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DNES! Den otevřených dveří 
v redakci a v tiskárně 

Dnes od 9 do zhruba15 hodin vás zveme na den ote-
vřených v redakci (sídlíme v Jupiter clubu, v prv-
ním patře, Náměstí 17, Velké Meziříčí) a v tiskár-
ně Karla Charváta (najdete ji v pasáži IMCA na 
Náměstí 11, Velké Meziříčí). Při této příležitosti 
můžete nahlédnout pod pokličku toho, jak se děla-
jí noviny v redakci, ale také, co následuje po tom, 
když redaktorky články napíší, připraví zrcadlo 
a předají materiály do tiskárny. 

Slavnostní setkání 
pro pozvané hosty

Slavnostní setkání pro pozvané hosty se uskuteční 
18. března. Jako poděkování za spolupráci jsme 
připravili pro naše spolupracovníky a vzácné hosty 
malé setkání, které jsme nazvali Oslava 90. naro-
zenin aneb Jak chutná novinářská kachna. 
Je připraven kulturní program s hudebním a diva-
delním představením, na nejlepšího prodejce čeká 
milé překvapení, stejně tak i na ostatní hosty, mimo 
jiné i vernisáž výstavy a následně raut. Všechny, 
kteří dostali pozvánku, srdečně zveme.

Výstava pro veřejnost
Ve výstavní síni Jupiter clubu, Náměstí 17, bude od 
19. března do 26. března 2009 otevřena výstava, 
na níž si můžete prohlédnout, jak vypadalo Velko-
meziříčsko například v roce 1919 či ve vydání před 
druhou světovou válkou anebo po sametové revolu-
ci, kdy začalo znovu pravidelně vycházet. Dále bu-
dou k vidění i různé dokumenty související se zaklá-
dáním novin, nebude chybět ani fotogalerie a další.

Rozšířené číslo
shrne průběh oslav

Ve středu 25. března vyjde rozšířené vydání Vel-

komeziříčska, které shrne průběh oslav za celý mě-
síc jak textově, tak v nezbytné fotogalerii.

Dárek pro inzerenty
Po celý měsíc březen probíhá akce Dárek pro in-
zerenty – objednáte si a zaplatíte minimální po-
čet inzerátů a k tomu dostanete dárek – jeden i ví-
ce inzerátů zdarma. Příklad: zaplatíte si dva větší 
inzeráty, a třetí dostanete zdarma. Bližší infor-
mace dostanete v redakci nebo na našich webo-
vých stránkách.

AKCE,
KTERÉ UŽ PROBĚHLY:

Prezentace až do domu
V pondělí 2. března Česká pošta distribuovala do 
domácností v okolí Velkého Meziříčí propagač-
ní list. Roznášku zajišťovali i kameloti – studenti 
s papírovými čepičkami na hlavách, vytvořených 
z tištěné podoby týdeníku Velkomeziříčsko, kte-
ří ho v ten samý den rozdávali zdarma v ulicích 
našeho města.

Křížovka s tajenkou o ceny 
V minulém vydání Velkomeziříčska vyšla origi-
nální křížovka s tajenkou, šitá na míru pro náš tý-
deník, která vám jistě leccos napověděla o našich 
oslavách. O tom, že nebyla úplně nejlehčí, svědčí 
fakt, že přicházejí tajenky s chybami. Ty samozřej-
mě do slosování zahrnuty nebudou. Pokud jste se 
chtěli jen tak pobavit, doufáme, že se vám to po-
dařilo. Jestli ale chcete třeba ještě něco i vyhrát, 
zašlete tajenku do redakce do 13. 3., uveďte svo-
je jméno a telefon a budete zařazeni do slosování 
o ceny. Výherci získají předplatné týdeníku VM-
sko, permanentku na divadelní a fi lmová předsta-
vení v Jupiter clubu a reklamní předměty našeho 
týdeníku.                          Připravila: Iva Horká

Změna programu vyhrazena.

Program oslav k 90. výročí
založení týdeníku Velkomeziříčsko

(První číslo vyšlo 1. 3. 1919.)

Letos si připomínáme již 90 let 
ode dne, kdy spatřilo světlo světa 
první číslo týdeníku Velkomezi-
říčsko. Vyšlo v sobotu 1. března 
1919 jako neodvislý krajinský 
týdeník pokrokově-demokratický. 
Jeho vydavatelem byl Politický klub 
Velké Meziříčí a zodpovědným 
redaktorem Bedřich Erbs. Tiskl se 
v tiskárně u Aloise Šaška ve Velkém 
Meziříčí v rozsahu osmi stran, 
ovšem stránky nebyly takového for-

mátu jako ty dnešní, byly poloviční. 
Redakční poštu podle archivních 
pramenů vedl Antonín Večeř. Tý-
deník si mohli čtenáři předplatit 
na celý rok za 8 korun anebo si ho 
kupovali podle jednotlivých čísel 
za dvacet haléřů.

Během dvacetiletého působe-
ní týdeníku zastávali funkci ve-
doucích redaktorů Bedřich Erbs, 
Rudolf Dočkal, Jan Obšil, Vilém 
Rosendorf a Jan Zmrzla, který na 

této pozici setrval nejdéle. Poté 
ho opět vystřídal V. Rosendorf. 
Celých dvacet let noviny vydával 
Politický klub VM, ale jubilejní 
číslo (25. 2. 1939) vydal už advokát 
dr. Karel Rosendorf z Velkého Me-
ziříčí. Odpovědným redaktorem byl 
znovu Vilém R. Poté začal týdeník 
vydávat JUDr. K. Rosendorf mladší 
a odpovědným redaktorem se stal 
Václav Kotek.

(Pokračování na straně 5.)

Velkomeziříčsko oslavuje – 
vychází už 90 let!

Zleva: Karel Rosendorf, Jakub Deml a T. G. Masaryk ve Velkém Meziříčí 17. 6. 1928.        Foto: archiv

DAŇOVÁ PORADKYNĚ, praxe v oboru 20 let,
nabízí služby daňového poradenství, zpracování
daňových přiznání ke všem daním, písemná stanoviska,

konzultace, zastupování na úřadech, daňový audit, pomoc 
vaší účetní, ekonomické analýzy, reporting a controlling, účetní 
a ekonomické poradenství, garance kvality a spolehlivosti.
GSM 775 07 46 46 nebo 608 46 46 07, valikova@upcmail.cz

Připravte se na přechod k digitálnímu vysílání už dnes.
Nabízíme vám instalace satelitního příjmu.

Výhody příjmu televize přes satelit jsou nesporné. Nejvyšší možná kvalita pří-
jmu kdekoliv, bezkonkurenční počet programů (až 30 v češtině nebo slovenšti-
ně), již dnes možno přijímat programy ve vysokém rozlišení. Nabízíme vám ne-
jen dodání celého zařízení, ale samozřejmostí je i možnost odborné instalace.

Ceny zařízení pro jednu televizi začínají na cca 3.890 Kč.
Cena za standardní instalaci (montážní práce) je 600 Kč.

Programy které je možné přijímat neomezeně bez poplatků:
ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, NOVA, NOVA, Cinema, Prima, Barrandov, STV1, 

STV2, JOJ, JOJ plus, Z1, NOE, Public TV, Óčko, TA3.
Dále je možné zdarma přijímat cca 100 cizojazyčných programů.

Eurosport, DSF, MTV, VIVA, ORF2, RTL…
Neváhejte a kontaktujte nás. Tel.: 566 523 790 e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz.

Sbírka skončila.
Vybralo se 859 939 Kč

V sobotu sedmého března byla 
ukončena sbírka na opravu varhan 
v netínském kostele. Na jejím kontě 
bylo v době uzavření účtu úctyhod-
ných 859.939,13 korun. Veřejnou 
sbírku vyhlásila obec Netín před 
třemi lety na základě povolení 
krajského úřadu v Jihlavě. Patro-
nát nad ní za rodinu Podstatzkých 
držel také nejstarší ze sourozenců 
František, který byl iniciátorem 
myšlenky varhany opravit. Peníze 
věnovali jak soukromí dárci, tak 
podnikatelé, farníci či posluchači 
zámeckých či netínských koncertů 
a další anonymní dárci. V současné 
době probíhá výběr odborné var-
hanářské fi rmy, která bude nástroj 
rekonstruovat. Ten byl v netínském 
kostele postaven varhanářem Janem 
Komorníkem v letech 1779–1781. 
Do skříně v barokním stylu byl 
v roce 1939 fi rmou Melzer vestavěn 
dvacetirejstříkový stroj se dvěma 
manuály a pedálem.      Iva Horká

Padesát let slouží
v Měříně

Měřínští farníci si v těchto dnech 
př ipomínají významné výročí. 
Tamní farář Mons. František Hrůza 
působí na faře ve zmíněném městy-
su již padesát let. „Když se podívá-
me do historie, tak žádný z knězů 
u nás nepůsobil tak dlouho,“ zmi-
ňuje vedení městysu. Toto výročí 
věřící oslaví na mši svaté v osm 
hodin ráno v neděli 15. března ve 
zdejším kostele. Šestaosmdesátiletý 
duchovní správce přišel na měřín-
skou faru 16. března 1959, tehdy 
vystřídal P. Jindřicha Štěpánka. 
Podrobnosti přineseme příště.

-ivh-

Stavbu protihlukové stěny zahájí v dubnu
Výstavba protihlukové stěny nad Velkým Meziříčím, směr východ, 

začne s největší pravděpodobností již za měsíc. Stěna dlouhá 1400 metrů 
a vysoká tři a půl až čtyři metry vznikne mezi kilometry 145,5 až 146,9 
dálnice D1. „V současné době probíhá vyhodnocování užšího řízení 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby,“ uvedla ing. Pavla Sobotková 
z ředitelství silnic a dálnic. 

Celá stěna bude z betonu s pohltivou vrstvou, pouze na mostě bude 
prosklená. Její zvuková pohltivost má být vyšší než osm decibelů a ne-
průzvučnost minimálně pětadvacet decibelů. Předběžné náklady akce 
jsou vyčísleny na pětašedesát až sedmdesát milionů korun bez DPH. 
Stavba bude zahájena pravděpodobně v dubnu a dokončena asi za sedm 
měsíců, tedy v listopadu. Práce budou probíhat v částečné uzavírce při 
zachování dvou jízdních pruhů.

Souběžně se stavbou protihlukové stěny budou zahájeny ještě další 
práce na dálnici u Velkého Meziříčí, a to na rekonstrukci mostu číslo 
D1-181 na 146,7. kilometru. V období od června do srpna se bude opravovat 
pravá polovina mostu, tedy ve směru Praha – Brno. Na jeho levou půlku 
ve směru opačném pak dojde až příští rok, v dubnu až červnu 2010. 

(Pokračování na straně 4.)

I letos a v této složité době se našla spousta dobrých 
lidí, kteří nemyslí jen na sebe. Právě tací přispěli 
Dětskému středisku Březejc pětačtyřiceti tisíci koru-
nami. Navštívili totiž v pátek 6. února 2009 již devátý 
charitativní ples pořádaný střediskem ve spolupráci 
s Jupiter clubem za fi nanční podpory Fondu Vysočiny 
a svou účastí, koupí tomboly či vydražením některého 
z rukodělných výrobků samotných březejckých dětí 
podpořili dobrou věc.

Krom charity patřil společenský večer samozřejmě 
také dobré zábavě a tanci. Na pódiu velkého sálu hrála 
kapela M.E.Š., která dala prostor všem. Na své si přišli 
příznivci klasických, lidových či moderních tanců v po-
malém i svižném rytmu. Letošní novinkou plesu byla 
trojice moderátorů, která večerem provázela. Ředitel 
Jupiter clubu Milan Dufek si totiž tentokrát přizval na 

Závěrečný ples sezony podpořil charitu

pomoc zcela nové partnery, a to Jitku Janatovou a To-
máše Řeháka z dětského střediska. Ti měli za úkol před-
stavit přítomným svůj kolektiv i přiblížit náplň činnosti 
střediska v Březejci, které patří pod brněnskou Kocián-
ku. Večer zpestřily svými tanečními vstupy také děti 
z rudíkovské základní školy, jež vnesly do sálu atmosfé-
ru slunného Řecka. Ty se prostřídaly s pořádajícími dět-
mi z Březejce, které pro úspěch plesu udělaly opravdu 
maximum. Nejenže zacvičily aerobik a zatančily v hip 
hop stylu, ale vyrobily také krásné ceny do tomboly 
i předměty pro následnou dražbu. Hosté a úspěšní 
dražitelé si tak z plesu domů odnesli třeba keramickou 
venkovní nádobu ze šamotové hlíny zdobenou rybami, 
zarámovaný obraz malovaný na hedvábí zachycující 
podzimní atmosféru či další s tematikou lesa, velkou ke-
ramickou zvonkohru nebo tkaný koberec.   (Pokr. str. 4.)

Děti z DS Březejc předvedly taneční vystoupení ve stylu hip hop.                             Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE
Zprávy z jednání rady města z 25. 2. 2009

(Dokončení z minulého čísla.)
14. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření orga-

nizace Sociální služby města Velké Meziříčí za IV. čtvrtletí 2008, 
dále zprávu o činnosti Městské správy bytů Velké Meziříčí za rok 
2008 a závěrečné zprávy o realizaci projektů Denní stacionář Nesa, 
Nadosah – centrum prevence, Ponorka – centrum prevence a Kop-
retina – centrum pro rodiče s dětmi za rok 2008.

15. Rada města souhlasila s prominutím částky za pronájem sálu a při-
lehlých prostor v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro 
TJ Sokol Velké Meziříčí, oddíl házené. Organizace měla prostory 
pronajaty 7. 2. 2009 za účelem pořádání 2. Házenkářského plesu.

16. Rada města souhlasila s předložením projektů do grantového pro-
gramu Kraje Vysočina:

 1. projekt – Město Velké Meziříčí
 2. projekt – Diecézní charita (Kopretina) – osvětová kampaň na
  podporu zdraví
 3. projekt – Ekologické centrum – Projekt Stromy a lidé ve městě.
 Rada města schválila rozpočtová opatření k fi nancování těchto projektů:
 Rozpočtová opatření:

1. Zdroj: 40 tis. Kč – § 6171 pol 5169 činnost místní správy
   60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 100 tis. Kč – § 6171 projekt vzdělávání úředníků
     v rámci Města VM, orj. 23
2. Zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 60 tis. Kč – § 4329 osvětová kampaň na podporu
     zdraví (Diecézní charita Kopretina) orj. 24
3. Zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 60 tis. Kč – § 3742 Projekt Stromy a lidé ve městě
     orj. 25

17. Rada města projednala návrh materiálů na jednání Zastupitel-
stva města 10. 3. 2009.               Ing. František Bradáč, starosta

OKÉNKO PRO SPOTŘEBITELE

Bezplatnou poradnu Sdružení 
obrany spotřebitelů (SOS) ve Velkém 
Meziříčí můžete využít pravidelně 
každou středu. Mgr. Michala Šťá-
vová, absolventka právnické fakulty, 
vám poradí vždy od 14 do 16 hodin 
na živnostenském odboru městského 

SOS radí každou středu
úřadu, v nové budově radnice (dveře 
č. 4). Telefonní kontakty: v době 
úředních hodin na velkomeziříčské 
radnici můžete volat 566 501 044 
nebo 045. Mimo úřední hodiny 
volejte 543 255 371 nebo na mobil 
M. Šťávové 775 303 443.      -mrs-

Balinka s Oslavou minulý týden 
lehce zahrozily povodní. Situa-
ce však nebyla nijak dramatická 
a vodohospodáři ji zvládli bez pro-
blémů. Nejvyšší stav vody v obou 
řekách zaznamenali během čtvrtku 
s přechodem na pátek, kdy už měla 
voda po celý den klesající tendenci. 
V době nejvyššího stavu vody byl 
na Balince v Balinách a na Oslavě 
v Dolních Borech i v Mostištích 
vyhlášen druhý stupeň povodňové 
aktivity označovaný jako pohoto-
vost. V průběhu pátku se situace 
zklidnila i když meteorologové 
předpovídali srážky až patnáct 
milimetrů.

Velkomeziř íčská povodňová 
komise byla aktivována hned, jak 
začala nastupovat voda. Starosta 
František Bradáč v té souvislosti 
vyjádřil uznání nad zajišťováním 
dobré informovanosti ze strany 
dispečinku Povodí Moravy. „Pra-
videlně aktualizované informace 
nám pomáhají dobře se orientovat,“ 

Pohotovost na Oslavě i Balince byla do druhého dne odvolána
pochválil starosta a dodal, „jinak ve 
městě tentokrát nedošlo k žádným 
problémům, jen Jelínkova vila tra-
dičně čerpala vodu ze sklepa a na 
Paloukách byla zaplavená cesta, 
což bývá také snad každoročně.“ 
Situace tak vyděsila spíš obyvatele 
Mostišť, protože přehrada začala 
upouštět větší množství vody. Mezi 
lidmi se objevily diskuze, že kdyby 
si vodohospodáři předpustili víc, 
nemuseli by teď upouštět tolik. 
Vedoucí útvaru vodohospodářského 
dispečinku Povodí Moravy Marek 
Viskot vysvětlil: „My musíme mít 
na paměti i další věc, totiž aby-
chom byli schopni Mostiště na letní 
měsíce zase naplnit, protože slouží 
jako vodárenská nádrž. Měli jsme 
předpuštěno na tři metry pod ma-
ximální vodní hladinou. Ve čtvrtek 
a v pátek došlo k výrazným úhrnům 
srážek, zvýšil se průtok, proto jsme 
postupně zvyšovali neškodný odtok 
a podařilo se nám odvést povodeň.“ 
Nejvyšší odtok z vodního díla 

Nasněží a majitelé domů se chopí shrnovačů a pustí se do odklízení sně-
hu před domem. Zatím je totiž údržba obecního chodníku starostí majitele 
přilehlé nemovitosti. V budoucnu tomu tak ale s největší pravděpodobností 
nebude. Za úklid chodníků by měly odpovídat obce a města. Poslanci už 
schválili novelu zákona a její přijetí je téměř jisté. Závěrečné schválení 
totiž závisí na Senátu a senátoři sami novelu do sněmovny poslali.
Člověk, který si pak způsobí úraz na zledovatělém a neposypaném 

chodníku, bude vymáhat náhradu škody po obci nebo městě. To, že dosud 
za to měl zodpovědnost někdo, komu chodník nepatří, je absurdní. A je 
to také argument hovořící pro takovou úpravu zákona. Tím spíš, když 
obce například za zábor téhož chodníku po stejném vlastníkovi přilehlé 
nemovitosti požadovaly poplatek. Městům a obcím to však přináší ještě 
jednu pořádnou starost – totiž kde na údržbu chodníků vezmou peníze?

Také Velkomeziříčští již možnou situaci projednávali. „My si nejdříve 
musíme zmapovat celkovou délku chodníků, které ve Velkém Meziříčí 

máme, a z toho budeme vycházet,“ uvádí starosta František Bradáč 
a dodává, „pak bychom pravděpodobně některé chodníky označili jako 
neudržované. Například tam, kde jsou dva po obou stranách ulice, by-
chom mohli udržovat jenom jeden. Ale hlavní trasy samozřejmě budeme 
muset zabezpečit všude.“ Teď jde o to, jakým způsobem. Starosta vidí 
různé možnosti. Město by si na zimní údržbu chodníků mohlo například 
nasmlouvat lidi v daných lokalitách, kteří tam přímo bydlí. To se jeví 
jako nejefektivnější a nejjednodušší způsob. Další možnost, jak to řešit, 
je nakoupit pro technické služby města dostatek techniky, ale i tu musí 
někdo obsluhovat. Výsledkem obou variant je ale stejně značný nárůst 
fi nancí na zimní údržbu města. „Ta nás dnes stojí tak od šesti set tisíc do 
milionu a půl korun ročně, podle toho, jaká je zima. V případě údržby 
chodníků městem odhaduji nárůst nákladů zhruba na dvojnásobek, možná 
i víc,“ vypočítává starosta. Tyto peníze by město mohlo do rozpočtu získat 
například zvýšením daně z nemovitosti.                   Martina Strnadová

Sníh z chodníků bude nejspíš uklízet město

Známý biotronik a žák Josefa 
Zezulky Tomáš Pfeiffer zavítal ve 
čtvrtek 5. března do Jupiter clubu. 
Nepřijel sám, přivezl s sebou také 
unikátní kovový vodnářský zvon. 
Tento netradiční hudební nástroj 
pochází z oblasti Tibetu, vznikl 
zřejmě v období dynastie Ming 
a původně sloužil v chrámech pro 
duchovní účely. Je vyroben ze 
sedmi kovů odpovídajících tehdy 
známým sedmi planetám sluneč-
ní soustavy. Nástroj vytváří 16 
alikvótních tónů, což jsou, jak se 
posluchači dozvěděli, tóny, které se 
vrství na sebe a pohybují se po stě-
nách nástroje. Vibrace tónů vnímá 
posluchač sluchem i celým tělem. 
Náplní zvonu je voda, při fortissi-
mu levitují kapičky vody ve výšce 
až několik desítek centimetrů nad 
hladinu. Podstatou hraní na vodnář-
ský zvon je pohyb mokrých rukou 
po madlech zvonu. Skladby nejsou 
zapsány v notách, hudba vychází 
z nitra hráče. Po skončení koncertu 
si posluchači ověřili takříkajíc na 
vlastní kůži vibrace, které zvon 
vydává, mohli si na zvon sáhnout 
a vidět pohyby vody velmi zblízka.

Koncert byl rozdělen na tři sou-
visející části, které pojila základní 
myšlenka hledání Společné věci, 

Zvuk nesený v kruhu je nekonečný

tajemství poznání osudu. Pozadí 
pro zvuk zvonu vytvořila parabo-
lická projekce, tvořená nádhernými 
fotograf iemi velehor, lidských 
obydlí i vesmíru.
Část nazvaná Hledání Boha 

byla věnována lurdskému zázraku, 
svatým a Padre Piovi, jehož tělo 
se od jeho smrti dosud nezměnilo. 
Další díl ukázal život ve velehorách 
i nížinách, posluchači měli také 
možnost sledovat pohyb kapiček 
vody snímaný vysokorychlostní 
kamerou; toto zařízení snímá až 
2 000 snímků za vteřinu. Závěr 
představení patřil světu, který ob-
klopuje naši Zemi, vesmíru.

Zvuku vodnářského zvonu a vodě 
z něj je přisuzována uzdravující 
síla. „Čím déle zvon poslouchám, 
tím více cítím jeho účinky,“ uvedl 
Pfeiffer. Odcházející posluchači 
komentovali právě absolvovaný 
zážitek ponejvíce slovy „netradiční 
a zajímavý“.

S Tomášem Pfeiffrem, člověkem, 
který za hlavní věc v životě pokládá 
harmonii člověka s prostředím, 
se s velkou pravděpodobností 
budou moci zájemci setkat na Fi-
lozofi ckém festivalu. Jeho letošní 
ročník se uskuteční 5.–7. 6. 2009 
ve Velkém Meziříčí.    Jitka Kočí

Proč se přechází na digitální vysílání – 
2. část

(Pokračování z č. 9/2009.)
Termíny zapínání digitálního a vypínání

analogového televizního vysílání – Jihlava
  Nejpozdější  Událost  Program/digitální síť  Název vysílače  Stanoviště  Kanál  Poznámka     termín
30. 6. 2009  zapnutí  Digitální síť 1  Jihlava  Javořice  33
 1. 7. 2009  zapnutí  Digitální síť 4  Jihlava  bude upřesněno  63
30. 4. 2010  zapnutí  Digitální síť 2  Jihlava  Javořice  35
30. 4. 2010  zapnutí  Digitální síť 3  Jihlava  Javořice  30
31. 5. 2011  vypnutí  ČT 1  Jihlava  Javořice  25
31. 5. 2011  vypnutí  ČT 2  Jihlava  Javořice  42
31. 5. 2011  vypnutí  Nova  Jihlava  Javořice  11
31. 5. 2011  vypnutí  Prima  Jihlava  Javořice  59
31. 5. 2011  vypnutí  ČT 1  Pelhřimov  Pacov  36
31. 5. 2011  vypnutí  ČT 1  Třebíč  Klučovská hora  28
31. 5. 2011  vypnutí  ČT 2  Třebíč  Klučovská hora  45

Územní oblast Brno
Brno a Jihomoravský kraj jsou ve vládním harmonogramu zavádění 

digitálního televizního vysílání rozděleny do dvou samostatných oblastí 
(město Brno a oblast Brno), které vypínají analogový signál v jiných termí-
nech. Protože však řada diváků v Brně přijímá televizní signál z hlavního 
jihomoravského vysílače Kojál a naopak mnoho diváků v okolí Brna ladí 
televizi přes brněnské městské vysílače Hády a Barvičova, spojili jsme ter-
míny vypínání analogové a zapínání digitální televize do jediné tabulky.

Termíny zapínání digitálního a vypínání
analogového televizního vysílání – Brno

  Nejpozdější  Událost  Program/digitální síť  Název vysílače  Stanoviště  Kanál  Poznámka        termín
15. 5. 2008  zapnutí  Digitální síť 3  Brno  Hády  59
31. 10. 2008  zapnutí  Digitální síť 1  Brno  Barvičova  25
    vysílá ve vertikální polarizaci
31. 10. 2008  zapnutí  Digitální síť 2  Brno  Barvičova  40 
    vysílá ve vertikální polarizaci
31. 10. 2008  zapnutí  Digitální síť1  Brno  Hády  25
31. 10. 2008  zapnutí  Digitální síť 2  Brno  Hády  40
28. 2. 2009  zapnutí  Digitální síť 3  Brno  Barvičova  59 
    vysílá ve vertikální polarizaci
31. 3. 2009  zapnutí  Digitální síť 2  Mikulov  Děvín  40
29. 11. 2009  vypnutí  ČT 2  Brno  Kojál  29 
    předtím záměna ČT 1/ČT 2 
    (kanály 46/29)
30. 11. 2009  zapnutí  Digitální síť 1  Brno  Kojál  29
30. 11. 2009  zapnutí  Digitální síť 1  Brno  Barvičova  29 
    přesun z kanálu 25
    (na kanál 29)
30. 11. 2009  zapnutí  Digitální síť 1  Brno  Hády  29 
    přesun z kanálu 25
    (na kanál 29)
31. 5. 2010  zapnutí  Digitální síť 1  Mikulov  Děvín  29
30. 9. 2010  vypnutí  ČT 1  Brno  Barvičova  35
30. 9. 2010  vypnutí  ČT 2  Brno  Barvičova  52
30. 9. 2010  vypnutí  Nova  Brno  Barvičova  49
30. 9. 2010  vypnutí  Prima  Brno  Hády  55
30. 9. 2010  zapnutí  Digitální síť 2  Brno  Kojál  40
IX. 2010  zapnutí  Digitální síť 3  Brno  Kojál  59
30. 6. 2011  vypnutí  Nova  Brno  Kojál  9
30. 6. 2011  vypnutí  ČT 1  Brno  Kojál  46
30. 6. 2011  vypnutí  ČT 1  Hodonín  Babí lom  33
30. 6. 2011  vypnutí  Prima  Hodonín  Babí lom  50
30. 6. 2011  vypnutí  ČT 1  Mikulov  Děvín  26
30. 6. 2011  vypnutí  Prima  Mikulov  Děvín  30
30. 6. 2011  vypnutí  ČT 1  Svitavy  Kamenná Horka  24
30. 6. 2011  vypnutí  ČT 2  Svitavy  Kamenná Horka  58
30. 6. 2011  vypnutí  Nova  Svitavy  Kamenná Horka  39
30. 6. 2011  vypnutí  Prima  Svitavy  Kamenná Horka  41
30. 6. 2011  vypnutí  ČT 1  Žďár n. S.  Harusův kopec  32

Zdroj: Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital Group, 
Telefónica O2 Czech Republic.

Jak postupovat při přechodu na příjem 
digitální vysílání?

Krok 1: Zvolte způsob, jakým chcete přijímat televizi
Na digitalizaci televizního vysílání je příjemné, že si můžete zvolit 

z několika druhů příjmu televize. Nemusíte tedy spoléhat pouze na zemské 
digitální vysílání, které jediné ale poskytuje příjem televizního signálu 
zcela zdarma (pokud nepočítáme koncesionářské poplatky České televizi 
a Českému rozhlasu, které se platí za vlastnictví přijímače). Pojďme se 
tedy podívat, jaké máte možnosti.
Krok 2: Zjistěte, zda jste v dosahu digitálního signálu

Pro volbu způsobu příjmu digitální televize je důležité zjistit, zda jste 
v dosahu signálu nebo služby, kterou chcete využívat. Takřka stoprocentní 
pokrytí má satelitní digitální vysílání, ale to nemohou využívat lidé, 
kterým majitelé domů nedovolí umístit na střechu nebo balkon satelitní 
anténu, nebo by této anténě bránila překážka v příjmu signálu. Takřka 
stoprocentní pokrytí budou mít také některé zemské digitální sítě. Dosah 
kabelové televize a digitální televize přes pevnou linku je omezený spíše 
na města.
Krok 3: Pořiďte si digitální přijímač

Přijímače pro digitální televizi se liší podle způsobu příjmu signálu. 
Můžete se také rozhodnout, zda budete digitální televizi přijímat na starý 
analogový televizor, ke kterému připojíte set-top-box pro převod signálu, 
nebo si pořídíte nový televizor se zabudovaným digitálním tunerem, který 
už tento „set-top-box“ má přímo v sobě.
Krok 4: Propojte set-top-box s televizorem a anténou

Set-top-box je vlastně krabička, která převádí digitální signál do 
analogové podoby čitelné pro váš analogový televizor. Tento „převodník 
signálu“ proto musíte zapojit mezi anténu a televizor. Pokud jste si poří-
dili digitální televizor, který už obsahuje digitální tuner, set-top-box už 
nepotřebujete – tedy pokud nechcete přijímat jiný typ vysílání, než pro 
který je tento televizor určen (kabel, satelit, IPTV).
Krok 5: Spusťte automatické vyhledávání programů

Ve chvíli, kdy máte digitální set-top-box propojený mezi anténu (nebo 
kabel kabelové televize) a televizor, případně jste zapojili digitální televi-
zor k anténě, může zkusit naladit televizní programy. Vezměte dálkový 
ovladač set-top-boxu nebo digitálního televizoru, najděte si základní menu 
a v něm „vyhledávání“. Spusťte automatické hledání stanic.
Krok 6: Co dělat, když nelze programy naladit

Může se stát, že po spuštění automatického vyhledávání programů váš 
set-top-box nebo digitální televize žádný program nenajde, případně vám 
zahlásí, že nemá žádný signál. Důvodů může být hned několik, ale ve 
většině případů je na vině špatná nebo špatně zapojená anténa, případně 
potíže s kabelem a propojením s televizorem. U každého druhu digitálního 
vysílání jsou potíže jiné.
Krok 7: Nejčastější problémy s anténami
Řada diváků bude mít při přechodu na zemský digitální příjem televize 

problém s anténou. Ne vždy totiž bude možné digitální televizi přijímat 
na stejnou anténu jako analagový signál, často bude nutná alespoň její 
úprava. Bez výjimky se to týká především těch diváků, kteří používají 
společné televizní antény (STA) ve větších domech.

Infolinka
Telefonní informační linka k přechodu na digitální televizní vysílání 

800 906 030 provoz v pracovní dny od 8 do 19 hodin
Na základě žádostí občanů z mnoha zdrojů sestavil                    -šve-

Digitální vysílání TV signálu na Vysočině

Mostiště tak byl sedmnáct kubíků 
za sekundu. V současné době, kdy 
je stav normální, je to asi deset 

kubíků za sekundu a vodohos-
podáři postupně nádrž doplňují 
zase nazpět.  Martina Strnadová

U koupaliště se Balinka vylila na louku, na Paloukách zatopila cestu 
a v Jelínkově vile čerpali vodu ze sklepů.       Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO KRAJE

Je mnoho podob skvrn – na textilu, na měsíci, na slunci, na obličeji, na 
duši…Ať se objeví kdekoliv, jsou nevítané, závadné, zahanbující. Proto 
se jich snažíme zbavit. Nejhůř se však odstraňují skvrny morální. Pakliže 
se od nich lze vůbec oprostit.

Se svými osobitými vadami na charakteru bojoval i protagonista diva-
delní hry Skvrny na slunci, kterou pro zdejší diváky připravil Jupiter club 
Velké Meziříčí v rámci jarní sezony. Do našeho města ji přivezla agentura 
Sophia Art. Zmíněné drama protkané humorem mělo původně na reperto-
áru pražské Divadlo pod Palmovkou. Od něj ale práva koupila divadelní 
společnost Sophia Art, jejímž spolumaji-
telem je Karel Soukup. Ten se na prknech 
Jupiter clubu v úterý 3. 3. večer představil 
v roli strážníka, v níž se střídá s hercem 
René Přibilem. Původně avizovaný Ivo 
Kubečka sestavu zmíněné hry opustil, 
už v ní neúčinkuje, jak vysvětlil Karel 
Soukup. S ním do našeho města zavítali 
další herečtí kolegové – pětatřicetiletý Jan 
Révai, známý především z fi lmu Rebelové 
či ze seriálu Velmi křehké vztahy, kde 
ztvárňuje inženýra Krátkého.

Po jeho boku se představila mladá 
herečka, absolventka činohry na JAMU, 
Eva Kodešová, jež se objevila například 
v Četnických humoreskách či v seriálu 
Redakce. 
Čtveřici doplňoval člen Divadla pod 

Palmovkou Ondřej Kavan, který vystu-
doval herectví na DAMU a v poslední 
době ho mohli diváci vidět mimo jiné 
v jednom z dílů výtečné řady Soukro-
mých pastí. 

Pokud byste hru navštívili v Praze, měli 
byste větší šanci v ní zhlédnout Terezu 
Kostkovou, která alternuje postavu Te-
rezy, mladé přítelkyně hlavního hrdiny 
Tomáše. Kostková podle Soukupových 
slov do Velkého Meziříčí nepřijela kvůli 
zdravotním problémům. Její příznivci 
tak mohli být poprávu zklamáni, Tereza 
Kostková o sobě dává vědět čím dál tím 
víc a sklízí za svoje herecké výkony pa-
třičné ovace.

Děj se odehrával během jedné jediné noci, a i přesto se za tak krátkou 
dobu stačily všem zúčastněným razantně změnit jejich osudy. Příběh 
vyprávěl o údělu tří lidí – Tomášovi (Jan Révai), Tereze (Eva Kodešová) 
a Gregorovi (Ondřej Kavan) – , do jejichž života nakrátko vstoupil strážník 
(Karel Soukup), který vyšetřoval krádeže. Za Tomášem znenadání přijela 
nicnetušící přítelkyně Tereza, pro kterou byl její milý mladým bankovním 
úředníkem, za kterého se měla co nevidět provdat. Pro poněkud prosto-
duchého zlodějíčka Gregora, přezdívaného Gogo, byl Tomy pan Robert. 
A byl to právě on, kdo Tomyho přítelkyni na nádraží okradl, když v budce 

telefonovala a dva kufry si nechala stát 
vedle. Gogo je přinesl do Tomášova bytu, 
kde je posléze Tereza objevila. Pochopitel-
ně se ptala, jak je to možné. Později přišla 
celé věci na kloub a odkryla tak pravou 
tvář svého budoucího manžela – Tomy 
žije dvojí život, na jedné straně jako slušný 
zamilovaný mladík a na straně druhé jako 
zloděj. To on svedl na šikmou plochu Gre-
gora. Záměrně. Byla to pomsta za smrt 
Tomášových rodičů a bratra. Ti zahynuli 
v koncentračním táboře na základě udání 
Gregorových rodičů. Sám Gogo samozřej-
mě o důvodech konání svého „šéfa“ neměl 
ani tušení a byl na něm dokonce zcela 
závislý, jak citově, tak existenčně. Ale 
když zjistil, že se ho chce Tomáš zbavit, 
aby od něho měl konečně klid, uškrtil ho 
jeho vlastní kravatou. Tomy už tedy ze 
sebe nestihl smýt skvrnu lapky, ač ho o to 
jeho nastávající několikrát prosila. „Vždyť 
ty nesneseš ani skvrnu na šatech, tak jak ti 
může být lhostejná taková skvrna nepocti-
vého člověka, řemeslného zloděje?“ ptala 
se nábožně založená Tereza. „Přivedl 
jsem toho syna udavačů na cestu zločinu 
z touhy po pomstě. Protože největším 
trestem pro rodiče je, když se musí dívat 
na své dítě, které je zklamalo,“ vysvětloval 
pohnutky svého jednání Tomáš, který 
se ptal po smyslu spravedlnosti. Jakoby 
mu uniklo, že pomsta nemůže být nikdy 
spravedlivá.   

Iva Horká

Už přes čtyři roky probíhají ve 
Velkém Meziříčí kurzy, které vedou 
účastníky k tomu, aby se zbavili 
nadbytečných kilogramů. Lektor-
ky Mgr. Eva Kružíková a Soňa 
Chládková ze společnosti STOB 
na začátku února letošního roku 
zahájily v pořadí již devátý kurz. 
Na první lekci přišlo na patnáct žen 

a další zhruba stejný počet se sešel 
v pokračujících kurzech. Tedy těch, 
kteří svoji váhu úspěšně snížili a ne-
hodlají dopustit, aby se znovu vy-
šplhala nahoru. „Záleží jim na tom, 
a protože se třeba obávají, že by to 
sami nezvládli, přišli na navazující 
sezení. Navzájem se totiž motivují, 
což je účinné,“ přiblížila Eva 
Kružíková, povoláním učitelka.

Společnost 
zabývající se 

zdravým hubnutím
Společnost STOB vznikla v Čes-

ké republice v roce 1991 a založila 
ji PhDr. Iva Málková. Sdružuje tři 
stovky psychologů, lékařů, nutrič-
ních terapeutů, cvičitelek a dalších 
odborníků, jejichž cílem je pomá-
hat obézním zvládat nadbytečné 
kilogramy. Aktivity společnosti 

Ti, kteří se rozhodli zhubnout, mají příležitost i v našem městě. Právě probíhá kurz STOBu

STOB jsou založeny na metodě 
kognitivně-behaviorální psychote-
rapie, která byla úspěšně ověřena na 
mnoha tisících klientů a je i ve světě 
uznávána za jednu z nejefektivněj-
ších metod terapie obezity. Oproti 
jiným metodám hubnutí se neza-
mýšlí pouze nad tím, co má člověk 
jíst, ale také jak má docílit toho, aby 

splnil svá předsevze-
tí a nacvičil si svoji 
vůli. Účastníci kur-
zů by si měli odnést 
návod, jak řešit stre-
sy jinak než jídlem, 
jak ovládat nevhodné 
myšlenky a emoce, 
které často dělí jejich 
život na etapu hubnu-
tí a etapu sbírání sil 
na další hubnutí, kdy 
se v jídle vůbec ne-
kontrolují a kila jdou 
nahoru. Tato meto-
dika nemá ochuzo-
vat o požitek z jídla, 
ale měla by postupně 
pozměnit stravovací 
a pohybové návyky 
toho kterého člověka. 
Tato změna by ho 
měla přivést nejen 

k trvalým váhovým úbytkům, ale 
i ke zvýšení sebevědomí, což se ne-
sporně promítá do kvality života.

Jak správně jíst, pít 
i cvičit. A hlavně 

vydržet!
Na základě údajů jako je výška, 

váha a pohlaví se vypočítá index 
BMI, dále se určí ideální hodnoty 
množství přijímané energie a sklad-
by jídelníčku (bílkoviny, tuky 
a sacharidy). Tyto ideální hodnoty 
se pak porovnávají s těmi, které se 
vypočítají ze zapsaného jídelníčku. 
Kurz je zaměřen nejen na množství 
a skladbu jídla, ale i na jeho režim, 
stejně tak i na to, zda dodáváme tělu 
dostatek tekutin. Jeden ze základ-
ních postupů je to, že si účastníci 
kurzu zapisují všechno, co během 
dne snědli a vypili. „Každé sousto 

a každý lok čehokoliv si zapište,“ 
apelovaly lektorky. Podle toho se 
potom dá snadno spočítat, kolik 
kalorií (nebo chcete-li kilojoulů) 
spořádá dotyčná osoba za den. 
A pochopitelně je důležité nejen to, 
kolik energie za den přijme, ale také 
kolik jí vydá. Druhá důležitá věc při 
tomto hubnutí je tedy správné cvi-
čení. Ostatně každá hodina kurzu 
začíná právě v tělocvičně.

„Tím, že si zapisujete, co jíte 
a jak se hýbete, získáváte kontrolu 
samy nad sebou a zpětné hodnocení 
vám rovnou ukáže, co je ještě třeba 
změnit a na kterou oblast byste se 
ještě měly soustředit,“ vypočítávaly 
lektorky přítomným ženám. Kdo by 
ale čekal, že do kurzu se hlásí jenom 
lidé s viditelnou nadváhou, mýlil by 
se. Při pohledu na některé účastnice 
se vtírá otázka, kde mají ty přeby-
tečné kilogramy. Vzápětí se ale do-
zvídáme pravý důvod. Tím je třeba 
přání vrátit se na původní váhu před 
porodem, nebo upravit nepoměr 
mezi horní a dolní polovinou těla 
či se v kurzu naučit a dozvědět víc 
o zdravé životosprávě a pohybu. 
Nejde ale jenom o výše zmíněné. 
Důležitý je také nácvik vůle.

Jak cvičit vůli
Pevná vůle je důležitá především 

při hubnutí. Jejím cílem je pomoci 
těm, kteří při změně životního stylu, 
resp. při hubnutí a udržování tělesné 
hmotnosti zjistí, že je k jídlu nutí jiné 
podněty, než je fyziologický signál 
hladu. Mají tedy problém zvládnout 
podněty ze svého okolí 
– třeba reklamy, lákavé 
nabídky potravin, sladkostí 
a podobně. Poměrně často 
jídlem „zahánějí“ stres či 
jídlo chápou jako „umocňo-
vač“ chvil pohody a klidu.

Připravila: Iva Horká

PhDr. Iva Málková absolvo-
vala studium psychologie na 
Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy a poté pracovala jako 
klinický psycholog v Praze. Od 
roku 1989 vyvíjí ve své profesi 
samostatnou činnost na bázi 
soukromého podnikání. V roce 
1991 založila společnost STOB.
Problematikou terapie obezity 
se zabývá již od dob svého 
studia. V České republice se 
jí podařilo zavést a rozšířit 
aplikaci kognitivně behavi-
orální psychoterapie obezity 
do klinické praxe. Vypraco-
vala program, který formou 
konkrétních návodů přivádí 
klienty ke změně životních, 
stravovacích a pohybových ná-
vyků. Tento program aplikuje 
od roku 1980 v kurzech snižo-
vání nadváhy a popularizuje jej 
formou publikací v odborných 
i populárních časopisech, vy-
stoupení v hromadných sdělo-
vacích prostředcích a pořádá-
ním různých celostátních akcí. 
Metodiku k tomuto programu 
předává dalším odborníkům, 
kteří program šíří po celé Čes-
ké republice. Je členkou výbo-
ru Obezitologické společnosti, 
členkou Národní rady pro obe-
zitu a členkou výboru Kogni-
tivně behaviorální společnosti.

-zdroj: www.stob.cz-

Odbor zdravotnictví řídí Lukáš Kettner
Krajská rada jmenovala s účinností od 4. března 2009 do funkce ve-

doucího nového odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina 
MUDr. Lukáše Kettnera (35). Odbor čítající deset úředníků začal fungovat 
1. března 2009. Lukáš Kettner vystudoval lékařskou fakultu v Olomouci. 
V minulosti působil jako lékař v Nemocnici Třebíč, později také na zdejší 
záchranné službě, dále jako vedoucí lékař výjezdového stanoviště ZZS 
v Moravských Budějovicích a primář oblastního střediska Třebíč ZZS 
kraje Vysočina. Od roku 2006 byl ředitelem Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina (ZZS), ze které vybudoval stabilní, moderní a pře-
devším důvěryhodnou instituci. Studuje MBA. „Mými prioritami v pozici 
vedoucího odboru zdravotnictví jsou snaha o elektronizaci zdravotnictví, 
která ulehčí práci a čas zdravotníkům a pacientům, a dále pracovat na 
větším bezpečí v našich nemocnicích. Krajské nemocnice chci posunout od 
konkurenčního postavení k postavení kooperačnímu, tedy k užší spoluprá-
ci. Plánuji zlepšit a stabilizovat personální situaci jak na poli lékařů, tak 
nelékařů. S týmem kolegů uděláme vše pro zlepšení pracovních podmínek 
zdravotníků. Chci jim vrátit pocit radosti z jejich práce a dosáhnout vysoké 
důvěry veřejnosti v naše krajské zdravotnictví. To předpokládá v prvé řadě 
monitoring potřeb, představ a očekávání pacientů i široké veřejnosti a také 
monitoring očekávání zaměstnanců všech našich zdravotnických zařízení,“ 
uvedl Lukáš Kettner. „Od vedoucího odboru zdravotnictví očekáváme 
především sjednocení organizace chodu nemocnic tak, aby bylo možné 
efektivně řídit náklady, a pokud jde o konkrétní úkoly, pak očekáváme 
např. aktivní přístup k budování a rozvoji onkocentra v Nemocnici Jih-
lava,“ zdůraznil ředitel krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. 
Vedení Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina byla dočasně 
pověřena ekonomicko-technická náměstkyně Vladislava Filová.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Protialkoholní záchytná stanice 
pro území kraje Vysočina v Jihla-
vě provozovaná Službami města 
Jihlavy bude od 1. dubna 2009 nově 
příjemcem i správcem poplatků od 
zachycených osob. Znamená to, že 
nově bude neuhrazené poplatky za 
pobyt i vymáhat. Náklady za vy-
šetření, ošetření a pobyt v záchytné 

stanici jsou stanoveny paušální 
částkou ve výši 4 000 Kč. Vloni slu-
žeb záchytné stanice využilo 1 086 
osob (z toho 128 žen). Z nich pouze 
29 uhradilo v různé výši přímo na 
místě náklady spojené s pobytem. 
K dnešnímu dni má vůči ostatním 
osobám kraj Vysočina pohledávku 
4,2 mil. Kč.          Jitka Svatošová

Záchytka vymáhá dlužné částky

Skvrnu na duši nestihl smýt. Osud mu to nedopřál

Aktéři divadelní hry Skvrny na slunci, kteří se před-
stavili velkomeziříčskému publiku v Jupiter clubu. Zle-
va: Jan Révai, Ondřej Kavan, Eva Kodešová a Karel 
Soukup (klečící).                                Foto: Iva Horká

NEJDE JENOM O JÍDLO, ALE O ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU,
ŘÍKAJÍ LEKTORKY

Lektorka Eva Kružíková zapisuje váhu a výšku 
účastnic kurzu.                         Foto: Iva Horká

Strategie kraje Vysočina
pro období hospodářské krize

Kraj Vysočina je podobně jako ostatní kraje postižen negativními 
vlivy hospodářské krize. Ačkoli intenzitu postižení bude možné kom-
plexně zhodnotit až s určitým časovým zpožděním, již nyní je zřejmé, 
že Vysočina patří k více postiženým regionům v České republice, a to 
zejména „díky“ poměrně citlivé struktuře průmyslu. Rada kraje Vysočina 
schválila dokument – Strategii kraje Vysočina pro období hospodářské 
krize a pověřila hejtmana Jiřího Běhounka sestavením skupiny odbor-
níků pro řešení problematiky dopadů hospodářské krize na obyvatele 
a podnikatelské subjekty v kraji Vysočina.

„Krize dopadá na obyvatele i podnikatelské subjekty kraje Vysočina. 
Obtížná situace nastává především pro občany v produktivním věku, kteří 
ztratili práci a nemohou nalézt novou. Přestože si kraj uvědomuje, že není 
v jeho možnostech významným způsobem zasáhnout do vývoje ekonomic-
kých parametrů a eliminovat nepříznivý hospodářský vývoj, považuje za 
vhodné přijmout strategii a následně dle takového dokumentu uskutečnit 
opatření, která by vhodně doplnila kroky realizované vládou a ministerstvy 
a která mohou, byť jen dílčím způsobem, zmírnit dopady hospodářské krize 
v území kraje,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Navržená strategie vychází mimo jiné z přesvědčení, že zachování 
funkčního podnikatelského subjektu a udržení pracovního místa v době 
krize jsou hodnoty nesrovnatelně vyšší kvality než nalezení zdrojů pro 
zvýšení pomoci nezaměstnaným a lidem s nedostatečnými příjmy. Dále 
vychází z předpokladu, že úsporná opatření, tedy pouhé krácení výdajů 
z rozpočtu kraje, by v této situaci byla kontraproduktivní a krizovou 
situaci by ještě prohlubovala. Jako účelné a v mezích možností účinné 
řešení se jeví dosáhnout dílčí změny ve struktuře výdajů z rozpočtu kraje 
tak, aby především byly posíleny strategické, další růst stimulující a bu-
doucí úspory přinášející investice, a to i na úkor běžných, „provozních“ 
výdajů. Je však nezbytné udržet stabilitu hospodaření kraje a cash fl ow,“ 
shrnul náměstek hejtmana Libor Joukl. „Vznikající krizi kraj částečně 
refl ektoval již při sestavování rozpočtu na rok 2009 – rozpočet daňových 
příjmů kraje je na úrovni 97 % skutečnosti roku 2008,“ doplnil náměstek 
hejtmana pro oblast fi nancí Vladimír Novotný.

Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize je veřejně 
dostupná na www.kr-vysocina.cz.                                    Jitka Svatošová

Od 9. března do 17. dubna 2009 
máte možnost hlasovat v tradiční 
veřejné anketě v oblasti kultury 
„Zlatá jeřabina 2008 – Cena 
kraje Vysočina za kulturní počin 
roku“.

Anketa, jejíž pátý ročník vy-
hlásil kraj Vysočina, si klade 
za cíl propagovat kulturní dění 
v našem regionu a poukázat na 
množství kulturních památek, 
které se zde nacházejí. Jako 
v předešlých letech je rozdělena 
do dvou kategorií: kulturní akti-
vita a péče o kulturní dědictví. 
V jednotlivých kategoriích se 
o vaši přízeň uchází 30 kul-
turních počinů a o tom, který 

projekt cenu získá, rozhodnete vy 
svými hlasy. Nominovány jsou 
také dvě akce Velkého Meziříčí, 
a to oslavy šestistého výročí 
našeho města a oprava kašny 
na nádvoří velkomeziříčského 
zámku. Podrobnosti najdete 
na webu krajského úřadu, kde 
můžete také hlasovat. Hlasovat 
v anketě mohou všichni oby-
vatelé naší republiky, a to buď 
elektronicky (na http://www.
kr-vysocina.cz/) nebo písemně 
(na adresu Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor kultury a pa-
mátkové péče, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava s označením „Zlatá 
jeřabina“).       Zprac.: Iva Horká

Můžete dát hlas Velkému Meziříčí

► Nezbytné měření tuku 
v horní polovině  tě la 
pomocí tukoměru. Pro-
cento tuku v dolní čás-
ti těla vypočítá speciální 
váha.     Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

OKÉNKO POLICIE

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Bílá sračka
Velmi drahý obraz — bílé proužky na bílém pozadí, prostě dílo – „kum-

št“ nebo bílá, draze zaplacená sračka?
Kdybych neměl v rodině dva akademické malíře, určitě bych řekl, 

že diskuze o bílém pomalovaném platně – i když už ve dvou odstínech 
běloby – není možná nebo že je absurdní. Bohužel, přesvědčil jsem se, 
že je možné diskutovat hodně dlouho o dvou bílých proužcích namalo-
vaných na bílém pozadí. Co více je možné konstatovat, že to, co někdo 
namaloval je bílá sra…

Ještě jednou se vracím k divadelní hře od Yasminy Rezy Kumšt /Art/, 
kterou jsme mohli sledovat u nás ve Velkém Meziříčí, a o které jsme si 
už mohli přečíst minulý týden v našem týdeníku. Samozřejmě, že příběh 
vypovídá o toleranci, o sobectví a žárlivosti, o touze mít pravdu. Ale podle 
mne je to také o způsobu komunikace mezi lidmi a o upřímnosti. Vsadil 
bych se, že styl, ve kterém své názory vyjadřuje cholerik Marek (ten, co po-
jmenoval obraz bílá sračka) se většině zdá hrubý a nepřípustný. Ale proč?
Možná je nutné někdy něco pojmenovat důrazně! Představme si, že máme 
před sebou osmnáctiletou, protivnou, arogantní osobu. Co mám dělat? 
Říct: „Prosím tě miláčku, nech toho, buď hodný moje zlato“ nebo „Jestli 
se nezměníš, tak ti…?“ Občas mám pocit, že pro náš falešný humanismus, 
údajně šetřící lidskou čest, jsme schopni neupřímných lží. Zapomínáme, 
že naší povinností je mluvit pravdu. Určitě ji máme říct s láskou – někdy 
jemně, někdy přesvědčivě, někdy velmi důrazně. Někdy raději mlčet. 
Vždycky záleží, o koho jde. Ale princip, že vůči všem, i třeba největším 
darebáčkům, musíme být super-milí, sladcí a srdeční – je klam. Skvělé 
texty samotné hry by určitě pro nás mohly být inspirací ve způsobu 
našeho vyjadřování.

A osobně – ten obraz, to opravdu bylo NIC. P. Lukasz Szendzielorz

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 11. 3. do 18. 3. 2009

Středa 11. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Andělu Šeffl ovou. o. L. Sz.
18.00 Oslavice – Mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 12. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za uzdravení. o. P. K.
18.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
18.00 Vídeň – Mše sv.   o. M. P.
Pátek 13. 3. 2009
 8.00 Mše sv. za Františka a Josefa Šoukalovy. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
16.30 Mše sv. pro mládež, za Františka Nahodila
 a dvoje rodiče. o. L. Sz.
Sobota 14. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za rodiče Požárovy a syna Josefa. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Pavelcovy,
 Bartuškovy a duše v očistci. o. P. K.
 9.00 Mše sv. – Lavičky o. M. P. 
3. neděle postní 15. 3. 2009
 7.30 Mše sv. za rodiče Březkovy a jejich zemřelé děti. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodinu Kozinovu a Karla Doležala. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, představení dětí
 před 1. svatým přijímáním, za Josefa Marka,
 Josefa Peška, jejich rodiče a duše v očistci. o. L. Sz.
17.00 Křížová cesta, pašijové kázání, svátostné požehnání.
18.00 Mše sv. za rodinu Lavických a Celých. o. M. P.
Pondělí 16. 3.2009
 7.00 Mše sv. za Josefa Tomana, sestru Hedviku, bratra Jana,
 za rodiče Tomanovy a Soykovy.  o. L. Sz.
 14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy. o. P. K.
Úterý 17. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Vlastimila Smejkala, rodiče a bratra;
 za rodiče Hortovy, syna Františka a snachu Marii. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro děti; za Libuši a Františka Halasovy. o. L. Sz.
Středa 18. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Aloise Ambrože, rodiče Ambrožovy
 a Zástěrovy. o. L. Sz.
18.00 Lavičky – Mše sv. o. M. P.

Farní oznámení
Křížová cesta pro děti je každé úterý v 16.00. Křížová cesta pro všechny je 
každou neděli v 17.00. Každé úterý je příprava dětí na 1. svaté přijímání.
V pátek 13. 3. od 14.00 do16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 
14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V postní 
době každý pátek v 15.00 bude společná modlitba korunky k Božímu 
milosrdenství.
V sobotu v 8.00 bude setkání všech ministrantů.
Ve středu v 18.30 bude náboženství pro mládež.
Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina věnovaná dějinám 
církve.
V pátek 13. 3. v 16.30 bude příprava na biřmování.
V sobotu 14. 3. v 18.30 bude příprava na svátost manželství. V 19.30 bude 
příprava rodičů před křtem dítěte.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
Autobus na Nový Jeruzalém do Bystřice nad Pernštejnem pojede v pá-
tek 13. března 2009 v 15.10 hodin z Velkého Meziříčí a 15.45 hodin 
z Vídně.
V neděli 1. března jste věnovali ve sbírce na Haléř sv. Petra 
50.250 Kč. Zaplať Pán Bůh.                                    -ls-

Aspoň si pokouří
Poměrně náročnou cestu za 

lupem zvolil v minulém týdnu za-
tím neznámý pachatel ve Velkém 
Meziříčí. Do tamního bufetu se 
vloupal násilím přes okno v zadní 
části budovy. Celou provozovnu 
prohledal a odnesl tři kartony ci-
garet Petra a jeden karton cigaret 

Start. Navíc odcizil nemalé množ-
ství stravenek, ty jsou mu však 
k ničemu. Všechny lístky totiž byly 
na druhé straně opatřeny razítkem 
provozovny. Zloděj tedy nemůže 
počítat s tím, že by za stravenky 
v pohodě nakupoval. Majitel pro-
vozovny vyčíslil škodu na nejméně 
pětadvacet tisíc korun.    -pol-

Přísloví české praví, že změna je život. Přísloví latinské potom, že 
změna je příjemná.

A tak původní Kukátko do světa knih a následný titulek Na skok do 
knihovny vystřídá na stránkách týdeníku čas od času článek Vytrženo 
z diáře. Proč? Protože, jak zmínil Cicero, změna těší.

BŘEZEN – SLADKÝ MĚSÍC KNIHY pro vás připravily od 1. do 
31. 3. 2009 Městská knihovna Velké Meziříčí a Bílá cukrárna Velké 
Meziříčí. Nabízena je silná čtyřka:

BURZA: Vyberte si z tradiční nabídky vyřazených knih a časo-
pisů.

Na všech půjčovnách za 1 Kč pořídíte vybraný titul a sladký pení-
zek.

AKCE HLEDÁME MOTTO: Možná se právě vaše heslo stane 
krátkou charakteristikou knihovny. Doručte do cukrárny na lístku 
napsanou průpovídku. Uveďte zezadu své jméno, příjmení a číslo čtenář-
ského průkazu. Předložte obsluze svou průkazku k nahlédnutí, protože 
tato akce je určena jen pro naše registrované čtenáře. Pochutnejte si na 
čokoládovém pohárku. Respektujte, že jeden čtenář získá pouze jednou 
a za jediný nápad jeden pohárek. Vítězné motto si vyberou zaměstnanci 
knihovny. Autor nejlepšího návrhu obdrží mlsounovu poukázku v hod-
notě 100 Kč. Účast v akci pokládáme za souhlas s případným dalším 
bezplatným užíváním motta.

HRA OMALORÝMOVÁNKY: Ušijme rýmovanou omalovánku 
naší knihovně přímo na tělo! Doručte do knihovny své kresby nebo 
(i) čtyřverší. Kreslete pouze černým slabým fi xem a pište čitelně. Nejste 
omezeni počtem kreseb ani čtyrverší. Musíte si však vybrat z níže uve-
dených motivů: naše budova zvenku, mapa cesty k objektu, knihovnice, 
uklizečka, čtenáři, počítačoví šílenci, knihy, časopisy, počítače, knižní 
regály, veřejný internet, posezení, obrazy, hračky, pískoviště, průlezky. 
Uveďte zezadu papíru formátu A4 své jméno, příjmení, telefon. Brožuru 
sestaví odborná porota výtvarníků a znalců jazyka. Nejlepší tvorba ozdobí 
i další naše propagační materiály. Bude-li dílko publikováno, získáte ml-
sounovu poukázku na pohár dle vlastního výběru. Účast ve hře pokládáme 
za souhlas s případným dalším bezplatným užíváním díla.

KVÍZ CO (NE)VÍTE O KNIHOVNĚ: Vyhrajete právě vy s trochou 
štěstí a znalostí sladkou knihu? Vezměte si kvízový lístek na výpůjčním 
pultu půjčovny pro dospělé. Vyplňte jej a vhoďte tamtéž do sběrného 
boxu. Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a telefon. Pamatujte, že 
správný může být jakýkoliv počet odpovědí. Nevyzvídejte u personálu. 
Do slosování postoupí jen lístky, kde bude 10 až 15 správných odpovědí. 
Výherce dortu vylosuje náhodný návštěvník knihovny 1. 4. Jméno vítěze 
a správné řešení bude vyvěšeno na nástěnce do 21. 4.

VÝSTAVA PRO SLEPIČÍ KVOČ nepatří k aktivitám akce BŘEZEN 
– SLADKÝ MĚSÍC KNIHY, přesto u nás práce žáků Základní umělecké 
školy Velké Meziříčí až do 26. 3. najdete.

Ivana Vaňková

Vytrženo z diáře
Městské knihovny Velké Meziříčí

Františka Stránecká – moravská 
Božena Němcová

Ryby 20. 2. – 19. 3. (4. díl)

V pondělí 9. března jsme si 
připomněli 170. výročí narození 
spisovatelky Františky Stránecké. 
Narodila se roku 1839 ve Velkém 
Meziříčí jako dcera zámeckého pur-
krabího Františka Všetečky a jeho 
manželky Kateřiny, rozené Veselé. 
V roce 1848 se rodina přestěhovala 
na zámeček do nedaleké Strá-
necké Zhoře, kde se otec 
stal hospodářským 
správcem. Pod-
le této obce si 
později Fran-
tiška zvoli-
la pseudo-
nym.

Jako 
dcera 
vrch-
nosten-
ského 
úřed-
níka 
získala 
Františka 
kvalitnější 
vzdělání, 
než by jako 
d ívka moh la 
v tehdejší době 
dosáhnout ve ško-
le. Do rodiny docházel 
meziříčský vlastenecký kněz P. 
Jan Havlíček, který děti soukromě 
vyučoval. Její bratr Karel Všetečka 
pracoval nejdříve stejně jako otec 
u knížete Lobkowicze ve Velkém 
Meziříčí, v letech 1867–1873 byl 
ředitelem nově založené rolnické 
školy.

Františka se v 16 letech provdala 
za soudního adjunkta Ignáce Ker-
schnera, s nímž žila nejdříve v Uh-
rách, později v Uherském Hradišti 
a od roku 1874 v Brně, kde se stal 
radou vrchního zemského soudu. 
Měli spolu 3 děti.

Stránecká byla známa jako spiso-
vatelka a národopisná pracovnice. 
Nechávala si vyprávět pohádky, 
které pak literárně zpracovávala. 
Psala též povídky ze života ven-
kovského lidu, na nichž je cenné 
především podrobné zachycení ná-
rodopisných detailů. V době pobytu 

v Brně se zapojila do činnosti 
br něnského ženské-

ho spolku Vesna.
Svoje  p r á ce 
otiskovala pře-

devším v no-
vinách a ča-
sopisech 
(Ženské 
listy, 
Svě-
tozor, 
Zlatá 
Praha, 
Zora 
a jiné). 
Samo-

statně 
vydala Po-

hádky z Mo-
ravy (1868), 

povídky Z na-
šich hor (1877), 

Z našeho lidu (1882), 
Některé črty (1885), Z pohoří 

moravského (1886). Po její smrti 
vyšla povídková kniha Povídky, 
obrazy a črty a také sebrané spisy 
(1889–1893). Některé z jejích pří-
běhů se odehrávají v okolí Velkého 
Meziříčí a Stránecké Zhoři.

Františka Stránecká zemřela 
27. 5. 1888 v Brně, kde je také po-
hřbena. Bývá nazývána moravská 
Božena Němcová, jak ji označil spi-
sovatel a publicista Jan Herben. Na 
jejím rodném domě na Zámeckých 
schodech byla v roce 1959 odhalena 
její pamětní deska s bustou.

-ripp- Foto: archiv muzea

Znamení: vodní
V l á d c e  z n a m e n í :  Ju p i t e r 

a Neptun
Povaha: fl egmatická
Soulad se znamením: Býka, 

Raka, Štíra, Kozoroha a Ryby
Souvztažná barva: purpurová, 

šedá, modrá, akvamarínová
Souvztažný kov: železo
Kameny znamení: akvamarín, 

perly, ametyst, safír, citrín, jaspis, 
olivín, nefrit, měsíční kámen, labra-
dorit, tyrkys, fi alový fl uorit, světlé 
obecné a drahé opály, beryl, krevel, 
modrý krajkový achát, sluneční 
kámen, lazurit

Charakteristika Ryb: Rybám 
vládne Jupiter a Neptun. Pro tyto 
lidi je typický zasněný výraz, 
který se zdá neproniknutelný. 
Představitelé tohoto znamení jsou 
nenapravitelně zasnění a okolo sebe 
si vytváří svět, do kterého utíkají, 
když se něco nepodaří. Často si 
pletou skutečnost se snem. Se sny 
se spojuje fantazie, takže by se dalo 
říct, že osoby narozené ve znamení 
Ryb fantazií doslova hýří. Ryby 
jsou plné protikladů, což vyjadřuje 
i sám symbol – dvě svázané ryby 
v opačných polohách. Řídí se velmi 
vyvinutou intuicí. Jsou velmi ne-
rozhodní, ale nic nedělají pro efekt, 
všechno konají s hlubokým přesvěd-
čením. Jsou milí, zdvořilí, skromní, 
často sentimentální, melancholičtí 
a nešťastní. Často podléhají duševní 
sklíčenosti. Tito lidé jsou citlivými 
a jemnými stvořeními. Patří mezi 
nejméně 
sobecké 
znamení 
a  n a o -
pak často 
dokáží 
přinášet 
oběti, za 
které če-
kají pro-
jev díku 
v podobě 
pochva-
ly.  Mají 
hluboký 

vztah ke svojí rodině. Ryby ale 
v koutku duše touží vyniknout 
nad okolí a být obdivovány. Stávají 
se v mnohých případech fi lozofy 
a umělci, aby tak částečně vyjád-
řily svoje pocity. Tito lidé touží po 
vzdělání, po poznání nového, čímž 
zahání nudu. Ryby lehce ztratí 
hlavu a v tom okamžiku neexistuje 
krásnější, inteligentnější a dokona-
lejší jedinec. Ryby mohou být jak 
„líný kapřík bahenní“, tak „štika se 
vzteklinou“. V partnerském životě 
si budou rozumět s Býkem, Rakem, 
Štírem, Kozorohem a Rybou.

Perly: Někteří lidé říkají, že 
perly nosí slzy. Těžko říct, jak moc 
je tato pověra založena na skuteč-
nosti, ale obecně můžeme tvrdit, že 
perly, které necháte jen tak ležet 
a nebudete je nosit, ztratí lesk. Pro 
řadu lidí je záhadou, čím to je, že 
nenošené perly ztrácejí lesk. To 
ovšem neplatí o mineralogovi. Snad 
každý mineralog vám vysvětlí, že 
tato vlastnost perel je podmíněna 
vázáním molekul vody do molekul 
perly, protože perly jsou vlastně 
produktem živého organismu. A my 
jsme změřili, že perly odčerpávají 
z organismu energii. Díky tomu 
také perly přicházejí o svůj lesk 
a stávají se matnými v době nemoci 
jejich nositele. V dávných dobách se 
používaly léčiteli ke tzv. stahování 
negativní energií z těla. (Stejnou 
vlastnost má i jantar a další léčivé 
kameny.)

Gerda Odehnalová

(Pokračování ze strany 1.) Ve fi nále 
pak Milan Dufek symbolicky pře-
dal vedoucímu Dětského střediska 
Březejc Miroslavu Štěpánkovi šek 
na třicet tisíc korun, k němuž je 
nutné připočíst patnáctitisícový 
výtěžek z dražby. Vzhledem ke 

(Pokračování ze strany 1.) Tady již ředitelství silnic a dálnic má 
vybraného zhotovitele, jímž bude společnost Skanska DS. „Za více než 
třicet čtyři milionů korun bez rezervy a DPH dojde ke kompletní re-
konstrukci mostu, čítající odstranění staré vozovky včetně vyrovnávací 
vrstvy, vybourání železobetonových říms se zábradlím a dalších dílů. 
Vše bude nově zhotoveno a poté bude provedena sanace spodní stavby,“ 
vyjmenovala Pavla Sobotková. Rekonstrukce zahrnuje i konečnou úpravu 
terénu pod mostem. 

Velkomeziříčští tak musí počítat v období prací jak na protihlukové stěně, 
tak posléze i na rekonstrukci mostu s možnými dopravními komplikacemi 
ve městě. Zejména v době souběhu obou staveb bude situace složitější, pro-
tože omezení dopravy na dálnici budou znásobena.     Martina Strnadová

Stavbu protihlukové stěny zahájí v dubnu

spoustě hodin práce, jež se skrývaly 
za dílem každého z tvůrců, je to 
jistě zasloužený výdělek. Tím spíš, 
když s každým výrobkem jeho nový 
majitel získal i originál vyrobený 
zručně a hlavně s chutí. 

Martina Strnadová

Vedoucí DS Březejc Miroslav Štěpánek převzal symbolický šek na třicet 
tisíc korun.                                                       Foto: Martina Strnadová

Závěrečný ples sezony
podpořil charitu



Týdeník Velkomeziříčsko v roce 2009
Den vydání: středa
Vydavatel: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velkomeziříčsko, jed-
natel: Mgr. Milan Dufek
100% vlastník Jupiter clubu: Město Velké Meziříčí (valnou hroma-
du tvoří Rada města v čele se starostou ing. Františkem Bradáčem 
a místostarostou Josefem Komínkem)
Šéfredaktorka: ing. Ivana Horká
Redakce: Martina Strnadová, Ing. Bc. Jitka Kočí
Autor novinové lišty na titulní straně: výtvarník Jaroslav Vyskočil, 
Velké Meziříčí.
Externí sportovní dopisovatelé: Fotbal – L. Beroun, K. Krejčí, 
S. Ochrana, L. Deket, J. Kubec, L. Smejkal, L. Kadela a další pří-
ležitostní dopisovatelé.
Hokej – J. Juda, V. Hort, J. Kovář, M. Juda, M. Sysel, J. Střecha, 
K. Vidlák, J. Vondráček, fan a další příležitostní dopisovatelé. Háze-
ná – V. Záviška, M. Navrátil; volejbal – J. Konečný; basketbal – T. Ra-
pušák; šachy – V. Pařil; kuželky – P. Března; atletika – Z. Villertová; 
stolní tenis – P. Klíma, A. Chylík, P. Lavický; lyžování – J. Novotný, 
J. Pálka, I. Doležal, P. Zezula; HSCVM – K. Charvát, P. Gottlieb; 
TJ Březejc – M. Doskočilová; hasiči – S. Kratochvíl a další.
Tisk: Tiskárna Karla Charváta, Velké Meziříčí. DTP sazba V. Ryšán.
Rozvoz novin: Miloš Čech, Jitka Kočí

Číslo 10 11. března 2009 strana 5

(Pokračování ze strany 1.)
S většími či menšími obtížemi 

Velkomeziříčsko vycházelo až do 
roku 1940, kdy vyšla ještě všech-
na čísla jednotlivých ročníků. 
V roce 1941 však spatřilo světlo 
světa už jenom devatenáct čísel, 
př ičemž poslední vyšlo 10. 5. 
1941. Devatenáctého května roku 
1945 vyšlo Velkomeziříčsko už 
jako Informační list Okresního 
národního výboru (ONV) ve Vel-
kém Meziříčí. Jeho vydavatelem 
a zodpovědným redaktorem byl 
Václav Kotek, tisk zajišťoval stále 
Václav Šašek. Toto znovuobnovené 
vydávání však nemělo dlouhého 
trvání a skončilo 16. června 1945, 
kdy vyšlo poslední dvojčíslo. 
V. Kotek odešel do Znojma, kde se 
potom novinařině věnoval i nadále. 
V našem městě však noviny jeho 
odchodem skončily.

V padesátých letech začal 
Okresní národní výbor (ONV) ve 
Velkém Meziříčí vydávat týdeník 
nové vesnice okresu velkomezi-
říčského Vesnické noviny, které 
vycházely od 24. 3. 1951 do 29. 
12. 1958. Řídila je redakční rada 
a odpovědným redaktorem byl 
Jan Altman. Od 10. 1. 1959 pak 
byly nahrazeny týdeníkem Hlas 
Velkomeziříčska, řídila ho opět 
redakční rada s odpovědným re-
daktorem Janem Altmanem.

Po sdružení okresu tento týdeník 
přestal dne 12. 3. 1960 vycházet a až 
do roku 1990 nastala dlouhá pauza. 
Mezeru na tomto poli v uvedeném 
období vyplňovala okresní (žďár-
ská) Vysočina a kulturní zpravodaje 
našeho města. Od února 1961 vy-
cházel Velkomeziříčský kulturní 
zpravodaj, který vydávala školská 
a kulturní komise, komise fi lmová 
a rada Městského národního výboru 
(MNV) ve Velkém Meziříčí za re-
dakční spolupráce Marie Benešové, 
Petra Horáka, Bohumila Ptáčka 
a Josefa Šabackého. Od roku 1969 
vycházel Kulturní zpravodaj, 
vydávaný Jednotným klubem pra-
cujících (JKP) Velké Meziříčí, od 
roku 1973 do prosince 1985 už 
vycházel pouze Zpravodaj města 
Velké Meziříčí, nositele Řádu 
Rudé hvězdy, pod patronací MNV 
a městským výborem komunistic-
ké strany (MěVKSČ). Od ledna 
1986 až do prosince 1993 vycházel 
Zpravodaj, nejprve pod SK ROH, 
a poté pod Jupiter clubem, kde byla 
poslední zodpovědnou redaktorkou 
Renata Doležalová.

Posledně jmenovaný zpravodaj 
vycházel přes dva roky souběžně už 
s Velkomeziříčskem, které po nuce-
né přestávce od roku 1960 začalo 
vycházet po sametové revoluci, jež 
proběhla 17. 11. 1989 a došlo při ní 
k politickým změnám v ČR.

Inž. Antonín Večeř

Josef F. Svoboda

Takto vypadala inzertní strana Vel-
komeziříčska v roce 1919. ►

Členové výboru Jednoty přátel mládeže školní v roce 1887: učitel Jiří 
Schier, mlynář Josef Čermák, obchodník Jiří Paletz, učitel Antonín 
Kolovrátek, nadučitel Václav Hašek. Uprostřed JUDr. Valerian Kallab, 
advokát od Horní brány a ředitel Hospodářské školy Jan Hoch.

JUDr. Karel Rosendorf

Bohuslav Mikulášek Ing. Jiří Junek

MVDr. Vladimír ZemanMgr. Jiřina Kácalová

Petros Martakidis Ing. Ivana Horká

Karel Charvát, majitel tiskárny

Ing. František Bradáč, starosta Josef Komínek, místostarosta

První číslo znovuobnoveného vydání Velkomeziříčska vyšlo 28. září 
1990. Letos tedy vychází již dvacátý jubilejní ročník. Vydavatelem 
bylo od 28. 9. 1990 do 31. 3. 1993 Muzeum silnic a dálnic Velké Mezi-
říčí a vedoucím redaktorem jeho tehdejší ředitel Bohuslav Mikulášek. 
V období od 15. 4. 1993 do 24. 11. 1993 převzalo vydavatelství Město 
Velké Meziříčí, které jmenovalo odpovědným redaktorem ing. Jiřího 
Junka. Ten vykonával tuto funkci do 31. 12. 1993. Po něm od 1. 1. 1994 
nastoupil MVDr. Vladimír Zeman. Od 24. 11. 1993 až dodnes Vel-
komeziříčsko vydává Jupiter club Velké Meziříčí (nyní pod vedením 
Mgr. Milana Dufka). Na postu šéfredaktora se po V. Zemanovi od 
1. 8. 1995 objevila Mgr. Jiřina Kácalová, která pracovala v redakci do 
ledna 1996. V témže měsíci ji vystřídal Petros Martakidis, pod jehož 
vedením týdeník fungoval tři měsíce – do dubna 1996. S číslem 15/96 
opustil redakci a na jeho místo nastoupila ing. Ivana Horká, která působí 
ve funkci dodnes, vede zmíněné noviny již třináctým rokem.

Stejně tak jako se měnili pracovníci v redakci, změn doznala i tvář 
novin – nejprve vycházely s černobílou lištou o čtyřech stránkách, poté 
byly zabarveny dozelena a nakonec v modrém provedení a osmi strán-
kách, jejichž počet se později zredukoval na šest, stejně tak z původního 
čtrnáctideníku se stal týdeník. Od 1. 1. 2001 však došlo opět k rozšíření 
rozsahu na osm stránek, v této podobě týdeník vycházel do 31. 12. 2005. 
Od 1. 1. 2006 se rozšířil na deset stran a od 1. 1. 2008 přibyla další no-
vinka – jednou za měsíc rozšířené vydání o 12 stránkách, a to většinou 
poslední týden v měsíci (výjimečně první číslo v měsíci).

Současně si připomínáme
i 20. výročí znovuobnoveného vydávání

Obsahově se noviny též mírně 
měnily. Například byl jejich součás-
tí jednostránkový stručný televizní 
program. Ten se ale u většiny lidí 
nesetkal s příznivým ohlasem, ne-
boť podle průzkumu, který redakce 
prováděla, čtenáři uváděli, že chtějí 
podrobný televizní program. A ten 
jsme jim nabídnout nemohli. Tak si 
ho pořizují současně s některými 
celostátními novinami či časopisy. 
Proto se stránka využila k jiným 
účelům a obsah novin je zhruba 
tento: první a druhá strana patří ak-
tuálnímu zpravodajství, důležitým 
sdělením a v omezené míře také 
inzerci pro ty zákazníky, kteří mají 
zájem na tom, aby jejich inzerce 
byla co nejúčinnější a jsou ochotni 
si za tuto službu připlatit. Na straně 
jedna je pravidelné modré okno pro 
aviza na daný týden a další důležitá 
sdělení. Na druhé straně pravidelně 
naleznete Okénko radnice, kde jsou 
zveřejněny zprávy z Rady města 
a nejrůznější oznámení radnice. 
Zbytek doplňuje zpravodajství 
z města a okolních obcí.

Na třetí straně je vymezen pro-
stor pro pravidelnou rubriku Okén-
ko kraje, svoje místo tam obvykle 
nacházejí rozhovory a další pří-
spěvky. Občas je ale využita ještě 
ke zpravodajství, které se nevešlo 
na první či druhou stranu.
Čtvrtá stránka patří pravidelné 

rubrice Řádky na neděli, seriálům, 
příspěvkům od čtenářů, diskuzi 
mezi nimi, dále letos tam nově na-
jdete i okénko Pro milovníky květin, 
a dalším. Od začátku letošního roku 
vycházejí pravidelné seriály čtyři – 
první číslo v měsíci patří ing. Bohu-
míru Kvasničkovi z Bratislavy, který 
nabízí čtenářům seriál s názvem 
Jak jsem objevoval Mezříč. Ve dru-
hém čísle v měsíci se seznámíte se 
znameními zvěrokruhu a léčivými 
kameny, a to v seriálu, který připra-
vuje Gerda Odehnalová z Velkého 
Meziříčí. Třetí týden vychází rub-
rika Významné osobnosti města, 
kterou připravila zdejší Vlastivědná 
a genealogická společnost při Jupiter 
clubu Velké Meziříčí a v posledním 
čísle najdete příhody ze života dívek 

Mění se tvář, ale i obsah novin

z Výchovného ústavu Velké Meziří-
čí, které vycházejí pod společným 
názvem Příběhy zpoza plotu aneb 
Když život rozdá špatné karty.

Pátá a šestá stránka je vyhrazena 
inzerci soukromé a plošné, sedmá 
a desátá strana patří sportovnímu 
zpravodajství a osmá a devátá ma-
puje společensko-kulturní servis.

I my jsme přivítali rozvoj nových 
technologií, jenž se pochopitelně 
nevyhnul žádnému médiu ve světě. 
S nástupem internetu se zjednodušil 
a zároveň zrychlil přenos informa-
cí. Týdeník Velkomeziříčsko se též 
na internetu prezentuje, základní 
informace o něm lze nalézt na 
adrese: www.velkomeziricsko.cz 
a jeho e-mailová adresa je: velko-
meziricsko@velkomeziricsko.cz.

Cena novin byla v roce 1990 dvě 
koruny, do konce roku 2000 pak 
5,50 Kč a od 1. 1. 2001, kdy došlo 
k rozšíření na osm stran, se cena 
zvýšila na 7 korun. Od začátku 
roku 2006, kdy došlo k rozšíření na 
10 stran se cena zvýšila na 8 korun 
a od prvního ledna 2008 se v dů-
sledku navýšení DPH (u tiskovin 
z 5 na 9 %) zvedla cena novin na 

9 korun. Ta zůstává nezměněna, ať 
vychází 10 nebo 12 stran.

Kde dlouhodobě nedošlo ke 
změně, je tiskárna. Noviny se tisk-
nou v tiskárně Karla Charváta na 
Náměstí  více než 15 let.

Důležitá změna se ale odehrála 
po 1. 1. 2003, kdy byl v rámci refor-
my státní správy ustanoven správní 
obvod města Velké Meziříčí s rozší-
řenou působností (tzv. třetí stupeň), 
což znamená, že vznikl tzv. „malý 
okres Velké Meziříčí“, čili týdeník 
se stal svým způsobem i okresními 
novinami, protože v této oblasti 
žádný jiný tohoto typu nevychází. 
V současné době je distribuován 
do zhruba osmdesáti prodejních 
míst na Velkomeziříčsku, Velko-
bítešsku, Křižanovsku, Měřínsku 
a Tasovsku (Tasov patří pod Velké 
Meziříčí a už ne pod Třebíč) v ak-
tuálním nákladu 3700 kusů.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktor-
ka týdeníku Velkomeziříčsko

(Zdroj: Archivní čísla Velko-
meziříčska, Vesnických novin, 
Hlasu Velkomeziříčska, Kukátka, 
zpravodajů a Bibliografi e periodik 
vydávaných na Moravě.)

Připravila: Ing. Ivana Horká
Autoři fotografi í: archiv VMska, Iva Horká, Martina Strnadová, Jitka 

Kočí, Jiří Michlíček

Velkomeziříčsko oslavuje – vychází už 90 let!

Příště: Jak se zrodilo Velkomeziříčsko a Jak se dělají noviny

Mgr. Milan Dufek, ředitel JC Sídlo Jupiter clubu

Vladimír Ryšán, DTP sazba



■ Koupím menší rodinný do-
mek v blízkosti VM. Nabídněte. 
Nejsem RK. Tel.: 777 670 827, 
777 876 522.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.

Pronájem
■ K pronájmu nový byt 3+kk, 
mezonetový, ul. Komenského. Tel. 
od 15 do 18 h. 732 850 136.
■ Pronajmu garáž na ul. Čermáko-
va. Tel. po 18. hodině 739 801 417.
■ Pronajmu dlouhodobě RD 
s garáží v klidné části VM. V blíz-
kosti školka a sportovní areál. Tel.: 
605 186 457.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Bez-
děkov ve VM. Tel.: 731 471 081.
■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 149 483.
■ Hledám dlouhodobý pronájem 
malého bytu ve Velkém Meziříčí 
nebo Velké Bíteši. Prosím nabíd-
něte, spěchá. Volejte kdykoli tel. 
731 027 530.
■ Nabízím pronájem pokoje 
v bytě 3+1. Tel.: 777 323 005.
■ Pronajmu pěkný cihlový byt 
3+1 ve Velkém Meziříčí, volný od 
března 2009. Tel.: 732 183 331.
■ Pronájem bytu 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí, ul. Pionýrská. Tel.: 
777 606 107.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 
2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.
Různé
■ Hledám hodnou, svobodnou, 
bezdětnou dívku do 33 let, ŘP 
podmínkou. Tel.: 728 056 247.
Daruji
■ Hledáte milého psího společ-
níka a dobrého hlídače a zároveň 
hodného k dětem? Kamaráda 
pro vaše vycházky? Pro jednoho 
takového hledám u hodných lidí 
nový domov. Je to čtyřletá fenka, 
k ř íženka dobrmana st ředního 
vzrůstu. Z rodinných důvodů. Tel.: 
775 335 528.
■ Krásná roztomilá štěňata kří-
ženců, bílá s černými nebo hnědými 
fl íčky, jedno čistě bílé. 3 fenky a 3 
pejsci. Jen do dobrých rukou! Odběr 
za měsíc. Telefonujte včas. Tel.: 
774 195 212. 

■ Motocykl Ogar 250 nebo jen 
díly. Tel.: 737 524 676.
■ Dvoukolovou vlečku za traktor 
– sklopnou alespoň dozadu, brzdě-
nou, v jakémkoli stavu. Děkuji za 
nabídky. Tel. od 15. do 20. hodiny 
602 837 411.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
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. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám dům k bydlení i pod-
nikání v centru Křižanova. Cena 
2 mil. Kč. Tel.: 723 725 220.
■ Prodám rozestavěný RD v obci 
Osové. Pozemek o výměře 1.578 m2. 
Cena 1.300 tis. Kč. Tel.: 777 636 157.
■ Koupím zahradu ve Velkém 
Meziříčí, vhodný přístup k zahradě. 
Tel.: 605 320 255.
■ Koupím chalupu nebo cha-
tu v okol í V. Mezi ř íč í .  Tel.: 
602 521 766.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve VM. 
Nabídněte cokoli. Tel.: 777 570 497.
■ Prodám byt 3+1, Třebíč-Bo-
rovina, nová plastová okna, volný 
ihned – spěchá. Cena 1.090.000 Kč. 
Tel.: 606 662 871.
■ Koupíme byt kdekoliv ve V. 
Meziř íčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám zděnou garáž na Fran-
tiškově za železničním mostem 
o vnitřních rozměrech 3,90 × 5,80 
m. Garáž je podsklepená a je vyba-
vená montážní jamou, el. proudem 
380/220 V. Čistá míra garážových 
vrat je 241×200 cm. Cena dohodou. 
Tel.: 737 133 020.
■  Prodám byt  ve VM. Tel.: 
606 662 872.
■ Hledám RD, chalupu nebo země-
dělskou usedlost. Tel.: 775 703 242.
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BEZ POPLATKU!
Nyní je u nás zpracování úvěru ZDARMA!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant.

Stáří 17 týdnů,
odběr 4. dubna 2009

od 13 hodin.
Novotný, Hrbov 42,

tel.: 566 523 772, 604 707 728.

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. – se sídlem ve Velkém 
Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren a systémů „na klíč“
přijme do hlavního pracovního poměru

Stavbyvedoucí
Požadavky:
– vzdělání v oboru, praxe min. 2 roky
– znalost NJ nebo AJ výhodou
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook – základní znalost
– výborné organizační schopnosti – vedení stavby a stavebního 

procesu
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Nabízíme:
Dobré platové podmínky, práce v mladém a přátelském kolektivu, 
zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 566 520 800
nebo emailem na adresu: martina@envitec-biogas.cz
www.envitec-biogas.cz

Hledáme řidiče pro vnitros-
tátní a mezinárodní dopravu.

Více informací na tel.: 
737 816 573.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Nebytové prostory
k pronájmu.

Cca 70 m2 ve VM,
ul. Komenského v přízemí.
Informace tel.: 603 849 249.

Povedu účetnictví – daň. 
evidenci spolehlivě 

a přesně.
Udělám daň. přiznání.

Tel.: 776 330 209.

Tel.: 608 133 615.

Žaluzie, rolety,
lamelové dveře,

plovoucí podlahy, PVC.
Tel.: 602 950 763.

E-mail: zaluziecaha@seznam.cz

Prodej
palivového

dříví
Chalupa, tel.: 608 713 830.

Nebankovní půjčka od 5.000 Kč
Rychlé vyřízení

Volejte 604 157 827Volejte 604 157 827

Rozdáváme pytle
plné peněz pro každého.
Odneste si tolik,
kolik potřebujete!
Nebankovní za bankovních podmínek! 
120 % z odhadu, až 30 let splatnost.
Nejnižší úrok v ČR. Úspěšnost v půj-
čování 100 % bez poplatku předem.
Tel. 775 383 240.

Prodám
■ Renault 5 – orig. náhradní díly: 
spojka kompletní, ložiska do kol 
a jiné. Levně. Tel.: 566 543 469.
■ Křovinořez Husqvarna 235R 
v provozu, t rojzub, st r unová 
hlava, pila. Cena dohodou. Tel.: 
721 635 336.
■ Jawu 350, r. v. 1980, sedací 
soupravu rozkládací, kuchyňskou 
linku, sporák kombi plyn + el. Jádra 
vlašských ořechů 130 Kč/kg, stůl + 
židle, kuchyňskou rohovou lavici, 
jablka 10 Kč/kg. Šicí šlapací stroj, 
plně funkční. Cena dohodou. Tel.: 
775 390 322.
■ Starší cirkulárku, stolovou, 
tovární výroby. Tel.: 724 071 828.
■ Monitor dechu pro kojence 
Nanny, nový, nepoužitý, v zá-
ruce. Pořizovací cena 2.450 Kč, 
ny n í 1.950 Kč .  Měř í n .  Tel .: 
731 103 223.
■ Benzínovou pilu ALKO – ně-
mecká, nová, 1,7 kW, 45 cm. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 776 794 747.
■ Klec na prase, šráky a pařák. 
Velký mlýnek na zabíjačku. Tel.: 
775 371 161.
■ Rybářskou loďku, nově natřená, 
dále prodám hurdy + patky 60 ks, 
litinové radiátory. Cena dohodou. 
Tel.: 732 785 647.
■ Kysané zelí, 1 kg/20 Kč. Tel.: 
608 715 020.

■ Rohovou nízkou obývací stěnu 
černé barvy, kuchyňskou čalou-
něnou rohovou lavici + 2 židle, 
rozkládací sedací soupravu z víno-
vého mikroplyše. Vše levně. Tel. 
733 241 422.
■  P r o d á m  p r a s e .  Te l . : 
604 894 701.
■ Nošené těhotenské oblečení 
(kalhoty, dlouhé A3/4, halen-
ka, trička). Cena dohodou. Tel.: 
777 347 569.
■ Dvě válendy s úložným pro-
storem. I samostatně. Velmi lev-
ně, spěchá. Tel. po 15 hodině, 
724 891 863.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + oran-
žová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dítěti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Kontejnerované tříleté borovi-
ce. Tel.: 736 272 064.
Koupím
■ Demižony, 10 a 15 l. Tel.: 
608 865 561.
■ Cirkulárku s kolíbkou. Tel.: 
777 564 374.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.

Skupinový kurz Nordic Walking. Kurz je rozvržen do 5 lekcí po 90 minutách.
Cena 1. kurzu za jednu lekci 90 Kč na osobu. Zapůjčení speciálních holí 30 Kč. 
Zahajovací lekce je v pondělí 16. 3. 2009 v 16.00 h. Je nutné se nahlásit předem.
Pravidelné zájezdy na plavání do bazénu v Třebíči. Odjezd každou středu v 17.15 h 
ze zastávky Novosady. Celková cena za vstup do bazénu na 1 h 15 min včetně do-

pravy autobusem je pro dospělé 110 Kč, pro důchodce 95 Kč. 
Je nutné nahlásit se nejpozději den předem. První zájezd 18. 3. 2009.

Kontakt: Ing. Jaroslava Budková, e-mail: jbudkova@seznam.cz, tel. 724 704 867

Nordic Walking: zdravý pohyb pro všechny
Viděli jste již chodce opírajícího se o hole, ale nebyly to hole zdravot-

ní? Připadalo vám divné, že se pohybuje jako na běžkách, ale lyže mu 
chybí a sníh také nikde? Pokud ano, pak jste se setkali s novou formou 
aktivního odpočinku, která navíc příznivě působí na lidský organismus 
– Nordic Walking. 
Česky bychom mohli říct také „severská chůze“. Jde o relativně nový 

sportovně-relaxační styl, jehož kolébkou je Finsko. Nordic Walking 
vychází z pohybu, který je člověku nejpřirozenější, z chůze. Je vhodný 
téměř pro každého bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Intenzivní 
chůze v přírodě působí blahodárně na psychiku člověka, odbourává stres, 
pomáhá regulovat hmotnost, snižuje riziko vzniku cukrovky a chorob 
oběhového i pohybového aparátu, zmírňuje průběh onemocnění srdce, 
vysokého krevního tlaku, zad a kloubů, astmatu.

Rádi byste vyrazili na sportovní vycházku ve stylu Nordic Walking? 
Stačí vám speciálně upravené odlehčené hole a pohodlná, kvalitní obuv. 
Speciální hole vám zapůjčíme, pokud se rozhodnete připojit se ke sku-
pině vedené odborným lektorem. Nabízíme také letní pobyt u moře 
spojený s praktikováním Nordic Walking a dále doprovodný sportovní 
program pro vaše fi remní školení. Srdečně zve ing. Jaroslava Budková. 
Kontakt: e-mail – jbudkova@seznam.cz, tel.: 724 704 867           -pi-
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STOLNÍ TENIS

ŠACHY

HÁZENÁFOTBAL

HOKEJ – DOROST

FOTBAL – MLÁDEŽ

LYŽOVÁNÍ

HANDICAP SPORT CLUB

Zubní pohotovost
14. 3. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
15. 3. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí

NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZŮ
 Původní cena Nová cena
Škoda Fabia Ambiente 1,4 16 V 63 kW N1 379.400 Kč béžová, klimatizace, autorádio 252.700 Kč
Škoda Fabia Classic 1,2 44 kW 258.400 Kč šedá 207.000 Kč
Škoda Fabia Ambiente Beat 1,4 Tdi 59 kW 395.400 Kč oranžová, klimatizace 350.000 Kč
Škoda Fabia Combi Classic 1,2 51 kW 300.930 Kč šedá, centrální zamykání 230.000 Kč
Škoda Fabia Combi Ambiente 1,2 51 kW 316.670 Kč modrá, klimatizace 250.000 Kč
Škoda Fabia Combi Ambiente 1,2 51 kW 325.170 Kč červená tmavá, klimatizace 252.000 Kč
Škoda Octavia Combi Scout 2,0 Tdi 103 kW N1 851.200 Kč šedá, el. ovl. střešní okno, vyhř. před. sedadel 680.000 Kč
Škoda Octavia Combi Scout 2,0 Tdi 103 kW 815.900 Kč červená 685.000 Kč
Škoda Romster Style 1,2 51 kW 345.750 Kč tmavá modrá, stř. nosič, Sunset, rádio, mlhovky, sign. parkování 325.000 Kč

REFERENČNÍ VOZY
Škoda Fabia Ambiente Beat 1,2 51 kW 314.800 Kč černá s bílou střechou, klimatizace, sport. podvozek 260.000 Kč
Škoda Fabia Sport 1,2 44 kW 347.400 Kč červená s bílou střechou, maxi dot, klimatizace 259.000 Kč
Škoda Fabia Ambiente 1,2 44 kW 306.400 Kč červená s bílou střechou, Al kola ATRIA 221.000 Kč
Škoda Roomster Scout 1,6 16 V 77 kW N1 485.800 Kč červená, ochrana podvozku, funkční paket, vyhř. sedadel 324.000 Kč
Škoda Roomster Style 1,4 Tdi 59 kW 473.400 Kč modrá polar – NA RZ 345.000 Kč
Škoda Superb Elegance 2,0 Tdi 103 kW 874.900 Kč černá 665.000 Kč
Škoda Superb Elegance 2,0 Tdi 103 kW 908.900 Kč červená tmavá, sunset, Al kola Luna 680.000 Kč

 HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
 Velké Meziříčí – tel.: 566 523 141 – novevozy@horacke-vm.cz
 Velká Bíteš – tel.: 566 533 062 – had.vb@quick.cz

Zimní příprava
FC VM – 1. FC Znojmo 1:0 (0:0)
Střelci: Průša (80.). Rozhodčí Ma-
chát – J. Rosický ml., S. Slezák. Di-
váků 20. Sestava FC VM: Trnavský 
(46. Invald) – Z. Mucha, P. Mucha, 
Brychta, J. Krejčí – Dufek, Pokorný, 
Průša, Berka (46. Jedlička), Loup 
(46. Durda) – Kratochvíl. Sestava 
hostů: Šebela – Hříbek, Šuráň, Mič-
ka, Švach – Lukáš, Vavřík, Podzem-
ský, Uchytil – Živčák, Lacko.
Velmez očekával třetiligový tým, 
ale Znojmo už v prosinci dekla-
rovalo na svém webu tento „přá-
telák“ jako utkání svého B týmu, 
vedoucího po podzimu A skupinu 
1. A třídy Jihomoravského kraje. 
Hostům tak chybělo hned několik 
vynikajících hráčů, jako např. Pa-
velka, Kováč, Minarech, kapitán 
Yonov, Belej, Veselý i první gól-
man Hrubý, o Milanu Pacandovi, 
který do Znojma přišel v únoru na 
hostování ani nemluvě. Z hráčů 
užšího kádru k utkání nastoupili jen 
Šuráň, Mička, Vavřík, Podzemský 
a Lacko (poslední dva jen na první 
půlku). Zbytek týmu tvořili hráči 
z lavičky a z béčka. Meziříčští ale 
svým výkonem potvrdili, že se proti 
vyspělým celkům dokážou vytáh-
nout a koncentrovaným výkonem, 
nasazením a snahou o co nejlepší 
výsledek ve všech řadách, svého 
soupeře zaskočili.
Už v úvodních minutách zápasu 
měl možnost otevřít skóre Průša, 
když rozhodčí za ruku v šestnáct-

ce nařídil pokutový kop, Šebela 
ale byl proti a čisté konto udržel. 
Hosté nelenili a krátce nato se 
Živčák stíhán P. Muchou řítil na 
Trnavského, ale ani ten změnu 
stavu nepřipustil. Ve 20. minutě 
neproměnil svou tutovku domácí 
Kratochvíl a ani Pokornému, který 
se po závaru v šestnáctce Znojma 
v ideální vzdálenosti dostal k míči, 
střela nevyšla. Hosté se dostali ke 
slovu až v samotném závěru polo-
času, jenže Trnavský a P. Mucha 
jejich šanci dokázali zlikvidovat. 
V 65. minutě poslala záloha hostů 
přesný míč za obranu mezi stopery 
domácích, ale naštěstí pro ně střída-
jící Karásek střelu Lacka zblokoval 
na roh. Závěr patřil, stejně jako ve 
výrobě gólových šancí, Velmezu. 
V 75. minutě měl zaděláno na gól 
opět Pokorný, ale ani tentokrát se 
mezi střelce nezapsal, když z pe-
naltové vzdálenosti těsně minul. 
Útočná aktivita domácích přinesla 
ovoce v 80. minutě, kdy po dalším 
závaru před Šebelou vše vyřešil 
křižnou střelou do šibenice Průša. 
Tentokrát se nikdo nezranil, jen 
lehce indisponovaný L. Němec do 
zápasu raději nenastoupil, zdravotní 
potíže má nadále Klusák, který celý 
týden netrénoval.
V dalším přípravném utkání hostí 
Velmez Spartu Brno. Hrát se pů-
vodně mělo v Dolních Heřmani-
cích, ale jisté to není. Vzhledem ke 
stavu hracích ploch je možné, že se 
bude hrát opět na „Větrné Hůrce“, 
a to v sobotu 14. března ve 14.00.

-ber,nec-

FC VM st. žáci – FK Šardice B 
1:0 (0:0)
Střelci: 37. Krejčí. Sestava FC VM: 
Sysel (36. Řeháček) – Juda (36. 
Benda), Štefka, Bradáč, Horký (36. 
Rosický) – Bárta, Pokorný, Ráček, 
Chytka (36. Procházka) – Rosický 
(36. Polanský), Krejčí
V dalším utkání se v neděl i 
v 9.00 naši žáci střetnou s tý-
mem HFK Třebíč účastníkem 
MSŽD, utkání se hraje na umělé 
trávě ve Velkém Meziříčí.     -dek-
HC Šternberk – HHK VM ml. 
žáci 0:14
Branky: Smejkal 4, Štěpánek 3, 
Kampas M. 2, Marešová 2, Kampas 
J. 2, Kejda. Asistence: Kampas M. 
2, Marešová 2, Drápela 2, Kučera, 
Lainka, Štěpánek, Burian
HC Šternberk – HHK VM st. 
žáci 2:5
Branky: Vondráček 2, Burian P, 
Burian V., Smejkal. Asistence: Suk, 
Vondráček, Burian P., Burian V.  -js-

Turnaj fotbalové přípravky
V únoru proběhl turnaj mladší pří-
pravky (roč. 2000), kde mezi sebou 
soupeřily dvě skupiny družstev. 
Skupina A: SK Huhtamaki Okříšky, 
HFK Třebíč, FŠ Třebíč, Sokol Předín.

Skupina B: SK Moravské Budě-
jovice, FC Velké Meziříčí, Sokol 
Hrotovice, Sokol Šebkovice.
Výsledky zápasů FC Velké Mezi-
říčí ze skupiny B: FŠ Třebíč – FC 
VM 2:0; FC VM – SK Moravské 
Budějovice 5:1 (Chalupa 2, Kou-
dela, Čech, Partl); Sokol Šebkovice 
– FC VM 1:3 (Koudela, Chalupa, 
Partl).
Zápasy o konečné umístění: Se-
mifi nále: Hrotovice – Moravské 
Budějovice 1:4; Okříšky – VM 0:2 
(Koudela, Kučera). Zápas o 3. mís-
to: Okříšky – Hrotovice 3:2. Finále: 
VM – Moravské Budějovice 3:0 
(Čech, Partl, Chalupa).
Tabulka: 1. FC Velké Meziříčí
 2. SK Mor. Budějovice
 3. SK Huhtamaki Okříšky
 4. Sokol Hrotovice
 5. FŠ Třebíč
 6. Sokol Předín
 7. Sokol Šebkovice
 8. HFK Třebíč
Nejlepší hráč turnaje byl Chalupa 
Patrik z našeho týmu. Sestava: 
brankář – Požár, obrana – Mejzlík, 
Bula, Mezlík, Jágrik, Sysel, útok 
– Partl, Koudela, Chalupa, Čech, 
Kučera, Pavelec.                      -fc-

II. liga mužů
TJ Nové Veselí – TJ Sokol VM 
29:21 (11:9)
Dlouho očekávané derby zaplnilo 
halu v Novém Veselí do posledního 
místa. Téměř polovina haly však pa-
třila fanouškům našeho týmu, kteří 
přijeli v hojném počtu povzbudit. 
Nástup našeho celku do utkání byl 
bohužel katastrofální a po deseti 
minutách jsme prohrávali již 7:1. 
Hostům se nedař ilo téměř nic 
a zdálo se, že o zápase bude brzy 
rozhodnuto. V dalších minutách 
ovšem několika fantastickými 
zákroky náš celek podržel brankář 
David Stoklasa a vyhecoval tak 
naše hráče k větší aktivitě. Začalo 
se střelecky dařit Víťovi Večeřovi 
na postu pravé spojky. Poločas 
nakonec skončil přijatelným roz-
dílem 11:9 ve prospěch domácích. 
Nástup do druhého poločasu při-

nesl vyrovnanou házenou do stavu 
15:14 pro domácí. Po několika 
nepřesnostech našeho celku však 
domácí odskočili na rozdíl tří bra-
nek a poté brankový náskok již jen 
bezpečně navyšovali. Domácí se po 
celý zápas prezentovali nápaditou 
kombinační házenou a dokázali 
proměňovat šance. Naproti tomu 
naši hráči si v útoku nedokázali po-
radit s agresivní vysunutou obranou 
ani individuálně ani kombinačně. 
Navíc jsme zbytečně ztráceli míče 
po nevynucených nepřesnostech. 
Vítězství domácích v derby tak bylo 
zasloužené a nezbývá nic jiného, 
než rychle zapomenout a přivézt 
příští týden body z Telnice.
Sestava a branky: Stoklasa – Ve-
čeřa (9), Fischer (4), Bezděk (2), 
Konečný (2), Necid (1), Kříbala 
Petr (1), Kaštan (1), Kříbala Martin 
(1), Kříbala Pavel, Matušík, Šidlo. 
Trenér Vaverka

-nav-

Lyžařská sezona se blíží nezávratně 
do fi nále a tomu odpovídají i zá-
vody. Ve dnech 7. a 8. března se 
uskutečnily dva závody mistrovství 
republiky v obřím a superobřím sla-
lomu v Peci pod Sněžkou. Na nich 
zastupovali místní Ski klub pouze 
tři závodníci Veronika Čamková, 
Karolína Bednářová a Petr Molák. 
Velmi silná konkurence a počet 
závodníků jednotlivých kategorií 
předvídaly náročnost klání. K tomu 
se přidalo teplé počasí, které velmi 
zhoršovalo kvalitu téměř kilometro-
vé tratě, zvláště závodníkům s vyš-
šími startovními čísly. Veronika 
první závod dokončila na 7. a druhý 
na 9. místě mezi ml. žačkami, což 
pro ni bylo zklamáním, protože se-
zonu má skvěle rozjetou (průběžně 
1. místo v českém poháru). Karolína 

skončila na 7. a 5. místě ve st. žá-
kyních a pro ni jsou naopak tato 
umístění úspěchem. A Petr, který 
se takto velkých závodů účastnil 
poprvé, skončil v obou závodech 
ve třetí desítce mezi ml. žáky.
Ostatní závodníci jeli na fi nálový 
závod Lyžařského poháru Vysočiny 
do Nového Města na Moravě, který 
se konal v neděli. Za krásného slu-
nečného počasí se sjelo 153 závod-
níků všech kategorií, kteří bojovali 
o jedny z posledních možných bodů. 
Celkem se našim podařilo získat 13 
medailí z toho 5 zlatých. Ty vy-
bojovali Oskar Točík (přípravka), 
Tereza Neumanová (předžačky), 
Jirka Novotý (ml. žáci), Karolína 
Novotná (st. žákyně) a Katka Čam-
ková, která letos jezdí v kategorii 
dospělých. Podrobné výsledky na-
jdete na www.skivm.cz.              -id-

8. kolo
Spartak Velké Meziříčí A – TJ 
Náměšť nad Oslavou 3:5
Body za domácí: Čtveráček a Mra-
zík po 1 – Bárta a Jan po 0,5 za 
remízy – Kopr, Mgr. Mejzlík, ing. 
Nedoma (C) a Jos. Janák 0 b.
Našim se zápas v Kablu př íliš 
nepovedl, když podlehli týmu 
z Náměště. Absolutorium snesou 
Čtveráček a Mrazík, dobré byly 
posléze i obě remízy, ale zbytek 
družstva pohořel.
Kolektiv VM A je nyní ve dva-
náctičlenné tabulce na 9. místě 
s bilancí 2-2-4/30,0/8 b/20 vyhra-
ných partií.

Regionální přebor – skupina 
„Východ“

6. kolo: ŠK Bystřice nad Pernštej-
nem – Spartak Velké Meziříčí B 
2,5:2,5
Body za hosty: Mejzlík B a Paul 
po 1 – Urbánek 0,5 – Kučera (C) 
a Dvořák J. 0 b.
Remíza je v tomto případě jed-

noznačně úspěchem hostů, vždyť 
Bystřice dosud celkem dosti suve-
rénně vede tabulku.
TJ Žďár nad Sáz. D – Sokol Jámy 
3,5:1,5
Za hosty Pařil 1 b. – Kunc 0,5 b. – 
Štěpánek, Jůda (C) a Pelikán 0 b.
7. kolo: Spartak Velké Meziříčí B – 
Sokol Nové Veselí 3,5:1,5
Za domácí Dvořák J., Urbánek 
a Mejzlík B po 1 bodu – Kučera (C) 
0,5 b. – Dočkal 0 b.
Vítězství našich rozhodně potěšilo, 
neboť Nové Veselí bývá jejich tra-
dičním rivalem, přičemž celkový 
výsledek může být leckdy takříkajíc 
na vážkách.
So Jámy – ŠK Bystřice n. P.1,5:3,5
Za Jámy Jůda (C) 1 b. – Šalát 0,5 – 
Kunc, Pelikán a Pařil 0 b.
8. kolo: Tým VM B měl tentokrát 
volno.
So Nové Veselí – So Jámy 2,5:2,5
Za hosty, kteř í dorazili jen ve 
čtyřech, bodovali Pelikán a Pařil 
po 1 – Mička 0,5 – Štěpánek 0 b. 
+ jedna kontumační porážka (na 5. 
šachovnici).                              -vp-

V neděli se dohrávala poslední kola 
okresních přeborů. Naše béčko 
zajíždělo do Žďáru a céčko do No-
vého Veselí. Našim týmům už o nic 
nešlo, takže zápasy se dohrávaly 
v pohodové náladě.
V sobotu se zúčastnili naši hráči ve 
Žďáře turnaje dorostu a st. žáků. 
Výsledky dopadly dobře. 1. Kampas 
Jan, 3. Zelený Tomáš, 4. Prachař 
Vít, 5. Zelený David              -pk-

Okresní přebor IV. třídy

SK Sokol Lhotky C – SK Netín 
C 11:7
Sestava Lhotky: Dufek 3,5, Rössler 
3,5, Nevrtal T. 2, Vondrák 2
SK Sokol Lhotky C – KST Borov-
nice A 8:10 Sestava Lhotky: Krčál 3, 
Rössler 2,5, Dufek 1,5, Nevrtal T. 1

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky E – TJ Sokol 
Sněžné B 13:5 Sestava Lhotky: 
Kupka V. 4.5, Holubář 4, Marek 2,5, 
Špaček 2                                -ach-

O víkendu 14. a15. února 2009 se ko-
nalo v krásném prostředí tělocvičny 
Obchodní akademie Janské Lázně 
první a druhé kolo MČR smíšených 
družstev v závěsném kuželníku 
zdravotně postižených.
Ligy Martiny Beyerové se zúčast-
nilo i družstvo handicapovaných 
sportovců pod názvem Autocolor 
Velké Meziříčí, které hraje v 3. lize. 
Po náročném cestování v ranních 
hodinách z důvodu sněhové kala-
mity nastoupili naši sportovci ve 
složení B. Dvořák, P. Gottlieb, J. 
Coufal a M. Charvátová v dopoled-
ních hodinách do soutěže a nevedli 
si špatně.
Každé kolo je složeno ze hry do 
plných kuželek a z dorážek, a po 
prvním hracím dnu byli naši borci 

na druhém místě pouhé dva body 
za vítězi. V sobotních večerních 
hodinách začala hra druhého kola 
a naši zahráli skvěle, čímž si vy-
tvořili dobrou výchozí pozici na 
dorážky. V neděli družstvo zopako-
valo výkon z předešlého dne skvěle, 
zabojovali a potvrdili přípravu na 
trénincích v Novém Veselí. V prů-
běžném pořadí před 3. a 4. kolem 
jsou na 1. místě s náskokem 37 bodů 
a mají skvěle vykročeno do 2. ligy, 
kam svými výkony zcela určitě 
patří. V Janských Lázních patřil 
mezi nejlepší v třetí lize Jan Coufal 
z Autocoloru Velké Meziříčí (viz 
foto) při soutěžním hodu. Naším 
mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko, poděkování patří 
sponzorům našeho sdružení.  -char-

HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Dvojice Kroutil – Budín v 5. minutě 
zařídila naše vedení. V 15. minutě 
si Lukáš Smejkal dojel svoji střelu 
odraženou od zadního mantinelu 
a zasunul ji do brány podruhé. Na 
začátku druhé části se na brankoviš-
ti nejlépe orientoval Viktor Burian 
a důraznou koncovkou zvyšoval 
už na 3:0. Do té doby bezchybný 
brankář Jakub Tomečka kapituloval 
ve 26. minutě při našem oslabení. 
Těsně před druhou sirénou měla 
obě družstva možnost skórovat při 
nařízeném trestném střílení, ale oba 
aktéři neuspěli. Ve třetí třetině  naše 
vyhození přes celé hřiště skončilo 
ke všeobecnému překvapení dalším 
naším gólem. V 56. minutě neměl 
ani náš brankář úplně čisté svědo-
mí, když si srazil lehkou střelu do 
vlastní brány. Stejně jako první i po-
slední střelecký zápis utkání a naší 
letošní sezony měl Oto Budín a jako 
náš nejproduktivnější hráč potvrdil 
svoje nezvratné postavení.
Branky (asistence) HHK: 5. Budín 

(Kroutil), 15. Smejkal, 33. Burian 
V. (Smekal), 50. Střecha, 57. Bu-
dín (Vidlák). Sestava: Tomečka 
(Loukota) – Střecha, Sáblík – Kala, 
Vidlák – Budín, Kroutil, Kochánek 
– Burian V., Smejkal, Vondráček – 
Hándl, Burian P., Rozmahel.

Konečná tabulka:
1. Hodonín 24 zápasů/40 bodů
2. Technika Brno 24/32
3. Kroměříž 24/30
4. Uh. Brod 24/25
5. Uh. Ostroh 24/20
6. HHK Vel. Meziříčí 24/19
7. Břeclav 24/2
Sezona pro náš tým už tak slavně 
jako poslední utkání neskončila, ob-
sadili jsme až šesté místo za oběma 
„uherskými” soupeři, a s tím roz-
hodně spokojeni být nemůžeme.

Kanadské bodování HHK:
1. Budín Oto 20 zápasů/23 bodů (13 

gólů + 10 asistencí)
2. Štěpánek Jiří 20/15 (10 + 5)
3. Smejkal Lukáš 10/13 (9 + 4)
4. Kroutil Roman 20/13 (9 + 4)
5. Rozmahel Tomáš 19/13 (3 + 10)

-sys-
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Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Vynikající komedie Richarda Baera 
o dvou stárnoucích přátelích Chris-
tine a Hermanovi s překvapivým 
koncem. Lidský příběh plný pěk-
ného, laskavého humoru a jiskrného 
dialogu.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kost-
ka, Jaroslav Satoranský, Ladislav 
Hampl
Jednotlivé vstupné: 240 Kč
www.osobnosti.cz

květen 2009
AP-PROSPER

Úspěšná hra se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Nillsová 
se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá Stephanie odejde 
od fi rmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že ji pro 
samotnou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život.
Hrají: 
Kateřina 
Brožo-
vá, Dana 
Syslová, 
Aleš Pro-
cházka, 
Miroslav 
Mejzlík/
Ja n  Me -
duna, 
Richard 
Trsťan
Jednotlivé 
vstupné: 
240 Kč 
www.divadlopalace.cz                                                 Změna vyhrazena!

Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 280 Kč

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. března 2009!
Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

Novinka v Jupiter clubu
U každého pořadu je oznámeno datum, do kterého 
je nutno si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté 
vstupenky budou dány zpět do prodeje.
Děkujeme za pochopení.                                     -zh-

Jupiter club, s. r. o. uvede
v sobotu 18. dubna 2009 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

koncert skupiny

Rezervace vstupenek není, pouze přímý prodej.
Koncert je na stání.

Vstupenky zakoupené do 19. března 250 Kč, od 20. března 350 Kč.
Informace na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, www.jupiterclub.cz.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Rezervované vstupenky je nutno si vyzved-
nout do 20. března 2009!
Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět 
do prodeje!
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572 nebo na progra-
movém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2008 – 2009 pro skupinu O (platí pouze pro před-
platné) se uskuteční ve středu 11. března 2009 v 19 hodin

Jiří Suchý (muzikál), hudba: Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík
Upraveno s přihlédnutím k pozdější fi lmové verzi.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas! 

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá ve středu 
25. března 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu

travesti show skupiny Screamers
tentokrát s názvem

Rezervace míst na tel. 566 524 572, 566 523 243
nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

Vstupné: 220 Kč

Jupiter club zve všechny příznivce country muziky na

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Sobota 14. 3. a 28. 3., malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. 566 524 572, programové odd. JC.

Středa 11. v 18 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
Rodinný animovaný, dobrodružný fi lm USA a Belgie. Český dabing. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 85 minut
Středa 18. v 19.30 hodin
OCAS JEŠTĚRKY
Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 90 minut
Sobota 21. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Muzikál Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 63, 65 Kč 108 minut
Úterý 24. v 19.30 hodin
ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
Akční fantasy komedie USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 113 minut

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, s. r. o. uvede zábavný pořad

Jupiter club, s. r. o. uvede
zábavnou
kouzelnickou show

aneb …VO TOM TO JE

Účinkují: Vladimír Hron, Pavel Kožíšek
Středa 27. května 2009 v 19.30 hodin
Vstupné: 220 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 12. května 2009, 
nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

Účinkují: Ivan Mládek, L. Plačková, M. Pitkin a další
Úterý 21. dubna 2009 v 19.30 hodin

Vstupné: 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 

566 524 572 nebo na programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. dubna 2009, 

nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

Jupiter club, s. r. o. pořádá v pátek 20. března 2009
od 17 do 21 hodin v předsálí velkého sálu

Vstupné: 35 Kč • Určeno pro žáky od 12 do 15 let

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 h Místo: JC, vestibul kina

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

17. 3. přednáška Slavnostní odhalení pamět. kamene Ing. Karel Hromek  zaniklé obce Urbanice
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
 5. 5. přednáška Vzpomínka na květen ’45 v našem městě Ing. Antonín Dvořák

17. 4. 2009 v 19.30 hodin – velký sál 
Program:
19.30 – COUNTRY SKUPINA STETSON
19.45 – KONCERT SKUPINY KAMELOT
 – křest nového CD za účasti nestora
  Ladislava Krevňáka ze Lhotek 
21.30 – taneční večer se skupinou VEGET A STETSON
Stolová úprava. Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém oddělení JC.

Anna K. vyráží na své Aukro Best of Tour 
a jako hosta s sebou bere

Marka Ztraceného s kapelou!
Anna K. letos vyrazí na oče-

kávané turné! V březnu a v dubnu 
se uskuteční její koncertní šňůra, 
která nese ofi ciální název Aukro 
best of Tour – Anna K. Turné se 
mělo původně jet loni na podzim, 
ale kvůli onemocnění zpěvačky 
muselo být přesunuto až na letošek. 
Anna K. je už v plné síle a pracuje 
na přípravě koncertů. Jako svého 
hosta si pozvala Marka Ztracené-
ho, který letos získal Zlatého Slaví-
ka v kategorii 
Objev roku.

Anna K., ně-
kolikanásobná 
zpěvačka roku, 
vloni oslavi-
la 15. výročí 
sólové kariéry 
a k této příleži-
tosti také před 
časem vydala 
výběrové al-
bum s názvem 
B E S T  O F 
93–07 mapu-
jící její dosa-
vadní kariéru. 

Na tomto albu zpěvačka vydala 
své první DVD, na kterém je kromě 
všech jejích videoklipů také živý 
koncert. Všechny tyto události by 
mělo završit právě nadcházející 
turné.                        Pavel Pešek 

Koncert v Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí se uskuteční 
4. dubna 2009 ve 20 hodin. 
Předprodej vstupenek na 
programovém oddělení JC.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

Škola umění Měřín pořádá 9. ročník
letních vzdělávacích pobytů pro děti:

„ŠUMĚNÍ 2009“
25. – 31. července 2009

Studnice u Nového Města na Moravě
(…je to konec světa… za chatou jsou už jen koně, louky, les a klid…)
Zaměření: hra na kytary, fl étničky, zpívání, výtvarná činnost, 

tancování, hry, soutěže…
Děti, které nehrají na hudební nástroj, čeká jiný zajímavý program.
Vyučují: lektoři hudebních škol a studenti pedagogických fakult
Přihlášky zasílejte do konce května 2009 na adresu Pavla Krejzlová, 

Netín 22, 594 44.
Informace: 737 310 513 – Pavla Krejzlová,

776 077 433 – Boženka Mikysková, www.sum-merin.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ

Otevřena do 31. 3. 2009
V kavárně v pasáži IMCA

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek pořádá přednášku

Zajímavé povídání s promítáním fotografi í
o ročním pracovním pobytu v Číně a cestování říší Středu.

Čtvrtek 12. 3. v 17 hodin
v budově střediska Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
Přednáší David Vejslík, cestovatel a průvodce

Tuto akci fi nančně podpořilo ministerstvo životního prostředí.

Výstava prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí
Otevřena do 26. 3. 2009 ● Výstavní sál městské knihovny

DDM Velké Meziříčí pořádá

Hamry u Bystrého, od 8. 8. do 15. 8. 2009
Ubytování v chatkách i zděné budově, plná penze, pitný režim 
zajištěn, bazén v areálu, sportovní hřiště, výlety do okolí, soutěže, 

diskotéky, atd.
Přihlášky v kanceláři DDM do 31. 3. 2009.

Bližší informace v kanceláři DDM nebo na tel. 566 522 087.

Jak smutno jen nám bez Tebe,
jak dlouhý je ten čas,
jak rádi bychom Tě spatřili
a byli s Tebou zas.
Smutný je domov náš,
smutno je v něm,
chybíš nám tatínku,
chybíš nám všem.
Dne 10. 3. uplynulo 5 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný man-
žel a dědeček, pan
Jan Šturma.

S láskou vzpomínají manželka 
a snacha s rodinou.

Dne 13. března 2009 by se dožil 
77 let manžel, tatínek a dědeček, pan
František Šoukal
z Oslavice.
Dne 12. června 2009 vzpomeneme 
jeho čtvrtého výročí úmrtí.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka 

a synové s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se 27. 2. 2009 přišli 
naposledy rozloučit s naším drahým a milovaným manželem, tatínkem 
a dědečkem, panem
Františkem Markem.

Za projevená slova útěchy a květinové dary děkují
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme touto cestou lékařům, sestřičkám a ostatnímu personálu na JIP 
a interním oddělení v nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích za vzornou péči 
o mého manžela a našeho tatínka, pana Františka Marka z Velkého Meziříčí.

Manželka Božena a děti s rodinami

Výstava prací žáků
výtvarného oboru
ZUŠ Velké Meziříčí
■
galerie Synagoga
20. 3. – 19. 4. 2009

SK Mostiště pořádá

PREZENTS
Alkehol (CZ) Konflikt (SK)

Československé tour
11. 4. Pavlov KD

Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš společně s Blankou 
Kormošovou – Náměšť n. Oslavou a Hanou Horkou – Velká Bíteš
vás srdečně zvou na akci s názvem

sobota 21. 3. 2009 v 19 hodin
kulturní dům Velká Bíteš
jarní, letní a sportovní kolekce
ohlédnutí za plesovou sezonou
svatební šaty salonu INA – Jindra Rybníčková
barmanská show
mažoretky Pusinky z Říčan u Brna
kadeřnická a kosmetická show, vizážisté
taneční skupina Mighty Shake Zastávka
oddíl sportovní gymnastiky Náměšť nad Oslavou
celým večerem bude provázet moderátor David Kašpar
vstupné: v předprodeji 110 Kč, na místě 130 Kč
předprodej vstupenek: informační centrum, Masarykovo nám. 5, Velká 
Bíteš, tel.: 566 532 025
spolupracují: kadeřnický salon Papillon – Simona Malá, Lenka Štád-
lerová; kosmetický salon S.E.N. – Edita Šlesingerová, hudba a zvuk 
DJ Čuk a DJ Ladič
mediální partner týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO

Zpěv Milan Řihák, Viola Karel Plocek,
Varhany Martin Jakubíček

Místo koncertu:
kostel Jména Panny Marie ve Březí

12. dubna 2009 ve 14.hodin

14. 3. Čáslavice – svoz viz plakáty
21. 3. Studenec – svoz viz plakáty
27. 3. Želetava

Pro všechny rodáky, obyvatele i příznivce Lhotek, Kúsek i Dolních 
Radslavic je připraveno promítání téměř 350 fotografi í z historie 
těchto obcí. Dále bude promítán zkrácený záznam pořadu Přástky, 
pořízený v roce 1983, ve kterém účinkovali místní obyvatelky a mu-
zikanti. Nebude chybět ani příjemná hudba a možnost občerstvení. 
Po promítání následuje volná zábava se zpíváním a vzpomínáním.

Srdečně zvou pořadatelé.

aneb Když staří byli mladí a mladí malí

Obec Lhotky pořádá v sobotu 21. března 2009 v 16 hodin
v kulturním domě zábavný program

13. 3. 2009 KD Vídeň
Srdečně zvou pořadatelé.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
KOPRETINA centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, 

Ostrůvek 288/2
Pravidelný program: 

Po: Montessori techniky; herna; angličtina pro rodiče s dětmi – děti. 
Út: angličtina pro rodiče s dětmi – dospělí; herna, tvůrčí dílna; 
klub rodičů s Mgr. Elen Sejrkovou (jen lichý týden). St: poradna 
pro ženy a dívky – jen sudý týden; angličtina pro rodiče s dětmi – 
dospělí; herna - barevné cvičení a zpívání s dětmi; herna, (tvůrčí 
dílna); předporodní kurzy s Libuší Kotoučkovou. Čt: herna; kera-
mická dílna, herna; keramická dílna, herna; podle programu kurzy. 
Pá: kosmetická poradna; psychologická poradna pro děti a mládež.

Program na březen 2009
Čtvrtek 12. 3. Tvoříme z pedigu III; pondělí 16. 3. Matýsek;
úterý 17. 3. tvůrčí dílna rodičů a dětí (výroba jarních květin); stře-

da 18. 3. poradna pro ženy a dívky – paní Jelínková.
Lenka Judová 

Ráda bych poděkovala jménem vděčných diváků z Dobré Vody ochotnic-
kému divadelnímu souboru Budišov za překrásně herecky, pěvecky, nád-
hernými kostýmy předvedenou operetu  MAM’ZELLE NITOUCHE.
Hlavní představitelka Denisa v podání Drahomíry Malouškové, ale 
i všichni ostatní účinkující (a bylo jich téměř 20) neměli jedinou chybu. 
Úžasný kulturní zážitek, za který by se žádní profesionální umělci ne-
museli stydět, a za lidovou cenu!
Čtenářům Velkomeziříčska vzkazuji, nenechte si tuto podívanou ujít! 
Opravdu to stojí zato.                                                                         -spa-
Děkujeme divadelnímu souboru z Budišova za krásné představení
Mam’mzelle Nitouche, které uvedl 7. 3. 2009 v KD v Dobré Vodě a všem 
příchozím divákům domácím i z okolí za pěkný, společně strávený 
večer.                                                                          Marie Žejšková

Dne 14. března 2009 vzpomeneme 
70. výročí narození naší maminky, 
babičky a manželky, paní 
Matyldy Krejčové
z Uhřínova,
k t e r á  n á s  n av ž d y  o p u s t i l a 
12. 11. 1998.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Vzpomínají manžel
a děti s rodinami. 

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké bude bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.

Růžena Součková
z Měřína
Milá babičko, i když 10. 3. to byl již 
rok, co jsi odešla, jsi stále v našich 
srdcích.

Stále vzpomínají syn František 
a vnoučata Jitka, Libor
a František s rodinami.
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VOLEJBALBLAHOPŘÁNÍ
MUDr. PETRU JUDOVI

VYHLÁŠENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY 2008

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ OP

HOKEJ
V posledním utkání sezony

vítězně
HHK VM – HC Orlová 4:3 (2:1, 
2:1, 0:1)
Branky: 2. Konta (Láznička, Vla-
šín), 13. Kunstmüller (Stráňovský, 
Bula), 23. Sobotka (Dostál), 28. 
Sobotka (Dostál, Pálka) – 13. Ška-
tula (Urbánek, Samiec), 30. Potočný 
(Škatula), 52. Škatula (Potočný). 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Betinec (Štourač) – Střecha, Strá-
ňovský, Vlašín, Konta, Hajas, Pál-
ka – Kunstmüller, Troščák, Bula, 
Burián, Nekvasil, Láznička, Dostál, 
Sobotka, Kartůsek. Rozhodčí: Ku-
bičík – Blažek, Paulík. Vyloučení: 
5:4. Využití: 1:0, v oslabení: 0:0. 
Diváků: 191.
HHK Velké Meziříčí se s druholi-
govou sezonou 2008/2009 rozloučil 
více než důstojně. V posledním 
zápase dokázal i s řadou nadějných 
juniorů v sestavě porazit Orlovou 
a atmosféra na velkomeziříčském 
zimáku vůbec nepřipomínala se-
stupovou. Dvě stovky nejvěrnějších 
fanoušků si spolu s týmem zápas 
nesmírně užily. Po zápase byli 
oceněni nejlepší hráči HHK a mezi 
oceněnými nechyběl ani trenér 
Jozef Zavadil. Po předání ocenění 
následovala dlouhá děkovačka.
Ostatní výsledky závěrečného 
kola: Šumperk – Valašské Meziříčí 
6:0, Opava – Břeclav 1:2, Technika 
Brno – Pelhřimov 5:3, Šternberk – 
Vsetín 7:3, Přerov – Nový Jičín 4:5 
SN, Prostějov – Hodonín 6:3, Žďár 
nad Sázavou – Uničov 2:1.

SHK Hodonín – HHK VM 7:2 
(3:1, 3:0, 1:1)
Branky: 1. Jurásek (Protivný), 6. 
Protivný (Jurásek, Komárek), 10. 
Barták (Peš, Průdek), 28. Hoza 
(Rapant), 36. Rapant (Pokorný), 40. 
Komárek (Jurásek), 58. Komárek 
– 13. Kunstmüller (Stráňovský), 
59. Kunstmüller (Konta). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Kousal (10. 
Betinec) – Střecha, Stráňovský, 
Konta, Vlašín, Hajas, Pálka – Bula, 
Troščák, Kunstmüller – Burián, 
Nekvasil, Láznička – Kartůsek, 
Sobotka, Fila. Rozhodčí: Dědek – 
Held. Musil.
Vyloučení: 7:8, navíc Bula (HHK) 
10 min. + OK, Fila (HHK) 10 min. 
Využití: 3:0, v oslabení: 0:1. Divá-
ků: 1352.
Ostatní výsledky 45. kola: Uni-
čov – Prostějov 2:5, Nový Jičín 
– Žďár n. S. 3:5, Vsetín – Přerov 
6:5, Pelhřimov – Šternberk 4:8, 
Břeclav – Technika Brno 4:6, 
Valašské Meziříčí – Opava 8:3, 
Orlová – Šumperk 2:3.    -hhk-

II. liga ČSLH sk. Východ
Konečná tabulka

 1. Salith Šumperk 46 29 2 0 5 10 184:104 96
 2. HC Valašské Meziříčí 46 27 4 0 5 10 209:150 94
 3. SHK Hodonín 46 25 6 0 3 12 187:129 90
 4. HC Slovan Orlová 46 23 6 0 3 12 178:148 87
 5. HC Slezan Opava 46 22 3 0 7 14 178:145 79
 6. VHK Vsetín 46 22 5 0 3 16 178:144 79
 7. HC Uničov 46 20 4 0 4 18 172:163 72
 8. VSK Technika Brno 46 21 3 0 2 20 166:168 71
 9. HC TJ Šternberk 46 20 2 0 6 18 170:174 70
10. HC ZUBR Přerov 46 16 4 0 3 23 144:160 59
11. HC Nový Jičín 46 13 7 0 5 21 144:160 58
12. HC Břeclav 46 16 4 0 2 24 144:161 58
13. SKLH Žďár nad Sáz. 46 15 4 0 1 26 136:207 54
14. HK Prostějov 46 14 4 0 4 24 141:188 54
15. Spartak Pelhřimov 46 14 1 0 4 27 150:209 48
16. HHK Velké Meziříčí 46 8 2 0 7 29 125:196 35

Extraliga 2. a 3. kolo fi nálové 
části

Skupina o vítěze městské ligy 
1.–6. místo

Sanborn VM – SK Omega VB 
3:0
Brychta, Bajer F., Bajer L.
Agromotor VM – Březka Stano-
viště 1:6
Mejzlík – Ventruba, Smutný, Ka-
daňka, Hladký, Burian Pe, Rouš
Technické služby VM – HC Bory 0:4
Kabelka M. 2, Kabelka P., Pachl
HC Bory – Sanborn VM 2:1
Janda, Kabelka M. – Fritz
Březka Stanoviště – Technické 
služby VM 3:5
Burian V., Hladký, Budín – Horký 
2, Muzikář, Hlavnička, Ambrož
 1. HC Bory 3 3 0 0  8:1 6
 2. Březka Stanoviště 3 2 0 1 13:8 4
 3. Technické služby VM 3 2 0 1 10:7 4
 4. Sanborn VM 3 1 0 2  4:7 2
 5. Omega VM 2 0 0 2  2:9 0
 6. Agromotor VM 2 0 0 2  1:8 0
Skupina o záchranu 7.–12. místo
SK Lavičky – Eurobagging VM 4:4
Skryja, Sýkora, Plhák, Dvořák – 
Štveráček 2, Prajsner, Kosmák
NHÚ Balinka VM – Horní Heř-
manice 1:6
Strádal – Střecha 3, Weiss, Kutílek, 
Mejzlík J.
SK Building VM – SK Vídeň 5:4
Pavlíček 2, Kolář 2, Štěpánek – Stu-
dený 2, Nedoma, Novák
SK Vídeň – NHÚ Balinka VM 1:3
Novák – Navrátil, Pokorný, Vacula

Horní Heřmanice – SK Lavičky 
2:1
Pešek, Mejzlík J. – Dvořák
 7. Horní Heřmanice  3 3 0 0 14:4 6
 8. SK Lavičky  3 1 1 1 12:10 3
 9. Eurobagging VM  2 1 1 0  7:5 3
10. SK Building VM  2 1 0 1  9:11 2
11. NHÚ Balinka VM  3 1 0 2  5:10 2
12. SK Vídeň  3 0 0 3  7:14 0
I. liga – 6. kolo nadstavbová část
Skupina o postup (1.–5. místo)
Farma Měřín – HC Lhotky 0:6
Pospíšil 2, Slezák 2, Dvořák, Stře-
cha Lad.
SK Afcon Kunšovec VM – Opel 
Dobrovolný VM 11:5
Pyrochta 5, Kadlec 2, Vidlák 2, 
Pospíšil, Tesař – Říha 2, Dohnal, 
Minařík, Novák
 1. SK Afcon Kunšovec VM 6 5 0 1 38:20 10
 2. Opel Dobrovolný VM 5 3 1 1 29:18  7
 3. HC Lhotky 6 3 1 2 19:24  7
 4. Farma Měřín 6 2 0 3 17:26  4
 5. HFC Dráhy VM 5 0 0 5  7.22  0
Skupina o 6. – 10. místo
Stránecká Zhoř – River VM 6:2
Bartušek 3, Sedláček 2, Kazda – 
Rous, Sýkora
HC Tasov – River VM 5:8
Sláma 2, Veselý, Páral, Švec – Rous 
2, Míča 2, Kozina, Vrtal, Kejchal, 
Daniel
 6. Stránecká Zhoř 5 4 1 0 28:9  9
 7. River VM 6 4 0 2 26:19 8
 8. SPL Radostín nad Osl. 4 1 2 1 11:9  4
 9. HC Tasov 6 2 0 4 19:30 4
10. HC Pikárec 5 0 1 4   9:26 1

-fan-

Semifi nále
Náměšť – Veverská Bítýška 7:1
Veverská Bítýška – Náměšť 2:5
Mostiště – Bíteš 3:0
Bíteš – Mostiště 3:8
Branky Bíteše: Benda 2, Pospíšil
Branky Mostišť: Slavík 2, Solař, 
Syrový, Freibauer 2, Toman, Vidlák
Sestava Mostišť: obrana – Novák, 
Smejkal, Václav Krejčí ml., Václav 

Krejčí st., Homola; útoky – Syro-
vý, Josef Svoboda, Jiří Svoboda, 
Freibauer, Solař, Slavík, V. Krejčí, 
Toman, Vidlák.
Finále okresního přeboru v led-
ním hokeji Mostiště a Náměšť 
se hraje v sobotu 14. března 2009 
na ZS ve Velkém Meziříčí v 18.15 
hodin.          

-kov-

Play-off s Libercem
Závěr letošního ročníku nejvyšší 
soutěže volejbalových juniorů se 
hraje zase trochu jinak než loni. 
Po ukončení bojů v základních 
skupinách si to pouze vítězové 
skupin mezi sebou rozdají o vítěz-
ství a nejlepší nasazení do play-off, 
zbývající celky v této fázi hrají tak 
trochu o všechno. Na rozdíl od 
předchozích ročníků nemá žádné 
mužstvo existenční jistotu. Vítězo-
vé si zahrají v příští sezoně nejvyšší 
soutěž, poražení sestoupí do první 
ligy. Takže zápletka jak se patří. 
Výsledky obou základních skupin 
našemu celku postavily do cesty 
celek Slávie Liberec, který skon-
čil ve skupině A na pátém místě. 
Začínalo se na naší půdě, náš celek 
na tom byl po základní skupině 
bodově lépe.
Soupeř z Liberce se v průběhu obou 
hracích dní představil jako kvalitní 
celek s enormním hladem po vítěz-
ství, a ten byl asi hlavním strůjcem 
jeho úspěchu. Sobotní zápas byl 
dramatický, kvalitní a vyrovnaný, 
s dobrým koncem pro naše hráče
Sp. Velké Meziříčí – Slavia Libe-
rec 3:1 (24, – 15, 22, 21)
Pátý celek skupiny A se od úvod-
ních výměn ujal vedení, dokázal 
zvedat těžké míče a tvrdě trestat 
nedůrazné útoky našich hráčů. Těm 
se podařilo ujmout vedení až za 
stavu 18:17 a vzhledem k průběhu 
prvního setu, kdy si soupeř udržo-
val místy až čtyřbodový náskok, 
byl zisk prvního dějství velmi, 
velmi důležitý. To se ukázalo hned 
v tom následujícím, kdy soupeř náš 
celek, jak se říká „přejel“. A tak se 
začínalo znovu. Od třetího setu se 
naši hráči zlepšili hlavně v tom, že 
přestali pomáhat soupeři vlastními 
chybami, a to se začalo projevovat 
na skóre. Najednou se do role do-
tahujícího družstva dostal soupeř. 
Tento vývoj našemu mužstvu 
evidentně svědčil, jeho hra šla na-
horu a nakonec zápas poměrně jistě 
zvládnul. Soupeř se však projevil 

jako sympatický a bojovný tým, 
k vidění byl kvalitní a dramatic-
ký volejbal, v hale byla ta pravá 
„play-ofová“ nálada, umocněná 
vítězstvím našich barev. Již v těchto 
chvílích ale bylo jasné, že i nedělní 
zápas bude zajímavý.
Po sobotních potížích to byli nao-
pak naši hráči, kteří koncentrova-
ným výkonem získali jednoznačně 
úvodní set a dobře rozehráli i ten 
druhý. Soupeř však opět předvedl 
své kvality a začal našim hráčům 
podkopávat sebedůvěru především 
obranou v poli. Zaslouženě srovnal 
stav setů, a tak se opakoval průběh 
sobotního zápasu. Ve třetím si naši 
hráči udržovali do půlky setu mír-
ný bodový náskok, v závěru však 
vyloženě zvadli, od stavu 17:17 již 
získali jenom dva body. Do hry 
se však opět dostali vítězstvím 
ve čtvrtém setu, i když soupeř 
v koncovce mohutně snižoval je-
jich luxusní, místy až šestibodový 
náskok. Rozhodující pátý set, to již 
byla strhující bitva o každý míč, 
vedení o bod až dva si udržoval 
soupeř, 3:4, 4:6, 7:8, 11:12. Našim 
klukům se podařilo vyrovnat na 
12:12, potom však Kučera pokazil 
podání, 12:13, po nesložené ztrátě 
nás soupeř potrestal vytlučeným 
blokem 12:14 a měl dva mečboly. 
Ten první ještě kluci odvrátili, 
konečné slovo však měl vzápětí 
symbolicky asi nejlepší hráč na 
palubovce univerzál Liberce.
Sp. Velké Meziříčí – Slavia Libe-
rec 2:3 (17, – 22, – 19, 22, – 13)
Oba zápasy v Meziříčí ukázaly, že 
obě družstva jsou vyrovnaná, takže 
to budou mít naše naděje za týden 
v Liberci těžké, na druhou stranu 
jsou šance obou celků vyrovnané 
a při dobré konstelaci ještě není nic 
ztraceno. Každopádně pokud hrál 
náš celek koncentrovaně a razantně, 
soupeře přehrával. Vyrovnanost 
a herní kvalita je na naší straně.
Hráli: Šimek, Málek, Vašíček, 
Kučera, Trojan, Vrána, Kliment, Ži-
keš, Dvořák, Veselý, Uchytil    -kon-

Přestože motoristická sezona 2008 
již dávno skončila a pomalu začíná 
nová, je tomu jen pár dní, co pro-
běhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
v motoristických soutěžích Six 
Days Enduro, evropský šampionát 
Baja, mistrovství a přebor České 
republiky Enduro a Cross-Country 
za rok 2008.
V pátek 27. 2. 2009 se sešli ti nejlepší 
ve zmiňovaných seriálech, aby jim 
z rukou zástupců Autoklubu České 
republiky byly předány poháry, me-
daile a plakety za jejich výsledky.
Mezi oceněnými byl i velkomezi-
říčský závodník Ivo Kaštan, který 

obdržel zlatou medaili „Mistr Ev-
ropy“ za vítězství v kategorii A1, 
tj. motocykly do 250 ccm. 
Ještě úspěšnější byl jeho 
týmový kolega Karel Le-
žatka, který si krom zlaté 
medaile „Mistr Evropy“ 
za vítězství v kategorii 
A3, tj. motocykly nad 450 
ccm, odnesl ještě plaketu 
za třetí místo v absolutním 
pořadí mistrovství Evropy. 
Úspěch České republiky 
podtrhl vítěz rallye Dakar 
ve čtyřkolkách Josef Ma-
cháček, který si za tuto 

Volejbalisté a určitě nejen oni, touto 
formou blahopřejí k významnému 
životnímu jubileu „doktorovi“ 
Petru Judovi, který 17. 3. oslaví 
významné životní jubileum. Velké 
poděkování za dlouhá léta pomoci 
a spolupráce, do dalších let pak 
mnoho úspěchů v osobním životě, 

v profesi a především na všech po-
vrších volejbalových hřišť. Když se 
někdy na začátku roku 1998 objevil 
na kurtech za Světlou, nikdo nemo-
hl tušit, jakou nesmazatelnou stopu 
zanechá nejen v meziříčském volej-
balu. Takže Petře, ať se ti daří.

Přejí volejbalisté

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – SHK Kunovice 24:27 
(11:11)
V předehrávce 21. kola na sebe 
narazila družstva z opačných konců 
prvoligové tabulky. Četnost hráč-
ských kádrů byla značně omezena, 
tudíž na hrací ploše bylo k vidění 
více bojovnosti jak herního umění. 
Favorizovaný celek Kunovických 
měl od prvních minut brankově 
navrch (2:4, 7:10), prosazoval se 
díky dobře organizované útočné 
hře. Domácím nechyběla bojovnost 
a odhodlání a v posledních minutách 
prvního poločasu dokázali srovnat 
skóre. Po změně stran se obraz hry 
příliš neměnil, když hostující celek 
zkušeně trestal nepřesnosti našich 
a držel si brankový náskok (14:17, 
16:19, 19:21). V závěrečné deseti-
minutovce se torzo domácího celku 
vyburcovalo a výsledkem bylo 
nejtěsnější vedení (51. min. 22:21). 
Následné minuty však přinesly 
rozuzlení v podobě efektivnějšího 
využití střeleckých pokusů soupeře 
(23:25) a nevynucených chyb na 
straně Velkomeziříčských. V domá-
cích barvách je nutno vyzvednout 
výkony Moniky Kratochvílové 
a Patriky Hammerové. 7 m – hody 
4/4:4/3, vyloučení 3:1.
Hrály: Babáčková – Kratochvílová 
M. (9/4), Necidová Kr. (4), Necidová 
S. (3), Svobodová (3), Bártová (2), 
Hammerová P. (2), Závišková I. (1). 
Trenéři ing. Záviška. Vidláková R.

II. liga ženy
VM – Kunovice  34:24 (15:9)
Prořídlý domácí kádr začal poměrně 
nedůrazně, když především rychlá 
kunovická rozehrávka dělala obran-
né fázi značné problémy a soupeř 
gólově těžil z proskoků. Po úvodní 
desetiminutovce v režii hostů se 
náš celek herně zkonsolidoval (5:5), 
přidal na důrazu v obraně a začal 
se v postupném útoku střelecky 
prosazovat z postů spojek. Osobní 
obrana hostů na kanonýrku Jarmilu 
Hrůzovou skýtala více prostoru na 
brankovišti a toho velice efektivně 
dokázaly využít Hana Hublová, 
Tereza Hammerová a Zuzana Pla-
chetská (20. min. 10:6). Poměrně 
svižné tempo domácí hry i přes 
hodně úzký kádr se podařilo udr-
žet do přestávky. Po změně stran 
kolektivní výkon domácích barev 
gradoval a výsledkem bylo vysoké 
vedení (35. min. 20:11, 46. min. 
28:15), které již nenechalo nikoho na 
pochybách o zaslouženém vítězství. 
7m-hody 6/6:7/7, vyloučení 1:2.
Hrály: Panáková, Lavická, Zedníč-
ková – Hublová (10), Plachetská (9/6), 
Hrůzová (7), Hammerová T. (6), 
Chlubnová (1), Pacalová (1), Mejz-
líková. Trenér ing. Tvarůžek.  -záv-

Tabulka II. ligy žen
1. TJ Sokol Poruba B 8 6 0 2 217:215 12
2. SK UP PRIOR Olomouc 7 5 0 2 185:160 10
3. Sokol Velké Meziříčí 8 5 0 3 228:221 10
4. HC BRITTERM Veselí 8 4 0 4 204:198 8
5. SHK Kunovice 8 4 0 4 217:214 8
6. Tatran Bohunice 8 4 0 4 198:195 8
7. TJ Sokol Karviná 7 3 0 4 178:161 6
8. KH Orel Paskov 8 0 0 8 167:230 0

Trojice trenérů Petrů na naší lavičce – stojící Petr Vašíček, vlevo sedící 
Petr Juda  a Petr Dostál – měla po oba víkendové zápasy mnoho důvodů 
k přemýšlení.                                                                               Foto: -kon-

Oddíl házené TJ Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých řad 
chlapce a děvčata ročníků 
narození 1998 a mladší. Pra-
videlná tréninková činnost 
probíhá ve sportovní hale 
Za Světlou každé ponděl í 
a středa 15.00-16.30 hodin.

So 21. 3. 16.15 – 17.45
Ne 22. 3. 16.15 – 17.45
So 28. 3. 14.00 – 15.30
Ne 29. 3. 14.00 – 15.30
Poslední veřejné bruslení sezony
Út 31. 3. 16.00 – 17.30

kategorii odnesl rovněž zlatou 
medaili a titul mistr Evropy.     -vk-


