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Akce je určena nejen pro no-
minované, ale i pro širokou ve-
řejnost! Přijďte podpořit svoje 
sportovce!
Ve čtvrtek 6. března v 18 hodin 
budou vyhlášeni v kině Jupiter 
clubu nejlepší sportovci města za 
rok 2007. Sportovce a týmy do an-
kety nominovaly jednotlivé klu-
by a oddíly města. Právo účasti 
v anketě mají registrovaní spor-
tovci z Velkého Meziříčí a míst-

ních částí. Pořadí jednotlivých 
sportovců stanoví sportovní ko-
mise města.
Sportovci jsou vyhlášeni ve čty-
řech věkových kategoriích jed-
notlivců i družstev: do 12 let, do 
15 let, do 19 let a nad 19 let. Již 
tradičně bude vyhodnocen nej-
lepší trenér, uznání se dostane 
i našim úspěšným odchovancům 
a tvůrci ankety nezapomněli ani 
na nestory meziříčského sportu, 

a to v kategorii zvláštní ocenění.
Čtvrteční slavnostní vyhláše-
ní podbarví video a dataprojek-
ce Jiřího Michlíčka, diplomy 
a věcná ocenění budou předávat 
starosta města František Bra-
dáč, místostarosta Josef Komí-
nek a další. 

Kteří sportovci jsou nominováni, 
naleznete v dnešní příloze Velko-
meziříčska na straně 6.

CO: nový specializovaný cyklistický obchod

KDE: Velké Meziříčí, ul. Novosady 48

KDY: Právě otvíráme a do konce března 2008

sleva na veškerý sortiment 10 %!!!

Pětatřicetiletá Blanka Sa-
lašová z Velkého Meziříčí je 
ve složité životní situaci. Má 
čtrnáctiletého syna Miloslava, 
který trpí dětským autismem 
se středně těžkou mentální 
retardací. Kvůli tomu vyžaduje 
neustálou péči a dohled. Matka 
pro něj potřebuje zajistit bez-
pečný domov, aby neohrožoval 
sám sebe, ani ostatní. K tomu 
však Blance Salašové chybí to 
zásadní – peníze.
Miloš má rád trampolínu, 

houpačku a vodu
Autismus je jedním z nejzá-

važnějších dětských postižení. 
Projevuje se různě. U Miloše 
například tím, že náhle a bez 
zjevné příčiny utíká, jedná im-
pulsivně, často s nevysvětlitel-
nou agresivitou. Většinou tím 
reaguje na změnu stereotypu, 
který potřebuje. Navíc je výrazně hyperaktivní. Nyní, 
s nastupující pubertou, se jeho problém zhoršil. „Mil-
dovi pomáhá pro odreagování, když může běhat, ská-

kat. Má moc rád trampolínu a houpačku,“ vysvětluje 
Blanka Salašová a dodává, „když tyhle svoje oblíbené 
činnosti nemá, je agresivní. Mám doma rozkopané 

dveře, hází věci proti sklům. Po-
třebovala bych bezpečnostní fólie 
do oken, obyčejné dveře vyměnit za 
tvrzené či polstrované, kvůli bez-
pečnosti. A na to nemám peníze. 
Miloš taky vyloženě miluje vodu. 
Proto mu aspoň doma napouštím 
plnou vanu, protože to mu též po-
máhá ke zklidnění. Kolikrát i pět-
krát, šestkrát denně. Za vodu tak 
zaplatím deset až patnáct tisíc.“ 

Blanka Salašová Miloše vycho-
vává víceméně sama. V nejbližší 
rodině zrovna velkou oporu ani 
pomoc nemá. Již čtvrtým rokem 
každé pondělí syna vozí do zá-
kladní školy speciální v Jihlavě, kde 
pobývá přes týden ve stacionáři. Na 
víkendy si jej bere domů. 

(Pokračování na straně 2.)

Zítra vyhlašují nejlepší sportovce 
Velkého Meziříčí za rok 2007

Najdete v něm mimo jiné: 
Nominace nejlepších sportovců našeho 
města
Zprávy ze zasedání městského Zastupitel-
stva města Velká Bíteš
Velký rozhovor s první vicemiss Hanou 
Svobodovou

Fotogalerii za měsíc únor
a další.

V pátek se koná poslední ples této sezony
PLES Jupiter clubu 
pro všechny tancechtivé lidi. 

Blíže viz strana 11.

DNES – ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Karolína Bednářová ze Ski 
klubu Velké Meziříčí dokáza-
la na víkendovém Mistrovství 
ČR v alpském lyžování vybo-
jovat historický úspěch pro 
velkomeziříčský sport, když 
se stala mistryní republiky ve 
slalomu v kategorii mladší žá-
kyně. Na skvělém třetím místě 
se za ní umístila i další lyžařka 
z Velkého Meziříčí, Veronika 
Čamková.
Dále viz strana 12.        -nov-

◄ Zleva: Šintáková, Bednářo-
vá, Čamková. 

Foto: archiv ski klub vm

Karolína Bednářová je mistryní republiky

Tradiční charitativní ples, který pořádá Dětské 
středisko Březejc (DSB) spolu s Jupiter clubem Velké 
Meziříčí každý rok, splnil i tentokrát svůj účel. Kli-
enti DSB dostali opět šek, tentokrát na 30 tisíc korun. 
Tyto peníze byly získány z výtěžku tomboly, která 
byla mimořádně bohatá – skýtala na 600 hodnotných 
cen. Kromě toho další peníze přišly od dražitelů desíti 
výrobků, jež byly dílem samotných dětí z březejcké-
ho střediska. Ty vyrobily například dózu ze šamotové 

hlíny, která byla vydražena na sedm tisíc korun, dále 
třeba namalovaly šátky z hedvábí či stejnou technikou 
obrazy, upletly proutěné koše a podobně. Dražba tedy 
vynesla dalších 42 tisíc korun. Kromě toho Březejčtí 
dostali ještě další dárky, například od mediálního part-
nera, jímž je týdeník Velkomeziříčsko už více než deset 
let, dort ve tvaru podkovy s nápisem „Velkomeziříčsko 
dětem DS“. 

(Pokračování na straně 2.)

Charitativní ples splnil účel: děti byly obdarovány a dobře se bavily

Brezejčtí se radovali z peněz i dárků

Klienti Dětského střediska v Březejci obdrželi šek na 30 tisíc korun z výtěžku bohaté tomboly. Kromě toho dražba 
desíti produktů, které vyrobili Březejčtí, vynesla také slušnou částku, a to 42 tisíc korun. Ke vší spokojenosti 
se tedy ještě děti nechaly vyfotit s krásnou vicemiss Hanou Svobodovou, která ples spolumoderovala. 

Foto: Iva Horká

Matka hledá pomoc pro syna – autistu Budou reklamovat nekvalitní 
dopravní značení na Novosadech

Koncem října loňského roku bylo na Novosadech a světelné křižovatce 
při vjezdu na náměstí ve Velkém Meziříčí provedeno vodorovné dopravní 
značení. To je dnes, po pouhých čtyřech měsících běžného provozu na 
komunikaci, jen stěží rozpoznatelné. „Budeme načárování reklamovat 
a požadovat, aby bylo obnoveno,“ uvedl místostarosta Josef Komínek. 
Přitom koncem října, kdy se Novosady slavnostně otevíraly po více než 
půlroční rekonstrukci ulice, ještě bílé čáry na komunikaci chyběly. Jejich 
včasnému vyznačení tehdy zabránilo nepříznivé počasí. V prvních dnech 
po tolik očekávaném otevření hlavní tepny města proto jezdila auta stále 
ještě po staru, tedy bez semaforů. Světelná signalizace totiž kvůli chy-
bějícímu vodorovnému dopravnímu značení také nemohla být spuštěna. 
Normálního provozu na Novosadech se chodci i řidiči dočkali o pár dní 
později.                                                                                              -mrs-

Jarní úklid 
města začne 

za týden
Technické služby začnou s úkli-

dem města od 15. března. Pokud to-
mu bude počasí nakloněno, blokové 
čištění ulic by mělo být dokončeno 
do konce dubna. Jako první přijdou 
na řadu ulice v centru – Vrchovec-
ká, Radnická, Náměstí, Kostelní 
a Komenského – další budou prů-
běžně následovat. 

-mrs-

Handicap Sport Club (HSC) 
Velké Meziříčí má zájem o vybu-
dování Rekreačního a sportovního 
komplexu se širokým využitím. 
Místo pro sportoviště se nabízí 
v prostoru bývalého autokempu na 
Jestřábci na západním okraji města 
Velké Meziříčí. 

Vedle stanice technické kontroly, 
pod motorestem Jestřábec, dosud 
stojí několik opuštěných domků 
bývalého autokempu. Členové 
HSC Velké Meziříčí by v tomto 
areálu chtěli vybudovat zmíněné 
středisko pro relaxační sport, na 
něž mají zpracovanou studii již od 
září roku 2006. Tehdy odhadované 
náklady na projekt dosahovaly 60 
milionů korun. Hodnota nemovi-
tosti – bývalého autokempu – je 
asi 3 miliony korun. „Na takovou 

investici nezisková organizace, ja-
kou HSC je, samozřejmě sama ne-
sežene fi nance,“ podotýká předseda 
a jednatel HSC Velké Meziříčí Petr 
Gottlieb. Chtěli by se o to tedypo-
kusit za pomoci sportovního klubu 
Kociánka Brno. „Záměr vybudovat 
jakousi oddychovou zónu se širokým 
využitím nejen pro zdravotně handi-
capované lidi, ale třeba i pro senio-
ry a další, se nám líbí. A je jasné, že 
její realizace by byla možná pouze 
v případě spolupráce s více sdruže-
ními,“ informoval manažer sportov-
ního klubu Kociánka Petr Horáček. 
Ten také nabízí pomoc s hledáním 
vhodného projektu z Evropské unie, 

z nějž by bylo možné získat větší 
část financí na realizaci záměru. 
Rekreační a sportovní komplex by 
mohl zastřešovat například chráně-
né dílny a chráněné ubytování pro 
zdravotně a sociálně znevýhodněné 
lidi, dále třeba tréninkové plochy 
pro sport, například atletiku, a také 
rehabilitační objekty.

Bývalý autokemp 
zatím patří státu

Prostor bývalého autokempu 
Jestřábec patří státu a je spravován 
Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM). 

(Pokračování na straně 2.)

Handicapovaní sportovci chtějí středisko pro 
relaxaci v bývalém autokempu

Blanka Salašová se synem Milošem, který trpí autismem.
 Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

Byl třicátý červenec roku 1988, když se v porodnici v Novém Městě na 
Moravě narodilo miminko. Rodiče je pojmenovali Hanička. Tehdy ještě 
nikdo netušil, že právě tohle děvčátko z  malé vísky na 
Velkomeziříčsku bude slavné. Stalo se tak druhého února 
letošního roku a od té doby Hanu Svobodovou ze Zadního 
Zhořce zná celá republika. Získala totiž titul první vice-
miss v jedné z nejsledovanějších soutěží krásy Česká Miss.

Vyrůstala v harmonické rodině
Hanka vyrůstala v úplně normálním rodinném prostře-

dí. „Máme velkou rodinu a hodně držíme spolu, mohu 
říct, že jsme i věřící. Ale já například nechodím do kos-
tela, ovšem v něco věřím a vím, že tam nahoře někdo je.“

Tatínek Bedřich pochází ze Zadního Zhořce a je 
agronomem v zemědělském družstvu DS Agro v Netí-
ně. Maminka Hana, rodačka ze Svařenova, pracuje ve 
velkomeziříčské fi rmě Poex. Zajímavé je, že i ona se 
za svobodna jmenovala Svobodová a oba rodiče bydleli 
v domech číslo 10. „Mám o rok staršího bratra, který 
pracuje spolu s otcem v zemědělském podniku v Netí-
ně,“ říká první vicemiss. Na rozdíl od hnědovlásky Hanky je Tomáš 
světlovlasý s modrýma očima. Ona sama říká, že zdědila barvu vlasů po 
tatínkovi, bratr zase po matce. „Jsem opravdu velmi ráda, že jsem vyrostla 
na vesnici a i když jsem se přestěhovala do Prahy, tak se na Vysočinu 
vždycky těším. Když přijedu domů, obléknu si tepláky a jdu do přírody, 
to je pro mě takový balzám a relax. Žádná auta, žádní lidé, to je nejlepší 
odreagování. Ovšem v Praze se mi také hodně líbí.“

Školní docházku absolvovala stejně jako všechny ostatní děti z obce. 
Do páté třídy chodila do základní školy v Netíně, potom do Radostína 
nad Oslavou. „Bavily mne jazyky, a proto jsem šla na školu ekonomiky 

První vicemiss Hana Svobodová potřebuje ke svému životu přírodu i Prahu

Chvilku vesnice, chvilku město
a cestovního ruchu. Potom jsem ale na poslední chvíli změnila obor na 
právní administrativu. Ve studiu práv pokračuji i nyní na Vysoké škole 

aplikovaného práva v Praze. Z jazyků zatím ovládám 
angličtinu a němčinu a chtěla bych se naučit ještě 
francouzštinu. Ale nevím, kdy se do ní dám, protože 
teď jsem v jednom kole,“ popisuje svůj nabitý program 
poté, co získala titul královny krásy, „ale věřím, že se 
mi to podaří, protože Francii mám velmi ráda. Líbí se 
mi nejen jako země, ale právě jejich řeč. Ale stejně mě 
víc zajímá právo než jazyky.“

K modelingu se dostala, ač neměla zájem
„Vůbec mě nenapadlo, že se budu jednou modelingem 

živit. Můj sen to rozhodně nebyl. Občas mi takhle nějaký 
ten booker říkal, že bych mohla být modelka a zval mě 
na casting. Ale já jsem to nebrala vážně. Až jsem potom 
měla jít na školu do Prahy, tak se mi předtím ozvali 
z jedné agentury, zda bych neměla zájem. Tehdy jsem si 
řekla, že do toho půjdu. Takže se modelingem zabývám 
od poloviny loňského roku. 

Přihlášení do soutěže Miss se zrodilo v mojí hlavě, po modelce jsem ne-
toužila, ale ta Miss mě lákala. Nastal takový nějaký těžko popsatelný zlom, 
a tak jsem se rozhodla, že to zkusím. Nikomu jsem to neřekla, až později jsem 
se svěřila rodičům. Ti byli zpočátku trochu zaskočeni, ale nyní jsou – ale-
spoň doufám – rádi,“ vzpomíná Hanka na první impuls, který jí dokonale 
změnil dosavadní život. „Bratr mi po soutěži poslal zprávu, že mi gratuluje 
k velkému úspěchu a na závěr nezapomněl přidat vtipnou poznámku: Tvůj 
manager. On má celkově velký smysl pro humor. Za manažera bych ho ale 
asi nechtěla, ačkoliv má pusinku docela dobře proříznutou. Mě teď zastu-
puje agentura, takže o tyhle věci mám postaráno.“  (Pokračování na str. 3.)

Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
Osaměle žijící seniory a zdravotně postižené občany trápí v jejich 

soukromém životě celá řada rizik. Patří mezi ně mimo jiné riziko 
náhlého zhoršení zdravotního stavu, pádu nebo ohrožení cizí osobou. 
V současné době mají tito naši spoluobčané možnost využít pro zvýšení 
pocitu svého bezpečí služeb tísňové péče. V Kraji Vysočina se těmito 
službami zabývá Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava v projektu „Tís-
ňová péče AREÍON“. Tísňová péče AREÍON je poskytována klientům 
na základě smlouvy za měsíční poplatek 200 Kč, podmínkou je pevná 
telefonní linka v bydlišti klienta. Každý klient obdrží zařízení v hodnotě 
cca 12 500 Kč, toto zařízení hradí Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava 
ze svých prostředků (dotace, příspěvky, dary). Klient má neustále u se-
be bezdrátové tlačítko a v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, 
pádu nebo jiného ohrožení se stiskem tlačítka okamžitě telefonicky spojí 
s dispečinkem. Ten je obsluhován kvalifi kovanými zdravotními sestrami, 
které situaci vyřeší. Dispečink je propojen s rychlou záchrannou službou, 
policií, hasiči, obvodními lékaři, případně kontaktuje sousedy, rodinu (na 
kontaktní telefonní čísla uvedená klientem). Systém umožňuje zabezpečit 
i situace, kdy klient nestihne stisknout tlačítko. V bytě je nainstalováno 
čidlo, které v případě, že v bytě není 12 hodin pohyb, předá informaci 
dispečinku. V případě dlouhodobější nepřítomnosti klienta v jeho byd-
lišti, např. hospitalizace, několikadenní návštěvy mimo domov apod., lze 
čidlo přepnout, a to poté informuje dispečink v případě narušení bytu 
jinou osobou (vloupání). Podrobnější informace o službách tísňové péče 
můžete získat na internetových stránkách Občanského sdružení ŽIVOT 
90 Jihlava http://www.zivot90-jihlava.cz/, se svými dotazy se můžete 
obracet na tel.: 567 211 695, nebo na e-mailové adrese info@zivot90-
jihlava.cz , případně na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Velké Meziříčí, tel.: 566 501 010.

Služby tísňové péče zvyšují pocit bezpečí osamělých seniorů a zdravot-
ně postižených občanů a pomáhají jim žít co možná nejdéle v přirozeném 
prostředí svého domova.                                                                -OSVZ-

Pravidelný poradenský den 
Sdružení obrany spot řebitelů 
(SOS) na živnostenském odboru 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
(v nové budově radnice – dve-

Dotaz pro SOS: Reklamace kozaček
V měsíci říjnu 2007 jsem si zakoupila zimní obuv, kterou jsem také 

používala. V  lednu 2008 jsem zjistila, že se u bot propadly obě paty, čímž 
se staly nenositelné. Jelikož jsem měla pokladní doklad, 22. 2. 2008 jsem 
si „dovolila“ boty v prodejně reklamovat. Bylo mi řečeno, že paty jsou 
opravdu prošláplé, ale že jsem měla přijít dřív. Do 3 měsíců se prý projeví 
závada a já jsem tuto dobu již překročila, že neví, jestli to půjde ještě 
opravit. Ale že když trvám na reklamaci, tak boty zašlou do opravny, kde 
mi to přilepí silikonem, ale nezaručí mi, jestli budu s opravou spokojena 
a bude se v nich dobře chodit. Také mi bylo řečeno, že jsem v botách cho-
dila, což jsem přiznala, protože to byl důvod, proč jsem si boty koupila. 
Zřejmě kdybych v nich nechodila, tak by se mi to nestalo. Prosím, poraďte 
mi, jak mám při této reklamaci postupovat. Nevím, jaká mám práva, ale 
domnívám se, že na obuv je záruka dva roky. Já jsem nedala boty k nim 
do opravy, ale na reklamaci. Nevím jak postupovat, pokud mi boty předají 
nějakým způsobem opravené, ale nebude se v nich dát chodit, což mi bylo 
naznačeno. Jelikož již za deset dní bych si měla pro opravené boty přijít do 
prodejny, velice ráda bych uvítala vaši radu, jak mám postupovat a na co 
mám právo. Předem vám velice děkuji za vaši radu a odpověď.             -ba-

ře č. 4) probíhá v pravidelném 
čt rnáctidenním cyklu, každý 
sudý týden v měsíci, vždy ve 
středu v neměnném čase od 14 
do 16 hodin.                          -živ-

prodejce především porušil 
informační povinnost ze zákona 
o ochraně spotřebitele (minimálně 
§9), kdy vás mylně informoval, 
že jste překročila dobu záruky o 3 
měsíce. Záruční doba je 24 měsíců, 
(nevztahuje se pouze na opotře-
bení věci, např. prošlapání obuvi 
stálým nošením, to už je otázka 
životnosti obuvi, žádná nevydrží 2 
roky, pokud se denně nosí). Pokud 
se jedná o propadnutí pat, pak by 
měl prodejce poslat obuv do jejich 
odborného servisu k posouzení, zda 
se nejedná o výrobní vadu. Občan-
ský zákoník § 616 jasně stanoví, že 
prodávající odpovídá kupujícímu za 
to, že prodávaná věc je při převzetí 
ve shodě s kupní smlouvou, tzn. že 
je bez vad. Pokud se závada objeví 
do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, 
považuje se (dle odst. 4) za rozpor 
s kupní smlouvou, existující již při 
převzetí zboží a posuzuje se jako 
vada neodstranitelná. Spotřebitel 
však závadu po jejím zjištění ihned 
a bezodkladně reklamuje, dalším 
nošením by se z ní mohla stát záva-
da neodstranitelná, tentokrát však 
ne vinou výrobce, ale spotřebitele. 
Důkazní břemeno v těchto prvních 
6 měsících je na prodejci, nikoliv 
na kupujícím. Prodejce je povinen 
uvést věc do stavu shody s kupní 
smlouvou, kupující má právo na to, 
aby prodejce bez zbytečného odkla-
du a bezplatně věc uvedl do stavu, 
odpovídajícího kupní smlouvě, a to 
podle požadavku kupujícího buď 

výměnou věci, nebo její opravou. 
Není-li takový postup možný, může 
kupující požadovat přiměřenou sle-
vu z ceny věci nebo od smlouvy od-
stoupit, tzn. navrácení kupní ceny. 
Až od 7. měsíce rozhoduje prodejce, 
zda zboží vymění nebo vrátí kupní 
cenu, nebo uvede koupenou věc 
do stavu shody s kupní smlouvou. 
Poněvadž neuplynulo 6 měsíců od 
data převzetí vašeho zboží, rozho-
dujete vy, zda budete požadovat 
opravu (uvedení zboží do bezvad-
ného stavu) nebo výměnu za nové 
zboží nebo navrácení kupní ceny. 
Rozhodně vám prodejce nemůže 
nabízet nekvalitní opravu obuvi 
ještě s tím, že v ní nebudete moci 
chodit, on je povinen ze zákona re-
klamaci vyřídit, a to dle §19 zákona 
o ochraně spotřebitele. Reklamace 
končí buď přijetím nebo zamítnutím 
nebo odstoupením od smlouvy, zá-
ruka se prodlužuje ze zákona vždy 
o dobu vyřizování reklamace. I při 
zamítnutí reklamace má spotřebitel 
pak možnost se bránit, může použít 
služeb soudního znalce, cesty ob-
čansko-právní, může se obrátit i na 
Českou obchodní inspekci, která 
sice do sporu nemůže vstoupit, ale 
dozoruje poctivost služeb a prodeje, 
má také sankční pravomoci. Nikdo 
však násilím nepřinutí prodejce, aby 
uznal reklamaci, ten je povinen re-
klamaci dle zákona o ochraně spo-
třebitele §19 rozhodnout o reklama-
ci hned, ve složitých případech do 3 
pracovních dnů.    (Pokr. na str. 6.)

DNES poradna SOS

SOS radí: Vážená paní,

(Pokračování ze strany 1.) „Úřad 
v současné době zvažuje výběr nej-
vhodnější formy realizace tohoto 
majetku. Jednou z variant je bezú-
platný převod nemovitosti – areálu 
bývalého autokempu Jestřábec 
– za účelem vybudování sportovně 
rekreačního zařízení pro zdravotně 
postižené,“ informuje Lenka Kolaří-
ková, ředitelka Územního pracoviště 
Brno ÚZSVM. V souvislosti s tím 
oslovil úřad město Velké Meziříčí 
jako orgán státní správy a kraj Vy-
sočina. Ty požádal o sdělení stano-
viska, zda uvedený záměr vybudovat 
v areálu zařízení pro sportovní a re-
habilitační vyžití handicapovaných 
sportovců je v souladu s plánova-
ným rozvojem sítě sportovních 
a rehabilitačních aktivit zdravotně 

Handicapovaní sportovci chtějí středisko pro relaxaci…
postižených osob. Rovněž jestli je 
uvedená lokalita pro uvažovaný zá-
měr vhodná a zda v případě vybudo-
vání zmíněného komplexu bude plně 
využitelný a využíván zdravotně 
postiženými. „O způsobu realizace 
výše uvedeného majetku bude kva-
lifi kovaně rozhodnuto až po obdr-
žení zmíněných stanovisek,“ dodala 
Lenka Kolaříková. „Abychom se 
mohli zaručit, že v areálu nevznikne 
komerční objekt, rozhodli jsme se, 
že o převod majetku požádá město, 
které jej následně převede HSC. 
Jedině tak můžeme dohlédnout 
na to, aby objekt sloužil skutečně 
handicapovaným sportovcům 
a nebyl využíván komerčně,“ uvedl 
k tomu místostarosta města Josef 
Komínek.      Martina Strnadová

Brezejčtí se radovali z peněz i dárků
(Pokračování ze strany 1.) Dalším překvapením večera byla i nová mo-
derátorská dvojice Hana Svobodová – Milan Dufek, která nahradila tu 
stávající (Z. Merunka – E. Jurinová). Pro první vicemiss H. Svobodovou 
ze Zadního Zhořce to byla premiéra, naopak M. Dufek patří mezi ostří-
lené moderátory. Vlastními silami si pořadatelé zajistili i doprovodný 
program, a to taneční vystoupení.  Toho se zhostily děti ze základní školy 
v Rudíkově spolu s dětmi z DS Březejc. Nabídly přítomným country tance 
a ukázku aerobiku. K tanci i poslechu hrála osvědčená velkomeziříčská 
kapela M.E.Š., která neopomněla přidat i netradiční „kousky“ pro ty, jež 
ovládají jive, cha-chu nebo blues a další.                                  Iva Horká

(Poděkování sponzorům čtěte na straně 9.)

Matka hledá pomoc pro syna – autistu
(Pokračování ze strany 1.) Žije ještě 
společně s mladším synem v pane-
lákovém bytě, což Milošovým 
potřebám právě neprospívá. „Když 
v bytě skáče, dělá rámus, souse-
dům se to samozřejmě moc nelíbí. 
Nemám s ním kam jít. Kdybychom 
měli aspoň malou zahrádku, kde by 
se Milda mohl proběhnout. Na ulici 
mi totiž utíká,“ zoufá si matka.
Autistické dítě mnozí považují za 

nevychované
Problémem diagnózy autismu je 
i to, že není vidět na první pohled. 
„Autistické dítě vypadá zcela nor-
málně. Podle jeho projevů je tak 
neinformovaná veřejnost, mnohdy 
i nejbližší rodina, často hodnotí 
jako nevychované. Obviňují jejich 
rodiče, zejména matky, ze zane-
dbání výchovy. To je však fatální 
omyl,“ vysvětluje Zuzana Šimková, 
ředitelka jihlavské základní školy 
speciální. Miloše popisuje jako vel-
mi milého chlapce, který i přes svůj 
handicap velice lpí na své rodině. 

Proto také matka odmítá rady, které 
občas slýchá, aby chlapce umístila 
do ústavu s celoročním pobytem. 
Stejně problematické je pro ni i ji-
né doporučení, totiž aby si Miloše 
ponechala doma. „Prý za ty peníze, 
co dostávám na Mildu ze sociálky 
a platím za ně týdenní pobyt ve 
stacionáři, s ním můžu zůstat do-
ma.Jenomže oni nepochopí, jak je 
to psychicky strašně náročné, a tím 
spíš v panelákovém bytě. Nedávno 
jsem se psychicky sesypala,“ podo-
týká Blanka Salašová, která má za 
sebou operaci. Po zákroku se ne-
mohla o syna pořádně starat. Prá-
vě tehdy jí citelně chyběla pomoc 
a peníze hlavně na asistenta, který 
by jí v takové situaci ulehčil. Ke 
všemu teď Miloš dostal zápal plic 
a musel zůstat doma. Blanka Sala-
šová pracuje na třísměnný provoz, 
a tak se teď přes den stará o syna 
a na noc chodí do práce. „Musím, 
kvůli penězům,“ konstatuje.

Martina Strnadová

Že ani pro lidi se zdravotním postižením na vozíčku není vyloučený tanec, 
dokazuje náš snímek.                                               Foto: Antonín Horký

Děti ze ZŠ Rudíkov a z DS Březejc společně zatančily country tanečky. 
Foto: Iva Horká Co je to vlastně autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentální-

ho vývoje. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. 

Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem po-

ruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. 

Duševní vývoj dítěte je v důsledku tohoto handicapu narušen 

hlavně v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. 

Autismus doprovází specifi cké vzorce chování. Stupeň závaž-

nosti poruchy bývá různý, od mírné formy až po těžkou.

Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poru-

chami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální 

retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné 

vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné 

intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy 

(např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní 

nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost 

soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.

Zdroj: www.autismus.cz

V areálu bývalého, dnes značně chátrajícího, autokempu Jestřábec by 
chtěli sportovci Handicap Sport Clubu vybudovat sportovní a relaxační 
komplex.                                                            Foto: Martina Strnadová

Foto: I. Horká
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OKÉNKO KRAJE

Nejen v televizním seriálu Ro-
dinná pouta se potkávali někteří 
herci, ale hrají spolu také na zájez-
dech. To v pořadu Rodinná pouta 
na cestách. Do Velkého Meziříčí 
zavítalo minulý týden několik 
herců a hereček, kteří buď v seri-
álu ještě pod někdejším názvech 
Rodinná pouta hráli, anebo ti, 
kteří se na televizní obrazovce TV 
Prima objevují i nadále. V součas-
né době už ale pod názvem Velmi 
křehké vztahy (VKV, neboli také 
„vékávéčka“). V divadelní hře Da-
vea Freemana Postel plná cizinců 
se na jevišti velkého sálu Jupiter 
clubu v úterý 26. února někteří 
představili. Například Miroslav 
Mejzlík (* 1951) v roli svérázného 
hotelového vrátného Karaka, jehož 
diváci ve Velmi křehkých vztazích 
znají jako inženýra Hynka Skálu. 
Spolu s ním do našeho města při-
jela také jeho seriálová partnerka 
Hanička Ziková, tedy herečka 
Petra Špindlerová (*  1972), kte-
rou režisér obsadil do divadelní 
role školené zdravotní sestry. Dále 
jsme mohli v roli nezkušeného 
ředitele hotelu sledovat Kryštofa 
Rímského, jenž v předchozí řadě 
seriálu ztvárnil Mirka Boháčka. 
V současné době už se ale VKV 
obešly bez něho. Stejně tak Jana 
Infeldová (* 1979), jeho seriálová 
sestra Markéta Boháčková, z obra-
zovek zmizela taktéž. Připomíná se 

tedy alespoň jako Simone ve zmí-
něné komedii, s níž herci objíždějí 
česká divadla. Představitelka role 
Kristýny z VKV, Silvie Koblížko-
vá (*  1985), „přifrčela“ do našeho 
města na motorce. To proto, že ji re-
žisér Roman Štolpa (* 1964) obsadil 
do role mladé rozverné manželky 
Brendy, vášnivé motorkářky. Po 
jejím boku Velkomeziříčští mohli 
vidět jednoho z klanu Rubešů, 
a sice Otto Kalluse (* 1976), který 

ve VKV hraje nejmladšího syna 
Františka Rubeše Filipa. Roztrha-
ného umělce, který se neustále opíjí, 
prohrává horentní sumy v kasinech 
a stále čeká na svoji malířskou 
múzu a dědictví. Tomáš Valík 
(* 1964), nesympatický uzurpátor 
Kučera z Rodinných pout, v Posteli 
plné cizinců předvádí své herectví 
v postavě puritánského, leč záletné-
ho Claudea.

Režisér představení Roman 

Štolpa, kterého diváci v Rodin-
ných poutech poznali jako doktora 
Martina Lišku, se rozhodl obsadit 
role v protipólu postavám ze seri-
álu. A tak ti, kteří se „zapsali“ do 
divákových srdcí jako miláčci, jsou 
v divadelní hře naopak představi-
telé záporných postav, a naopak. 
Ztřeštěná veselohra ukázala, co 
všechno se může stát, když si man-
želé vyjedou na dovolenou někam, 
kde si nezajistili ubytování, anebo 
když chce milující manželka potěšit 
svého chotě tím, že za ním nečekaně 
přijede na místo jeho „služebního“ 
pobytu. Ten pochopitelně nečekal 
na svoji ženu, ale na – jak jinak než 
– přitažlivou a mladou milenku. 
Všichni se pak sešli v poněkud 
podivném hotelu, kde je ředite-
lem ustrašený mladíček, který se 
potřebuje všem zavděčit. Vrátného 
mu dělá zkušený, sebejistý a notně 
vychytralý zaměstnanec podni-
ku. Protože v hotelu zná každý 
kout dokonale, neboť je letitým 
pracovníkem, umí z toho docela 
slušně těžit. Jeho jedinou slabinou 
je, že se neumí pořádně domluvit, 
protože pochází z cizineckých legií. 
Mistrná kaskáda zápletek diváky 
dobře baví, aktérům dá však notně 
zabrat. Ale ačkoliv je Freemanova 
hra chvílemi až nelítostná, přece 
jen se zařadila do rodu „hodných“ 
komedií, kde nechybí inteligentní 
zábava.                           Iva Horká

Zastávku si Rodinná pouta na cestách udělala také ve Velkém Meziříčí

Seriáloví herci se sešli v Posteli

Až 800 tisíc korun uvolní letos 
kraj Vysočina na pořádání a organi-
zaci soutěží i výstav zaměřených na 
zemědělskou prvovýrobu. Účelem 
této podpory je přiblížit agrární 
sektor široké veřejnosti. Podle vý-
zvy č. 2/2008 – zemědělské akce, 
která umožňuje podporu zaměře-
nou na zvyšování odborné úrovně 
subjektů v sektoru zemědělství, 
mohou příjemci podpory žádat až 
o 90 % způsobilých výdajů (mini-
málně 5 tisíc korun, maximálně 100 
tisíc korun). Žádosti mohou podávat 
právnické osoby, které jsou založe-

ny k nepodnikatelským účelům, tj. 
občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti nebo zájmová 
sdružení právnických osob. Žádosti 
o poskytnutí fi nančního příspěvku 
mohou zájemci předkládat od 20. 
února do 20. března 2008. Podrobné 
informace jsou na www.kr-vysoci-
na.cz. Stejným způsobem mohli 
už v první výzvě žádat v minulém 
roce i včelaři na vybavení nebo 
dovybavení zařízení sloužících pro 
výuku dětí nebo mládeže v oboru 
včelařství. Pro ty bylo vyčleněno 
500 tisíc korun.                       -svat-

Kraj letos uvolní 800 tisíc 
na propagaci zemědělských akcí

Stanovisko kraje Vysočina
k zajištění základní dopravní 

obslužnosti v roce 2008
Na území kraje Vysočina zajišťuje základní dopravní obslužnost 

celkem 22 autobusových dopravců a dva železniční dopravci. Kraj 
Vysočina navýšil oproti loňskému roku dotaci na úhradu prokazatelné 
ztráty v autobusové i drážní dopravě o cca 10 milionů korun, což odpo-
vídá stanovené meziroční infl aci. Zvýšenou dotaci na zajištění základní 
dopravní obslužnosti, tedy 255 milionů korun, odmítly akceptovat pouze 
České dráhy, které od kraje požadovaly navíc dalších 15 milionů korun. 
Po nesouhlasném stanovisku kraje s požadavkem Českých drah o dal-
ším navýšení dotace a obtížných jednáních se kraji Vysočina nakonec 
podařilo vyjednat snížení požadavku o 10 milionů korun. Bohužel zbý-
vajících 5 milionů korun se projeví ve snížení rozsahu základní dopravní 
obslužnosti. Optimalizace železniční osobní dopravy v kraji se dotkne 
především vlakových spojů mimo dopravní špičku, v nočních hodinách 
a o víkendech. V žádném případě nebudou rušeny celé regionální tratě, 
optimalizace nemá žádný vliv na vlaky, které vozí děti do školy a dospělé 
do zaměstnání. Ve všech případech jde o nejméně využívané spoje, který-
mi cestuje minimální počet pasažérů. Není výjimkou, že v celé vlakové 
soupravě seděl pouze jeden cestující. Od 3. března 2008, kdy začne platit 
upravený jízdní řád Českých drah, bude zcela zrušen pouze jeden vlakový 
spoj, ostatní spoje budou zrušeny pouze na některých úsecích a některé 
budou pouze omezeny v jízdě, tzn. nepojedou například v sobotu nebo 
v neděli. Kraj je připraven v případě potřeby zajistit přepravu občanů 
novými autobusovými linkami v tzv. zkušebním provozu, na jehož fi nan-
cování se zpočátku podílejí kraj i obec. Pokud se ukáže, že je autobusový 
spoj dostatečně vytížen, pak je zařazen do základní dopravní obslužnosti 
a jeho fi nancování přebírá pouze kraj. Bohužel platí, že v současné době 
díky dopravní politice státu jezdí autobusoví dopravci za třetinu nákladů 
ve srovnání s náklady v osobní drážní dopravě. Ve prospěch autobusů 
mluví i to, že staví v centru obcí, mohou velmi snadno měnit trasy podle 
potřeb cestujících i aktuálních skutečností. Patrně i proto na autobusovou 
dopravu přispívají ze svých rozpočtů i obce (jde o tzv. ostatní dopravní 
obslužnost), na železniční dopravu přispívá pouze kraj.

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Už příští rok by rodiny z Vy-
sočiny mohly čerpat slevy na 
kartu rodinných pasů i v Dolním 
Rakousku. V pondělí 25. února 
se zástupci kraje Vysočina v čele 
s Jiřím Vondráčkem, radním pro 
oblast sociálních věcí, komunitního 
plánování a neziskových organizací 
a zástupci Dolního Rakouska, do-
hodli na vzájemné spolupráci na 
projektu rodinných pasů. Ofi ciální 
smlouva by měla být podepsána 
ve druhé polovině dubna. „Jsem 
velmi rád, že se podařilo spolupráci 
s našimi rakouskými sousedy do-
hodnout a nyní už můžeme pokra-
čovat v krocích vedoucích k jejímu 
praktickému naplnění. Vzájemná 
uznatelnost rodinných pasů v kraji 
Vysočina a v Dolním Rakousku je 
dalším krokem k prohloubení naší 
spolupráce a domnívám se, že při-
spěje i k obousměrnému rozvoji tu-
ristického ruchu v obou regionech. 
Na společný projekt bychom chtěli 
získat prostředky z Evropské unie, 
konkrétně z iniciativy Interreg,“ 

prohlásil po návratu z Rakouska 
radní Jiří Vondráček. Z evrop-
ských peněz by měly být hrazeny 
náklady spojené s uzavíráním 
dodatků smluv s dolnorakouskými 
poskytovateli slev, propagační ma-
teriály i některé jednorázové akce 
pro držitele rodinných pasů. V kraji 
Vysočina je do projektu rodinných 
pasů zapojeno přes 4 000 rodin. Od 
příštího roku by pak každá rodina 
z našeho kraje, která vlastní rodin-
ný pas, mohla čerpat slevy nejen na 
Vysočině, v kraji Jihomoravském 
a Olomouckém, ale také za hrani-
cemi České republiky na Slovensku 
a nově i v Dolním Rakousku.

Přehled poskytovatelů slev a dal-
ší informace o rodinných pasech lze 
najít na www.rodinnepasy.cz
Údaje potřebné pro registraci:

– Jméno rodiče (rodičů) 
– Adresa trvalého bydliště vč. PSČ 
– Jména dětí a rok jejich narození 
– E-mail, případně telefonní číslo 

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Kraj Vysočina a Dolní Rakousko 
se dohodly 

na projektu rodinných pasů

Petra Špindlerová coby Hanička Ziková ze seriálu Velmi křehké vztahy 
se představila spolu s některými dalšími herci zmíněného seriálu také 
divákům ve Velkém Meziříčí, a to ve hře Postel plná cizinců. Na snímku s ní 
je Otto Kallus, seriálový Filip Rubeš.           Ilustrační foto: Topart media

(Pokračování ze strany 2.)
Míry nebyly důležité, celkový vzhled a dojem ano

Hana Svobodová svoje míry nezná, protože Michaela Maláčová, která 
soutěž Česká Miss pořádá, žádná taková čísla nevyžaduje. „Ona říká, že 
se koukne a vidí, jaká ta holka je. K tomu nepotřebuje, kolik centimetrů 
má přes prsa či v pase. Pokud má dívka hezký obličej a souměrnou po-
stavu, má šanci,“ popisuje způsob výběru krásek rodačka ze Zhořce. Pro 
to, aby H. Svobodová měla takovou štíhlou postavu, jakou má, musí ale 
něco dělat. Především se musí hlídat v jídle. „Nejím hranolky, ani pizzu, 
nejím svíčkovou s osmi knedlíky a taková ta těžká jídla. Preferuji těsto-
viny, rýži, zeleninu, jogurty a podobně. Spíš zdravé pokrmy. Ale hlavně 
sportuji. Líbí se mi totiž zpevněné postavy, takže chodím do posilovny, 
tančila jsem závodně hip-hop a tanci vůbec se chci věnovat. Zajímají 
mne latinskoamerické tance. Ty mě 
baví a navíc je to dobrý prostředek 
k udržování fyzické kondice i hezké 
postavy. Uvažuji třeba i o józe.“

Úspěšná studentka má ráda tanec, 
hudbu, především klavírní koncerty. 
Přiznává, že moc nečte, protože si 
v současné době vystačí s odbornou 
literaturou na právnické škole. Ráda 
cestuje, miluje výstavy obrazů a psy-
chologické fi lmy. Takové ty, při nichž 
musí přemýšlet. „Americkou komedií 
občas také nepohrdnu, ale jen tak pro 
odreagování. Jinak ji nemusím.“
Soustředění v Thajsku bylo náročné

Celkem se do zmíněné soutěže 
přihlásilo tisíc pět set dívek. Do se-
mifi nále postoupilo kolem padesáti 
a do finále potom už jenom oněch 
12 a k tomu tři náhradnice. (Ty se 
nakonec ke slovu vůbec nedostaly.) 
V semifi nále měly soutěžící krásky 
povinnou volnou disciplínu, která 
potom na televizních obrazovkách 
nebyla. (Nahradilo ji pózování se zví-
řaty.) H. Svobodová si vybrala sestavu 
z cvičení bojového umění tai-boe, ale 
protože ji potom „zchvátila“ horečka, 
musela přistoupit ke změně. Porotcům tedy nakonec zarecitovala vlastní 
báseň, recesi na Miss. „Kupodivu se veršíky líbily, což mě potěšilo, protože 
jsem měla obavy, zda ji porota přijme,“ podotkla první vicemiss.

Všech dvanáct dívek se potom vydalo na čtrnáctidenní soustředění 
do Thajska. Pobývaly na čtyřech místech – v Bangkoku, Pathayi a na 
ostrovech Phuket a Phi Phi. Pořizovaly fotky, například do kalendářů, 
natáčely medailonky, které pak běžely v televizi během přímého přenosu, 
a podobně. „Měly jsme docela dost práce a spaly jsme tak čtyři hodiny 
denně. U moře jsem byla jenom jednou, takže žádný výlet se nekonal. 
Ale viděly jsme spoustu krásných míst, vyzkoušely jsme si i takové věci, 
které bychom nepoznaly, kdybychom tam byly soukromě. Účastnily jsme 
se krásných večeří na pláži, setkaly se s tamní ministryní, s místním 
guvernérem, tancovaly jsme jejich tance, přičemž jsme byly oděné do 
thajských národních šatů, absolvovaly jsme noční prohlídku Bangkoku 
v malých taxících a také třeba travesti show. Mám Thajsko ráda, a Asii 
vůbec. Co mě nepříjemně překvapilo, to byl Bangkok a některé jeho ulice. 
Jsou příšerně špinavé, lidé na nich leží, chodí bez bot, vpodstatě celých 
čtyřiadvacet hodin denně v tom žijí. To mi připadalo skutečně hrozné 
v porovnání s tím, jak si tady žijeme my. Ale i přesto na mě působili, 

První vicemiss Hana Svobodová potřebuje ke svému životu přírodu i Prahu

Chvilku vesnice, chvilku město
že jsou asi šťastní, neustále se usmívali a byli milí,“ hodnotila místní 
obyvatele. Ovšem přítele by si tam Hanka nevybrala. „Jsem raději na 
ty Evropany,“ řekla s trošku omluvným úsměvem.

Počasí bylo podle Hančina sdělení nádherné, ale jeden večer se nad 
ostrovem Phi Phi přehnala neuvěřitelně silná bouřka, takže dívky z toho 
byly vyděšené. „Vzpomněly si na tsunami. Já jsem to nezažila, protože jsem 
zrovna na tom ostrově nebyla. I když je tam krásně, žít bych tam trvale 
nechtěla,“ svěřila se vicemiss. Včetně štábu a soutěžících čítala celá česká 
výprava asi třicet lidí. Jen Michaela Maláčová chyběla. Nejspíš proto, že 
má malé miminko, které vyžaduje její přítomnost „na plný úvazek“.

Velký boj svedly dívky ve fi nále
Po thajském soustředění čekal na budoucí „missky“ týdenní odpo-

činek a poté už se v hotelu na ruzyňském letišti začaly připravovat na 
velké fi nále. Poslední úpravy modelů, 
zkoušky plavek, šatů, které pro fi na-
listky ušilo dvanáct různých módních 
návrhářů. Pro Hanu Svobodovou mo-
del à la Kleopatra navrhla Gruzínka 
Irma Manjgaladze. „Protože jsem se 
zmínila, že miluju Kleopatru, tak šaty 
potom byly inspirovány právě slav-
nou královnou. Koruna i náušnice 
byly hodně těžké. A ty holé boky mi 
též nedovolovaly nějaké moc odvážné 
pohyby.“ Hanka má ráda sportovně-
-elegantní módu. Do večerních šatů se 
obléká výhradně, když je to zapotřebí, 
hlavně na společenské akce, které musí 
absolvovat. Cena večerních šatů pro 
dívky se pohybovala kolem sta tisíc 
korun. Příprava na finálový večer 
byla podle slov H. Svobodové náročná, 
hlavně choreografi e a práce s kamerou 
a režisérem, aby všechny pokyny do 
sebe přesně zapadaly a dívky potom na 
pódiu působily přirozeně a sebejistě.

Mezi „misskami“ panovaly 
rivalita i intriky

I Hanka Svobodová, stejně jako 
vítězka Eliška Bučková, přiznává 
určitou rivalitu mezi finalistkami. 

„Začalo to už v Thajsku, takové intriky a ty závistivé řeči, proč ta je víc 
v novinách než ta, a podobně. Ale proč tomu tak bylo, soudit nehodlám. 
Kdybych však řekla, že vztahy byly růžové, lhala bych. A stejně by mi 
nikdo nevěřil.“ 

Čeká ji byt v Praze a další milé vymoženosti
Tři nejkrásnější dívky byly obdarovány. Například Hanka Svobodová 

získala roční pronájem bytu ve Zbraslavi u Prahy a taktéž roční proná-
jem auta (s vlastním podpisem). Úpravu vlasů, kosmetiku, fi tcentrum, 
solárium a pitný režim zdarma taktéž na rok, dále masáže v hodnotě 
10 tisíc korun, poukázku na nákup zboží za třicet tisíc korun u Bati. 
„Z toho mám obzvlášť velkou radost, protože kabelky a boty, to je moje. 
Potěšil mě i trénink golfu zdarma, který nás naučí hrát.“ Šperky byly 
také příjemným dárkem. 

Zatím je bez přítele
Ač krásná a chytrá dívka, v současné době nemá přítele. Rozešla se 

s ním loni před tím, než se přihlásila do soutěže. To také rozhodlo o její 
účasti v ní. „Říkala jsem si, že když jsem teď sama, tak to zkusím,“ dodala 
Svobodová. Připouští ale, že nyní se jí bude možná těžko hledat spolehlivý 
partner, který to s ní bude myslet opravdu upřímně.                Iva Horká

Čerstvá první vicemiss soutěže Česká Miss Hana Svobodová přijala 
pozvání Jupiter clubu a spolu s ředitelem Milanem Dufkem modero-
vala Charitativní ples, který se konal minulý pátek.    Foto: Iva Horká

Vichřice řádila i na Velkomeziříčsku
Od 1. do 3. 3. 2008 museli hasiči vyjíždět k 61 událostem na Žďársku, 

z toho jich bylo 56 klasifi kováno jako technická pomoc – šlo především 
o odstraňování popadaných stromů v souvislosti s řáděním větrné smršti. 
Hasiči zasahovali u spadlých stromů například ve Velkém Meziříčí, Velké 
Bíteši, Netíně, Křoví, Pikárci, Svinech,  Moravci, Vlkově či Blízkově. 
V Dolních Heřmanicích pak museli ke spadlým drátům elektrického vede-
ní. Zásahy se konaly jak ve dne, tak v noci.                               Zprac.: -ivh-
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Poctivé a posmutněle krásné písničky
V sobotu 8. března bude od 18.30 hodin v Husově domě hrát a zpívat 

Slávek Klecandr – zkušený písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny 
Oboroh. Co o něm napsali jiní? „A když se vám někdy podaří slyšet Slávka 
živě a samotného, budete překvapeni, kolik muziky dokáže ještě dnes jeden 
člověk s kytarou udělat.“ (Milan Tesař, redaktor Rádia Proglas). „Jen pro 
dospělé! Tak stojí psáno na časopisech, které přitahují šestnáctileté panice. 
Protože fyziologicky jsou jim ty obrázky venkoncem teoreticky jasné, mají 
pocit, že vlastně chápou, co je svět dospělých. Nevědí, že to celé je jen 
reklamní tah, a že ty obrázky jsou schválně takové, aby je chápali i v šest-
nácti. Mám někdy obavy, že i většina muziky (a kumštu vůbec) je dělána 
tak, aby zpívala a hrála o záhadných věcech dospělým způsobem, který bez 
problémů pochopí i šestnáctiletí, s barvotiskovými zápletkami, přehledně 
a s jednoznačnými obrazy. Ve skutečnosti je svět nejednoznačný, ale přitom 
se spoustou podivuhodných harmonií, zvláštních příběhů a útržků. Každý 
pokus vypovědět o něm dospěle si vyžaduje mnohem víc poctivosti a po-
smutnělou krásu, kterou nakonec najdete, neprodáte na titulních stranách 
obscénních časopisů. Přesto stojí za to ji objevovat. Jsem rád, že se to Sláv-
kovi Klecandrovi (a jeho přátelům) podařilo a těším se z toho. A když přijde 
někdo na návštěvu, nemusím nic trapně schovávat za zády.“ (Jiří moravský 
Brabec o sólovém albu S. Klecandra Protější břeh v časopise Folk a country.)

O podobě svých koncertů mi Slávek Klecandr napsal toto: „Sólové 
vystupování mi – na rozdíl od hraní s kapelou – umožňuje volný pohyb 
v čase své muzikantské historie. Znamená to, že můžu hrát písně z raného 
období Oborohu a z ještě starších časů, stejně jako skladby z nového alba, 
případně ty úplně nejnovější, které by měly časem tvořit obsah buď mého 
příštího sólového alba, nebo dalšího CD naší skupiny. A samozřejmě mohu 
kdykoli sáhnout po ledačems, co lze nalézt mezi tím. Ačkoli má každý kon-
cert jisté proporce a stavbu, lze jej okamžitě přizpůsobovat situaci, náladě 
a prostředí. Svou roli při výběru písní hraje samozřejmě i období, v němž 
se právě koncert odehrává. V čase adventním nebo vánočním, navíc třeba 
v sakrálním prostoru, vystoupení vypadá jinak než uprostřed léta pod širým 
nebem na festivalu na plovárně. Koncertuji s pomocí kvalitní aparatury, 
několika různých kytar a foukacích harmonik. Jde mi o to, aby na mých 
sólových recitálech i u písní známých z nahrávek s Oborohem nebo s jinými 
muzikantskými přáteli nespadla instrumentální stránka do roviny jednodu-
chých doprovodů, nýbrž aby sama o sobě nesla hudební sdělení.“

Přijďte, nebudete určitě litovat. Pro mne je Slávek Klecandr zkrátka 
„pan muzikant“ a už se na jeho písničky moc těším!       Pavel Janošík

(Pozvánku najdete též na straně 10.)

Loňský rok byl pro obec Dolní 
Heřmanice výjimečný, jelikož se 
zde, po 17 letech, narodil rekord-
ní počet deseti malých občánků. 
V neděli dne 24. 2. uspořádalo 
obecní zastupitelstvo jejich slav-
nostní přivítání, které proběhlo 
v malém sále obecního domu. Po 

zdravici a krátkém projevu paní 
místostarostkyně a pana starosty 
obdrželi malí „Heřmaňáci“ a jejich 
maminky hodnotný pamětní dárek 
a kytičku. Výjimečnou událost 
podpořily svým zpěvem a recitací 
žákyně základních škol.

-nkr-

Dolní Heřmanice vítaly
nové občánky

V těsné blízkosti okresních 
hranic, totiž z našeho pohledu již 
kousek za nimi, se severozápadním 
směrem od Žďáru nad Sázavou na-
chází významné ložisko rud železa 
a barevných kovů – Staré Ransko. 
Zde se až do roku 1989 tyto průmys-
lově významné suroviny skutečně, 
a to od r. 1966 ve velkém, těžily. 
Lokalita se nazývá „Obrázek“ nebo 
též „U obrázku“ a nalezli byste ji 
uprostřed velkého a dlouhého lesa, 
jenž je součástí Chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy. Zde byla 
v roce 1960 vyhloubena nová jáma 
Tereza, která dosáhla „ponoru“ 194 
metrů a průměru 3,5 m; později 
byla osazena ocelovou těžní věží 
a roku 1966 zde Národní podnik 
Rudné doly Příbram/závod Kutná 
Hora zahájil pravidelnou těžbu 
měděných a zinkových, ale v malé 
míře také niklových a kobaltových 
rud. Kromě nich se tu vyskytuje 
také železná ruda limonit (hně-
del). Zdejší horniny jsou známé 
polymetalickou mineralizací – čili 
bohatým zrudněním, a to ve smyslu 
druhové pestrosti. Z rudných mine-
rálů převládá pyrhotin a pentlandit, 
dále se tady nalézají chalkopyrit, 
sfalerit, pyrit, cubanit a jiné. Měď 

je součástí chalkopyritu a cuba-
nitu, zinek je ve sfaleritu, nikl se 
nachází v pentlanditu a pyrhotinu, 
kobalt v kobaltopyritu a pentlanditu 
– a onen posledně jmenovaný nerost 
zde v sobě má, no jen považte, také 
stopy platiny a palladia, zatímco ve 
zdejším chalkopyritu byly zjištěny 
nepatrné obsahy stříbra a zlata. 
Skutečně větší význam zde však 
měla hlavně exploatace rudných 
nerostů příslušných mědi a zinku. 
Roční těžba se pohybovala asi 
okolo 51 000 tun rudniny s kov-
natostí 2,7 % zinku a 0,57 % mědi. 
V mezidobí let 1966–1989 zde prý 
bylo vydobyto přes jeden milion 
tun rud. Ty se zpracovávaly v dr-
tičce a pak se tato komodita vozila 
nákladními auty do rudné úpravny 
Turkaňk u Kutné Hory. Surovina 
prý to byla vysoce kvalitní a bez 
škodlivých příměsí, jako je síra 
apod. Zvláštní je, že u Ranska 
těžené kovy jdou v Mendělejevově 
periodické tabulce prvků hned po 
sobě, i když co do místní bohatosti 
či těžební důležitosti spíš přesně 
obráceně: 26 železo Fe – 27 kobalt 
Co – 28 nikl Ni – 29 měď Cu – 30 
zinek Zn.

Pokračování příště.            -vp-

Malý seriál lokální mineralogie (12)
Staré Ransko I

Z poradny EFT – tentokrát 
o vzniku EFT

Dnes bych vás, vážení čtenáři, ráda seznámila s tím, jak terapeutická 
metoda EFT vlastně vznikla, jde totiž o velmi zajímavý příběh.

Již před více než 20 lety působil v Americe renomovaný klinický psy-
cholog dr. Roger Callahan. Už asi rok se bezvýsledně snažil pomoci 
jedné ze svých klientek, Mary, která trpěla celý život silným, fobickým 
strachem z vody. Už pouhý pohled na vodní hladinu pro ni byl trauma-
tem a několikaminutovou sprchu vždy provázely úporné bolesti hlavy. 
V noci Mary navíc trpěla nočními můrami. Kromě klasické psychologie 
se dr. Callahan zajímal i o tradiční čínskou medicínu. Když mu Mary 
jednou při konzultaci řekla, že jí ten strach leží v žaludku, rozhodl se 
udělat experiment, při kterém všechny své znalosti zužitkoval. Poradil 
totiž Mary, aby se na ten svůj strach soustředila a ukázal jí bod na jejím 
těle, na který si při tom měla ťukat. Dovedete si asi představit, jaké 
bylo jeho překvapení, když Mary po několika minutách prohlásila, že 
je strach pryč. A hned to také udivenému psychologovi dokázala tím, 
že se vypravila k nedalekému bazénu, kde si na sebe s radostí stříkala 
vodu. Ano, působilo to opravdu jako zázrak, tím spíše, že fobie ani noční 
můry se Mary už nikdy nevrátily. Doktora Callahana tehdy ovšem čekalo 
ještě hodně práce, pokusů a bádání, než Americe představil svoji novou 
ucelenou terapeutickou metodu TFT, která byla svou úspěšností v léčbě 
psychických problémů nepřekonatelná. Jeho základním objevem bylo 
zjištění, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem 
energetickém systému. Callahanovu metodu TFT vystudoval později 
klinický hypnoterapeut Gary Craig, který ji obohatil o poznatky ze své 
praxe, navíc ji zjednodušil a zefektivnil. Tak vznikla metoda EFT, jejíž 
velkou výhodou je univerzálnost a která se dnes používá na různé aspekty 
lidského života v podstatě bez omezení. Pokud vás tyto alternativní meto-
dy léčení zaujaly, můžete si vyhledat další informace – např. na prvních 
českých internetových stránkách věnovaných EFT: www.eft.cz.

Zdeňka Polášková, certifi kovaná terapeutka EFT

PORADNA EFT

Příběhy ze záchranné služby
Pěkná smrt na špatném místě aneb Nemohl by umřít jinde?

Řítili jsme se s naším terénním záchranářským vozem po kolejích 
směrem k nádraží jednoho většího města. Sice k místu náhlého bezvě-
domí v nádražácké ubytovně vedla poměrně slušná cesta, ale protože 
po povodních onoho roku dostala krajská záchranka terénní vozidlo pro 
zvládnutí eventuálních složitějších situací, musel se teréňák taky využívat 
pro běžnou praxi. A tak se často nelogicky a nesmyslně nasazoval i tam, 
kam se dalo dojet běžným záchranářským vozem. Ale nechť! Logiku 
v tomhle „divným“ světě nehledej, a tak jsme sice nadávali, ale to bylo 
asi všechno, co jsme mohli za tehdejšího vedení záchranky dělat. Nyní 
mi dovolte na chvíli příběh přerušit – nakonec, cesta po kolejích chvíli 
trvá… Takže než dokodrcáme, malinko zavzpomínám. Slovo bude o věře 
a nevěře. Moji rodiče byli spolu přes padesát let, vytvořili nám – dětem 
– pěkný domov a pokud vím, celých padesát let si byli věrni. Na druhé 
straně, polygamie, touha rozsévat své sémě do šířky po okolí, je prý 
samcovi dána od přírody a týká se samozřejmě i člověka. Rozsévání 
je určitě věc příjemná, ale i dnes, v době vysoké tolerance, co se týče 
manželských vztahů, je spojena s určitým rizikem. Přinejmenším s tím, 
že kvůli pár vteřinám vrcholového zážitku se zničí to, co se budovalo 
mnoho let a co dávalo pocit sounáležitosti a jistoty všem členům rodiny. 
Starším pánům, kteří nabyli dojmu, že svou vizáží a inteligencí získali 
o mnoho let mladší přítelkyni, která je ve všech ohledech dokonalejší 
než stárnoucí a unavená manželka, takže těm pánům doporučuji se nej-
dříve podívat do zrcadla a pak uvažovat, zda ony sympatie sličné mladé 
slečny přece jenom nepatří více jejich šrajtofl i, nežli jejich osobnosti. 
A pak je potřeba se také přenést o rok dopředu a pak ještě třeba o 10 let 
dopředu. A zapnout vyšší nervovou soustavu a zeptat se sám sebe, zda 
skutečně tohle kuře mně třeba jednou bude utírat pozadí, až již nebudu 
moci udržet svěrače v patřičném napětí… Tak toto jsou morální rizika 
nevěry, ale jsou i rizika fyzická. Starší páni již nemusí být zcela ve formě. 
Sice pohled na krásné, neopotřebované tělo mladé přítelkyně v nich ještě 
vyvolá vzedmutí hladiny adrenalinu a zapojení míšních refl exů, ale výkon 
je to pro ně tak nadlidský, že se dostávají do role trubců – samičku sice 
oplodní, ale vzápětí umírají!!! Smrt je to určitě pěkná, literárně dokonale 
ztvárněná v románu Zvonokosy, ale i v malých českých poměrech k ní 
občas dochází… A o tom je i příběh mladé nádražačky a jejího o mnoho 
let staršího ženatého milence. Ale to ještě netušíme!

Necháme náš teréňák dokodrcat až před ubytovnu. Vlítneme dovnitř 
a nalézáme zde vzlykající, zjevně nedokonale a urychleně oblečenou 
mladou dámu. Na kanapi vedle ní leží mírně obtloustlý, značně proše-
divělý a jednoznačně zcela neoděný mužský, jasně bez známek života. 
Jeho rychlé ohledání nám potvrdí to, co již po letech praxe na záchrance 
tušíme na první pohled – chlapík je mrtev, a to již takovou dobu, že nemá 
cenu se o něco pokoušet. Nastává smutná a vždycky velmi nepříjemná 
povinnost sdělit to příbuzným, či alespoň těm, kteří se zemřelým byli 
naposledy. Mladici naši zpráva rozvzlyká ještě o stupínek výše, ale vzápětí 
nás uzemní svým dotazem – ježíšimarjá, to bude průser, nemohli byste 
to zařídit, aby umřel někde jinde a sám???!!! Chápejte, já jsem vdaná 
pár měsíců a Franta má… měl taky svou ženu, ježíšmarjá, to je průser… 
že to nějak půjde udělat???!!! Z mladé ženy pak vyplynulo, že sice má 
manžela a má ho ráda, tohle ale bylo něco úplně jinýho, Franta byl na 
ni tak hodnej, jenom jí tady neměl umřít, s tím nepočítala… Nezbývalo 
mně, než mladé paní přivodit další zklamání – rozhodně nelze falšovat 
ofi ciální záchranářské dokumenty a ani policii v tomto případě nelze vy-
loučit! Marně jsem přemýšlel, jak dámě pomoci. Holt pěkná smrt, ale na 
blbým místě! Něco mně ale říká, že tahle mladá paní bude nějakou dobu 
svému manžílkovi určitě věrná…                                                            -K-

Spokojená dětská srdíčka v Hrbově
Nedělní odpoledne 24. února 2008 v Hrbově patřilo tentokrát dětem 

a jejich dětskému karnevalu. Sbor dobrovolných hasičů Hrbov-Svařenov 
uspořádal v místním kulturním domě dětské odpoledne plné soutěží, leg-
race a sladkých odměn. Součástí karnevalu bylo samozřejmě i vyhlášení 
nejlepších karnevalových masek a také překvapení na závěr v podobě 
obdarování dětí skákacími míčky. Celé odpoledne moderovali šášové 
v režii Lenky Pacalové, hudební doprovod zajistil Jan Kieč. Spokojení 
diváci dospěláci, rodiče a spokojené děti děkují pořadatelům za krásné od-
poledne. Fotografi e k nahlédnutí na – www.hrbov-svarenov.czweb.org

Miroslav Zezula – Komise pro místní správu

O svých dobrodružných cestách 
po exotických zemích vyprávěla 
Klára Dvořáková velkomeziříč-
ským genealogům. O svých zážit-
cích z Peru a Bolívie hovořila na 
přednášce, kterou pořádala Vlas-
tivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu ve Velkém Mezi-
říčí v závěru ledna letošního roku. 
Cestovatelka strávila v uvedených 
zemích několik týdnů v létě roku 
2007 a přivezla si odtamtud kromě 
nepřeberného množství fotografi í 

Budou chodit Dopisy z Peru
také zajímavé postřehy a dojmy. 
S těmi se prostřednictvím našeho 
týdeníku podělí i s našimi čtenáři. 
Formou dopisů, které autorka psala 
z ciziny domů a poskytla je k pu-
blikaci našim novinám, se můžete 
alespoň částečně „podívat“ do nám 
vzdálených končin světa. Seriál 
o devíti částech a jedné bonusové 
s fotografiemi najdete na strán-
kách týdeníku Velkomeziříčsko 
pod názvem Dopisy z Peru. 

-ivh-

Neděle 9. 3. Úvodní mše svatá: Netín 
8.00 – Bory 9.30; Misijní kázání a po-
žehnání – Netín 14.00 – Bory 16.00; 
hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“ 
Netín 15.30 – Bory 13.30
Pondělí 10. 3. – pátek 14. 3. Netín 
– Mše svatá ve farním kostele – 7.00 
a 18.00; Stavovská promluva ve farním 
kostele – 19.00; Mše svaté v kapli 
Panny Marie Sedmibolestné (nad 
hrobkou) – 15.15 pro děti, 17.00 pro 
mládež. Bory –Mše svatá ve farním 
kostele – 9.00 a 16.30; Stavovská 
promluva ve farním kostele – 17.30; 
Mše svaté v kostele sv. Jiljí v Dolních 
Borech – 16.30 pro děti, 18.30 pro 
mládež. Stránecká Zhoř – Postní ká-

zání v 9.00; Mše svatá a po ní misijní 
kázání v 17.00.
Mše svaté v obcích: Kochánov v pon-
dělí 10. 3. v 19.00; Radenice v úterý 
11. 3. v 16.30; Sklené ve středu 12. 
3. v 16.30.
Sobota 15. 3. Svátost nemocných 
v Netíně v 8.00 a v Borech v 10.00; 
Závěr misií a stavění misijního kříže; 
Stránecká Zhoř 13.00; Netín 15.15; 
Bory 18.00.
Toto jsou jen hlavní body, více v misij-
ním zpravodaji a ve vývěskách. Vyu-
žijte toho, že jsou prázdniny. Všechny 
zve Jan Peňáz, kněží, bratři a sestry 
z Fatymu (farního týmu) z Vranova 
nad Dyjí.

Program lidových misií v Netíně a v Borech

Postřehy z veřejné schůze
Českého svazu ochránců přírody

V pondělí 25. února se uskutečnila v zasedací místnosti městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí veřejná členská schůze Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody. Předseda Arne Němec při jejím zahájení přivítal 
všechny přítomné, zvláště pak tajemníka městského úřadu ing. Stanislava 
Rosu a vedoucího odboru životního prostředí ing. Jiřího Zachara. Ve svém 
vystoupení zhodnotil činnost organizace v uplynulém roce a vzpomněl 
seminář Řeka pro život, Vítání ptačího zpěvu, Biojarmark, Ekoforum. 
Ve svém vystoupení vyzvedl spolupráci s městským úřadem, mediální 
spolupráci s týdeníkem Velkomeziříčsko a deníkem Vysočina. Pro rok 
2007 měla dle registrace Ústředního výkonného výboru ČSOP působnost 
v celém okrese Žďár nad Sázavou. Němec se zabýval také členstvím v Unii 
pro řeku Moravu, kde je organizace členem. Z ní vyplývá péče o přírodu 
v rámci vodních toků, které směřují směrem k jihu do řeky Moravy a pak 
do Dunaje. V rámci této činnosti spolupracuje organizace i s příslušný-
mi orgány kraje Vysočina. Pak podal přítomným zprávu o hospodaření 
organizace. Na schůzi byly předány přítomným závěry z Mezinárodního 
semináře o mokřadech, který se konal v Bratislavě. 

V roce 2008 bude organizace pokračovat ve své práci. Uspořádá akce 
ke Dni Země, připravuje výstavu pro veřejnost Pohled na přírodu, opět 
vítání ptačího zpěvu, Ekoforum, Biojarmark, nyní již 11. ročník. Tato akce 
má velký úspěch. Loňský 10. ročník navštívily dva tisíce návštěvníků a 31 
vystavovatel z celé republiky. Další akce se připravuje ke Světovému týdnu 
zvířat v měsíci říjnu. Při zabezpečení této činnosti je třeba vyzvednout 
pomoc našich sponzorů a příznivců. Pak vystoupil tajemník ing. Rosa. 
Zabýval se spoluprací s občany. Mimo jiné zazněla i informace o zpraco-
vání projektu na úpravu náměstí s možností získání podpory z evropských 
fondů, v rámci které by mělo dojít k obnově zeleně. Také bylo vysvětleno, 
z jakých důvodů je plánováno kácení lip. Mezi ně patří například zdravotní 
stav některých lip, a jím ohrožená bezpečnost, narušení statiky morového 
sloupu a architektonické hledisko. Celá realizace úpravy náměstí závisí 
na získání fi nančních prostředků, především v souvislosti se špatným 
stavem inženýrských sítí. Ing. Zachar se zabýval otázkou stromů ve městě, 
příslušnými předpisy při jejich péči, otázkám pozemků. Pavel Kříž z od-
boru životního prostředí seznámil přítomné s kontrolou výsadby stromů. 
Mgr. Jana Audy se zabývala řešením výsadby stromů Nad Gymnáziem. 
Paní Musilová a Polášková se vyjádřily k otázkám kolem Čechových 
a Reigrových sadů. Roman Kosour upozornil na uschlé stromy a jejich 
nebezpečí pro občany. Schůze měla dobrý průběh, občané dali podněty 
k další činnosti. Organizace bude nadále dbát podnětu občanů a pokra-
čovat ve své ochranářské a popularizační činnosti. 

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP

Klára Dvořáková.
Foto: archiv KD
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!!!ÚVĚROVÝ MEGA HIT!!!

!!!VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!

!!!I NEZAMĚSTNANÍ!!!

bez zkoumání registrů 

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ 

60.000,- za 1.020,- na 72 měsíců

100.000,- za 1.700,- na 6 let

!!!s úrokem 6,9 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521 / 604 877 128
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš BYT.

volejte zdarma na:
800 555 602 Tel.: 739 632 100.

rok až rok a půl 
starého psa ně-
meckého ovčá-
ka a tříletého dlouhosrsté-
ho voříška jménem Beenji. 
Dále 4 pěkná štěňata pět 
týdnů stará – 2 pejsky a 2 
fenky. 
Telefon: 723 778 248.

► Chcete se zbavit přebytečných kilogramů a zdravě zhubnout? 
► Vyzkoušeli jste už různé diety, u kterých jste trpěli hlady a omezovali se v jídle?
► A co následný JO–JO efekt, dostavil se? 
► Proto neváhejte a zavolejte. Startujeme perpetum mobile na hubnutí!
► Poradenství zdarma!!!

Těším se na případné setkání s vámi, 
tel. 723 810 595 9.00–19.00 hodin.

Firma Haban
Prodej polykarbonátových desek.

Jarní akce: slevy na vlnité trapézové desky z PVC, sklolaminátu.
Prodej zahradních skleníků a pařníků z polykarbonátu.
Prodej plexiskla, nářadí, elektroinstalačního materiálu. 

Nově nákladní doprava. 
Bližší info: P. Haban, tel.: 739 652 519. 

Malá stránka 345, www.haban.cz

Módní doplňky – Bábková

prodej 10. 3.–22. 3. 2008
●

obchod Rose M – Náměstí 84, VM

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

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

OPERÁTOR ⁄ KA ve výrobě kabelových svazků
– dvousměnný provoz
– maminky s malými dětmi jednosměnný provoz
– nástupní mzda 10.700 Kč
– práce v pěkném čistém prostředí
– řada zaměstnaneckých výhod
– nástup možný ihned
Zájemci, hlaste se na Personálním oddělení společnosti Draka Kabely, s. r. o.,
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí nebo na email. adresu 
magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.

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

SILVACO, a. s., 

klíčový hráč na trhu s motorovým a ručním nářadím, hledá do svého týmu 

posilu na pozici:

Náplň práce:

• opravy ručního motorového nářadí a zahradní kolové techniky
Požadujeme:

• vyučený v oboru automechanik, opravář (není podmínkou)
• praxe 1 rok (v podobném oboru)
• základní znalost práce na PC 
• samostatnost, odpovědnost, pečlivost 
Nabízíme:

• práci v moderní a perspektivní firmě
• motivující finanční ohodnocení
• firemní školení
• týden dovolené navíc
• ostatní sociální výhody
Pracoviště Velké Meziříčí, nástup ihned nebo dle dohody.
Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte na krizova@silvaco.cz,
nebo písemně k rukám: slečna Veronika Křížová SILVACO, a. s. Třebíčská 74B, 
Velké Meziříčí 594 01, popř. volejte na 566 655 527.
Nabídku označte jako „Servisní technik“.

servisní technik

Kontakt
777 106 407
776 841 333.

Firma Paramont CZ s. r. o. 

přijme

Zajímavé

platové ohodnocení.

HOD Jabloňov – Ruda
bude 18. března prodávat

Cena 130 Kč/kus. 

Informace a objednávky na telefonu 566 522 972.

Cena 30 Kč/kg.

HOD Jabloňov – Ruda
bude 1. dubna prodávat

Nástup možný ihned.

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou

řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou

Nabídky zasílejte na: 
adresu: Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., Průmyslová 2052, 

594 01 Velké Meziříčí

Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby

e-mail: p.prasek@wvz.wigel.de. Tel.: 566 503 636.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Snadné nebankovní 
půjčky – vyřízení zdarma. 
18 – 75 let, podnikatelé s 0 daň. 
přiznáním, bez ručitele, nonstop.

Tel.: 605 255 868.

Výprodej skladových zásob. Na vybrané modely Opel sleva až 200 000 K .

Od pátku 7. b ezna 12.00 do soboty 8. b ezna 12.00 h!
Možnost odpo tu DPH

 P i fi nancování p es GMAC získává každý zákazník navigaci Mio

Odpo et DPH platí jen na vybrané modely. Spot eba: 4,5–9,5 l/100 km. Emise CO
2
: 122–226 g/km. 

Zobrazení model  je pouze ilustrativní.

Opel 24 hodin
Nezasp te svoji

p íležitost!

AUTO DOBROVOLNÝ, nejúsp šn jší prodejce automobil  General Motors na Morav
Velké Mezi í í, Fr. Stránecké 2, tel.: 566 502 320–5 

Jihlava, Okružní 3, tel.: 567 579 717–9 Znojmo, Pražská ul., tel.: 515 200 400

info@autodobrovolny.cz, www.autodobrovolny.cz, infolinka: 608 808 200

V bance
vám nepůjčili?
www.pujcime-vam.cz

Tel.: 608 034 567.

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o.
se sídlem ve Velkém Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren a sys-
témů „na klíč“, přijme do hl. pracovního poměru:

Sales/project specialist
Přímý kontakt s investorem, prodej technologických celků se zaměřením 
na bioplynové technologie, zpracování nabídek, atd.

Požadavky: 
– znalost NJ, ANJ výhodou
– min. středoškolské vzdělání tech. směru 
– znalosti v oboru bioplynové technologie či energetiky výhodou
– zkušenosti z prodeje technologií vítány
– znalost práce na PC
– řidičský průkaz sk. B
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 566 520 800,
fax 566 520 801, martina@envitec-biogas.cz, www.envitec-biogas.de
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Jednotlivci – kategorie do 12 let bez pořadí 
(ročník narození 1995 a mladší)

Robin Chytka, nar. 22. 7. 1995, fotbal. Trenér 2006/2007 Michal Deml, 
2007/2008 Petr Koláčný. Jeden z nejlepších hráčů celku mladších žáků, 
povolávaný do výběru okresu a kraje. 
Bohuslav Horký, nar. 9. 10. 1996, fotbal. Trenér 2006/2007 Luboš Mi-
nařík, 2007/2008 Petr Koláčný. Opora obranných řad celku mladších 
žáků, člen výběru okresu.
Dominik Hibš, nar. 26. 9. 1997, fotbal. Trenér Luboš Minařík. Opora 
obrany přípravky FC Velké Meziříčí, nastupuje i v celku mladších žáků A.
Filip Kampas, nar. 1998 hokej. Trenér Zbyněk Pekárek. 
Strnad Milan, nar. 1999, hokej. Trenér Zbyněk Pekárek. 
Střecha Filip, nar. 1995, hokej. Trenér Štěpánek Jiří.
Iva Závišková, nar. 1995, házená. Trenérka Olga Kratochvílová. Nejlepší 
hráčka družstva ml. žákyň v krajské soutěži, startuje už i za družstvo 
starších žákyň, hraje v poli i v brance. Vyhlášena nejlepší brankářkou 
v několika turnajích. 
Kateřina Studená, nar. 1996, házená. Trenérka Radka Jelínková. Nejlepší 
hráčka minižákyň.
Kratochvílová Hana, nar. 1996, atletika. Trenérka Zuzana Villertová,
Markéta Vaňková. 2. místo v KP v přespolním běhu, 5. místo kriket na 
Evropských dětských atletických hrách. 
Havlíček Jakub, nar. 1995, atletika. Trenérka Zuzana Villertová, Mar-
kéta Vaňková. 3. místo na KP kriket. 9. místo na Evropských dětských 
atletických hrách. 
Kyus Michal, nar. 1995, atletika. Trenérka Zuzana Villertová, Markéta 
Vaňková. 2. místo na KP v pětiboji mladšího žactva. 
Veronika Čamková, nar. 26. 2. 1996, lyžování. 2. místo v celkovém po-
řadí Českého poháru kat. předžactva + členka vítězného týmu ,,Morava” 
2. místo v celkovém pořadí FILLA SPRINT EURO-SKI CUP.
Karolína Bednářová, nar. 27. 9. 1995, lyžování. 4. místo v celkovém 
pořadí České republiky, kat. mladší žákyně 2.a 4. místo v meziná-
rodních závodech v OS v Itálii, 2. místo v závodech EURO-SKI CUP 
v Rakousku.
Tereza Neumanová, nar. 9. 8. 1998, lyžování. Trenér Ivo Doležal. 4.místo 
v celkovém pořadí Českého poháru kat. přípravka 3. místo v mezinárod-
ním závodě na Slovensku, Oravský klobúčik.

Jednotlivci – kategorie do 15 let
(ročník narození 1992–1994)

Kozuň Jaroslav, nar. 3. 1. 1992, fotbal. Trenér Kubec Jaroslav. Jeden z nej-
lepších hráčů ročníku 1992 v žákovské divizi a v divizi mladšího dorostu. 
Technicky vybavený fotbalista, jehož hra působí velmi efektně. 
Stupka Petr, nar. 14. 7. 1993, fotbal. Trenér 2006/2007 ing. Kamil Krejčí, 
Voda Josef, 2007/2008 Michal Deml. Poctivý hráč starších žáků A , který 
se přes pozdější začátek ve výkonnostním fotbale vypracoval  příkladným 
přístupem v hráče se stabilní výkonností. 
David Krejčí, nar. 13. 3. 1994, fotbal. Trenér Michal Deml. Hráče s vel-
kým talentem a fyzickými předpoklady limitují v ještě lepších výkonech 
časté zdravotní obtíže. Nebýt jich, neměl by konkurenci. 
Štěpánek Jiří, nar. 1992, hokej. Trenér Sysel Miroslav.
Smejkal Lukáš, nar. 1993 hokej. Trenér Sysel Miroslav.
Krejčí Josef, nar. 1994, hokej. Trenér Štěpánek Jiří. 
Charvátová Michaela, nar. 1993, handicap. Trenér Gottlieb Petr, trenér 
IV. třídy Spastic handicap. 1. místo vrh koulí na MEZ atletice v Brně, 1. 
místo vrh koulí na MČR atletika Bílina, 2. místo na národním turnaji cur-
lingu Praha, 2. místo na MČR curlingu Praha, 3. místo na MČR v závěs-
ném kuželníku Teplice, 3. místo na MČR v dráhových kuželkách Liberec, 
18. místo bodovacího turnaje v rámci ČR ve stolním tenise. 8. místo na 
třetím mezinárodním turnaji curlingu České reprezentace týmu B v Praze.
Skryja Jiří, nar. 1992, handicap. Trenér Gottlieb Petr, trenér IV. třídy 
Spastic handicap. 2. místo vrh koulí na MEZ atletice Brně, 2. místo vrh 
koulí na podzimní republikové soutěži v Bílině, 3. místo vrh koulí na 
MČR atletika Bílina. 5. místo hod míčkem na MČR atletika Bílina. 5. 
místo hod míčkem podzimní republiková soutěž Bílina.
Minář Ondřej, nar. 1994, volejbal. Trenér Havliš J. Člen družstva st. žáků. 
Uchytil Matěj, nar. 1994, volejbal, atletika. Trenér Havliš J.. Trenérka 
Villertová, Vaňková. Člen družstva st. žáků. 1. místo na KP 60 m př. 
a výška. Hry III. Olympiády dětí a mládeže (družstvo kraje Vysočina) 
11. místo výška. Evropské dětské atletické hry – 5. místo výška.
Monika Kratochvílová, nar. 1994, házená, atletika. Trenéři Vincenc 
Záviška, Villertová, Vaňková. Nejlepší hráčka a střelkyně družstva 
starších žákyň, rovněž má výborné výsledky v atletice. 4× 1. místo na 
KP ml. žactva (60 m, 60 m př., dálka, koule). Nejlepší hráčka několika 
turnajů. Hry III. Olympiády dětí a mládeže (družstvo kraje Vysočina) 5. 
místo ve štafetě 4× 60 m. 
Simandlová Hana, házená. Trenér Vincenc Záviška. Brankářka družstva 
starších žákyň. Vyhlášena nejlepší brankářkou na několika turnajích této 
věkové kategorie. 
Holánek Petr, nar. 1992, atletika. 4. místo na MČR žactva na 1500 m 
překážek Mezistátní utkání ČR–SR, 5. místo 1500 m př. Evropské dětské 
atletické hry, 6. místo 1500 m.
Bouček Martin, nar. 1994, atletika. 2. místo KP v pětiboji ml. žactva 
a v kriketu. Hry III. Olympiády dětí a mládeže, 5. místo kriket Evropské 
dětské atletické hry – 2. kriket (68,39 m).
Kateřina Čamková, nar. 26. 1. 1993, lyžování. 14. místo v celkovém 
pořadí České republiky v kat. starší žákyně 14. místo v celkovém pořadí 
FILLA SPRINT EURO-SKI CUP.

Jednotlivci – kategorie do 19 let
(ročník narození 1988 – 1991)

Mucha Patrik , nar. 1988, fotbal. Trenér 2006/2007 Libor Smejkal, 
2007/2008 Roman Kotol, Miroslav Karpíšek. Jedna z opor staršího do-
rostu při postupu do divize se po přechodu do dospělé kopané dokázal 
adaptovat i v divizním kádru A-týmu. 
Aleš Dočkal, nar. 1989, fotbal. Trenér Libor Smejkal. Hráč základní sesta-
vy postupujícího staršího dorostu byl v nevydařené podzimní části soutěže 
jako kapitán týmu jedním z mála hráčů, který výkonnostně nezklamal. 
Martin Hrazdira, nar. 1990, fotbal. Trenér Libor Smejkal. Poctivý 
brankář byl u postupu do dorostenecké divize a obětavě nastupuje 
i v zápasech B-mužstva. 
Troščák Petr, nar. 1990, hokej. Trenér Jeřábek Antonín. 

Křípal Vladimír, nar. 1990, hokej. Trenér Jeřábek Antonín. 
Pelíšek Tomáš, nar. 1990, hokej. Trenér Jeřábek Antonín.
Kadlec Ondřej, nar. 1988, volejbal. Trenér Pekař Z. Extraliga juniorů 7. 
místo, podzim bez porážky, 2. liga mužů, H. Brod. 
Barák Jan, nar. 1989, volejbal. Trenér Pekař Z. Extraliga juniorů 7. 
místo, podzim bez porážky, 2. liga mužů, H. Brod. Člen juniorské 
reprezentace, vítěz turnaje olympijských nadějí v Maďarsku.
Trojan V., nar. 28. 5. 1989, volejbal. Trenér Pekař Z. Extraliga juniorů
7. místo, podzim bez porážky. Extraliga kadetů 6. místo. Člen širšího 
výběru reprezentace juniorů.
Hladíková Denisa, nar. 1991, házená. Trenér Vincenc Záviška. Nejlepší 
hráčka družstva mladších dorostenek, které hraje 1. dorosteneckou ligu. 
V turnajích už startuje velmi úspěšně v družstvu žen. 
Hammerová Tereza, nar. 1990, házená. Trenér Stanislav Tvarůžek. 
Věkem ještě dorostenka, hraje celostátní 1. ligu za družstvo žen, kde 
patří k nejlepším hráčkám. 
Běhounek Kamil, nar. 1991, atletika. Trenéři Z. Villertová, Pavel Svobo-
da. 8. místo na MČR dorostu, vrh koulí. Mezinárodní mezikrajové utkání 
za kraj Vysočina – 4. místo dorost – vrh koulí.
Zelená Ivana, nar. 1991, sportovní střelba. Trenér Chylík Stanislav. Vzdu-
chovka: 4× III. VT, malorážka: 6× I. VT, 6× II. VT. 1 kolo Český pohár 
talentované mládeže (27. z 34), MČR dorostenek (42. z 54). 
Kamanová Slávka, nar. 1990, sportovní střelba. Trenér Chylík Stani-
slav. Vzduchovka: 1× II. VT, 6× III. VT, malorážka: 2× I. VT, 6× II. VT, 
3× III. VT. 1 kolo Český pohár talentované mládeže (30. z 34), MČR 
dorostenek (45. z 54). 

Jednotlivci – kategorie nad 19 let
(ročník narození 1987 a starší) 

Roman Invald, nar. 1987, fotbal. Trenér 2006/2007 Zbyněk Zbořil, 
2007/2008 Roman Kotol, Miroslav Karpíšek. Mladý brankář FC Velké 
Meziříčí přispěl v jarních bojích významnou měrou svými výkony k zá-
chraně divizní příslušnosti našeho klubu. 
Jaroslav Krejčí, nar. 1984, fotbal. Trenér 2006/2007 Zbyněk Zbořil, 
2007/2008 Roman Kotol, Miroslav Karpíšek. Jeden z nejlepších hráčů 
A-mužstva v MSD-D, udržující si přes mladý věk dlouhodobě stabilní 
výkonnost. 
Ladislav Němec, nar. 1984, fotbal 2006/2007. Trenér Zbyněk Zbořil, 
2007/2008 Roman Kotol, Miroslav Karpíšek. Další z mladých opor našeho 
A-týmu v divizi, jeden z tvůrců hry mužstva. 
Coufal Jan, nar. 1970, handicap. Trenér Gottlieb Petr, trenér IV. třídy 
Spastic Handicap. 3. místo v hodu oštěpem na MEZ atletika Brno, 6. 
místo v hodu diskem na MEZ atletika Brno, 5. místo v hodu oštěpem na 
MČR atletika Bílina, 7. místo v hodu oštěpem na MČR atletika Bílina, 
3. místo v hodu oštěpem a hodu diskem na podzimní republikové soutěži 
atletika Bílina, 2. místo na MČR v dráhových kuželkách Liberec, 2. místo 
na Národním turnaji curlingu Praha, 2. místo na MČR v curlingu Praha, 
20. místo bodovacího turnaje v rámci ČR ve stolním tenise.
Malec František, nar. 1965, handicap. Trenér Gottlieb Petr, trenér IV. 
třídy Spastic Handicap. 1. místo OZP Cupu v boccie tř. BC2 – 2. liga, 4. 
místo v hodu kuželkou na MEZ atletika Brno. 
Gottlieb Petr, nar. 1966, handicap. Trenér Gottlieb Petr, trenér IV. třídy 
Spastic Handicap. 3. místo v hodu diskem na MEZ atletika Brno, 4. místo 
v hodu oštěpem na MEZ atletika Brno, 3. místo v hodu diskem na MČR 
atletika Bílina, 4. místo v hodu oštěpem na MČR atletika Bílina, 2. místo 
na Národním turnaji v curlingu Praha, 2. místo na MČR v curlingu Praha, 
5. místo v závěsném kuželníku Teplice, 14. místo bodovacího turnaje 
v rámci ČR ve stolním tenise, 4. místo na MEZ turnaji v curlingu Praha za 
tým A České reprezentace. 4. místo na MEZ v curlingu Dánsko-Taarnby, 
6. místo na kvalifi kačním turnaji na MS v Inverness – Skotsko.
Miroslav Mátl, nar. 1962, kuželky. 3. místo – Mistrovství jednotlivců 
kraje Vysočina. 24. místo – Mistrovství ČR jednotlivců. 
Tomáš Mička, nar. 1986, armwrestlig, MČR 2. místo na obě ruce, kat. 
do 90 kg. Mez. soutěž Golemova ruka, 3. místo L ruka.
Jiří Mejzlík, nar. 1985, armwrestlig, MČR – 2. místo L ruka, 5/6 místo 
P ruka, kategorie do 80 kg. 
Přemysl Bdinka, nar. 1979 armwrestlig. MČR 3. místo na obě ruce (kat. 
nad 100 kg). 
Jitka Šitková, nar. 21. 1. 1982, lyžování. Trenér Zdeněk Šafář. 3. místo 
v celkovém pořadí Českého poháru ve SKICROSSU. 2. místo v celko-
vém pořadí Evropského poháru, 2. místo v mezinárodním mistrovství 
Španělska SKICROSS.

Družstva – kategorie do 12 let bez pořadí 
(ročník narození 1995 a mladší)

Mladší žáci A, fotbal 2006/2007. Trenér Michal Deml, 2007/2008 Petr 
Koláčný. Po jarním 5. místě v MS divizi mladších žáků, se po nuceném 
sestupu (dle starších žáků) umístil náš obměněný tým v tabulce KP na 
hezkém 3. místě po podzimu.
Mladší žáci, SDH Velké Meziříčí. Trenérky Mikišková Eva, Jágriková 
Lenka. 1. místo (do vyšších kol mladší nepostupují). 
Mini žákyně, házená. Trenérka Radka Jelínková. Úspěchy na několika 
celostátních turnajích – pravidelnou soutěž nemají.

Družstva – kategorie do 15 let
(ročník narození 1992–1994)

Ml. dorostenky (1992 a mladší), BK. Trenér Tomáš Rapušák. SOP ml. 
dorostenky 2007/08 průběžné 3. místo, ČM liga žákyně 2006/07 7. místo, 
ČM liga ml. dorost 2007/08 průběžné 6. místo z 10 týmů. 
Mladší žákyně (1994 a mladší), BK. Trenér Daniel Ubr. SOP starší žáky-
ně 2007/08 průběžné 3. místo. ČM Liga st. žákyně průběžné 5. místo. 
Starší žáci, volejbal. Trenér Havliš J.. Krajský přebor. 
Starší žáci, SDH Velké Meziříčí. Trenér Jágrik Mirek. 4. místo. 

Družstva kategorie do 19 let
(ročník narození 1988 – 1991)

Starší dorost, FC Velké Meziříčí, fotbal. Trenér Libor Smejkal. Vítěz 
krajského přeboru Vysočiny, který pro klub vybojoval historický postup 
do moravskoslezské dorostenecké divize. 
Junioři, volejbal. Trenér Pekař Z., Vašíček P. 7. místo Extraliga juniorů. 
Podzim bez porážky. 
Kadeti, volejbal. Trenér Pekař Z., Vašíček P. 6. místo Extraliga kadetů 

Dorostenky, SDH Velké Meziříčí. Trenér Kratochvíl Stanislav. Okres 
1. místo, kraj 3. místo, Žďárská liga 4. místo, 2. místo na Svatováclav-
ském poháru podle mezinárodních pravidel CTIF ve Dvoře Královém 
nad Labem. 
Dorostenci, SDH Velké Meziříčí. Trenér Zima Ondřej. Okres 1. místo, 
kraj 4. místo.
Starší dorostenci, házená. Trenér Vlastimil Vaverka. Tento kolektiv 
hrál na jaře 2007 1. ligu ml. dorostenců, nyní startuje ve 2. lize staršího 
dorostu – 2. místo. 

Družstva – kategorie nad 19 let
(ročník narození 1987 a starší) 

Muži B, fotbal 2006/2007. Trenér Jan Dvořák, 2007/2008 ing. Kamil 
Krejčí. Mužstvo vybojovalo pod vedením trenéra J. Dvořáka postup z I. 
B do I. A třídy KFS Vysočina, kde se drží ve středu tabulky. 
Charvátová Michaela, nar. 1993, Coufal Jan, nar. 1970, Gottlieb Petr, 
nar. 1966, Dvořák Bohumír, nar. 1957, Oppenauer Petr, nar. 1983. Tre-
nér Petr Gottlieb SKIP 2. místo na národním turnaji v Praze, 5. místo 
republiková soutěž Brno, 2. místo na MČR Praha. 
Družstvo žen, házená. Trenér Stanislav Tvarůžek. V jarní části 2007 su-
verénně zvítězily ve 2. lize a postoupily do celostátní 1. ligy. Za družstvo 
hrají výhradně vlastní odchovankyně. 
Družstvo žen, Lhotky TEAM. Trenér Stanislav Kaman Žďárská liga v po-
žárním útoku – celk. 1. místo Extraliga v požárním útoku – celk. 3 místo. 
Ženy, SDH Velké Meziříčí. Trenér Kratochvíl Stanislav. Okres 1. místo, 
kraj 3. místo. 

Nejlepší trenér – bez pořadí
Jan Dvořák, fotbal. V minulé sezoně vybojoval s B-týmem postup do I. 
B třídy, odkud „pokračoval“ v sezoně 2006/2007 o patro výš do I. A třídy. 
Pekař Zdeněk, volejbal. Hlavní trenér extraligových kadetů a juniorů, 
6. a 7. místo. Asistent reprezentačního trenéra předkadetů.
Stanislav Tvarůžek, házená. Dlouholetý trenér, v r. 2007 družstvo žen 
postoupilo do 1. ligy

Odchovanci
Theodor Gebre Selassie, nar. 1986, SK Slavia Praha, fotbal. Hráč zákl. se-
stavy vedoucího mužstva 1. Gambrinus ligy. Člen reprezentace ČR do 21 let.
Michael Polák, nar. 1991, 1. FC Brno, fotbal. Hráč ligového mladšího 
dorostu 1. FC Brno. Člen reprezentace ČR do 17 let. 
Zacha Pavel, HC Kometa Group, hokej. Mistr ČR. 
Anna Gebre Selassie, nar. 1991, nyní DHK Zora Olomouc, házená. 
Hraje 1. ligu st. dorostenek v DHK Zora Olomouc, současně hostuje ve 
volných termínech v Sokole VM. Členka reprez. družstva ČR kategorie 
kadetky a byla nominována do reprez. družstva juniorek ČR, ačkoliv 
tam věkově nepatří.
Jakub Bezděk, nar. 1989, nyní SCM Zubří, házená. Hraje 1. ligu starších 
dorostenců, kde získal titul přeborníka ČR v této kategorii. Ve volných 
termínech hostuje v Sokole VM. 
Peňáz Pavel, nar. 1988, TJ SOKOL Kolín, atletika. 2. místo na MČR 
juniorů, 2. místo na MČR do 22 let, 4. místo na MČR dospělých, 2. místo 
na Mezistátním utkání ČR – Maďarsko – Slovinsko. Oštěp 800 g – 71,95 
m. Člen reprezentace ČR do 22 let.

Zvláštní ocenění
Rosický Josef, fotbal. Dlouholetý rozhodčí vyšších soutěží věnující se 
v posledních letech vedle kariéry sudího výchově nejmladších fotbalistů 
– přípravky FC Velké Meziříčí.

Zubní pohotovost
8. 3. 2008 MUDr. Alena Burešová, Vratislavovo nám. 12, N. Město na Mor.
9. 3. 2008 MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bítýška 130

(Další inzerce na straně 8.)
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, mož-
no i dlouhodobě. Tel.: 777 008 284. 
Volejte po 17 hodině. 
■ Pronajmu garáž na Soko-
lovské ulici, volná ihned. Tel.: 
732 906 335. 
■ Hledám podnájem ve Velkém 
Meziříčí 1+1 nebo 2+1 za rozumnou 
cenu. Tel.: 736 171 957. Zn. Spěchá, 
nejlépe ihned.
■ Pronajmu garáž na Františkově. 
Tel.: 721 969 905.
■ Pronajmu nový byt 3+kk na ulici 
Sluneční. Pozn. dlouhodobě. V pří-
padě zájmu volejte 776 689 095.
■ 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 

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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.
Různé
■ Pomozte při pátrání po náklad-
ním autě s návěsem na klády, které 
vyjíždělo z lesní cesty 17.–19. února 
mezi obcemi Kochánov a Netín. In-
formace vedoucí k dopadení pacha-
tele odměním. Tel.: 606 180 393.
■ Učitelka NJ hledá práci – i mi-
mo obor. Tel.: 606 479 785.
Daruji
■ Daruji cihly z bouračky. Tel.: 
776 687 791.
■ Daruji za odvoz škváru (malá 
vlečka) a odpadní skelnou vatu. 
Tel.: 732 182 338.

(Pokračování ze str. 2.) V případě 
potřeby odborného posouzení vady 
(poslání do jejich servisu) do 30 
dnů. Pokud reklamaci zamítne, musí 
podle zákona o ochraně spotřebitele 
§ 19 písemně zdůvodnit spotřebite-
li důvody zamítnutí. Spotřebitel 
má pak možnost si nechat udělat na 
zboží znalecký posudek; pokud je 
v jeho prospěch, pak prodejce hradí 
nejen znalecký posudek, ale i veš-

keré náklady spojené s reklamací 
podle Občanského zákoníku § 598 
spotřebiteli. V případě zamítnutí 
reklamace se můžete také obrátit 
na naši poradnu i u vás ve Velkém 
Meziříčí na Živnostenském úřadu, 
kde vám můžeme pomoci i poradit 
podrobněji. 

S pozdravem Gerta Mazalová, 
koordinátorka SIC SOS poradna 
v Brně pro JM kraj a kraj Vysočina.

SOS radí: Vážená paní,

Nominace sportovců Velkého Meziříčí za rok 2007 (Čtěte též avízo na straně 1.)
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Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku: 18. – 21. 2. 2008
V minulém čísle jsme našim čtenářům nabídli článek ze zasedání Evrop-
ského parlamentu ve Štrasburku včetně fotografi í, kterého se naše redakce 
zúčastnila. Jedna z nich zachycovala budovu EP zepředu a druhá vnitřek 
sídla, konkrétně z jednacího sálu EP. Dnes přinášíme další fotografi e z této 
přepychové rezidence.                                                                        -ivh-

Takový pohled se naskytne po vstupu do sídla Evropského parlamentu 
ve Štrasburku – kruhové nádvoří.                                  Foto: Iva Horká

To, že ve Francii jsou oblíbeným dopravním prostředkem jízdní kola, 
dokazuje i náš snímek. Takováto řada kol stála také před budovou EP. Že 
by na nich ale přijeli europoslanci, dost silně pochybujeme. Co myslíte 
vy, milí čtenáři?                                                                 Foto: Iva Horká

V tiskovém centru měl každý novinář, tedy i naše redakce, svoje místeč-
ko. K dispozici byla skříňka na věci, PC, internet, parlamentní telefon, 
obrazovka, na níž běželo zasedání, sluchátka, do kterých si navolil jazyk, 
v němž chtěl rozpravu poslouchat.                                 Foto: Iva Horká

Celkový pohled na budovu EP zepředu. U vchodu poslance, úředníky 
i návštěvníky vítá nádherná skulptura - symbol Evropské unie - autorky 
Ludmily Tcheriny. Vchod lemují také stožárky, na nichž visí vlajky člen-
ských zemí.                                                                        Foto: Iva Horká

Pokud chce mít europoslanec 
soukromí, je mu k dispozici tento 
objekt. Trošku nám ti připomínalo 
zpovědnici.           Foto: Iva Horká

Několikapatrová budova se neobe-
jde bez výtahů. Ty byly prosklené, 
a proto nabízely výhled na obrovské 
liány zeleně.        Foto: Iva Horká

Česká Miss: 2. 2. 2008 – Praha – Hana Svobodová Koncert Lenky Filipové: 20. 2. 2008

Charitativní ples: 29. 2. 2008 v Jupiter clubu (Více čtěte na straně 1 a 2.)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek blahopřeje první vicemiss České 
Miss Haně Svobodové ze Zadního Zhořce na Velkomeziříčsku k získání 
korunky pro druhou nejkrásnější dívku Česka.          Foto: Aleš Fremut

První vicemiss Hana Svobodová 
v kostýmu inspirovaném královnou 
Kleopatrou.        Foto: Aleš Fremut

Lenka Filipová s kytaristou Mirkem Linhartem na koncertě v Jupiter 
clubu, kde zazpívala i keltské balady.                           Foto: Jiří Michlíček

Do třetice Hana Svobodová v plav-
kách, v nichž vynikla její štíhlá po-
stava.                Foto: Aleš Fremut

Klienti DS Březejc se představili v ukázce aerobiku.    Foto: Iva Horká
Od mediálního partnera týdeníku Velkomeziříčsko březejcké děti dostaly 
dort – podkovu pro štěstí.                                                Foto: Iva Horká

Vedoucí střediska DS Březejc Věra Nestrašilová děkuje všem dárcům, 
kteří přispěli jak fi nančně, tak i pomocí.                         Foto: Iva Horká
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
přijme dočasně pracovníka na zástup na pozici

registrovaná zdravotní sestra
pro pobočku Charitní ošetřovatelská služba ve Velkém Meziříčí.

Jedná se o práci v terénu v domácí péči na zástup za dlouhodobou nepřítom-
nost stávající zdravotní sestry, předpokládané období: březen – květen 2008.

Uvítáme: praxi v oboru, pěkný vztah k pacientům, řidičský průkaz skupiny B.

Požadujeme: trestní bezúhonnost.

Bližší informace: Marie Prachařová, tel.: 731 130 772
Anna Janů, tel.: 777 755 435, 566 626 041.
Charitní ošetřovatelská služba, pobočka Velké Meziříčí, Poříčí 11,
594 01 Velké Meziříčí.

 EDITE spol. s r. o.
 675 05 Rudíkov 218

 přijme:

dělníky a dělnice do výroby obkladů.
Požadujeme: – spolehlivost

 – časová nezávislost (směnný provoz)

 – dobrý zdravotní stav

Kontakt: e-mail: edite@edite.cz, tel.: 731 799 101.

NOVÁK – maso uzeniny
hledá schopné prodavačky 
i nevyučené. Nabízíme dobré 
platové podmínky, výhodnou 

pracovní dobu.
Tel.: 566 520 017.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Marketing manager
Požadavky:
– ukončené SŠ/VŠ vzdělání
– zkušenosti z oblasti marketingu nebo obchodu
– kreativní myšlení
– schopnost týmové spolupráce a jednání se zákazníky
– aktivní znalost Aj (komunikace se zahr. zákazníky i sesterskými 

společnostmi).
Náplň práce:
– zpracovává informace o kabelářském trhu
– informuje zákazníky o novinkách v sortimentu
– připravuje vzdělávací programy pro zákazníky
– spolupracuje se zákazníky na školení, zasílání vzorků, propag. mat.
– vytváří marketingovou strategii a marketingový pán
– zodpovídá za zajištění výstav, veletrhů, obchodních dnů.
Nabízíme:
– stabilní zázemí mezinárodní společnosti
– motivující fi nanční ohodnocení
– perspektivu profesního rozvoje 
– možnost dalšího vzdělávání.
Zájemci zasílejte své životopisy na personální oddělení společnosti Draka 
Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí nebo na email. 
adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581. Na základě 
písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

Telefon 605 545 633.

obklady
■
dlažby
■
bytová jádra
■
zednické práce

Prodám
■ Jawu 21 a dvoufalcové křidlice – 
cena dle dohody. Tel.: 739 902 188, 
605 471 215.
■ Dvě vojenská sedla z 2. světové 
války. Vhodné pro ježdění, sběrate-
le nebo jako dekorace. Cena za 1 ks 
4.000 Kč. Tel.: 732 277 101.
■ Suzuki DR 600 S, 39 kW, nové 
pneu, nová řetězovka. Výborný 
stav, bez TP. Cena 16.000 Kč. Tel.: 
724 819 606.
■ Yamaha 600 XT TENERE, po 
GO motoru, výborný stav. Bez TP, 
cena 18.000 Kč. Tel.: 732 438 387
■ Dvoububnovou rotačku Klas, 

záběr 190 cm, výborný stav, cena 
24.000 Kč. Tel.: 724 819 606.
■ Doma vykrmené prase, váha 
asi 150 kg, cena 29 Kč,/kg. Tel.: 
724 819 606.
■ 4 m3 jehličnatého paliva na od-
vozním místě v k. ú. Velké Meziří-
čí. Cena za 1 m3 500 Kč. Volat po 18 
hodině na tel.: 566 523 318.
■ Macešky, kus 5 Kč. Tel.: 
737 767 876.
■ Dětskou koloběžku a malé 
kolo s pomocnými kolečky, dále 
dva nové péřové polštáře 70×90 
a deku. Tel.: 776 148 930.
■ Dívčí kolo na 8 až 10 let v zacho-
valém stavu. Cena 1.100 Kč. Tel.: 
566 544 852.
■ Helmu HJC, vel. M, červená 
barva „nevhodný dar“. Cena doho-
dou. Tel.: 733 157 399.
■ Hoblovku 3 nožovou, dlouhý 
stavitelný stůl + 2 náhradní nože. 
Tel.: 566 547 046 (po 19. hodině)
■ Obývákovou stěnu + konferenč-
ní stolek. Barva mahagon, délka cca 
2,4 m, skříňky je možné ručně se-
stavovat. Stěna nebyla používaná. 
Cena 2.000 Kč, tel.: 776 776 994. 
■ Starší sedací soupravu, velmi 
levně. Tel.: 776 776 994.
■ Š Felicia 1,3 MPi, 50 kW, r. v. 
4/2001, 103.000 km, r. Blaupunkt, 
střešní okno, zahrádka, závěs, cen-
trál, zam. Construct, dutiny, dobrý 
stav, 4 kola k výměně + 4 další, 
pneu, koupeno nové v HAD, nebou-
rané, 80.000 Kč. Tel.: 608 440 395.
■ Starší pultový mrazák Ca-
lex, plně funkční, 600 Kč. Tel.: 
608 440 395.
■ Dětský kočárek sporťák zelený 
za 500 Kč, dětské chodítko 1 rok staré 
s hracím pultem za 800 Kč, dvě star-
ší křesla vajíčka za 2.000 Kč. HiFi 
věž Sony, výborný stav za 4.000 Kč, 
přidám 3 reproduktory na domácí 
kino. Myčku OKline za 4.000 Kč. 
Nevhodný dar. Tel.: 774 838 296.
■ Akvárium 123×51×51 (320 l), 
vhodné i jako terárium. Taktéž 
i další zařízení, el. fi ltr, osvětlení, 
stolek pod akvárium, atd. Cena 
dohodou. Tel.: 605 927 961.
■ Ždímačku Romo za 500 Kč a k ní 
daruji pračku Miniromo. Pánskou 
krejčovskou pannu, cena dohodou. 
Rotoped zn. Kettler, udává čas, km, 
vzdálenost, puls, výměna hodnot 
atd., cena dohodou. Tel.: 604 439 242.
■ Dětský kočárek po jednom 
dítěti, béžovo-modrá kostka, čtyř-
kombinace. Velmi zachovalý, cena 
dohodou. Tel.: 776 280 980.
■ Cestovní postýlku cena 
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.
■ 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.
■ Škodu Felicii 1,6, mírná koro-
ze, najeto 120.000 km. Levně. Tel.: 
604 349 377.
■ Brambory konzum a na sáze-
ní, odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
Koupím 

■ Koupím palivové dřevo. Tel.: 
739 469 459.
■ El. motor patkový, žebrova-
ný a uzavřený 4–5,5 kW, 1 400 
– 1 440 otáček. Hřídel Ø 28 mm. 
Tel.: 739 924 200.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Koupím a velmi dobře zaplatím 
věci po německé armádě, pocháze-
jící z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 

i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyzname-
nání, staré odznaky, mince, 
bankovky, staré zbraně, pušky, 
pistole, šavle, kordy, dýky, vy-
souvací nože i neúplné. Děkuji 
za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Pro svou rodinu sháním větší 
byt nebo rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 602 729 533.
■ Koupíme chatičku se zahradou 
i k rekonstrukci v okolí Vel. 
Meziříčí. Tel.: 724 829 093.
■ Koupím zahradu nebo louku ve 
VM a okolí. Tel.: 605 963 546.

■ Koupím byt 3+1 nebo 4+1 
nebo RD ve Velkém Meziříčí. 
Prosím nabídněte. Děkuji. Tel.: 
777 555 978.

■ Sháním pronájem bytu 
3+1 nebo 4+1 ve Velkém Me-
ziříčí. Prosím nabídněte. Tel.: 
777 555 978.

■ Prodám garáž na Družstev-
ní ulici, cena dohodou. Tel.: 
721 685 232.
■ Hledám chalupu, RD, zeměděl-
skou usedlost na Vysočině. Stav ani 
cena nerozhoduje. Důležité je hezké 
místo. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím byt 2+kk nebo 2+1 do 
osobního vlastnictví, nejlépe po 
rekonstrukci, ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 776 720 322.
■ Vyměním městský byt 2+1, 
Bezručova ul. 7. patro, 2× výtah, 
lodžie, nové jádro a kuchyň, slun-
ný, sklep. Za městský 3+1, Velké 
Meziříčí. Tel.: 775 336 156.
■ Koupím RD k bydlení nebo lev-
nější k opravám, příp. stavební poze-
mek. Cenu respektuji, bez RK. Tel.: 
728 140 655, denava@seznam.cz.
■ Koupím menší rodinný dům 
v okrese Žďár nad Sázavou. Ne 
RK. Tel.: 775 267 788.
■ Koupím garáž na ul. Výsluní. 
Zn. Platím hotově. Tel.: 604 439 242.
■ Koupím byt 2+1, 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.
■ Koupím RD ve Velkém Meziříčí 
a okolí. Tel.: 731 508 270.
■ Prodám družstevní byt 
3+1, nové jádro. Cena k jednání 
1.800.000 Kč. Volat po 16 hodině. 
Tel.: 774 520 922.

■ Koupím pozemek na stavbu RD 
v Měříně nebo VM. Tel.: 737 191 471.
■ Prodám vyměřený pozemek 
1.000 m2 v lokalitě Palčáky, ve 
velmi pěkném místě, vhodný k vý-
stavbě chaty. Tel.: 604 508 884.
■ 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 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 byt 3+1 od dubna 
na ulici Bezděkov ve VM. Tel.: 
603 837 853 po 15. hodině. 

(Zbytek inzerce na straně 6.)

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

nkt cables Velké Meziříčí k. s., člen skupiny NKT

U Tržiště 685/1

594 22 Velké Meziříčí

přijme zaměstnance do pracovní pozice

kabelář.
Požadujeme: vyučen v oboru strojním nebo elektro, pečlivost, 

ochota učit se.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování, 

výhody sociálního fondu, příspěvek na penzijního pojištění, 

po zapracování zajímavé pracovní podmínky, možnost pro-

fesního růstu.

Přihlášky přijímá útvar personalistiky, tel. 566 511 294, e-mail: 

e.drtinova@kablovm.cz

Prodám
stavební pozemek
ve Velkém Meziříčí,
určený pro komerční výstavbu.

Dobrá dostupnost,
sítě v dosahu.

Velikost 8 000 m2. 
Tel.: 604 553 669.

www.hreality.com

Výrobce zahradního nábytku

přijme truhláře.
I nevyučené do výroby,

popř. brigádníky. 
Kontakt – p. Liška M,
Průmyslová 2049, VM

Tel. 736 760 188.

Do nově otevřeného salonu ve 
Vel. Meziříčí

přijmu na vlastní ŽL
paní nebo slečnu

na manikúru + modeláž nehtů.
Tel.: 739 054 011.

Pneuservis
Stanislav Jaša

Petráveč Domky 61

Po–Pá 14.00–17.00

So dle dohody

Tel. 603 988 234.
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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města 
Velká Bíteš dne 4. 2. 2008

Zastupitelstvo města
schvaluje 
 1. za ověřovatele zápisu Martu Doubkovou a ing. Bronislava Hovadíka
 2. za členy návrhové komise Pavla Doubka a MUDr. Svatopluka Horka
 3. program jednání ZM
 4. rozpočtové opatření č. 7/07 k rozpočtu města na r. 2007, v předloženém 

znění 
 5. rozpočet města na r. 2008 v předloženém znění včetně podrobnějšího 

členění výdajů pro tělovýchovu a zájmovou činnost:
příspěvek FC Spartak 100 tis. + 25 tis. na trenéry
příspěvek FC a TJ Spartak na pronájem pozemků 76,9 tis.
příspěvek HC Spartaku 130 tis. + 10 tis. na trenéry
příspěvek TJ Spartak 100 tis. + 35 tis. na trenéry
příspěvek TJ Sokol 0
úhrady fa TS za provoz zimního stadionu (tvorba ledu) 900 tis.
příspěvek Tenis clubu 20 tis. + 5 tis. na trenéry

 6. na základě výsledku obálkové metody, prodej bytu č. 431/2, 1+0, bytový 
dům U Stadionu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu a na pozemku p. č. 856, k. ú. Velká Bíteš *

 7. prodej obecních pozemků p. č. 1201/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 16 
m2 v k. ú. Velká Bíteš a části p. č. 1201/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 
cca 23 m2 v k. ú. Velká Bíteš *

 8. odkoupení pozemku p. č. 2294/29 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Velká 
Bíteš o výměře 32 m2 od římskokatolické farnosti Petrovice 13, 672 01 Mo-
ravský Krumlov za navrženou cenu 120 Kč/m2

 9. revokaci usnesení ZM č. 08/07 z jednání ZM konaného dne 27. 8. 2007:
původní znění: ZM schvaluje odkoupení části pozemku, p. č. 718/2b – za-
hrada, o výměře cca 41 m2 (LV č. 2573)
nové znění: ZM schvaluje odkoupení části pozemku, p. č. 718/2 – zahrada, 
o výměře 42 m2 (LV č. 2573) *

10. revokaci usnesení ZM č. 08/07 z jednání ZM konaného dne 27. 8. 2007:
původní znění: ZM schvaluje v rámci stavby „Velká Bíteš – komunikace 
a VO k Mlýnům“, výkup ideální poloviny pozemku parc. č. 1195/10 o vý-
měře 59 m2, k. ú. Velká Bíteš * 
nové znění: ZM schvaluje v rámci stavby „Velká Bíteš – komunikace a VO 
k Mlýnům“, výkup ideální poloviny pozemku parc. č. 1195/10 o výměře 
59 m2, k. ú. Velká Bíteš * 

11. následující revokaci usnesení ZM č. 10/07 z jednání ZM konaného dne 
3. 12. 2007:
původní znění: ZM ukládá MěÚ zabezpečit zpracování projektů pro podání 
žádostí o dotace z regionálního operačního programu, včetně zpracování 
vlastních žádostí s přílohami a to na projekty:
− rekonstrukce křižovatky u kostela ve Velké Bíteši
− rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš
− Radniční dvůr, Masarykovo n. 88
s termínem do poloviny února 2008
nové znění: ZM ukládá MěÚ zabezpečit zpracování projektů pro podání 
žádostí o dotace z regionálního operačního programu, včetně zpracování 
vlastních žádostí s přílohami, a to na projekty:
− rekonstrukce křižovatky u kostela ve Velké Bíteši
− rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš
− rozšíření SOU Jana Tiraye
s termínem do 31. 3. 2008

12. čestné prohlášení o disponibilitě dostatečným množstvím fi nančních pro-
středků na krytí nákladů spojených s realizací předpokládaného projektu, 
a to formou vlastních fi nančních prostředků a bankovního úvěru na projekt 
„Rekonstrukce křižovatky u kostela ve Velké Bíteši“ ve výši 10,6 mil. Kč, 
na projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš“ ve výši 48 mil. 
Kč, na projekt „Rozšíření SOU Jana Tiraye“ ve výši 15 mil. Kč

13. dodatek č. 2 v předloženém znění ke smlouvě uzavřené dne 16. 10. 2007 
mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár 
nad Sázavou, jejímž předmětem je fi nancování stavby „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace Velká Bíteš – křižovatka ulic Kostelní, Vlkovská, 
Na Valech a Tišnovská

14. smlouvu uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kana-
lizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění, jejímž předmětem 
je fi nancování stavby „Velká Bíteš, ul. Peroutkova, Hrnčířská – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace – projektová dokumentace“

15. členství města Velká Bíteš v profesním sdružení obcí a měst „Sdružení 
místních samospráv ČR“

16. svolat v únoru 2008 zasedání ZM s následujícím programem:
zadání změny č. 3 ÚP
čestné prohlášení k fi nancování projektů z reg. operačních programů
křižovatka u kostela – výběrové řízení

neschvaluje 
17. na základě výsledku obálkové metody, prodej bytu č. 431/2, 1+0, bytový dům 

U Stadionu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a na pozemku p. č. 856, k. ú. Velká Bíteš *

18. na základě výsledku obálkové metody, prodej bytu č. 431/2, 1+0, bytový 
dům U Stadionu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu a na pozemku p. č. 856, k. ú. Velká Bíteš *

19. na základě výsledku obálkové metody, prodej bytu č. 431/2, 1+0, bytový dům 
U Stadionu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a na pozemku p. č. 856, k. ú. Velká Bíteš *

20. na základě výsledku obálkové metody, prodej bytu č. 431/2, 1+0, bytový 
dům U Stadionu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu a na pozemku p. č. 856, k. ú. Velká Bíteš *

21. na základě výsledku obálkové metody, prodej bytu č. 431/2, 1+0, bytový dům 
U Stadionu 431, Velká Bíteš, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a na pozemku p. č. 856, k. ú. Velká Bíteš *

22. záměr společnosti ENVI ENERGO, a. s., realizovat stavbu „Větrný park 
v lokalitě Záblatí“

bere na vědomí 
23. studii dopravního řešení města Velká Bíteš představenou ing. Meluzínem, 

zástupcem fy VIAPONT, s. r. o., Brno 
24. změny návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu města Velká Bíteš v před-

staveném znění, předložené pořizovatelem Změny č. 3, úřadem územního 
plánování – odborem výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu 
Velké Meziříčí s tím, že ZM schvaluje výše uvedené nejdříve projednat ve 
výboru pro ÚP, regionální rozvoj a výstavbu a poté v ZM

25. projekty 4 bytových domů spojených do dvou bloků s 42-44 bytovými 
jednotkami na části pozemků p. č. 4604 – orná, cca 611 m2 a p. č. 4605 
– orná, cca 1109 m2, k. ú. Velká Bíteš, prezentovaných zástupcem fi rem 
BYT STUDIO, a. s., Jihlava (investor) a SOK stavební Třebíč (zhotovitel 
stavby), Radkem Číhalem

26. stav příjmů, fi nancování a výdajů města k 31. 12. 2007
27. zápis č. 5/2007 z jednání fi nančního výboru, konaného dne 19. 12. 2007
28. zápis č. 10/2007 z jednání výboru pro územní plánování, regionální rozvoj 

a výstavbu, konaného dne 19. 12. 2007
29. zápisy č. 9/2007 a 10/2007 z jednání kontrolního výboru, konaných ve 

dnech 28. 11. 2007 a 30. 1. 2008                  

Mgr. Miroslav Báňa, starosta města

Dětské středisko Březejc děkuje 
všem sponzorům:

AGRO Měřín, ALFA RAZÍTKA 
– ALEŠ NOVÁK ZR, AMICUS s. r. 
o. VM, AUTOCOLOR VM, AUTO 
DOBROVOLNÝ VM, AVON COS-
METIC, BENDA JOSEF Měřín, 
BENZÍNOVÁ ČERPACÍ STA-
NICE ADAMOVÁ CHOTĚBOŘ, 
BIOPRODUKT TRUTNA VM, 
BUILDING CENTRUM HSV, s. r. 
o. VM, BLUES BROTHERS BAR 
VM p. Kožený , BRAŠNÁŘSTVÍ 
L. Matějíčková Měřín, BRAŠNÁŘ-
STVÍ – DÍLNA Kociánka Brno, 
CUKRÁŘSKÁ VÝROBA LUCIE 
KREJČOVÁ Moravec, ČALOU-
NICTVÍ Jitka Ripperová Měřín, 
DÁRKY NEDOMA VM, DŘEVO 
MĚŘÍN, DVOŘÁK – TRUCKS 
VM, ELEKTRO RAUS HUGO 
VM, EL PRES ELEKTRO BU-
REŠ VM, EVRA p. Holík Hrbov, 
FOTOATELIÉR BRADÁČOVÁ 
VM, HIGHLAND SPORT Žďár 
nad Sázavou, HORÁCKÉ AU-
TODRUŽSTVO VM, HRAČKY 
SLUNÍČKO Žďár nad Sázavou, 
JEDNOTA VM, JUPITER CLUB 
VM., KADEŘNICTVÍ DITA VM, 
KAVÁRNA ORCHIDEA Pavel 
Janšta VM, KNIHKUPECTVÍ M. 
Charvátová VM, KNIHKUPEC-
TVÍ R. Duba Žďár nad Sázavou, 
KRAJ VYSOČINA, Krejčovská 
dílna – Kociánka Brno, Lékár-
na U Černého orla VM, LESNÍ 
DRUŽSTVO obcí Měřín, MĚSTYS 
Měřín, MÓDNÍ DOPLŇKY BÁB-
KOVÁ VM, NÁPOJE JOSEF HO-
MOLA – MĚŘÍN, NEKO TOUR 
VM, OBECNÍ ÚŘAD ROUSMĚ-
ROV, OSEVA-AGRO Brno, PAPÍR-
NICTVÍ I. WASSERBAUEROVÁ 
Měřín, PAPÍRNICTVÍ KŘÍŽOVÁ 
VM, PAPÍRNICTVÍ A DRO-
GERIE R. Sklenářová VM, P+P 
KARTON Horní Libochová, PNE-
USERVIS A AUTODÍLY Ostrov 
nad Oslavou, POEX s. r. o. VM, 
POTRAVINY Pytlíková Měřín, 
Borkovcová Blanka Moravec, Číž-
ková Anna VM, Doležalová Marie 
VM, Dvořáková Hana VM, Fialová 
Jitka VM, Horká Olga Osová Bítýš-
ka, Hladíková Iveta Lavičky, Kra-
valová Milada Dolní Radslavice, 
Křenková Zdislava VM, Navráti-
lová Marie VM, Němcová Věra 
Moravec, Ondráčková Marie Vídeň, 
Pavlasová Jana VM, Prokešová Jana 
VM, Rosová Martinice, Střechová 
Marie VM, Syslová Marta Olší nad 
Oslavou, Šidliaková Jitka Opatov, 
Širhalová Irena Křižanov, Štoura-
čová Markéta VM, Vaculová Jana 
VM, Vaňková Hana VM, Večeřová 
Jana VM, Zapletalová Vladimíra 
VM, Bernat Stanislav VM, Kašpar 
Ladislav VM, Kolomazník Brno, 
Motyčka Josef Měřín, Paulík Ka-
rel Tvarožná, Prokeš Jiří Oslava, 
Prokop Albín Hodov, Vaněk Josef 
VM, Venzhöfer Josef Havlíčkův 
Brod, REALITY VYSOČINA 
VM, Redakce VELKOMEZIŘÍČ-
SKO, REPROSERVIS Žďár nad 
Sázavou, Restaurace JUPITER 
– paní POŽÁROVÁ, Restaurace 
Krásněves, Rodina Roubínkova 
Veselá, Rodina Šiškova Jilem, 
SILVATECH a. s. VM, Sklenářství 
a rámování MAREK VM, SOLNÁ 
JESKYNĚ RADOST Radostín nad 
Oslavou, TEXTIL-OBUV POŽÁ-
ROVÁ Měřín, Textil RICHTERO-
VI Brno, Textil SMEJKAL Měřín, 
TISKÁRNA UNIPRESS Žďár nad 
Sázavou, TIREX p. Dubšík Hodo-
nín, Uzenářství a lahůdky SLÁMA 
Velká Bíteš, VINOTÉKA Jaromír 
Láněk VM, VŠE MOŽNÉ Láz-
ničková Hilda Měřín, WESTERN 
Šiklův Mlýn, ZAHRADNICTVÍ 
FLOUMA VM, ZAHRADNIC-
TVÍ KOCIÁNKA BRNO – ing. Z. 
Kunzová, Zaměstnanci AUTO 
DOBROVOLNÝ, ZVĚROKRUH 
– chovatelské potřeby SUKY.

Poděkování: Děti a pracovníci D.S. 
Březejc děkují všem pracovníkům 
Jupiter clubu, kteří pomáhali s or-
ganizací 8. Charitativního plesu 
a redakci týdeníku Velkomeziříč-
sko za mediální 
podporu plesu. 
Akce se konala za 
fi nanční podpory 
Fondu Vysočina.

HÁZENÁ

FOTBAL BENFIKA

FC VM B – Slavoj TKZ Polná 
0:2 (0:1)
Branky: Frolda, Tlačbaba. Roz-
hodčí: Dlouhý. Sestava domácích: 
Kučera – Invald (30. Pól), Kružík, 
Střecha, Halámek – Jedlička, Am-
brož, Smejkal, Jaša (30. Kafka) 
– Beran (30. Trnka), Pokorný J. Na 
umělce už zase panovaly extrémní 
podmínky. Proudy deště zmítané 
poryvy silného větru nekompro-
misně bičovaly všechny aktéry 
zápasu, ať už na hřišti nebo krčící 
se na lavičkách. Není proto divu, 
že zhruba v 10. minutě přijal náš 
realizační tým návrh hostů z Pol-
né, zkrátit utkání na pouhých 2 × 

II. liga muži
SHC Maloměřice – Sokol VM 
34:16 (18:10)
Herně i brankově vyrovnanou větší 
část prvního poločasu odehrály oba 
kolektivy ve velmi dobrém tempu. 
Postupem času vedoucí celek ta-
bulky přidal na důrazu v obranné 
fázi, větším herním přehledem se 
začal více prosazovat z postupné-
ho útoku. Druhý poločas začali lépe 
domácí, dokázali trestat rychlými 
brejky chybnou a nepřesnou roze-
hrávku. Navíc se v našich barvách 
zbytečně vyfaulovaly obě ostré 
spojky. Předváděná hra ztratila 
na plynulosti, přímočarosti. I přes 
snahu se nedařilo vytvářet tlak na 
domácí obranu a Maloměřickým 
se tak otevřela cesta ke snadnému 
a výraznému vítězství. 7 m – hody 
3/3:2/0, vyloučení 6:12.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Chlubna 

(4), Večeřa (4), Šidlo (3), Kaštan 
Ji.(2), Živčic (1), Konečný (1), Kří-
bala Ma.(1), Necid (1), Kříbala Pa., 
Kaštan P. Trenéři Raus, Vaverka.

II. liga starší dorostenci
TJ Rožnov pod Radhoštěm – So-
kol VM 31:38 (17:23)
Od úvodních minut oba soupeři 
vyznávající více útočný styl, 
předváděli pro oko diváka atrak-
tivní házenou s úrodou branek a se 
spoustou pohledných rychlých akcí. 
Domácí do 10. minuty „tahali“ za 
delší konec. Velkomeziříčští, hrající 
s velkým nasazením, odhodláním 
a vůlí po vítězství, dokázali zasta-
vit několik útočných akcí „farmy“ 
házenkářské mládežnické bašty 
– HC Zubří a vytvořili si nejtěsnější 
náskok (9:7,9:10). V závěru prvního 
poločasu se vydařil zejména bran-
káři Liboru Kotíkovi, po jehož 
úspěšných zákrocích a rychlé ro-
zehrávce jsme si vytvořili více než 
nadějný poločasový náskok. Změna 

stran dolila hráčsky širokému kádru 
domácích energii do žil a začal se 
gólově přibližovat. Krizovou situ-
aci po zranění Radima Fischera 
ostatní hráči už tak zdravotními 
peripetiemi těžce zkoušeného 
celku zvládli výtečně a dokázali 
zmobilizovat zbytky sil. Taktickou 
hrou a bojovností odvrátili domácí 
nápor a po zásluze se těšili z celko-
vého vítězství. Nejlepším střelcem 
našich byl Vítězslav Večeřa, za 
zraněné hráče na postech spojek 
úspěšně zaskočili Jakub Rosa 
a Martin Kříbala. 7 m – hody 
5/5:3/3, vyloučení 6:4.
Hráli: Kotík – Večeřa (12), Fischer 
(8/2), Kříbala Ma. (6/1), Rosa (5), 
Kaštan J. (1), Strašák, Necid (5), 
Konečný (1). Trenér Vaverka.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 8. března
11.00 – I. liga ml. dorostenky DHK 
Zora Olomouc, 13.00 – I. liga ženy 
DHK Zora Olomouc SCM     -záv-

30 minut. Nejdříve udeřila Polná, 
když dokázala míč odvrácený po 
standardní situaci rychle přenést 
na křídlo, odtud zpět před branku, 
tam se zjevil stoper Frolda a poslal 
hosty do vedení. Pak přišly tři 
velké, pohříchu nevyužité příleži-
tosti domácích – nejdříve prošel 
středem obrany Polné J. Pokorný 
a jeho tvrdou střelu vytáhl strážce 
hostující svatyně jen konečky prs-
tů, pak minula hlavička osamoceně 
skákajícího Jedličky po rohovém 
kopu branku Polné o pouhé cen-
timetry. Brzy po přestávce pak 
napálil Pól tyč.
Podmínky houstly a obě strany 

kupily pod jejich tlakem chyby 
v defenzivě, přesnosti ubývalo. 
Polenský Tlačbaba dokázal jednu 
z našich „hrubic“ potrestat... 0:2, 
podruhé už naštěstí úspěšný nebyl. 
Na naší straně pak Trnka ve velmi 
dobré střelecké pozici ještě hledal J. 
Pokorného, který by sice dával „do 
prázdné,“ ale zkažená přihráv-
ka místo gólu přinesla jen snad-
nou ztrátu míče. Následně tahal 
hostující brankář s pomocí tyče naši 
další tvrdou střelu a hosté zakončili 
vedle rovněž svoji poslední „tutov-
ku.“ Pak už naštěstí následoval ko-
nec a skupinka promoklých a pro-
chlazených účástníků marného 
boje s přírodou sprintovala vstříc 
vytopeným kabinám…            -kre-

HOKEJ MLÁDEŽ

4. třída
SK Horácká Slavia Třebíč – HHK 
VM 7:3 (1:0, 4:2, 2:1) 
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T., Tlapák, Mičánek, Strnad 
M. Lavický, Šilpoch, Mynář, Juda, 
Koblížek, Joura. Branky: Koblížek, 
Tlapák, Mičánek. Asistence: Strnad 
M. 2, Koblížek. Po velice vyrovna-
ném zápase jsme prohráli s Třebíčí 
o čtyři branky a to díky několika 
neproměněných vyložených šancí 
na soupeřovu branku. K vítězství 
domácích napomohli i rozhodčí, 
když neodpískali hrubé zákroky 
na naše hráče.                           -ps- 

5. třída
HS Třebíč – HHK VM 4:2 (0:1, 
1:0, 3:1)
Sestava: Slavíček – Kampas J., 
Maštera, Tichý, Smažil, Kampas 
M., Rozmarín, Lainka, Kampas 
F., Bernat, Fiala, Burian. Branky: 
Tichý, Rozmarín. Asistence: Maš-
tera, Lainka. Třebíčští na tento 
zápas hodně posílili a stáhli hráče 
hrající za vyšší ročník. Důvodem 
bylo horší místo v tabulce za naším 
celkem, a to pouze rozdílem skóre. 
První dvě třetiny jsme byli lepším 
mužstvem, o čemž svědčil nejenom 
průběžný výsledek zápasu, ale i 4 
vyložené brankové příležitosti na 
naší straně. Až v závěru druhé tře-
tiny 86 vteřin před koncem soupeř 
vyrovnal. V závěrečné části hry 
stáhl soupeř hru na 2 formace 
a dostával nás pod tlak.        -sma-

6. třída
HCM Žďár n. S. – HHK VM 
10:1
Branky: Koblížek. Asistence: 
Rozmarín

7. třída
HCM Žďár n. S. – HHK VM 
9:3
Branky: Kališ 2, Kejda. Asistence: 
Kejda, Štěpánek                        -js-

8. třída
HHK VM – HCM Žďár n. S. 5:3 
(0:3, 3:0, 2:0)
Nevyšla nám první třetina, nicmé-
ně se nám podařil dokonalý obrat, 
který jsme dotáhli do vítězného 
konce. Branky: Vondráček 2, Klíma 
2, Rozmahel. Asistence: Rozmahel 
3, Benedikt.
HC Dyje Břeclav – HHK VM 7:0 
(4:0, 1:0, 2:0)
V týdnu jsme dohrávali odložené 
utkání, ve kterém jsme často chy-
bovali zvláště v osobních soubojích, 
což soupeř hned v úvodu utkání 
využil a vypracoval si rozhodující 
náskok. Sestava: Toufar T. – Joch, 
Kellner – Vidlák, Benedikt – Bu-
rian V., Smejkal, Vondráček – Ko-
mínek, Rozmahel, Špaček – Kouřil, 
Klíma, Musil. 

9. třída
HHK VM – HCM Žďár n. S. 0:8 
(0:2, 0:2, 0:4)
Soupeř od začátku držel otěže zá-
pasu pevně na svých hokejkách, byl 
lepší ve všech směrech a zaslouženě 
zvítězil.

HC Dyje Břeclav – HHK VM 6:6 
(1:1, 1:1, 4:4)
V průběhu utkání se zvláště v po-
slední třetině hodně divoce měnilo 
skóre. Nejprve jsme šli do vedení 
2:3, ale soupeř během jedné minuty 
třemi brankami otočil na 5:3. Na to 
jsme odpověděli při vlastním osla-
bení, kdy jsme dvěma brankami 
srovnali a v čase 58:54 jsme se zno-
vu ujali vedení. Domácí při „power-
-play“ 16 vteřin před koncem zápasu 
vyrovnali. Branky: Hakl 3, Hándl, 
Budín, Střecha. Asistence: Jirovský 
2, Hakl, Štěpánek, Budín, Nedoma. 
Sestava: Loukota – Sáblík, Hándl 
– Jirovský, Urbánek T. – Štěpánek, 
Budín, Janák – Hakl P., Vít, Nedoma.

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Od 4. minuty jsme vedli 2:0. 
Hra se postupně vyrovnala, více 
brankových příležitostí jsme si 
vypracovali my, ale bez gólového 
efektu. I úvod druhé třetiny patřil 
nám, nejprve v přesilovce a vzá-
pětí i v oslabení jsme přidali další 
branky. I soupeř se v posledním 
soutěžním utkání této sezony 
dostával do zakončení, ale „shoot-
-out“ vychytal skvělý Škoda v naší 
brance. Branky: Strnad, Kudlá-
ček, Svoboda, Dočkal. Asistence: 
Budín, Svoboda, Urbánek. Sestava: 
Škoda (Zezula) – Nýdrle, Kudláček 
– Komínek, Urbánek – Pešout, Bu-
dín – Rozmahel, Dočkal, Sklenář 
– Konečný, Sysel, Kavina – Strnad, 
Janák, Svoboda.                     -ms-

Nejlepší kuželkáři kraje se sešli 
2. 3. 2008 na třebíčské kuželně TJ 
Spartak, kde soutěžili o titul Pře-
borník kraje Vysočina. Účast byla 
omezena počtem 28 hráčů, kteří si 
svoji účast vybojovali v oddílových 
přeborech. Do fi nálového startu si 
postup zajistilo pouze nejlepších 
8 hráčů, v němž nechybělo vel-
komeziříčské zastoupení. Postup 
z kvalif ikace měl ze čtvr tého 
místa Milan Souček náhozem 586 
kuželek. K tomuto výkonu přidal 
ve finále 593 kuželek a obsadil 

celkově vynikající třetí místo. 
Vítězem krajských přeborů se stal 
J. Bartoš výkonem 1211 kuželek 
(595 + 616). Druhé místo obsadil 
M. Švorba z PSJ Jihlava výkonem 
1195 kuželek (590 + 605). 
Všichni tři hráči si vybojovali 
účast na Mistrovství ČR, které se 
uskuteční ve dnech 3. – 4. 5. 2008 
v Kutné Hoře. Další umístění na-
šich hráčů: 19. J. Starý 505 kuželek, 
25. Fr. Lavický 481 kuželek. 
V kategorii dorostenců si svým 
krajským křestem prošli J. Šišpela 
– 18. místo výkonem 445 kuželek 
a J. Dýcha – 19. místo výkonem 415 

kuželek. Pro oba naše borce může 
být toto umístění určitým zklamá-
ním, ale na druhou stranu velkou 
motivací k neustálému hernímu 
zlepšování. Vítězem dorostenecké 
kategorie se stal M. Novák z PSJ 
Jihlava výkonem 1063 kuželek 
(504 + 559). 
Senioři (hráči nad 50 let) předvedli 
svoje výkony na kuželně PSJ Jih-
lava. Vítězem se stal S. Bezděk 
z týmu CHJK Jihlava výkonem 571 
kuželek. Umístění našich zástupců: 
17. R. Krejska – 523 kuželek, 22. 
A. Lavický – 514 kuželek a 38. Fr. 
Korydek – 473 kuželek.          -bře-

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

Úterý 25. března 2008 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

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

11. dubna 2008 v 19.30 hodin

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

14. dubna 2008 v 19.30 hodin
Agentura Remunda

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

Květen 2008
AP Prosper

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském 
hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími part-
nery.
Hrají: Jiř í 
Langma-
jer, Ivana 
Jirešová/Klára 
Issová, Mar-
tina Válková/ 
Jitka Čvan-
čarová 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

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-

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

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

Tři sestry vystoupí ve Velkém Meziříčí
Po dvou letech vyšla vloni na podzim nová řadová deska legendárního 

souboru Tři sestry. Jde již o devatenácté album a nese název Mydlovary. 
K novému albu skupina odjela úspěšné halové turné a v koncertní pro-
dukci bude pokračovat i letos, na jaře letošního roku se Tři setry předsta-
ví v kulturních domech po České republice. V Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí vystoupí Tři sestry 14. 3. a jako host se představí skupina MZH. 
Koncert začne ve 21 hodin a Jupiter club bude otevřen od 19.30 hodin. 
V pátek 14. 3. tedy bude v Jupiter clubu znít pestrá směsice písní. Osvěd-
čené hity Tří sester jako Kovárna, Zelená, Modlitba pro partu, obohacené 
o novinky z aktuální desky, prostřídají punkové písně MZH. Po koncertě 
bude pokračovat afterparty ve velkomeziříčském clubu Excalibur, kam 
budou návštěvníci koncertu puštěni na základě ID pásek zadarmo. Vstu-
penky na koncert stojí v předprodeji 220 Kč a na místě 260 Kč. Lze je 
zakoupit v předprodeji ve Velkém Meziříčí v prodejně eM Móda, Vrcho-
vecká 74, v prodejně Music Data, Sokolovská 250 a v síti Ticketstream. 
Další informace naleznete na www.hudebniraj.cz.         Pavel Pešek

15. 3. Studenec – první zábava 
 v nové sestavě
22. 3. Budíškovice
23. 3. Čáslavice 
28. 3. Hostěradice
29. 3. Kněžice

15. 3. Čikov
23. 3. Radostín n. O.
29. 3. Netín
12. 4. Netín

Info: www.renons.cz

Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
zvou na

Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí
pořádá přednášku na téma

Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí – Měřín
vás zve na

v pátek 21. 3. 2008 v KD Netín 
u Velkého Meziříčí. Start v 19.30 hodin.

Hrají:
BAD VICTIM ■ SEZARBIL ■
CAYMANASGARD ■ STRAIGHT                                                 -jd-

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vás zve na

Horácké divadlo Jihlava
Čtvrté představení divadelní sezony 2007–2008 pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 9. dubna 
2008 v 19 hodin

Vladislav Vančura – MARKÉTA LAZAROVÁ 
Nová divadelní adaptace klasického díla, jejíž nedílnou a výraznou 
složkou je hudba. Autor v jedné ze svých nejpoetičtějších próz líčí 
příběh velké osudové lásky krásné a něžné Markéty a Mikoláše, a do 
kontrapunktu pak postavil druhý tragický milostný příběh Alexandry 
a saského zajatce hraběte Kristiána. Je to nesmírně barvitý obraz krvavé 
epizody z dávné minulosti, který potvrzuje cenu lidského života.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin.                                            -prog-

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

ve čtvrtek 6. března 2008 od 17 hodin v budově střediska 
(Ostrůvek 2, Velké Meziříčí).

Pavel Veselý nám bude vyprávět o svém putování po moři na nafu-
kovacích člunech – Pálavách kolem atraktivního pobřeží tvořeného 
divokými skalami a mořskými jeskyněmi, které jsou přístupné jen 
z moře. Čekají nás také fotografi e bohaté mořské fauny, prastarých 

monastyrů a rybářských vesniček. 

Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR.
-ja-

v pátek 7. března 2008 od 17 hodin v budově střediska
(Ostrůvek 2, Velké Meziříčí).
Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich 
skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme 
spíše náhodně. Můžete se těšit na vyprávění Pavla Koubka o těchto králov-
nách noci spojené s promítáním fotografi í. A možná bude i živá sova. Po 
skončení přednášky je pro zájemce připravena vycházka po Velkém Mezi-
říčí za sovím houkáním. Sovy budeme lákat na magnetofonovou nahrávku.
Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR.     -ja-

Výstava se uskuteční ve dnech 17.–19. března 2008
ve velkém sále Jupiter clubu. 
Otevřeno: od 10 do 18 hodin 
Program: 
Pondělí 17. března, středa 19. března
● zdobení perníčků (studenti Střední školy řemesel

a služeb Velké Meziříčí), pletení pomlázek, košíkářství 
(p. Bernat, pí Vaňková a děti z Dětského střediska Březejc), výstava prací

Úterý 18. března
● zdobení perníčků (pí Marková, studenti Střední školy řemesel a služeb 

Velké Meziříčí), pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a děti z Dětského střediska Březejc), výstava prací

Své práce vystavují:
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Základní školy Sokolovská 
a Školní Velké Meziříčí, ZŠ a Klub maminek Pavlínov, ZŠ Mostiště, 
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, Hotelová škola Světlá a Ob-
chodní akademie Velké Meziříčí, Denní stacionář Velké Meziříčí, Domov 
důchodců Velké Meziříčí, Mateřské školy Čechova, Sokolovská Velké 
Meziříčí, MŠ Mostiště, Základní škola speciální a praktická škola Březejc, 
Dětské středisko Březejc, Školní družina ZŠ Oslavice, Květiny Flouma, 
Květiny Verunka, Pekárna Elis, Český svaz žen a jeho příznivci.
Vstupné dobrovolné! 

Přednáší zkušený lékař a včelař MUDr. Jiří Brožek
z Černošic u Prahy.
Na přednášku zveme všechny naše včelaře, ale i zájemce naší veřejnosti 
o tuto problematiku.
Termín přednášky: neděle 9. 3. 2008 v 9.00 hodin
Místo konání: velký sál hasičské zbrojnice Velké Meziříčí.

která se koná ve dnech 23. 3 – 26. 3. 2008 v zasedacím sále zastupitelstva 
městyse Měřín.

Soutěž o volné vstupenky 
na koncert skupiny Tři sestry

Odpovězte na soutěžní otázku a pokud chcete být zařazeni do slosování 
o volné vstupenky na vystoupení skupiny Tři sestry, zašlete správnou 
odpověď se svým jménem a telefonním číslem (event. e-mailem) do 
redakce do 10. března (kontakty naleznete v tiráži týdeníku nebo na 
www.velkomeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Jakou přezdívku má akordeonistka Tří sester, 
Veronika Borovková?

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-
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LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KINO JUPITER CLUB BŘEZEN 

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

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

Pozvánka na Ples Jupiter clubu 

k poslechu, ale především k tanci 
waltz, tango, valčík, polku, slow-
foxtrot, quickstep, cha-chu, jive, 
rokenrol i blues. 

dečně zveme v pátek 

clubu.

clubu, tel. 566 523 243.

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 Ju-
piter clubu, kancelář č. 18, po–pá 8–16 hodin. Tel:. 566 524 572.   -prog-

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí a Stetsoni vás srdečně zvou na

v neděli 23. března 2008 ve velkém sále, začátek ve 20 hodin.

Upozornění pro muže – Pomlázky s sebou!

Vstupné: 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě. Předprodej na progra-
movém oddělení JC, Nám. 17. Tel. 566 523 243, 566 524 572.   -prog-

Dne 25. 2. 2008 tomu byly 4 smutné 
roky, co odešel spát věčný sen pan

Zdeněk Šípek
z Velkého Meziříčí.

Ani nevíš, jak nám chybíš všem. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 
manželka, děti a ostatní,

kdo ho měli rádi. 

Roky plynou jako řeky proud, jen 
vzpomínky zůstanou 
a nedají zapomenout. 

Dne 9. března 2008 uplyne 20 let, 
kdy nás navždy opustil pan 

Ladislav Kovács
z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Pátek 7., sobota 8. v 19.30 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách 
lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo.
V malém mo-
ravském měs-
tečku Zvěstov 
žijí všichni 
chlapi starými 
historickými 
bitvami. Před-
stavují f ran-
couzskou ar-
mádu v čele se 
svým starostou 
Touchynem, 
který má už 
léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci 
– odhalení napoleonské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti 
televize a novinářů. Podolský starosta má však pro Touchyna špatnou 
zprávu – tentokrát angažoval na roli Napoleona skutečného zahraniční-
ho herce. Touchyn se urazí a rozhodne se slavnost ignorovat. Přesvědčí 
o tom i zvěstovské, kterým ovšem přijde líto, že nacvičovali nadarmo… 
V té době se vrací do města po více než dvou letech Tomáš, který přišel 
tátovi říct, že se skutečně zamiloval a chce se ženit. Půvabné Francouzce 
Claire slíbil tajnou romantickou svatbu v místním kostelíku… Jenže táta 
vyzradí… Komedie ČR. V hlavní roli B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, 
J. Budař, R. Vojtek, M. Vašut, J. Pecha, T. Medvecká a další. Mládeži 
přístupný od 12 let. 
Vstupné: 75, 77 Kč 100 minut

Úterý 11. v 18 hodin, středa 12. v 19.30 hodin
KOUZELNÁ ROMANCE
Svého pana Dokonalého potkala, až když opustila pohádkový svět.
V hlavních rolích uvidíte například Patricka Dempseyho, kterého znáte 
jako doktora Shepherda ze seriálu Chirurgové.
Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna přemístí 

do současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s pří-
během z moderního New Yorku. Záhy poté, co se ocitne v naší době, je 
po setkání s pohledným právníkem princezna Giselle nucena měnit své 
názory na život a lásku. Může ve skutečném světě přežít pohádková láska? 
Romantická komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 108 minut

Sobota 15. v 17.30 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
To bude mazec…
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen že 
umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který 
si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy 
fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí do různých dobro-
družství s dramatickými následky, a Davidova trpělivost pomalu naráží na 
strop. Podaří se Alvinovi a ostatním zachránit přátelství s Davidem? Jak se 
budou smiřovat s nově nabytou popularitou? Alvin a jeho parta jsou totiž 
nezbední až běda a David bude mít co dělat, aby je uhlídal před mnoha 
nástrahami, o kterých si doposud myslel, že nemohou způsobit nikomu 
nikdy nic. Situační humor doprovázený vtipnými písničkami patří k těm 
nejlepším zbraním, se kterými na diváky Chipmunkové vyrukují. 
Snímek je podobně jako fi lmy s Garfi eldem, za kterými stojí stejný reali-
zační tým, kombinací animovaných a hraných postav. Rodinná komedie 
USA, český dabing. 
Vstupné: 65, 67 Kč 87 minut

Středa 19. v 19.30 hodin
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
Podle skutečné události. Tohle by si přece nikdo nevymyslel.
Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk. Charlie Wilson. 
Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresman, kterému se 
podařilo vyhnat Rudou armádu z Afghánistánu, a tím odstartovat rychlý 
krach komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským 
odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl 
pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols (Absolvent, Na dotek), 
jemuž se před kamerou sešla výjimečná herecká sestava v čele s Tomem 
Hanksem, Julií Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 102 minut

Pátek 21., sobota 22. v 19.30 hodin
POKÁNÍ
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ Briony Tallisové 
odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vi-
nou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka 
Robbieho Turnera ze znásilnění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, 
který původně mířil na lékařskou fakultu, končí ve vězení. Toto obvinění 
ale ničí život i její sestře Cecilii, která Robbieho bezhlavě milovala. Když 
si záhy už o něco starší Briony uvědomí, co napáchala, je už pozdě. Cecilia 
zavrhla celou rodinu v čele s ní a odstěhovala se do Londýna, kde se živí 
jako zdravotní sestra. Robbie výměnou za zkrácení trestu narukoval do 
armády a ve Francii se snaží zastavit postupující Němce. Briony na cestě 
za vykoupením nastoupí do ošetřovatelského kurzu a díky utrpení, které 
kolem sebe dennodenně vidí, konečně dospívá. S tím souvisí i rozhodnutí 
postavit se svým dvěma obětem tváří v tvář a respektovat jakýkoli trest. 
Možná se tím očistí, možná to ale na vykoupení nebude stačit. Možná to 
ani nestihne, protože Londýn se připravuje na masivní bombardování. 
Možná všechny tři čeká úplně jiný konec. Drama Velké Británie, původní 
znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 122 minut

Středa 26. v 19.30 hodin
HOLKA NA HLÍDÁNÍ
Scarlett Johansson hraje Annie, čerstvou absolventku bez představy o bu-
doucí kariéře, která vezme práci chůvy v bohaté rodině z New Yorku. Její 
školní znalosti z oboru antropologie překvapivě brzy najdou praktické 
uplatnění a Annie se pouští do studia nepochopitelných zvyků rodiny 
z lepších kruhů, které si v ničem nezadají s rituály domorodců z Afriky 
nebo Amazonie. Annie dostává pokojík přímo v obrovském bytě svých 
zaměstnavatelů a získává unikátní příležitost k pozorování. Předměty je-
jího zkoumání jsou nafoukaní pan a paní X a jejich rozmazlený spratek. 
Výjimkou bude možná pohledný mladík, kterého Annie potkává ve vý-
tahu. Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 105 minut

Čtvrtek 27. v 19 hodin
INTIMNÍ OSVĚTLENÍ
Tento příběh obyčejných českých lidiček se odehrává na 
malém městě, kam přijíždí jako sólista na koncert amatér-
ského symfonického orchestru bývalý spolužák ředitele 
místní hudební školy Karla Bambase. Na příhodách několika hodin jsou 
konfrontovány osudy těchto dvou konzervatoristů, kteří se setkávají po 
deseti letech. Jeden z nich má kariéru a krásnou přítelkyni, druhý hraje 
na pohřbech, staví dům, pěstuje angrešt a vychovává děti. Řeklo by se 
o ničem, že? Nicméně je to biják s velkým B, který představuje jediný 
český snímek Ivana Passera, který později natočil mnoho velkých fi lmů 
v zahraničí. 
Černobílý fi lm ČR. Kamera Miroslav Ondříček.
Vstupné: 40, 70 Kč 71 minut

Pátek 28., sobota 29. v 19.30 hodin
JÁ, LEGENDA
Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal zabránit šíření 
nebezpečného viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se léčit. Neville je 
z neznámého důvodu vůči viru imunní a jako jediný příslušník lidského 
rodu žije v troskách New York City. Možná je dokonce posledním žijícím 
člověkem na planetě. Už tři roky, den co den, vysílá do éteru svou zprávu 
a hledá další přeživší. Neville však není úplně sám. Ze stínů jej pozorují 
zmutované oběti celosvětové pandemie, které sledují každý jeho krok 
a čekají, až udělá osudovou chybu. Nevillea, který je dost možná jedinou 
nadějí celého světa, drží při životě jediná myšlenka: zvrátit dopad viru 
tím, že ze své krve vyrobí lék. Stojí však sám proti zbytku světa a čas 
hraje proti němu… 
Sci-fi  USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 112 minut

Adámek mezi broučky
8. a 29. března od 15 hodin na loutkové scéně JC.
Zrušen páteční předprodej!
Vstupenky je nutno rezervovat na tel. čísle 566 523 243,
566 524 572 nebo zakoupit na programovém oddělení JC.
Cena vstupenky 30 Kč.                                                  -prog-

Večer s Jiřinou Jiráskovou
Zveme vás na příjemně strávený večer 
ve společnosti oblíbené české herečky 

Jiřiny Jiráskové.
Čtvrtek 20. března 2008 v 19 hodin v Jupiter 
clubu.

Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 
180 Kč.

Rezervace vstupenek od 6. 2. 2008 na tel. 
566 523 243, 566 524 572 nebo programové 
oddělení JC.

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

Dnes, 5. 3. 2008, vzpomeneme 17. 
výročí úmrtí pana 

Františka Janáka 
z Martinic. 

Stále vzpomínají maminka, sestra 
a bratr s rodinami. 

Benátský karneval
výstava prací žáků ZUŠ

11. 3. – 11. 4.
výstavní sál městské knihovny

vernisáž výstavy v úterý 11. 3. v 17 hodin 
-št-



Číslo 9 5. března 2009 strana 12

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Regionální noviny ‚,malého okresu“ Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Tištěný náklad ověřuje ABC ČR. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 732 203 787, e-mail: horka @velkomeziricsko.cz. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Ing. Bc. Jitka Kočí: inzerce. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. a fax 566 524 649, mobil: 739 100 979,

tel. 566 523 243. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba v redakci: úterý – pátek 8.00 – 15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá

za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Příjem inzerce přímo v redakci nebo e – mailem či faxem. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne.

HÁZENÁ

HOKEJ

VOLEJBAL

FOTBAL

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

K. Novotná, J. Novotný, K. Bednářová, K. Čamková, V. Čamková. 
Foto: Jiří Novotný

Zimní příprava
FC VM – Dědice 1:1 (0:0)
Střelci: Kratochvíl (70.) – Koleč-
kář (59. p. k.). Rozhodčí P. Rosický 
– Teplý, Myška. Diváků 50. Sesta-
va FC VM: Invald (70. Prchal) – Z. 
Mucha, Galia, P. Mucha, Netolický 
(46. J. Krejčí) – Hort (55. P. Krejčí), 
Průša (T. Dvořák)), Loup (55. Kav-
ka) – F. Pokorný (55. Kratochvíl), L. 
Němec- Staněk. 
Dědice s dostatečným odstupem 
vedou KP JMFŽ a od počátku dá-
valy najevo, že nepřijely jen na vý-
let. Domácí svého soka za půlicí 
čáru sice pouštěli jen sporadicky, 
sami se však do vápna Dědic pro-

kousávali upracovaně a neefektiv-
ně. Naproti tomu Dědičtí své méně 
časté výpady na polovinu soupeře 
dokázali okořenit s pomocí ostrého 
větru v zádech nepříjemným zakon-
čením. Ani po přestávce Velmez jis-
kru nápaditosti a zlepšeného pohy-
bu nevykřesal. A tak zákonitě při-
šel trest v podobě chybující obra-
ny a nařízeného pokutového kopu, 
který Kolečkář bezpečně proměnil. 
Hromadné střídání stráží do hry nic 
nového nepřineslo. Až v 70. si stří-
dající Kratochvíl proklestil cestu 
na hranici šestnáctky a střelou ke 
vzdálenější tyči skóre zápasu ale-
spoň srovnal. Čtyři tutovky, kte-
ré Velmez pracně vykombinoval, 
zůstaly bez efektu.                -ber-

Kadeti se rozloučili s letošním roč-
níkem nejvyšší soutěže nejlépe, jak 
mohli. V třídenních kláních neztra-
tili ani set a s rezervou vybojovali 
druhou příčku, která je vstupen-
kou do příštího ročníku. V celko-
vém pořadí tak kadeti obsadili os-
mou příčku a potvrdili postavení 
nejen meziříčského mládežnické-
ho volejbalu v republikových sou-
těžích. V porovnání s konkurenč-
ními aglomeracemi se tedy opět 
podařil malý zázrak.
VM – Česká Třebová 3:0 (21, 
16, 23)
Naši hráči absolvovali nejdůleži-
tější zápas závěrečného turnaje 
hned na úvod. Již před turnajem 
bylo zřejmé, že případná porážka 
v tomto střetnutí by s největší prav-
děpodobností znamenala defi nitiv-
ní ztrátu nadějí na přímou záchranu 
v soutěži a poslala by naše hráče do 
nejisté baráže. Vlastní zápas však 
byl překvapivě zcela v režii našich 
nadějí. Kluci se hned od začát-
ku opřeli do podání a vyvinuli na 
soupeře tlak. Nevyhnuli se v průbě-
hu zápasu i několika slabším chvil-
kám. Nejnapínavějším se tak stal až 
poslední set, ve kterém byl na uka-
zateli skóre ještě nerozhodný stav 
22:22. Kluci však i tuto koncovku 
zvládli a na světě bylo hodně důle-
žité vítězství.
VM – Kopřivnice 3:0 (13, 16, 24) 
V zápase s předposledním celkem 
bylo povinností zvítězit. Soupeř se 
namlsal v předchozím zápase, kdy 

nebyl daleko od překvapivého ví-
tězství nad lídrem skupiny (v pátém 
setu vedl s Českými Budějovicemi 
ještě 9:3), v tomto utkání mu však 
s výjimkou třetího setu „pšenka ne-
kvetla“. Páteční program tak kluci 
absolvovali po výborném výkonu 
bez ztráty setu.
VM – Ervěnice 3:0 (10, 13, 17)
Jedinou dramatičtější zápletkou 
prvního sobotního zápasu bylo pří-
tmí v tělocvičně, které nastalo po 
úvodních poryvech sobotní vichřice 
Emma. Naštěstí se světla po dvaceti 
minutách umoudřila a vítězství na-
šich barev tak již nestálo nic v cestě. 
Soupeř totiž místy vypadal napro-
sto rezignovaně, naopak naši hráči 
si zápasu užívali a postupně si za-
hrála i lavička. 
VM – Ústí n. Labem 3:0 (17, 16, 20) 
Před tímto zápasem si to rozda-
li další dva kandidáti na záchra-
nu v nejvyšší soutěži. Budějovice 
v něm potvrdily roli favorita a po-
razily Třebovou. Díky tomuto vý-
sledku našim klukům k defi nitivě 
stačilo ve druhém sobotním zápase 
potvrdit roli jasného favorita a po-
razit beznadějně poslední celek sou-
těže z Ústí. To se i přes opakující se 
problémy s osvětlením v hale nako-
nec povedlo, a tak byl úkol splněn. 
VM – České Budějovice 3:0 (22, 
18, 18) 
Oba celky nastoupily v samotném 
závěru turnaje na palubovku s tím, 
že konečný výsledek již nepřivodí 
žádnou změnu v tabulce, a tak se 
hrálo „pouze“ o čest. Naši kluci 
měli motivaci určitě větší, toužili 

soupeři vrátit předchozí dvě po-
rážky, Jihočeši naproti tomu určitě 
chtěli potvrdit tabulkové postave-
ní. A tak se zvláště v prvním setu 
hrál kvalitní volejbal na obou stra-
nách. Naše sestava se do soupeře 
pustila zostra, dokázala držet se 
soupeřem krok a naopak postupně 
začala diktovat vývoj setu. Mazác-
ky zvládla koncovku prvního setu 
a i v tom druhém soupeře dokáza-
la již od začátku rozebírat. V půlce 
setu se klukům povedla šňůra až 
na 20:13 a od tohoto okamžiku už 
měli utkání pevně v rukou. Třetí set 
již probíhal v exhibiční atmosféře, 
hráči i diváci si rozloučení se sezo-
nou užívali.
Zdeněk Pekař, který při prvním 
oddychovém času svým svěřen-
cům místo taktických rad dal stro-
hý pokyn („všichni deset rybiček“, 
což byl alespoň z mých pamětí uni-
kát) byl po zápase nadmíru spoko-
jený: „Byl to skvělý turnaj a roz-
hodně nemůžu chválit jednotlivce. 
Více než jindy rozhodla síla kolekti-
vu a vůle. Všichni hráli ty tři dny na 
hranici a někdy možná místy i nad 
hranicemi svých možností a výsle-
dek se musel dostavit. Na výkonu 
se určitě projevila i parta, která tu 
postupně vznikla. Nejvíce to bylo vi-
dět asi dnes. Budějovice jsou cel-
kem složeným určitě z větších indi-
vidualit, ale dnes byly bez šance. Za 
týden začíná poslední kolo i junio-
rům, soupeř je hodně známý, a tak 
doufám, že se i junioři se sezonou 
rozloučí se ctí.“
Sestava VM: Dvořák, Kučera, La-

cina, Málek, Vrána, Novotný, Vaší-
ček, Uchytil, Minář.
Ostatní výsledky turnaje: Č. Třebo-
vá – Č. Budějovice 0:3, – Ervěnice 
2:3, – Ústí n. L. 3:0, – Kopřivnice 
3:1, Č. Budějovice – Kopřivnice 3:
2, – Ústí n. L. 3:0, – Ervěnice 3:1, 
Ervěnice – Ústí 3:2, – Kopřivnice 
3:1, Ústí – Kopřivnice 0:3.
Tabulka EX-KTI skupina o pořa-

dí na 7. – 12. 
1. Č. Budějovice 15 13  2 40:11 1198:1033 28

2. Velké Meziříčí 15 12  3 39:10 1155:929  27

3. Česká Třebová 15 10  5 32:26 1288:1210 25

4. Ervěnice – Jirkov 15  7  8 26:31 1172:1265 22

5. Kopřivnice 15  3 12 18:38 1131:1182 18

6. Ústí n. Labem 15  0 15  6:45  887:1212 15

Celkové pořadí letošního ročníku 
EX kadetů: 

1. Volejbal Brno, 2. USK Praha, 
3. Vavex Příbram, 4. Slávia Liberec, 
5. DHL Ostrava, 6. Slavia Hradec 
Králové, 7. VK České Budějovice, 
8. Spartak Velké Meziříčí, 9. VK 
Česká Třebová, 10. Ervěnice – Jir-
kov, 11. KV Kopřivnice, 12. SKV 
Ústí n. Labem

Ženy si s Bopem neporadily
Sp. VM – BOPO Třebíč 1:3 
(-27, -20, 14, -19) a 1:3 (-21, -20, 
22, -19)
Ženy tentokráte na svého soupeře 
nenalezly recept.
Pozvánka na poslední kolo PO 

juniorů: 
Souboj o pátou příčku s Duklou Li-
berec zahájí naši hráči již tento ví-
kend v sobotu 8. 3. v 11.00. Druhý 
zápas se pak bude hrát ve stejný den 
od 15 hodin. Jako vždy v tělocvičně 
u kostela.                               -kon-

Okresní přebor I. třídy
Sokol Bystřice B – SK Sokol Lhot-
ky A 6:12 
Body za Lhotky: Konečný 4,5, Chy-
lík 3,5, Musil 1,5, Lavický 2,5 (ode-
hrané 2 zápasy)

Okresní přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Spartak 
Velká Bíteš C 12:6 
Body za Lhotky B: Hrnčíř 4,5, Ne-
vrtal Z. 4,5, Večeřa 2, Doubek 1 
SK Sokol Lhotky C – SK Sáza-
va A 10:8
Body za Lhotky: Rössler 4,5, Svo-
boda 2, Vondrák 2, Dufek 1,5   -ach-

STOLNÍ TENIS

 Úspěšný vstup do jarních odvet 
zaznamenali starší dorostenci, na-
opak muži po rozpačitém výkonu 
nestačili na lídra druholigové tabul-
ky. Ženy a dorostenky pokračovaly 
v herní i bodové mizérii.

I. liga ženy 
DHC Slávia Praha SCM – Sokol 
VM 43:28 (24:10)
Vedoucí tým proti celku bojujícímu 
o prvoligovou záchranu vyrukoval 
„nepřekonatelnou“ defenzivou 
a bleskurychlým přechodem do 
útočné fáze. Nekompromisně trestal 
naivitu a individuální chyby našich. 
Výsledkem jednostranného průbě-
hu zaviněného neexistující obranou 
byl hororový stav na světelné tabuli 
20:5 (20. min.). Následně se podaři-
lo přidat několik zásahů do domá-
cí svatyně, a tlak Pražanek tak čás-
tečně otupit. Po změně stran nápor 
domácích vlivem vysokého náskoku 
polevil a pro Velkomeziříčské se tím 
otevřel prostor „dohrát“ utkání. 7 m 

– hody 2/1:3/1, vyloučení 4:5, roz-
hodčí M. Tvrdoň, R. Bauer.
Následující víkend si mohou naše 
ženy napravit pošramocenou jarní 
pověst. Sobotní domácí duel bude 
měřením házenkářských schopností 
s mládežnickou zálohou – SCM In-
terligové Zory Olomouc. 
Hrály: Lavická – Hrůzová (12), 
Hublová (5), Plachetská (4/1), Vi-
dláková R. (3), Hammerová T. (2), 
Chlubnová (1), Fischerová (1), Svo-
bodová J. Trenér ing. Tvarůžek.

I. liga mladší dorostenky
TJ Spartak Třebíč – Sokol VM 
34:16 (17:8)
Na půdě aktuálně druhého celku 
tabulky byla od úvodních minut 
znát herní vyzrálost Třebíčských. 
Rychlé, účelně připravené a sehrané 
útočné akce spolu s přesnou střel-
bou z prostorů spojek byly hlavní 
devizy domácího týmu. Proti tomu 
kontrastovala pomalá a velmi často 
chybující hra Velkomeziříčských. 
Útoky postrádaly nápaditost a přes-
nost, v obrané hře jsme zaostávali 

v důrazu a rychlosti. Již do poloča-
su si soupeřky v pohodě vypracova-
ly vysoké vedení. Po změně stran 
to do 45. minuty vypadalo s Vel-
komeziříčskými lépe. Do kolen je 
však poslala řada nevynucených 
individuálních chyb, po kterých se 
soupeřky opět „rozjely“. Propastný 
závěrečný rozdíl ve skóre byl odpo-
vídající námi předváděné hře a po-
stavení obou týmů v tabulce. 7 m – 
hody 2/1:6/4, vyloučení 5:3. 
V dalším ligovém kole přivítáme na 
domácí půdě aktuálně čtvrtý celek 
tabulky – Zoru Olomouc. Kádr 
našeho týmu by měl být příští kolo 
v domácím prostředí úplný. Očeká-
váme, že dosud předváděné slabé 
výkony dorostenek naberou v tom-
to případě opačný kurz a hráčky se 
předvedou v tom lepším světle.
Hrály: Babáčková – Hladíková 
(9/3), Kupová (3), Svobodová D. 
(2), Kratochvílová (1), Necidová S. 
(1), Rousová, Kotíková Z., Bárto-
vá, Novotná. Trenéři ing. Záviška, 
Svoboda.                                -záv-

II. liga ČSLH 
O víkendu začalo play off II. ligy 
ČSLH:
HC DAG Rokycany – HHK VM 
2:3 SN (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1)
Branky: 25. Tureček (Bednář, 
Švík), 49. Švík (Tureček, Bed-
nář) – 15. Adamec (Nekvasil), 40. 
Kunstmüller, 70. Bukáček. Sesta-
va HHK: Malý, Pekárek – Smej-
kal, Stráňovský, Heřmanský, Kon-
ta, Raus, Kaláb, Kochánek, Pálka 
– Kunstmüller, Bukáček, Bula – 
Nekvasil, Adamec, Krča – Hud-
covský, Sobotka, Burian – Pra-
chař. Rozhodčí: Zabzanda – Čer-
ný, Brejcha. Vyloučení: 9:11, navíc 
Bárek (ROK) 2+2 min. Využití: 0:1. 
Diváků: 625.
Senzací skončilo první utkání 
HHK na ledě Rokycan, naši vy-
hráli 3:2 po samostatných nájez-
dech a v sérii se ujali vedení 1:0.
Už ve druhé minutě nastřelil To-
máš Hudcovský backhandovou 
trefou tyč domácího gólmana. Za 
zmínku stojí také zasáhnutí do hry 
našeho druhého gólmana Pekárka, 
jenž pohotově zachytil do lapačky 
nahozený kotouč, který směřoval 
na naši střídačku. Z první třetiny 
si odváží tržnou ránu na nose Lu-
káš Sobotka. Naši využili přesilo-
vé hry trefou Václava Adamce. Do 
druhé třetiny nastoupili domácí 
lépe, pravděpodobně jim měli tre-
néři dost co vyčinit. Už v páté mi-
nutě vyrovnali. Dále nás však při 
dalších šancích drží gólman Malý. 
V 8. min vystřelil od modré dělov-
ku Vít Heřmanský, ale gól nepadl. 
Ve třinácté minutě vyslal dělovku 
Lukáš Sobotka, následně měli šanci 
ještě Bula a Kunstmüller, ani jeden 
z nich neproměnil. Aby se ukazatel 
času pohnul, musel se do hry vložit 
opět Luboš Kunstmüller, který do-
slova vymetl elegantní trefou pravý 
horní růžek brány domácího gólma-
na. Stav po druhé třetině 1:2. Opět 
ve skvělé formě se ukazuje Václav 
Adamec, který během třetí třetiny 
zaznamenal hned několik slibných 
šancí. V deváté minutě domácí vy-

užili svého tlaku, který proměnili 
v gól. Pak následovala smršť střel 
z holí našich hráčů, jenže ani Buká-
ček ani Adamec nebo Burian gól 
nevstřelili. V závěru dostal náš hráč 
tvrdý atak zezadu, rozhodčí odpís-
kal faul až po 15 sekundách, a to 
ještě po upozornění našich hráčů. 
Po třech třetinách byl stav neroz-
hodný 2:2, a tak se prodlužovalo. 
Naši měli zpočátku slibné šance, 
slibně si počínal jak Heřmanský, 
tak třeba Bukáček nebo Stráňov-
ský. Dvě minuty před koncem de-
stiminutového prodloužení fauluje 
Václav Adamec a oslabuje náš tým 
prakticky do konce prodloužení. 
Následovaly samostatné nájezdy, 
ve kterých Sobotka neproměnil, 
Malý chytl, Adamec neproměnil, 
Malý byl opět bezchybný, násled-
ně se na samostatný nájezd posta-
vil Miroslav Bukáček, který k potě-
šení našich gólově zakončil. Celou 
radost dokonal ještě bezchybný zá-
krok Tomáše Malého, a naši se tak 
mohli radovat z vydřené výhry, kte-
rá je stála mnoho sil.
HC DAG Rokycany – HHK VM 
5:1 (2:0, 2:0, 1:1) 
Branky: 2. Kovařík (Kreuzman, 
Švík), 11. Pavlis (Špaček), 24. Švík 
(Tureček), 35. Švík (Dorňák), 43. 
Švík (Bednář) – 42. Pálka (Ada-
mec, Krča). Sestava HHK: Malý, 
Pekárek – Smejkal, Stráňovský, 
Heřmanský, Konta, Raus, Kaláb, 
Kochánek, Pálka – Kunstmüller, 
Bukáček, Bula – Nekvasil, Ada-
mec, Krča – Sobotka, Burian, Pra-
chař. Rozhodčí: Ondřej – Šperl, Li-
lek. Vyloučení: 13:17, navíc Kova-
řík (ROK) 5+OK, Bukáček (HHK) 
10 min. OT, Nekvasil (HHK) TH. 
Využití: 2:0. Diváků: 326.
Od prvních minut jsme se museli 
obejít bez Tomáše Hudcovského, 
který už při rozbruslení zlomil nůž 
a musel se jít předčasně převléct. 
Domácí udeřili již ve druhé minu-
tě, když využili přesilové hry. Ná-
sledně jsme prověřili několikrát do-
mácího gólmana také my, ale ani 
střela ze 3. minuty Václava Adam-
ce a ani dorážka Kalábovy střely ze 
7. minuty gólem neskončila. Naopak 

v 11. min domácí ujeli dva proti jed-
nomu a zvýšili na 2:0. Do závěru tře-
tiny se pak střídaly šance, ale krom 
vyloučení Miroslava Bukáčka na 2 
+ 10 min první třetina už nic nepři-
nesla. Druhou třetinu naši hráči pro-
hráli také 2:0. Na počátku třetiny se 
opět v dobrém světle ukazuje Václav 
Adamec, který vyslal na domácího 
gólmana další ze svých střel, ale ne-
prostřelil. Naopak ve 24. min přidali 
další branku střelou od modré do-
mácí hráči. Následně projíždí Mi-
loš Stráňovský až za bránu Roky-
can a předkládá mezi kruhy Václavu 
Adamcovi, který těsně minul. V 35. 
min po chybě v naší obraně ujeli do 
protiútoku dva hráči Rokycan proti 
jednomu našemu – 4:0. Třetí třeti-
na se nesla ve znamení vzájemných 
ataků na hranici s pravidly. Nejpr-
ve však ve 42. min vstřelil četnou 
branku HHK Dalibor Pálka, který 
pálil od modré. Na tu však domá-
cí zareagovali již o minutu později, 
Švík se trefi l podobně jako včera Lu-
boš Kunstmüller, do horního růžku. 
Zbytek třetiny se nesl v duchu bitek, 
vzájemných potyček a ataků. Chví-
lemi se hrálo i ve třech proti třem. 
Utkání tedy nakonec skončilo 5:1.
Ostatní výsledky play off II. ligy 

ČSLH S/Z po dvou kolech:
HC DAG Rokycany – HHK Velké 
Meziříčí 2:3 SN, 5:1
HC Děčín – HC Spartak Pelhři-
mov 5:0, 6:4. HC Kláštěrec nad 
Ohří – NED Hockey Nymburk 2:3, 
3:2. HC ZVVZ Milevsko – HC Vlci 
Jablonec nad Nisou 4:2, 7:1. IHC Pí-
sek – HC Klatovy 2:1 PP, 4:1. HC 
Chrudim – HC Baník Sokolov 6:3, 
5:3. HC Benátky nad Jizerou – HC 
Junior Mělník 7:3, 8:1. HC Řísuty 
– Hockey club Tábor 2:1 PP, 2:3 PP. 
Úterní, třetí kolo play off skončilo 
až po uzávěrce týdeníku.

Program na tento týden:
4. kolo play off
Středa 5. 3. 2008 HHK Velké Mezi-
říčí – HC DAG Rokycany. Začátek 
utkání v 18.00 hodin (ZS VM)
případné 5. kolo play off
Sobota 8. 3. 2008 HC DAG Rokyca- 
ny – HHK VM. Začátek utkání 
v 17.00 hodin (ZS Rokycany)    -hhk-

Karolína Bednářová ze Ski klubu 
Velké Meziříčí dokázala na víken-
dovém Mistrovství ČR ve Špindle-
rově Mlýně v alpském lyžování vy-
bojovat historický úspěch pro vel-
komeziříčský sport, když se stala 
mistryní republiky ve slalomu v ka-
tegorii mladší žákyně. Na skvělém 
třetím místě se za ní umístila i další 
lyžařka z Velkého Meziříčí Veroni-
ka Čamková. 
Ski klub Velké Meziříčí reprezen-
tovaly v mladších žákyních Karo-
lína Bednářová, Karolína Novotná 
a Veronika Čamková, v kategorii 
ml. žáků Jiří Novotný a ve st. žá-
kyních Kateřina Čamková. Jelo se 
na sjezdovce Stoh, která i za ideál-
ních podmínek má pověst nejnároč-
nější sjezdovky u nás. Závody zpes-
třil svojí přítomností i náš nejlepší 
sjezdař Ondra Bank, který se zo-
tavuje ze svého pádu v Kitzbuehlu 
a do Špindlu přijel načerpat energii 
a předat medaile nejlepším. Trať zá-
vodu byla díky sobotnímu silnému 
dešti a nedělnímu sněžení velice 
náročná. Sníh byl měkký a těžký, 
na trati se po projetí pár závodní-

ků tvořila hluboká koryta a závo-
dy komplikoval silný vítr a neustálé 
husté sněžení. Závod tak byl pohro-
mou pro spoustu favoritů a bez pádu 
dojelo jen málo závodníků. Karolí-
na Bednářová byla po prvním kole 
na druhém a Veronika Čamková na 
čtvrtém místě, a proto bylo druhé 
kolo opravdovou zkouškou nervů 
a soustředění. Závodník v takovou 
chvíli nesmí jet na jistotu, protože 
to by znamenalo časovou ztrátu 
a konec nadějí. Musí jet i přes ri-
ziko naplno. Nervy měly nakonec 
lepší Karolína a Veronika, které 
po skvělé jízdě obhájily svoje po-
zice a po pádu vedoucí závodnice 
z prvního kola braly zlato a bronz. 
Další tři závodníci pádem ve dru-
hém kole bohužel pohřbili svoje 
naděje na lepší umístění. Karolína 
Bednářová je první ze sjezdařů Vy-
sočiny, která dosáhla tak výrazného 
úspěchu a získala mistrovský titul 
v alpských disciplínách na celore-
publikové úrovni.
Blahopřejeme všem závodníkům 
i jejich trenérům k úspěšné účasti 
na MR.         Za Ski klub VM -nov-

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

SPORT STR. 9.

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ


