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ZAHRADNICTVÍ
ZAHRADNÍ CENTRUM V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)
■ rododendrony, azalky,
■ zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
■ skalničky, trvalky, okrasné trávy
■ popínavé rostliny
■ dřeviny na živé ploty

Dostanou peníze na klavír
Základní umělecká škola (ZUŠ) Velké Meziříčí dostane od kraje Vyso-

čina příspěvek na profesionální koncertní křídlo Petrof Mistral I. Uspěla 
totiž se svojí žádostí o dotaci ze speciálního fondu kraje zaměřeného na 
pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.

ZUŠ Velké Meziříčí tento špičkový hudební nástroj, vyrobený v roce 
1999, pořídí za sedm set padesát šest tisíc korun. Hodnota nového přitom 
přesahuje dva a čtvrt milionu korun. Dotace od kraje Vysočina bude ve 
výši tří set tisíc korun a její podmínkou je i podíl města, které uhradí 
zbývajících čtyři sta padesát šest tisíc. Žádost školy o krajskou dotaci za 
těchto podmínek předem odsouhlasila městská rada a příští týden se jí 
budou zabývat zastupitelé. „Doplatek budeme řešit z přebytku hospoda-
ření za rok 2008,“ sdělil místostarosta Josef Komínek.

Velkomeziříčští si klavír přivezou až z Itálie. V roce 2000 hrál na Me-
zinárodním hudebním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, poté sloužil 
v Římě. Ve Velkém Meziříčí bude křídlo umístěno v koncertním sále školy. 
„Bude to jednoznačně náš nejlepší hudební nástroj,“ podotkl ředitel ZUŠ 
Martin Karásek a dodal, „patří do té nejvyšší ,ligy’.” Zahrají si na něj nejen 
žáci naší školy. Hodláme jej využít i pro koncerty profesionálních umělců.“

Kraj Vysočina přitom letos rozdělí mezi vybrané základní umělecké 
školy bez ohledu na zřizovatele milion korun. Krajská samospráva se snaží 
podporovat vzdělávání posluchačů uměleckých škol, vytvářet odpovídající 
podmínky pro rozvoj jejich talentu.                 

(Pokračování na straně 3.)

Setkání rodáků bude
Setkání rodáků. Ano, či ne? Tuto otázku si opětovně položili velkome-

ziříčští radní v nedávné době a poměrně živě o ní polemizují již několik 
let. Důvodem je totiž nízká účast pozvaných. „Obvykle rozesíláme víc 
jak tři stovky pozvánek a na setkání přijede kolem šedesáti až sedmde-
sáti lidí. Což je hodně málo,“ podotýká starosta města František Bradáč, 
„proto jsme opětovně toto téma na minulém zasedání rady diskutovali. 
Ale protože jsme obdrželi několik dotazů od letošních jubilantů, jestli se 
akce bude konat, Rada města rozhodla, že ano. Budeme tedy v dlouholeté 
tradici pokračovat i nadále.“

Počty pozvaných se během posledních pěti let pohybovaly od 290 do 
380 lidí a na setkání pak přišlo od 52 do 111 lidí. „Například vloni odešlo 
340 pozvánek a na akci se dostavilo 111 rodáků,“ uvedla konkrétní čísla 
matrikářka městského úřadu Zlatuše Indrová.

Termín letošního setkání je tedy stanoven na 19. září a pozváni jsou 
rodáci, kteří se narodili v roce 1959 a oslavují tedy padesátiny.

Iva Horká

Kostelík v Mostištích, který stojí 
na tamním hřbitově, prochází opra-
vou. Lešení obepíná věž, to proto, 
aby na ní mohla být obnovena fa-
sáda. Zdali se nového kabátu dočká 
i loď kostela, zatím není rozhodnu-
to. Podle slov Zdeňka Kocourka, 
malostarosty této místní části 
Velkého Meziříčí, bude záležet na 
tom, jestli bude dostatek peněz na 
celkovou opravu. Kromě fasády 
se má totiž provádět i nátěr krovů, 
oprava podbití a opatření proti vlh-
kosti. Izolační fólie, která zabraňuje 
pronikání vlhkosti do objektu, bude 
položena kolem tří čtvrtin kostelí-
ku. Financování proběhne zčásti 
z rozpočtu obce, a částečně z dotace 
určené na tuto akci.

Ač je objekt v opravě, pouťová 
mše svatá tam proběhne. Podle 

Opravují kostelík i mostky
sdělení velkomeziříčského děkana P. Lukasze 
Szendzielorze se koná v neděli 26. dubna v 11 hodin. 
Ostatní mše jsou v kostelíku slouženy v období od 
konce dubna do konce září jednou za čtrnáct dnů, 
a to ve čtvrtek.

I dva mostky přes řeku v Mostištích procházejí 
rekonstrukcí. První, u základní školy, bude zcela 
zlikvidován a nahradí ho nový, železobetonový 
most. Největší díl prací začne podle starosty obce 
až po mostišťské pouti, která se koná tento víkend. 
Provoz bude v tamních místech řídit semafor.

Druhý mostek u prodejny smíšeného zboží bude 
mít nové zábradlí, římsy, ale také se opravy dočkají 
chodníky na zmíněném mostě.             Iva Horká 

Foto: -vla-

Nejlepší sportovci města Velké Meziříčí 
za rok 2008 byli oceněni. Za své úspěchy 
převzali poháry a diplomy na slavnostním 
vyhlášení, které proběhlo v pátek 17. dubna 
2009 v kinosále Jupiter clubu. Na úspěšné 
sportovce se přišli podívat vedle samotných 
aktérů a trenérů, či vedoucích sportovních 
oddílů a klubů, také zástupci města v čele 
s místostarostou Josefem Komínkem a pre-
zident Svazu lyžování ČR Lukáš Sobotka, 
kteří se ujali předání cen.

Sportovci byli vyhlášeni v několika kate-
goriích jednotlivců i družstev. Své favority 
nominovaly jednotlivé sportovní oddíly 
a nejlepší z nich vyhodnotila sportovní 
komise města. Bez pořadí bylo oceněno 
všech osmnáct nominovaných do dvanácti 
let a vybráno deset sportovců do patnácti 
let. Pořadí bylo stanoveno až v kategorii do 
devatenácti let. Tam bylo vyhlášeno celkem 
deset úspěšných sportovců, z nichž zvítězila 
Barbora Laňková za motokros. Dalších pět 
úspěšných pak bylo vyhodnoceno v kategorii 
nad devatenáct let a vítězkou se stala lyžařka 
– skikrosařka Jitka Šitková. Následovaly ka-
tegorie družstev opět podle věku. Do dvanácti 
a do patnácti let tak byli oceněni opět všichni 
nominovaní a pořadí bylo stanoveno až od 
kategorie sportovců do devatenácti let, kde se 
vítězkami staly basketbalistky – mladší do-
rostenky. Zatím tak na všech prvních místech 
stojí dívky a změnu v tom udělali až fotbalisté 
A družstva mužů, kteří zvítězili v kategorii 
nad devatenáct let. Samozřejmě nechybělo 
ani vyhlášení kategorie odchovanců a nejlepších trenérů, 
jimiž se stali Tomáš Mička (páka), Libor Smejkal (fotbal), 
Vincenc Záviška (házená) a Stanislav Kaman (hasičský 

Vítězství v anketě sportovec města posbíraly většinou dívky

sport). Zvláštní ocenění převzali Přemysl Bdinka, který 
se stal jedním z průkopníků armwrestlingu – páky v našem 
městě, Otto Doležal jako dlouholetý hráč a funkcionář fot-

balu, František Dvořák starší za přínos velkomeziříčskému 
stolnímu tenisu.

(Pokračování na straně 9.)

Pozvánka na
jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 28. dubna 2009 ve 14.30 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí
I. Zahájení. II. Hlavní body programu: 1. Kontrola plnění usnesení,
2. Majetkové převody, 3. Rozpočtová opatření, 4. Dodatek č. 22
zřizovací listiny Městské správy bytů Velké Meziříčí.
III. Interpelace, diskuze. IV. Závěr 

Ing. František Bradáč, starosta města

Vyprávění
válečného reportéra, senáto-
ra a držitele ceny Ferdinanda 
Peroutky

Ing. Jaromíra 
Štětiny
HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?
Pátek 24. dubna v 17.30 hodin
Jupiter clubu, kinosál
Náměstí 17, Velké Meziříčí
Více strana 7

Reportáž 
z koncertu 
skupiny Olympic 

Festival fi lozofi e 
5. – 7. června 2009 připravuje 
Město Velké Meziříčí  
3. ročník Evropského festiva-
lu fi lozofi e, který je jedinou ak-
cí svého druhu v ČR.  
Motto festivalu:
HARMONIE A CHAOS
Více strana 8

a Kamelot

Dnes na straně 2 představujeme 
další novinku našeho týdeníku 
– Komentáře radních Velkého 
Meziříčí. Jednou za 14 dnů si 
můžete přečíst, jak radní naše-
ho města komentují určité téma. 
To bude v uvedeném intervalu 
zveřejněno pod Okénkem rad-
nice. Ekologickou dotaci dnes 
komentuje radní Ivana Bíbrová.
Více strana 2

Text a foto: Iva Horká

NOVINKA

Více strana 3 a 6

Místostarosta města Josef Komínek předává ocenění vítězkám kategorie družstev do devatenácti let – mladším dorostenkám basketbalu. 
Foto: Martina Strnadová

UVNITŘ LISTU
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OKÉNKO RADNICE

KOMENTÁŘE RADNÍCH MĚSTA

Program Zelená úsporám –
příjem žádostí je zahájen dnes

Dne 7. 4. 2009 byl představen a odstartován program Zelená úsporám. 
Program je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění 
(biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale také investic do 
energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu 
bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových 
bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle 
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoe-
nergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém 
standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech.
Česká republika získala na tento program fi nanční prostředky prodejem 

tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových 
plynů. Prostředky programu mohou být čerpány v průběhu celého období, 
tj. od 1. 4. 2009 až do 31. 12. 2012. Podpora bude zastavena jen v případě, 
že dojde k vyčerpání prostředků programu.

Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. 
fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, 
města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně 
další právnické osoby.

Příjem žádostí o dotace je zahájen na Den Země, to je dnes, ve středu 
22. dubna 2009. Žádost se podává vždy v papírové podobě na určeném 
formuláři na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí 
nebo na pobočkách pověřených bank, kde budou formuláře k vyzved-
nutí. Formulář je též od 22. dubna ke stažení na webových stránkách 
www.zelenausporam.cz. Banky, které budou žádosti administrovat, budou 
současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice.

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná 
informační linka 800 260 500 (Po – Pá od 8 do 16 hodin) a stránky www.
zelenausporam.cz nebo www.sfzp.cz, kde najdou podrobnější informace, 
včetně možnosti vytisknutí Příručky pro žadatele o podporu. Také je 
možno navštívit nebo kontaktovat přímo krajské pracoviště SFŽP – Hav-
líčkova 111, 586 02 Jihlava, tel.: 567 213 855.

Jiří Zachar, vedoucí životního prostředí MěÚ VM

Dnes komentuje téma z Okénka 
radnice členka Rady města Velké 
Meziříčí Mgr. Ivana Bíbrová

Ekologické dotace 
a my

V poslední době se média opako-
vaně zabývají ekologickými dotace-
mi v České republice. Ministerstvo 

Na začátku května lidé nedostanou žádné 
doklady. Informační systémy ministerstva 

vnitra budou mimo provoz
Od 1. do 10. května 2009 nebude možné provádět žádné změny dat 

v evidenci obyvatel ani vydávat doklady (občanské průkazy, cestovní 
doklady, doklady vozidel).

V těchto dnech bude probíhat v rámci celé republiky plánovaná akce 
a důvodem omezení bude odstávka informačních systémů ministerstva 
vnitra. V informačním systému evidence obyvatel, občanských průkazů, 
cestovních dokladů a v registrech silničních vozidel je v souvislosti s roz-
vojem eGovernmentu připravována zásadní technologická změna.

Ve dnech od 1. do 10. května 2009 proto dojde k výluce těchto systémů. 
Upozorňujeme občany, že v tomto období bohužel nebude možné pro-
vádět žádné změny ani vydávat doklady. Přepážky odboru dopravy 
a správního odboru MěÚ budou v uvedeném termínu uzavřeny.

Tímto se omlouváme za případné komplikace, které odstávka systému 
může přinést. Ministerstvo vnitra ČR záměrně využívá dvou státních 
svátků a víkendů, aby byl dopad co nejmenší. Reálně půjde pouze o 4 
pracovní dny. Přesto žádáme občany, aby si potřebné záležitosti vyřídili 
buď do 30. dubna nebo až po 11. květnu 2009.

Uvedené technologické změny jsou nutné pro připravované zprovoz-
nění systému základních registrů od 1. července 2010, jsou nezbytné pro 
dosažení vyšší kvality ministerstvem vnitra zpracovávaných osobních 
údajů. Nový informační systém také zajistí vyšší úroveň ochrany osob-
ních údajů.                                            Stanislav Rosa, tajemník MěÚ VM

I v letošním roce jsou přípravy na 
koncert Muzikanti dětem v plném 
proudu. Našemu týdeníku, který akci 
mediálně podporuje, to sdělili jeho 
pořadatelé. Ti prostřednictvím chari-
tativního koncertu, jenž se koná letos 
již potřetí, pomáhají potřebným. 
Finanční dar od sponzorů či výtěžek 
z prodeje propagačních předmětů to-
tiž jde na konto vybrané organizace, 
která se stará o zdravotně postižené 
lidi. Vloni to bylo Mezinárodní cent-
rum Axmanovy techniky modelová-
ní pro zdravotně postižené v Tasově, 
které od muzikantů dostalo téměř sto 
tisíc korun. Tentokrát padla volba 
na denní stacionář Nesa ve Velkém 
Meziříčí, jehož hlavním posláním je 
péče o hendikepované během dne.

„Jde o projekt, který se zabývá 
pomocí pohybově nebo jinak těles-

Muzikanti budou hrát dětem i letos
Vystoupí jak osvědčené místní skupiny, tak objev roku TV Óčko

ně či mentálně postiženým dětem 
a mládeži. A to formou charitativ-
ního koncertu, konaného v jarním 
období,“ vysvětlují pořadatelé, po-
většinou muzikanti z našeho města 
či okolí, a to i vzdálenějšího.

Vzhledem k tomu, že se ten letoš-
ní ročník koná poslední květnový 
víkend, tedy v sobotu 30. května, 
mají organizátoři vskutku nakvap. 
Nejde jen o zajištění sponzorů, 
bez jejichž pomoci by se tato akce 
nemohla uskutečnit, ale vzhle-
dem k tomu, že program začne 
na velkomeziříčském náměstí již 
ve 14.30 a jeho konec se přiblíží 
22. hodině, je nasnadě, že i zajištění 
účinkujících je tvrdým oříškem. 
A jaké kapely do bezmála sedmi 
a půl hodinového programu přispějí 
svým vystoupením? „Již se stalo 

tradicí, že nejsilnější zastoupení 
mají velkomeziříčští muzikanti, 
a tak se hned v úvodu můžete těšit 
na Sextet 6 tet, orchestr Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí 
a samozřejmě skupinu Pearlštejn. 
Druhá polovina koncertu se bude 
odehrávat v režii skupin, které 
se účastnily Výtahu KIT KAT 
hitparády TV Óčko v roce 2008. 
I zde ovšem mělo Velké Meziříčí 
svoje reprezentanty, a ti se nejen 
zúčastnili, ale stali se i vítězi zmí-
něné hitparády. Jistě správně tu-
šíte, že v programu koncertu tudíž 
nebude chybět skupina Nonsense. 
Z dalších je to Flattus, který rovněž 
patřil mezi fi nalisty, a celý koncert 
uzavře objev roku 2008 TV Óčko 
Niceland,“ vypočítávají účinkující 
organizátoři.

A samozřejmě nejen hudební 
vystoupení je to, na co se můžete 
o sobotním květnovém odpoledni 
těšit. Pro děti bude připraven ská-
kací hrad, balonky a další atrakce. 
Bude probíhat i prodej drobných 
propagačních předmětů, jejichž 
koupí můžete podpořit výši částky, 
která bude Nese věnována.

„Zveme tedy všechny, malé i vel-
ké, přijďte podpořit třetí ročník 
koncertu Muzikanti dětem na velko-
meziříčské náměstí a prostřednic-
tvím své účasti dejte najevo i svoji 
snahu a pomoc lidem, ke kterým 
osud nebyl tak příznivý jako k nám 
ostatním,“ vyzývají pořadatelé. 
Další informace lze získat také na 
webových stránkách www.muzi-
kantidetem.cz.

Iva Horká

Lyžaři hodnotí
proběhnuvší sezonu kladně

Sjezdovka na Fajtově kopci je nyní „zazimována“
Není to až tak dávno, kdy v našem městě skončila lyžařská sezona. 

Z areálu na Fajtově kopci, jenž provozuje Ski klub Velké Meziříčí, tedy 
zase na nějakou dobu zmizel sníh i lyžaři. Osiřelý ale ani mimo lyžařskou 
sezonu nezůstane. Podle slov manažera Ski klubu Jiřího Pálky bude pro-
středí, jež zatraktivňuje i výborné restaurační zařízení a skibar, využito 
i na jaře, v létě či na podzim. „Připravujeme například závody cyklistů, 
bikerů a další kulturní či sportovní činnosti,“ prozrazuje manažer ski 
klubu. Ač ho už v současné době zaměstnává údržba strojů či rozlehlého 
areálu anebo příprava zmíněných akcí, ještě se zaobírá zhodnocením 
a vyúčtováním uplynulé sezony. O té může říct, že byla oproti dvěma 
předchozím, které nebyly příznivé, poměrně úspěšná. Začala devětadva-
cátého prosince loňského roku a skončila letos v polovině března, aniž by 
byl její průběh vlivem klimatických podmínek přerušen.

„Ocenili jsme podzimní přípravu, kdy jsme zakoupili chladicí věž. Dnes 
můžeme směle říct, že to byla investice dobrá, neboť nám umožnila spustit 
začátek sezony dřív. A to díky tomu, že jsme vodu mohli ochladit o dva 
stupně a začít tak se zasněžováním poměrně brzy,“ hodnotí začátek sezony 
za ski klub Jiří Pálka, „lyžaři tak měli možnost vyrazit na svah dřív.“

Lyžařský výcvik jako na horách
Ovšem příroda i tak provozovatelům sjezdovek na Vysočině přála. 

Mrzlo, a tudíž se dal vyrábět technický sníh, ale také nefalšovaná sně-
hová pokrývka pomohla navodit tu správnou zimní atmosféru. Díky 
tomu všemu byl vlek na Fajťáku poměrně hodně navštěvován. A to nejen 
rekreačními lyžaři, ale také školními dětmi, které na velkomeziříčské 
sjezdovce absolvovaly lyžařské výcviky. „Jezdí k nám kromě zdejších žáků 
také Bítešští či Brněnští,“ doplňuje J. Pálka, „kteří využívají kromě vleku 
i ubytování a stravování. Pro školy jsme připravili Lyžařský přebor škol, 
kdy soutěžilo skoro pět set žáků. Měli k dispozici dva malé dětské vleky 
a velkou dvoukotvu. Přední akcí o zhruba osmi stech účastnících byly 
také čtyři závody Lyžařského poháru Vysočiny a další sportovní klání, 
třeba závody snowboardistů. Kromě toho se nám po dvou letech podařilo 
znovu protáhnout běžkařské tratě kolem Fajťáku, jen jsme nemohli použít 
rolbu k úpravě bruslařské dráhy pro běžkaře, protože napadlo málo sněhu. 
Na to potřebujeme kolem padesáti centimetrů přírodní pokrývky.“ Stále 
se zvyšující zájem zaznamenala taktéž lyžařská škola pro nejmenší děti. 
Ta i letos praskala ve švech, absolvovalo ji přes osmdesát začínajících 
lyžařů. Výuka probíhala rovněž individuálně. Na chodu při provozování 
sjezdovky se podílí kolem padesátky lidí – vlekaři, instruktoři i pomoc-
níci, většinou členové ski klubu, ale i externisté.

Pro žáky z bítešské základní školy ski klub spolu s ředitelem tamní 
školy Mgr. Daliborem Kolářem připravil novinku – děti totiž strávily na 
Fajtově kopci několik dní v tahu, včetně ubytování v přilehlé chatě, kde si 
prý připadaly vskutku jako na „pravých“ horách. „Vzhledem k tomu, že se 
to setkalo s příznivým ohlasem jak u dětí, tak u rodičů, už nyní mají Bíteš-
ští u nás zamluvený celotýdenní pobyt v příštím školním roce,“ doplňuje 
manažer klubu. Ten přidává, že stejně tak do Velkého Meziříčí jezdí i Zá-
kladní škola z Botanické ulice v Brně, a to dokonce už několikátou sezonu.

Areál neustále vylepšují
Jelikož vedení klubu pochopitelně chce, aby se počty návštěvníků 

v jejich lyžařském areálu nad dálnicí zvyšovaly, dělá pro to maximum. 
Přichází proto každoročně s nejrůznějšími vylepšeními. Letos se provo-
zovateli místní sjezdovky například podařilo zpevnit parkoviště, jeho 
úprava by defi nitivně měla být dokončena zanedlouho, nejpozději v létě. 
„Navozili jsme hodně tun materiálu, jehož zaválcováním jsme se zbavili 
bahna, které se v místech objevovalo při každé oblevě,“ přidává Jiří Pálka, 
„tím to ale nekončí, čekají nás další věci, jež volají po změně. Rádi bychom 
mimo jiné chtěli nainstalovat na parkovišti lavičky, aby si příchozí mohli 
sednout a pohodlně se přezout do lyžáků. Co nám také citelně chybí, je 
půjčovna lyží a snowboardů, která by tak vhodně doplnila již fungující 
servis. Ten je v sezoně v provozu v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne.“ 
Do budoucna chtějí navíc vyřešit alternativní zdroj vody. „Na toto si ale 
budeme muset ještě chvíli počkat, teď jsou před námi urgentnější věci 
k řešení, třeba to, že máme slabý transformátor. To nás omezuje v koupi 
dalších zařízení, například sněžného děla, protože stávající transformátor 
by to, jednoduše řečeno, neutáhl,“ připouští J. Pálka. Zájmem ski klubu 
je, aby bylo v areálu živo i mimo zimní sezonu. Proto pořádá akce také 
v mezidobí. Některé z nich byly zmíněny již v úvodu tohoto článku, jiné 
ještě přidává manažer Pálka: jde kupříkladu o dubnové pálení čarodějnic, 
dále proběhnou 23. 5. cyklistické závody, 13. 6. se uskuteční opět festival 
Bezproudoff, 20. 6. zahraje Kozénka band, 3. 6. Stetson, 17. – 18. 7. bude 
první dvoudenní Open air festival Fajt Fest a 29. 8. latinskoamerický 
večer se skupinou Na šikmé ploše. „Program je ale stále otevřený a ne-
jsou vyloučeny změny, proto sledujte www.skivm.cz,“ uzavírá manažer 
klubu.                                                                                       Iva Horká

Před 40 lety zahájili stavbu
prvního dálničního úseku

Stalo se pro nás samozřejmostí, že kolem našeho města probíhá dálnice 
D1. Občas si sice stěžujeme, že nás její provoz omezuje, nicméně exis-
tenci dálničního tělesa už bereme jako nezvratný fakt. Jen pamětníci si 
vzpomenou, že tato skutečnost ještě není tak stará. Vždyť před 40 lety, 
v dubnu 1969, byla zahájena stavba prvního moravského dálničního 
úseku Brno-západ-Velká Bíteš. Jeho první část Brno-západ-Kývalka 
byla zprovozněna v září 1972, zbývající úsek Kývalka-Velká Bíteš pak 
v listopadu 1973. Od Velké Bíteše se k Velkému Meziříčí dálnice protáhla 
teprve v roce 1975.

-ripp-, foto: archiv muzea VM

V Bíteši postaví seniorům zahradu

U Velkého Meziříčí se převrátil
kamion s jatečními prasaty

Minulé pondělí časně zrána byla na krajské operační a informační 
středisko Hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina ohlášena 
dopravní nehoda kamionu na 146. km dálnice D1 ve směru na Brno. Na 
místo události vyjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic Velké 
Meziříčí a Velká Bíteš. Pro média to uvedla tisková mluvčí HZS kraje 
Vysočina Petra Musilová. „Při příjezdu jednotek na místo události bylo 
zjištěno, že se kamion nenachází přímo na dálnici, ale je převrácený na 
boku na nájezdu dálnice Velké Meziříčí-východ. V době nehody kamion 
převážel 193 kusů jatečních prasat,“ upřesnila Petra Musilová. K havárii 
byla podle jejích slov vyslána i jednotka dobrovolných hasičů z Velkého 
Meziříčí. Přibližně patnáct prasat z kamionu uteklo, ale hasičům se je 
podařilo velmi rychle pochytat. Provizorně pro ně vytvořili ohradu z palet.  
Několik kusů uhynulo, další prasata byla na základě rozhodnutí přivolané-
ho veterináře na místě utracena. Celkově šlo o šedesát vepříků. Živá prasata 
pak byla překládána do návěsu, který tam dopravila specializovaná fi rma. 
Z kamionu došlo k drobnějšímu úniku provozních kapalin, které hasiči 
zlikvidovali za pomocí speciálního sorbentu. Vyproštění havarovaného 
vozidla provedla specializovaná fi rma. Při nehodě nebyli zraněni žádní 
lidé, ani provoz na D1 nebyl omezen. Příčinu dopravní nehody vyšetřuje 
Policie ČR.

Jak uvedla tisková mluvčí, od začátku letošního roku jde o již druhou 
nehodu kamionu s jatečními prasaty.                                         Iva Horká

životního prostředí ve spolupráci 
s několika vybranými bankami 
a hlavně s krajskými pracovišti 
Státního životního prostředí odstar-
tovalo právě dnes, 22. dubna, pro-
gram Zelená úsporám. Ministerstvo 
pro místní rozvoj zase připravilo 
vládě k projednání program Panel, 
který podporuje získání dotací pro 
majitele panelových a cihlových 
domů, z nichž mohou uhradit za-
teplení, výměnu výtahu či celkovou 
rekonstrukci.

Je velmi důležité, že v době 
„světové krize“ přichází fi nanční 
podpora státu k občanům, kteří 
chtějí snížit energetickou spotřebu 
domácnosti i své výdaje. Ekolo-
gické dotace mají pak několikerý 
povzbudivý účinek, neboť zvýší 
úroveň kvality bydlení a především 
sníží energetickou zátěž naší plane-
ty. Ať je tedy spokojených žadatelů 
o dotace co nejvíce.

Ivana Bíbrová

Padesát tisíc eur dostali Bítešští 
od soukromého dárce. Peníze jsou 
určeny na vybudování odpočinkové 
zahrady pro seniory za domovem 
na Tyršově ulici ve Velké Bíteši. 
„Finance městu darovala firma 
Ebster, jež sídlí v průmyslové zóně 
Velká Bíteš-Košíkov. Jinak jde o náš 
letošní třetí projekt podpořený Ev-
ropskou unií,“ informoval starosta 
Miroslav Báňa.

Bítešští s výstavbou odpočinkové 
zahrady začnou již v dubnu. Na asi 
dvou tisících metrech čtverečních 
za stávajícím domovem pro seniory 

vybudují bezbariérový chodník 
obklopený zelení. Samozřejmě 
v zahradě nebudou chybět lavičky 
k odpočinku a veřejné osvětlení. 
V těsné blízkosti budovy pak bude 
pergola asi pět krát deset metrů. 
„Jejího stínu budou moci využít 
také senioři na vozíčcích, či sem 
ošetřovatelky budou moci vyvézt 
i ty nepohyblivé na pojízdných 
postelích,“ doplnil starosta Báňa. 
Celý projekt vyjde asi na dva mi-
liony korun. Zbylé fi nance hodlají 
Bítešští získat smluvně od jiných 
partnerů.              Martina Strnadová

Dne 7. května 2009 se na hřbitově Karlov ve Vel-
kém Meziříčí koná

Začátek v 17 hodin u památníku.
Z aj i š těn a  dop r ava  au t obu se m –  o djez d 

v 16.30 hodin od Jupiter clubu se zastávkou U Smrčkových.
Organizováno ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za 
svobodu.                                  Srdečně zve starosta města. 
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Chtějí oživit parky za evropské peníze

Dva regiony a tři města zahájily 
Dolnorakouskou zemskou výstavu
Slavnostním „trojzahájením“ byla v pátek 17. dubna 2009 otevřena 

dlouho čekávaná předshraniční výstava Dolního Rakouska a Vysočiny – 
Dolnorakouská zemská výstava. V Hornu, Raabsu a v Telči si může nyní 
veřejnost až do začátku listopadu připomenout nebo udělat vlastní názor 
na život za či před železnou oponou. Mezi muzejními předměty, které 
mají úzký vztah právě k době konce „studené války“, jsou nepřehlédnu-
telné také exponáty velkých osobností různých kulturních období, které 
Rakousko a Českou republiku (resp. Vysočinu) spojují.

Slavnostního zahájení se zúčastnili oba hejtmani krajů Dolní Rakousko 
Ewin Pröll a Vysočiny Jiří Běhounek. Dopolední a odpolední program 
měla v režii rakouská strana. Program byl v rakouských městech sestaven 
přátelsky, doplněn o odborné přednášky kurátorů výstavy Stefana Kar-
nera a Michala Stehlíka a okořeněn ochutnávkou originálních krajových 
specialit. Krátce před zahájením výstavy se fi nišovalo také na české 
straně – v Telči na Vysočině, neboť se k ní již několik měsíců upínala 
velká pozornost. Večerní zahajovací program na nádvoří zámku v Telči 
sice poznamenala nepřízeň počasí, ale reprezentativní účast ministra 
kultury Václava Jehličky, velvyslankyně Rakouska v ČR J. E. Margot 
Klestilové-Löffl erové, zástupců měst a obcí Vysočiny, ředitelů škol vč. 
vysokých, státních institucí i fi rem potvrdila již očekávaný zájem veřej-
nosti. Velký podíl na již současném úspěchu výstavy mají i soukromé 
osoby, které poskytly tisíce osobních předmětů z doby před dvaceti lety 
i starších, a dali tak základ originalitě a osobnímu nádechu výstavy. Výji-
mečným exponátem, dle ohlasu veřejnosti, je malé osobní letadlo, s nímž 
se pokusil český občan přeletět hranici mezi nesvobodou a svobodou, 
nepřehlédnutelná je signální světelná stěna nebo hraniční závora, kterou 
neprorazí ani těžký tank. Svůj příběh, ovšem z doby přelomu 19. století, 
vypráví i sedací souprava navržená Josefem Hoffmannem, rukopisy, 
obrazy a užitné předměty, kterým doba neubrala kouzlo a znají je lidé 
na obou stranách hranice.

„Společné dějiny a kultura prostoupená osudy lidí, kteří žili a tvořili 
bez ohledu na místo, čas či národnost, nás spojují a myslím si, že z někte-
rých historických událostí či odkazů jsme se poučili. Byl bych rád, aby 
i dnešní den – zahájení Dolnorakouské zemské výstavy - byl zachován 
a zaznamenán do našich myslí jako další krok k již rozběhlému znovuoži-
vení spolupráce mezi dvěma historicky spjatými regiony,“ uvedl ve svém 
zahajovacím projevu hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.          -kon-

Podrobnosti na www.dolnorakouska-vystava.cz

(Pokračování ze strany 1.)
„Za dobu existence zásad pro 
poskytování dotace na pořizová-
ní a opravy učebních pomůcek 
základních uměleckých škol jsme 
podpořili celkem šestačtyřicet 
žádostí v celkové výši téměř pěti 
milionů korun,“ uvedla krajská 
radní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Marie Kružíková.

Letos, stejně jako v letech minu-
lých, chtěli žadatelé získat fi nance 

Dostanou peníze na klavír
především na nová piána – klasická 
i elektronická, ale také na vypalo-
vací pece nebo hrnčířský kruh.

Vedle Základní umělecká školy 
ve Velkém Meziříčí dále uspěla 
např. ZUŠ v Polné, která si pořídí 
vypalovací pec, ZUŠ Gustava 
Mahlera v Humpolci koupí nové 
ozvučení dechového orchestru 
a soukromá ZUŠ v Havlíčkově 
Brodě opraví klavír značky Pe-
trof.            Martina Strnadová

Celkem šest vytipovaných parků 
patřících k objektům ve vlastnictví 
kraje se dočká do dvou let revitali-
zace za evropské peníze. Projekt, na 
kterém budou nyní pracovat odbor-
níci, bude řešit ošetření, případně 
obnovu nelesní zeleně.

Procesem ozdravení projdou 
parky Domova důchodců Proseč-
Obořiště, ÚSP Těchobuz, Domova 
pro seniory Mitrov, ÚSP Křiža-
nov, Dětského domova Nová Ves 
u Chotěboře a Dětského domova 
Budkov. „Parky, které přiléhají 
k vybraným zařízením, slouží pro 
potřeby klientů. Při omezených 
fi nančních zdrojích svého rozpoč-
tu kraj legitimně upřednostňuje 
jiné investice a opravy klíčových 
staveb nebo zázemí, které mají pro 
klienty zásadní význam a důleži-
tost. Prostředky z uvedeného ope-
račního programu proto umožní 
jednorázově zlepšit stav vybraných 
parků,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, 
radní kraje pro oblast životního 
prostředí.

Důvodem, který vede kraj Vyso-
čina k přípravě projektu do operač-
ního programu Životní prostředí, je 
v některých případech neuspokojivý 
zdravotní stav porostů vybraných 
parků a nutnost zvýšení bezpečnosti 
lidí v nich. Za stromy, které budou 
určené ke kácení, bude provedena 
náhradní výsadba. O zásahu rozhod-
ne odborník tak, aby byla vytvořena 
nová přírodně krajinářská koncepce. 
„V každém parku bude ošetření 
jiné, což vyplyne ze zpracovaných 
posudků a projektů – je možné, že 
každá dřevina bude individuálně 
ošetřena. Proto nelze vyloučit, že 
některé individuální zásahy budou 
prováděny i v následujících letech,“ 
uvedl Marek Brom z krajského od-
boru životního prostředí.

Žádost o evropské peníze na 
revitalizace parků bude zpracována 
a předložena v letošním roce. Sa-
motné práce budou podle harmono-
gramu prováděny v příštím roce.

Jitka Svatošová,
 tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Smíšené pocity zcela jistě nezmítaly diváky, kteří zhlédli divadelní hru 
stejného názvu v Jupiter clubu. Právě naopak, ti své pocity z představení 
dali najevo velmi jednoznačně – smíchem a obrovským aplausem. Tak 
ocenili herecký výkon Jany Hlaváčové, Petra Kostky, Jaroslava Sa-
toranského a Josefa Zýky, kteří s divadelním představením Smíšené 
pocity z pera Richarda Baera a v režii Luďka Munzara přijeli minulý 
týden v úterý do Velkého Meziříčí.

Hra s výstižným názvem nepostrádala nic zásadního, nabídla humor, 
hloubku i romantiku v samém závěru. Tak, jak to má být, aby divák 
odcházel domů s příjemným pocitem na duši.

Námětem hry je příběh dvou ovdovělých lidí důchodového věku. Což 
na první pohled nepředesílá mnoho vášně ani romantiky. Ale proč ne? 
Opravdu je to tak nepatřičné? Jana Hlaváčová (71) coby jednašedesátiletá 
Christine a její herecký partner Petr Kostka (70) v roli pětašedesátiletého 
Hermana všem dokázali, že osud je nevyzpytatelný a štěstí si člověka na-
jde v každé situaci a v každém věku, i když to tak zpočátku nevypadá.

Christine ovdověla před rokem, Herman před třemi. Znají se desítky 
let, protože ona byla nejlepší kamarádkou jeho zesnulé ženy a on zase 
nejlepším přítelem jejího manžela. Christine žije vzpomínkami na svého 
milovaného muže a rozhodne se odstěhovat z New Yorku na Floridu. 
Chce někde jinde začít znovu a sama, jen s kamarádkou. Na nový vztah 
ani nepomyslí – vždyť přece v jejím věku a v její situaci… Proto je do-
slova šokována Hermanovou nabídkou k sňatku. Jej totiž zase zaskočilo 
Christinino rozhodnutí odstěhovat se na druhý konec země a nehodlá se 
s tím jen tak lehce smířit. A navíc, Herman si v žádném případě nemyslí, 
že po šedesátce jsou láska či sex něco nepatřičného, a že on, coby čilý 
šedesátník, by nemohl začít nový partnerský vztah se vším všudy. Pravda, 
Herman je obchodník a na věci pohlíží ryze pragmaticky – všechno si nej-
dřív dobře spočítá. Ona jeho logické argumenty odmítá kvůli chybějícím 
citům. A právě ty nakonec ji samotnou zaskočí zcela náhle a nečekaně 
a ona Hermanovu svádění podlehne. Je z toho rozhozená, možná až zdě-
šená a nejraději by na společnou noc zapomněla. Do toho se všude pletou 
stěhováci, kteří slyší, co nemají a dokážou to náležitě rozmáznout… No 
k jakému to asi spěje konci? Rozuzlení je pro mnohé nečekané, ale o to 
milejší. „Hermane, vem si mě!“ rozhodne se Christine v závěru a hodí tak 
za hlavu všechny svazující předsudky, smutek, starosti a s odhodláním 
oba stojí na prahu nového příběhu…

Skvěle napsané dialogy obou protagonistů rozebírají problémy 
dvou osamělých lidí v důchodovém věku, jejichž děti mají své živo-
ty a na rodiče čím dál méně času. V příběhu nechybí vtip, moudrost 
ani poučení a pro mnohé dobrý příklad k tomu, že po šedesátce ži-
vot rozhodně nekončí.                     Text a foto: Martina Strnadová

Netrpělivě očekávaný koncert legendární české skupiny Olympic před-
čil všechna očekávání. Čtyři rokeři v čele s Petrem Jandou posluchače 
rozhodně nezklamali. Naopak. Líbili se jim natolik, že je ani nechtěli pustit 
z pódia a dožadovali se přídavků. Zpocení muzikanti se několikrát vraceli 
a přidávali svoje hity. Celý večer nemohli zakončit líp, než skladbou Slzy 
tvý mámy. „Tuhle písničku moc nehrajeme, ale dnes ji dáme,“ rozloučil 
se s nadšenými diváky frontman kapely Petr Janda (67). Koncert se konal 
minulou sobotu ve velkém sále Jupiter clubu a zazněly na něm nejprve 

Posluchači nechtěli pustit Olympic z pódia

skladby novější, pak skupina „prolétla“ léta šedesátá, sedmdesátá, osmde-
sátá i devadesátá. Některé písničky sloučili do směsky, aby tak uspokojili 
co nejvíc fanoušků. Ti pochopitelně čekali na největší šlágry, a těch se 
dočkali. Slyšeli Želvu, Ulici či Bon soir mademoiselle Paris (od nedávno 
zemřelého Jeňýka Pacáka, který patří mezi bývalé členy Olympicu), 
a spoustu dalších songů. Počet členů se ustálil na nynější čtyři – zpěváka 
a kytaristu Petra Jandu, baskytaristu Milana Brouma, bubeníka Milana 
Peroutku a hráče na klávesové nástroje Jiřího Valentu.       (Pokr. str. 6.)

Sedmačtyřicátý koncert v rámci 
turné O 106 odehrála brněnská 
skupina Kamelot minulý pátek ve-
čer ve Velkém Meziříčí. Pořádající 

Kamelotům pokřtil cédéčko houslista Ladislav Krevňák

Jupiter club zvolil netradiční způsob 
a sloučil vystoupení Kamelotů s dal-
šími, převážně místními skupinami, 
které pak hrály i k tanci. Vznikl tak 

vydařený country večer s bohatým 
programem. Nejprve se na něm 
představila zdejší kapela Stetson, 
po ní zahrála brněnská skupina 

Pozdní sběr a poté následoval sa-
motný koncert Kamelotů s vyni-
kajícím kytaristou a zpěvákem 
Romanem Horkým.   (Pokr. str. 6.)

Olympic se loučí s nadšenými diváky. Petr Janda volá: Ahoj!            Foto: Iva HorkáBaskytarista Olympicu Milan Broum. Foto: Iva Horká

Roman Horký (vlevo) drží právě pokřtěné cédéčko Mořská sůl. Kmotrem 
se stal Ladislav Krevňák z místní kapely Weget, který pokřtil nosič pivem. 
Asistoval mu Milan Dufek (vpravo), ředitel Jupiter clubu, který koncert 
pořádal.                                                                          Foto: Iva Horká

Jako předkapela Kamelotů se představila country skupina Stetson z Vel-
kého Meziříčí (na snímku zakladatel Stetsonů Karel Bílek s nejmladší 
členkou Terezou Motyčkovou).                                      Foto: Iva Horká

Hlaváčová s Kostkou své Smíšené pocity zvládli s humorem

Velkomezi-
říčští získa-
jí koncert-
n í  k ř í d lo 
podobně, 
jako vloni 
Bítešští (na 
snímku), 
ale v kva-
litě o třídu 
vyšší – Pe-
t ro f  Mis -
tral I. 
Foto:
archiv VM
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Hurá! Vyhrál jsem 1.000.000 korun!
Každé ráno kolem desáté hodiny se jdu podívat do poštovní schránky, 

jestli nemám nějakou novou poštu. No jo, zase účty, faktury, výpisy, ale 
přece je tady nějaký zajímavý dopis –říkám si. Otevírám tajuplnou zásilku 
a div nevyskočím radostí. Čtu a dozvídám se, že jsem milionář. Stačí, 
když si jenom koupím nějakou věc za 5.000 Kč a dostanu milion korun. 
Báječné. Jdu na poštu. Posílám objednávku na onu věc a čekám. Za týden 
dostávám další balíček. Otevírám. V nějaké bedně mi poslali nějaký šmejd 
a informace, že ještě musím poslat zálohu na další věc (zase údajně nějaká 
blbost), nahlásit číslo bankovního účtu a milion mi určitě na něj pošlou. 
Mám to zkusit nebo zapomenout na fi nanční „dar“ od neznámé fi rmy?

Určitě mnoho z nás už prožilo takovou situaci a takové dilema. Otázkou 
je, jak jsme reagovali?

Na základě toho, co slyším a vidím, se asi mnoho lidí nechalo nachytat 
na takovou nabídku. Jsou to lidé naivní nebo blbí? – ptám se sám sebe. 
A možná jsou to lidé, kteří se neumí nalézt v dnešním kapitalistickém 
světě. Těm, kteří přemýšlí, zda se mají zúčastnit takových akcí; těm, kteří 
si myslí, že půjčky v bankách jsou za pakatel, těm, kteří si myslí, že nějaký 
obchod jim něco dává zadarmo; těm, kteří důvěřují akvizitérům, že mají 
to nejlepší a výtečné zboží, těm doporučuji první a základní pravidlo – 
Nikdo ti nedá nic zadarmo. Jestli chceš něco získat, tak si to musíš sám, 
někdy i těžkou prací vydělat.

A jestli někdo teď řekne – co ten farář píše za blbosti, přece každou 
neděli od nás vybírá peníze – tak toho ujišťuji, že všechny prostřed-
ky darované ve sbírce jsou použité zpětně pro vás, pro váš kostel, 
pro vaše děti, pro vaši farnost.                       P. Lukasz Szendzielorz

Poutě Křtiny
23. května (sobota) – 1. jarní pouť
 8.00 První mše svatá.
10.30 Mše svatá – tradiční pouť z Břestu, Hulína, Žalkovic a další.
17.30 Májová pobožnost.
18.30 Koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod.               -jp-

Pořad bohoslužeb od 22. 4. do 29. 4. 2009
Středa 22. 4.
 7.00 Mše sv. za zemřelého Jiřího Havelku
 a jeho křtící kmotry, celou přízeň a duše v očistci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona 
pražské arcidiecéze
7.00 Mše sv. za rodiče Janouškovy a Lukáškovy
 a za duše v očistci. o. M. P.
18.00 Mše sv. za Jiřího Konečného, celou rodinu
 a duše v očistci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Vídeň o. P. K.
Pátek 24. 4. Památka sv. Jiří, mučedníka
 8.00 Mše sv. za Miroslava Nedomu, dvoje rodiče
 a sourozence. o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež, za Petra Šitku a duše v očistci. o. L. Sz.
Sobota 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
 7.00 Mše sv. za Růženu a Josefa Strnadovy
 a jejich syna Josefa. o. L. Sz.
10.30 Svatba Hlavačka – Dohnalová. o. L. Sz.
11.30 Svatba Dlouhý – Čermáková. o. L. Sz.
10.30 Oslavice – svatba Koudela – Maloušková. o. M. P.
18.00 1. mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou a zemřelou
 rodinu Vondráčkovu a Odstrčilíkovu a za duše v očistci. o. M. P.
 2. za živé a zemřelé hasiče. o. L. Sz.
 7.00 Mše sv. – Lavičky o. M. P.
26. 4. – 3. neděle velikonoční
 7.30 Mše sv. za rodiče Chmelovy a Kovaříkovy,
 všechny živé a zemřelé členy těchto rodin;
 prarodiče Klimešovy, kněze Josefa Handla,
 sestru Hedviku, Marii Kyjánkovou a duše v očistci. o. P. K.
 9.00 Mše sv. o za živou a zemřelou rodinu Černých,
 Krchňavých a Kučerovu. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za děti,
 které přijímají křest. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodinu Michalovu, Ludvíka Střechu
 a za Boží pomoc a ochranu. o. L. Sz.
11.00 Poutní mše sv. v Mostištích o. P. K.
Pondělí 27. 4.
 7.00 Mše sv. za Jindřicha Blahu a rodiče Blahovy. o. L. Sz.
Úterý 28. 4.
 7.00 Mše sv. za Annu Šrolerovou a rodiče Šrolerovy. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti, za manžela Františka Střechu, jeho
 rodiče, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci. o. L. Sz.
Středa 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, 
patronky Evropy
 7.00 Mše sv. za rodiče Váchovy a rodinu Policarovu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Oslavice

Farní oznámení
V úterý 28. 4. v 16.30 bude mše sv. pro děti s přípravou na 1. svaté přijímání. 
Ve středy v 18.30 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 23. 4. po večerní 
mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 bude adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V pátek 24. 4. v 18.00 bude příprava na biřmování – první nácvik před biř-
mováním. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. V sobotu 25. 4. v 18.30 
bude příprava na svátost manželství – II. setkání a v 19.30 příprava rodičů 
před křtem dítěte. V neděli 26. 4. v 11.00 bude poutní mše sv. v Mostištích. 
V nedělí 26. 4. sbírka bude věnovaná na výdaje spojené s návštěvou papeže 
Benedikta XVI. V neděli 26. 4. po večerní mši sv. bude setkání Spolku Lud-
mila. Zveme všechny členy spolku a také ty, kteří by byli ochotní se zapojit 
do charitativní práci ve farnosti. Na Boží hrob v Jeruzalémě jste darovali 
10.550 Kč, na Velikonoční neděli 54.600 Kč. Ve sbírce na Rádio Proglas jste 
věnovali 15.430 Kč. Za všechny dary zaplat’ Pán Bůh. V pátek 24. 4. bude 
v 17.30 hodin v Jupiter clubu přednáška senátora J. Štětiny na téma: Hrozí 
nám střet s civilizací?, mimo jiné také o nebezpečí islámského terorismu.
Všichni jste srdečně zváni. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.   -ls-

Pomozte dětem! je dlouhodobá 
celonárodní sbírka České televi-
ze a Nadace rozvoje 
občanské společ -
nosti, která podpo-
ruje znevýhodněné 
a ohrožené děti do 
18 let žijící v České 
republice. Skauti již několik let 
pomáhají kuřeti podporovat tento 
projekt sbírkou Velikonoční skaut-
ské kuřátko. V roce 2009 se tato 
sbírka konala ve Velkém Meziříčí 

již pošesté, opět na Velký pátek 
(10. 4. 2009). Pro Pomozte dětem! 

se nám podařilo získat 
krásných 8.130 Kč. 
Děkujeme všem dár-
cům, kteří nám pomá-
hají pomáhat! (Další 
informace naleznete 

na www.vm.abahoa.cz, 
www.skaut.cz/kure,
www.pomoztedetem.cz).

Skauti a skautky
z 1. a 12. oddílu Velké Meziříčí

Slavíme Den Země
Stejně jako loni se i letos naše základní 

škola ve Lhotkách zúčastnila projektu Ukliď 
si své město a vyrazili jsme sbírat odpadky po 
našich méně ukázněných spoluobčanech. Vybaveni ochranný-

mi ruka-
vicemi, 
igelito-
vými 
pytli 
a  n e -
zbyt-
ným 
„dopro-
vodným 
vozi-
dlem“ – 
kárkou, 
jsme 
vyčistili 

obec Lhotky, její okolí a také okolí Dolních Radslavic, které jsou jednou 
z našich spádových obcí. Sbírali jsme igelitové sáčky, papíry, krabičky od 
cigaret i nápojů, PET láhve a jako bonus – plastový nárazník.

Posbírané odpadky jsme roztřídili a vyhodili do příslušných kontejnerů, 
které se nachází u Jednoty ve Lhotkách. Odpad, který se nám nepodařilo 
„zařadit“, skončil v kontejneru na komunální odpad, toho času přistave-
ném v obci Lhotky.

Byli jsme překvapeni, kolik odpadků se v obci i kolem silnice 
nachází, a co 
jsou lidé schop-
ni vyhodit do 
přírody, i když 
každý máme 
doma popelnici 
a v obcích jsou 
kontejnery na 
tř ídění odpa-
du. Naši oslavu 
jsme ukončili 
opékáním pár-
ků  na školní 
zahradě.                      
Žáci ZŠ Lhotky

Ve středu 1. 4. se na Základní 
škole v Borech uskutečnil celo-
školní projekt s názvem Cesta do 
středověku. Na konečnou prezenta-
ci skupin si žáci sami připravovali 
informace, výrobky a vystoupení 
přes dva týdny.

V devět hodin ráno se tělocvična 
naší školy proměnila v jeden velký 
středověký svět. A že se bylo na co 
dívat! Stánky s jednotlivými téma-
ty vábily svojí rozmanitostí a oči 
nevěděly, kam se mají dříve dívat. 
Po úvodním projevu pana ředitele 
začala před žáky, rodiči a zástup-
ci obce prezentace jednotlivých 
skupin. Kromě mnoha informací 
o středověké architektuře, duchov-
ním životě a zámořských objevech 
jsme se všichni od žáků 1. a 2. roč-
níku dozvěděli také o tom, jak lidé, 
a hlavně děti, dříve trávili volný čas 

na zámku i v podzámčí. I ostatní 
skupiny, složené z žáků 3. až 9. 
třídy, nám nabídly velmi pěkná 
vystoupení. Mohli jsme zhlédnout 
módní přehlídku, taneční vystou-
pení, ochutnat středověká jídla 
a k poslechu nám dobovou hudbu 
zahrála děvčata na fl étny a varhany. 
Celé dopoledne zakončily rytířské 
souboje. Chlapci s ručně vyrobený-
mi zbraněmi bojovali před panem 
králem opravdu jako o život.

Výsledky práce žáků můžete 
i v dalších dnech zhlédnout na vý-
stavě ve vestibulu školy. Výrobky 
z projektu, na podporu činnosti 
školy a adopce na dálku, lze zakou-
pit na školní besídce konané 24. 
4.v 18 hodin v kulturním domě 
v Borech, na kterou vás srdečně 
zveme.

Text a foto: L. Pužová, ZŠ Bory

Žáci ZŠ Bory se vypravili do středověku

Devátý rok existence SOU Jana 
Tiraye a 1. titul mistra České repub-
liky, to se rovná 10. výročí založení 
SOU Jana Tiraye, které SOU oslaví 
letos na podzim.

I takto by se dal napsat úvod ke 
článku z celostátní soutěže zručnosti 
žáků Kovo junior 2009, která se 
konala 6. a 7. dubna 2009 na Střední 
škole technické Žďár nad Sázavou. 
Velice trefně úspěch našich žáků 
okomentoval redaktor jednoho 
deníku slovy „Titul krále obráběčů 
vyfoukl Žďáru student bítešské ško-
ly“. I když vítězství nad domácími 
bylo těsné, přesto první titul v této 
soutěži s vyhlášením vítěze „Zlaté 
české ručičky“ které se uskuteční 
v brněnském divadle Reduta, popu-
tuje do Velké Bíteše.

A nyní pár slov k soutěži.
Pořadatelství Kovo junior 2009 

ve frézování a soustružení se tra-
dičně ujala škola s dlouhodobými 
pořadatelskými zkušenostmi u nás, 
a to Střední škola technická Žďár 
nad Sázavou.

Soutěže se zúčastnilo patnáct 
českých a jedna „zahraniční“ ško-
la, konkrétně SSOŠH Podbrezová, 
která má se žďárskou střední školou 
„družební“ vztah. Další soutěžící, 
vyjmenuji alespoň ty nejvzdálenější, 
přijeli z Frýdku Místku, Ostravy-
Kunčic, Rakovníka, Strakonic, 
Opavy, Mohelnice atd.

Absolutní vítěz soutěže se jme-
nuje Miloslav Cejnek, žák 3. roční-
ku SOU Jana Tiraye oboru obráběč 
kovů, který mezi třiceti dvěma 
soutěžícími získal nejvyšší počet 
bodů. Akce se skládala jak z praktic-
ké, tak i teoretické – písemné části. 
Vítězství si zasloužil samozřejmě 
nejen svým uměním, ale i přístupem 
ke studiu, praxi, slušností a v nepo-
slední řadě zkušenostmi ze soutěží 
v odborných dovednostech, kterých 
se zúčastnil už jako žák druhého 
ročníku naší školy. Jak už to u ta-
kových klání bývá, nesmí chybět 
trocha štěstí. Vždyť měl původně jet 
jeho spolužák, vítěz nedávné soutěže 
Řemeslo Vysočiny 2009 Jiří Kudláč, 
který ovšem v den soutěže konal 

Přivezli zlato z mistrovství
České republiky obráběčů

závěrečné zkoušky v autoškole.
V soutěži družstev obráběčů pak 

obsadili Miloslav Cejnek a Ladi-
slav Podlaha 3. místo.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen proběhlo v sále Staré 
radnice za účasti čelných představi-
telů města, střední technické školy 
a podniku Žďas Žďár nad Sázavou.

Chtěl bych zde upřímně poděko-
vat všem žákům, kteří v uplynulých 
letech reprezentovali na těchto 
soutěžích naše učiliště. Vždyť prá-
vě jejich výsledky byly předzvěstí 
tohoto krásného úspěchu.Velký dík 
patří středisku praktického vyučo-
vání PBS Velká Bíteš pod vedením 
ředitele Bc. Aleše Janíčka a učitelů 
odborného výcviku Jozefa Jacka 
a Vladimíra Marka. Teoretické zna-
losti získávali pod vedením učitele 
odborných předmětů ing. Jaroslava 
Coufala. Poděkování si zaslouží 
také celý pedagogický sbor, který 
se jako celek podílí na formování 
osobnosti mladého člověka. V nepo-
slední řadě poděkování náleží i po-
řadatelům této náročné a perfektně 
zajištěné soutěže: řediteli SŠT Žďár 
ing. Josefu Crhovi a jeho kolegům. 
Ředitelka SOU Jana Tiraye ing. Ma-
rie Šabacká ocenila skvělý úspěch 
našich žáků.

Ing. Jaroslav Coufal,
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš

Na fotografi i je zleva Ladislav Pod-
laha a vpravo celkový vítěz Milo-
slav Cejnek. Foto: Jaroslav Coufal

Hyacinty
Duben je měsíc, kdy kvetou hyacinty. Tyto jarní cibuloviny jsou velmi 

výrazné svou krásnou vůní. Kvetou nízko u země, přesto nás lákají, aby-
chom k nim poklekli a přivoněli. Nápadné jsou i svými barvami a velikostí 
květů. Začínají kvést dříve než tulipány a narcisy, je to doba, kdy se většina 
rostlin teprve připravuje „do akce“, proto na sebe strhávají hodně pozor-
nosti. Tyto rostliny dokážou zahradu doslova rozzářit, však také svým 
vzrůstem připomínají 
svíce. Pro povrchního 
pozorovatele těchto 
květů možná všechny 
jejich barvy splýva-
jí do růžovofialova. 
Pokud si jich však 
budeme všímat lépe, 
zjistíme, že je velké 
množství druhů. Roz-
díly jsou nejen v bar-
vách – existuje mnoho 
jemných odstínů, ale i ve velikosti a tvarech. Když se zblízka podíváme na 
květy hyacintů, zjistíme, že některé jsou dokonce plné. Jen na naší zahradě 
jich máme skoro 60 druhů a je to nádhera, když jsou všechny v plném 
květu. Není to ale řečeno úplně přesně, protože rozdíl mezi hyacinty je 
i v období kvetení. Některý druh už je v plném květu, jiný teprve začíná 
otvírat poupata. Touto mírnou odlišností se prodlužuje období, kdy je 
u hyacintů na co koukat.

Hyacinty pocházejí hlavně z kamenitých stanovišť Orientu, z okolí 
Bagdádu. Původní skupina hyacintů má asi 20 druhů. Dnešní zahradní 
hyacinty byly vyšlechtěny z druhu Hyacinthus orientalis, který dodnes 
planě roste v Sýrii a v Iráku. Tento druh byl dovezen roku 1562 z Turecka 
a pěstován jako zvláštnost v botanických zahradách. Má modré květy, 
kterých bývá na stvolu 6 nebo méně. Později z něj byla vypěstovaná od-
růda bílá a potom i odrůdy růžové, červené, žluté, lososové a oranžové. 
Nynější zahradní odrůdy se od původního druhu liší tím, že mají mno-
hem větší rozměry celé rostliny než plané druhy a navíc krásné a bohaté 
květy. I původní druh se však vyznačoval krásnou intenzivní vůní. Velké 
úspěchy zažívala tato cibulovina zvláště v 17. a 18. století, kdy pěstování 
hyacintů bylo módní záležitostí (stejně jako pěstování tulipánů), za jedi-
nou cibulku se tehdy platily veliké částky. Dnes díky křížení existuje asi 
2 000 různých odrůd. Liší se od sebe hlavně tvarem a barvou květenství. 
Barvy jsou převážně v různých odstínech fi alové, růžové, modré, bílé, 
žluté a dokonce i oranžové.                             Text a foto: Alois Mikyska

Příště: Pěstování a nákup hyacintů



Číslo 16 22. dubna 2009 strana 5

Nově otevřené Oblastní ředitelství
od 1. 1. 2009

Provozní doba:
Pondělí: 8.30–12.00 13.00–17.00
Úterý: 8.30–14.00
Středa: 8.30–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.30–14.00
Pátek: 8.30–14.00

Kontakt:
Oblastní ředitel Pavel Munduch
Mlýnská 1212/6,
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 777 617 675,
PMunduch@obchod.rsts.cz

Hledáme
pracovníky
na pozici
výhradní
reprezentant.

Poradenství v oborech:
stavební spoření, úvěry, hypotéky, penzijní připojištění, 
majetkové a životní pojištění.

SILVACO, a. s., jeden z největších distributorů
zahradní a lesní techniky,

hledá kandidáta s dobrým analytickým myšlením
a organizačními schopnostmi na pozici:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
LOGISTIKY A NÁKUPU

Popis pozice:
● řízení oddělení logistiky a nákupu
● řízení skladu, včetně odpovědnosti za efektivní řízení výše 

skladových zásob
● provádění školení podřízených
● podílení se na zavádění nových projektů v oblasti IS
● vedení týmu 5 pracovníků
Požadavky:
● VŠ prvního nebo druhého stupně
● velmi dobrá znalost MS Offi ce – Word, Excel, PowerPoint
● anglický jazyk – minimálně středně pokročilá úroveň
● praxe v obchodní společnosti vítána
● velmi dobré analytické a organizační schopnosti
● chuť pracovat v menší dynamické společnosti
Benefi ty:
● vnitřní motivační systém
● možnost dovolené navíc
● možnost profesního růstu
Další informace:
● pracoviště Velké Meziříčí 
● nástup možný ihned, nebo dle dohody
Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte 

na vychytil@silvaco.cz.

Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1, vyhlašuje výběrové řízení na:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Požadavky na vzdělání: ÚSO se zaměřením na stravování – SHŠ 
nebo SOU kuchař/ka s maturitou
Předpokládaný nástup 18. 5. 2009
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 6. 5. 2009.

UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU
pro učební obor cukrář, cukrářské práce
Požadavky na vzdělání: vyučení v oboru – cukrář, cukrářské práce 
+ maturita + doplňující pedagogické studium pro učitele odborné-
ho výcviku nebo ÚSO – SHŠ + doplňující pedagogické studium pro 
učitele odborného výcviku;
Předpokládaný nástup 1. 9. 2009
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 20. 6. 2009.

SILVACO, a. s., jeden z největších distributorů zahradní a les-
ní techniky, hledá pro rozšíření svého týmu posilu na pozici:

REFERENTKA/REFERENT 
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Popis pozice:
● příjem a zpracování objednávek zákazníků do informačního systému
● poskytování zákaznické podpory a informací o produktech zákazníkům
● zpracování podkladů pro expedici zboží, podkladů pro přepravce
● zpracování podkladů pro objednávání zboží od dodavatelů
● řešení zákaznických a dodavatelských reklamací
● příprava reportů, výstupů pro ostatní úseky
● aktualizace dat pro informační systém a e-shop
● administrativní činnost
Požadujeme:
● SŠ s maturitou
● velmi dobrá znalost MS Offi ce – Word, Excel, PowerPoint
● vyjednávací a organizační schopnosti
● chuť učit se a aktivně se podílet na vnitřních procesech
● komunikativnost, samostatnost, důslednost, zodpovědnost za vlastní výkon
● anglický jazyk – základní úroveň
● praxe v obchodní společnosti vítána
Nabízíme:
● práce na HPP
● perspektiva profesního růstu
● motivující fi nanční ohodnocení
● odpovědná práce s možností seberealizace
● mladý kolektiv se zaměřením na výkon
● možnost dovolené navíc
Další informace:
● pracoviště Velké Meziříčí
● nástup dle dohody

Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte
na vychytil@silvaco.cz

N E P Ř E H L É D N Ě T E !

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

Požadujeme:
■ VŠ popř. SŠ vzdělání
■ komunikativní znalost AJ (NJ výhodou) 
■ znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet) 
■ zkušenost s přijímáním objednávek, vystavováváním dodacích listů

a faktur
■ komunikativnost, samostatnost 
■ organizační schopnosti
■ ŘP sk. B
■ znalost celní problematiky výhodou

Náplň práce:
● telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky a dodavateli v cizím

jazyce
● přijímání a vystavování objednávek, vystavování dodacích listů, faktur
● zadávání dat do informačního systému
● vyjednávání s dopravci, zpracovávání poptávek na dopravu
● řízení týmu logistiky
● zastupování celního deklaranta

Nabízíme:
■ dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonu
■ 1,5násobek mzdy ročně navíc
■ příspěvek na stravování
■ možnost dalšího vzdělávání a růstu

V případě zájmu zašlete svůj životopis v termínu do 30. 4. 2009 na adresu
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel. 566 502 566
Zaslané materiály považujeme za diskrétní

VEDOUCÍ LOGISTIKY

Zubní pohotovost
25. 4. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
26. 4. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služ-
by prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stomato-
logická pohotovost Karáskovo náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době 
od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě).    Zdroj: www. i-zdarsko.cz

Informace na tel. čísle: 566 523 245, mobil: 724 281 452

– stravenky
– fi remní benefi ty
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele na penzij-

ní a životní připojištění
– možnost tuzemské fi remní rekreace
– pracovní doba 5.30 – 14.00 hodin

– řidičský průkaz sk. C
– platný profesní průkaz
– znalost vyhl. ČUBP č. 50/1978 Sb.
– pro samostatnou činnost na elek-

trick ých zař ízeních do 1 000 V 
(minimálně § 6)

– nástup možný ihned

Nepůjde el. proud
Dne 22. 4. 2009 od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, uhelné sklady, 
ul. K Novému nádraží za viaduktem sm. k Třebíči;
dne 22. 4. 2009 od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, ul. Nová, Příční, 
Slepá, Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Karlov (od prodejny až po ul. 
K Buči).
Děkujeme za pochopení.                                                                -E.ON-

Dům zdraví Velké Meziříčí upozorňuje
Upozorňujeme spoluobčany, že byly rozšířeny ordinační dny na urologické ambulanci.
Nabízíme preventivní prohlídky prostaty a močových cest. Řešení problémů úniku moče ad.

Bližší info na tel. čísle 566 522 442 (kl. 138 – urologie)

hledá nové zaměstnance na pozici
Firma AUTO V+M, s. r. o.

pro speciální úpravu karosérií osobních automobilů
Místo výkonu: Průmyslová, Velké Meziříčí

Kontakt: 777 241 002, 777 286 630

AUTOKLEMPÍŘ



Číslo 16 22. dubna 2009 strana 6

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Zavolejte 739 085 746

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

Nejlevnější půjčky
na koupi bytu, domu,
stavbu, rekonstrukci
Zdarma poradíme na tel.: 
604 658 962, 724 368 544.

Jabloňov nabízí
– nástřik podvozku a dutin
– opravy osobních vozidel
– výměna olejů a výfuk. 

systémů
– provedení STK
– dovoz vozidel ze zahraničí
Provozovna:
Jabloňov 10,
Vel. Meziříčí
Tel.:
604 435 142,
566 521 966

► drobné domácí opravy
► kosení trávy křovinořezem
► pořez a štípání palivového dříví
► montáže nábytku

Kadeřnictví Jana Zezulová
Po, St, Č, Pá – dle objednání

Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

Žaluzie, rolety,
lamelové dveře,

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

E-mail: zaluziecaha@seznam.cz

životní a úrazové pojistky
Pro přesné info volejte na 

605 358 682.

Volejte 604 157 827.

Dominant, stáří 17 týdnů.
Novotný, Hrbov 42, tel.: 604 707 728

Prodám
■ Vozík za OA, 165×125×30. Po 
GO, cena 5.000 Kč, možno i sleva. 
Tel.: 739 448 755.
■ Řepu a kedlubny gigant. Tel.: 
731 572 709, 739 250 021.
■ Doma krmené prase, asi 2,5 q. 
Cena dohodou, porážku zajistím. 
Tel.: 566 544 342.
■ Kompletní počítač 256 MB za 
800 Kč. Kufříkový psací stroj za 
250 Kč. Tel.: 775 997 269.
■ Srovnávačku s horním prota-
hem domácí výroby. Šířka 200 mm. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 732 226 097.

■ Chlapecké kolo sportovní s vyba-
vením, na 8-14 let. Cena 900 Kč. Starší 
počítač + monitor + klávesnice, myš, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 723 305 070.
■ Sadbové brambory, 7 Kč/kg. 
Tel.: 739 619 677.
■ Nápravu a hever na dvoukolák, 
Jawu 350 cros, cirkulárku s koléb-
kou. Tel.: 737 857 566.
■ Babetu typ 210, dvojrychlostní; 
motorovou lištovou sekačku. Info 
na tel. 606 149 288.
■ Čerpadlo na vodu, s el. moto-
rem 2,2 kW, 1 450 ot./min. Nutno 
vidět. Volat po 19. hodině. Tel.: 
775 428 959.

■ Repasovanou krbovou vlož-
ku Romotop, 8 kW, levně. Tel.: 
776 611 016.
■ Horal, obsah asi 22 m3, po opra-
vě sběracího zařízení. Cena doho-
dou. Tel. po 17. hodině 566 544 576, 
607 299 168.
■ Kuchyňskou linku včetně spotře-
bičů, možno i samostatně, cena doho-
dou; dále pán. 3/4 horské kolo Olpran 
za 500 Kč; starší funkční počí-
tač včetně monitoru a dalšího příslu-
šenství za 300 Kč. Tel.: 608 949 273.
■ Na Peugeot 405 pravé dveře 
přední, pravé dveře zadní, startér, 
alternátor, levý přední blatník, 
kapotu, masku, víko kufru, cena 
350 Kč/kus. Tel.: 606 181 593.
■ Na Octavie r. v. 2005 Alu kola Ro-
nal Helios 6,5×315″ originál zánovní 
s pneu Dunlop SP sport 205/60. R1 
91 H Letní 2×3 mm, 2×4 mm, 4 ks, 
cena 4.500 Kč. Tel.: 606 181 593.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Konzumní brambory 1 kg/5 Kč 
a krmné 1 kg/2 Kč. Řepu, 1 kg/2 Kč. 
Tel.: 608 573 306.
■ Brambory na sázení a konzum, 
odrůdy Dali, Adéla a Marabel, dále 
ječmen a pšenici. Cena dohodou. 
Tel. po 17. hodině 566 544 576, 
607 299 168.
■ Starší funkční kotel na pevná 
paliva zn. Dakon 24 kW. Cena 
500 Kč. Tel.: 603 879 581.
■ Dětské kolo Autor, 1,5 roku 
staré, původní cena 6.300 Kč, nyní 
3.000 Kč. Tel.: 733 729 510.
Koupím
■ Plastovou nádrž na 1 000 litrů, 
náhradní lžíci na čelní nakladač 
HON, staré trámy. Tel.: 737 477 773.
■ Dřevěnou dětskou postýlku 
do 1.000 Kč i s matrací. Tel.: 
605 981 347.
■ Srovnávačku s protahem do 
šíře 50 cm. Tel.: 721 086 594.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Destu, nosnost 2,5–3,5 tuny. 
Tel.: 721 086 594.
■ 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. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti
■ Koupím byt 2+kk nebo 2+1 
s balkonem. Platba hotově. Tel.: 
604 320 136.

■ Prodej zahrady na Fajtově kopci. 
Cena 130 tis. Kč. Tel.: 777 636 157, 
Reality Vysočina.
■ Prodám pozemek s rodinným 
domkem ke zbourání v Bezděkově 
u Velké Bíteše. Cena 450.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodej rod. domu na ul. Vrcho-
vecká ve VM. Tel.: 777 636 157, 
Reality Vysočina.
■ Prodej bytu 3+1 v OV, na ul. 
Mírová ve VM. Tel.: 777 636 157, 
Reality Vysočina.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám RD ve VM ve vilové 
čtvrti, 5+1, zahrada, vhodný pro 
lékaře, veterináře. Cena dohodou. 
Tel.: 608 030 760.
■ Vyměním st. byt 2+1 za 1+1. 
Tel. v odpoledních hodinách 
733 729 510.
■ Prodej domu k bydlení i pod-
nikání v centru Křižanova. Tel.: 
777 636 157, Reality Vysočina.
■ Hledám ke koupi menší domek 
k rekreaci, chalupu, popř. pěknou 
chatu s pozemkem nejlépe v okolí 
Velkého Meziříčí, Křižanova, Bí-
teše, i jinde. Cena dle stavu do 1,5 
mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
Pronájem
■ Pronajmu řadovou garáž pod 
ul. Čermákova ve VM od 05/2009. 
Tel.: 732 850 136.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Hledám pronájem bytu 2+1 
nebo 3+1 na delší dobu bydlení. Tel.: 
736 190 088.
■ Pronajmu nový byt 3+kk v cen-
tru VM s parkováním ve dvoře. Tel.: 
732 850 136.
■ Pronajmu byt 1+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 739 865 466.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 
s možností odkupu nebo výměny za 
1+1 ve Velkém Meziříčí nebo Velké 
Bíteši. Tel.: 777 824 822.
■ Hledám podnájem v Měříně 
nebo okolí. Byt nebo RD. Prosím 
nabídněte. Tel.: 773 615 017.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, zateplený, nová okna, 
plyn topení, výtah, částečně vyba-
vený. Tel.: 733 107 489.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.

■ Koupím pěkný byt 2+1, 2+kk, 
výhradně s balkonem v hezkém 
prostředí. Platím hotově. Tel. 
po 16. hodině 776 378 273.

Různé

■ Hledám spolucestující Vel-
ké Meziříčí – Žďár nad Sázavou 
a zpět. Příjezd do ZR mezi 6.30 
a 8.30 (dle dohody), odjezd ze 
ZR nejdříve od 14.30, obvykle 
v 16.00 (dle dohody). Tel.: 
731 277 097.

■ Přenechám volná místa – Itálie 
3. – 12. 7. Cena 5.500 Kč, plná pen-
ze. Tel.: 723 305 070.
■ Doučím angličtinu. Jakoukoliv 
úroveň. Tel.: 731 074 097.
Daruji
■ Krásná roztomilá štěňata kří-
ženců, bílá s černými nebo hnědými 
fl íčky, jedno čistě bílé. 3 fenky a 3 
pejsci. Jen do dobrých rukou! Od-
běr v dubnu! Telefonujte včas. Tel.: 
774 195 212.

Harmonogram blokového čištění jaro 2009
Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených dnech 
od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech 
neparkovali na komunikacích a umožnili Technickým službám provést 
úklid, a to i na parkovištích.

 Datum Ulice
Středa 22. 4. Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd K Buildingu,
 příjezd k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Čtvrtek 23. 4. Palouky, Jestřabec, Fajťák, Loupežník

V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno v náhrad-
ním termínu, což je následující pondělí.                                        TS VM

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
na dobu určitou – zástup za MD a RD
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● vyšší odborné vzdělání sociálního směru, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, 

odborných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 7. 5. 2009 
do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Autoservis-Pneuservis
UBÁNEK

provádí plnění

KLIMATIZACÍ
již od 500 Kč

tel.: 566 544 266
mobil: 604 755 986, 737 125 792

více na 
www.autoservisurbanek.cz

Nové půjčky z EU!
Volejte 728 740 170 .

Zápis do mateřské školy ve Lhotkách
bude ve čtvrtek 23. 4. a v pátek 24. 4. 2009 vždy od 10 do 15 hodin.

Eva Součková

Posluchači nechtěli pustit 
Olympic z pódia

(Pok. ze strany 3.) Všichni jmenovaní po dvouhodinovém excelentním 
výkonu bez přestávky sešli po koncertu mezi fanoušky a ochotně se jim 
podepisovali nebo se s nimi fotili. A ba co víc, jednu sličnou mladou dámu 
Petr Janda neodmítl ani poté, co si řekla o polibek. I k našemu týdeníku byl 
velmi vstřícný a milý, když jsme mu položili pár otázek. Třeba na to, kolik 
koncertů odehrají. „V průměru tak 60 až 65 ročně, ale například vloni jich 
bylo 70,“ vypočítal Petr Janda s Milanem Broumem. Ve Velkém Meziříčí 
hráli několikrát, ale podle svých slov jim moc nevyhovovalo malé jeviště. 
„Však jsme před podpisem smlouvy posílali jejich agentuře rozměry našeho 
pódia, abychom se vyhnuli případným nepříjemnostem,“ doplnil za pořáda-
jící Jupiter club ředitel Mgr. Milan Dufek, „ale nakonec všechno proběhlo 
bez problémů. Na koncert jsme se pečlivě připravovali, neb nás trochu stra-
šil půl hodiny před zahájením zrušený koncert v Jihlavě. Měli jsme malinko 
obavy z namyšlených hvězd, ale přijela k nám parta vyzrálých a pohodových 
chlapů. Celá příprava koncertu ze strany našich organizačních pracovníků 
i týmu zvukařů a osvětlovačů byla naprosto profesionální, bezproblémová, 
podtržená skvělým vystoupením kapely.“ A jestli Petra Jandu baví hraní 
i po čtyřiceti letech? „Moc, čili pořád stejně,“ přiznal. Koneckonců je to 
na něm vidět a na koncertu to bylo i slyšet. Kytara je holt jeho celoživotní 
láska. A on se tím netají. „Jen musím častěji dobíjet baterky, takže hraju 
tenis a hodně spím,“ prozradil na sebe, kde bere ve svém věku tolik energie. 

Ještě podotkl, že ho atmosféra 
v Jupiter clubu mile překvapila, 
stejně jako reakce poslucha-
čů. Jen si nestihl prohlédnout 
město. „To je úděl snad všech 
muzikantů, obzvlášť v menších 
městech, kde nepřespáváme. 
Vidíme jenom sál a šatnu,“ po-
steskl si a s úsměvem se s námi 
rozloučil.

Text a foto: Iva Horká

Kamelotům pokřtil cédéčko
místní houslista Ladislav Krevňák

(Pokračování ze strany 3.) V rámci 
něho proběhl křest nového cédéčka 
Mořská sůl, kterého se zhostil 
nestor zdejší country scény, devě-
taosmdesátiletý Ladislav Krevňák 
z místní skupiny Weget. Nejenom 
jemu patřil dík od Romana Hor-
kého, ale také Mgr. Milanu Duf-
kovi z Jupiter clubu za uspořádání 
koncertu a ing. Petru Ostrému ze 
společnosti Agados za dlouhole-
tou podporu skupiny. Její členové 
diváky překvapili, namísto hladce 
oholených tváří přijeli vousáči. 
„Rozhodli jsme se, že se nebudeme 
během tohoto stodenního turné ho-
lit,“ vysvětli důvody kapelník. Ač 
tedy s nezvyklou vizáží – plnovou-

sem –, leč se stále skvělým drajvem, 
Horký zazpíval několik písniček 
z nového alba, včetně hitu V rákosí, 
ale třeba také tu pro svého tátu, či 
skladbu Julie. Tu psal dva a půl 
roku. Představil i duet Objímání 
stromů nazpívaný s Wabi Daňkem, 
který ale ve Velkém Meziříčí nebyl, 
tak zpívali Kameloti sami.

V závěru večera, který se protáhl 
až do druhé hodiny ranní, se pak 
ve hraní k tanci a poslechu střídali 
Stetsoni pod vedením Pavla Abesky 
se skupinou Weget s kapelníkem 
Jaroslavem Pavlasem.    Iva Horká

Více fotek najdete ve fotogale-
rii na www.velkomeziricsko.cz

Více fotek najdete
ve fotogalerii na 
www.velkomeziricsko.cz
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Blahopřání

KULTURNÍ AKCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

* * *

KINO JUPITER CLUB – DUBEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.
Středa 22. v 19.30 hodin
DENÍK NYMFOMANKY
Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimněj-
šími detaily svého šokujícího sexuálního života.
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna 
milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové muže 
a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech 
milostných eskapád se spoustou pikantních detailů. Posedlost se stále 
zvyšuje a proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou 
v luxusním privátním klubu. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku to-
hoto „povolání“. Erotické drama Španělska, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 18 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut
Čtvrtek 23. v 19 hodin
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
Film je vyprávěním očima malého chlapce o složité situaci 
a tíživé atmosféře počátku padesátých let, kdy docházelo k řadě 
závažných přehmatů, které vytvářely složité politické a společenské kli-
ma. Nehledě na tragičnost dějinných událostí prožívá hlavní hrdina Malik 
své dětství, které je víceméně šťastné, i když jeho matka po nocích pláče 
a jen sotva může uživit rodinu, protože otec odjel nechtěně na „služební 
cestu“. Snímek, jenž je jednou z nejpůsobivějších výpovědí o padesátých 
letech v totalitním světě, získal Zlatou palmu na mezinárodním fi lmovém 
festivalu v Cannes… Režie Emir Kosturica. Drama Jugoslávie, 1985. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 136 minut
Pátek 24., sobota 25. v 19.30 hodin
STRÁŽCI – WATCHMEN
Kdo bude strážit strážce?
Napínavé dobro-
družství se odehrá-
vá v Americe v roce 
1985, kde superhr-
dinové v kostýmech 
jsou běžnou součástí 
společnosti a kde se 
Hodiny posledního 
soudu, které sledu-
jí napětí mezi USA 
a Sovětským sva-
zem, stále více blíží 
půlnoci. Když je zavražděn jeden z nich, rozhodne se Rorschach, zatracený, 
ale o to víc odhodlaný strážce, odhalit komplot, který má zlikvidovat 
a zkompromitovat všechny dávné i současné superhrdiny. Dá dohromady 
původní protizločineckou jednotku, což je už jen skupina vysloužilých 
hrdinů, z nichž pouze jeden má opravdové nadpřirozené schopnosti. Ror-
schach narazí na rozsáhlé a znepokojující spiknutí, jehož kořeny vedou 
k jejich společné minulosti a mohou mít za následek katastrofi ckou budouc-
nost. Jejich úkolem je strážit lidstvo…, ale kdo bude strážit Strážce?
Akční sci-fi  horror Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 161 minut

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
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
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
 5. 5. přednáška Květnové události ve VM ve fotografi ích Ing. Antonín Dvořák
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. přednáška Kulakové na Velkomeziříčsku Mgr. Martin Štindl, PhD.

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.
Nevyzvednuté vstupenky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

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

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.

Pátek 24. 4., předsálí JC, 17 – 21 hodin

určeno pro žáky 12 – 15 let • Vstupné: 35 Kč

Jen jednou být zpátky světlem tvým
Umět zas ti vrátit hlas
Rozhoupat zvon
A najít tón
Co rozezněl vždy nás
Dnes by oslavil své 35. narozeniny 
náš milovaný syn 
Jiří Kučera.
Nestárne vedle nás už 15 let.
8. května 1994 odešel tragicky a bez 
rozloučení. 
Chybíš nám. Nezapomeneme. 

Dana Kučerová s rodinou

Dne 23. 4. 2009 uplyne osmé smut-
né výročí úmrtí paní
Marie Dvořákové
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

Těžko je zapomenout,
když slzy v očích stojí,
těžko je vzpomínat,
když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 26. dubna 2009 uply ne 
10. smutné výročí úmrtí paní
Marie Jonášové
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcera Lenka

a syn Martin s rodinami,
syn Michal, sestry Aloisie

a Květa s rodinami 
a bratr Jan Hladík.

Tichou vzpomínkou uctíme dne 
27. 4. 2009 desáté výročí úmrtí 
našeho manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana 
Jindřicha Blahy
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomíná rodina. 

Děkujeme panu MUDr. Jiřímu Šurdovi za včasné odeslání našeho 
tatínka Cyrila Pokorného na interní oddělení Nemocnice sv. Zdislavy 
v Mostištích. Také tamním lékařům a zdravotnímu personálu JIP – interna 
i ODD, rovněž LDN V. 
Nejen za úspěšnou léčbu a péči, ale také za přátelské klima, které tam 
panuje. Je dobře, že nemocnice sv. Zdislavy je v blízkosti města Velké 
Meziříčí a funguje i pro spádové obce. Také od pacientů z Brna jsem slyšel 
uznalá ocenění. Kdyby se naši někteří lékaři chovali jako naši někteří 
politici, byla by polovina národa po smrti. A postihy za špatná politická 
rozhodnutí nejsou. V těchto dnech je již náš tatínek v domácí péči, za což 
všem jmenovaným děkujeme.                            Svatopluk Pokorný, syn

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení 
divadelní sezony 2008–2009 pro skupinu O (platí pouze pro 
předplatné) se uskuteční ve středu 29. dubna 2009 od 19 hodin

Timberlake Wertenbakerová, drama,
překlad: Marie Procházková
Timberlake Wertenbakerová – rodem Američanka, která vyrostla ve Fran-
cii a žije v Británii – patří k nejúspěšnějším současným anglickým autorům.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!

Moravskoslezská křesťanská akademie
a Farnost Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na vyprávění a promítání

Jaromír Štětina
Ing. Jaromír Štětina (* 6. dubna 1943 v Praze) 
je český novinář, spisovatel a politik. Nejvíce je 
znám jako válečný reportér z oblastí bývalého 
Sovětského svazu a v současnosti jako bojovník 
za zákaz komunismu. Za svou práci obdržel v roce 
1997 Cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2004 byl 
za Stranu zelených zvolen do Senátu. 
Pátek 24. dubna 2009 v 17.30 hodin, kinosál 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí

& Jupiter club Velké Meziříčí,
Náměstí 16/18

Pozvánka na výstavu obrazů 
Heleny Puchýřové:
NÁLADY VYSOČINY
doplněná fi gurální keramikou 
Ladislavy Břečkové 

Otevřeno do 23. 4. 2009
pondělí – pátek
v době 8 – 16 hodin,
neděle 19. dubna 14 – 16 h.

Sponzoři:
Město Velké Meziříčí,
ORFIDEUS s. r. o., ALPA

VELKOMEZIŘÍČSKOVELKOMEZIŘÍČSKO

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 Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejz-
lík/Jan Meduna, Richard Trsťan
Jednotlivé vstupné: 240 Kč                                          Změna vyhrazena!

Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.
Pondělí 25. května 2009 v 19.30 hodin
AP – Prosper

www.divadlopalace.czwww.divadlopalace.cz      

Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dnes, 22. 4. 2009, vzpomínáme 
5. výročí úmrtí našeho milého man-
žela, tatínka a dědečka, pana 
Františka Sobotky
z Měřína.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

Dne 24. 4. 2009 oslaví své životní 
jubileum pan
Jiří Březka
z Pavlínova. 
Vše jen to na světě nejkrásnější, 
život plný radostí a splněných přání, 
zdraví, štěstí, lásku…

To vše a ještě mnoho nevyslove-
ného Ti k Tvému životními jubileu 
přeje manželka a děti s rodinami.
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KOPRETINA

1. 5. 2009 Netín
9. 5. 2009 Budišov

kavárna v pasáži IMCA • Do 30. 4. 2009

ARBOK • ABI GAIL • DOGA • Nightwish revival • ARAKAIN
20. 6. 2009

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH

5. ročník

Lhotecké setkání harmonikářů
27. 6. 2009 začátek v 15 hodin

výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na

do přírodního parku Balinské údolí na Den Země
v sobotu 25. dubna 2009 od 14 do 17 hodin.
Čeká vás příjemná procházka nádherným prostředím, nové obrazové 
panely rozšířené naučné stezky, ukázky živých organismů (ryb, dravců 
i bezobratlých) žijících v Balinském údolí, občerstvení v cíli trasy, drobné 
hry, soutěže pro děti a bohatý program (např. projížďka na gumových 
člunech po Balince, lanové aktivity a další). 
Trasa začíná u vstupu do Balinského údolí u silnice Velké Meziříčí – Uh-
řínov naproti odbočce k hotelu Amerika a končí v Balinách, odkud bude 
zajištěna doprava zpět do Velkého Meziříčí. Délka trasy přibližně 5 km.
Tyto akce fi nančně podpořilo ministerstvo životního prostředí.        -ja-

Centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí, Ostrůvek 288/2
Den země: pondělí 20. 4. – pátek 24. 4.
Středa: 9.00–15.30 tvůrčí dílna – pleteme košíky z papírového pedigu; čtvr-
tek: 9.00–17.00 keramická dílna – odléváme hrnečky a zvonečky z forem
Heslo kampaně: Chraňme zemi řemeslem našich předků, bez plastů 
a ftalátů, podporujme a udržujme zeleň v našem okolí. Kampaň se koná 
za podpory MěÚ Velké Meziříčí a kraje Vysočiny.
Úterý 21. 4. tvůrčí dílna rodičů a dětí; sobota 25. 4. Flora Olomouc; úterý 
28. 4 zavřeno; středa 29. 4. tvůrčí dílna rodičů a dětí

Kontakt: Zuzana Dvořáková, mob. 777 183 388, Martina Rosická, mob. 
604 952 990, http://www.zdar.caritas.cz                              Lenka Audy

V sobotu 25. 4. 2009 se uskuteční zájezd na FLORU OLOMOUC
Jarní zahradnické trhy

Autobus bude zastavovat: odjezd Velké Meziříčí, autobusové nádraží 
– v 7.00, Olomouc 9.00. Odjezd z Olomouce v 16.00. Na zpáteční cestě 
hodinová přestávka na občerstvení. Návrat v pozdních odpoledních 
hodinách. Objednávejte se na tel. čísle 604 952 990, 777 183 388.

Lenka Audy

Sk Mostiště pořádá pouťovou zábavu

v sobotu 25. 4. 2009 ve Vídni. 

Fajtův kopec
17. 7. – 18. 7. 2009

www.fajtfest.xf.cz

První dvoudenní
OPEN AIR festival
ve Velkém Meziříčí

X-CORE
HAZYDECAY
FOURT FACE
MAGMA HOTEL
MAWATAKI

SINDICK8
BAD VICTIM
SEPPUKA
DEVASTHATOR
FILTHYMINDS

Divadelní skupina
Křemen
vás zve

na komedii

v pátek 24. 4. 2009
v 19 hodin,

Katolický dům Křižanov.

Netradiční výstava
v Galerii synagoga

Od středy 29. dubna bude v Galerii synagoga zpřístupněna veřejnosti 
netradiční výstava spojená s programem zaměřeným na energetické a du-
chovní vnímání světa, hledání a uvědomování si svých vnitřních postojů 
a pocitů. Cílem této výstavy je seznámit širokou veřejnost s arteterapií a mu-
zikoterapií, poskytnout příjemnou formu relaxace a poznání sebe sama.

Pro mateřské, základní i střední školy (ale i pro další věkové skupiny, 
případně pro tělesně či mentálně postižené spoluobčany) je připraven 
speciální program arte a muziko dílna, jejichž výsledkem budou netradiční 
zážitky. V předsálí galerie vznikne výtvarné dílo, které děti a studenti 
vytvoří pod vedením terapeutky Svatavy Drlíčkové. 

Program pro skupiny se uskuteční vždy v 8, 9, 10 a 11 hodin v těchto 
termínech: čtvrtek 30. dubna; čtvrtek 7. května; čtvrtek 14. května; 
čtvrtek 28. května.

Na tento program, který bude vždy přizpůsoben dané věkové kategorii 
zúčastněných, je nutno se předem objednat na tel.: 566 522 773. 

Bližší informace můžete získat na www.muzeumvm.cz nebo v někte-
rém z příštích čísel Velkomeziříčska.                               

   Muzeum VM

Přednáška
na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
Středa 6. května 2009

v 18 hodin
Přednáší

Dr. Krejčík a Dr. Navrátil

Dne 30. dubna se ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí 
a Sborem dobrovolných hasičů Velké Meziříčí koná velkolepé pálení ča-
rodějnic v lokalitě Kunšovec. Pokud ještě nemáte na tento večer program, 
přijďte se s námi pobavit a podělit o nezapomenutelné zážitky.
Program: 18.00 – 19.50 „Rej čarodějnic“ – zábavný program pro děti 
i dospělé plný tance a soutěží pořádaný Domem dětí a mládeže Velké 
Meziříčí. Čarodějnické kostýmy a rekvizity vítány!
20.30 Slavnostní zapálení ohně a upálení jedné velmi zlé čarodějnice
20.40 Volná zábava Hudba a občerstvení je zajištěno.

 Srdečně vás všechny zvou pořadatelé. 

Výstava prací žáků
Základní školy
speciální a praktické
školy Březejc
Svět kolem nás
4. – 25. května 2009
Městská knihovna Velké Meziříčí
Poštovní 1392/22
Finančně podpořeno krajem Vysočina v rámci 
projektu „MY TO DOKÁŽEME“

Výstava prací žáků ZUŠ VM

Z pohádky do pohádky 
Výstavní síň městské knihovny do 24. 4. 2009

SVĚT POD KŮŽÍ
Galerie dvorek Křižanov do 30. dubna 2009

DÁMY MAJÍ PŘEDNOST
5. 6. Velké Meziříčí – Jupiter club, koncertní sál
18.00 – autorské čtení Petry Hůlové
19.30 – Eva Vrbková, Tatiana Vilhelmová, Lela Geislerová
 Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy

24. 6. Velké Meziříčí – Jupiter club, koncertní sál
19.30 – Duo Ardašev 
Sláva Vorlová: Šarády op. 32; Frédéric Chopin: Rondo C dur op. 73; 
Germaine Tailleferre: Jeux de plein air; Bohuslav Martinů: Tři české 
tance; Marguerite Roesgen-Champion: Trois Valses; Witold Luto-
slawski: Variace na Paganiniho téma; Maurice Ravel: Frontispice; 
Claude Debussy: Danse sacreé et Danse profane; Darius Milhaud: 
Scaramouche op. 165b

www.concentus-moraviae.cz

XIV.
Mezinárodní 
hudební
festival
13 měst
30. 5. – 27. 6. 2009

OVERHYPE
SIC.ENGINE
BROKEN SIGHT
SUNSET TRAIL

LADIES PARTY PRO DÁMY
Po velkém loňském úspěchu opět přijedou

RANGERS TEAMRANGERS TEAM
se svojí novou striptýzovou show

Pátek 29. 5. 2009 v 19.30 hodin

Stolová úprava • Vstupné: 150 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 

nebo na programovém oddělení JC

EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE
Ve dnech 5.–7. června 2009 připravuje Město Velké Meziříčí 3. ročník 

Evropského festivalu fi lozofi e, který je jedinou akcí svého druhu v ČR. 
Odbornými partnery festivalu jsou Filozofi cký ústav AV ČR a Filozo-
fi cká fakulta MU v Brně. Mottem festivalu je tentokrát fi lozofi cké téma 
„HARMONIE A CHAOS“. Tyto dva vzájemné protiklady můžeme cha-
rakterizovat, defi novat či popsat např. takto: Harmonie pochází z řečtiny 
(harmonía) a znamená „hodit se k sobě nebo spojovat“. Myšlenka harmo-
nie pochází od Pythagora. Obecně znamená soulad, souzvuk, souznění, 
spojení, správný poměr. Můžeme si ji také představit jako všudypřítomný 
základ řádu světa, který není zjevný na první pohled. Chaos se odvozuje 
z řeckého χαος a typicky označuje nepředvídatelnost. V metafyzickém 
smyslu jde o opak zákona a pořádku. V klasickém období starověkého 
Řecka chaos neznamenal „nepořádek“. Znamenal „primární prázdnotu, 
kosmický prostor“. Nepochopením lidí v raném křesťanství se postupně 
význam slova měnil na „nepořádek“.

Program bude zahájen v pátek odpoledne přírodovědnou přednáškou 
pracovníka hvězdárny v Ondřejově. Následovat by měla přednáška To-
máše Pfeiffera. Poté vystoupí se svým autorským čtením Petra Hůlová 
(Umělohmotný třípokoj) – držitelka ocenění ceny Magnesia Litera za 
prózu. Večer v rámci spolupráce s hudebním festivalem Concentus Mo-
raviae se uskuteční koncert Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy (Eva 
Vrbková, Tatiana Vilhelmová, Lela Geislerová).

V sobotu bude festival slavnostně zahájen na nádvoří zámku. Svou 
účast potvrdili: Dr. Nickl (Hannover), fi lozofové z FF MU Brno – prof. 
Jan Zouhar (A. I. Bláha o harmonii společnosti), doc. Radim Brázda 
(Objevování nebo konstrukce řádu?), prof. Josef Krob – děkan FF MU 
(Chvála chaosu), Mgr. Zdenka Jastrzembská (Harmonie a chaos jako 
nástroje vysvětlování a předvídání), prof. Josef Šmajs (K harmonii ve 
vztahu přírody a kultury), prof. Miloš Štědroň, z FÚ AV – Michael 
Hauser (Disharmonie), Kryštof Boháček (Éros a harmonie). Čekáme na 
potvrzení účasti prof. Halíka a Erazima Koháka. Festival již tradičně 
provází celá řada doprovodných akcí: např. divadelní představení pro 
děti (Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha), studentské představení 
z uskupení A.I.D.S., výstavy, Dětský den pod patronací DDM, fl oristické 
show Slávka Rabušice a další. S podrobným programem festivalu vás 
seznámíme v dalších číslech.       

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

Výherci v tipovací soutěži Sportovec města 
Redakce týdeníku Velkomeziříčsko uspořádala pro čtenáře u příležitosti 

vyhlašování nejlepších sportovců Velkého Meziříčí malou tipovací soutěž. 
Těmi, kteří se shodli se svým tipem s porotou, jsou Jaromíra Rybaříko-
vá, Marie Nemeškalová, Vladimír Rybařík, Drahomíra Havelková 
a obdrží od nás malý dárek.                                                              -red-

Starosta obce s majitelem pálenice v Kozlově vás srdečně zvou na

Kozlovský košt pálenek,
který se koná dne 25. dubna 2009 v objektu p. Rybníčka (původně státní 
statky) v Kozlově (naproti rozcestí do Kozlova – směrovky vás dovedou). 
Zahájení ve 14.30 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě. Vstup 
je povolen jen osobám starším 18 let. Přijďte ochutnat nejlepší pálenky 
ze širokého kraje! Bližší informace o dřívějších ročnících je možné taky 
najít na webových stránkách obce www. kozlov.cz

Bližší informace: O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodly odborné 
komise a již známe vítěze. Ofi ciální vyhlášení vítězů jednotlivých kate-
gorií a předání cen a diplomů proběhne přibližně v 15.30 hodin – přijďte 
včas. V ceně vstupenky obdržíte skleničku k ochutnávce, občerstvení 
(chléb, uzené, sýr, okurka), informační tiskoviny a výsledkovou listinu. 
Můžete ochutnat kterékoli vzorky dle vlastního výběru. Novinka: Letos 
bude hrát k poslechu i hudební skupina.                          Jaromír Plodek

Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko. 
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SPORTOVEC MĚSTA 2008

BASKETBAL 
MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

FOTBAL – MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS LHOTKY

HASIČSKÝ SPORTOVNÍ DEN

HÁZENÁ

KUŽELKY

(Pokračování ze strany 1.)
Dále Marek Smejkal coby zaklá-
dající člen oddílu karate a Petr 
Zezula jako zakladatel lyžování 
a ski klubu ve Velkém Meziříčí.

Večerem provázel ředitel Jupiter 
clubu Milan Dufek, který připo-
mněl hlavní účel setkání: „Dnešní 
anketa není pouze o výsledcích, 
ale je především přehlídkou spor-

Vítězství v anketě sportovec města 
posbíraly většinou dívky

tovních aktivit ve městě, které mají 
výchovný dopad hlavně na naši 
mládež. A vedení města věnuje 
sportu velkou pozornost.“Jeho 
slova dokládají fi nance, které město 
pro rok 2009 vyčlenilo pro sportov-
ní aktivity. Sportovní organizace 
letos dostaly 3,3 milionu korun, 
na síť dětských hřišť – projekt EU 
– jde 6,5 milionu korun a k tomu 

je nutno připočíst dalších 1,3 mi-
lionu korun pro technické služby 
na údržbu sportovišť – ledovou 
plochu, fotbalová hřiště či letní 
koupaliště.      Martina Strnadová

Organizaci ankety zabezpečily 
sportovní komise města, Jupiter 
club, Ateliér Michlíček. Finančně 
i materiálně anketu podpořilo 
Město Velké Meziříčí a sponzorsky 

se podílely Falco Computer, Hotel 
Jelínkova vila a Střední škola 
řemesel a služeb Velké Meziříčí. 
Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko.

Více fotografi í
z akce Sportovec města 2008 
naleznete ve fotogalerii na 
www.velkomeziricsko.cz a za 
týden v rozšířeném vydá-
ní tištěného týdeníku VM.

Krajská soutěž Vysočiny – 
nadstavba 9. – 16. místo

TJ Sokol Častrov B – Spartak 
Velké Meziříčí C
1494:1474 * 4:2
Votruba M. 387:394 Šimek J.
Lapka L.  364:358 Weiss V.
Fuxa J. 365:317 Mátl J.
Fuxová M. 378:405 Lavický A.
Sdružený krajský přebor dorostu
Slavoj Žirovnice A – Spartak 
Velké Meziříčí
1192:1034 * 3:1
Kožich J. 428:328 Žák J.
Dúška D. 398:316 Trnka J.
Melnikov O. 366:390 Mička J.
Na druhý tým tabulky jsme herně 
neměli, ale plánovaný dílčí bod 
dokázal uhrát Jan Mička.       -sta-

BK VM – Valosun Brno 42:23 
(18:14) a 34:33 (21:15)

OP starší minižákyně
V dalších domácích zápasech naše 
hráčky porazily tým Valosunu Brno 
v obou domácích zápasech.
Sestava týmu BK: Julie Ráčková, 
Katka Fikrová, Lenka Kožená, 
Katka Kryštofová, Petra Macková, 
Žaneta Žandová, Petra Sekničková, 
Klára Ubrová, Vendula Holubová, 
Dominika Syslová, Šárka Maštero-
vá, Hana Krčmářová, Verča Úlovco-
vá a Kristýna Čermáková. Trenéři 
Dan Ubr a Renata Dvořáková.  -rap-

Stolní tenis ve Lhotkách má za sebou 
již 19 sezon. V letošní sezoně lhotec-
ký klub eviduje 22 členů. Z nich se 
aktivně zapojilo do soutěží 20 hráčů 
v 5 mužstvech.
Lhotky A skončily v krajském pře-
boru 3. třídy na 10. místě z 12 
mužstev. Lhotky B vyhrály okres-
ní přebor 2. třídy a postupují do 
okresního přeboru 1. třídy. Lhotky 
C skončily v okresním přeboru 4. 
třídy na 4. místě. Družstvo Lhotek 
D se umístilo na 4. místě v okresním 

II. liga muži
TJ Sokol VM A – HC Zlín 28:28 
(14:12)
V 18. kole jsme hostili družstvo 
Zlína, jemuž momentálně patří 
v tabulce první příčka. Přijít se v so-
botu podívat na házenou se opravdu 
vyplatilo, zaplněná hala mohla 
sledovat skvělou podívanou.
Domácí začali výborně a přesnou 
střelbou ze spojek v úvodní pětimi-
nutovce „vyhnali“ brankáře hostí 
z branky. Náhradní brankář Zlína 
si vedl o poznání lépe a střelecké 
pokusy našich hráčů dobře četl. 
Soupeři se tak do 14. minuty poda-
řilo obrátit skóre ve svůj prospěch 
(14. min 5:7). Následoval další důle-
žitý moment prvního poločasu, kdy 
červenou kartu dostala levá spojka 
Zlína. Od té chvíle měli domácí opět 
navrch a po první půli odcházeli do 
šaten po bojovném výkonu s dvou-
brankovým náskokem. V druhé 
půlce zápasu jsme si udržovali 
náskok dvou až tří branek až do 41. 
minuty (20:18), kdy družstvo stře-
lecky táhlo především trio Matušík, 
Chlubna a Martin Kříbala. V tento 
moment ovšem soupeř vytáhl obra-
nu a osobně bránil R. Matušíka a T. 
Chlubnu. S ní si naši hráči dlouho 
nevěděli rady a soupeři se šňůrou 
čtyř branek podařilo otočit skóre 
(47. min. 20:22). Navíc byl přísně 
vyloučen Večeřa. V brance se nepří-
jemně zranil Stoklasa a opustil halu 
na nosítkách. Do branky místo něj 
nastoupil Kubát a i díky jeho výkonu 
se za bouřlivé podpory zhruba 100 
diváků opět podařilo vývoj zápasu 
zvrátit. Soupeři jsme dokázali opla-
tit čtyřbrankovou šňůru (56. min. 
25:23). V závěrečných dramatických 
minutách soupeř srovnal až v po-
slední minutě utkání ze sedmimet-
rového hodu. I přes nepřesný výkon 
rozhodčích byla nakonec dělba bodů 
asi spravedlivá.
Sestava: Stoklasa, Kubát – Matušík 
(8), Chlubna (6/1), Kříbala Martin 

(5), Večeřa (4), Konečný (2), Necid 
(1), Kaštan (1), Kříbala Pavel (1), Kří-
bala Petr, Homola, Živčic, Fischer

Divize muži
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Dolní 
Bojanovice 37:21 (17:13)
V prvním poločase naši hráči zapo-
mněli bránit a soupeři dali zdánlivě 
naději na možné zdramatizování 
zápasu. Druhý poločas byl ale již 
v režii našich, kdy starší soupeř již 
nestačil fyzicky, a domácí si s chutí 
zastříleli.                                -nav-

Divize mladší žáci
Sokol VM – KP Brno 7:6, 21:14 
(14:13), nájezdy 9:14
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (12), 
Pavliš (7), Janíček M. (5), Lečbych 
J. (3), Drápela V. (1), Fiala M., 
Svoboda F., Stupka T., Pažourek L. 
Trenéři Janíček, Živčic.

Divize starší žáci
Sokol VM – KP Brno 27:28 
(12:16)
Hráli: Horák P. – Pospíšil M. (7), 
Svoboda J. (6), Pavliš (6), Veselý 
J. (5), Juránek (2), Chlubna (1), 
Lečbych, Fiala. Trenéři Janíček, 
Živčic.
Východočeská divize minižactva 

– turnaj VM
DDM a Sokol VM – SHK Pardubice 
3:8, – Ledeč nad Sázavou 6:6, – 
Havlíčkův Brod B 12:7, – Žirovnice 
10:6.

Pořadí:
1. Pardubice 32:13 8
2. Ledeč nad Sázavou 29:13 5
3. Velké Meziříčí 31:27 5
4. Havl. Brod 19:29 2
5. Žirovnice 10:39 0
Hráli: Šabacká Jarmila – Závišková 
Kateřina (18), Koudelová Eliška 
(7), Uchytilová Agáta (4), Trnka 
Tomáš (1), Pavlíčková Tereza (1), 
Zezulová Denisa, Buchtová Eliška, 
Buchta Dominik, Singerová Klára, 
Kratochvíl František. Trenérka 
Ilona Závišková                   -záv-

Program:
Sobota 25. dubna 11.00 hodin 
I. liga mladší dorostenky Ostrava 
Zábřeh

MSDD
SK Uherský Brod – FC VM st. 
dorost 2:1 (1:0)
Rozhodčí: Ogrodník V. – Spěvák, 
Kotačka. Střelec: Smejkal E. (74.). 
Sestava: Pokorný – Mucha (72. 
Horký), Kerouš, Z. Večeřa, Nožič-
ka – Kozuň, Budzinský, Smejkal, 
Liška – Denev (75. Vítek), Koníř
V Uherském Brodě se náš tým 
nakonec porazil sám po individu-
álních chybách.
První poločas začal naším velkým 
tlakem a několika šancemi, které 
jsme neproměnili. Kluci výborně 
kombinovali a zakládali protiútoky 
přes křídelní prostory. Bohužel nám 
scházela jen lepší koncovka. Zato 
jsme se dopustili několika chyb, 
z nichž brankářova skončila gólem 
do prázdné branky. Nato přišly 
další naše neproměněné šance. Do 
druhého poločasu nastoupil náš tým 
s odhodláním vyrovnat, popřípadě 
otočit stav utkání. Bohužel, po 
hrubce obrany a brankáře přišel 
druhý gól do naší brány. Ve druhé 
půli se hra tak trochu vyrovnala, 
ale naše šance ožila až v 74. minutě, 
kdy střídající Horký poslal centr 
do vápna na Smejkala, a ten po 

kličce snížil do prázdné branky na 
konečných 2:1.
FC VM st. dorost – FK Havlíčkův 
Brod 3:1 (2:1)
Branky: 2× Koníř (8. a 86.), Bud-
zinský (34.). Rozhodčí: Rosický 
P. – Burian V., Čech M.
Sestava: Simandl – Mucha, Ke-
rouš, Z. Večeřa, Nožička – Liška 
(82. Vítek), Smejkal, Budzínský, 
Kaminaras (46. Kozuň), Denev (89. 
Dočkal), Koníř (86. Horký)
Náš tým se dočkal v 8. min. Liš-
ka poslal vysoký centr do vápna 
a na odražený míč naskočil Koníř 
a hlavou otevřel skóre. Ve 34. za-
hrával náš tým pokutový kop ze 
středu vápna dobře sehraný signál 
Smejkal – Kerouš – Budzinský 
a míč skončil v síti posledně jme-
novaným. Hosté měli první šance 
až v závěru poločasu. Následně ve 
45. skórovali z dvaceti pěti metrů 
po našem nedůrazném presování. 
V 86. minutě dokonal osud utkání 
Koníř svou druhou brankou, kdy 
zakončil po pěkném centru Smejkal 
do vápna pravou nohou. Náš tým 
si vítězství zasloužil, vytvořil si 
v zápase daleko více šancí a měl po 
celý zápas mírnou převahu.    -sme-

přeboru 5. třídy a Lhotek E v okresní 
soutěži na 5. místě ze 6 mužstev.
Na snímku členové lhoteckého klu-
bu stolního tenisu. Horní řada zleva: 
Chylík Aleš, Krčál Ondřej, Rössler 
Josef, Konečný Petr, Kupka Vítěz-
slav, Kupka Marek, Lavický Pavel; 
dolní řada zleva: Nevrtal Zdeněk, 
Luboš Marek, Dufek Pavel, Špaček 
Milan, Večeřa Zdeněk, Musil Milan 
a Nevrtal Tomáš. Zbývajících 8 
členů Lhotecké klubu na fotografi i 
chybí.                       Text a foto: -pl-

Sbor dobrovolných hasičů ve Vel-
kém Meziříčí si vás dovoluje pozvat 
2. května 2009 na sportovní odpo-
ledne a soutěžní noc na Náměstí 
ve Velkém Meziříčí. Od 14 hodin 
začnou předvádět svoje dovednosti 
nástupci myšlenky zakladatele 
SDH Velké Meziříčí Tita Kršky. 
Pro zájemce bude také zpřístupněna 
velkomeziříčská věž ke zhlédnutí 
provádění disciplíny z ptačí per-
spektivy.
Ve večerních hodinách vystř í-
dají hasičské mládí družstva žen 

a mužů, která budou usilovat o nej-
lepší čas v téže disciplíně požárního 
sportu. Soutěží ve Velkém Meziříčí 
odstartuje 14. ročník seriálu žďár-
ské ligy v hasičských dovednos-
tech a disciplínách. Občerstvení 
bude zajištěno v prostoru náměstí. 
Zároveň se omlouváme občanům 
bydlícím na náměstí za zvýšenou 
hladinu hluku v době soutěže a upo-
zorňujeme na uzavírku náměstí 
v uvedený den od 12 do 1 hodiny 
po půlnoci.

Starosta SDH VM

Naše béčko tentokrát lehce vy-
hrálo, kdežto áčko mělo velké 
problémy v Rovečném a vůbec nás 
nepotěšilo. Náš dorost měl volno, 
a tak se nemohl představit. Ale 
má dobré hráče. Přípravka začíná 
až 3. května, ale už se na ty naše 
úspěšné fotbalisty těšíme, protože 
hrají nejen svým tělem, ale i svým 
zatím malým srdíčkem.
Osová Bítýška B – Bory B 0:4 (0:1)
Rovečné – Bory A 4:3 (2:2)  -ochr-

Otto Doležal, vyhodnocený v kategorii zvláštní ocenění, předává pohár vítězce v kategorii jednotlivců nad devate-
náct let – skikrosařce Jitce Šitkové, přihlíží druhý oceněný fotbalista František Pokorný.    Foto: Martina Strnadová

V kategoriích do dvanácti a patnácti let byli vyhodnoceni všichni bez 
pořadí. Na snímku zleva Adam Čermák motokros, Vendula Holubová 
basketbal a Martina Homolová atletika.         Foto: Martina Strnadová

Soutěž mladých hasičů a 39. ročník 
Memoriálu Jaroslava Vaňka

Jednotlivci do 12 let – bez pořadí
Veronika Čamková (lyžování), 
Adam Čermák (motokros), Vendu-
la Holubová (basketbal), Martina 
Homolová (atletika), Petr Chytka 
(sportovní střelba – vzduchovka), 
Jaroslav Juda (hokej), Hana Kra-
tochvílová (atletika), Tereza Neu-
manová (lyžování), Jiří Novotný 
(lyžování), Markéta Partlová (há-
zená), David Pavliš (házená), Lukáš 
Pololáník (fotbal), Matyáš Pospíšil 
(motokros), Hynek Ráček (fotbal), 
Petr Slabý (hokej), Patrik Stupka 
(motokros), Klára Ubrová (basket-
bal), Lukáš Vokurka (fotbal)
Jednotlivci do 15 let – bez pořadí
Karolína Bednářová (lyžování), 
Jiří Havlíček (atletika), Michaela 
Charvátová (handicap sport), Jan 
Kampas (stolní tenis), Jakub Kučera 
(hokej), Jiří Polanský (fotbal), Ivana 
Salašová (házená), Petra Syslová 
(basketbal), Matěj Uchytil (volej-
bal), Iveta Zelená (sportovní střelba 
– vzduchová puška, malorážka)

Jednotlivci do 19 let
1. Barbora Laňková (motokros), 2. 
Lucie Komínková (páka), 3. Petr 
Troščák (hokej), další ocenění Deni-
sa Hladíková (házená), Petr Holánek 
(atletika), Slávka Kamanová (malo-
rážka), Jiří Košut (karate), Zdeněk 
Málek (volejbal), Nikola Rapušáková 
(basketbal), Eduard Smejkal (fotbal)

Jednotlivci nad 19 let
1. Jitka Šitková (skikros), 2. Franti-

šek Pokorný (fotbal), 3. Jan Coufal 
(handicap sport), 4.-5. Jiří Bradáč 
(páka) a Petr Stupka (motokros)
Družstva do 12 let – bez pořadí

Mladší žáci A (fotbal), přípravka 
roč. 1999 (fotbal)
Družstva do 15 let – bez pořadí

Starší žáci A (fotbal), starší žákyně 
(basketbal), starší žáci (stolní tenis), 
mladší žáci (volejbal)

Družstva do 19 let
1. mladší dorostenky (basketbal), 
2. starší dorost (fotbal), 3. junioři 
(volejbal), 4. kadeti (volejbal)

Družstva nad 19 let
1. muži A (fotbal), 2. muži A (há-
zená), 3. smíšený tým (páka), 4.–7. 
handicap curling, ženy SDH Velké 
Meziříčí (hasičský sport), ženy 
SDH Lhotky (hasičský sport), 
A tým (stolní tenis)

Odchovanci
Pavel Ambrož (hokej – HC Rebel 
Havl. Brod), Jan Barák (volejbal – 
Volleybal.cz Kladno), Kamil Běhou-
nek (atletika – Spartak Třebíč), Anna 
Gebre Selassie (házená – DHK Zora 
Olomouc), Theodor Gebre Selassie 
(fotbal – Slovan Liberec), Lukáš Hor-
ký (házená – HC Zubří), Petr Peňáz 
(atletika – Sokol Kolín), Michal Po-
lák (fotbal – 1. FC Brno), Ondřej Poul 
(házená – TJ Sokol Nové Veselí), 
Petr Weis (hokej – HS Třebíč), Mar-
tina Požárová (fotbal – Start Jihlava)

Trenéři
Tomáš Mička (páka), Libor Smejkal 

(fotbal), Vincenc 
Záviška (házená), 
Stanislav Kaman 
(hasičský sport)
Zvláštní ocenění

P ř e my s l  B d i n -
ka (páka), Ot to 
Doležal (fotbal), 
František Dvořák 
st. (stolní tenis), 
Ma rek Smejka l 
(karate), Petr Zezu-
la (lyžování) – na 
snímku vlevo s Lu-
kášem Sobotkou.

Sportovec města 2008 – výsledky
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VOLEJBAL

HÁZENÁBASKETBAL

FOTBAL

Dorostenky vítězkami soutěže
Sokol Lanžhot – BK VM 42:58 
(23:24) a 40:62 (21:32) 

Finálová skupina OP
mladších dorostenek

Mladší dorostenky BK zvítězily 
v silně obsazeném oblastním pře-
boru, což byla soutěž třech krajů – 
Jižní Moravy, Vysočiny a Zlínského 
kraje. Soutěže se zúčastnilo osm 
týmů ze Zlína, Brna (Gambrinus 
a Valosun), Lanžhotu, Tišnova, 
Jihlavy, Ratíškovic a také BK Velké 
Meziříčí. V posledním dvojzápase 
musely velkomeziříčské basket-
balistky zvítězit alespoň jednou 
na horké půdě v Lanžhotě. Kdyby 
naopak oba zápasy naše hráčky 
prohrály, tak by v soutěži triumfoval 
domácí tým, i když do všeho ještě 
mohl vstoupit brněnský Gambrinus. 
Po velkém boji se povedlo zvítězit 
už v prvním zápase, a to dokonce 
rozdílem 16 bodů. Rozhodující trhák 
se povedl v necelých čtyřech minu-
tách v průběhu třetí čtvrtiny zápasu, 
kdy náš tým ze stavu 33:29 odskočil 
na 45:29. Touto šňůrou dvanácti 
bodů se odpor soupeře defi nitivně 
zlomil. Do druhého zápasu nastou-
pily naše hráčky trochu vlažněji, ale 
postupem času se staly dominantní 
a tentokrát bez nervů si pohlídaly 
vedení. Zápas skončil rozdílem 22 
bodů v náš prospěch.
Sestava týmu BK: Radka Vaďuro-
vá, Zdena Kupská, Jana Kupská, 
Lucka Mikulová, Katka Grandičo-
vá, Áňa Kamanová, Niki Rapušá-
ková, Terka Sojková, Petra Syslová 
a Verča Kryštofová, trenér Tomáš 
Rapušák.
Celkové pořadí fi nálové skupiny:
1. BK Velké Meziříčí 12 9 3 717:612 21
2. Gambrinus Sika Brno  12 7 5 670:690 19
3. Sokol Lanžhot 12 5 7 646:650 17
4. PROTON Zlín 12 3 9 694:775 15

Na závěr bych chtěl doplnit několik 
statistických údajů. V této soutěži 
odehrál tým dorostenek 24 zápasů, 
19 zápasů dovedl do vítězného 
konce a jen pětkrát odešel poražen. 
Tým BK vstřelil celkem 1525 bodů 
a inkasoval 1114 bodů, což znamená 
průměrné skóre na zápas 64:46 
v náš prospěch. V týmu nastoupilo 
k zápasům celkem 15 hráček, 
z nichž pouze Tereza Sojková na-
stoupila ve všech zápasech. Chtěl 
bych poděkovat všem hráčkám za 
odvedené výkony v celé sezoně 
a popřát hodně štěstí do dalších let, 
aby je vždy provázelo štěstí a zdra-
ví, aby jim vydržela energie a chuť 
dále se věnovat této hře, i přes velké 
zatížení a tlak ve školách, které 
navštěvují.
V této soutěži nastoupily v týmu 
BK Velké Meziříčí tyto hráčky: 
kapitánka Nikola Rapušáková, Te-
reza Sojková, Zdena Kupská, Lucka 
Mikulová, Radka Vaďurová, Jana 
Kupská, Anna Kamanová, Jasna 
Rapušáková, Lucie Nováková, Pe-
tra Syslová, Kateřina Grandičová, 
Veronika Kryštofová, Petra Vrá-
nová, Zuzana Fňukalová a Dagmar 
Zezulová.
Tímto vítězstvím si tým mladších 
dorostenek vybojoval právo na 
účast v kvalifi kaci o ligu starších 
dorostenek. Účast v kvalifikaci 
o ligu mladších dorostenek si již 
vybojoval tým starších žákyň, které 
i před posledními zápasy v sobotu 
s Tišnovem z první příčky nemůže 
nikdo sesadit.

Nejbližší program:
Starší žákyně:

25. 4. BK Velké Meziříčí – SKB 
Tišnov, 10.00, 12.00, doma (tělo-
cvična ZŠ Školní)

Starší minižákyně
26. 4. BK Velké Meziříčí – SKB 
Tišnov, 10.00, 12.00, doma (tělo-
cvična ZŠ Školní)                  -rap-

MSD sk. D
FC VM – Žďas Žďár 0:0
Rozhodčí: Kolář – Volf, Hrůza, 
delegát J. Petřivý st., ŽK Berka 
(52.), Kratochvíl (59.) – Heide (17.), 
bez ČK. Diváků 502. Sestava FC 
VM: Trnavský – Hort, P. Mucha, 
Brychta, J. Krejčí – Dufek (71. Ka-
rásek), Pokorný, Berka (60. Loup) 
– Durda, L. Němec – Kratochvíl. 
Hosté: Pospíchal – Raška, Sysel, 
Litochleb (56. Mašek) – Otoupalík 
– Hirsch, Bratršovský, Heide, Bureš 
(90. Vomela) – Procházka, Zedníček 
(60. Uchytil).
Vstup do utkání vyšel Meziříčským 
slibně. Už ve 3. min. kopal L. Němec 
roh, bezpečně našel Brychtu, ale míč 
z jeho hlavy jen olízl břevno. Aby 
řeč nestála o dvě minuty nato se L. 
Němec proháčkoval do blízkosti 
šestnáctky Žďasu, prohodil míč 
na Kratochvíla, jenže vše skončilo 
pádem vybíhajícího Pospíchala pod 
nohy domácího hrotu. Nedlouho 
poté unikl znovu L. Němec svým 
strážcům podél rohové lajny, naser-
víroval míč Durdovi, ale ten místo 
prázdné branky trefil bránícího 
hráče a následná střela z druhé vlny 
šla mimo. I v následujících minutách 
byla územní převaha domácích 
evidentní, jenže v rozhodujících fi -
nálních fázích jinak utěšeně rozehra-
ných akcí chyběla přesnost, rozvaha 
a někdy i včasná nabídka pohybem 
bez míče. V závěru první půlhodiny 
se hostům podařilo srovnat krok, 
i když více ze hry měl pořád Velmez. 
V závěru poločasu chybovali domácí 
ve středu hřiště, ale naštěstí pro ně 
smrtící výpad Ždasu zastavil od-
mávaný ofsajd. Ani po přestávce se 
obraz hry příliš nezměnil. V 54. po 
Dufkově akci v šestnáctce soupeře 
zbyl na Meziříčské jen roh a o osm 

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Veselí nad Moravou 
18:19 (6:6)
Souboj aktuálně desátého a osmého 
celku prvoligové tabulky přinesl 
více bojovnosti než házenkářského 
umění. Oba celky často chybovaly 
ve zdlouhavé rozehrávce, utápěly 
se ve vlastních chybách. Největším 
problémem byla přesnost zakončení 
střeleckých pokusů (9. min. 2:3, 21. 
min. 3:4). Hostující tým držel ve ve-
dení velmi dobrý výkon brankářky, 
o nejtěsnější náskok přišly Veselské 
až po šťastné trefě domácích v po-
slední minutě velmi nudné úvodní 
části souboje. Po změně stran se po-
někud zlepšil ospalý výkon soupeřů. 
Zejména domácí celek nastartovalo 
úspěšné zvládnutí „zajímavého“ 
trojnásobného oslabení, zvýšil bo-
jovnost a začal lépe kombinovat (9:7, 
12:10, 17:15). Dvoubrankový náskok 
si držel až do 58. minuty, kdy po 
přísném rozhodnutí rozhodčích byl 
nařízen sedmimetrový hod a utká-
ní jsme navíc dohrávali i o jednu 
hráčku méně. Nekoncentrovanost 
v obraně nás pak stála těžce „vy-
dřený“ náskok. Soupeřky následně 
přesným zásahem získaly nejtěsnější 
vedení, které i přes naši půl minuty 
trvající enormní snahu dokázaly 
ubránit. V domácím celku snesou 
přísnější měřítko snad jen výkony 
Patriky Hammerové, střelkyň Moni-
ky Kratochvílové a Nikoly Rousové. 
7 m – hody 6/6:8/6, vyloučení 5:1.
Hrály: Babáčková, Simandlová – 
Kratochvílová M. (9/6), Rousová 
(4), Hammerová P. (2), Závišková I. 
(1), Bártová (1), Svobodová (1). Sa-
lašová, Necidová S., Necidová Kr. 
Trenéři ing. Záviška, R. Vidláková.

II. liga ženy
Sokol VM – Veselí nad Moravou 
B 29:25 (13:14)

Záloha nejlepšího českého interli-
gového týmu po základní části W. 
H. I. L. i přes minimální počet hrá-
ček dokázala těžit z naší nedůrazné 
obrany a nepřesností v útočné hře. 
Nejtěsnější náskok si pak soupeřky 
udržely až do poločasové pauzy. Po 
přestávce se podařilo v rozmezí 38. 
– 48. minuty díky zlepšené střelec-
ké potenci našich spojek Hrůzová, 
Hublová, Mejzlíková vytvořit si 
rozhodující náskok (17:18, 25:18). 
Po zbývající hrací dobu dokázaly 
Velkomeziříčské již udržovat vy-
budovaný náskok a utkání dohrát 
do vítězného konce. Stínem utkání 
byla nepříjemná zranění ramene 
Radky Vidlákové a ruky Hany Hub-
lové, kterým touto cestou přejeme 
brzké uzdravení. 7 m – hody 4/4:3/3, 
vyloučení 1:1.
Hrály: Lavická, Zelníčková – Hrů-
zová (7), Hublová (7), Plachetská 
(5/4), Mejzlíková K. (5), Vidláková 
R. (2), Fischerová (2), Hladíková D. 
(1), Pacalová. Trenér ing. Tvarůžek. 

-záv-
Tabulky:

II. liga ženy
 1. HC BRITTERM Veselí 12 8 0 4 307:284 16

 2. Sokol Velké Meziříčí 12 7 1 4 345:330 15

 3. SK UP PRIOR Olomouc 10 7 0 3 260:224 14

 4. TJ Sokol Poruba B 10 7 0 3 266:262 14

 5. Tatran Bohunice 11 5 1 5 274:266 11

 6. TJ Sokol Karviná 11 5 0 6 280:253 10

 7. SHK Kunovice 12 5 0 7 307:318 10

 8. KH Orel Paskov 12 0 0 12 243:345 0

I. liga mladší dorostenky
 1. HC Zlín 16 14 0 2 425:332 28
 2. SHK Kunovice 17 13 0 4 459:379 26
 3. DHK Zora Olomouc 16 13 0 3 425:348 26
 4. Sokol Ostrava Zábřeh 16 10 0 6 433:338 20
 5. TJ Sokol Poruba 17 9 2 6 417:407 20
 6. TJ Jiskra Otrokovice 16 8 2 6 429:361 18
 7. Tatran Bohunice 16 7 1 8 389:362 15
 8. SK HC Železárny Veselí 18 7 0 11 383:405 14
 9. TJ Sokol Karviná 18 4 1 13 352:423 9
10. TJ Sokol Velké Meziříčí 17 3 2 12 356:453 8
11. SK UP PRIOR Olomouc 17 0 0 17 281:541 0

V sobotu zahájila juniorská volej-
balová mužstva v nejvyšší republi-
kové soutěži poslední kolo play-off 
boje o celkové umístění. Naše 
želízka v ohni přivítala na domácí 
palubovce nováčka letošního roč-
níku, celek ze severomoravského 
Nového Jičína. V základní části 
mají s tímto soupeřem vyrovnanou 
bilanci, na severní Moravě nejprve 
3:1 zvítězili, pak stejným poměrem 
prohráli, v odvetě na domácí palu-
bovce nejprve podlehli 2:3 a druhý 
zápas 3:0 vyhráli. Dal se proto 
očekávat vyrovnaný souboj. První 
zápas tomu příliš nenasvědčoval, 
zato ten druhý…
Sp. VM – TJ Nový Jičín 3:0 (21, 20, 
13) a 3:2 (-19, 21, 18, – 18, 24)
První zápas se hrál po dohodě se 
soupeřem až ve 14 hodin, a tak si 
kluci dopoledne ještě lehce zatréno-
vali. Nebyl to určitě špatný nápad, 
protože zahájili netradičně ve vel-
kém stylu a vcelku bez potíží vy-
hráli první set. Jedinou kaňkou byla 
rychlá ztráta vedení 15:10 – 15:16. 
Přesto přesvědčivě získali první set 
a soupeř šel od těchto okamžiků vý-
konnostně dolů. Třetí set se nakonec 
stal pouze povinností.
Zato ve druhém klání se děly věci. 
Soupeř vlétl do zápasu jako uragán, 
nepustil náš celek vůbec do vedení 
a přitom určitě nelze říci, že by se 
o to naši hráči nepokoušeli. Druhý 
set se stal předzvěstí následujících 
chvil. Klukům se dařilo hlavně na 
servisu a vytvořili si luxusní náskok 
deseti bodů – 19:9, v koncovce však 
byli rádi, že jim soupeř pomohl 
vlastními chybami k zisku setu. 
Třetí set byl náš od začátku až do 
konce a nic nenasvědčovalo dra-
matu, který se měl odehrát. Soupeř 
hrál jako o život a dlužno přiznat, že 
svoje kvality určitě má. Ve čtvrtém 
setu je předvedl nadmíru. Ze stavu 
4:4 se „utrhl“ na 5:10 a s tímto ná-
skokem se dostal i přes maximální 
snahu našeho celku až k vyrovnání 
na 2:2. To však ještě nebylo zdaleka 
vše. Rozhodující pátý set byl bitvou 

od prvního do posledního míče, 
bitvou, která v mnoha ohledech 
vyvolala vzpomínky na obdobné 
mače minulosti s Troubkami, Duk-
lou Liberec, USK Praha, či Hradcem 
Králové. Soupeř byl stále o krok 
napřed, 3:6, 9:12, 11:13 a zdálo se, 
že si zaslouženě připíše vítězství. 
Vybojoval si také první mečbol – 
13:14. Neproměnil. Potom se výhoda 
dostala na naši stranu 15:14, do 
konce však ještě bylo v tuto chvíli 
hodně daleko. Obě mužstva se rvala 
o každý míč, „ulívky“ přestaly fun-
govat a bodovky fungovaly jenom 
při maximální razanci. Soupeř měl 
po našem epizodním mečbolu za 
stavu 15:14 šest možností zápas 
ukončit, naši se dostali do vedení až 
za stavu 22:21, ani oni si však s vý-
hodou neporadili napoprvé. Kluci 
ze severní Moravy si v konečném 
součtu připsali 8 možností k ukon-
čení zápasu, naši hráči měli naproti 
tomu pouze čtyři, přičemž tu pátou 
dokázali využít. Sobotní podvečer 
v tělocvičně u kostela opravdu ne-
byl pro kardiaky. O to větší radost 
pochopitelně vytryskla na naší 
polovině po závěrečném míči. Před-
pokládám navíc, že z pohledu celé 
série o sedmé místo to bylo hodně 
cenné vítězství. To konec konců 
potvrdil i Petr Juda: „Po prvním, 
poměrně jednoduchém zápase jsem 
předpokládal, že se bude druhý hrát 
na pět setů. Jičíňáci jsou již pověstní 
tím, že druhý zápas hrají mnohem 
agresivněji a předvedli to i dnes. 
Pátý set je vždycky tak trochu sázka 
do loterie, většinou rozhoduje větší 
drzost a menší počet chyb. Jsem po-
chopitelně rád, že jsme vyhráli oba 
zápasy a věřím, že rozhodneme již 
u soupeře. Tam to mohou být úplně 
jiné zápasy.“
Hráli: Šimek, Málek, Vašíček, 
Kučera, Žikeš, Vrána, Kliment, 
Trojan, Dvořák, Kameník, Veselý, 
Uchytil
Ostatní výsledky: fi nále Brno – 
Praha 3:0 a 3:1, o třetí místo Ústí n. 
Labem – Dukla Liberec 3:1 a 3:0, 
o páté místo Příbram – Č. Budějo-
vice 3:0 a 1:3                            -kon-

minut později opět Dufek sám proti 
Pospíchalovi neuspěl. To už ale 
hosté mezitím zahrozili brejkem 
s gólovým podtextem a vzápětí do-
mácí Loup přízemní střelou donutil 
hostujícího gólmana míč jen vyrazit, 
jenže Kratochvíl měl k němu příliš 
daleko. Velmezu jeho bušení do vrat 
ždárského valu odčerpalo hodně sil 
a ke slovu se stále častěji dostávali 
hosté. Jejich největší a hned dvojná-
sobnou šanci propásl v 86. Hirsch, 
když po výrazném přečíslení obrany 
Velmezu nastřelil jen tyč a následný 
volej branku Meziříčí minul. A když 
v poslední minutě nastavení Krato-
chvíl ve velké šanci ani tentokrát 
proti Pospíchalovi neuspěl, zůstalo 

tradiční regionální derby bez bra-
nek, a tím i bez vítěze.          -ber-
 1. Šardice 21 14 4 3 38:14 46
 2. Líšeň 21 14 3 4 42:17 45
 3. Hulín 21 12 6 3 38:14 42
 4. Třebíč 21 11 5 5 27:14 38
 5. Vyškov 21 11 4 6 35:24 37
 6. Žďár n. Sáz. 21 8 6 7 38:34 30
 7. Konice 21 9 3 9 30:40 30
 8. Rousínov 21 8 4 9 23:26 28
 9. Protivanov 21 8 3 10 23:22 27
10. Boskovice 21 7 4 10 22:37 25
11. Vikt. Otrokovice 21 6 6 9 31:29 24
12. Velké Meziříčí 21 7 3 11 26:37 24
13. Rájec-Jestřebí 21 6 5 10 22:30 23
14. Ždírec 21 6 3 12 21:34 21
15. Napajedla 21 3 7 11 20:39 16
16. Mohelnice 21 3 4 14 18:43 13

FC VM B – FC Náměšť n. Osl. 
5:1 (0:1)
Střelci: 54., 56., 84. Beran, 48. 
Souček, 86. Kafka – 15. Hošťálek. 
Sestava domácích: Invald R. – In-
vald D., Kružík, Střecha, Halámek 
– Jedlička (78. Smejkal L.), Souček, 
Trnka, Kafka – Beran, Krejčí P. (60. 
Netolický). Rozhodčí Petřivý.
Benfika začala v horkém letním 
odpoledni na umělé trávě katastro-
fálně. Alibistická, nepřesná hra bez 
pohybu nemohla aktuálně druhý 
celek soutěže ohrozit, a tak jen díky 
podobnému nepříliš produktivnímu 
pojetí soupeře vedla Náměšť o pře-
stávce jen nejnižším jednogólovým 
rozdílem, když se dorážkou po 

rohovém kopu prosadil exjihlavský 
kanonýr Hošťálek.
Po poločasovém mytí hlav nastoupi-
lo na rozpálenou umělku v domácích 
dresech zcela jiné mužstvo. Tři 
minuty po přestávce se důrazem na 
hranici šestnáctky prodral ke střele 
Souček a jeho technická rána levač-
kou, stejně jako před týdnem s při-
spěním tyče, přinesla vyrovnání. 
Hráči velkomeziříčské rezervy létali 
po trávníku jak ďáblové a Náměšťští 
najednou nevěděli, kde jim hlava 
stojí. V 54. minutě se po kombinač-
ní akci dostal ke střele Trnka, jeho 
střela se od břevna odrazila kolmo 
před brankovou čáru, ale tam už 
se prodral k dorážce Beran, poslal 
domácí do vedení a zahájil své ga-
lapředstavení. O dvě minuty později 
totiž důrazně zakončoval podruhé, 
když udělal z hostujících obránců po 
nebojácném průniku solné sloupy, 
v závěru pak nejenže dorazil zko-
prnělé hosty svou třetí brankou, ale 
opravdovou třešničkou na dortu byl 
v 86. minutě po jeho další křídelní 
akci nádherný centr levou nohou, 
na který stačilo dobře si naběh-
nuvšímu Kafkovi jen nastavit hlavu, 
aby stanovil konečné skóre utkání 
na (ne)populárního „bůra“. Ben-
fi ka tak dokázala na domácí půdě 
podruhé svoji kvalitu a kolektivní 
soudržnost, když znovu „otočila“ 
v zisk tří bodů jednogólové manko 
z úvodu utkání.
TJ Sokol Herálec (ZR) – FC VM 
B 1:2 (0:1)
Branky: 83. M. Ptaszek – 34. Sou-
ček, 48. Trnka. Sestava hostí: Ku-
čera – Invald D., Kružík, Střecha, 

Halámek – Jedlička, Souček, Hort, 
Kafka – Beran (70. Netolický), Trn-
ka (49. P. Krejčí). Rozhodčí: Pavlas 
– Servít, Sojka. Delegát: Žilka.
Benfika si od počátku vytvořila 
aktivní kombinační hrou územní 
převahu, proti houževnatě brá-
nícím domácím si ale vyložené 
šance nevytvářela. Herálec oproti 
tomu čekal na šance vzniknuvší po 
odkopech a rychlých protiútocích, 
ale i velkomeziříčská obrana si do-
kázala poradit. Tlak hostí postupně 
sílil a následovala studená sprcha 
v podobě dvou gólů, která Herálec 
naleptala. Pak přišel trest v podobě 
nenápadného individuálního průni-
ku kapitána domácích M. Ptaszka, 
který k úžasu všech přítomných 
vymetl z běhu, z pětadvaceti metrů 
a ještě ke všemu levačkou nechyta-
telně šibenici Kučerovy branky. Při-
pravil tak hostům desetiminutovku 
šílených nervů. Nutno říci, že vítěz-
ství našich barev bylo přes závěrečné 
extempore naprosto zasloužené a tři 
body odjely do Velkého Meziříčí 
zcela poprávu.                         -kre-
 1. Stará Říše 16 12 3 1 40:9 39
 2. Náměšť nad O. 17 9 5 3 40:28 32
 3. V. Meziřičí B 16 8 6 2 38:16 30
 4. Přibyslavice 17 7 7 3 28:15 28
 5. Rantířov 17 7 6 4 19:17 27
 6. Rapotice 16 7 5 4 37:27 26
 7. Bohdalov 17 8 2 7 23:21 26
 8. Třešť 17 8 2 7 31:30 26
 9. Budišov 17 6 4 7 28:29 22
10. Šebkovice 17 4 5 8 20:33 17
11. Křižanov 17 4 3 10 20:32 15
12. Kouty 17 4 2 11 20:31 14
13. Herálec (ZR) 16 4 1 11 21:45 13
14. Čáslavice 17 3 1 13 22:54 10

V obležení Žďárských Lukáš Berka.                                                                         Foto: Radovan Necid




