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Jupiter clubu,
vstupné 220 Kč.

Dnes

Černá ovce z Velkého Meziříčí
Pokud nechcete dopadnout jako někteří obyvatelé jednoho činžovního 
domu na ulici Bezděkov ve Velkém Meziříčí, podívejte se na interneto-
vé vysílání České televize (pakliže jste neviděli onen pořad v běžném 
vysílání). Jde o příspěvek Předseda ve známém pořadu Černé ovce, 
který ČT odvysílala 5. února 2008 v 17.40 hodin. Pojednává o býva-
lém předsedovi společenství vlastníků z Velkého Meziříčí, který si ze 
společného účtu „vypůjčil“ nejméně 150 tisíc korun a k jejich vrácení 
se neměl. Ačkoliv peníze nakonec přece jenom vrátil, i přesto stojí za 
to zmíněný pořad zhlédnout.
Podle našich informací natáčela Česká televize reportáž o tomto pří-
padu ve Velkém Meziříčí 18. 12. 2007. Upozornil na ni jeden z aktérů 
kauzy, který rozeslal e-maily s následovným upozorněním: Pořad je 
zhruba o tom, že jistý správce domu nebyl schopen předložit na požá-
dání účetnictví domu, který spravoval, a po dlouhých zhruba dva roky 
trvajících tahanicích, bylo zjištěno, že účet společenství vlastníků do-
mu je prázdný, ačkoliv tam mělo být přes 200.000 Kč. Toto však nebyl 
jediný bytový dům, který takto dopadl a není vyloučeno, že jsou další. 
Proto vás prosím, pošlete tento email svým přátelům, známým, kole-
gům, zaměstnancům, ať se na reportáž kouknou a pokud tento člověk 
má něco společného s jejich domem, nechť rychle jednají.

Zprac.: Iva Horká
Internetová adresa: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/ – potom si 
vyberte den 5. 2. a pořad Černé ovce, příspěvek Předseda.

Zajímá vás 
ochrana 
přírody? 

Pokud jste si odpověděli ano, 
přijďte se podívat v pondělí 25. 
února 2008 v 16 hodin odpoledne 
do zasedací místnosti městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí (1. pat-
ro, radnice) na veřejnou členskou 
schůzi Základní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody ve 
Velkém Meziříčí. Nejen členové, 
ale i široká veřejnost zde budou 
seznámeni s činností této orga-
nizace za minulý rok a s plánem 
činnosti na rok 2008. Pozornost 
bude věnována ochranářské čin-
nosti v našem regionu a zapoje-
ní veřejnosti do ochrany přírody 
v kraji Vysočina. V diskuzi se 
budete moci vyjádřit k otázkám 
péče o životní prostředí a ochra-
ny přírody v regionu Velké Me-
ziříčí. Pořadatelé se těší na va-
ši účast. 
Za základní organizaci Čes-
kého svazu ochránců přírody 

PhDr. Arne Němec, předseda

Dnes asi jen málo lidí z Velkého Meziříčí ví, kde 
by našli starý Vysoký most. Natožpak v jakém je 
stavu. Přitom je to velice zajímavá stavba, od roku 
1988 zapsaná jako kulturní památka. Potíž je v tom, 
že dnes již nefunkční silniční Vysoký most je v těsné 
blízkosti oplocené skládky odpadů, a proto je nyní 
téměř nepřístupný. V současné době k němu ani přes 
něj nevede žádná cesta.

Památka „nemá“ vlastníka
Skutečnost je taková, že Vysoký most je ve velmi 

špatném technickém stavu a vyžaduje opravu. Problé-
mem je, kdo ji má provést. Logicky by měl most opravit 
vlastník, ale žádný se k němu nechce hlásit. Stavba se 
totiž nachází na dvou parcelách. Jedna je ve vlastnictví 
státu a spravuje ji úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Druhá parcela je na katastrálním území 
obce Petráveč, jež je i jejím vlastníkem. A Petráveč 
dříve patřila k Velkému Meziříčí, než se v roce 1992 
osamostatnila. Vysoký most byl zapsaný jako kultur-
ní památka roku 1988 a tehdy byl proto vlastníkem 
Městský národní výbor Velké Meziříčí. Také podle 
ministerstva kultury je nyní vlastníkem město. „My 
s tím však nesouhlasíme, protože most není na našem 
katastrálním území, ani pozemek není náš,“ tvrdí 

Vysoký most desítky let chátrá

Značný rozruch mezi Velkomeziříčskými způ-
sobila v minulém týdnu zpráva o plánované úpravě 
náměstí a s tím souvisejícím vykácením lip mezi 
kašnou a památníkem. Město by na rekonstrukci ná-
městí a přilehlých komunikací v městské památkové 
zóně chtělo získat dotaci z regionálního operačního 
programu. Termín podávání žádostí v tomto případě 
platí do konce března letošního roku. Proto zastupitelé 
na svém posledním jednání schválili studii úpravy ná-
městí, kterou zpracoval architekt Přemysl Kokeš. Ten 
navrhuje vedle nového žulového dláždění, vymezení 
horní části náměstí pěším a dolní části k průjezdu 
a parkování vozidel i zcela razantní změnu – totiž 
výměnu stoletých lip za nové stromy nižšího vzrůstu. 
To se však mnohým občanům města nelíbí. Podepi-

Kanalizace a vodovod na náměstí jsou ve špatném stavu
Úpravu centra mohou ohrozit fi nance 

Zhruba před sto lety dominovaly velkomeziříčskému náměstí morový sloup a kostel. Podobný záměr má i nová 
studie úpravy náměstí, která počítá s výměnou vzrostlých lip za nové stromy. Foto: Velkomeziříčské náměstí 
z roku 1907. Vybráno z Vlastivědy moravské – Velkomeziříčský okres od Augustina Kratochvíla.

sují proti tomu petici, která je mimo jiné k dispozici 
i v knihkupectví na náměstí. Někteří se k této otázce 
vyjádřili v anketě pořádané naším týdeníkem (čtěte 
na str. 3.). Zda na plánovanou úpravu náměstí dojde 
v nejbližší době, však zatím není vůbec jisté. Akci totiž 
značně komplikuje stav vodovodní a kanalizační sítě, 
jejíž rekonstrukce by musela úpravám náměstí nutně 
předcházet. „Minulý týden jsme dostali vyrozumění 
z Vodárenské akciové společnosti. Na náměstí je přes 
devět set metrů kanalizační sítě a necelých čtrnáct set 
metrů vodovodního řadu. Tato rekonstrukce by byla 
fi nančně velmi nákladná. Dnes na Radě města se bude-
me zabývat fi nanční kalkulací celé akce a rozhodneme, 
zda se do ní vůbec můžeme pustit,“ informoval starosta 
František Bradáč.                          Martina Strnadová

starosta František Bradáč. Podle památkového ústavu 
a na evidenčním listu nemovité kulturní památky je 
zase jako vlastník uvedený úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. „Podáme proto určovací ža-
lobu k soudu, nechť ten rozhodne, kdo je vlastníkem. 
Pak teprve lze někomu nařídit nezbytnou údržbu pro 
zabezpečení památky,“ dodává starosta.

Most přečkal již pět století
Vysoký most pochází ze šestnáctého století. Jak uvá-

dí Dušan Josef ve své Encyklopedii mostů v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku – most byl též někdy nazývaný 
jako Loupežnický. „Jeho stavitelem byl Antonín Vlach. 
Most byl vybudován na staré cestě z Jihlavy do Brna, 
později se stal součástí císařské silnice. Ofi ciálně se 
přestal používat koncem druhé světové války. Až do 
té doby jej město udržovalo,“ informovala pracovnice 
městského muzea PhDr. Marie Ripperová, která dodala 
ještě jednu zajímavost. Totiž, že za první republiky se 
přes most jezdily i silniční závody. A z důvodu náročné 
zatáčky v tom místě bývalo i hodně bouraček. Podle 
některých pamětníků pak byl deset metrů vysoký most 
naposled využíván při stavbě dálnice v sedmdesátých 
letech. Vedla přes něj objízdná trasa při budování 
mostu přes silnici č. 602 na Jabloňov. Každopádně, 

kdo by chtěl most 
vidět dnes, může ho 
zhlédnout v reálu – 
avšak přístup k němu 
je značně neschůdný. 
Mnohem jednodušší 
je jít se podívat na 
jeho model, který 
má ve sbírce velko-
meziříčské Muzeum 
silnic a dálnic. 

Martina
Strnadová

Některé autobusové linky na trase Velké Meziříčí 
Třebíč budou nejspíš zrušeny. Jsou totiž málo využí-
vané. Přitom byly před nedávnem zavedeny právě pro 
zlepšení dopravní obslužnosti v regionu. 

Firma Draka Kabely vloni požádala město o za-
vedení chybějících spojů z Třebíčska, aby odtud do 
Velkého Meziříčí mohli lidé dojíždět za prací. Tehdejší 
spojení bylo nevyhovující pro směnný provoz. Firma 
Draka Kabely, ale i některé další se totiž potýkaly 
s nedostatkem pracovních sil, a slibovaly si tak do-
plnění chybějících pracovníků právě z blízké Třebíče 
a některých obcí v třebíčském regionu.

Praxe však ukázala, že problém zřejmě není v nedo-
statečné dopravní obslužnosti. Konkrétně čtyři autobu-

sové spoje, které na žádost fi rmy město objednalo na 
půlroční zkušební dobu, jsou málo vytížené. Nesplňují 
tak podmínky pro zařazení do základní dopravní ob-
služnosti kraje Vysočina. V takovém případě by spoje 
muselo dál hradit město, jako dosud. Částku 400 tisíc 
korun, kterou město uvolnilo na čtyři chybějící spoje, 
fi rma kompenzovala. Šlo však pouze o zmíněný půl-
roční zkušební provoz. Ten po vyhodnocení měl být 
zařazen do základní dopravní obslužnosti kraje právě 
proto, aby nákla-
dy přešly na kraj 
Vysočina.

Martina 
Strnadová

Spoje z Třebíče jsou málo vytížené

Hokejoví fanoušci, kteří 
zavítají na zimní stadion 
v Rudolfově parku, mohou 
sledovat utkání z hezky 
vyhřátého bistra. Někteří 
toho již využili například 
během mezinárodního 
turnaje juniorů pěti zemí, 
který se v tamních místech 
konal začátkem února. No-
vě otevřená restaurace na 
stadionu vznikla přístav-
bou a přesunutím jedné 
ze šaten. Díky tomu mají 
hosté výhled na ledovou 
plochu přes velká okna 
přímo z bistra, což dříve 
nebývalo. Někdejší malá re-
staurace, kterou měli v pro-
nájmu manželé Němcovi, 
byla zastrčená v zadní části 
budovy. Rada města Velké 
Meziříčí posléze schválila pronájem 
bistra na zimním stadionu velko-
meziříčské fi rmě Aqueko, která je 
mimo jiné vlastníkem Jelínkovy 
vily, a město s uvedenou společ-
ností uzavřelo smlouvu na deset let.

Fanoušci sledují utkání také z bistra

„Stavební úpravy hradila výhrad-
ně fi rma Aqueko, město Velké Mezi-
říčí na ně nepřispívalo a ani je nezo-
hlednilo v nájmu,“ sdělil již před 
časem našemu týdeníku ing. Lu-
bomír Jurek, jednatel společnosti. 

V příjemném interiéru bistra pro 
zhruba pětašedesát návštěvníků 
nechybí kromě dobrého jídla, pití 
a dalších pochutin, ani špičková 
audiovizuální technika. 

Zprac.: Iva Horká

Z nového bistra je vidět přímo na ledovou plochu.                      Foto: Iva Horká

V termínu 23. a 24. 2. proběh-
nou další
závody
Poháru Vysočiny ve 
Velkém Meziříčí.
Budou otevřeny pro všechny ly-
žaře. Jako zpestření závodů pro-
běhne v sobotu 23. 2. večer
výlet na sněhu
se skupinou Kozenka. Podrob-
nosti o uskutečněném, ale i plá-
novaném závodě najdete na 
www.skiklubvm.cz      -nov-

Vysoký most nyní 
částečně stojí v oplo-
ceném areálu sklád-
ky a není k němu 
schůdný přístup. Již 
půl století se po něm 
nejezdí, a tak chátrá. 

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

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

V prioritách města jsou průmysl, 
infrastruktura,

rozvoj vzdělanosti a cestovního ruchu 
Realizace větších investic města Velké Meziříčí je možná s využitím fi -

nancí z evropských fondů. K jejich získání má dopomoci integrovaný plán 
rozvoje města, který zastupitelé schválili na svém únorovém jednání. 

Během loňského roku se zpracováním jednotlivých oblastí integrované-
ho plánu rozvoje města zabýval realizační tým složený z pracovníků rad-
nice, který úzce spolupracoval s konzultační a poradenskou společností 
Euronest. Výsledkem jejich práce je dokument, rozdělený na analytickou 
a výhledovou část s katalogem projektů. Je v něm zformulovaný výhled, 
kam by město mohlo dospět v časovém horizontu pěti až deseti let. Město 
má čtyři prioritní oblasti. Kvalifi kovaný a inovační průmysl, který má za-
jistit zaměstnanost a konkurenceschopnost. Druhá vize počítá s rozvojem 
infrastruktury města. Třetí oblastí je rozvoj vzdělanosti, společenského 
a sociálního života. Nechybí ani rozvoj cestovního ruchu. Z těchto priorit 
pak vychází jednadvacet záměrů města. „Není to dogma,“ komentuje 
integrovaný plán rozvoje města starosta František Bradáč, „je to živý 
dokument, do nějž lze vstoupit a záměr upravit, doplnit a podobně.“ 

Plánují nové komunikace, ale i sportoviště a koncertní sál
V katalogu plánovaných projektů lze nalézt například napojení průmys-

lové zóny Křenice k dálnici D1. Křenice jsou posledním prostorem, který 
město může nabídnout pro průmyslové využití. Jeho napojení na obchvat 
města, a tím i na dálnici, je z tohoto důvodu nutné. Dalším dopravním 
řešením má být napojení centra města. Tento záměr počítá s vybudováním 
příjezdových komunikací včetně spojovacího mostu přes řeku Balinku 
a ze směru od Třebíče i s vybudováním parkovacích ploch v prostorách 
bývalého areálu Svit. Katalog projektů zahrnuje také přestavbu Jupiter 
clubu na kulturní, kongresové a vzdělávací centrum, což by obnášelo 
zkvalitnění jeho infrastruktury rekonstrukcí sálů, učeben, vybudováním 
bezbariérového přístupu i ubytovacích kapacit. Mezi záměry města patří 
i výstavba nového správního centra pro potřeby veřejné správy. Jde vlast-
ně o rekonstrukci stávajícího domova důchodců na Hornoměstské ulici. 
Mezi priority rozvoje vzdělanosti a společenského života lze zahrnout 
plánovanou stavbu koncertního sálu u základní umělecké školy. Mezi 
rozvojovými záměry města nechybí také zpracování studie městského 
sportovního areálu za dvěma základními školami v Čechových sadech, 
rozšíření koupaliště včetně parkovacích ploch, úprava náměstí a komu-
nikací v městské památkové zóně Velkého Meziříčí, protipovodňová 
opatření na řece Balince a Oslavě, zpracování záměru rozvoje cykloste-
zek v katastru města, systém likvidace odpadů ve městě, intenzifi kace 
čistírny odpadních vod, vybudování metropolitní sítě, výstavba městských 
nájemních bytů v lokalitě Hliniště a další.               Martina Strnadová

Občanská demokratická strana 
na Vysočině představila své kandi-
dáty do letošních krajských voleb 
a do Senátu. Rozhodl o nich sobot-
ní regionální sněm ODS ve Vel-
kém Meziříčí. Lídrem občanských 
demokratů na krajské kandidátce je 
současný hejtman Vysočiny Miloš 
Vystrčil. Spolu s ním se budou 
ucházet o přízeň voličů Jana Fische-
rová, starostka Havlíčkova Brodu 
a současně neuvolněná radní kraje 
Vysočina, krajský radní Ivo Rohov-
ský z Měřína, který kandiduje do 
krajského zastupitelstva již potřetí, 
Stanislav Cejpek z Třebíče a další 
krajský radní Pavel Hájek z oblasti 
Pelhřimov. Kandidaturu do senát-

Občanští demokraté vybrali kandidáty 
do krajských voleb a do Senátu

ních voleb regionální sněm potvrdil 
Jaromíru Brychtovi, současnému 
starostovi Žďáru nad Sázavou 
a majiteli humpoleckého pivovaru 
Stanislavu Bernardovi.

Miloš Vystrčil se vyjádřil, že 
Vysočina je kraj s obrovským 
potenciálem. Z pozice lídra občan-
ských demokratů vidí jako hlavní 
úkol v krajské politice podporu 
vzdělávání, tedy podporu lidských 
zdrojů. „Pokud tady něco chybí, je 
to vzdělávání. Je nutné podpořit ja-
zykové vzdělávání, technické obory, 
počítačovou gramotnost, směřo-
vání učňovského školství tak, aby 
nechyběly některé profese,“ připo-
mněl Vystrčil.   Martina Strnadová

Řidiči jedoucí z Velkého Meziříčí 
do Třebíče kolem Oslavičky si už 
více než rok a půl pochvalují výhody 
obchvatu kolem zmíněné obce, jezdí 
totiž plynuleji a bezpečněji. A oby-
vatelé malé vísky si zase nemohou 
vynachválit klid, který nastal díky 
úbytku automobilů. Je nesporné, že 
se také zlepšilo napojení Vysočiny 
na dálnici D1. V tomto případě je 
řeč o stavbě prvního úseku obchva-
tu obce, který byl zprovozněn před 
necelými dvěma roky. Stavební prá-
ce tehdy přesáhly 50 milionů korun 
a provedla je společnost Skanska 
DS v období od srpna roku 2005 
do září 2006. Investorem projektu 
byl kraj Vysočina, přičemž fi nanční 
prostředky poskytl Státní fond do-
pravní infrastruktury. 

Stavba obchvatu obce Oslavička 
v délce přesahující 1,5 kilometru 
byla před zahájením stavby rozděle-
na do dvou úseků. Mezi stávajícími 
komunikacemi třetí třídy tedy nyní 
funguje nová silnice, která odvádí 
dopravu z centra obce. V průběhu 
stavby byly tehdy vybudovány 
rovněž tři úrovňové křižovatky 
a speciální opatření pro migrující 
obojživelníky. Na závěr došlo také 
na  úpravu zeleně a silnice byla 

opatřena vodorovným a svislým 
dopravním značením. 

„V současné době se př i -
prav uje  v ýběrové ř í zen í  na 
zhotovitele stavby II/360 Osla-
vička – obchvat, druhá stavba,“ 
informovala náš týdeník ing. Eva 
Neuwirthová z odboru sekretari-
átu hejtmana, „pokud vše půjde 
standardně, v průběhu měsíce 
května či června 2008 by mohla být 
uzavřena smlouva o dílo s vybra-
ným zhotovitelem. Předpokládané 
zahájení stavby je naplánováno na 
letošní červenec.“

Dokončení obchvatu naváže na 
již vybudovanou a zprovozněnou 
první stavbu a nahradí stávající úsek 
silnice, jenž nevyhovuje šířkovými 
ani směrovými parametry. Vznikne 
i mimoúrovňové křížení s železnič-
ní tratí. Délka nové komunikace 
bude kolem jednoho kilometru. 
Stavba by měla být uvedena do 
provozu koncem roku 2009.

Zprac.: Iva Horká

Budou vykupovat 
pozemky 

pro obchvat města
Podmínky pro přípravu čtvrté 

Připravují stavby obchvatů Velkého Meziříčí i Oslavičky

stavby obchvatu Velkého Meziří-
čí jsou schváleny. Jde o poslední 
část, tedy napojení stávajícího 
obchvatu na Třebíč k nájezdu 
na dálnici u benzinky Slovnaft, 
s plánovaným přemostěním údolí 
Františkova. Bude to nejdelší a také 
nejnákladnější úsek ze všech dosa-
vadních etap. Akce je v prioritách 
kraje Vysočina pro léta 2010 – 2013. 
„Je třeba začít akci majetkově 
připravovat, stanovili jsme proto 

Letos přibližně v polovině roku by se mělo pokračovat ve stavbě další 
etapy obchvatu kolem Oslavičky.                                     Foto: Iva Horká

podmínky pro jednání s vlastníky 
dotčených pozemků,“ informoval 
starosta František Bradáč a dopl-
nil, že dvě třetiny potřebné výměry 
pozemků město Velké Meziříčí již 
vlastní. Další třetina je zatím v sou-
kromém vlastnictví. Podle nepsané 
dohody s krajem město předjedná 
s vlastníky pozemků podmínky 
a kraj je následně vykoupí. Kraj 
Vysočina totiž bude investorem 
celé akce.                               -mrs-

V souladu s § 34 odst.2 zákona 
561/2004 Sb. (školského zákona) 
vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Bo-
žena Suchánková zápis dětí do 
Mateřské školy Velké Meziříčí, 
příspěvkové organizace, Čechova 
1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.

Zápis se koná ve dnech 9. 4., 
10. 4., 11. 4. 2008 vždy od 12 do 
16 hodin na všech odloučených 
pracovištích MŠ.

Ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2008 
proběhnou ve všech odloučených 
pracovištích MŠ návštěvní dny 
rodičů, a to v odpoledních ho-
dinách vždy od 14.30 do 16.00 
hodin.

Kontakty jednotlivých
odloučených pracovišť MŠ:

1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 
Velké Meziříčí, tel. 566 522 832, 
e-mail: mssokolovska@cbox.cz, 
ved. uč. Bc. Věra Bourková.

2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel. 566 522 833, 
e-mail: skolkasportovni@c-
box.cz, ved. uč. Olga Pešková.

3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, tel. 566 523 025, 
e-mail: mscechova@cbox.cz, 
ved. uč. Naďěžda Krčová. 

4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 
Velké Meziříčí, tel. 566 523 362, 

e-mail: ms.velox@seznam.cz, 
ved. uč. Věra Kopečná.

5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Velké 
Meziř íčí, tel. 566 523 483, 
e-mail: m.skola@cbox.cz, ved. 
uč. Blanka Kučerová. 
Rodiče postupují při zápisu 

svých dětí do MŠ následovně:
Zápis dět í  provádí osobně 

u vedoucí učitelky odloučeného 
pracoviště MŠ. 

Vzhledem k tomu, že přijímání 
dětí do MŠ probíhá ve správním ří-
zení, obdrží v MŠ formuláře nutné 
k zápisu, vyplní je v mateřské škole 
– na odloučeném pracovišti, které si 
zvolili. Zde jim bude během zápisu 
k dispozici vedoucí učitelka. 

Rodiče budou poučeni o právech 
odvolání, nahlížení do spisu, budou 
seznámeni s kritérii přijímání dětí 
pro školní rok 2008/2009. 

Rodiče mají právo na informa-
ce ohledně obsahu předškolního 
vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, 
kapacity, stravování dětí, školného, 
kriterií pro přijímání dětí. 

Informace podává vedoucí učitel-
ka, ředitelka, vedoucí školní jídelny 
odloučeného pracoviště MŠ. 
Kritéria pro přijímání dět í 
k předškolnímu vzdělávání ve 

školním roce 2008/2009

Jak dobýt hrad
Národní památkový ústav vy-

dal pro všechny spoluobčany se 
sníženou pohyblivostí knižní pu-
blikaci s názvem Jak dobýt hrad, 
s podtitulem Památky takřka bez 
bariér. Průvodce obsahuje přehled 
jednotlivých památek v České re-
publice, do kterých je zcela nebo 
zčásti bezbariérový přístup. Nová 
knižní publikace je nyní k dispozici 
i zájemcům z Vysočiny. Průvodce 
byl sestaven a vydán u příležitosti 
vyhlášení roku 2007 „Evropským 
rokem rovných příležitostí pro 
všechny – směrem ke spravedlivé 
společnosti“ a Národní památkový 
ústav ho poprvé představil veřej-
nosti na lednovém veletrhu GO 
a Regiontour v Brně. Návštěvníci 
s omezenou schopností pohybu 
v této knize získají více informací 
o památkách (hradech, hradních 
zříceninách, zámcích, klášterech, 
kostelech, skanzenech, zahradách, 
židovských památkách a archeo-
logických nalezištích), které jsou 
pro ně zcela nebo alespoň částečně 
přístupné. Zájemci si mohou prů-
vodce v elektronické verzi stáhnout 
z webových stránek Národního pa-
mátkového ústavu.     

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

1. Kapacita MŠ podle stanovení 
na odloučeném pracovišti 
MŠ.

2. Děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní 
docházky (předškoláci). 

3. Děti na celodenní docházku 
zaměstnaných matek:
– děti starší 4 let s pravidelnou 

docházkou,
– děti od 3 let s pravidelnou 

docházkou,
– děti na 4 hodiny denně s pra-

videlnou docházkou od 8 do 
12 hodin od 3 let (platí plné 
školné).

4. Děti se zdravotním postižením 
na zkušební dobu 3 měsíce.

5. Děti matek/otců na rodičovské 
dovolené:
– děti na 4 hodiny denně (platí 

2/3 částky školného) od 8 do 
12 hodin,

– děti na 5 dní v měsíci s celo-
denní docházkou (platí plnou 
částku školného).

Předškolní vzdělávání se organi-
zuje pro děti ve věku zpravidla od 
tří do šesti let. (Zákon č. 561/2004 
Sb. školský zákon, § 34.)

Děti se přijímají zpravidla k 1. 9. 
daného školního roku. V průběhu 
roku mohou být přijaty děti pouze 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2008/2009

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl, 
a když kouká aby byl a je, tak má být to co je a ne to 
co není, jak tomu v mnoha případech je.“

Tento moudrý citát Jana Wericha mi vytane na 
mysli vždy, když přemýšlím o radních a zastupitelích 
našeho města. A protože si myslím, že v mnoha pří-
padech je to právě úplně jinak, dějí se potom v našem 
městě podivnosti nejpodivnější, nad kterými zůstává 
rozum stát. 

Jednou z takových podivností nejpodivnějších je 
zajisté myšlenka „zkrášlit“ naše náměstí podříznutím 
a usmrcením srdečných, měkkých a sladkých stro-
mů, kterými bezesporu 
lípy jsou. Již v dávných 
dobách byly tyto stromy 
zasvěceny starogermán-
ské Freyji – bohyni lásky a štěstí – a my lidé velko-
meziříčští máte tu čest, že s námi na našem náměstí 
žijí sto a více let. Stromy všeobecně jsou dýchající 
živé organismy s kůží, žílami, oběhovým systémem 
a nervy. Mohou tak – jako lidé – pociťovat bolest, 
mohou se radovat, mají uzdravující léčivou sílu, do-
káží komunikovat s lidmi, dokáží ozdravně působit na 
duši i tělo člověka a mnohdy mu dokáží poskytnout 
útěchu. Kořenový systém odpovídá lidským nohám 
a chodidlům, kmen koresponduje s trupem, větve od-
povídají našim pažím, koruna pak lidské hlavě. Co 
však stromy oproti člověku neumí, je neschopnost 
bránit se hlouposti, bezcitnosti a násilí. Za stoleté 
svoje bytí se staly lípy na našem náměstí pro mnoho 
lidí mnoha generací jistě přítelkyněmi i léčitelkami. 
Právě dotýkání se těla stromu lípy má pozitivní vliv 

při léčbě kašle, chrapotu, zahlenění horních cest dý-
chacích a plic, pomáhá při žaludeční a střevní kolice 
a proti revmatismu. Energie lípy zajišťuje zdravý 
odpočinek, otevírá duši pro „krásné sny“, ale pře-
devším přináší přijímající a vstřícnou atmosféru ve 
vztahu dvou či více osob. Lípa je stromem smíření. 
Už za dávných časů, jakmile se dva znesvářené rody 
či sousedé udobřili, zasadili na hranici svých území 
lípu, aby hlídala a chránila jejich mír a pokoj. Je to 
strom lásky, který urovnává mezilidské vztahy. Ó, jak 
moudří byli naši předkové, když na náměstí lípy vy-
sadili. Stromy byly uctívány, pouhé ulomení větve 

stromu bylo považováno 
za hřích a věřilo se, že 
poraněný nebo zabitý 
strom pachatele potrestá 

buď smrtí nebo nemocí. V r. 1990, když do naší vlasti 
poprvé přijel papež, jsem na tento posvátný den vy-
sadila proutek vrby, ze kterého vyrostl krásný veliký 
strom. Jedné ženě natolik vadil, že po několika letech 
byla vrba pokácena a je to zvláštní, ale nemoc oprav-
du přišla. Stromy jsou našimi nejtrpělivějšími přáteli 
a pomocníky, měli bychom si jich tedy vážit a ctít je. 
Ludvík II., král bavorský, měl stromy ve veliké úctě 
a uctíval je téměř jako bohy a Bismarck měl v Saském 
lese svoji oblíbenou břízu, kterou objímal vždy, když 
potřeboval načerpat energii. 

Vy, kteří jste rozhodli o osudu stoletých lip na 
velkomeziříčském náměstí, zkuste je prosím dříve, 
než je necháte umřít a padnout k zemi, láskyplně 
obejmout. 

S láskou Libuše Kotoučková

Když umírá strom

Z DOPISŮ REDAKCI

Životní jubilea

tehdy, dovoluje-li to kapacita ma-
teřské školy, která je stanovena na 
356 dětí. O přijetí nebo nepřijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání 
rozhoduje ředitelka MŠ, která 
vydá do 30 dnů písemné vyrozu-
mění zákonným zástupcům. Ti 
se mohou v případě nesouhlasu 
s rozhodnutím odvolat do 15 dnů 
od data doručení na ředitelství 
MŠ Velké Meziříčí, příspěvková 
organizace, Čechova 1523/10, 
594 01 Velké Meziříčí. Mateřská 
škola nemá určena spádová území 
pro přijímání dětí, ředitelka může 
zařadit přihlášené dítě na kterékoliv 
odloučené pracoviště MŠ, pokud to 
dovoluje kapacita MŠ. O zařazení 
dítěte se zdravotním postižením 
rozhodne ředitelka na základě 
písemné zprávy odborného lékaře 
a dle možnosti zajistit odpovídající 
výchovu a vzdělávání postiženého 
dítěte, včetně pomocné asistentky 
k dítěti, ve spolupráci s rodiči 
a SPC. Děti se zdravotním po sti-
žením jsou přijímány na tříměsíč-
ní zkušební lhůtu. Do MŠ mohou 
být přijímány pouze děti, které se 
podrobily stanoveným očkováním 
(zák. č. 258/2000 Sb., § 50).

Mgr. Božena Suchánková, 
ředitelka MŠ

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

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

-mat-

Zleva kandidáti do krajských voleb Ivo Rohovský za Žďársko, Jana Fis-
cherová, lídr Miloš Vystrčil a kandidáti do senátu Stanislav Bernard a Ja-
romír Brychta.                                                       Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO KRAJE
Pomníky a památníky na legionáře

a I. světovou válku se dočkají opravy
Grant je vyhlášen pouze letos

V roce 2008 uplyne devadesát let od ukončení I. světové války. Na 
území kraje Vysočina se nachází víc než tisíc válečných hrobů a pi-
etních míst vztahujících se k událostem I. světové války a k činnosti 
československých legií. Většina ze zmíněných objektů dnes již vyžaduje 
opravu. Vědomo si důležitosti této dějinné události, schválilo Zastupi-
telstvo kraje Vysočina na svém zasedání 6. listopadu 2007 zásady na 
poskytnutí dotací na obnovu válečních hrobů a pietních míst. Dotace 
jsou určeny na materiál, práce a služby spojené s opravou a údržbou 
válečných hrobů a pietních míst a jejich bezprostředního a souvisejí-
cího okolí. Každý vlastník si může podat pouze jednu žádost, v rámci 
které může požádat o peníze na opravu a údržbu i více objektů ve svém 
vlastnictví. Výše příspěvku ze strany kraje Vysočina na jednoho žada-
tele činí maximálně 15.000 Kč. Výši své fi nanční spoluúčasti si určí 
každý vlastník sám dle svých možností a vlastního uvážení. V případě 
přečerpání celkové částky určené krajem Vysočina na opravu a údržbu 
válečných hrobů a pietních míst bude kritériem pro poskytnutí dotace 
procentuální podíl vlastníka na celkovém fi nancování obnovy. Žada-
telé budou seřazeni podle tototo podílu vlastních prostředků sestupně, 
přičemž skutečné procentuální podíly, pouze pro toto pořadí, budou 
upraveny koefi cienty uvedenými v zásadách, které byly stanoveny 
podle velikosti obcí. Podle informací Jany Zadražilové z odboru kul-
tury a památkové péče na krajském úřadě je mezi starosty obcí o tento 
grant zájem. Může se o něho ale ucházet i soukromá osoba, která se 
o ten či onen pomník z první světové války stará. Vzhledem k tomu, 
že je zmíněný grant vyhlášen pouze v letošním roce – právě k 90. 
výročí konce první světové války – neměli by zájemci o dotaci otálet. 
Žádosti jsou přijímány v termínu do 31. 3. 2008 na krajském odboru 
kultury a památkové péče.                                          Zprac.: Iva Horká

Dne 13. 2. 2008 bylo na naší 
ZUŠ po mnoha letech uspořádá-
no okresní kolo celostátní soutě-
že ZUŠ v oboru hry na akordeon. 

I v letošním roce proběhne sčí-
tání zvěře v honitbách, které se 
nacházejí v kraji Vysočina, v jed-
notně stanovených termínech. 
Aktuální stavy zvěře, které se sčí-
táním zjistí, budou známy koncem 
měsíce března. „Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství i v le-
tošním roce stanovil dva termíny 
sčítání zvěře. Tyto řádné termíny 
jsou pro uživatele všech honiteb 
kraje Vysočina závazné. První ter-
mín sčítání byl stanoven na sobotu 
16. února 2008, druhý na sobotu 8. 
března 2008,“ sdělil Václav Kodet, 
náměstek hejtmana pro oblast lesní-
ho hospodářství. Důvodem sčítání 
je každoroční povinnost uživatele 
honitby vypracovat, na základě 
objektivně zjištěných podkladů, 
plán mysliveckého hospodaření. 
Ten vychází z posouzení celko-
vého stavu ekosystému, výsledků 
porovnání kontrolních a srovnáva-
cích ploch, dále pak z výše škod na 
zemědělských a lesních porostech 
způsobených v uplynulém období, 
ze stanovení minimálních a nor-
movaných stavů zvěře, poměru 
pohlaví a koeficientů očekávané 

produkce, a především z výsledků 
sčítání zvěře. Termíny pro letošní 
rok byly stanoveny ve spolupráci 
s uživateli honiteb tak, aby bylo 
možno provést co nejobjektivnější 
zjištění stavu zvěře v honitbách. 
K nejpočetnějším druhům zvěře 
na Vysočině patří tradičně srnčí 
zvěř, které myslivci v loňském 
roce napočítali celkem 27 073 
kusů, a zajíc polní, kterého bylo 
nasčítáno 25 820 kusů. Potěšitelné 
je, že vzrůstá např. počet lžičáků 
pestrých (38 ks), ale i vyder říč-
ních (991 ks), v evidenci se obje-
vili z chráněných druhů živočichů 
mimo jiné bobři (11 ks), křepelky 
(3 209 ks), tetřívci (10 ks), koroptve 
(10 128ks). Ze zákona o myslivosti 
také vyplývá, že sčítání má právo 
se účastnit jednak držitel honitby, 
ve které se sčítání provádí, a dá-
le držitelé honiteb sousedních. 
Rovněž se mohou vyjádřit orgánu 
státní správy myslivosti k jeho vý-
sledkům, kterým v tomto případě 
je orgán státní správy myslivosti 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
Krajského úřadu kraje Vysočina

Myslivci na Vysočině se chystají sčítat zvěř 

Devátým členem Rady kraje Vysočina 
je Jana Fischerová

Novou členkou Rady kraje Vysočina zvolili krajští zastupitelé Janu 
Fischerovou (ODS). Nová radní nahradí ve funkci Martinu Matějkovou 
(ODS), která na své místo v Radě kraje rezignovala z rodinných důvodů. 
Jana Fischerová působí ve funkci zastupitelky kraje již druhé volební 
období. Jana Fischerová bude v krajské radě pracovat jako neuvolněný 
člen, i nadále tak bude zastávat funkci starostky Havlíčkova Brodu. Nová 
radní byla zastupiteli zvolena ve své nepřítomnosti, neboť aktuálně pobý-
vá na pracovní cestě v Irsku. Krajská rada pracovala v počtu osmi členů 
pouhých 12 dní. K obdobné situaci došlo již jednou, na podzim roku 
2004, kdy krajskou radu opustila Alena Štěrbová, která odešla pracovat 
pro ministerstvo školství, mládeže a sportu. 

Ing. Jana Fischerová, CSc je v současné době členkou Zastupitelstva měs-
ta Havlíčkova Brodu a Zastupitelstva kraje Vysočina, členkou  Rady Svazu 
měst a obcí, členkou stálé delegace za ČR Kongresu místních a regionálních 
samospráv Evropy ve Štrasburku. Od roku 2006 je starostkou Havlíčkova 
Brodu. Pro práci v zahraničí je vybavena znalostmi německého jazyka na 
úrovni soudního tlumočníka, anglický i ruský jazyk ovládá slovem i písmem 
a francouzský slovem.   Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

Vysočina bude mít vlastní kraj-
ské policejní ředitelství. Vyplynulo 
to z jednání policejního prezidenta 
Oldřicha Martinů s hejtmany krajů, 
které dosud policejní správu neměly. 
Už od prvního ledna příštího roku 
vzniknou v těchto šesti regionech 
územní ředitelství s působností 
v hranicích kraje. Nejpozději do 
1. 1. 2012 bude v zemi 14 krajských 
policejních správ. Tedy přesně tolik, 
kolik je českých krajů. O tomto již 
neměnném kroku informoval 
v Jihlavě zástupce krajů Vysočina, 
Libereckého, Zlínského, Pardu-
bického a Karlovarského policejní 
prezident Oldřich Martinů, stej-
nou situaci řeší i kraj Olomoucký. 
Hejtman Miloš Vystrčil tak dosáhl 
svého dlouhodobého cíle – zřízení 
krajské správy ve svém regionu. 
Územní a organizační uspořádání 
Policie ČR vycházející z připrave-
né reformy bylo hlavním a jediným 
bodem jednání, které svolal na 13. 
února policejní prezident Oldřich 
Martinů na Vysočinu. Jeho rozhod-
nutí uspořádat policii tak, aby její 
organizační členění kopírovalo hra-
nice vyšších územních samospráv-
ných celků, příznivě přijali všichni 
přítomní hejtmani a další zástupci 
dotčených krajů. „Jsme připraveni 
maximálně podporovat kroky, které 
povedou k existenci krajské policej-
ní správy. Na Vysočině uděláme vše 
proto, aby správa byla v zájmu ob-
čanů co nejdříve plně funkční. To 
s sebou přinese i posílení dobrého 
jména policie a zvýšení bezpečnosti 
v kraji,“ uvedl hejtman kraje Vyso-
čina Vystrčil. Reforma policejního 
sboru počítá s redukcí policejních 
špiček, které vykonávají řídící 
činnost, a zároveň plánuje posílení 
počtu příslušníků v ulicích. V celé 
zemi by mělo dojít ke zjednodušení 
organizační struktury a v šesti kra-
jích, kde dosud neexistoval krajský 
článek, dokonce bude oproti sou-
časnému stavu o jednu úroveň ve-
lení méně. Vznikne tak prostor pro 
významné omezení počtu řídících 

funkcionářů ve prospěch výkonu 
služby. Policejní sbor se stane 
výkonnějším a akceschopnějším. 
Policejní reforma se týká především 
krajské a okresní úrovně řízení, jen 
minimální dopad může mít na jed-
notlivá obvodní oddělení. Naprosto 
nepravděpodobné je rušení jaké-
hokoliv útvaru pořádkové policie, 
hlídky nebo dopravního oddělení. 
Naopak, uvolněné personální 
i finanční zdroje mohou vést ke 
zvýšení rozsahu i intenzity výkonu 
služby. Do funkcí územních policej-
ních ředitelů v šesti krajích nastoupí 
podle Martinů k 1. lednu 2009 lidé, 
s nimiž se v blízké budoucnosti 
počítá na pozice krajských ředitelů. 
Tím bude zajištěna jejich motivace 
pro podporu reformy. Celkový ob-
jem investic do krajských správ 
policejní prezidium odhaduje na 
několik stovek milionů korun. Ve-
dení policie i ministerstva vnitra 
počítá s tím, že kraje s fi nancová-
ním investic pomohou. V případě 
Vysočiny vznikne nejprve území 
ředitelství a poté se zněj postupně 
vytvoří rovnocenná krajská sprá-
va. Umístěna bude pravděpodobně 
v budově nynějšího okresního ře-
ditelství policie v Jihlavě. „Určitá 
jednání máme už za sebou a mohu 
konstatovat, že současné zázemí 
policejního ředitelství v Jihlavě 
je předběžně považováno za do-
stačující, budova má po odchodu 
okresního soudu volnou kapacitu 
a náklady na její rekonstrukci 
a přizpůsobení by nemusely být 
příliš vysoké. Dáváme však před-
nost kvalitnímu projektu a pečlivé, 
promyšlené přípravě před zbrklými 
kroky. Chceme vše domyslet a zvážit 
související okolnosti tak, aby zázemí 
ve své konečné podobě bylo efektiv-
ní a funkční,“ shrnul hejtman Miloš 
Vystrčil. Na území kraje Vysočina 
v současné době působí tři krajská 
policejní ředitelství – jihomoravské, 
jihočeské a královéhradecké.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
krajského úřadu

Od příštího roku budou mít všechny kraje 
rovnocenné policejní správy

Kraj podporuje budování
metropolitních sítí v malých obcích

Na svém prvním letošním zasedání schválilo Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina nový grantový program odboru informatiky nazvaný „Metropolitní 
sítě VIII – 2008“. K dispozici je částka 1,2 mil. Kč, tentokrát je však pro-
gram zaměřen pouze na malé obce do 1 500 obyvatel. Cílem programu je 
i zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty 
a rozvoj základní komunikační infrastruktury prostřednictvím budování 
sítí a zpřístupňování kvalitního širokopásmového připojení domácnostem 
v obcích kraje Vysočina. Mezi přijatelné výdaje fi nancovatelné z podílu 
Fondu Vysočiny patří jak základní prvky datových sítí, tak projektová do-
kumentace či poplatek za zřízení připojení k internetu, z vlastního podílu 
může žadatel dále fi nancovat základní hardware a software bezprostředně 
související s projektem. Minimální výše fi nančních prostředků poskyt-
nutých na jeden projekt je 10.000 Kč, maximální výše příspěvku je 40 % 
celkových nákladů na projekt, maximálně však 80.000 Kč. V rámci jedno-
ho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho 
projektu, přičemž projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí 
podpory a ukončen nejpozději do 7 měsíců od podpisu. Uzávěrka příjmu 
žádostí je 12. března 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka). 
Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formulář 
žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice 
Fond nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.              Jitka Svatošová

Žáci soutěžili ve hře na akordeon

Soutěžící žáci z naší i okolních 
ZUŠ našeho okresu byli za svoje 
výkony odměněni kromě diplomů 
i věcnými cenami, takže odjížděli 

1. Slyšeli jste o plánovaných úpravách náměstí, které by měly za-
hrnovat i pokácení lip a jejich nahrazení novými stromy? Co na 
to říkáte?

2. Myslíte si, že by o takové věci měli rozhodovat sami občané - třeba 
v referendu?

3. Co vy byste na náměstí změnili?

Hana Vodová, 51 let, Velké Meziříčí
1. Já nevím, v jakém stavu ty stromy 

jsou, proto se k tomu můžu těžko vy-
jadřovat. Pokud jsou něčím napadené, 
usychají a pokud by je nahradili no-
vými stromy, tak proč ne? Nechávám 
to rozhodnutí na lidech, kteří tomu 
rozumí.

2. Měli by dát i na názor lidí, kteří tu 
žijí, ale poslední slovo by měl mít 
odborník.

3. Co se mi tu nelíbí, to je jedno auto za druhým, no vždyť se na to po-
dívejte… Nevím, jestli by bylo nějaké jiné řešení, aby těch aut aspoň 
z poloviny ubylo. Já jsem na náměstí 
vyrůstala, bydlela jsem tu jako svo-
bodná, a to tu nebyla ani desetina aut, 
co je tady teď.

Ladislav Novotný, 64 let, Měřín
1. Nekácet lípy! Je to něco, co je sou-

částí lidského života. Mám pocit, že 
by s tím odešel poslední kus historie 
tohohle náměstí.

2. Určitě, protože můj názor je tako-
výhle, ale spousta mladých by zase 
chtěla něco jiného, něco ploššího, 
moderního…

3. To už je kolorit, co tady je. Já jsem se 
se vším ve svém věku už zžil a všechno 
mi tak nějak vyhovuje.

Jaroslav Trojan, 52 let, Blízkov
1. Těch lip tu zase není tolik… změna je 

život. Když tu bude nová zeleň, bude to 
možná výhodnější. Nebyl bych proti.

2. Nejsem si jistý, ale ať se místní vy-
jádří.

ANKETA NA TÉMA KÁCENÍ LIP NA NÁMĚSTÍ
3. Omezit parkování. Udělat jinde plochy k parkování a mohla by tu být 

i pěší zóna.
Věroslava Pokorná, 81 let, Velké Me-
ziříčí
1. To rozhodně ne, ne! Než nové stromy 

vyrostou… a tyhle lípy jsou nádherné. 
Stejně jich tu bylo mnohem víc a mu-
seli je vykácet, když se to tady spravo-
valo a dělala se tady nová vozovka, to 
si pamatuju. Bylo jich tu víc.

2. No určitě, vždyť ti obyvatelé tady žijou 
a pro koho to tady je – pro obyvatele, 
ne?

3. Celkem nemůžu říct, že by mně tady něco vadilo. Auta jsou všude, to 
se nedá nic dělat, někam je dávat musí.

Lenka Přibylová, 31 let, Velké Mezi-
říčí
1. Neslyšela jsem to. Rozhodně se mi 

to nelíbí. Ty lípy k náměstí opravdu 
patří, i vánoční výzdoba je na nich, 
jsou součástí náměstí. Nedovedu si to 
představit, že tady nebudou.

2. Určitě by se k tomu měli občané vyjá-
dřit. Je to náměstí, které slouží obča-
nům, tak ať se k tomu vyjádří. Nevím, 
jestli budou mít konečné slovo, ale měli 
by si říct svůj názor.

3. Je hodně zahlcené auty. Tuhle situaci by to chtělo vyřešit, jinak se 
mi tu líbí.

Miroslav Valík, 48 let, Velké Meziříčí
1. Nelíbí se mně to. Lípy jsou součástí 

města. Jsou tady už sto let, tak by 
tady mohly ještě zůstat, jestli nejsou 
v nějakém špatném stavu.

2. Není to špatný nápad, mohlo by to 
tak být.

3. Kromě těch parkovacích míst mi tady 
teď nechybí asi nic. Ten ráz se mi líbí, 
mělo by to zůstat starodávné. A pokud 
nebude nějaké nové záchytné parkoviš-
tě, tak ta parkovací místa by tu měla být.

Text a foto: Martina Strnadová

z našeho města nejen 
s dobrým pocitem ze 
sv ých v ýkonů, a le 
i z věcných cen, které 
za ně dostali. Chtěl 
bych tímto poděko-
vat sponzorům, které 
jsme oslovili, za jejich 
věcné dary. Jmenovi-
tě fi rmám Construct, 
Agados, Poex Velké 
Meziříčí a. s., Music 
Data Velké Meziříčí 
a  MěÚ Vel ké Me-
z i ř íč í .  Med iá l n í m 
sponzorem byl týde-
ník Velkomeziříčsko. 
Protože se v letošním 
školním roce konají 
soutěže i v oborech 
hry na klavír, housle a kytaru, 
zveřejníme výsledky žáků naší 
ZUŠ po proběhnutí všech kraj-

ských, popř. celostátních kol.
Martin Karásek, ředitel ZUŠ

Foto: Radovan Hajný



Číslo 7 20. února 2008 strana 4

ŘÁDKY NA NEDĚLI

OKÉNKO POLICIE

PŘÍBĚHY ZE ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Rožná III
Malý seriál lokální mineralogie (10)

Volba…
Byl jsem tenkrát v zeleném a sloužil socialistické vlasti, jak se říkalo, 

když někdo dostal pochvalu nebo vyznamenání. Byl všední den dopo-
ledne, měsíce května, a psal se rok 1975. Vojáci byli rozděleni na různá 
místa, když se najednou začalo něco dít. Nečekaná výměna dozorčích 
na rotě. Ti, jak známo, měli klíče od skladu zbraní a v případě poplachu 
je měli vydávat ostatním. Toho dne zaznělo: „Do služby, kde je přístup 
ke zbraním, mohou jen komunisté.“ Těch bylo pár i mezi dvacetiletými 
záklaďáky, hned museli všeho nechat, převléci se a vlastně proti duchu 
vojenských řádů nastoupit do služby. Kdo na jejich místo? „Peňáz a Kunc 
okamžitě do kuchyně.“ Spokojeně jsme tam odešli a klidně se věnovali 
celkem lehké práci. Tím pádem jsme nevěděli, co se mezitím na rotě 
událo. Všichni byli svoláni na schůzi, bylo jim vysvětleno, že Federální 
shromáždění odvolá prezidenta Ludvíka Svobodu a zvolí nového. A pak to 
všichni sledovali v přímém přenosu. Hlasování bylo rychlé, volba krátká, 
takže vojáci všechno stihli, i jídlo. Směna v kuchyni však musela zůstat až 
do večera. Když jsme se vrátili na rotu, byl nástup mužstva. Po přepočítání 
stavu byla všem položena jediná otázka: „Kdo viděl volbu prezidenta?“ 
Přihlásili se všichni kromě nás dvou a dostali rozchod a osobní volno. My 
jsme dostali příkaz jít na PVS (politicko výchovnou světnici) a sledovat 
zprávy s podrobným záznamem o volbě. A celou dobu za námi chodil 
důstojník tam a zpět, abychom se náhodou nemohli mezi sebou bavit či si 
zdřímnout. Na tuto historku jsem si občas vzpomněl s jakousi výčitkou. 
Teď se mi vybavuje znovu a vede mě k velké vděčnosti za svobodu a také 
k velkému pochopení pro lidské slabosti kandidátů i volitelů. Kéž nás vede 
k modlitbě za ně za všechny. A vlastně i za nás. Říkáme sice „ti tam naho-
ře“ ale světlo Ducha svatého potřebujeme skutečně všichni.    P. Jan Peňáz 

Na úvod malá oprava textu 
z minulého čísla: podloží tu samo-
zřejmě nemá být „uranitové“, nýbrž 
uraninitové.

Doprovodnými nerosty lepidolitu, 
velmi cenné suroviny pro získávání 
lithia, jsou ve vrstvách – respektive 
v žílách – pegmatitů také turmalíny, 
z nichž se zde vyskytuje několikero 
druhů: nejen onen celkem běžný 
černý skoryl, ale také daleko vzác-
nější a hezčí elbaity. Mezi nimi zde 
svou barevností vynikají růžový či 
růžovočervený rubelit, zelený ver-
delit a kupodivu i onen divukrásný 
inkoustově modrý indigolit. Všech-
ny tyto příbuzné minerály jsou rýho-
vaně sloupcovité, většinou zarostlé 
právě v lepidolitu a v pegmatitu, 
anebo v jeho „podílnících“ – v kře-
menech či v živcích (ortoklasu, 
plagioklasu či dokonce v drúzách 
mléčně bílého albitu). Zatímco černý 
turmalín skoryl se tu vyskytuje i ve 
velikosti silnějších šestihranných 
sloupců, barevně lákavější elbaity, 

především rubelit, najdete určitě spí-
še jenom „zabudované“ v nějakém 
mateřském kameni, a to v podobě 
slabých stébel. Co do velikosti, či-
rosti a krásy se však turmalíny 
z roženského Hradiska ani zdaleka 
nemohou rovnat oněm světoznámým 
z Madagaskaru či odjinud z Afriky, 
Asie nebo Ameriky. Lepidolit byl na 
Hradisku u Rožné těžen povrchově, 
a to mnohem dříve než hlubinný 
uran – lithium totiž jako eminentní 
a strategická surovina válečného 
průmyslu zajímalo v době I. světo-
vé války jak Rakušany, tak i Něm-
ce, a zčásti dokonce ještě i v letech 
světové války druhé, kdy na Rožné 
zbývalo lepidolitu už jen pomálu. 
Kdybyste sem někdy zavítali, na-
bízí se vám tu perfektní posezení 
v restauraci hotelu Hájek, a to hned 
poblíž železniční stanice, případně 
v restauraci, která je dále ve vsi 
a jmenuje se tuším že V Pekle. Po-
čítejte ovšem s tím, že v onom Pekle 
se budete cítit téměř jako v ráji.    -vp-

Vysočina nabízí prostor 
pro evropská jednání

Kraj Vysočina má zájem v prvním  pololetí příštího roku, kdy bude 
Česká republika předsedat EU, hostit evropská neformální zasedání na 
vysoké úrovni. Kraj Vysočina tuto příležitost chápe jako jedinečnou 
možnost, jak zviditelnit region v očích zahraničních návštěvníků 
i evropských úředníků. Účastníky akcí na území Vysočina by měli být 
náměstci a generální ředitelé ze zemí EU se specializací na energetiku 
a dále i pro správu lesů. Krajští úředníci v současné době vedou intenzivní 
jednání s příslušenými ministerstvy. „Veškerá jednání plánovaná v rámci 
předsednictví jsou s předstihem velmi detailně připravována a pověřený 
organizační tým klade důraz na všechny detaily tak, aby celkový výsledný 
dojem jednání i doprovodných programů byl pro obě strany pozitivní,“ 
informoval Zdeněk Kadlec ze sekretariátu hejtmana. Energetika i správa 
lesů jsou obecně považována za témata, která k Vysočině patří a k nimž 
mají specialisté i odborníci z našeho regionu co říci. Více konkrétních 
informací budeme mít k dispozici až po jednáních s příslušnými mi-
nisterstvy a především po vyhodnocení požadavků na konkrétní akce 
s ohledem na kongresové možnosti kraje Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

Dolní Heřmanice 
navštívily masky

Za krásného slunného počasí 
se uskutečnil v sobotu 9. 2. 2008 
v obci Dolní Heřmanice tradiční 
Masopustní průvod, který již 
tradičně organizuje místní Sbor 
dobrovolných hasičů. Letošní 
ročník byl, v novodobé historii, 
rekordním v počtu zúčastněných 
maškarních kostýmů a masek, 
kterých se v průvodu objevilo 43. 
Za zvuku dechové kapely, bubnů 
vojenské patroly a vůně čerstvých 
koblih a slivovice se průvod pozdra-
vil s občany obce Dolní Heřmanice 
i Oslavy. Hasiči děkují všem spolu-
občanům i ostatním návštěvníkům 
za jejich podporu.

Nikola Kříž

OKÉNKO KNIHOVNY

Nápis na nejstarší knihovně 
v Egyptě podle Diodora Sicilské-
ho zněl:

PSÝCHÉS IATREION – LÉ-
ČEBNA DUŠE. Pojďte si tedy 
se mnou léčit duše, ať už to po-
třebujete nebo jen preventivně… 
Zaměřím proto svůj výběr na 
knihy léčivé humorem lehkým, 
parodickým, ironickým či dokon-
ce okořeňujícím i detektivky a na 
knihy léčivé obsahem. Takovou 
literaturu reprezentuje dílo ame-
rické autorky Mireille Guilianové 
Francouzky umí žít s podtitulem 
Tajemství, recepty a radůstky od 
jara do zimy. Už podle jména spi-
sovatelky poznáte, že tato žena ví, 
o čem mluví. Narodila se a vyrostla 
ve Francii. Vystudovala Sorbonnu 
a je odbornicí na vína. Nyní žije 
s manželem a dětmi v USA, ale do 
Paříže a Provence se často a ráda 
vrací. Hned její prvotina Fran-
couzky netloustnou se objevila 
na pultech již v 37 jazycích a měla 
nečekaný a obrovský úspěch. Po 
mnoha žádostech autorka prozra-
zuje další tajemství, jak si dopřávat 
víno, čokoládu a další lákavá poku-
šení, aniž by naše váha s válečným 
pokřikem neukazovala astronomic-
ká čísla. Francouzky se neomezují 
a zůstávají štíhlé. Mireille nám 
odhaluje, jak se umějí s potěšením 
sladit s rytmem ročních období. 
Chcete vědět, jak být šik téměř 
bez námahy s jen drobnými tipy 
a triky? Jak vařit lahodná lehká 
jídla, uspokojovat smyslové po-
žitky těla i duše? Přečtěte si tuto 
knížku, prodchnutou francouzskou 
moudrostí a vtipem. 

Jistě znáte mírně praštěnou 
Susan Mayerovou ze Zoufalých 
manželek. Její představitelka, 
držitelka Zlatého glóbu, herečka 
Teri Hatcher pro nás napsala kni-
hu Spálený toast a jiné fi lozofi cké 
úvahy o životě. Je plná zkušeností, 
které Teri předala její matka, i těch, 
které herečka sama získala. Se čty-
řicítkou na krku, rozvedená, sama 
s dcerkou se rozhodla se svým 
životem něco udělat a se sžíravou 
ironií, zábavně a neotřele nám 
o tom vypráví. „Nikdo vám ne-
zaručí, že všechno půjde jako po 
másle, nicméně abyste byly šťastné, 
musíte být samy se sebou spokoje-
né, musíte se mít rády,“ říká nám 
herečka. Další kniha vám přímo 
zachrání život. Ne, není to návod, 
jak přežít v divočině s pomocí 
spínacího špendlíku, kapsního no-
žíku a plastové lahve s vodou. Ani 
od vás její magická moc neodvrátí 
katastrofu či jinou pohromu. Tato 
kniha vám zachrání život, je totiž 
její název. Jde o výstižný a velmi 
zábavný příběh o novém začátku, 
o proměně a tajnostech Los Ange-
les. Přesně popisuje, co všechno 
se vám může přihodit, pokud jste 
ochotní se otevřít světu kolem. Po-
kud přijmete přátelství a nový po-

hled na svět. Jak říká glosa z obálky 
„Citová obleva začíná…“ Hrdinou 
knihy je muž, bohatý podnikatel 
z L. A. To jen na okraj, aby mne 
mužská část čtenářů neobvinila 
z nadržování ženám při výběru 
dobrých knížek. Autorka A. M. Ho-
mesová je Američanka žijící v New 
Yorku. Rodiče ji hned po narození 
dali k adopci. Tuto zkušenost zpra-
covala v povídce Milenčina dcera. 
Napsala mnoho dalších prací, 
se kterými má světový úspěch. 
V současné době chystá pro HBO 
seriál, který by měl být křížencem 
mezi Zoufalými manželkami 
a Steinbeckovými Hrozny hněvu. 
Třetím tipem pro lidi, co mají rádi 
jemný humor a skvělé detektivky 
(a navrch kočky jako já) je, jak jistě 
už tušíte, další titul z řady Kočičí 
krimi kanadské spisovatelky Lilian 
Jackson Braunové Kočka, která 
zpívala ptáčkům. Tentokrát si 
kočičí aristokraté – siamky Koko 
i Yum Yum – bezstarostně i se 
svým novinářem Qwilleranem 
užívají jara a ptačího zpěvu. 
Bezstarostnou pohodu však naruší 
řada nešťastných událostí. Jim jako 
vždy tápe ve tmě, naštěstí jasno-
zřivý Koko ho nakonec přivede na 
správnou cestu k odhalení zločinu. 
I naše knihovna již vlastní sedmý 
díl Harryho Pottera. J. K. Rowlin-
gová ho tentokrát nazvala Harry 
Potter a relikvie smrti. Nesluší se 
předem prozrazovat obsah, a proto 
vás jen zveme k otevření Bradavic 
posedmé. Naposledy…? A to by 
nebyli Angličané, kdyby si z feno-
ménu Harryho Pottera nedokázali 
udělat legraci. Četli jste již sérii 
knih o kouzelníku Barry Trottero-
vi z kouzelných Brkavic? Nabízím 
vám již třetí pokračování. Četli jste 
první díl Barry Trotter a Nestydatá 
parodie? Ne? Nevadí, autor tvrdí, 
že on taky ne. Ale tento prý četl 
a je fakt dobrý. Michael Gerber 
a jeho Barry Trotter a Zbytečné 
pokračování. Barrymu je již 38 
let a chová se jako jedenáctiletý. 
Přivádí do Brkavic se svou man-
želkou Žermionou zapsat do Školy 
kouzelných čachrů a hovadin svého 
jedenáctiletého syna Nigela. Že se 
Nigel chová jako 38letý už vás jistě 
nepřekvapuje. Nigel miluje hudbu 
a kouzelnického nadání má asi to-
lik jako plastová vidlička. Po řadě 
zápletek a zvratů, které se mohou 
stát jen ve špatném románu, se 
u Barryho projeví nemoc zvaná 
juvenázie. Ubožák rychle mládne 
a nemusí to skončit jen u opětného 
prožívání hororů, které zažil během 
dospívání (včetně ohnivého akné). 
Jestli je pravdivá poznámka z oba-
lu: „Další úspěšná kniha Michaela 
Gerbera? To spíš prase umí lítat!“, 
už musíte posoudit sami. Doufám, 
že si vyberete nejen z dnešní nabíd-
ky něco pro duši, radost a potěchu. 
Těšíme se na vás.

J. Šumpelová, MěK VM

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih

v Městské knihovně Velké Meziříčí

Ukradený pacient
„Tak koho jste přivezli?“ vystřelil na mě od boku můj šéf. Sloužil jsem 

tehdy – onoho červnového horkého dne roku 1995 – na částečný úvazek na 
územní záchranné službě jedné moravské metropole. Ten den na mě vyšla 
služba na vrtulníku. „Pavle, promiň, ale nebylo moc co řešit, vyplnil jsem 
jenom několik úmrťáků…“ Vyhnul jsem se takto rafi novaně zdůvodnění, 
proč jsme se vrátili prázdní čili bez pacienta. Stavovská čest nakazovala 
být úspěšní a být úspěšní znamenalo přiletět s pacientem – vše ostatní 
se nepočítalo. Sice se létalo někdy k naprostým kravinám (promiňte mně 
ten výraz, ale nic příznačnějšího mě nenapadá), ale vrátit se z oblasti 
hromadného neštěstí bez pacienta, tak to v očích tehdejšího šéfa úspěch 
rozhodně nebyl. Neměl jsem chuť ani čas tenhleten problém řešit. V hlavě 
se mně stále jako nekonečná smyčka promítal fi lm prožitého. Byl jsem 
sice zvyklý po mnoha letech služby na ledacos, ale tenhle zážitek byl 
vskutku hororový. Nakonec, posuďte sami…

V jednom malém – a zcela zapadlém – nádražíčku na Českomoravské 
vrchovině posunovala parta posunovačů vagonky. Zlí jazykové potom 
tvrdili, že se při této bohulibé činnosti stačili docela dobře – samozřejmě 
nezákonně – posilnit. Nevím, třeba šlo jen o zlou pomluvu. Faktem zů-
stává, že tři vagony se jim vymkly kontrole a samovolně (a samozřejmě 
neřízeně) se vydaly na pouť Vysočinou. Na druhém konci této – jinak 
zcela bezvýznamné – železniční tratě vyjížděl na svou pravidelnou jízdu 
motoráček. Jindy zcela prázdný (až na dva či tři zapomenuté cestující) si 
to pomalu kodrcal k výškám drsné Vysočiny. Dieselové motory musely 
tentokrát vynaložit úsilí o něco více, než bylo jejich zvykem. Vláček byl 
totiž narván k prasknutí. Jakáže to událost zapříčinila tuto neobvyklou 
a nevídanou dopravní obložnost vesměs mladými pasažéry? Samozřejmě 
vesnická zábava, co jiného taky. V místě zábavy však železniční stanice 
chyběla, vláček tudy jen projížděl. Část mladíků a slečen se tak rozhodla 
vystoupit před onou vesničkou – a zachránila si tak život, jak se později 
ukázalo. Část se rozhodla – a osudově špatně, jak se taky posléze ukázalo 
– vesničkou projet a vystoupit až na další zastávce. Co čert nechtěl, moto-
ráček a zbloudilé vagony se setkaly v malém údolí za zákrutou trati. Stroj-
vedoucí tak nedostal vůbec žádnou šanci uvolněné vagóny vidět a nějak 
reagovat. Následky střetu byly tragické. Cestující – či to, co z nich zbylo 
– byli tak částečně natlačeni pod sedadla a podvozek motoráčku, druhá 
část se naopak ocitla až u stropu rozdrceného vagonu. Záchranářům se 
tak naskytl hrůzný pohled na apokalypsu tvořenou pokrouceným železem 
a různě zdeformovanými lidskými těly… Šanci přežít dostalo jen několik 
cestujících sedících zcela vzadu – vražedná zbraň se zastavila těsně před 
nimi. Nám byla při příletu nad údolí naservírována akční scéna nějakého 
výpravného hororového – či válečného – fi lmu. Uprostřed tenounkaté trati 
několik do sebe zahryznutých doutnajících vagonů. Kolem nepravidelně 
rozházené vozy hasičů a zdravotníků. Na louce pod vlakem zaparkovaný 
vrtulník jiné moravské letecké záchranky. A všude jak nervózní mravenci 
pobíhající postavičky v různě barevných mundůrech. Náš pilot nalezl 
volný prostor. Přistáváme do tohoto barevného mumraje. Ihned vybíhám 
a snažím se i svou maličkostí nějak pomoci. Bude-1i komu. K řešení toho 
již moc není. Těm pár, co přežili, pomohli především místní praktici 
(následně v tisku o nich nebude prakticky ani zmínka, proč taky!) Nám 
„profíkům“ tak asi zůstala jen činnost dokončovací, čili především papí-
rová. Nebo snad nikoliv? Pod zcela zdemolovanou mašinkou se – jakoby 
zázrakem – ještě někdo ozývá. Aniž bych přemýšlel o riziku (to jsem si 
uvědomil až mnohem později!) jsem se nasoukal pod podvozek zdemolo-
vaného vagonu. Mladá dívka jakoby zázrakem zůstala v této apokalypse 
smrti naživu. Nemohla však ven – železná traverza slečně ležela na noze 
a nechtěla ji tak pustit zpět do života. Musel jsem vynaložit veškerou svoji 
sílu, abych železný překlad zvedl. Tehdy jsem však byl poměrně mlád 
– traverza to po chvilce boje vzdala. Podařilo se! Kolegové záchranáři 
z druhé strany vlaku dívku vytáhli. Teprve nyní jsem znervózněl – železný 
šrot nade mnou byl nezajištěný, raději rychle ven! Vylezl jsem na světlo 
a sháněl jsem svoji pacientku. Byla však již v péči jiné letecké posádky 
– neměl jsem vůbec chuť diskutovat o tom, kdo se má o moji zachráněnou 
vílu postarat… Záchranářů bylo tak moc a živá jen jedna… Zbývající 
čas jsem tak psal úmrtní listy (3 plus jedna, jak říkáme v naší hantýrce), 
ohledával mrtvá těla či dokonce sbíral do pytle lidské ostatky. Činnost 
určitě nutná, určitě smutná a určitě pro tisk (a šéfy) nezajímavá… Na 
záchranku jsme se vrátili až s nastupující červnovou nocí. „Kryštof jedna 
dvě, Kryštof jedna dvě, na základně…“ ukončil pilot naši akci. „Člověče, 
vždyť ti ukradli tvoji pacientku!!!“ vyhrkl na mě kolega, kterému jsem 
posléze vylíčil svůj příběh. Ukradli? A vlastně ano, asi ukradli – ale byla 
to krádež smysluplná, krádež pro život. Krádež z náruče smrti – a mě 
dodnes těší, že i já jsem alespoň trochu a na chvíli – pomohl zubatou 
ošálit. V našem povolání to bývá spíš výjimkou… Holka přežila Titanik 
a naše posádka byla při tom. Co víc si může záchranář přát? Až pojedete 
Krounou na Vysočině za přejezdem, na chvíli zastavte a u pomníčku si 
vzpomeňte na oněch 17 nešťastných cestujících jednoho malého smutného 
motoráčku… Týden poté jsem sloužil na své domovské základně. Bylo 
opět nesmírné horko. Reproduktor zachrchlal: „Výjezd posádky RLP 
– železniční neštěstí u zastávky Kozlov, vykolejený rychlík…“ To se mě 
snad jenom zdá… statistika přece tohleto vylučuje, v týdnu druhé želez-
niční neštěstí… Nebyl čas přemýšlet, a už jsme uháněli, tentokrát naším 
Volkswagenem 2, 5 TOI, na plný pecky ke Kozlovu. Na trati jsme stačili 
narazit na nereagující dav jdoucí ve stresu někam dopředu… a už jsme 
byli u havarovaného rychlíku. Osud však byl tentokrát milosrdný, vlak 
vykolejil v údolí a vagony se tak nemohly zcela převrátit. Jakoby spaly 
v bavlnce opřeny o protilehlé svahy železničního náspu… Bylo několik 
zraněných, žádné úmrtí a bylo to poslední moje železniční neštěstí… 

A pak, že se u nás nic neděje! Děje, ale musí být sakra horko!!!
-K-

Sedmatř icet i letého ř id iče 
osobního vozidla Fiat Uno kon-
trolovala policejní hlídka v obci 
Tasov v odpoledních hodinách 
dne 17. února. 

Při silniční kontrole bylo řidiči 
naměřeno 2,59 promile alkoholu 
v krvi. Dále bylo zjištěno, že muži 

byl v roce 2007 vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, jelikož 
řídil motorové vozidlo a nebyl vlast-
níkem řidičského oprávnění. 

Muži hrozí trest odnětí svobo-
dy až na jeden rok nebo peněžitý 
trest. 

nprap. Lavická Marcela

Řídil v opilosti bez řidičského oprávnění
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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.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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:

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.

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

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

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.

!!!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

Přijmeme

Bližší informace: p. Vopálenský 602 757 217 nebo 566 501 233.
Nabídky možno zasílat na adresu: AGRO–Měřín, obch. spol. s r. o.
  Zarybník 516, 594 42 Měřín
  e-mail: agro@agro-merin.cz

SILVATECH, a. s. zabývající se prodejem spotřebního 
materiálu pro les s dlouholetými zkušenostmi a celore-
publikovým působením, nabízí volnou pracovní pozici: 
REFERENTKA PRODEJE
Pracovní náplň:
■ zpracovává objednávky od zákazníků
■ zpracovává podklady pro fakturaci
■ zakládá zákazníky do informačního systému
Požadujeme:
■ nutná znalost práce na PC (Internet, Outlook, Navision výhodou)
■ komunikativnost, umění jednat s lidmi, spolehlivost
Nabízíme: příspěvek na stravné, na dovolenou, příspěvek na penzijní 
a životní pojištění, 5 týdnů dovolené.
Pracoviště: Velké Meziříčí, Třebíčská 74B, 594 01
Nástup dohodou!
Své životopisy zasílejte na adresu: SILVATECH, a. s., k rukám
pí. Pytlíkové, Třebíčská 74B, 594 01 Velké Meziříčí nebo na e-mail:
pytlikova@silvatech.cz

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí, přijme pro posílení 
svého pracovního týmu spolupracovníky na pozici:

MANAŽER JAKOSTI
Požadujeme:

* min. středoškolské vzdělání technického směru * min. 1 rok praxe (v oblasti 
řízení jakosti, popř. jako technik jakosti apod.) * schopnost řídit tým * komunikační 
schopnosti * znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet) * znalost 
základů alespoň jednoho světového jazyka * znalost požadavků normy ČSN 
ISO/TS 16949 výhodou * schopnost přinášet nové nápady a náměty ke zlepšení 

* psychická odolnost * fl exibilita
Náplň práce:

* udržování systému managementu jakosti * řízení činnosti vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly * řízení týmu 6 pracovníků * spolupráce na přípravě a průbě-
hu projektů z hlediska jakosti * spolupráce při zjišťování příčin interních neshod 

* spolupráce při řešení reklamací * výkon funkce správce dokumentace 
SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU
Požadujeme:

* SOU/SŠ technického zaměření * manuální zručnost, přesnost * ochota praco-
vat v nepřetržitém provozu * praxe v oboru vítána * zkušenosti s problematikou 

zpracování plastů vítány * schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* upevňování forem * seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů * spouštění 
výroby konkrétního výrobku * dohled na kvalitativní parametry * optimalizace 

výrobního procesu
U obou pozic nabízíme:

* dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti pracovníka * 1,5 násobek 
mzdy ročně navíc * příspěvek na stravování * možnost dalšího vzdělávání a růstu 
* další zaměstnanecké výhody (masáže, posilovna, kulturní a sportovní akce apod.)

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí
e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel. 566 502 566.

Zaslané materiály považujeme za diskrétní.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

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

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

OCEŇOVÁNÍ

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

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

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

znalecký ústav

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

nemoconsult@nemoconsult.cz

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

Bematech s. r. o.,
Košíkov 76,
Velká Bíteš

Obec Stránecká Zhoř hledá 
zájemce o provozování míst-
ního HOSTINCE. Informa-
ce k provozu vám rádi poskyt-
neme na OÚ Stránecká Zhoř.

Tel.: 566 544 483.

Každý pátek 8–16 hodin 
a sobota 8–11 hodin. 

Tel. 566 673 723, 
566 673 487. 

Zahájení výkupu
v pátek 22. února.

V bance
vám nepůjčili?
www.pujcime-vam.cz
Tel.: 608 034 567.

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš BYT.

volejte zdarma na:
800 555 602

www.hreality.com

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.

v centru města na frek-
ventovaném místě ve 
Žďáře  nad Sá z avou , 
kompletně zařízena a vy-
bavena provozovna. S ta-
nečním parketem a kom-
pletní zvukovou aparatu-
rou, plazmovou televizí 
a video projekcí 3×3 m.
Volat večer od 19 hodin 
724 548 860, 775 390 026.

Tel.: 739 632 100.

Prodám
■ Ce stov n í  po s t ý l k u  c e n a 
1.000 Kč, autosedačku 0–12 kg 
cena 400 Kč, kočárek zn. Deltim 
– barva modrožlutá, trojkombina-
ce, zachovalý stav, cena 1.900 Kč. 
Tel.: 777 211 203.
■ Nabízím materiál z bourač-
ky ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
776 687 791.
■ Škodu Fabii combi 1,4 TDi, r. v. 
10/2006. 1. majitel. Stříbrná metalí-
za, najeto pouze 2 000 km!!! ABS, 
klima, el. okna + zrcátka, uzam. 
zpátečka, centrál na DO, rádio 
MP3, koupeno v ČR, serviska, 

záruka, cena 299.000 Kč. Dohoda. 
Tel.: 608 165 070.
■ Hondu CBR 125 R, 11 kW, r. v. 
2007, 1. majitel, najeto 8 500 km, 
serviska, všechny klíče, 100 % stav, 
cena 55.000 Kč. Tel.: 777 283 912.
■ Brambory ručně sbírané 
500 Kč/q. Tel.: 603 366 925.
■ Dětskou čalouněnou postýlku 
(55×120 cm), s přebalovacím pul-
tem. Vhodná do menších prostor. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 777 211 203.
■ Vnitřní dveře ,  zachovalé, 
s kováním, povrchová úprava dýha 
mahagon: šíře 60 cm: 3× pravé plné, 
1× pravé prosklené 300 Kč/ks. Šíře 
80 cm: 1× pravé plné, 1× pravé 
prosklené, 2× levé prosklené 
400 Kč/ks. Tel.: 566 521 621.
■ Jedlé brambory zn. Marene 
– dobré. Cena 400 Kč/q. Tel.: 
732 413 499.
■ Starší zachovalý nábytek. 
Levně – cena dohodou. Tel.: 
732 183 331.
■ Starší obývací stěnu. Levně. 
Tel.: 732 853 825.
■ Škodu Felicii 1300 zelená, po 
částečné opravě. Dohodou. Tel.: 
604 153 314.
■ Škodu Felicii 1,6, mírná koro-
ze, najeto 120.000 km. Levně. Tel.: 
604 349 377.              (Pokr. str. 6.)



tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním – vy-
soké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, zele-
né a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám vyměřený pozemek 
1.000 m2 v lokalitě Palčáky, ve 
velmi pěkném místě, vhodný k vý-
stavbě chaty. Tel.: 604 508 884.
■ Koupím pozemek  ve VM 
s možností výstavby rod. domu. 
Tel.: 608 766 042.
■ Sháním rod. dům k prodeji na 
Křižanovsku (Křižanov, Jívoví, 
Ořechov). Tel.: 731 480 795.
■ Ihned koupím rod. dům v Mě-
říně a blízkém okolí. Rek. není 
překážkou. Tel.: 608 559 814.
■ Prodám RD ihned obyvatelný 
poblíž Velkého Meziříčí. Tel.: 
604 709 451.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
s garáží a sklepem v Křižanově. Při 
koupi je možné byt bezplatně pře-
vést do osobního vlastnictví nového 
majitele. Tel.: 739 079 844.
■ 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.

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.
■ Renault Laguna  1,8, r. v. 
1994, na náhradní díly. Cena cca 
20.000 Kč. Tel.: 602 451 676.
■ Kdo daruje nebo levně prodá 
houpací křeslo? Tel.: 608 412 795.
■ Bernský salašnický pes. Pro-
dám štěňata bez PP. oba rodiče 
s PP. Tel.: 732 499 278.
■ Dva rozkládací gauče s úlož-
ným prostorem – 500 Kč/kus. Dvě 
válendy s trojdílnými matracemi 
– 500 Kč/kus. Tmavohnědý se-
kretář z šedesátých let – 500 Kč. 
Panelákové dveře bílé ze 2/3 pro-
sklené 80 levé, 80 pravé, 70 pravé, 
130 dvoukřídlé – 400 Kč/kus. Tel.: 
774 570 571.
■ Ekolog. chladničku s mraznič-
kou, výška 160 cm (dvoje dveře). 
Závěsnou poličku na knihy za 
250 Kč. Menší pomníček s pod-
stavcem. Ceny dohodou. Tel.: 
602 836 262.
■ Auto Škoda 120. TK do 10/2009 
na plyn. Tel.: 777 050 591.
Koupím 
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chro-
mových ohýbaných trubek, stará 
rádia, hodiny, hračky, housle, 
porcelán, obrazy a jiné starožitné 
věci. Platba hotově, slušné jednání, 
odvoz zajištěn. Tel.: 724 033 733, 
p. Adámek.
■ Dětskou autosedačku 9–18 kg. 
Tel.: 604 420 209.
■ 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-
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Telefon a fax: 566 524 649 • e-mail: vel ko me zi ricsko@jupiterclub.cz

Řeznictví Jiří Ma lec
Velké Meziříčí, Sokolovská 278

AKČ NÍ CENY od 21. do 26. 2. 2008

Ceny platí do vyprodání zásob. Tel.: 566 523 016.

Javořické párky  57,–
Vysočina Gold – novinka 109,–
Kuřecí řízek mražený (bal. 1 kg) 109,–
Kuře mražené  44,90
Losos fi let bez kůže (bal. ½ kg)  68,–
Vepřový bok  47,–

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424
Platím hotově

Nepůjde el. proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka 
el. energie
dnes 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-

(Pokračování ze strany 6.)

Prodám
■ 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.

■ 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, klima-
tizace, 2× airbag, posilovač řízení, 
autorádio, manuální 5 rychlostní 
převodovka, elektrické ovládání 
oken u řidiče, nová baterie, cent-
rální uzamykání. Cena 80.000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel.: 
739 576 639.
■ Motocykl Simson. TP do 16. 8. 
2010. Tel.: 605 952 358. 
■ 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.
■  Ang l ického kok ršpaněla 
– modrý bělouš bez PP. Štěňata 
jsou k odběru 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-

Nevyučené zaučíme,
možnost vysokého výdělku.

Možnost ubytování.

Tel.: 777 721 921.
Tel.: 777 632 320.

■ Koupím byt do 1,7 mil. Tel: 
608 444 424.

■ 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 na k. ú. Dolní 
Heřmanice, asi 3,5 ha. 35 Kč/1 m2. 
Tel.: 776 025 279.
Pronájem

■ Pronajmu nový byt 3+kk na ulici 
Sluneční. Pozn. dlouhodobě. V pří-
padě zájmu volejte 777 689 095.
■ Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 na ul. Poštovní. Zn. Ihned. 
Tel. 737 973 828.
■ 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.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Sháním pronájem bytu 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 604 118 964.
■ Pronajmu garáž na Františkově, 
tel.: 721 969 905.
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.
■ Zdarma odvezu vaše staré 
auto + eko doklad dodám. Tel.: 
732 733 033.
Daruji
■ Za odvoz větší množství zlom-
kových hurd. Tel.: 736 756 012.

Okresní přebor
7. kolo: Spartak Velké Meziříčí A 
– TJ Náměšť nad Oslavou B 8:0 
kontumačně!
Vedoucí krajského přeboru, jímž 
je Jiří Siebenbűrger ze Žďáru nad 
Sázavou, rozhodl v součinnosti se 
sportovně-technickou komisí o po-
trestání náměšťského týmu kontu-
mací a vyšší finanční pokutou. 
Důvodem byl fakt, že se coby hos-
té nedostavili k utkání do Velkého 
Meziříčí a zápas jen tak po telefonu 
vzdali. Domácím náleží plný bodo-
vý zisk (3 body a absolutní skóre), 
a to skutečně právem. Každoroční 
potíže s klubem z Náměště tedy 
zřejmě pokračují. 
Aktuální tabulka:
 1. Jiskra Havl. Brod A 6-0-1 37,0 18
 2.  Caissa Třebíč B 6-0-1 35,0 18
 3. Sokol Bedřichov-Jihlava A 5-0-2 37,0 15
 4. Spartak Velké Meziříčí A 5-0-2 36,5 15
 5. Spartak Pelhřimov A 5-0-2 33,5 15
 6. Žďas Žďár nad Sázavou B 4-0-3-33,0 12
 7. SFIALA Gambit Jihlava A 4-0-3 32,5 12
 8. Sokol Bedřichov/Jihlava B 2-2-3 22,0  8
 9. Spartak Třebíč A 2-1-4 23,5  7
10. Jiskra Humpolec A 1-1-5 15,0  4
11. TJ Náměšť n. Osl. B 0-0-7 16,0  0
12. Sklo Bohemia Světlá n. S. 0-0-7 15,0  0

Turnaj v Brně
V soboru 16. 2. se velkomeziříčtí 

šachisté zúčastnili další náročné 
soutěže v reprezentativních pro-
storách brněnského Bobycentra. 
Celodenní sportovně-společenská 
akce proběhla v devíti kolech, 
a sice s časovou dotací 2×15 minut 
na partii. Ve velmi silné konkuren-
ci oddílů zapojených do vyšších 
soutěží se našim vedlo vcelku 
obstojně. Spokojeni byli zejména 
ti, kteří skončili v první polovině 
výsledkové tabulky. 
Konečné pořadí:
 1. Martin Šklíba Rapid Pardubice 7,5 b.
 2. Josef Mudrák Slavia Kroměříž 7 b./40,5
 3. Jaromír Veselý

Lokomotiva Brno 7 b./39,0
 4. Milan Smištík Bydo

Zákřany 6,5 b./38,5
 5. Martin Červený

Duras BVK Brno 6,5 b./37,0
 6. Ladislav Urbanec Brno 6 b./39,5
 7. Jan Mizák Garde Lipovec 6 b./38,5
 8. Stanislav Messerschmitt

Lokomotiva Brno  6 b./37,5
 9. Petr Kapusta ŠK Staré Město 6 b./36,0
10. Jan Kalendovský

Lokomotiva Brno  6 b./32,5
Umístění našich:
21. V. Pařil 5 b. – 24. M. Čtveráček 
4,5 b. – 28. M. Kučera (Mostiště) 
4,5 b. – 32. Z. Mejzlík (Bory) 4 b. 
– 36. J. Dvořák (Měřín) 3,5 b. – 43. 
D. Dvořák (Měřín) 3 b. atd. 

-vp-

ŠACHY

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!
Občané Velké Bíteše a okolí spolu 
se čtenáři časopisu Exit162 a tý-
deníku Velkomeziříčsko hlasovali 
s obrovským zájmem v anketě 
o nejlepšího Sportovce města Vel-
ká Bíteš. Na slavnostním vyhláše-
ní této ankety, kterou moderovala 
šéfredaktorka časopisu Exit M. 
Doubková spolu s M. Hrdinkou, 

Bíteš má svoji sportovní „star“

byly vyhlášeny kategorie trenér, 
mužstvo a sportovec. Titul nej-
lepšího trenéra získal František 
Klusák (kopaná), na prvním místě 
mezi týmy se umístila hokejová pří-
pravka žáků a za sportovce města 
si hlasující zvolili čtyřnásobného 
mistra republiky ve veslování Petra 
Ouředníčka.                           -rau-

Vítěz kategorie sportovec Petr Ouředníček s rodiči.       Foto: Jiří Rauš

Vítězný tým hokejové přípravky. Cenu předával mistr světa v hokeji 
František Černík (vzadu vpravo).                                   Foto: Jiří Rauš

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Březen

So 1. 3. 13.30–15.00
Ne 2. 3. 13.30–15.00
So 8. 3. 13.00–14.30
Ne 9. 3. 14.45–16.15
St 12. 3. 11.00–12.30

Pá 14. 3. 11.00–12.30
So 15. 3. 13.45–15.15
Ne 16. 3. 13.45–15.15
So 22. 3. 13.45–15.15
Ne 23. 3. 13.45–15.15
Ne 30. 3. 13.00–14.30

Zubní pohotovost
23. 2. 2008 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
24. 2. 2008 MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
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FOTBAL – DOROST

KUŽELKY

FOTBAL – BENFIKA HÁZENÁ
FC VM B – HFK Třebíč B 1:2 
(1:0)
Střelci: Pokorný J. – Jurka J., Kři-
vánek. Sestava domácích: Kučera 
– Invald D. (60. Jedlička), Střecha 
Lad., Mucha P., Kafka – Jedlička 
(20. Pól), Ambrož (60. Střecha 
Lud.), Kružík, Jaša (45. Trnka) – 
Beran (70. Jaša), Pokorný J. Utkání 
s velmi fotbalovým soupeřem dopl-
něným o jednoznačné áčkaře Durdu 
a Křivánka bylo od úvodních minut 
vyrovnané. Benfi ka nasadila na ši-
kovné mladíky HFK jediné zbraně, 
se kterými zde bylo možno uspět, 
a to důraz a nasazení. Zejména 
útočníci Beran s Pokorným opako-
vaně předváděli, kterak lze přivést 
do úzkých rozehrávajícího obránce, 
jenž se ještě před dvěma vteřinami 
domníval, že má dost času… Stejně 
tak dávali soupeři minimum pro-
storu i hráči naší záložní řady, kteří 
nutili dobrým pohybem, důsledným 
obsazováním a hlavně příkladným 
zastupováním za propadnuvšího 
spoluhráče podstupovat třebíčské 
protivníky jeden osobní souboj za 
druhým. Nakonec měl ale první 
vyloženou příležitost přece jen 
třebíčský Man, který sám z křídel-
ního prostoru postupoval na Kuče-
ru, obráncům se jej však nakonec 
podařilo trochu vytlačit a Kučera 
jeho střelu neutralizoval. Benfi ka 
postupně přebírala iniciativu, zís-
kávala půdu pod nohama a herní 
převahu. K tomu jí vstříkla energii 
do žil vedoucí branka. Beranovi se 
(již poněkolikáté) vyplatilo bojovat 
i o zdánlivě zcela ztracený míč, 
který uzmul třebíčskému stopero-
vi, do křídla vyslal Póla, ten našel 
před brankou J. Pokorného a pro 
toho bylo v této pozici povinností 
dopravit míč do sítě… Do pře-
stávky pak existovalo na hřišti již 
téměř jen jediné mužstvo. Dařila se 
nám kombinace a ke druhé brance 
chybělo málo, když J. Pokorný po 
průniku před dva obránce soupeře 

o vlásek minul šibenici. Ještě menší 
kousíček mu pak chyběl, aby těs-
ně před brankovou čárou dosáhl 
na křižnou přihrávku Ambrože, 
které předcházela výborná rychlá 
kombinační akce našeho mužstva, 
do níž se zapojilo snad pět našich 
hráčů, kteří v tu chvíli proměnili 
hosty do role pouhých diváků… 
Třebíč do pauzy zahrozila pouze 
několika protiútoky, často však 
shořela na špatné fi nální přihrávce 
nebo nakonec na mizerné koncovce 
(Netoušek). Chvíli po přestávce se 
obraz hry neměnil, postupně však 
(možná vlivem několika střídání) 
přestávala naše hra ztrácet náboj, 
šťávu a iniciativu přebírala juniorka 
Třebíče. Zhruba po dvaceti minu-
tách to zaskřípalo v naší stoperské 
dvojici, která se nedokázala odpo-
vídajícím způsobem zajistit, zbytek 
spoluhráčů byl příliš daleko, než by 
se na takovou herní situaci slušelo 
a třebíčský J. Jurka vyrovnal. Ne-
dlouho poté náš celek už v druhém 
zápase za sebou nezvládl bránění 
rohového kopu, Kučera nedůrazně 
vyboxoval míč jen ke Křivánkovi 
v prostoru půlkruhu a ten jej z první 
propálil… 1:2. Nutno říct, že v prů-
běhu utkání jsme měli i my dvě až 
tři podobné příležitosti, mířili jsme 
však do brankáře nebo pánubohu do 
oken. V podstatě v celé druhé půli 
byla hra velmi rozháraná, zejména 
našemu celku chyběl stále více řád 
a pohyb. Na obou stranách jsme se 
dočkali zahození jedné vyložené 
šance – u nás Trnka sám před 
gólmanem po přiťuknutí hlavič-
kou od Póla vysoko přestřelil a na 
straně druhé minul po kolizi bratří 
Střechových těsně mimo v ještě 
vyloženější šanci Durda… Nelze 
než konstatovat, že výkonem ve 
druhé půli si Benfi ka pokazila vy-
nikající dojem z prvního poločasu. 
Na soupeře kalibru nedělní Třebíče 
B první půlku „zahrát“ a druhou 
„odehrát“ rozhodně nestačí.   -kre-

Jednotný dorost B tento víkend 
nic nehrál.
FC VM st. dorost – FC Hlinsko 
1:1 (1:0) 
Branky: Petr Kučera. Sestava: Mar-
tin Hrazdíra, Martin Pokorný – Jiří 
Horký, Aleš Dočkal, Adam Budín-
ský, Zdenek Večeřa – Jan Kubiš, 
Tomáš Dvořák, Roman Vyskočil, 
Libor Smejkal – Víťa Kratochvíl, 
Jakub Večeřa – Jakub Vítek, Petr 
Kučera, Miroslav Horký. Sobotní 
zápas byl opět částečně ovlivně tra-
dičně počasím. Tentokrát foukalo 
nezvykle od III. ZŠ, takže hráči, kteří 
střídali, museli odejít do kabiny, pro-
tože by na kost promrzli. Naši hráči 
předvedli v prvním poločase dobrý 
výkon založený na dobrém výběru 
místa, slušném pressingu a přesné 
kombinaci. Soupeř z Hlinska byl 
velmi dobře technicky vybavený 
a měl výborného brankáře. Jediný 
náš gól dal Petr Kučera, který 
chladnokrevně zakončil pěkný pas 
Smejkala křižnou střelou podél gól-
mana hostí. V prvním poločase a na 
začátku druhého jsme si vytvořili 
gólové šance, ale ne a ne dát gól. 
Druhý poločas byl již vyrovnanější. 
Od 70. minuty trochu převzal ini-
ciativu soupeř a vytvořil si několik 
gólových příležitostí. Z naší strany to 
byl slušný výkon, určitě zápas splnil 
formu přípravný. Další utkání se hra-
je v sobotu 23. 2. 2008 v 10.15 hodin 
s velmi silnou Chrudimí.    -sme-
FC VM ml. dorost – Hlinsko 1:1 
(0:1)
Diváků 15. Střelci branek: Partl 

Zdeněk (p. k.). Sestava: Simandl – 
Miškela, Partl, Mucha, Wasserbauer 
– Stávek – Liška, Smejkal, Kozuň, 
Minařík – Kaminaras – střídačka 
(hokejovým zp.) Kubec, Kuřátko.
Počasí opět nezklamalo, byla „pěk-
ná kosa“ a vítr jak na Sibiři. K to-
muto přípravnému zápasu bych se 
nejraději ani nevyjadřoval, protože 
to bylo spíše ,,nepřátelské“ utkání, 
které ,,pan rozhodčí“ nesmyslně 
pustil a pak už ho prostě nezvládl. 
Dvě bitky na place a zranění Sláv-
ka Kozuně, do kterého od samého 
začátku borci z Hlinska kopali jak 
do zarostlé řepy, to se nevidí často. 
I pan trenér hostí tuto náladu vehe-
mentně podporoval a své svěřence 
po podobných střetech ještě chválil. 
Obě šarvátky jsem musel ukončit 
sám, protože sudí se bál i mě. Začá-
tek zápasu jsme nezvládli, abychom 
snad z prvního útoku inkasovali po 
špatné čistce vápna a ,,padající list“ 
nám zapadl do kasy. Pak už všech-
no probíhalo pořád stejně. My se 
dostali na vápno, tam to betonárka 
odkopla na půlku a znova. Pak faul, 
přímák, odkop a pořád dokola. Ve 
druhém poločase náš tlak tak zesílil, 
že byla jen otázkou času, až se to 
povede. Asi v 70. minutě zfaulovali 
ve vápně Ondru Muchu, který naru-
šoval rozestavení soupeřovi zdi při 
přímém kopu a sudí pískl penaltu. 
S tou si v pohodě poradil Zdeněk 
Partl. Po rozehrání se míče zmocnil 
Slávek Kozuň, kterého tak zbořili, 
že sudí radši zápas ukončil a utekl 
do kabiny.                               -kub-

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Spartak 
Velká Bíteš A 14:4 
Body za Lhotky: Lavický 4,5, Ko-
nečný 3,5, Chylík 3,5, Musil 2,5

Okresní přebor III. třídy
SK Nové Dvory A – SK Sokol 

STOLNÍ TENIS LHOTKY
Lhotky B 4:14 
Body za Lhotky B: Z. Nevrtal 4,5, 
Hrnčíř 3,5, Doubek 3, Večeřa 3
SK Sokol Lhotky C – TJ Jiskra 
Vojnův Městec B 3:15 
Body za Lhotky: Čada 1, Dufek 
1,5                                        -ach-

HHK VM – HC Blansko 4:1 (1:
0, 3:0, 0:1)
Branky: Konečný, Urbánek O., 
Dočkal, Budín. Asistence: Svoboda 
2, Nýdrle. Sestava: Zezula (Škoda) 
– Pešout, Urbánek T. – Komínek, 
Nýdrle – Strnad – Konečný, Dočkal, 
Kavina – Kudláček, Sysel, Svoboda 
– Urbánek O., Budín, Rozmahel.
Proti Blansku se nám v posledních 
zápasech celkem daří, a to se potvr-
dilo i tentokrát. Po vlažném úvodu 
jsme se postupně rozehráli k solid-
nímu výkonu, úvodní branku jsme 
vstřelili v přesilovce, kdy perfektní 
st řelu Jardy Nýdrleho po ledě 
usměrnil do sítě Lukáš Konečný. 
Rozhodující pro získané dva body 
byla druhá třetina, kdy jsme sou-
peřova gólmana třikrát překonali. 
V úvodu třetí části hosté sice sníži-
li, ale více se jim nepodařilo i přes 
některé šance, které vyřešil dobře 
chytající Zezula.
Výsledky dorostu z minulého 

týdne:
HHK VM – HC Dyje Břeclav 1:6 
(0:1, 1:2, 0:3)

Branku vstřelil Konečný po asisten-
ci Ondry Urbánka.
VSK Technika Brno – HHK VM 
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
V utkání nám absolutně nešla kon-
covka, v závěrečné třetině jsme 
nedokázali skórovat ani v pěti 
přesilovkách, naopak soupeř jednu 
svoji využil v 36. minutě, a to mu 
stačilo k vítězství.              -sys-

6. třída
Technika Brno – HHK VM 5:2
Branky: Koblížek, Smejkal. Šestá 
třída opět nedokázala udržet dva 
nejnebezpečnější hráče Techniky 
Brno a prohrála i potřetí v řadě 
s tímto soupeřem.

7. třída
Technika Brno – HHK VM 4:10
Branky: Kejda 4, Krejčová, Štěpá-
nek, Kališ 2, Jakeš 2. Sedmáci bez 
tří útočníků základní sestavy doká-
zali jednoznačně porazit svého sou-
peře. Bojovností nejenom v kabině, 
ale i na ledě se prosadil Kejda. Bran-
ku si připsala i jediná hráčka 7. třídy 
Aneta Krejčová. Ale za bojovnost je 
třeba pochválit celé mužstvo.    -stre-

HOKEJ – MLÁDEŽ

HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR
Veverská Bítýška přijela na zápas 
proti Mostištím v plné sestavě, 
jenže Mostiště jsou v této fázi 
soutěže k neporažení a rozstřílely 
Veverskou Bítýšku 7:1.

13. kolo
Řečice – Křižanov 11:3
Náměšť – Slavkovice 8:2
V. Bíteš – Vatín odloženo
Mostiště – V. Bítýška 7:1
Branky: Vojta Krejčí 2×, Syrový, 
Freibauer, Novák, Toman, Smejkal. 
Asistence: Freibauer, Pól, Syrový, 
Svoboda, Václav Krejčí st. 

Tabulka
1. V. Bítýška 13  913 88:55 19
2. Mostiště 13  904 70:46 18
3. Řečice 13  814 97:73 17
4. Slavkovice 13  724 62:51 16
5. Bíteš 12  606 55:50 12
6. Náměšť 13  607 67:64 12
7. Vatín 12  219 48:90  5
8. Křižanov 13   1111 33:92  3

14. kolo
Křižanov – Mostiště
Vatín – Náměšť
V. Bítýška – V. Bíteš
Slavkovice – Řečice

TJ Třebíč D – SP VM A
2524:2514 5:3
Škrdla 438:389 Drtina
Kasáček 414:423 Baloun
Hlávka 426:415 Lavický B.
Staněk 422:432 Badalík
Nováček 434:423 Lavický J.
Vrbka 391:429 Korydek
SP VM B – TJ BOPO Třebíč
2491:2609 2:6
Janák  433:417 Šplíchal P.
Lavický A. 410:426 Polomský
Indra 401:443 Franc
Lavický J. 431:476 Jakoubek
Víteček 405:450 Šplíchal P.
Starý 411:397 Drápela
SP VM C – Nové Město C
1607:1622 3:5

Šimek 373:386 Jonák
Mátl J. 405:406 Kraus
Kamenský 402:402 Hlisnikovský
Indra 427:428 Holeček

DOROST
SP Pelhřimov – SP VM
1166:1047 3:1
Nehybová 423:349 Dýcha
Vonásková 313:342 Mička
Bína 430:356 Šišpela

Předehrávka
SP VM – SN Kamenice nad 
Lipou
1105:1162 0:4
Mička 378:411 Ouhel
Dýcha 359:366 Rychtařík
Šišpela 368:385 Šindelář

-mát-

Milovníci kuželek z tělovýchovné 
jednoty Dětského střediska Březejc 
se každoročně účastní Ligy Martiny 
Beyerové, což je soutěž smíšených 
družstev v závěsném (ruském) ku-
želníku. Pořádá ji náš domovský 
sportovní svaz Spastic Handicap, 
díky němuž můžeme my, vozíčká-
ři a „berličkáři”, okusit sportovní 
trému a zápolení. Letos se zaha-
joval již XIV. ročník soutěže. Před 
samotným závodem v závěsném 
kuželníku se v Dětském středisku 
Březejc konala tréninková soutěž, 
která ukázala stav naší formy a bo-
jovně nás naladila na nadcházející 
závody. Nejlepší na domácím ku-
želníku byla bezkonkurenčně 
Katka Hanusová. A pak jsme již 
vyrazili na první klání letošního 
roku, které pořádal Sportovní club 
Obchodní akademie Janské Lázně 
o víkendu 9. a 10. února 2008. Mís-
tem konání je opakovaně již něko-
lik ročníků tělocvična obchodní 
akademie pro tělesně postižené 
v Janských Lázních. Soutěž má 
4 kola, o tomto víkendu proběhla 
kola dvě. Kuželky se celé dva dny 
shazovaly a stavěly, pořád dokola. 

Pořadatelům se o nich muselo 
určitě zdát. Tělovýchovná jednota 
Dětského střediska Březejc má pro 
závěsný kuželník utvořena 2 druž-
stva, která se obě drží ve II. lize 
– Medvědi (silnější borci) – Martin 
Fajkus, Radek Urbánek, Petra Po-
korná, Jana Slavíková a Mravenci 
(o něco méně silní borci) – Katka 
Hanusová, Radka Kolomazníková, 
Milan Komárek, Jana Paulíková. 
Po prvním kole se Medvědi rado-
vali z úžasného 1. místa. Mravenci 
hráli svůj standard, který znamenal 
5. místo. V druhém kole soutěže 
ovšem snaživí Mravenci předčili 
zkušené Medvědy. Z osmi družstev 
obsadili 3. místo!, zatímco Medvědi 
klesli na místo 5. Celkově po dvou 
kolech se Medvědi umístili na 
pěkném 3. místě a Mravenci hned 
v závěsu za nimi na místě 4!!! To 
bylo radosti! A nadále věříme, že 
díky našim příštím výkonům, ale 
i díky našemu skvělému týmu, 
který se o nás na závodech i mimo 
ně stará a výraznou měrou podílí na 
celkové pohodě týmu, budeme moct 
být lepší. Děkujeme vám.
Jeden z Medvědů Radek Urbánek

ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK

Ve dnech 15.–16. 2. 2008 se v Hav-
líčkově Brodě konaly v rámci mi-
strovství ČR mužů, žen a juniorů 
v šachu dvě exhibiční simultánky 
proti dvěma hráčům české šachové 
elity. Pozvánku na obě tyto akce 
jsem obdržel asi před měsícem 
a s nadšením do Havlíčkova Brodu, 
kde se akce konala, vyrazil. Páteč-
ní simultánka proti mezinárodnímu 
mistru Břetislavu Modrovi byla 
otevřená, tzn. každý, kdo přišel, si 
mohl zahrát. V salonku hotelu Slun-
ce se sešlo asi 40 hráčů, převážně 
z řad školní mládeže. Přijel jsem 
si pouze zahrát – s remízou nebo 
dokonce výhrou jsem rozhodně ne-
počítal. Začátek partie tomu pouze 
nasvědčoval. Můj soupeř se dostával 
do čím dál větší výhody a už jsem 
cítil, že partii asi prohraji. O to 
větší překvapení pro mě bylo, že 
můj o mnohem silnější soupeř svoji 
výhodu neuplatnil a sám mi nabídl 
remízu. Tu jsem si ovšem odmítnout 
nedovolil. Věřím, že čtenáři, kteří 
šachům alespoň trochu rozumí, si 
rádi přehrají i ukázky obou partií.
Modr, Břetislav (ELO2333) – Mra-
zík, Tomáš (ELO1699)
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.Sg5 e6 4.e3 
Se7 5.Sd3 Jbd7 6.Jbd2 0–0 7.0–0 
h6 8.Sh4 c5 9.c3 a6 10.Je5 J×e5 
11.d×e5 Jd7 12.S×e7 D×e7 13.f4 b5 
14.Jf3 Sb7 15.De2 Vad8 16.Vae1 Jb6 
17.Sb1 d4 18.e×d4 S×f3 19.V×f3 
c×d4 20.De4 g6 21.c×d4 Db4 
22.Vd1 Jc4 remis.
Druhý den přede mnou byl ovšem 
úkol mnohem složitější. Davida 
Navaru zná drtivá většina i „neša-
chové populace“ jako jediného 
českého supervelmistra, který do-
kázal remizovat se třemi nejsilněj-
šími hráči světa (Kramnik, Anand, 
Topalov). Na simultánku s tímto 
geniálním 22letým mladíkem bylo 
vybráno 28 hráčů kraje Vysočina 

(moje nominace byla takový menší 
zázrak). Před zahájením hry byla 
uspořádána malá beseda, v níž jsme 
měli prostor ptát se Davida na ša-
chové i nešachové otázky. A poté 
už následovalo zahájení. Musím 
přiznat, že se mi nervozitou úplně 
klepaly ruce, což pochopí asi každý, 
kdo někdy zažil něco podobného. 
Pro čtenáře předkládám partii 
s krátkými komentáři:
Navara, David (ELO2680) – Mra-
zík, Tomáš (ELO1699) 
1.c4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.c×d5 
e×d5 5.Sg5 Se7 6.e3 (po tomto tahu 
jsem si vzpomněl na svého trenéra 
pana Mgr. Mejzlíka – tuto pozici 
s ním hraji snad pokaždé, a proto 
jsem se rozhodl zahrát něco nového: 
6.-Sf5 „horší novinku jsem neviděl, 
teď jsem si byl stoprocentně jistý, 
že okamžitě prohraji” 7.Db3 Jbd7 
8.S×f6 J×f6 9.D×b7 0–0 10.Sb5 a6 
11.Sa4 Dd6 12.Jge2 Vab8 13.Dc6 
V×b2 14.0–0 Sd3 15.Vfe1 Vb6 
(a teď jsem nemohl věřit vlastním 
očím – partie se naprosto obrátila 
a teď jsem to já, kdo bude hrát na 
výhru) 16.D×d6 S×d6 17.Sb3 Vd8 
(a během 2 tahů zahazuji veškerou 
výhodu a přecházím opět do pro-
hrané pozice) 18.Vad1 Sf5 19.S×d5 
J×d5 20.J×d5 S×h2+ 21.K×h2 V×d5 
22.e4 (detail, který jsem ovšem při 
17.-Vd8 neviděl-na e8 hrozí mat 
věží) S×e4 23.Jf4 Vh6+ 24.Kg1 
(bez fi gury se s velmistrem hrát 
nedá – partii jsem vzdal) 1–0.
Tato prohra mne opravdu mrzela, 
ale přece jenom jsem hrál s hráčem 
světové elity a byl pro mne zážitek 
si s ním vůbec zahrát. Obdivuji Da-
vida, který, ačkoliv měl na všech 
28 partií pouze 90 minut, dokázal 
porazit výběr Vysočiny poměrem 
24-4 (22 výher, 4 remízy, 2 prohry) 
a myslím, že na střetnutí s ním ni-
kdy nezapomenu.     Tomáš Mrazík

MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU

Remíza s mistrem Modrem, 
prohra s velmistrem Navarou

Tomáš Mrazík (vpravo) s velmistrem Navarou před zahájením simultánky 
v havlíčkobrodském hotelu Slunce.                               Foto: archiv -tm-

Závěsný kuželník hrají
v Březejci Medvědi i Mravenci

Velkomeziříčský turnaj kořistí 
minižáků Prostějova

V sobotu 16. února uspořádaly 
trenérky dívčího „potěru“ Radka 
Jelínková a I lona Závišková 
přípravný turnaj minižactva. Ve 
sportovní hale TJ Sokol se předsta-
vila čtyři družstva dívek a tři chla-
pecké týmy. Všichni ve vzájemných 
soubojích poměřili svoje dosavadní 
házenkářské dovednosti. Turnajové 
vítězství si připsali po suverénních 
výkonech chlapci Prostějova. Do-
mácím celkům se příliš herně ne-
dařilo a musely se spokojit s pátou 
a sedmou příčkou. Při slavnostním 
vyhlášení získal cenu pro nejlepšího 
střelce turnaje Martin Janíček. Ro-
mana Doležalová a Tomáš Stupka 
pak byli zvoleni neplatnějšími hráči 
Velkomeziříčských.

Výsledky:
DDM VM dívky – Prostějov 0:14, 
– H. Brod chlapci 0:16, – Svážná 
Brno 2:9, – H. Brod dívky 5:6, 
– Sokol VM chlapci 5:10, – Astra 
Praha 5:8.

Sokol VM chlapci – Prostějov 3:9, 
– H. Brod chlapci 4:13, – Svážná 
Brno 5:5, – H. Brod 6:7, – Astra 
Praha 11:8.

Pořadí:
1. Prostějov 63:10 12
2. H.Brod chlapci 58:19 10
3. Svážná Brno 30:33 7
4. H.Brod dívky 25:31 6
5. Sokol VM chlapci 39:47 5
6. Astra Praha 21:60 2
7. DDM VM dívky 17:63 0
Hrály DDM VM: Romana Do-
ležalová, Veronika Kazderová 
– Kateřina Závišková (8), Denisa 
Janečková (4), Kateřina Kopeč-
ková (3), Tereza Koudelová (1), 
Anna Krejzlová, Tereza Pavlíčko-
vá, Nikola Suchomelová, Natálie 
Čechová, Klára Singerová, Adéla 
Špačková, Eva Matoušková, Soňa 
Kravalová, Eva Uhlířová, Soňa 
Bačová. 
Hráli Sokol VM: Jakub Sobotka, 
Vojtěch Drápela (4) – Martin Janí-
ček (27), Filip Svoboda (4), Martin 
Fiala (3), Tomáš Stupka (1), Vlasti-
mil Hrůza, Michal Ambrož, Tomáš 
Pažourek. Trenér Janíček.     -záv-
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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.
H rají :  J i ř í 
Langma-
j e r ,  Iv a n a 
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.

15. března Studenec
 autobusový svoz
22. března Budíkovice

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

Jupiter club s. r. o. 
Velké Meziříčí 

pořádá v pátek 22. 2. 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

Po dvou letech vyšla vloni na pod-
zim nová řadová deska legendárního 
souboru Tři sestry. Jde již o deva-
tenácté album a nese název Mydlo-
vary. K novému albu skupina odjela 
úspěšné halové turné a v koncertní 
produkci bude pokračovat i letos, 
na jaře letošního roku se Tři setry 
představí v kulturních domech po 
české republice. V Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí vystoupí Tři 
sestry 14. 3. Jako host před publi-
kem vystoupí skupina MZH. Kon-
cert začne ve 21 hodin a Jupiter club 
bude otevřen od 19.30 hodin. V pá-
tek 14. 3. tedy bude v Jupiter clubu 
znít pestrá směsice písní. Osvědčené 

Tři sestry
vystoupí ve Velkém Meziříčí

hity Tří sester jako Kovárna, Zele-
ná, Modlitba pro partu obohacené 
o novinky z aktuální desky pro-
střídají punkové písně MZH. Po 
vystoupení bude pokračovat after-
party ve velkomeziříčském clubu 
Excalibur, kam budou návštěvníci 
koncertu puštěni na základě ID 
pásek zadarmo. Vstupenky na 
koncert stojí v předprodeji 220 Kč 
a na místě 260 Kč. Lze zakoupit 
v předprodeji ve Velkém Meziříčí 
v prodejně eM Móda, Vrchovecká 
74; v prodejně Music Data, Soko-
lovská 250 a v síti Ticketstream. 
Další informace naleznete na 
www.hudebniraj.cz.   Pavel Pešek

Ewa Farna
na svém prvním samostatném turné

Ewa Farna oslavila loni v srpnu teprve čtrnácté narozeniny a dávno už 
si nezpívá jen v koupelně. Od té doby, co vyhrála polskou soutěž Šance 
na úspěch (něco jako u nás Rozjezdy pro hvězdy), se o ní ví i na české 
hudební scéně. Její objevitel a současný manažer, hudebník a producent 
Lešek Wronka, vsadil na dobrého koně. Natočil s Ewou debutovou desku 
MĚLS MĚ VŮBEC RÁD a její ústřední stejnojmenný singl, k němuž 
vznikl i videoklip, bodoval ve všech hitparádách. Mladá rocková zpěvačka 
během roku obstála i v prestižních anketách. V soutěži Český slavík 2006 
vyhrála kategorii Objev roku, je držitelkou titulů Objev ro(c)ku časopi-
su Rock & pop, Objev roku hudební televizní stanice Óčko i Nejlepší 
zpěvačky v dětské anketě Jetix Awards. Ewa rozhodně není ustrašené 
dítě, které by se muselo vodit za ručičku (i když rodiče, kteří mají kromě 
ní ještě další dvě děti, mladšího syna a dceru, se o ni bojí a doprovázejí 
ji na každém kroku). Dokázala to na letních festivalech. Neohroženě 
se postavila s kapelou před alkoholem posilněné rockové publikum 
a zpívala dál i ve chvíli, kdy na ni létaly kelímky s pivem. Snad tím byla 
rozdováděnému davu sympatická, nakonec ji totiž nechal dozpívat a snad 
ji i částečně přijal. V současné době Ewa propaguje své druhé album 
TICHO (vyšlo 1. 10. 2007). Tiché rozhodně není, je různorodější a po 
hudební stránce dospělejší. 2. října v Lucerna Music Baru jí ho pokřtila 
Lucie Bílá. Spojení s desetinásobnou Zlatou slavicí není náhodné. Ewa 
byla hostem jejího turné, kde spolu zpívaly písničku Láska je láska. „Je to 
pro mě opravdu pocta zpívat s takovou hvězdou, splnění jednoho z mých 
snů. Lucka je strašně milá a sympatická osoba, obdivuju její zpěv a pra-
covitost,“ říká Ewa Farna. Své vlastní turné chystá na jaro letošního roku. 
Jedinou zastávkou na Vysočině 
bude koncert ve Velkém Mezi-
říčí. Koncert proběhne v pátek 
25. 4. v místním Jupiter clubu. 
Ten začne v 18.30 hodin a sál 
bude pro návštěvníky ote-
vřen od 17 hodin. Vstupenky 
budou v prodeji od 1. 3. za 
190 Kč, na místě pak za ně 
zaplatíte 230 Kč. Vstupenky 
budou k dostání v obvyklých 
předprodejích, a to ve Velkém 
Meziříčí v prodejně eM Móda, 
Vrchovecká 74; v prodejně 
Music Data, Sokolovská 250 
a v síti Ticketstream. Další in-
formace naleznete na www.hu-
debniraj.cz     Pavel Pešek

O co jde?
Zúčastněte se soutěže o nejlepší 

vlastní videonahrávku s hitem Ewy 
Farné a zazpívejte si živě s kapelou 
a s Ewou samotnou v rámci jejího 
turné! Na absolutního vítěze čeká 
zájezd do italských Alp od cestovní 
kanceláře Nevdama. Od 13. 2. 2008 
si můžete stáhnout z www.ewafar-
na.cz hudební podklad skladeb 
Měls mě vůbec rád, Ticho a Jaký 
to je (titulní píseň z nově připravo-
vaného seriálu TV prima Ošklivka 
Katka), natočte se (kamerou, telefo-
nem, foťákem apod.), pověste zpět 
na stránky a čekejte, kolik si za svůj 
umělecký projev získáte fanoušků. 
Veškeré podrobnosti najdete na 
zmíněných webovkách. Hlasuje 
se formou přímého hlasování na 

stránkách Ewy. První tři s největ-
ším počtem hlasů v daném městě si 
zazpívají živě s kapelou na koncer-
tě a publikum potleskem rozhodne, 
který z nich si v zápětí zazpívá 
s Ewou celou píseň a postoupí do 
fi nále v Praze. Pro koncert v Praze 
budou formou hlasování na webu 
vybráni 3 fi nalisté, kteří budou opět 
zpívat živě s kapelou, ale jen jeden 
z nich bude vybrán publikem jako 
absolutní vítěz. Toho čekají kromě 
možnosti zazpívat si s Ewou rovněž 
zájezd do italských Alp. Průběh 
soutěže bude zaznamenáván tele-
vizí Prima a v daných intervalech 
vysílán v rámci pořadu Top Star 
Magazín (vítězi bude samozřejmě 
věnována největší publicita).

Pavel Pešek

Zazpívej si na Ewa tour 2008

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na
Tvořivý klub pro dospělé Slunečnice.

Klub je určen všem, 
kdo se chtějí naučit a vyzkoušet si nejrůznější rukodělné techniky. 

Termín:
únor – květen 2008, od 26. února vždy 1× za 14 dní, úterý 15.30–17.30.

Cena: 700 Kč (celkem 7 schůzek).
Počet míst na kurzu je omezen, v případě velkého zájmu rozhoduje

termín přihlášek.
Účastnické poplatky zaplaťte nejpozději do 25. února.

Bližší informace na adrese: SEV Ostrůvek, ul. Ostrůvek 2,
V. Meziříčí, tel.: 566 522 831, 731 440 923 (můžete zanechat 

i vzkaz), e-mail: marketa.navratilova@chaloupky.cz.
-ja-

Upozorňujeme soutěžící, že 
fotosoutěž
Jakou
barvu
má
naše město
končí 31. 3. 2008.
Soutěžní snímky zasílejte 
elektronicky na adresu: 
fotosoutezvm@seznam.cz. 
Informace k soutěži na 
www.zs-oslavickavm.cz

-ih-
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Vzpomínka

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 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

Pátek 22. v 19.30 hodin
WHOLETRAIN
Bývalý sprejer Florian Gaag (nar. 1971) natočil jako svůj autorský de-
but městské drama Wholetrain (název je odvozen ze slangu a znamená 
pomalování celého vlaku metra) o čtveřici kamarádů, kteří žijí hlavně 
pro graffi ti a kteří chtějí dokázat konkurenci, že ho umějí nejlépe. A to 
i za cenu vyhazovu ze školy nebo uvěznění. Tento adrenalinový životní 
styl, vyhýbající se veškeré zodpovědnosti, nakonec pro jednoho z nich 
skončí tragicky. – Film, zaměřený spíše na mladší diváky, je natočený 
moderním způsobem, ruční kamera je neustále v pohybu. K autenticitě 
přispívá i slangový slovník postav. Snímek doprovází převážně hiphopový 
soundtrack. Samotný příběh však ničím příliš nepřekvapí. Do českých kin 
přišel Wholetrain týden po fi lmu Gympl, zabývajícím se stejným tématem, 
tedy konfl iktem mezi přitažlivostí sprejerství a spořádaným životem, jejž 
postavy příliš nezvládají. Německo-polské kriminální drama. Původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 64, 66 Kč 85 minut

Sobota 23. v 19.30 hodin
BREAKOUT
Švýcarský režisér Mike Eschmann (nar. 1967) 
vypráví ve snímku Breakout pohnutý příběh z pro-
středí problémové mládeže, žijící na curyšském 
předměstí. – Nia je poměrně ostrý vyznavač hip 

hopu, vede 
svůj gang 
„homies“ 
a válí bre-
akdance. 
Je odvážný 
a má svou hrdost. Kvůli své výbuš-
nosti a vinou nešťastných okolností 
skončí v nápravném zařízení, odkud 
se potřebuje dostat, aby mohl vy-
konat mstu. Mladá advokátka 
Freyová mu chce pomoct. Zamilují 
se do sebe a on pochopí, že cestou 
násilí se nic nevyřeší. Schematický 
fi lm se dotýká mnoha závažných 
témat (násilí, kriminalita mládeže, 
rasismus, šikana atd.), jež však 
v rámci povrchního líčení hlouběji 
nerefl ektuje. Žánrově poněkud ne-
vyhraněné dílo, pohybující se mezi 
sociálním dramatem, milostnou 
romancí a hudebním fi lmem, při-
bližuje zejména hiphopový životní 
styl. Hudební drama Švýcarska. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 100 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.

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 
– programové oddělení Jupiter 
clubu, tel. 566 523 243.
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Dne 18. 2. 2008 oslavila narozeniny naše maminka 

Jiřinka Pařízková
ze Lhotek. 

Vše nejlepší a hodně zdraví přejí celá rodina a přátelé.

Dnes, 20. 2. 2008, uplyne jeden rok 
od úmrtí paní 
Marie Kučerové
z Olší nad Oslavou. 

S láskou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami. 

Podepsané knížky Karly Pokorné Papírové lodičky se prodávají 
v informačním centru (IC) v přízemí Městského úřadu na náměstí 
ve Velkém Meziříčí.                                                                          -ic-

 den datum název plesu hudba

Poznámka: Přehled je aktualizován.
Změna vyhrazena!

Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 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
 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala
15. 4. přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová
  Cyklus k 600. výročí udělení městských
  práv Velkému Meziříčí „Listina
22. 4.  přednáška z roku 1408 v soustavě  meziříčských Mgr. Martin Štindl, PhD.
  privilegií aneb Kolik mělo město práv?“

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-

Dana Fučíková – soprán
Absolventka brněnské konzerva-

toře, obor sólový zpěv, a Janáčkovy 
akademie múzických umění v Br-
ně, kde studovala u prof. J. Krátké, 
sólistka Janáčkova divadla v Brně. 
Koncertně vystupuje u nás i v za-
hraničí (Německo, Itálie, Francie, 
Anglie, Švédsko, Holandsko). Její 
repertoár obsahuje árie z oper, 
barokní árie, písňové cykly, lidové 
písně a mše. V Jihlavě spolupracu-
je s JSPS Melodie a je vedoucí DPS 
Gaudium. V současné době je ředi-
telkou ZUŠ Jihlava. Od roku 2003 
je sólistkou Komorní fi lharmonie 
Vysočina.

Komorní fi lharmonie Vysočina 
– vznikla v Jihlavě v roce 2003. Je 
to profesionální orchestr kraje 
Vysočina, složený pouze z profe-
sionálních umělců. Již v počátku 
si stanovila několik cílů - doplnit 
chybějící článek v kulturním životě 
města Jihlavy a celého kraje Vyso-
čina, probudit zájem současného 
posluchače o tzv. „vážnou hudbu“ 
a především navázat na tradici G. 
Mahlera, B. Smetany, V. Stamice 
a dalších, kteří v našem kraji pů-
sobili a významnou měrou zasáhli 
do světového hudebního dění. Ko-

morní fi lharmonie Vysočina má pa-
rametry běžného fi lharmonického 
tělesa, které tvoří profesionální hu-
debníci. Složení orchestru je varia-
bilní – od komorního smyčcového 
orchestru až po velký symfonický 
orchestr. Na programu má klasické 
orchestrální koncerty, koncerty se 
sólisty, koncerty pro školy, prome-
nádní koncerty, abonentní cykly 
pro města kraje Vysočina. Za dobu 
své existence doprovázela na svých 
koncertech řadu předních sólistů 
– Pavla Šporcla, Romana Patočku, 
Evu Urbanovou, Štefana Margitu 
a další. Od roku 2005 je pravidel-
ným účastníkem Mezinárodního 
festivalu sborového umění, který 
je v Jihlavě pořádán nepřetržitě 50 
let. Na 49. ročníku FSU se spojený-
mi sbory  bylo provedeno stěžejní 
dílo W. A. Mozarta Korunovační 
mše, na jubilejním 50. ročníku 
FSU byla premiérově uvedena 
skladba A. Tučapského Jubilate 
laudate. V roce 2006 si Komorní 
fi lharmonie Vysočina natočila pro 
Český rozhlas Brno Symfonii in C 
Františka Bendy. Ročně odehraje 
cca 30 koncertů, šéfdirigentem je 
Mgr. Jiří Jakeš.

-prog-

Komorní fi lharmonie Vysočina

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pořádá ve středu 26. 3. 2008 od 19 
hodin na velkém sále vystoupení travesti skupiny s názvem 

Rezervace a prodej vstupenek od 20. 2. na programovém oddělení Jupiter 
clubu, kancelář č. 18, po–pá 8–16 hodin. Tel:. 566 524 572.          -prog-
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HOKEJ

BASKETBAL

Ti z vás, kteří dlouhodobě sledují 
výsledky alpských lyžařů z Velké-
ho Meziříčí, si jistě vzpomenou na 
Jitku Šitkovou (viz foto dole), kte-
rá v 90. letech reprezentovala Ski 
klub Velké Meziříčí na mistrovství 
republiky ve sjezdovém lyžování. 
Že velice úspěšně, o tom hovoří 
i to, že v žákovských kategoriích 
porážela i současné reprezentant-
ky. Po několika letech, kdy si dala 
od závodního lyžování „pohov“, se 
však vrátila na bílé svahy, a to ve 
famózní formě. I díky svému pří-
teli Zdeňku Šafářovi (člen repre-
zentace ČR ve skicrossu) začala 
znovu dřít a naskočila do koloto-
če Světového poháru ve skicrossu. 
To, že se jde o novou olympijskou 
disciplínu, asi ví všichni. Ale to, že 
nám na Vysočině vyrůstá adeptka 
na jedno z nominačních míst za ČR, 
bude asi pro mnohé překvapením. 
Skicross je sport velice tvrdý a ne-
bezpečný, ale zároveň i pro diváky 
velmi zajímavý. Jezdí se v nejzná-
mějších alpských střediscích a těší 
se obrovskému zájmu médií, diváků 
i sponzorů. Jitce Šitkové se podaři-
lo prorazit mezi silnými alpskými 
a zámořskými týmy a dosáhla i na 
první světové body. Vždy se jí po-
dařilo probojovat do užších kvali-
fi kačních rozjížděk, a tak ve fran-

couzském středisku Flaine obsadi-
la 29. místo, v rakouském Kreisc-
hberku 25. místo a na Švýcarském 
poháru obsadila 23. místo, kdy po-
stup mezi nejlepších osm jí unikl 
jen o pár centimetrů. S postupující 
zimou ale Jitka dohnala tréninko-
vé manko a v posledních závodech 
šokovala svoje soupeřky, když ve 
středisku Malachy vyhrála závod 
Slovenského poháru a na němec-
kém poháru byla fantasticky dva-
krát druhá. Její fandové jsou zatím 
zklamaní, že ji ještě neviděli na zá-
vodě u nás, ale kvůli špatným sně-
hovým podmínkám se má česká 
část skicrossařské série konat na 
šumavském Špičáku až koncem 
února. Výsledky Jitky Šitkové jsou 
obdivuhodné i proto, že na rozdíl 
od profesionálních týmů z alpských 
zemí, USA a Kanady jezdí praktic-
ky sama a za své. Kromě podpory 
jejího zaměstnavatele, fi rmy Gre-
mis, a domovského Ski klubu Velké 
Meziříčí musí naprostou většinu ná-
kladů hradit ze svých zdrojů. Mys-
líme, že by jistě zasloužila podporu 
silnějšího sponzora, kterému by na 
oplátku mohla zajistit propagaci po 
celé Evropě a dokonce i v USA. Je 
jednou z mála nadějí Vysočiny na 
vrcholné výkony na bílých svazích. 
Ať ti to jede, Jitko!              -jnov-

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

Naděje skicrossu z Vysočiny

Výborných výsledků dosáhla v re-
publikových závodech v Rokytni-
ci nad Jizerou reprezentantka Ski 
klubu Karolína Bednářová, která se 
dokázala probojovat poprvé v této 
sezoně na stupně vítězů, když obsa-
dila výborné 3. místo ve dvou závo-

Cestu mezi nejlepší čtyři mužstva 
extraligy našim hráčům uzavřeli 
volejbalisté USK Praha, a tak se 
náhradní motivací stal boj o páté 
místo. K tomu je zapotřebí v prv-
ním kroku porazit volejbalové na-
děje ze Zlína, a následně pak lepší-
ho ze souboje Dukla Liberec – Os-
trava. První krok k tomuto cíli se 
vydařil, kluci v domácím prostře-
dí i v oslabené sestavě vyprovodili 
dvakrát vrstevníky ze Zlína.
Spartak VM – VSC Zlín 3:0 (24, 
17, 19) a 3:0 (16, 16, 18)
Jedinou dramatičtější zápletkou 
prvního zápasu se stal první set. 
Soupeř se hned na začátku ujal 
vedení, o které však záhy přišel. 
Naši hráči přestali chybovat a rá-
zem se dostali do vedení. V polovi-
ně setu si však vybrali slabší chvil-
ku a pustili soupeře opět do vedení. 
Ten si je udržoval až do koncovky 
(21:23), vyhrát ji však již bylo nad 
jeho síly. Tento zvrat pak ovliv-
nil průběh dalšího průběhu obou 
utkání. Hrál se oboustranně bez-
starostný volejbal, v okamžicích, 
kdy o něco šlo, však naši hráči 

dominovali. Pohodu na hřišti do-
kumentoval i absolutní klid na 
domácí lavičce, dvojice Pekař Va-
šíček se především dobře bavila. 
Příjemným překvapením byl vý-
kon obou jihlavských akvizic, Ku-
čery s Veselým. Především prvně 
jmenovaného bylo po několika ne 
zcela vydařených akcích v prvním 
setu prvního až do konce druhého 
zápasu plné hřiště. Pohoda sálala 
po zápasech i ze Zdeňka Pekaře: 
„Bylo to jednodušší, než jsem si 
myslel, a i když tu nebyl nemocný 
Kadli (Ondra Kadlec), neměl jsem 
o vítězství žádné obavy. Podle sta-
tistiky prvního zápasu jsme vyhrá-
li především díky chybám soupeře, 
a tak jsem vyhlásil soutěž o nejví-
ce bodujícího hráče. Tato soutěž se 
osvědčila minulý víkend na turnaji 
kadetů a i dnes se kluci mnohem 
více snažili o vítězné míče. Musím 
pochválit Kučeru, dnes to byl urči-
tě jeho nejlepší zápas v juniorech. 
Neztratil se ani Veselý, pro které-
ho to byla první větší šance a on ji 
chytil za pačesy. Za týden jedeme 
na odvety do Zlína, po dnešku si 
myslím, že tam rozhodneme.“
Sestava VM: Barák, Šimek, Šes-

ták, Vrána, Málek, Kučera, Novot-
ný, Trojan, Veselý, Kliment 
Ostatní zápasy druhého kola: 

skupina o 1.–4. místo
Ústí n. L. – Č. Budějovice 1:3, 1:3; 
Brno – USK 3:0, 3:1
Zápasy o 5. – 8. místo:
Liberec – Ostrava 3:0, 3:1
Zápasy o 9. místo:
Příbram – Hradec Králové 3:1, 3:0
Zápasy o 11. místo:
Olomouc – Slavia Liberec 3:1, 3:1

Ženy poprvé vítězně.
Ženy Spar taku h rají ok resní 
přebor Třebíčska a v sobotu zajiš-

II. LIGA ČSLH – skupina 
Střed – Západ

HHK VM – HC Kobra Praha 2:1 
(0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Raus, 26. 
Bula (Bukáček, Nekvasil) – 36. 
Georgiev (Banič). Sestava HHK: 
Malý (Pekárek) – Smejkal, Čer-
va, Heřmanský, Raus, Pálka, Ko-
chánek – Hudcovský, Kunstmüller, 
Bukáček – Krča, Adamec, Nekvasil 
– Burian, Sobotka, Bula – Sklenář, 
Plhák. Rozhodčí: Chlaň – Drobílek, 
Svoboda. Vyloučení: 5:8. Využití: 
1:1. Diváků: 458. Chybělo málo 
a zápas mohl být ještě dramatický. 
I tak některým fanouškům mohla 
tuhnout krev v žilách. První třeti-
na byla vyrovnaná. Šance mělo jak 
Velké Meziříčí, tak hostující tým 
z Prahy. Právě první šanci z první 
minuty měla Kobra, ale gólman To-
máš Malý byl pozorný. V 15. min. 
se zase blýskl Miroslav Bukáček, 
který předvedl několik efektivních 
kliček se zakončením, avšak bez-
brankově. Ve druhé třetině byli naši 
hráči lepším mužstvem na ledě. Po-
tvrdili to i gólem ve 25. min, gól byl 
připsán Petrovi Rausovi. O tři mi-
nuty později předvedli zakonče-
ní na jeden dotek hráči Miroslav 
Bukáček a Jan Bula, právě J. Bula 
byl autorem druhé branky Velkého 
Meziříčí. Po druhém gólu hra oži-
la na obou stranách, avšak z tempa 
vytěžili branku hosté. Ve 36. min 
přeplachtil puk z hole Georgieva 
za záda gólmana Malého. Závěreč-
ná třetina se nám moc nevydařila. 
Hráči si dávali nepřesné přihrávky 
a rodily se řady chyb. Hosté dokon-
ce nastřelili tyčku. Utkání nabíralo 
na největších otáčkách kolem pa-
desáté minuty, kdy se hrálo nahoru 
a dolů, nakonec naši ubránili těsné 
jednobrankové vedení.

Ostatní výsledky nadstavbové 
části:

16. 2. 2008 HC Řisuty – IHC 
Písek 3:3
HC Baník Sokolov – TJ Stadion 
Kutná Hora 8:6
HC Chrudim – HC Klatovy 4:1
HC ZVVZ Milevsko – HC Klášterec 
nad Ohří 2:3 (PP)
Hockey Club Tábor – HC DAG 
Rokycany 4:3 (PP)
HC VHS Benešov – HC Stadion 
Litoměřice 7:0
17. 2. 2008 HC Děčín – HC Spartak 
Pelhřimov 6:1
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC 
Benátky nad Jizerou 2:5
HC Roudnice nad Labem – NED 
Hockey Nymburk 7:6
UHK LEV Slaný – TJ SC Kolín 
4:3 (PP)
KLH Vajgar Jindřichův Hradec – 
HC Junior Mělník 6:1

Program na tento týden:
Neděle 24. 2. 2008 HC Stadion 
Litoměřice – HHK Velké Meziří-
čí začátek utkání v 17 hodin. (ZS 
Litoměřice)                           -hhk-

Tabulka skupiny Střed:
 1. HC Chrudim 32 25 2 2 0  3 155:58  81 
 2. HC Benátky n. Jizerou 32 26 1 0 0  5 172:62  80 
 3. IHC Písek 32 21 1 3 0  7 116:68  68 
 4. HC ZVVZ Milevsko 32 19 1 0 2 10 123:86  61
 5. Hockey Club Tábor 32 14 5 2 0 11 112:90  54 
 6. HC Spartak Pelhřimov 32 16 0 3 2 11 138:114 53 
 7. HHK Velké Meziříčí 32 13 0 3 0 16  93:130 42 
 8. NED Hockey Nymburk 32 13 1 0 0 18  84:106 41 
 9. TJ SC Kolín 32 12 0 2 3 15 102:132 41 
10. HC VHS Benešov 31 10 0 2 1 18  92:116 33 
11. KLH Vajgar J. Hradec 32  9 1 2 2 18  92:123 33 
12. TJ Stadion Kutná Hora 32  8 1 1 0 22  90:131 27 

Tabulka skupiny Západ:
 1. HC DAG Rokycany 32 21 1 4 2  4 127:72  71 
 2. HC Klášterec nad Ohří 32 15 3 5 3  6 121:88  59 
 3. HC Děčín 32 16 2 4 2  8 125:86  58 
 4. HC Řisuty 32 18 0 2 1 11 121:91  57 
 5. HC Vlci Jablonec n. N. 32 14 1 5 1 11 119:109 50 
 6. HC Klatovy 32 12 1 3 2 14 111:106 43 
 7. HC Junior Mělník 31 11 2 1 1 16  94:126 39 
 8. HC Baník Sokolov 32 11 1 2 1 17 106:119 38 
 9. HC Stadion Litoměřice 32  8 0 3 1 20  82:133 28 
10. HC Kobra Praha 32  5 2 2 3 20  93:149 24 
11. HC Roudnice n. Labem 32  6 1 3 0 22  94:155 23 
12. UHK LEV Slaný 32  5 1 0 1 25  76:188 18

Zimní příprava
FC VM – Sparta Brno 2:2 (0:0)
Branky: Staněk (77. p. k.), Krejčí J. 
(80.), Kotouč (47.), Sedláček (60.). 
Rozhodčí Talpa ml. Diváků 50. Se-
stava FC VM: Invald (65. Prchal) 
– Mucha Z. (60. Mucha P.), Galia, 
Krejčí J. – Krejčí P., Průša, Ně-
mec, Pokorný F., Kafka (46. Loup) 
– Staněk, Kratochvíl (60. Netolic-
ký). Domácí tentokrát nedokázali 

Ukázkově překvapivé provedení „útoku ze zadní zóny“ v provedení Šes-
táka. Soupeř nestačil vůbec zareagovat s obranným blokem. 

Foto: Jaroslav Konečný

ťovaly „předzápas“ extraligovým 
juniorům. Dohrávaly utkání 3. 
kola. Po dvou soubojích se oba 
celky něžného pohlaví rozešly 
smírně.
Spartak Velké Meziříčí – Valeč 
3:2 (23, 13, -19, -8, 11) a 1:3 (-22, 
-23, 20, -18)
Souhrn předchozích výsledků:

1. kolo BOPO Třebíč – VM 3:1 (-20, 
22, 13, 13) a 3:0 (12, -21, 27, 15)
2. kolo volno
4. kolo Hrotovice – VM 3:1 a 3:0
5. kolo VM – Vladislav bude se hrát 
23. 2. 2008.                           -kon-

VOLEJBAL

dech v obřím slalomu. Svoji formu 
pak potvrdila, když v nedělním sla-
lomu obsadila 5. místo. Pro závod-
nici samotnou i pro Ski klub Velké 
Meziříčí je post mezi nejlepšími 
třemi velký úspěch a ocenění tvrdé 
práce. Blahopřejeme.          -jnov-

RKZ Rokytnice nad Jizerou

zopakovat svůj herní projev z před-
chozích zápasů. Zvláště v první půli 
jim soupeř udělil lekci z jednodu-
chosti a produktivity v zakončení. 
Zatímco gólman Sparty se roz-
pohyboval jen při podávání míčů 
končících hluboko v autu, Invald 
na straně druhé se několikrát pěk-
ně zapotil. Po důrazné domluvě 
o krátké přestávce Velmez přidal, 
ale na vítězství, přes několik tuto-
vek, to nestačilo.

-ber-

FOTBAL

Dne 9. února 2008 zemřel v rakous-
ké Vídni ve věku 90 let MUDr. Pa-
vel Hradecký, velkomeziříčský 
rodák. Odešel výjimečný člověk, 
sportovec a velký vyznavač lyžo-
vání. O jeho osudech, o spolupráci 
s Cyrilem Musilem ke konci dru-
hé světové války, o jeho odsouze-
ní k osmnáctiletému žaláři za pro-
tistátní činnost, o jeho emigraci do 
Rakouska i o jeho návratech do rod-
ného města a na Vysočinu za přáteli 
přineseme vzpomínku v příštím čís-
le týdeníku Velkomeziříčsko.  -pz-

VZPOMÍNKA

Halové atletické mistrovství ČR 
v mládežnických kategoriích

V hale Olympu Praha ve Stromov-
ce proběhlo o tomto víkendu mis-
trovství ČR  v dorosteneckých a ju-
niorských kategoriích. Dařilo se jak 
Kamilu Běhounkovi – současnému 
členu Sokola Velké Meziříčí –, tak 

ATLETIKA i odchovanci velkomeziříčské atle-
tiky Petru Peňázovi. Kamil Běhou-
nek si vylepšil nejlepší osobní vý-
kon ve vrhu koulí na 14,50 m a obsa-
dil v soutěži dorostenců fi nálové 6. 
místo. Ještě lépe si vedl Petr Peňáz, 
nyní člen TJ Sokol Kolín – v do-
rostenecké kategorii vyhrál 60 m 
př. časem 8,16 s a obsadil 3. místo 
ve skoku dalekém – 640 cm.    -vill-

Sdružený obl. přebor st. žákyň 
BK VM – SK BANÍK Ratíškovice 
101:29, 85:14
V sobotu hostily mladší žákyně 
družstvo Baníku Ratíškovice. Na 
základě minulých výsledků se dalo 
předpokládat, že našemu vítězství 
nic nezabrání. Od první vteřiny 
dala naše děvčata soupeři najevo, 
pod kterým košem chtějí hrát. Od-
povědnou obranou získávala jeden 
míč za druhým a skóre utěšeně na-
růstalo. Celý výkon nakonec koru-
novala Jana Kovářová svým košem, 
který překonal 100 bodovou hrani-
ci. Druhý zápas jsme na přání sou-
peřů sehráli na „hrubý čas“. Přístup 
našich hráček se nezměnil a koneč-

ný rozdíl ve skóre se podobal tomu 
prvnímu. Za předvedenou hru děkuji 
těmto hráčkám: Báře Pytlíkové, Jáje 
Rapušákové, Janě Kovářové, Lucce 
Novákové, Dádě Zezulové, Petře 
Syslové, Markétě Malcové, Lence 
Kožené, Káje Ubrové a za morální 
podporu na lavičce marodům Šárce 
Bukové a Zuzce Fňukalové, komen-
tář je od trenéra Dana Ubra.
Příští program: ČKD Blansko – 
dorostenky, sobota 1. 3. v Blansku; 
dorostenky – Basketsport Boskovi-
ce, neděle 2. 3. ve Velkém Meziří-
čí; Baník Sokolov – žákyně, víkend 
1.–2. 3. ČM Liga v Sokolově; mi-
nižákyně – Vysočina Jihlava 3. 3. 
v 15.30 ve Velkém Meziříčí; Spar-
tak Velká Bíteš – přípravka, 25. 2. 
v 16 hodin ve Velké Bíteši   -rap-

Nejen hokejoví fanoušci z Velké-
ho Meziříčí zažívali před čtrnácti 
dny sportovní svátek. Horáckému 
hokejovému klubu (HHK) se totiž 
podařilo na zdejším zimním stadi-
onu uspořádat mezinárodní turnaj 
pěti zemí hokejistů do dvaceti let. 
Střetly se mezi sebou týmy České 
republiky, Německa, Švýcarska, 
Finska a Švédska. „Byla to novin-
ka, šlo totiž o první ročník tohoto 
turnaje,“ upozornil Juda. V našem 
městě byly odehrány dva zápasy, 
a to v úterý 5. a v pátek 8. února. 
V prvním dnu proti sobě nastoupi-
la mužstva ČR a Německa, vítězně 
z duelu vyšli Češi (2:0), a ve dru-
hém zápase spolu bojovali Němci 
a Švýcaři. Ani tentokrát se němec-
kým juniorům nepodařilo zvítězit 
a prohráli 2:4. Češi byli v turnaji 
naopak úspěšní, obsadili v celko-
vém pořadí druhé místo.
Nadšení fanoušci naše reprezentan-
ty přišli podpořit v opravdu hojném 
počtu – v úterý jich skandovalo po-
vzbuzující slogany téměř tisíc čtyři 
sta a v pátek necelých šest stovek. 
„Byl to špičkový hokej a diváci vy-
tvořili fantastickou kulisu,“ oko-
mentoval obě klání Jaroslav Juda. 
Podle jeho slov nebyly překážkou 
ani rozměry našeho stadionu 56×27 
metrů, které jsou oproti normálu pro 
mezinárodní utkání (60×30) menší. 
(Minimální velikost je 56×26.) Tro-
chu větší nároky měla německá re-
prezentace, a to z hlediska prostoru 
pro zázemí. HHK jim totiž poskytl 
základnu po celý týden na zimním 
stadionu, kde probíhaly tréninky 
a dva zápasy. „Museli jsme dát do-
hromady tři šatny. Hráči i s reali-
začním týmem totiž tvořili skupinu 

HHK vytvořil zázemí německému týmu po celou dobu turnaje

Obě mezinárodní utkání nabídla 
špičkový hokej

třiceti lidí,“ upřesnil J. Juda a do-
dal, že ubytování zajišťovala Jelín-
kova vila. 

Oslavy stého výročí hokeje 
vnukly myšlenku

na mezistátní utkání
Myšlenka na uspořádání mezistát-
ního utkání se v hlavách vedení Ho-
ráckého hokejového klubu zrodila 
předloni. To když se začaly připra-
vovat oslavy stého výročí organi-
zovaného sportování, včetně hoke-
je, v našem městě, které proběhly 
v září roku 2006. Tehdy HHK po-
žádal hokejový svaz, zdali by neby-
lo možné pořádat na velkomeziříč-
ském zimním stadionu nějakou ho-
kejovou akci týkající se reprezenta-
ce. „Vloni to bohužel nevyšlo, a tak 
se to posunulo na letošek,“ připo-
míná Juda, jeden ze tří jednatelů 
HHK. Kromě Velkého Meziříčí 
hostily mezinárodní turnaj ještě 
– například Žďár nad Sázavou či 
Blansko. „Hokejový svaz si záměr-
ně vybírá menší města, aby propa-
goval vrcholový hokej tam, kde se 
nehraje extraliga dorostenců ani 
juniorů,“ vysvětluje Juda. Konečné 
hodnocení ze svazu ještě sice nemá, 
ale očekává jednu z nejvyšších zná-
mek. Od drtivé většiny fanoušků už 
ji ale dostal.„Takových turnajů by 
tady mohlo být víc,“ míní někteří. 
„Samozřejmě, že uděláme opět ma-
ximum pro to, abychom k nám po-
dobné akce dostali znovu,“ uzavírá 
Juda.                              Iva Horká
Závěrem bych chtěl toto cestou po-
děkovat všem pořadatelům, činov-
níkům HHK a Technickým služ-
bám Velké Meziříčí, i všem ostat-
ním, kteří se podíleli na skvělé 
organizaci tohoto turnaje.          -jj-SPORT TÉŽ NA STRANĚ 6 A 7.




