hodin ■ Telefon 773 076 193. ■ Cena konzultace 40 Kč.

16. února Jemnice – ples
 královny Elišky
15. března Studenec
 autobusový svoz
22. března Budíkovice

 den datum název plesu hudba

Poznámka: Přehled je aktualizován.
Změna vyhrazena!

23. 2. Hodov – ples)
15. 3. Čikov
Info: www.renons.cz

Sobota 23. 2., 
malá scéna, 15 hodin

ČERVENÁ 
KARKULKA
Loutková pohádka
pro rodiče s dětmi.

Vstupné: 30 Kč 
(rezervace a prodej 
vstupenek na prog. oddělení JC, 
tel. 566 524 572).                     -po-

LOUTKOVÁ 
PŘEDSTAVENÍ

Plesová sezona ve Žďáře nad Sázavou
22. 2. 2008 Ples Gymnázia
23. 2. 2008 Ples PKS Holding
29. 2. 2008 Ples Střední školy obchodní a služeb SČMSD
 Žďár nad Sázavou, s. r. o. 
Info: 566 688 111

Jupiter club s. r. o. 
Velké Meziříčí 

pořádá v pátek 22. 2. 2008

Kulturní akce Velká Bíteš únor 2008

v předsálí velkého sálu
od 17 do 21 hodin. 

Určeno pro žáky od 12 do 
15 let.

Vstupné: 35 Kč.

Ilustrace veršů studenty velkomeziříčského gymnázia najdete ve vý-
stavním sále Městské knihovny Velké Meziříčí po celý únor 2008 pod 
názvem

Pravidelný provoz MC Človíček.
pondělí a středa 9.00 – 11.30 hodin, vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek 15.30 – 18.00 hodin, vstupné 25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

Každé pondělí a čtvrtek ve 14 hodin 
VYCHÁZKA PRO VODU K JAKOUBKU – sraz u pekárny
Organizuje Seniorklub

Poutníci – bluegrass a country 
ve vlastním balení

Vystoupení skupiny POUTNÍCI
čtvrtek 14. 2. 2008 v 19.30, Žďár nad Sázavou, Dům kultury (další in-
formace na 737 889 581).

Poutníci – rozhovor s Jiřím Polou
Mohl byste nám na úvod říci pár 
slov o vašich začátcích?

Poutníci měli svůj první koncert 
4. 12. 1970. V sedmdesátých letech 
se v českém i moravském country 
zpívalo převážně o tvrdých kov-
bojích, velkých láskách, velkém 
toulání, takže podobně romantic-
ky laděné písničky tenkrát hráli 
a zpívali i Poutníci. Zkrátka tehdy 
všichni napodobovali styl pražské 
skupiny Greenhorns. S příchodem 
Roberta Křesťana do Poutníků 
začala kapela hrát vlastní věci, 
na kterých se tedy nejvýznamněji 
podílel právě on. Z jeho období 
pochází také většina nejznáměj-
ších poutnických písniček, jako 
jsou tituly Panenka, Podobenství 
o náramcích či Pojďme se napít.
Jaká je současnost Poutníků?

Poutníci celý loňský rok odehráli 
bez nejstaršího člena Zdeňka Kali-
ny, kytaristy a zpěváka. Měl počát-
kem roku 2007 těžkou autonehodu 
a zdravotní stav mu nedovolil hrát. 
Koncem loňského roku jsme se se 
Zdeňkem domluvili, že bude hrát 
propříště jen na koncertech v Brně 
a na významných poutnických 
akcích. Stane se z něj jednoduše 
emeritní Poutník. Takže kapela 
bude v roce 2008 hrát v sestavě 
Jan Máca (kytara, mandolína 
a zpěv), Jiří Mach (mandolína, ky-
tara a sólový zpěv), Peter Mečiar 
(banjo, dobro a steel kytara) a Jiří 
Karas Pola (kapelník, kontrabas 
a sólový zpěv). Koncert pro tento 
rok s názvem „Poutníci” bude slo-
žen z novinek z CD Poutníci 2006, 
z tradicionálů americké country 
(Wayfaring Stranger) a kapelních 
hitů ze starších nosičů (Panenka, 
Telegrafní cesta, Hotel Hillary). 
Kapela má také nachystaný reper-
toár pro taneční verzi programu tzv. 
,,Country bál.” Má také kompono-
vané vystoupení pro děti o dějinách 
country „Na cestách country” a na 
závěr roku Poutníci budou hrát kon-
cert s vánoční tématikou s názvem 
„Country vánoce”. Skupina také 
pomalu začne chystat písničky na 
nové CD. Je také dobré říct že Pout-
níci letos odehrají 38. sezonu.
Vydali jste další CD. Kolikáté je 
a čím se liší od těch předchozích? 
Jak jste s ním spokojeni?

CD s názvem Poutníci 2006, jak 
je patrno dle názvu, vyšlo v témže 
roce a je dvanácté v pořadí. Liší se 
tím, že jsme si ho vydali sami ve 
vlastním nákladu. Také je odlišné 
v tom, že na něm spolupracujeme 
s textaři, se kterými jsme před tím 
nepracovali. Jsou to Milan Jablon-
ský, Tomáš Choura a Karel Plotěný. 

Hudbu k většině textů jsem napsal 
sám, až na dvě převzaté melodie od 
velikána americké country Krise 
Kristoffersona. Co se týče spoko-
jenosti, patří tento nosič podle mě 
k těm lepším poutnickým, takže 
jsem spokojen. Ale spokojenost 
– to je vždy cesta do pekel.
Jaké jste měli v poslední době 
zajímavé koncerty ?

Zažili jsme několik krásných 
koncertů a samozřejmě i těch méně 
povedených, ale o těch bych raději 
nemluvil. Velmi hezké vystoupení 
jsem si nachystal jako dárek ke 
svým padesátinám. To proběhlo 
v březnu loňského roku ve Slavko-
vě u Brna a pozval jsem na něj řadu 
bývalých kolegů v čele s Robertem 
Křesťanem. Všechno se až překva-
pivě povedlo a vyprodaný sál byl 
nadmíru spokojen. Krásné bylo 
také hraní na plzeňském festivalu 
Struny. Hrát před návštěvou dvěma 
tisícovkami lidí je zážitek, zvláště 
když jsme museli dvakrát přidávat 
a pořadatel nám sdělil, že to zatím 
ještě nikdo nedokázal. Závěrem 
roku 2007 jsme také odehráli řadu 
nádherných vystoupení s názvem 
Country vánoce. Asi nejvíce se 
povedlo v Jedovnicích a v Českých 
Budějovicích v klubu Solnice. 
Co byste vzkázal čtenářům na 
závěr?

Ať zůstanou věrní folku, count-
ry, bluegrassu a Poutníkům. Prav-
dou je, že diváků kromě letních 
festivalů ubývá. Takže posluchači 
– neseďte doma u různých reality 
show a vyjděte za kulturou ze 
svého obýváku.       Václav Jansta

Skupina Elán se navečeřela u Rauše

Foto: Otto Hasoň

Skupina Elán se minulý týden 
zastavila na pravidelné zastávce ve 
Velké Bíteši. „Stavují se, ať jsou na 
cestě do CARNEGIE HALL v New 
Yorku s odletem z Prahy, anebo na 
cestě na casting hudebně soutěžní-
ho show v Praze.“

Protože jsem litoval, že jsem 
nemohl do USA s nimi, přivezli 

alespoň jako dárek CD a knížku 
„Jak Elán dobyl Carnegie Hall“, 
s autentickými fotografiemi, zá-
žitky a záznamem koncertu z New 
Yorku. U večeře zavzpomínali na 
atmosféru koncertu a Jožo Ráž při-
pomněl, že v  Carnegie Hall hrají 
všechny světové špičky, a proto oni 
tam nesměli chybět.     Jiří Rauš

(Dokončení ze str. 4.) O lithium Li 
byl velký zájem zejména za obou 
světových válek, ale přetrvává 
i dnes. Nejvíce lithiových nerostů 
se těží hlavně v Kanadě a v USA. 
Ani byste neřekli, jaký rozsah má 
v historii jeho užití a jakého strate-
gického významu lithium posléze 

Malý seriál lokální mineralogie (9)
nabylo: kdysi sloužilo jako úplná 
prkotina – například bylo součástí 
posypového prášku na listiny čer-
stvě popsané inkoustem; dnes prý 
do jisté míry dosáhlo až na trupy 
a křídla takzvaně „neviditelných“ 
bombardérů Stealth…

Pokračování příště.              -vp-
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Vzpomínka

Poděkování

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB 
ÚNOR 2008

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

Středa 13. v 19.30 hodin
P. S. MILUJI TĚ
Slova, pro něž stojí za to žít… MILUJI TĚ
Holly Kennedy je krásná a chytrá a je provdaná za lásku svého života 
- Gerryho. Když však Gerry náhle zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jediný 
člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo nezná Holly 
lépe než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý 
nápad.Před tím, než Gerry zemřel, napsal Holly několik dopisů, které ji 
mají provázet nejen v jejím smutku, ale také ve znovuobjevování sebe 
sama. První vzkaz dorazí v den Hollyiných 30. narozenin ve formě dortu 
a k jejímu zděšení i nahrané magnetofonové pásky, kde jí Gerry nabádá, 
aby si vyšla ven a slavila. Během následujících týdnů a měsíců přichází 
neobvyklým způsobem další dopisy, každý z nich ji posílá do nových 
dobrodružství a každý také končí slovy P.S. Miluji Tě. Hollyina matka 
a její nejlepší kamarádky, Sharon a Denise, se začínají obávat, že Ger-
ryho dopisy drží Holly stále připoutanou k minulosti, ale ve skutečnosti 
ji posouvají dál směrem k nové budoucnosti. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut

Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí 
jeden průšvih za druhým…
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40letech žije s maminkou 
pod jednou střechou. Přestože je Václav označován za místního šaška, 
hlupáka a problematického 
nezvladatelného kluka, my 
v něm (spolu s maminkou) 
vidíme citlivého, vnímavé-
ho dobráka s klukovskou 
duší a hlavou plnou milých 
lumpáren. Celá vesnice ho 
vnímá jen jako problém. Do-
konce i bratr František, který 
s Václavem celý život soupeří 
o lásku matky a otce. Tyto dva 
světy na sebe neustále naráží, 
a tak Václav lítá z jednoho průšvihu do druhého. Drama vrcholí soubojem 
bratrů o lásku Frantovy milenky Lídy, který končí trestným činem. Vác-
lav je uvězněn. Matčina ochrana je pryč. Stává se terčem útoků spoluvězňů 
a stále více si připouští traumatické vzpomínky na otce. Pomalu umírá. 
Matka se rozhodne požádat prezidenta o milost. Ta je však podmíněna 
peticí spoluobčanů. Odpustí Václavovi celá vesnice, když mu nedokáže 
odpustit ani vlastní bratr? V hlavní roli Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan 
Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová, Petra Špalková a další. Tragikomedie 
ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut

Středa 20.v 19.30 hodin
TĚSNĚ VEDLE
Nežeňte se do ženění.
Eddiemu je čtyřicet a už pěkných pár let odolává atakům vlastního otce 
a nejlepšího kámoše, kteří ho usilovně tlačí do ženění. Ne že by Eddie 
neměl dostatek příležitostí, jenže každá z jeho dosavadních známostí měla 
nějakou „zásadní“ chybu. Vzhledem k tomu, že i on začíná pociťovat, že 
mu ujíždí vlak, zapomene na ostražitost a svůj nejnovější objev, blonďatou 
ekoložku Lilu (Malin Akerman), požádá o ruku, aniž si ji oťuká a najde 
nějaké ty vady na kráse. Skutečnost, že jich má jeho manželka víc, než by 
bylo zdrávo, bohužel odhalí až na svatební cestě do mexického letoviska, 
kde se romanticky založená kamarádka do deště promění v nesnesitelnou 
kreaturu, která mluví jako dlaždič, zbožňuje extrémní sexuální polohy 
a navíc má velmi temnou minulost. Komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 115 minut

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí hudební komedii

Sobota 1. března 2008 v 17 hodin.
Velký sál Jupiter clubu.
Vstupné: v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek na tel. 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.

Recitál
Lenky 

Filipové
středa 20. února 2008 v 19 
hodin, velký sál Jupiter clubu, 
vstupné 220 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel. č. 566 523 243 nebo na progra-
movém oddělení Jupiter clubu.

Smaragdová svatba
Dne 14. února 2008 oslaví 55 let společného života naši rodiče 

Ludmila a Josef Bradáčovi 
z Mostišť. 

Milá maminko a tatínku, den po dni ubíhá, na noc se mění.
Na mládí vzpomínka, zbývá jen v snění.
Svůj život společně Vy dva jste žili, ve zdraví, radosti i smutné chvíli. 

K Vašemu krásnému výročí teď chceme Vám popřát do dalších společných 
let hodně zdraví, štěstí a lásky. Děkujeme za všechno, co jste nám dali, 
za lásku, starostlivost, za to, že jste nás vychovali. 

S úctou dcery Ludmila a Helena s rodinami a syn Jožka, který už není 
šest let mezi námi, by se jistě k přání připojil. 

Dne 10. 2. 2008 jsme vzpomněli 
5. výročí úmrtí pana 

Karla Pospíšila 
z Oslavice. 

Stále vzpomínáme. 

Manželka a děti s rodinami

To, že čas rány hojí, je jen pouhé 
zdání. 
V srdci stále bude bolest a tiché 
vzpomínání.

Dnes, 13. 2., vzpomeneme 2. vý-
ročí, kdy nás navždy opustila naše 
manželka, maminka a babička, 
paní

Jarmila Ochranová
– Zelinková. 
Stále vzpomínají z Měřína. Manžel 

a děti s rodinami 

Jak tiše letí vánek do polí a lesů,
tak rychle letí léta, co jsi nás opustila. 
I když léta ubíhají, všichni s láskou 
vzpomínají.
Vzpomínky na Tebe krásné máme,
po celý život si je zachováme.

Dne 14. 2. 2008 tomu bude již 
10 let od tragické smrti naší drahé 
maminky

Ludmily Lencové.
Všem, kdo ji měli rádi, děkujeme 
za vzpomínku.

Dcera s manželem, vnučka a vnuci 
s rodinami a 6 pravnoučat

Touto cestou bychom rádi poděkovali MUDr. Horáčkovi a celému lé-
kařskému týmu, který sloužil na pohotovosti 17. 1. 2008 v Nemocnici 
sv. Zdislavy v Mostištích.                                   Rodina Machova z Mostišť

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na

Tvořivý klub pro dospělé Slunečnice.
Termín: únor – květen 2008, od 26. února vždy 1× za 14 dní, úterý 
15.30–17.30. Cena: 700 Kč. Tel.: 566 522 831, 731 440 923.                -ja-

Šumění 2008
Lektoři Školy umění Měřín pro děti připravují 8. ročník letních vzdělá-
vacích pobytů Šumění. Pro rodiče na ukončení tábora připravíme vystou-
pení a výstavku zhotovených výrobků. Už se na vás, děti, moc těšíme! 
Termín: 12.–18. července 2008 ve Studnici u Nového Města na Moravě, 
info: www.sum-merin.cz                                                                -ŠUM-

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 
kteří se přišli v soboru 2. 2. 2008 rozloučit s panem 

Josefem Hladíkem. 
Manželka a dcery s rodinami

V těchto dnech oslaví 50 let společného života manželé 

Josef a Bohumila Pokorní 
z Otína. 

Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí děti s rodinami.

Zdroj: http://www.predprodeje.cz

Pozvánka na Ples Jupiter clubu 
Máte rádi společenské tance? 
Brněnské uskupení Louisovi sirotci 
a Luky band vám zahrají nejen 
k poslechu, ale především k tanci 
waltz, tango, valčík, polku, slow-
foxtrot, quickstep, cha-chu, jive, 
rokenrol i blues. 

Všechny tancechtivé příznivce sr-
dečně zveme v pátek 7. března od 
20 hodin do velkého sálu Jupiter 
clubu.

Rezervace a prodej vstupenek – pro-
gramové oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 523 243.

Komorní fi lharmonie Vysočina
Dita Urbánková-Čeledová – fl étna
Lubomír Šrubař – cembalo
Jiří Jakeš – dirigent
Úterý 4. března 2008 v 19 hodin.
Velký sál JC
Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. čísle 566 523 243, nebo programové oddělení 
JC.                                                                                                      -zh-
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HÁZENÁHOKEJFOTBAL

VOLEJBAL

Zimní příprava 
FC VM – Mutěnice 1:5 (0:2) 
Branky: Staněk (52.) – Hlava (46., 
65.), Helísek (23.), Kováč (42.), Z. 
Mucha vlastní (75.). Rozhodčí Ma-
chát – Křenek, Hrůza. Diváků 50. 
Sestava FC VM: Invald – Z. Mucha, 
Galia, P. Mucha, J. Krejčí – Kavka 
(58. T. Dvořák), F. Pokorný (50. L. 
Němec), Průša, Loup (46. Netolic-
ký) – Staněk (68. J. Pokorný) 
V průběhu druhé půle střídali Vyda-
řilý a Trávník. Mutěnice od prvních 
minut předváděly, že hrají o soutěž 
výš a navíc na předních pozicích. 
Na kopačky domácích se naopak od 
začátku lepila nervozita a nepřes-
nosti, za které tvrdě platili. Přesto 
se Velmez snažil hrát s otevřeným 
hledím a po částečném zklidnění 
předvedli Meziříčští několik rych-
lých, kombinačně vyspělých akcí. 
Po jedné z nich skóroval zblízka 
Staněk a nebýt zmíněné nervozity, 
mohl být výsledek utkání přijatel-
nější. V zajímavém a fyzicky ná-
ročném střetnutí dali trenéři mož-
nost všem a zvláště pro Meziříčské 
mladíky to bylo hodně náročné ale 
také velmi poučné utkání.     -ber- 

Benfi ka
FC VM B – Sokol Hartvíkovice 
2:3 (1:1)
Střelci: 32. Kafka, 55. Smejkal - 
22. Duša, 48. Chládek, 88. Horvá-
th. Rozhodčí: Rosický Pavel. Sesta-
va domácích: Kučera – Invald (17. 
Kafka), Střecha Lad., Kružík, Ha-
lámek (62. Pól) – Jedlička, Ambrož, 
Smejkal, Jaša – Beran, Pokorný J. 
(77. Střecha Lud.)
Hned od úvodních vteřin Benfi ka 
pochopila, že má co dělat s muž-
stvem, které je o galaxii jinde 
než soupeři z předcházejících pří-
pravných utkání, čemuž odpovída-
jí jeho postupové ambice směrem 
k divizi. Hartvíkovický celek uka-
zoval svou úroveň organizací hry 
i technickou a rychlostní vybave-
ností všech hráčů. Benfi ka v úvod-
ní dvacetiminutovce dobře bránila 
a postupně nacházela recept v na-
kopávaných kolmých i křížných 
míčích, po kterých dokázali naši 
útočníci připravit díky své rych-

losti obráncům hostí horké chvil-
ky. Velmi zdařilý byl křídelní únik 
Jedličky, který však nedokázal na-
jít na velkém čtverci zcela volného 
Smejkala a volil složitější, špatné 
řešení. Postupné probuzení Benfi -
ky utnula první zdařilá kombinační 
akce Hartvíkovic, když naši hráči 
nedokázali pokrýt do křídla unik-
nuvšího Mička, po jehož centru ote-
vřel skóre utkání Duša. Nedlouho 
poté se však k tresnému kopu od po-
stranní čáry postavil Kafka a i díky 
dobré práci clonících hráčů v poku-
tovém území proplachtil míč skrz 
trmu-vrmu do sítě „dvojky“ hostí 
Moczára. Do přestávky už se mno-
ho nezměnilo, bojující Benfi ku zlo-
bil zejména snědý hostující útočník 
Horváth a vlastní nepřesnosti, naši 
branku však hájil jistý Kučera.
Brzo po pauze šly Hartvíkovice 
znovu do vedení. Naši hráči nedo-
kázali pokrýt Chládka zběhnuvší-
ho si na přední tyč a ten přesnou 
hlavičkou skóroval. Benfi ka však 
znovu nesložila zbraně. Smejkal 
výborně obral o míč s rozehráv-
kou váhajícího Vodičku a samo-
statný zájezd zakončil přesným 
prostřelením Moczára… 2:2. Závěr 
utkání už se odehrál stylem naho-
ru – dolů, oba celky si vypracovaly 
(zhusta ovšem po hrubých chybách 
na opačné straně) nejméně po dvou 
vyložených šancích, ale ani Horvá-
th a další v dresu Harvíkovic a ani 
Jaša (po výtečném průniku přes 
několik hráčů hostí v rozhodujícím 
momentě netísněn místo střely upa-
dl přes míč) či „tisíciprocentní pa-
lič“ Beran spolu s dorážejícím Lud. 
Střechou neuspěli. Divoké tempo 
v závěru zápasu se méně zkušené 
velkomeziříčské rezervě nakonec 
stalo osudným. Naši hráči v posled-
ní pětiminutovce téměř zapomněli 
na taktické pojetí hry, nechávali se 
strhnout hrou a nemysleli na zadní 
vrátka. To se nám v kombinaci s ně-
kolika triviálními chybami a chy-
bičkami stalo osudným a Horváth 
„vystřelil“ pro hostující celek ví-
tězství. V poučném zápase se Ben-
fi ka jasně přesvědčila o tom, kde 
jsou nedostatky, na kterých je tře-
ba pracovat a kde stojí naše limity, 
které je třeba překonat.            -kre-

II. liga ČSLH – skupina Střed 
– Západ

HHK VM – HC Klášterec nad 
Ohří 1:1 PP (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 22. Konta 
(Adamec) – 15. Řezníček (Růžek). 
Sestava HHK: Malý (Pekárek) – 
Smejkal, Stráňovský, Konta, Heř-
manský, Pálka, Raus, Kochánek, 
Červa – Kunstmüller, Bukáček, 
Burian – Krča, Adamec, Nekvasil 
– Bula, Sobotka, Hudcovský – Skle-
nář, Plhák. Rozhodčí: Pešina – Ma-
tějček, Dančišín. Vyloučení: 12:15, 
navíc Stráňovský (VM)10 min. OT, 
Zíka (KNO) 10 min. OT. Využití. 
0:1. Střelba: 24:17. Diváků: 414. 
Ostatní výsledky nadstavbové 
části:
9. 2. 2008 HC Řisuty – TJ SC 
Kolín 9:5
HC Baník Sokolov – IHC Písek 
2:5
HC Chrudim – HC Stadion Li         8:0
HC ZVVZ Milevsko – HC Junior 
Mělník 7:1
Hockey Club Tábor – HC Klatovy 
0:1
HC VHS Benešov – HC DAG 
Rokycany 2:1
10. 2. 2008 HC Děčín – NED 
Hockey Nymburk 3:1
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC 

Spartak Pelhřimov 2:6
HC Roudnice nad Labem – HC 
Benátky nad Jizerou 2:10
UHK LEV Slaný – TJ Stadion 
Kutná Hora 3:2
KLH Vajgar Jindřichův Hradec – 
HC Kobra Praha 4:2
Program na tento týden:
Středa 13. 2. 2008 HC DAG Roky-
cany – HHK Velké Meziříčí, začá-
tek utkání v 18.00. (ZS Rokycany)
Neděle 17. 2. 2008 HHK Vel-
ké Meziříčí – HC KOBRA Pra-
ha, začátek utkání v 17.00. (ZS 
Velké Meziříčí)                   -hhk-

Tabulka skupina Střed: 
 1. HC Chrudim 30 23 2 2 0  3 142:54  75 

 2. HC Benátky nad J. 30 24 1 0 0  5 160:59  74 

 3. IHC Písek 30 20 1 2 0  7 107:65  64 

 4. HC ZVVZ Milev sko 30 18 1 0 1 10 118:82  57 

 5. HC Spartak Pelhřimov 30 15 0 3 2 10 133:106 50 

 6. Hockey Club Tábor 30 13 4 2 0 11 104:86  49 

 7. TJ SC Kolín 30 12 0 2 2 14  98:124 40 

 8. HHK Velké Meziříčí 30 12 0 3 0 15  90:122 39 

 9. NED Hockey Nymburk 30 12 1 0 0 17  76:98  38 

10. HC VHS Benešov 29  9 0 2 1 17  81:111 30 

11. KLH Vajgar J. Hradec 30  7 1 2 2 18  78:120 27 

12. TJ Stadion K. Hora 30  7 1 1 0 21  80:121 24 

Tabulka skupiny Západ:
 1. HC DAG Rokycany 30 20 1 4 1  4 117:67  67 

 2. HC Klášterec nad Ohří 30 15 2 5 3  5 117:82  57 

 3. HC Řisuty 30 18 0 1 1 10 116:84  56 

 4. HC Děčín 30 14 2 4 2  8 115:84  52 

 5. HC Vlci Jablonec n. N. 30 14 1 5 1  9 117:98  50 

 6. HC Klatovy 30 12 1 3 2 12 109:99  43 

 7. HC Junior Mělník 29 11 2 1 1 14  90:111 39 

 8. HC Baník Sokolov 30 10 1 2 1 16  97:106 35 

 9. HC Stadion Litoměřice 30  8 0 3 1 18  80:118 28 

10. HC Kobra Praha 30  4 2 2 3 19  87:143 21 

11. HC Roudnice n. Labem 30  5 1 3 0 21  85:145 20 

12. UHK LEV Slaný 30  5 0 0 1 24  71:183 16 

Starší dorostenci se v rámci her-
ní zimní přípravy zúčastnili Win-
ter cupu, který proběhl v halách 
Bratislavy. Soupeři jim byly před-
ní dorostenecké prvoligové týmy 
z České republiky – Sokol Ostrava 
i pořádající ŠKP Bratislava a dru-
holigový Tatran Litovel. Velkome-
ziříčské družstvo předvádělo fy-
zicky náročnou hru, založenou na 
velmi dobré kondici, výborné de-
fenzivní práci a podepřenou spo-
lehlivými výkony brankářů. Stře-
lecká a herní vyrovnanost jednotli-
vých členů týmu byla rozhodujícím 
momentem v cestě za turnajovým 
prvenstvím. 
První zápas s Tatranem Litovel byl 
vyrovnanou partií. V závěrečných 
minutách se podařilo lepší obran-
nou činností zvrátit dosavadní ne-
příznivý stav a připsat si tak prv-
ní turnajovou výhru 27:25 (12:15). 
Do druhého souboje s ŠKP Brati-
slava jsme vstoupili se zbytečným 
respektem. Domácí těžili od prv-
ních minut z našich nepřesností 
a zejména efektivnější střelbou si 
zajistili během prvního poločasu 
výraznější náskok. Po změně stran 
se herní obraz Velkomeziříčských 
změnil k lepšímu, ale bratislavští 
hráči byli k neudržení a o jedno-

značnou výhru se nenechali připra-
vit 22:33 (12:20). Utkání s Ostravou 
bylo po celou hrací dobu plně v naší 
režii. Vycházeli jsme z velice dobré 
obrany a výkonu brankáře, soupeři 
jsme lepším pohybem příliš nedo-
volili 29:24 (17:11). Odvetné zápasy 
jsme zahájili v sobotním podveče-
ru s hráči Litovle. Velice vyrovnaný 
boj i tentokrát vyzněl ve prospěch 
našich barev. O výsledku rozhod-
la větší bojovnost a především zna-
menitý výkon brankáře Ondřeje 
Poula 25:22 (11:10). Utkání s prvo-
ligovou Bratislavou jsme tentokrát 
začali od úvodního signálu sebevě-
domě a důsledně atakovali rychlo-
nohého soupeře. Místy přehnaný 
důraz v obraně pak znamenal časté 
oslabení, čehož zástupci Slovenské 
házené využili a drželi nejtěsnější 
vedení. V „infarktovém“ závěru se 
podařilo zkonsolidovat zbytky sil, 
srovnat nepříznivý stav a čtrnáct 
sekund před koncem po přesné 
přihrávce Vojtěcha Homoly vstře-
lil vítěznou branku Jakub Rosa 
21:20 (10:10). Poslední turnajové 
vystoupení s Ostravou již nemohlo 
nic změnit na celkovém pořadí. Na 
herním výkonu obou soupeřů byl 
hodně znát náročný program a to-
mu odpovídal i stav v sedmé minu-
tě 1:0 pro Severomoravany. Obou-
stranně vlažné tempo vydrželo i po 
zbytek první části a soupeř si držel 
nepatrný náskok. Po změně stran se 
již hrálo v rychlejším tempu. Čas-
tější oslabení Ostravských jsme bez 
problémů gólově trestali a v koneč-
ném poměru pak zvítězili výrazným 
brankovým rozdílem 24:13 (9:8).
Hráli: Kotík Libor, Poul Ondřej 
– Necid Miloš (25), Kříbala Petr 
(23), Večeřa Vítězslav (23), Homo-
la Vojtěch (22), Konečný Ladislav 
(20), Kříbala Martin (19), Strašák 
Pavel (10), Rosa Jakub (6). Trenér 
Vlastimil Vaverka, vedoucí druž-
stva Jakub Bezděk.
Pozvánka do haly za Světlou: so-
bota 16. 2. – 8.00–17.00 hodin tur-
naj minižactva                             -záv-

Kadeti v Budějovicích 
udrželi naději

Kadeti nejvyšší republikové soutěže 
v uplynulém víkendu absolvovali 
čtvrté dějství z jejich pětidílného 
dramatu. V Praze se hrálo 
o medaile, v Českých Budějovicích 
o záchranu v soutěži. Ve skupině I. 
směřuje vývoj k obhajobě titulu 
celkem Brna, v Budějovicích se po 
druhém turnaji špička především 
zásluhou našich hráčů vyrovnala. 
Zdeněk Pekař měl opět již před 
odjezdem na turnaj chmury na 
čele. Opět jej zklamal dobronínský 
Beránek, další ztrátou byla absence 
meziříčského odchovance Vojty 
Mazla. Jeho družina tak čítala 
pouhých osm jmen, př ičemž 
přibyslavský Vašíček odjížděl 
s nedoléčeným zraněním kotníku. 
Jeho svěřenci však i přes nepříznivé 
okolnosti prokázali statečné srdce, 
obdivuhodně se vzpamatovali 
z úvodní porážky a ve zbytku 
turnaje již neztratili ani set.
VM – České Budějovice 0:3 (-23, 
-21, -19) Prvním soupeřem na tur-
naji byl bohužel největší favorit sku-
piny z jižních Čech. Bohužel proto, 
že naši hráči se sehrávají prakticky 
až v prvních zápasech turnajů. Po-
cházejí z různých oddílů, a proto 
toho spolu příliš nenatrénují. Bu-
dějovické hráče navíc tento tur-
naj zastihl ve výborné formě, a tak 
výsledkem bylo jejich přesvědčivé 
vítězství.
VM – Ervěnice 3:0 (14, 21, 22) 
Druhým soupeřem byl celek, kte-
rý pořádal první turnaj a který má 
svou kvalitu. Náš tým se po úvod-

ním nezdaru psychicky oklepal 
a nepřipustil žádnou zápletku. Situ-
ace v těchto chvílích byla kritická, 
další zaváhání si již náš celek nemo-
hl dovolit. Soustředěným výkonem 
šel za každým bodem a výsledkem 
bylo jednoznačné vítězství. 
VM – Ústí n. Labem 3:0 (13, 15, 
16) Celek Ústí se v dosavadním 
průběhu obou turnajů představil 
jako nejslabší účastník skupiny 
a jak napovídají i výsledky setů, 
nebyl pro naše hráče důstojným 
soupeřem.
VM – Česká Třebová 3:0 (16, 23, 
22) Česká Třebová do zápasu s ná-
mi měla na kontě samá vítězství, náš 
celek měl naopak jasno v tom, že po-
kud prohraje, zmizí poslední nadě-
je na setrvání v soutěži. V základní 
části jsme přitom dokázali tohoto 
soupeře dvakrát porazit. Tentokrá-
te měli již od začátku navrch naši 
hráči a svého soupeře v prvním setu 
jednoznačně přehráli. Když se jim 
podařilo získat i koncovku vyrov-
naného druhého setu, soupeř, který 
měl v nohách předchozí pětisetovou 
bitvu s Ervěnicemi klesl na duchu. 
Klukům se tak podařilo tímto ví-
tězstvím udržet se ve hře o druhou 
příčku ve skupině, která znamená 
jistotu extraligové příslušnosti i pro 
příští ročník.
VM – Kopřivnice 3:0 (19, 11, 18) 
V posledním, nedělním utkání, 
měly naše naděje před sebou jedi-
ný úkol. Potvrdit sobotní vítězství 
a porazit celek, který svádí souboj 
s Ústím o předposlední příčku. To 
se jim s převahou podařilo. 
Tímto vítězstvím si kluci zajistili 
druhé místo v tomto turnaji. Celko-
vě jsou sice stále až na třetím, ne-

postupovém místě, záchranu však 
mají ve svých rukou. Poslední tur-
naj na domácí půdě (29. 2. – 2. 3.) 
však musí zvládnout bez porážky. 
A to určitě nebude jednoduché. Ja-
kákoliv jiná alternativa by zname-
nala, že již by svůj osud neměli ve 
svých rukou.
Trenér Pekař byl tentokrát poměrně 
stručný: „Kluky musím pochválit. 
Hráli dobře, a co mě nejvíc potěši-
lo, dokázali se domluvit. Z různoro-
dého kolektivu se stává parta a to je 
velký příslib před posledním turna-
jem. Věřím, že to zvládneme.“
Sestava VM: Kliment, Málek, Vrá-
na, Kučera, Lacina, Novotný, Dvo-
řák, Vašíček.
Ostatní výsledky turnaje: Č. Třebo-
vá – Č. Budějovice 0:3, – Ervěnice 
3:2, – Ústí n. L. 3:0, – Kopřivni-
ce 3:2, Č. Budějovice – Kopřivni-
ce 3:0, – Ústí n. L. 3:0, – Ervěnice 
3:0, Ervěnice – Ústí 3:0, – Kopřiv-
nice 3:1, Ústí – Kopřivnice 2:3
Tabulka EX-KTI skupina o pořa-
dí na 7. – 12. místě po 2. turnaji:
1. České Budějovice 10 9  1 28:5  790:640 19

2. Česká Třebová 10 8  2 24:16 889:824 18

3. Velké Meziříčí 10 7  3 24:10 779:663 17

4. Ervěnice – Jirkov 10 4  6 16:20 765:800 14

5. Kopřivnice 10 2  8 11:26 743:832 12

6. Ústí n. Labem 10 0 10  4:30 606:813 10

Na závěr ještě důležité upozornění 
pro volejbalové příznivce. Oba do-
mácí zápasy 2. kola Play-off juni-
orů mezi našimi hráči a Zlínem se 
budou po dohodě iniciované sou-
peřem hrát v sobotu 16.2. První by 
měl začít zhruba ve 12.00 (od 9.00 
totiž hrají dva mistrovské zápasy 
ženy) druhý pak po dohodě druž-
stev, předpoklad je, že cca v 16.00 
hodin.                                  -kon-

(Pokračování ze strany 1.) Mož-
ná mohlo být to naše vedení ještě 
o něco vyšší, ale soupeř v poslední 
třetině hrál hodně agresivně, tak-
že jsme pak nakonec byli rádi, že 
jsme výsledek uhájili,“ uvedl těs-
ně po zápase pro náš týdeník tre-
nér Čech. Ten neviděl ani problém 
v tom, že velkomeziříčský stadion 
je o něco menší, než jsou obvyklé 
rozměry. 
Němci podlehli Švýcarům 2:4
V pátek 8. 2. se potom proti sobě 
postavily týmy Německa a Švý-

Jaroměřice – VM 4:10
Rouchovany – VM 10:4
Naše áčko potřebovalo nutně bodo-
vat. V Jaroměřicích bylo povinnos-
tí vyhrát, a to se na konec podařilo. 
Domácí hráči neunášeli tíhu utká-
ní a po psychické stránce zápas ne-
zvládli. Velkomeziříčští tak na 
cestu do Rouchovan odjížděli po-
znamenáni vyhroceným dopoled-
ním zápasem. V Rouchovanech, 
kde domácí byli favoritem, jsme 
na potřebné body nedosáhli. Na-
konec jsme z Rouchovan odjíždě-

li s prázdnou, neboť nás pozname-
nal psychicky náročný zápas s Ja-
roměřicemi, kde nás domácí hráč 
i fyzicky napadl. V utkání v Rou-
chovanech se podařilo bodovat 
pouze bratrům Klímovým.       -tk-

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Okresní přebor I. třídy

ST VM C – SK Sokol Lhotky 
A 4:14 
Body za Lhotky: Lavický 4,5, Chy-
lík 4, Musil 3, Konečný 2,5 body 
za Velké Meziříčí: Šoukal 2,5, Ko-
řínek 1,5

STOLNÍ TENIS

MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ

Zápas Česko – Německo sledovalo téměř 1400 fanoušků

carska. Němci opět 
nevyhráli a podlehli 
Švýcarům 2:4. Ná-
vštěvnost už neby-
la tak vysoká jako 
v úterý, na stadion 
zavítalo přes pět 
stovek fanoušků, 
ale utkání odborníci 
hodnotili jako dra-
matické, a to od za-
čátku až do konce. 
Mezinárodní hokejový turnaj pěti 
zemí reprezentačních dvacítek vy-

Český hokejový tým do 20 let na ledě zimního stadionu v Ru-
dolfově parku ve Velkém Meziříčí.  Foto: Antonín Horký

Dva hokejisté pocházející z Vysočiny mají v našem 
městě několik bývalých hokejových spoluhráčů či 
fanoušků. Jsou to nejlepší hráč utkání Robin Bla-
žíček ze Žďáru nad Sázavou (vlevo) a Vladimír 
Stejskal z Dolní Vilímče u Telče.   Foto: Iva Horká

SPORT TÉŽ 
NA STR. 6 A 7.

hráli Finové, hned za nimi skončili 
Češi.                Zprac.: Iva Horká

Okresní přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Podě-
šín A 13:5
Body za Lhotky B: Večeřa 4,5, Dou-
bek 3,5, Hrnčíř 3,5, Musil 1,5 
SK Vepřová A – SK Sokol Lhot-
ky C 11:7
Body za Lhotky: Čada 3, Svoboda 
2, Dufek 1,5, Rössler 0,5      -ach-

STOLNÍ TENISOSLAVICE
TK Autocolor Oslavice – Ježek 
Uhřínov 16:2
Body: Brabec 3,5b, Štěpánek 4,5b, 
Šoukal 4,5b, Klusáček 3 b.      -fš-




