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

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

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

Administrativní pracovnice/podpora projektu
Požadavky:
– aktivní znalost anglického jazyka podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook, Power Point
– znalosti z oboru účetnictví – výhodou
– výborné organizační schopnosti, příjemné vystupování
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat
Nabízíme:
Dobré platové podmínky, práce v mladém a přátelském kolektivu, 
zaměstnanecké výhody.

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

Maturitní studium
SOU Jana Tiraye přijímá žáky do nově povoleného čtyřletého
maturitního oboru Mechanik – seřizovač 23-45-L/001 zakonče-
ného maturitní zkouškou.
Přijímací zkoušky se nekonají.
Školné se neplatí.

Střední odborné učiliště Jana Tiraye
Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš,
telefon/fax: 566 532 321
e-mail: info@sou-velkabites.com,
web: www.sou-velkabites.com

Dále nabízíme tříleté obory vzdělání 
zakončené výučním listem:
– 23-56-H/01 Obráběč kovů
– 65-51-H/01 Kuchař – číšník
– 29-54-H/01 Cukrář
– 69-51-H/01 Kadeřník
– 26-51-H/01 Elektrikář
– 66-51-H/01 Prodavač
– 36-67-H/01 Zedník
– 31-58-H/01 Krejčí
– 21-55-H/01 Slévač

Velkomeziříčsko oslavuje – vychází už 90 let!
Letos si připomínáme již 90 let ode dne, kdy spatřilo 
světlo světa první číslo týdeníku Velkomeziříčsko. 
Vyšlo v sobotu 1. března 1919 jako neodvislý kra-
jinský týdeník pokrokově-demokratický. Jeho vy-
davatelem byl Politický klub Velké Meziříčí a zod-
povědným redaktorem Bedřich Erbs. Tiskl se v tis-
kárně u Aloise Šaška ve Velkém Meziříčí v rozsahu 
osmi stran, ovšem stránky nebyly takového formátu 
jako ty dnešní, byly poloviční. Redakční poštu pod-
le archivních pramenů vedl Antonín Večeř. Týde-
ník si mohli čtenáři předplatit na celý rok za 8 ko-
run anebo si ho kupovali podle jednotlivých čísel 
za dvacet haléřů.
Vzhledem k tomuto významného jubileu jsme při-
pravili program pro všechny příznivce týdeníku 
Velkomeziříčsko.

Program oslav
Dárek pro inzerenty

Po celý měsíc březen probíhá akce Dárek pro in-
zerenty – objednáte si a zaplatíte minimální počet 
inzerátů a k tomu dostanete dárek – jeden i více in-
zerátů zdarma. Příklad: zaplatíte si dva větší inze-
ráty, a třetí dostanete zdarma. Bližší informace do-
stanete v redakci nebo na našich webových strán-
kách v nabídce inzerentům.
Propagační leták až do domu pro nové klienty
Tento propagační list se mnoha čtenářům dostane až 
domů, tedy i těm, kteří třeba ještě náš týdeník ne-
znají a nekupují si ho pravidelně. Roznášku propa-
gačního letáku do schránek obyvatelům okolních 
obcí provede Česká pošta a po Velkém Meziříčí ho 
na počátku března nabídnou kameloti – studenti 
s papírovými čepičkami na hlavách, vytvořenými 
z tištěné podoby týdeníku Velkomeziříčsko, kteří 
budou rozdávat tento leták zdarma.

Křížovka s tajenkou
o ceny pro čtenáře

Ve vydání týdeníku Velkomeziříčsko, které vychází 
4. března, najdete originální křížovku s tajenkou 
připravenou na míru pro náš týdeník, která leccos 
napoví o našich oslavách. Pokud se chcete jen tak 

pobavit, přejeme vám při jejím luštění hodně zába-
vy. Pokud ale chcete třeba ještě něco i vyhrát, za-
šlete tajenku do redakce do 13. 3., uveďte svoje jmé-
no a telefon a budete zařazeni do slosování o ceny. 
Výherci získají předplatné týdeníku VMsko na celý 
rok, vstupenky na divadelní či fi lmové představení 
a reklamní předměty našeho týdeníku. Proto si ne-
zapomeňte uvedené číslo na stáncích koupit.

Den otevřených dveří 
v redakci a v tiskárně 
pro všechny zájemce

Ve středu 11. března vás od 9 do 15 hodin zve-
me na den otevřených v redakci (sídlíme v Jupiter 
clubu, v prvním patře, Náměstí 17, Velké Meziří-
čí) a v tiskárně Karla Charváta (najdete ji v pasá-
ži IMCA na Náměstí 11, Velké Meziříčí). Při této 
příležitosti můžete nahlédnout pod pokličku toho, 
jak se dělají noviny v redakci, ale také, co násle-
duje po tom, když redaktoři články napíší, připra-
ví zrcadlo a předají materiály do tiskárny. Tam se 
noviny musí nejprve vysázet v DTP pracovišti, po-
tom putují do Třebíče na osvit a následně zpátky do 
Charvátovy tiskárny, kde je tiskaři vytisknou. Dal-
ší pracovníci je potom druhý den ráno musí zkom-
pletovat a připravit k distribuci. Poté už je rozvozci 
vezou do prodejen, kde si je mohou čtenáři každý 
týden ve středu koupit. Je pro vás připraven i ma-
lý dáreček v redakci.

Slavnostní setkání pro 
pozvané hosty

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

(Pokračování na straně 4.)

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

PANASONIC TX-32LXD80, LCD, 82 cm 15.990 13.990
PANASONIC TH-37PX8, PLAZMA, 94 cm 17.990 14.990
PANASONIC TH-42PX8, PLAZMA, 107 cm 17.990 15.990
PANASONIC TH-42PX80, PLAZMA, 107 cm 19.990 17.990
PANASONIC DMC-TZ5, foto 10× zoom 7.990 6.490

A další akční slevy na prodejně.

Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slovenských programů, 
ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, Prima, Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma

Město uspělo v programu pre-
vence kriminality a dostane fi nance 
na rozšíření kamerového systému 
ve Velkém Meziříčí. „Náš projekt 
byl čtvrtým nejlepším,“ podotýká 
místostarosta města Josef Komí-
nek. Díky tomu Velkomeziříčští 
z ministerstva vnitra získají tři sta 
padesát tisíc korun, k nimž přidají 
vlastní podíl ve výši devadesáti tisíc 
korun. To vystačí na pořízení dvou 
nových kamer. O umístění jedné 
z nich je již rozhodnuto. Bude osa-
zena na Rozkoši, která je z hlediska 
veřejného pořádku problematickým 
zákoutím. Letos tam budou navíc 
postaveny i nové veřejné toalety. 
„Druhá kamera bude buď na 
křižovatce u gymnázia, nebo bude 
dohlížet na oblast parkoviště a části 

obchvatu u Penny marketu,“ infor-
muje místostarosta Komínek.

V současné době zatím pořádek 
ve městě kontroluje sedm kamer 
rozmístěných přímo v centru na 
radnici a na budově Jupiter clubu. 
Další jsou na Ostrůvku, na Tře-
bíčské ulici, u hřiště v Čechových 
sadech, na světelné křižovatce při 
vjezdu na náměstí a u synagogy. 
Za fi nance z programu prevence 
kriminality, které město získalo 
v minulých letech, již bylo vybudo-
váno třeba i nové veřejné osvětlení 
v ulici Mlýnská. V budoucnu by 
další kamery mohly ohlídat i hlavní 
výpadovky z Velkého Meziříčí, jak 
vyplynulo z jednání zástupců města 
se státními i městskými policisty.

Martina Strnadová

Kamer bude víc

Zástupci vedení města Velké Meziříčí se v pondělí 16. února sešli se 
zástupci Policie ČR i městské policie, aby řešili bezpečnostní otázky 
zejména v oblasti dopravy, ale i další. Vzhledem k očekávaným akcím, 
kterými jsou nahlášené opravy na dálnici D1 v blízkosti Velkého Mezi-
říčí, lze letos očekávat další dopravní komplikace ve městě. Důvodem 
budou různá omezení provozu na dálnici kvůli výstavbě protihlukové 
stěny a opravě dálničního mostu, který je v blízkosti sjezdu z dálnice 
Velké Meziříčí východ, ve směru na Dolní Radslavice.

„My jsme v té souvislosti navrhovali nějaké omezení vjezdu vo-
zidel do města, ale policie nám říká, že to zajistit nelze,“ uvádí 
starosta František Bradáč a vysvětluje, „kdyby byl totiž uzavřen 
sjezd z dálnice ve Velkém Meziříčí, tak se vzápětí během velkého 
provozu vytvoří kolona a vozidla stejně budou sjíždět například už 
v Měříně. Takže se nic nevyřeší. Nelze zabránit tomu, aby do města 
auta z dálnice sjížděla.“ Nicméně přesto starosta jednal ještě s ře-
ditelstvím silnic a dálnic, aby zástupce města na případné jednání 
týkající se omezení provozu na D1 u Velkého Meziříčí přizvali.

Pořídí radary se záznamem
Další přínos k řešení dopravní situace ve městě by měly přinést radary 

na měření rychlosti. Město chce zakoupit čtyři radary i se záznamem, 
který by mohla využít policie. Měly by být osazeny na hlavních pří-
jezdových komunikacích do města, tedy na Jihlavské, na Karlově, od 
Mostišť a na obchvatu od Třebíče. „Na březnovém jednání zastupitelstva 
města proto navrhneme schválení rozpočtového opatření ve výši tří set 
padesáti tisíc korun, které by měly náklady na čtyři radary pokrýt,“ 
informuje František Bradáč.

Chtějí další kamery
Velkomeziříčským se také osvědčil kamerový systém, který hlídá 

pořádek ve městě. Proto jej stále postupně rozšiřují. (Blíže čtěte v článku 
vpravo.) „Policisté by chtěli, abychom kamerami osadili i některé výpa-
dovky z města,“ říká starosta. Trestnou činnost totiž často mají na svědo-
mí pachatelé, jež nejsou místní ani z okolí. Do Velkého Meziříčí přijedou, 
spáchají trestný čin a zase město opustí.     (Pokračování na straně 2.) 

Velkomeziříčští řešili bezpečnost města. Komplikace přinese D1

Hned dva druhy lyžařských 
závodů se v uplynulých dnech jely 
na sjezdovce na Fajtově kopci ve 
Velkém Meziříčí.

V jedněch změřili svoje síly ško-
láci kraje Vysočina ze základních 
i středních škol a ve druhých zá-
vodníci všech věkových kategorií, 
tedy od těch nejmenších dětí až po 
dospělé.

Na Fajťáku se jely lyžařské závody škol i pohár Vysočiny

Soupeřili školáci i dospělí

První ročník lyžařských závodů 
škol kraje Vysočina, který se jel 
ve dvou dnech 18. a 25. 2., zaštítila 
krajská radní pro oblast školství 
Marie Kružíková a poháry vítězům 
dnes předává místostarosta našeho 
města Josef Komínek.

Nad Lyžařským pohárem Vyso-
činy, který proběhl o tomto víkendu 
(21. a 22. 2.), držel patronát starosta 

našeho města František Bradáč, 
o jehož pohár se soutěžilo a který 
také vítězové z jeho rukou převzali 
minulou neděli. (Blíže viz str. 10.)

Pořadatelem zmíněných klání 
byl zdejší Ski klub. Dlužno dodat, 
že tak náročnou pořadatelskou 
službu členové Ski klubu zvládli 
na výbornou.

(Pokračování na straně 5.)

Lyžařské závody škol z kraje Vysočina zahájila minulou středu krajská radní Marie Kružíková (uprostřed). 
Dnes se jede závěrečné kolo, jehož vítězové převezmou poháry z rukou místostarosty našeho města Josefa 
Komínka (druhý zleva). Vpravo vedoucí školského odboru kraje Vysočina M. Pech.         Foto: Iva Horká

Divadelní agentura Sophia Art – 3. března 2009 v 19.30 hodin
SKVRNY NA SLUNCI
Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní životy trojice 
hrdinů příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva Kodešová, Ondřej Kavan, 
Ivo Kubečka/René Přibyl Více informací str. 8 
Dětské středisko Březejc při ÚSP pro TPM Kociánka Brno, Jupiter 
club, s. r. o. Velké Meziříčí a Základní škola speciální a praktická 
škola Březejc vás srdečně zvou na CHARITATIVNÍ PLES 2009,
který se koná v pátek 6. března 2009 od 20 hodin ve velkém sále 
v Jupiter clubu. Hudba: M.E.Š. Velké Meziříčí
Program: děti ze ZŠ Rudíkov zatančí řecké tance, aerobic tančí děti 
z DS Březejc, bohatá tombola, dražba výrobků Více informací str. 9

Jupiter club vás zve
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OKÉNKO RADNICE

OKÉNKO PRO SPOTŘEBITELE

PŘEČTENO ODJINUD

MATURITNÍ STUDIUM

FINANČNÍ ÚŘAD OPRAVUJE

Zprávy z jednání Rady města z 11. 2. 2009
(Pokračování z minulého čísla.)

c) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3312 fi nanční příspěvek pro Radovana 
     Hajného, bytem Velké Meziříčí
 Účel:   pořádání char itat ivního koncer tu
     Muzikanti dětem 30. 5. 2009.
d) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3312 finanční příspěvek pro Jiřího 
     Smol íka ,  by tem Vel ké Mezi ř íč í
 Účel:   pořádání společenského večera Co čas 
     neodvál 4 – koncert skladeb taneční 
     hudby 50.–80. let minulého století
e) Zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 org. 307 rezerva m. č. Lhotky
 Rozdělení: 60 tis. Kč – § 3392 org. 307 kulturní dům Lhotky 
     (práce na opravě KD)

13. Rada města schválila navržené termíny, skladbu sortimentu a umís-
tění stánků při prodejních trzích v roce 2009:
středa 13. 5. 2009 Řemeslný trh – (Gastroden hotelové školy), sor-
timent – řemeslné výrobky, občerstvení, potraviny. Stánky budou 
umisťovány na plochu zadlážděné části náměstí, vyjma lipové aleje 
vymezené obrubníky.
neděle 21. 6.2009 Řemeslný trh o pouti, sortiment – řemeslné vý-
robky, občerstvení, potraviny. Stánky budou umisťovány na plochu 
zadlážděné části náměstí (mimo lipové aleje vymezené obrubníky), 
která bude obsazena pouťovými atrakcemi, dále v ulicích Radnická 
a Komenského postupně směrem od Náměstí.
středa 16. 12. 2009 Vánoční trh, sortiment – řemeslné výrobky, po-
traviny, občerstvení. Stánky budou umisťovány na plochu zadlážděné 
části náměstí, vyjma lipové aleje vymezené obrubníky.
Provozovatelé stánků budou zpoplatněni odpovídajícím poplatkem za 
užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města č. 9/2003.V sou-
činnosti s městskou policií bude v navržených termínech zajištěn 
zábor náměstí (vyjma zásobování). Technické služby VM zajistí pro 
stánkaře kontejnery na odpad.

14. Rada města nesouhlasila se změnou místní úpravy provedením vo-
dorovného dopravního značení č. V 12a – „žlutá klikatá čára“ před 
domem č. 6/82 na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

15. Rada města souhlasila s užíváním znaku města Velké Meziříčí na 
nových webových stránkách a logu školy, které by se uvádělo na 
ofi ciálních dokumentech vytvořených Základní školou a Praktickou 
školou Velké Meziříčí.

16. Rada města jmenovala Jiřího Pálku členem sportovní komise.
Ing. František Bradáč, starosta města

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

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

(Pokračování ze strany 1.) Policie by tak na kamerovém záznamu mohla 
zachytit užitečné informace o ujíždějícím vozidle.

Nepořádek bývá kolem diskoték
Posledním tématem, které policisté s vedením města probírali, bylo 

udržování veřejného pořádku v souvislosti s provozem diskoték. Ten bývá 
zejména v pozdních hodinách narušován jejich návštěvníky. „Proble-
matická jsou dvě místa, oblast kolem diskoték Excalibur Pod Hradbami 
a Sedmička na Hornoměstské,“ připomíná starosta Bradáč s tím, že spolu 
s policisty hledali řešení složité situace a jednali o systému kontrol.

Martina Strnadová

Velkomeziříčští
řešili bezpečnost města

SOU Jana Tiraye přijímá žáky do nově povoleného čtyřletého matu-
ritního oboru mechanik – seřizovač 23-45-L/001 zakončeného matu-
ritní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce a dívky. V průběhu studia 
si žáci osvojí obsluhu, seřizování, kontrolu a programování konvenčních 
obráběcích strojů a CNC strojů. Dále se naučí sestavovat řídící programy, 
navrhovat a sestavovat technologické postupy. Vedle standardní středo-
školské výuky výpočetní techniky absolvuje i výuku speciálních soft-
warů. Po úspěšném absolvování je student připraven pracovat v profesích 
zaměřených na seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů 
a linek. Přijímací zkoušky se nekonají a školné se neplatí.

Dále nabízíme tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem: 
obráběč kovů, kuchař – číšník, cukrář, kadeřník, elektrikář, prodavač, 
zedník, krejčí, slévač.

Výuka bude probíhat v nově vybudovaných učebnách, na které škola zís-
kala peníze z regionálního operačního fondu Jihovýchod. Peníze byly zís-
kány na zvýšení kvality vzdělání, hlavně pro nový maturitní obor mechanik 
seřizovač, obráběč kovů, ale i pro ostatní obory. Největší částka připadne 
na moderní centrum obrábění a frézování a další moderně vybavené učeb-
ny jazyků, výpočetní techniky a laboratoře chemie a fyziky.     -sou- (pi)

Osová Bítýška se dlouhodobě 
potýká s komplikovanou dopravní 
situací. Připravovaný obchvat obce 
by měl tamní dopravě významně 
odlehčit. Jde o přeložku silnice prv-
ní třídy I/37, která vede od Žďáru 
nad Sázavou přes Bítýšku na Vel-
kou Bíteš a dál na Brno. „Přispět 
k realizaci tohoto obchvatu je naším 
dlouhodobým záměrem. Díky němu 
totiž dojde k obrovskému zklidnění 
dopravy v obci,“ uvedl starosta 
Osové Bítýšky Josef Mach. Ta je rok 
od roku horší. Podle studie inten-
zity dopravy v roce 2005 Bítýškou 
denně projelo průměrně na dva 
tisíce osm set osobních aut a dalších 
dvanáct stovek aut nákladních. 
Výhled pro rok 2020 předpokládá 
nárůst o čtyři až pět set aut denně. 
„Takový provoz je nebezpečný hlav-
ně pro děti, které k nám dojíždějí do 
základní školy. Cestou z autobusové 
zastávky jsou totiž nuceny tu hlavní 
silnici přecházet,“ dodal starosta 
Mach. A dojíždí jich opravdu hod-
ně. Z bezmála sto devadesáti žáků 
školy tvoří „přespolní“ šedesát 
procent, a to z Vlkova, Skřinářova, 
Ořechova, Záblatí, Březí, Březkého, 
Borovníka či Heřmanova. Vedle sil-
nice první třídy navíc leží i obchod. 
Kvůli bezpečnosti chodců proto 

obec zakoupila i radar ukazující 
rychlost projíždějícího auta, který 
nutí řidiče alespoň zpomalit.

Příprava obchvatu, jenž by měl 
být necelé tři kilometry dlouhý, pro-
bíhá již více než rok. „Zatím máme 
zpracovaný investiční záměr. Teď 
čekáme na jeho schválení. Teprve 
potom bude jisté, že ke stavbě 
skutečně dojde a já k ní budu moci 
sdělit nějaké podrobnosti, jako 
například časový harmonogram 
apod.,“ informovala ředitelka 

jihlavské správy Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Pozemky, kudy má 
obchvat vést, jsou již vytyčeny. 
„Pozemky bude samozřejmě vyku-
povat stát. Cena zatím není dána. 
Obec ale bude výkup předjednávat, 
protože vlastníků je mnoho,“ vy-
světluje J. Mach. 

Připravovaný obchvat bude začí-
nat křižovatkou na příjezdu do Bí-
týšky od Křižanova. Hlavní silnice 
I/37 odbočuje v těchto místech do-
prava do centra obce. A to je právě 

zdrojem častých dopravních nehod, 
protože řidiči neznalí situace i přes 
dopravní značení často považují za 
hlavní komunikaci na Vlkov. Ob-
chvat obejde Bítýšku shora a za ní 
se napojí zpět na silnici I/37. Trasa 
se nachází v pahorkovitém území, 
kde nebude nutné budovat žádné 
mosty, jež by stavbu prodražily. 
Vyžádá si však zábory místy až do 
sedmimetrové hloubky. 

„Tíživá je pro nás i dopravní 
situace ve směru od Tišnova a od 
Vlkova. Po krajské silnici II/390 
jezdí přes Bítýšku dál na dálniční 
přivaděč obrovské množství kami-
onů. Nedávno dokonce jeden z nich 
vjel až na chodník, kde naštěstí v tu 
dobu zrovna nikdo nešel. Je to ne-
uvěřitelná náhoda, že se tu nestala 
nějaká tragická nehoda,“ dodal 
starosta Mach s tím, že i obchvat 
této krajské komunikace má obec 
zanesen v územním plánu. Jeho 
realizace je však pravděpodobně 
v nedohlednu. Zatím by byla pro 
obec úspěchem alespoň již rýsu-
jící se přeložka silnice první třídy. 
Pokud bude investiční záměr akce 
schválen bez problémů, Bítýšští 
předpokládají v ideálním přípa-
dě začátek stavby v roce 2010 
či 2011.      Martina Strnadová

Řešení složité dopravní situace v Bítýšce je nadosah

Starosta Osové Bítýšky Josef Mach ukazuje zakreslenou trasu obchvatu 
obce.                                                                  Foto: Martina Strnadová

Severojižní propojení kraje Vysočina
Severojižní propojení kraje Vysočina je významná dopravní osa v rámci 

páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Jeho dlouhodobým cílem je moder-
nizace dopravní infrastruktury nadregionálního významu ve východní 
části území kraje Vysočina. Vymezená trasa podpoří zlepšení dopravní 
dostupnosti okresu Třebíč ve směru na Dolní Rakousko a zároveň na 
dálnici D1. Další problémovou oblastí je Bystřicko, které potřebuje zlepšit 
dostupnost na Pardubický kraj a zároveň na dálnici D1. 

Trasa
Polička (Pardubický kraj) – Jimramov – Bystřice nad Pernštejnem – 

Strážek – Moravec – Velké Meziříčí – Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou 
– Moravské Budějovice – Jemnice – Dešná (Jihočeský kraj) – hraniční 
přechod Schaditz/Hluboká – Raabs an der Thaya

Stavby
a) Jimramov – Velké Meziříčí 

Nejméně rozpracovanou částí severojižního propojení kraje Vysočina 
je úsek od Jimramova do Velkého Meziříčí, kde je nutná částečná úprava 
trasy mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Rodkovem a fi nančně náročná pří-
prava obchvatu Strážku. Mezi Moravcem a Velkým Meziříčím byly pro 
opravy povrchů použity zdroje z půjčky od Evropské investiční banky. 
b) Velké Meziříčí – Třebíč 

Největší pokrok při budování trasy severojižního propojení kraje 
Vysočina je zřejmý v úseku mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí, kde byly 
za využití zdrojů státního rozpočtu nebo kraje Vysočina realizovány ob-
chvaty Rudíkova, Trnavy, Oslavice a část obchvatu Oslavičky. Na opravy 
povrchů mezi Oslavičkou a Rudíkovem byly použity zdroje z půjčky od 
Evropské investiční banky. V současné době probíhá za podpory regi-
onálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod realizace projektu 
II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba. 
c) Třebíč – Jihočeský kraj – Dolní Rakousko 

V současné době je věnována zvýšená pozornost úseku směřujícímu 
ke státní hranici s Rakouskem. Byly zde realizovány projekty Oprava 
krytu silnice II/152 Jemnice – Lhotice (program Phare, partner – Raabs 
an der Thaya), II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice – okružní 
křižovatka (program Interreg IIIA, partneři – Moravské Budějovice, Dolní 
Rakousko) a Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích (společný 
regionální operační program). Na opravy povrchů mezi Dědicemi a Lho-
ticemi byly použity zdroje z půjčky od Evropské investiční banky. V roce 
2009 je plánována realizace projektu II/360 Štěpánovice – Vacenovice 
(regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod).

Projektová dokumentace
Ke konkrétním stavbám vede dlouhodobá projekční a majetkoprávní 

příprava. Z tohoto důvodu kraj Vysočina připravil žádosti o spolufi nan-
cování dokumentací pro zatím nepřipravené úseky, a to prostřednictvím 
následujících projektů a programů:

Severojižní propojení kraje Vysočina (Interreg IIIA) 
Partneři: Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Raabs an der Thaya, IIZ Gross-

Siegharts, Strážek, Martinice, Velké Meziříčí, Jemnice, Menhartice, Dešná.
Severojižní propojení kraje Vysočina – 2 (EÚS Rakousko – Česká 

republika) Partner: Dolní Rakousko.
Radek Handa, KrÚ kraje Vysočina

Úřední hodiny pro přejímku daňových přiznání, poskytování informací 
na podatelně i na pokladně budou v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hodin 
nikoliv od 25. 3., ale již od 23. 3. 2009. Za chybu se omlouváme.

Ing. Karel Štourač, v. r., ředitel

Zdeněk Doležel z Velkého Mezi-
říčí, známý z korupční kauzy „pět 
na stole v českých“, byl v pondělí 
16. 2. 2009 u pražského soudu již 
podruhé osvobozen. Rozsudek je 
zatím nepravomocný a protistrana 
se prý hodlá odvolat.

Obžaloba tvrdila, že Doležel 
si v roce 2005 na schůzce s pol-
ským lobbistou Jackem Spyrou 
řekl o úplatek ve výši pěti milionů 
korun, za nějž měl ovlivnit připra-
vovanou privatizaci Unipetrolu. 
Doležel byl osvobozen již loni 
v lednu, ale vrchní soud v létě 

rozsudek zrušil a vrátil případ 
k novému projednávání.

Obviněný Zdeněk Doležel trval 
na tom, že se se Spyrou o priva-
tizaci rozhodně neradil a „pět na 
stole v českých“ byla podle něho 
kódovaná řeč. Ta prý měla ozna-
čovat stupeň důležitosti jejich jed-
nání a znamenala účast tehdejšího 
českého premiéra. Spyra naopak 
ubezpečoval, že Doležel o úpla-
tek žádal. Při své výpovědi však 
přiznal, že formou kódované řeči 
s Doleželem hovořili. 

Zdroj: Novinky, ČTK, TV Nova

Soud znovu osvobodil Zdeňka Doležela

Ostatkové průvody chodily po vsích.
Byl masopust. Dnes končí popeleční středou

V sobotu 14. února sice byl den sv. Valentýna, nicméně v obci Ruda 
zvolili tradičnější oslavu – a sice ostatky. 

Poslední dny masopustního období, které se tradičně slaví od Tří krá-
lů do Popeleční středy, si zpestřili tradičním průvodem v maskách. Ať 

už to byly masky klasické 
nebo moderní, podle reakcí 
navštívených obyvatel obce 
Ruda se bavili nejen všichni 
účastníci průvodu. A věřte, 
že zábavy, zpěvu i tance 
bylo dosti. Přijeli je totiž 
podpořit členové spřátele-
ného Sboru dobrovolných 
hasičů ze Študlova, a tak 
se průvodu zúčastnilo na 
40 masek. Průvod vyšel po 
obědě a chodilo se obcí až 
do setmění. Při návštěvě jed-
notlivých obyvatel zvali ha-
siči na ostatkovou merendu, 
která se konala minulý pá-
tek, čímž byl nejen v Rudě 
ukončen letošní masopust. 

-dvo-
Foto: archiv obce Ruda

Snímek zachycuje zahájení stavby druhé etapy obchvatu Oslavičky.  
Ilustrační foto: Iva Horká
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Za prvních 14 únorových dní 
kompenzací regulačních poplatků 
zaplatí kraj Vysočina za pacienty 
v krajských nemocnicích 1,53 
mil. Kč. Částku v obdobné výši 
nemocnice vybraly na uhrazených 
regulačních poplatcích (1,55 mil. 
Kč). Za prvních 14 únorových 
dní bylo celkem vybráno na re-
gulačních poplatcích v krajských 
nemocnicích (vč. kompenzací) 
3.084.437 korun.

Podle statistiky Krajského úřadu 
kraje Vysočina je největší zájem 
o kompenzaci regulačních poplatků 
v lékárnách. Více než 78 % klientů 
v ústavních lékárnách využívá 
nabídky daru kraje Vysočina (kom-
penzace regulačních poplatků: 
85 % v Nemocnici Havlíčkův 
Brod, 73 % v Nemocnici Jihlava). 
Regulační poplatek platí nejčastěji 
pacienti při návštěvách ambulancí, 

v případě celého kraje jde o 64 % 
platících pacientů (přímá úhrada 
regulačního poplatku pacientem: 
73 % Nemocnice Pelhřimov, 59 % 
Nemocnice Jihlava).

„Zájem o služby ústavních léká-
ren jsme v souvislosti s nesmyslným 
regulačním poplatkem za položku 
na receptu čekali. Tam, kde si to 
situace vyžádala posílilo vedení 
nemocnic početní stav obsluhy 
v lékárnách. Krajský úřad kraje 
Vysočina vnímá určité navýšení 
administrativní zátěže spojené 
s výběrem či kompenzací poplatků. 
Stále je však v silách nemocnic 
i kraje tyto aktivity bez dalšího 
navýšení finančních prostředků 
zvládat. Veřejnost má stále možnost 
svobodné volby, zda regulační po-
platek uhradit nebo využít krajskou 
kompenzaci,“ uvedl hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.       -svat-

Kompenzace poplatků v krajských 
nemocnicích bez větších problémů

Kdy předkládat žádosti o dotace
Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil plán výzev k předkládání 

projektů žádajících o dotaci z Regionálního operačního programu Jiho-
východ pro rok 2009.

Doprava
V oblasti dopravy bude v květnu 2009 vyhlášena výzva s fi nančním 

objemem 160 milionů korun pro projekty řešící problematiku dopravní 
obslužnosti a veřejné dopravy (1.2) s výjimkou nákupu ekologických do-
pravních prostředků veřejné hromadné dopravy. Výzva se týká například 
projektů moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující, 
přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť, vybavení 
stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem a instalace za-
řízení dopravní telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy). 
Nákup ekologických dopravních prostředků bude řešit časově navazující 
výzva s fi nanční alokací 200 milionů korun plánovaná na červen 2009.

Projekty cyklostezek (1.4) mohou žadatelé opět předkládat od července 
2009 a rozděleno na ně bude 138 milionů korun. Nová kontinuální výzva 
s fi nančním objemem 240 milionů korun bude vyhlášena ve druhém 
čtvrtletí roku 2009 v oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel 
hromadné přepravy osob (1.3), a to pro nákup železničních vozidel.

Od května, resp. července 2008 pokračují kontinuální výzvy v oblasti 
rozvoje dopravní infrastruktury v regionu (1.1) se zaměřením na infrastruk-
turu letiště (196 milionů korun) a na silnice II. a III. třídy (5 miliard korun).

Cestovní ruch
Očekávaná výzva k předkládání projektů cestovního ruchu byla 

stanovena na červen 2009. Těžištěm podporovaných aktivit v rozvoji 
infrastruktury pro cestovní ruch (2.1) jsou rekonstrukce a zpřístupnění 
památkových objektů regionálního významu pro potřeby cestovního 
ruchu a nově vybudované stezky pro koně a pro pěší včetně doplňkového 
zařízení, jako například úvaziště, odpočívadla apod. Pro tyto aktivity je 
ve výzvě alokováno 420 milionů korun. Vzhledem k tomu, že indikátory 
ubytovacích kapacit, ke kterým se ROP Jihovýchod zavázal, byly již 
splněny a překročeny, stávají se ubytovací kapacity pouze doplňkovou 
aktivitou do 50 procent způsobilých výdajů projektu.

Žadatelé mohou předkládat projekty služeb v cestovním ruchu (2.2) 
rovněž od června 2009. Přibližně 110 milionů korun je vyčleněno pro 
tvorbu marketingových strategií cestovního ruchu regionálního význa-
mu, propagaci specifi ckých regionálních turistických produktů, rozvoj 
informačních systémů cestovního ruchu, podporu kulturních akcí s dlou-
hodobým a významným regionálním dopadem a v neposlední řadě i pro 
marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu 
jako jedinečné turistické destinace.

Rozvoj měst a venkovských sídel
Pouze broadbandové aktivity budou podporovány kontinuální výzvou 

k předkládání projektů pro města a obce regionu Jihovýchod plánovanou 
vyhlásit ve druhém čtvrtletí roku 2009. Výzva s alokací 50 milionů pro 
města a 50 milionů pro obce bude podporovat rozvoj ICT v oblastech 
postižených prokazatelným selháním trhu, a to převážně z důvodů nízké 
nebo nulové návratnosti soukromých investic. Tyto lokality jsou upřes-
něny ve speciálních mapách a informace poskytují odbory informatiky 
příslušného krajského úřadu.

Od května 2008 probíhá kontinuální výzva pro předkládání projektů 
krajských měst (3.1) s fi nančním objemem 1,2 miliardy korun a další 
kontinuální výzva v oblasti veřejných služeb regionálního významu (3.4) 
s alokací 312 milionů korun. Tyto výzvy podporují regenerace historic-
kých center, památkových rezervací, veřejných prostranství včetně souvi-
sející infrastruktury, výstavbu zařízení neziskové sociální péče, školských 
a zdravotnických zařízení, stejně jako i objektů pro kulturu a sport.

Více informací včetně přehledu délky trvání výzev naleznete na strán-
kách www.jihovychod.cz.                                            Milena Marešová

První setkání nové Rady kraje 
Vysočina se starosty všech obcí 
regionu se uskutečnilo ve čtvrtek 
19. února 2009. Na programu bylo 
nejen představení nové krajské 
reprezentace, ale i standardní pro-
gram složený z informací jednotli-
vých odborů krajského úřadu.

Program prvního letošního se-
tkání v Třešti počítal s informacemi 
k volbám do Evropského parlamen-
tu a z toho vyplývajících povinností 
pro obecní úřady, s představením 
programu Dolnorakouské zemské 

Přednášku nejenom pro zájemce o fyziku uspořádalo velkomeziříčské 
gymnázium spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků při příle-
žitosti slavnostního otevření zmodernizované učebny fyziky. Na téma 
superantény, neviditelného pláště a černých děr realizovaných pomocí 
metamateriálů přijel minulou středu do Velkého Meziříčí přednášet doc. 
Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masa-
rykovy univerzity v Brně. Slavnostnímu otevření byla přítomna i krajská 
radní pro oblast školství Marie Kružíková, která je původním povoláním 
učitelka matematiky a deskriptivní geometrie, a vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy kraje Vysočina Miroslav Pech.

Kompletně zmodernizovaná učebna fyziky poskytla k přednášce příjem-
né prostředí. Její rekonstrukce probíhala již během letních prázdnin, ale 
k posledním drobným úpravám došlo ještě před dvěma týdny. O hlavních 
prázdninách byly provedeny zednické úpravy, položení nových podlah, in-
stalace osvětlení a zatemnění. Učebna byla poté vybavena novým nábytkem. 
„Z technického vybavení nechybí demonstrační stůl, počítač, dataprojektor, 
vizualizér. Náklady jdou do stovek tisíc,“ vyjmenoval ředitel gymnázia Aleš 
Trojánek. Finance na ně poskytl zřizovatel školy kraj Vysočina.

Do praxe uvedl zmodernizovanou učebnu Tomáš Tyc svou přednáškou. 
Stručně a i pro laiky srozumitelně probral některé problémy z oblasti 

kvantové optiky. Připomněl současný rozvoj fyziky metamateriálů, jež 
například v optice nabízejí dříve netušené možnosti. Své povídání dopro-
vázel praktickou ukáz-
kou pokusů, kdy napří-
klad pomocí plastové 
lahve naplněné vodou 
předvedl proud vody ve 
funkci jednoduchého 
optického vlákna. Dále 
pohovořil o zkoumání 
efektu černých děr, jež 
provádějí vědci v labo-
ratoři skotské univerzity 
St. Andrews. Tomáš Tyc 
na této nejstarší skotské 
univerzitě nějakou dobu 
pobýval v pracovní sku-
pině kvantové optiky. 
Zajímavostí zejména 
pro laika bylo vysvět-
lení možného využití 
superantény k nevidi-
telnosti.

Martina Strnadová

výstavy na území kraje Vysočina. 
Čas byl věnován připomínkám obcí 
ke zpracovávané Strategii ochrany 
krajinného rázu kraje Vysočina, 
novince v elektronické komunikaci 
úřadů – datovým schránkám nebo 
změnám ve školské legislativě.

Na letošní podzim je plánováno 
ještě jedno společné organizované 
setkání se starosty obcí Vysočiny. 
Samospráva kraje Vysočina se se 
starosty obcí setkává pravidelně už 
od roku 2001.

-svat-

Zájemci o fyziku se sešli v nové učebně

Na slavnostním otevření zmodernizované učebny fyziky na gymnáziu 
přivítal ředitel Aleš Trojánek (vpravo) i krajskou radní pro oblast 
školství Marii Kružíkovou (v první lavici) a vedoucího odboru školství 
kraje Vysočina Miroslava Pecha (vedle).        Foto: Martina Strnadová

Nová krajská rada navazuje 
na pravidelná setkání se starosty

Tomáš Tyc z Ústavu teoretické fyziky a as-
trofyziky Masarykovy univerzity v rámci 
pokusu ukázal proud vody jako jednoduché 
optické vlákno.        Foto: Martina Strnadová

V minulých vydáních našeho 
týdeníku jsme představili biotro-
nika Tomáše Pfeiffera. Ve Velkém 
Meziříčí bude hrát na unikátní 
vodnářský zvon. Nástroj v Evropě 
nevídaný oslovuje posluchače 
v duchu harmonie a krásy. Protože 
jde o zajímavou netradiční akci, 
požádali jsme Tomáše Pfeiffera 
o rozhovor.

Můžete ještě pár slovy přiblížit 
vodnářský zvon?

Je to nástroj, který má letitou 
historii, písemné zmínky o něm 
sahají do období čínské dynastie 
Ming. Vypadá jako obrácený zvon, 
ale vnitřek obsahuje vodu. Po bo-
cích jsou umístěna madla. Jejich 
třením mokrýma rukama vzniká 
široká stupnice alikvotních tónů. 
Nikdy nevíte přesně, jak bude znít, 
protože výsledek je reakcí nejen 
na samotného hráče, ale i na obe-
censtvo, a také na prostory, kde je 
umístěn. Čím více vodnářský zvon 
poznávám, tím pokorněji k němu 
přicházím.

Prý se během hry vznáší nad 
zvonem voda?

Ano. Návštěvníci koncertu se 
o tom mohou dokonce zblízka 
přesvědčit. Po koncertě je totiž 
zvu k prohlídce zvonu a zároveň 
jim předvedu, jak kapičky vody 
skutečně levitují desítky centime-
trů nad hladinou. Ale to není vše. 
Během hry se na hladině objevují 
také obrazce, je to vlastně „vodní“ 
notová osnova. Čím je tón vyšší, tím 
je obrazec složitější.

Co přináší poslech vodnářské-
ho zvonu?

Vodnářský zvon můžete slyšet 
buď na koncertech nebo na CD či 
DVD. Už když jsem poprvé na tento 
nástroj zahrál, pochopil jsem, že 
jeho význam je daleko větší, než 
jen hudební. Každé umění přináší 
lidem jistou refl exi, emoční zážitek. 
Posluchači vodnářského zvonu 
mě překvapují pozitivními ohlasy 
v tom smyslu, že uvádějí například 
zlepšení zdravotních problémů 
nebo silné duchovní zážitky, až 

odhmotnění. Samozřejmě, že každý 
člověk je jiný. Někdo se může cítit 
třeba zaskočen nečekanou reakcí 
svého těla. Obecně platí, že vodnář-
ský zvon, dle tradice starých lámů, 
rezonuje s rovnovážnými vesmírný-
mi vibracemi. Čím více jsme sami 
rovnovážní, tím více přijímáme 
harmonii těchto tónů.

Každý rok prý máte připrave-
no nějaké překvapení. Prozradíte 
více?

Pořádáme koncerty vodnářského 
zvonu již čtvrtým rokem. Zpočátku 
jsem chtěl přiblížit krásu ledovců, 
kde jsem zvon našel, jejich očistné 
působení na naše duše. Dále na-
vazoval cyklus týkající se vývoje 
života na Zemi, takže bylo pět 
skladeb věnovaných živlům, nád-
heře a dokonalosti rostlin, významu 
živočichů i člověka, až k tajemnému 
neprobádanému vesmíru. Úspěšné 
jsou skladby současného koncertu 
připomínající mystické město Prahu 
a velikány českých dějin, dále za-
chycující svět v tónech a obrazech 
a na závěr nádheru a nekonečnost 
vesmíru zprostředkovanou snímky 
z Hubbleova teleskopu. V průběhu 
tohoto roku, v novém připravova-
ném koncertě, představíme některá 
duchovní místa planety. Bude při-

pomenuto, že i v dnešním světě jsou 
možné zázraky. Jen pro zajímavost 
bych zmínil italského padre Pia, 
který již za svého života dráždil 
třeba tím, že nepřijímal žádnou 
potravu, a přesto žil. Aby toho 
nebylo málo, když ho podruhé, po 
čtyřiceti letech, exhumovali, jeho 
tělo bylo neporušeno a vypadal, 
jako by jen spal. Další ze zázraků, 
které nejsme v současnosti schopni 
zdůvodnit. A takových jevů kolem 
nás je bezpočet.

Jste velmi vytížený člověk, co 
je pro vás štěstím?

Dovolil bych si parafrázovat 
výrok, že štěstí spočívá ve štěstí 
jiných. Svět není jen hmota, ale je 
tu i duchovno a všelidské vnitřní 
hledání. Na počátku většiny těchto 
jevů je naše fi lozofi e a náš pohled na 
svět. Proto není třeba tolik se snažit 
měnit svět, ale spíše se zamyslet nad 
změnou nás samotných. My všichni 
hledáme životní pravdu, smysl živo-
ta toho celého dění, které je kolem 
nás a v nás. Hledáme co nejvíce 
vyčerpávající odpověď na starou 
otázku lidstva po celém bytí. A po-
kud k tomu můžu přispět koncerty 
nazvanými symbolicky Společná 
věc a ukazovat krásu světa a vý-
znam naší existence, je to pro mne 
štěstí. Rád bych, aby to bylo lidské. 
Účty za své konání si budu skládat 
sám. Mohu říci, že se pokouším 
žít svůj život čistě, nepodvádět 
a pomáhat lidem, tak jak doká-
žu.        Text: -kr-, foto: archiv -tp-

Nejbližší koncert se koná ve 
Velkém Meziříčí ve čtvrtek 5. 3. 
v 18.30 hodin v Jupiter clubu, 
Náměstí 17. Pokud budete chtít 
navštívit koncert v jiném městě, 
jejich seznam je uveden na we-
bových stránkách www.dub.cz.

Účty za své konání si budu skládat sám, říká biotronik

Až 900 tisíci korunami letos kraj 
Vysočina podpoří pořádání a orga-
nizaci soutěží a výstav zaměřených 
na zemědělskou prvovýrobu. Úče-
lem je přiblížit agrární sektor široké 
veřejnosti. Příjemci podpory mohou 
žádat až o 90 % způsobilých výdajů 
(min 5 tisíc Kč, maximálně 100 tisíc 
Kč). Žádosti mohou podávat práv-
nické osoby, které jsou založeny 

k nepodnikatelským účelům, tj. ob-
čanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti nebo zájmová sdružení 
právnických osob, a to od 5. února 
do 5. března 2009. (Více na www.
kr-vysocina.cz.)

Stejným způsobem bylo možné 
už žádat i v minulém roce, kdy bylo 
vyčleněno 800 tisíc Kč. 

Olga Kameníková 

Uvolní 900 tisíc na propagaci 
zemědělských akcí
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PŘÍBĚHY ZPOZA PLOTU

PRO MILOVNÍKY KVĚTIN II.

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Vezmi si své lehátko a chod‘
Koncem minulého roku jsme mohli v televizi zhlédnout pořad o kvalitě 

zdravotních a sociálních zařízení pro dlouhodobě nemocné a starší lidi. 
Bylo možné slyšet velkou kritiku stavu těchto ústavů – jak jsou lidé tý-
raní, jaká je tam špína, jak personál vůbec nic nedělá. Moderátorka tam 
přivedla rodiny nemocných, které nic nedělaly, jenom nadávaly. Člověk, 
který nic neví a nic ho nezajímá, by na základě sdělených informací mohl 
říci: „Děs a hrůza“. I já, kdybych od září nenavštěvoval domov důchodců 
a občas také nemocnici, podlehl bych tomu nesmyslnému křiku veřejnosti. 
Samozřejmě, že je určitě někde situace špatná nebo možná i katastrofi cká, 
ale moje zkušenosti jsou velmi pozitivní. Tam, kam chodím já, je čisto, je 
tam klid, zaměstnanci se věnují svým svěřencům. Ale přesto návštěvník 
cítí v sobě velký smutek. Ptá se, proč jsou lidé nemocní? Proč důchodci 
musí být v péči sociálky a nejsou doma se svými blízkými? Jsem si vědom, 
že situace rodin jsou různé. Ale nevěřím, že v případě těch stovek osob, 
které potkávám, jsou příbuzní bezradní a neschopni sami pomoct svým 
potřebným. Prý se tady říká, že starobince jsou pomstou dětí za jesle. 
Ale možná by to mělo být jinak: péče o své staré rodiče je odměnou za 
výchovu, vzdělání a péči v dětství. Místo abychom si stěžovali, jak špatně 
se někdo o naše nemocné stará, tak udělejme my rodiny něco samy. Škoda, 
že nejde říct nemocné nebo starší osobě „vezmi své lehátko a běž nalískat 
svým dětem“. Možná by to pomohlo.                   P. Lukasz Szendzielorz

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 25. 2. do 4. 3. 2009

Popeleční středa 25. 2. 2009
 7.00 Mše sv. za dvoje rodiče, babičku a duše v očistci. o. M. P.
 8.00 Mše sv.na úmysl dárce. o. M. P.
16.30 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. pohřební za zemřelého Josefa Hladíka. o. L. Sz.
Čtvrtek 26. 2. 2009
 7.00 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Františka Bürkeho. o. L. Sz.
18.00 Vídeň – mše sv. o. P. K.
Pátek 27. 2. 2009
 8.00 Mše sv. za Jaromíra Pospíšila a rodiče. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež, za Tomáše Čecha ze Skleného. o. L. Sz.
Sobota 28. 2. 2009
 7.00 Mše sv. za Miroslava Štipáka a rodinu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Marii Doležalovou a Antonína Špačka,
 jejich rodiče a sourozence. o. M. P.
9.00 Lavičky – mše sv. o. P. K.
1. neděle postní 1. 3. 2009
 7.30 Mše sv. za rodinu Střechovu, Kravalovu, rodiče
 Havlíčkovy, Ludvíka Střechu a duše v očistci. o. P. K.
 9.00 Mše sv. za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu,
 rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla. o. P. K.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za MUDr. Blaženu Petrovou. o. L. Sz.
17.00 Křížová cesta, pašijové kázání, svátostné požehnání.
18.00 Mše sv. za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu
 a manžele Petrlíkovy. o. L. Sz.
Pondělí 2. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Aloise Sýkoru, rodiče, Anežku
 a Františka Klímovy. o. L. Sz.
14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy. o. P. K.
Úterý 3. 3. 2009
 7.00 Mše sv. – volný úmysl. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro děti – volný úmysl. o. L. Sz.
Středa 4. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kravalovu,
 Mitášovu a přízeň.  o. L. Sz.
10.00 DPS Mše sv.
18.00 Lavičky – mše sv.

Farní oznámení
Dnes je Popeleční středa – přísný půst. Liturgie postní doby nás vede 
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládá-
ní, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit 
na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Mše sv. s posypáním hlav 
popelem budou v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00. V postní době bude každý pátek 
v 15.00 společná modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Křížová cesta 
pro děti bude v úterý v 16.00. Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti 
Pána Ježíše a svátostným požehnáním bude v neděli v 17.00.
Každý čtvrtek po večerní mši sv. je teologická hodina věnovaná dějinám 
církve.
V pátek 27. 2. od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 
14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V pátek 27. 2. od 16.30 bude příprava na biřmování.
V sobotu 27. 2. v 18.30 bude příprava na svátost manželství.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
V sobotu 21. 3. v 10.00 v katedrále bude slavnostní mše sv. při příležitosti 
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra. Této slavnosti bude 
předsedat Nuncius v ČR a arcibiskup Graubner. Protože je tento světec 
spojený s naším městem, zveme všechny farníky na tuto slavnost. Jestli 
bude zájem, je možné objednat autobus. Cena 100 Kč, děti a mládež do 
18 let 70 Kč. Zájemce prosím, aby se přihlásili v kanceláři.
Na nástěnce pod věží jsou termíny volných úmyslů na mše svaté ve všední 
dny. V případě zájmu se hlaste na faře v kanceláři.
Drazí bratři a sestry, v neděli 1. března se uskuteční každoroční sbírka 
Svatopetrský haléř. V roce 2008 se při ní v České republice vybralo více 
než 12 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého 
otce, ale i od nás, biskupů. Prostředky získané v rámci sbírky Svatope-
trský haléř jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve 
přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfl iktů, 
živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme 
s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskyt-
nout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat. Svatý otec v děkovném dopise 
velmi ocenil toto gesto účasti na jeho pastoračním úsilí a všem dárcům 
uděluje apoštolské požehnání. Vaši čeští a moravští biskupové.
K roku sv. Pavla probíhá několik soutěží pro děti i dospělé. Informace jsou 
na letáku pod věží.                                              P. Lukasz Szendzielorz

Znáte to – chcete hrát, ale vaše 
výchozí situace není zrovna růžová. 
Můžete hru hned na začátku „zaba-
lit“, anebo se pokusit hrát s tím, co 
jste dostali – aniž jste to mohli nějak 
ovlivnit, aniž jste si to zasloužili 
nebo ne. I se špatnými kartami se 
dá totiž hrát a dokonce i vyhrát! 
Chcete to jen důvěru v sebe a ve 
své schopnosti. A pokud ji nemáte, 
mohou pomoci lidé kolem – ti, 
kteří vám věří, povzbuzují a podají 
pomocnou ruku. Pár příběhů začí-
najících špatně rozdanými kartami 
vám přinášíme…

Dodnes nevím proč
Vím, že jsem se narodila v Os-

travě, ale mámu a tátu neznám, nic 
moc o nich nevím. Dodnes nevím, 
proč jsme s mojí o rok starší sest-
rou skončily v kojeňáku – vlastně 
neskončily, tím to všechno zača-
lo… Z té doby si ale vůbec nic 
nepamatuju.

Po pár letech si nás adoptovala 
jedna hodná rodina, mně byly tehdy 
2 roky. Měly jsme všechno, co jsme 
si přály – obrovský barák, velkou 
zahradu, a všechno, na co jsme 
ukázaly. Bylo mi u nich dobře, ale 
sestra toho zneužívala a když jí bylo 
12 let, dala ji mamka zpátky do dě-
cáku. Já jsem byla ráda, nesnášela 
jsem ji. Zůstala jsem jako jedináček. 
Následující 4 roky jsem se měla jako 
v ráji… Mezitím si sestru znova 
adoptovali nějací lidé z Havířova. 
Navštěvovala jsem ji jednou za 
rok a začala mi dost chybět. Sestře 

nastal docela tvrdý režim a hodně 
se změnila k lepšímu.

Bylo mi 14 let, měla jsem starší 
kamarády. Chtěla jsem se jim 
přizpůsobit a začala se chovat tak 
jako oni. Když jsem poprvé přišla 
domů až v 5 hodin ráno se straš-
nou kocovinou, mamka mi vůbec 
nenadávala a ještě se smála mým 
historkám toho dne. Přišlo mi to 
vlastně super. Proto jsem se pozdě 
vracela každodenně. Celé dny 
jsem „kalila“ s kámošema. Po pár 
měsících už mámu přestalo bavit po 
mně umývat zvratky. Hodně jsem 
„hulila“ trávu a bylo mi všechno 
jedno. S mámou jsem se už nebavi-
la, jen jsme se brutálně hádaly. Po 
dvou letech se to už vůbec nedalo 
vydržet, domů jsem chodila jen 
málokdy… Čas jsem trávila venku 
nebo u kámošů u nich doma.

Během dvou měsíců jsem vystří-
dala tři školy. Pak mi máma jednou 
řekla, že odjedu do diagnostického 
ústavu. Už mi bylo jasné, že do-
padnu stejně jako sestra. Bylo mi 
to jedno, myslela jsem si, že si tam 
pro mě přijedou. Byla jsem v „dia-
gnosťáku“ úplně sama, za mřížema. 
Celou dobu jsem čekala na telefon, 
že se mi ozve máma… Uběhl rok 
a ještě jsem ji ani neslyšela. Jednou 
jsem se jí omluvila přes internet. 
Odpověděla, že se mě bojí. Je mi 
jasné, že už ji asi neuvidím a ona 
mě nebude chtít vidět.
Člověk si uvědomí svoje chyby, 

až když všechno ztratí…
Doubravka

Když život rozdá špatné karty
(3. díl)

Na první fotografi i je rostlinka, které říkáme barvínek (Vinca mi-
nor). Někdy se jí také říká brčál – jedno lidové rčení zní „zelený jako 
brčál“, tak tím je zřejmě myšlena tato rostlinka. Je krásně zelená po celý 
rok, na jaře navíc 
ozdobená modrými 
květy. Když je ve 
vlhku, tak se snad-
no a rychle rozrůs-
tá a dobře zakryje 
i méně vzhledné plo-
chy. Navíc neroste do 
výšky a nevyžaduje 
příliš péče. Řadí se 
mezi pokryvné a ko-
bercové dřeviny. Je 
ideální na zastíněná 
stanoviště. Na su-
chém místě je sice 
také pěkná, ale takřka se nerozrůstá. (To je naše zkušenost – máme ji 
ve vlhku i na suchém místě a je to velký rozdíl). V České republice patří 
mezi původní dřeviny, a tak ji můžeme potkat i ve volné přírodě v našich 
lesích. Je občas k vidění jako podrost pod vysokými stromy. Na takovém 
stanovišti se cítí dobře, protože má mírný polostín. Navíc můžeme často 
potkat barvínek v okolí hřbitovů, hradů, zámků, starých zahrad. Na těchto 
místech se nachází obvykle jako zplanělý.

Na druhém snímku je pryskyřník 
(Ranunculus). Latinský název této 
rostlinky pochází ze slova „rana“ 
– žába. Pravděpodobně proto, že ně-
které pryskyřníky z tohoto rodu žijí 
ve vodě nebo v její blízkosti. I ostatní 
mají rády vlhkou půdu na slunném 
stanovišti. Rod pryskyřníkovitých 
zahrnuje asi 400 druhů, rozšířených 
po velké části světa. Patří mezi jedo-
vaté rostliny, proto je opatrnost na 
místě. Nicméně jsou krásné. Jejich 
krásně žlutá barva nádherně vynikne 
mezi svěže zelenými listy na jaře. Fo-
tografi e zachycuje pryskyřník na naší 
zahradě.  Text a foto: Alois Mikyska

(Pokračování ze strany 1.) Na ní si můžete prohlédnout, jak vypadalo 
Velkomeziříčsko například v roce 1919 či ve vydání před druhou světovou 
válkou anebo po sametové revoluci, kdy začalo znovu pravidelně vycházet. 
Dále budou k vidění i různé dokumenty související se zakládáním novin, 
nebude chybět ani fotogalerie a další.

Rozšířené číslo shrne průběh oslav
Ve středu 25. března vyjde rozšířené vydání Velkomeziříčska, které 

shrne průběh oslav za celý měsíc jak textově, tak v nezbytné fotogalerii.
Připravila: Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Změna programu vyhrazena.

Velkomeziříčsko oslavuje
– vychází už 90 let!

Karneval v Ořechově
V neděli 15. 2. 2009 se konal v Ořechově tradiční karneval. Zúčast-

nilo se mnoho dětí v nádherných kostýmech představujících nejrůznější 
pohádkové a jiné bytosti.

Karneval zahájily 
děti z místní mateř-
ské školy, které vy-
stoupily s pásmem 
básní, tanců a na-
studováním pohád-
ky O neposlušných 
kůzlátkách.

Dalším progra-
m e m  p r o v á z e l y 
čarodějnice Máňa 
a Bóža, pod jejichž 
taktovkou se dět i 
zapojily do řady her 
a soutěží. Na závěr 
se losovala tombo-
la a hodnotné ceny 
snad udělaly radost 
každému výherci.

Pochopitelně ne-
chybělo občerstvení 
a k tanci vyhrával 
celé odpoledne pan 
Rozmarýn.

Petra Slámová

V Evropě je již 1 300 zdravých měst
Mezinárodní projekt Zdravé 

město iniciovala v roce 1988 Světo-
vá zdravotnická organizace (WHO) 
a k jeho realizaci přizvala nejvý-
znamnější evropské metropole. Za 
patnáct let trvání projektu v Evropě 
vzniklo 1300 zdravých měst ve 30 
zemích (např. ve Velké Británii, 
Francii, Itálii, Německu, Maďar-
sku). Základním cílem této aktivity 
je podpořit na úrovni měst, obcí 
a regionů realizaci mezinárodně 
uznávaných hodnot, tj. zdraví, 
trvale udržitelný rozvoj a kvalita 
života.

U příležitosti tohoto výročí se 
v sále Magistrátu hlavního města 
Prahy uskutečnila konference na 
téma Zdravá města – společně na 
cestě do Evropy již 15 let. Byla 
pořádána Národní sítí zdravých 
měst (NSZM) u příležitosti 15. vý-
ročí působení této asociace v České 
republice. Konference se věnovala 
působní této asociace v České re-
publice, výsledům spolupráce zdra-
vých měst, obcí a regionů s partnery 
a také tématům jako jsou fi nanční 
zdroje pro rozvoj měst, udržitelná 
energetika nebo podpora zdraví.

Během patnáctileté činnosti 
NSMZ se tato asociace, zastřešená 
stejně jako v celé Evropě Světovou 
zdravotnickou organizací, rozrostla 
z původních 11 členů až na dnešních 
88 členských měst, obcí a regionů, 
mezi něž patří také Jihomoravský 
kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj. 
Patří mezi ně i naše město Velké 
Meziříčí, které se o tuto asociaci za-
jímalo již v polovině devadesátých 

let. Za řádného člena této asociace 
bylo přijato na přelomu století. 
Členové této asociace i město Velké 
Meziříčí spolupracují s odbornými 
partnery a sdílejí užitečné postupy 
při řízení úřadů i v konkrétních 
tématech, jako jsou doprava, ener-
getika nebo podpora zdraví. Zdravá 
města, obce i regiony využívají 
všech výhod síťové spolupráce 
a na pravidelných setkáních si mezi 
sebou předávají zkušenosti.

Snažíme se také o co největší za-
pojení veřejnosti do dění ve městě, 
obci nebo regionu, aby lidé mohli 
ovlivňovat rozvoj města, ve kterém 
žijí. Národní síť zdravých měst ČR 
– asociace sdružující města, obce 
a regiony, které realizují meziná-
rodní projekt Zdravé město (PZM) 
systematicky podporují ve zdravých 
městech, obcích i regionech kvalitu 
veřejné správy, kvalitu strategické-
ho plánování a řízení s ohledem na 
udržitelný rozvoj a podporu zdraví 
a ptají se svých obyvatel na jejich 
názory. Národní síť zdravých měst 
se svými 88 členy má nyní regio-
nální vliv na 1 769 měst a obcí, ve 
kterých žije 3,1 milionu obyvatel, 
což je třicet procent populace naší 
republiky.

Za 15 let existence Národní síť 
zdravých měst významně přispěla 
po mnoha stránkách ke zlepšení 
kvality života v naší republice. Do 
dalších let jí přejeme mnoho úspě-
chů v její další práci.

PhDr. Arne Němec, předseda ko-
mise Zdravé město Velké Meziříčí

Novým ředitelem
krajských cestářů je Jan Míka

Krajská rada jmenovala do funkce ředitele Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny Jana Míku (55 let) z Havlíčkova Brodu. Krajské silničáře 
povede od 1. března 2009.

Jan Míka má vysokoškolské vzdělání, v minulosti zastával různé 
vedoucí pozice ve veřejné správě. Má bohaté zkušenosti s investicemi, 
kontrolou i auditem, nakládáním s prostředky EU, působil i jako projek-
tový manažer.

„V organizaci chystám zkvalitnit hlavní činnost, zavést systém 
ISO 9001, transparentně defi novat procesy, racionalizovat vnitřní před-
pisy, odpovědnosti a zpětné vazby od zřizovatele a zákazníků, stanovit 
účinné kontrolní mechanismy a zajistit, aby organizace se svými i kraj-
skými prostředky a případně s prostředky EU nakládala hospodárně, 
efektivně a účelně,“ uvedl Jan Míka.

„Od vybraného kandidáta na funkci nového ředitele očekáváme přede-
vším využití jeho řídících, praktických i teoretických zkušeností,“ zdůraz-
nil Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku.

Jan Míka nahradí ve funkci ředitele krajské správy a údržby silnic 
Zdeňka Vacka, který organizaci vedl od dubna 2007. Správa a údržba 
silnic kraje Vysočina vznikla 1. ledna 2007 sloučením všech pěti okresních 
organizací správ a údržeb silnic v kraji Vysočina.

V současné době správa zaměstnává celkem 738 pracovníků a stará se 
o technický stav 4 579 km silnic II. a III. tříd v majetku kraje Vysočina

Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina
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Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
KAMARÁDOVA HOLKA
Proč je drsňák lepší než slušňák? Jedna žena, dva muži a hra bez 
pravidel.
Úspěšná právnička Alexis právě končí vztah s přehnaně horlivým Dus-
tinem a rozhodne se, že si začne pořádně užívat svobodného života. Už 
nechce být ta spořádaná, 
ale chce randit s různý-
mi chlapíky bez emocí 
a výčitek svědomí. Du-
stin je ovšem do Alexis 
beznadějně zamilovaný 
a je ochotný udělat vše 
pro to, aby se k němu 
Alexis vrátila. A tak si 
najme kamaráda Tanka, 
aby ukázal dívce jeho 
snů všechny své nejhorší 
stránky a vrátil ji zpět 
do Dustinovy náruče. Alexis se svou touhou po nezávislých fl irtech 
není typickým obrazem romantické hrdinky a ač se snaží ze všech sil, 
nepodaří se jí se do Tanka nezamilovat… Hrají D. Cook, K. Hudsonová, 
A. Baldwin. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 102 minut

Úterý 10., středa 11. v 18 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
I první let na měsíc měl své mouchy.
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je 
snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. 
Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na 
palubě ponese tři odvážné astronauty – Armstronga, Aldrina a Collinse. 
Jejich kroky budou prvními kroky lidí po měsíčním povrchu…“ Pro Nata 
a jeho kamarády je to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o obrovském 
dobrodružství…
3…2…1… START! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v hel-
mách astronautů, jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové. Kouzelný 
animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního při-
stání na Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství 
pro všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný 
zážitek. Zažijte na vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D brýlemi. Režie B. 
Stassen. Rodinný animovaný, dobrodružný fi lm USA a Belgie. Český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 85 minut

Středa 18. v 19.30 hodin
OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře ve věku 29 let. A je mu právě 
tolik, když ho opustí žena i se synem a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství 
s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň ho 
však přivádí do stále větších problémů. Zdá se, že nově poznaná láska je 
nalezením smyslu jeho života, ale dramatický sled událostí vystaví Josefa 
zkouškám, které mu pomohou změnit sebe i svůj osud. Režie: I. Trajkov.
Hrají D. Švehlík, K. Zima, M. Durnová, S. Zindulka, D. Novotný, K. Liška 
Boková. Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 90 minut

Sobota 21. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Film vypráví o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává 
její divoká máma. Nikdy své dceři neprozradila, kdo je její otec. Děvče 
pátrá na vlastní pěst, vyhledává tři kandidáty, se kterými měla matka 
kdysi vztah, a pozve je na svou svatbu. Ve fi lmu zazní spousta nádher-
ných písní legendární švédské skupiny ABBA. V hlavní roli M. Streep, 
P. Brosnan a další. Muzikál Velké Británie, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 63, 65 Kč 108 minut

Úterý 24. v 19.30 hodin
ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
Nebezpečná cesta. Neznámá země. Neuvěřitelné dobrodružství. Boj 
o věčnost je fantastičtější, než si dokážete představit.
Jason Tripitikas je sedmnáctiletý fanoušek kung fu, který často sní o pří-
hodách Opičího krále a nakupuje levná DVD s kung fu fi lmy u tajemného 
slepého starce jménem Starý Hop. Prastará hůl, kterou v jeho obchodě 
jednoho dne objeví, ho za dramatických okolností přemístí do staré Číny, 
kde se v doprovodu bojovníka Lu Jena, mladé a odvážné Golden Sparrow 
a mlčenlivého mnicha musí vydat na cestu plnou nástrah, na které je nu-
cen čelit zlověstným nefritovým válečníkům a jejich veliteli a na jejímž 
konci nejen zachrání samotného Opičího krále a celou zemi, ale možná 
se stane i lepším člověkem. Hrají M. Angarano, J. Chan, G. Sparrow, 
C. Chou. Akční fantasy komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 113 minut

Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
HORSKÁ HLÍDKA
Mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem vládnou, mírně řeče-
no, napjaté vztahy. Tento brutální, a přesto překrásný fi lm líčí 
obtížnou výpravu na čínské nepřátelské území, přičemž se opírá o skuteč-
ný příběh jedné z posledních expedic vedených tibetskými dobrovolníky 
bojujícími proti pytlákům. Vedeni touhou uspokojit poptávku po překrásné 
vlně typu pašmína a získat tak lukrativní možnosti odbytu na západních 
trzích, začali chudí Tibeťané nelegálně lovit ohrožený druh antilop. Během 
pouhých pěti let se populace antilop drasticky snížila z jednoho milionu 
na 70 000 kusů. Kekexili představuje poslední neposkvrněný kout pří-
rody v Číně. Protože se nepodařilo získat ofi ciální pomoc a s ní spojenou 
ochranu oblasti, místní obyvatelé se rozhodli vytvořit dobrovolné hlídky, 
nabili své pušky a vyhlásili čtyři roky trvající válku po zuby ozbrojeným 

pytlákům. Pekingský novinář Ga Yu se vydal na nesmírně nebezpečnou 
výpravu pod vedením bývalého vojáka Ritaie. Expedice trvala 17 dní 
a novinář se po jejím skončení vrátil do Pekingu, kde vydal svědectví 
o tom, co se během jejich cesty stalo. Snímek natočený v pevninské Číně 
však navzdory tomu získal v roce 2004 na Tchaj-wanu cenu za nejlepší fi lm 
a nejlepší kameru s názvem Zlatý kůň, které jsou obdobou amerických 
Oscarů. Režie, scénář Chuan Lu. Drama, Čína 2004.
Mládeži přístupný od 12 let. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 45, 75 Kč 95 minut

Pátek 27. v 19.30 hodin
CINKA PANNA
Příběh se odehrává v 18. století, po odchodu Turků ze střední Evropy, 
na pozadí povstání místních zemanů. Hlavním tématem jejich boje byla 
touha po samostatnosti. Právě do této doby se narodila Cinka Panna 
– postava, která se vymyká všem konvencím. Svádí svůj vlastní boj 
s rodinou a s tradicí, kterou přináší život v cikánské komunitě. Projevila 
hudební nadání, ale posláním ženy není stát se houslistkou, ale starat se 
o domácnost. Mladá děvčata jsou prodávána do manželství a tomuto osudu 
se nevyhne ani Cinka Panna. Naděje vymanit se z nuceného manželství 
vzniká ve chvíli, kdy vyjde najevo, že když žena do roka neporodí dítě, 
může ji ženichův otec vrátit zpátky s podmínkou vrácení peněz. A tak 
dcera pomáhá sehnat peníze, které rodina mezitím utratila. Cinka Panna 
v mužském převleku chodí hrát místním šlechticům. Jejich tajemství ji 
zatáhnou do nástrah doby. Najednou má k svému cíli, hrát jednou na 
císařském dvoře, mnohem blíže, než vůbec tuší. Její cestu však zkom-
plikuje láska k manželovi. Režie: D. Rapoš. Hrají M. Dejdar, B. Móres, 
Z. Krónerová, J. Vajda, M. Huba, M. Slovák, A. Jastraban, J. Zacha. Film 
ČR, Slovenska. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 130 minut

Sobota 28. v 19.30 hodin
19.00 hodin YA KNOW? CHECK!
Československej set z gramofonů
ČESKÁ RAPUBLIKA
První celovečerní fi lm o českém rapu.
Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale především mimo něj. Tři 
přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých – někdy i živelných – 
fi lmových situací. A v nich výřečná profesorka lingvistiky, oprsklé děti 
z romského ghetta v Karviné, přísná matriční úřednice, žáci základní 
školy na pražském Jižním městě, sám zachránce českého jazyka Josef 
Jungmann či „všehoschopná“ Hana Hegerová. Hip hop opouští úzké 
subkulturní ghetto a vydává se do světa. Orion vysvětluje lingvistce, 
co je to „charáč“, trojice DJů jamuje s komorním triem, James Cole se 
před matrikářkou vyznává z lásky k fi lmu Dvanáct opic a Hugo Toxxx 
sděluje posluchačům rádia Express, že Češi jsou vlastně v jádru metalisti. 
Obyvatelé České RAPubliky a republiky se ocitají pohromadě a pokoušejí 
se o společný „freestyle“. A protože „Hana Hegerová miluje hyphy“, vše 
spěje ke společné hymně.
Režie Pavel Abrahám. Hrají Orion, James Cole, Marek Eben, Hugo Toxx, 
Hana Hegerová, členové skupiny PSH, SuperCroo, Indy a Wich. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 77, 79 Kč 87 minut

Úterý 31., středa 1. v 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové.
Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury 
na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu 
si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější 
okamžiky ji však čekají v osobním životě. Rozvětvená rodina k tomu po-
skytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, 
úspěšným spisovate-
lem Karlem, problémy 
ovdovělé sestry Kris-
týny, manželské ka-
ramboly syna Adama 
i pozdní lásky babičky 
Alžběty – to všechno 
Helenu zaměstnává 
natolik, že jí na vlastní 
život a vlastní city jak-
si nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co obvykle přichází, když 
už jsme na sny rezignovali. Helena se za pohnutých okolností seznámí 
s lékařem záchranné služby Františkem. A úplně normálně a naplno se 
zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, v němž 
zamilované dvojici komplikují vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, 
tak další členové rodiny. Komedie ČR.
Režie Marie Poledňáková. Hrají: K. Magálová, J. Bartoška, E. Holubová, 
O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 110 minut

PROGRAM KINA JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – BŘEZEN 2009
Program kina najdete na web. stránkách: www.jupiterclub.cz ● Středeční předprodej vstupenek do kina byl zrušen. Prodej zůstává pouze vždy hodinu před 
začátkem fi lmového představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Soupeřili školáci i dospělí

(Pokračování ze strany 1.) Pro velké 
množství závodníků byla skvěle 
připravena trať pro obří slalom, 
ale také nezbytné občerstvení či 
doprovodný program v sobotu 
večer. I příjezdová cesta na kopec 
byla udržována tak, že žádný 
z řidičů, a to ani skibusu, který do 
tamních míst nově jezdí, by neměl 
mít problém.
Která škola zvítězí, 
se rozhodne dnes

Kteří žáci nasbírali nejvyšší po-
čet bodů, se rozhodne po dnešním 
druhém závodě. Po prvním kole 
lyžařských závodů škol našeho kra-
je a jedné brněnské, vedli studenti 
velkomeziříčského gymnázia. Jim 
šlapali na paty žáci ze základní 
školy na Oslavické ulici ve Velkém 
Meziříčí a za nimi potom školáci 
z pelhřimovské základky.

Z dvěstětřiceti závodníků z dva-
atřiceti škol, kteří byli rozčleněni 
do pěti kategorií, zajela nejlepší čas 
Karolína Bednářová (18,19 s.), která 
navštěvuje ZŠ Školní v sídlišti Če-
chovy sady v našem městě. Dobře 
si vedla také Veronika Čamková ze 
ZŠ Oslavická (18,57), Jiří Novotný 
(18,82) a Kateřina Čamková (18,96), 
oba z místního gymnázia, Matěj 
Kryštof z třebíčské školy (18,97) 
či Karolína Novotná (19,62) ze ZŠ 
Oslavická. Obří slalom s časy pod 
dvacet sekund zdolali závodníci, 
kteří jsou v drtivé většině repre-
zentanty zdejšího Ski klubu a mají 
na svých kontech celorepublikové 
úspěchy. Do soutěže se mohl při-
hlásit každý, tedy i ti, kteří lyžují 
závodně. Škola mohla do každé 
kategorie nominovat maximálně 
šest žáků.

„Zájem nás opravdu mile pře-
kvapil, přijely školy z našeho města, 
a to všechny tři základky, gymná-
zium i hotelová škola, dále pak 
z Velké Bíteše, Křižanova, Měřína, 
Třebíče, Jihlavy, Pelhřimova, Hav-
líčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, 
Nového Města na Moravě či z Brna 
– ti pravidelně na Fajtův kopec jezdí 
na lyžařský výcvik,“ vyjmenoval 
pestrou paletu soutěžících ředitel 
závodu Jiří Novotný.

Také krajská radní Marie Kru-
žíková ocenila práci pořadatelů 
a účast závodníků. Řekla, že ob-
divuje sjezdové lyžaře, neboť ona 

sama by se na svah neodvážila, 
jenom na běžky. „Jednoduše to 
neumím, pocházím z jižní Moravy 
a tam se moc nelyžuje. Ale snažila 
jsem se k tomu vést svoje tři děti. 
U syna jsem uspěla, ten lyžuje, 
a rád, ale u dcer jsem dosáhla pra-
vého opaku,“ řekla pro náš týdeník 
původním povoláním učitelka ma-
tematiky a deskriptivní geometrie 
M. Kružíková. Tu minulou středu 
do skiareálu nad Velkým Meziří-
čím doprovázel vedoucí odboru 
školství krajského úřadu Miroslav 
Pech. Ten dodal, že podobné zá-

vody škol probíhaly předminulý 
týden na Křemešníku u Pelhřimova 
a některé děti se nominovaly i na 
velkomeziříčský závod.

Z celkového počtu pěti kategorií 
byly do jedné z nich zařazeny děti 
do pátých tříd, v dalších potom 
šesťáci až deváťáci a v následujících 
studenti prvních až čtvrtých ročníků 
středních škol či učilišť. Věkové ka-
tegorie byly pak ještě rozděleny na 
skupiny pro chlapce a dívky. Kluci 
byli mnohdy odvážnější, ale také 
méně disciplinovaní, pořadatelé je 
často museli vyvolávat, aby se do-
stavili na start, zatímco oni se vesele 
mimo závodní pole „rozcvičovali“. 
Někteří si postěžovali, že si nemohli 
celou závodní trať v délce asi 250 
metrů se 14 slalomovými brankami 
na zkoušku projet, ale mohli ji pou-
ze sjet plužením. Jiným zase činil 
potíže místy tvrdý povrch.

„Pro příští ročník bychom chtěli 
zařadit i kategorii pro učitele, aby si 
změřili také svoje síly,“ zmínil smě-
lé plány šéf Ski klubu Novotný. Jeho 
návrh hned na místě uvítal ředitel 
bítešské základní školy Dalibor Ko-
lář, náruživý lyžař i instruktor.

Jak s konečným pořadím za-
míchají dnešní výsledky a kdo 
všechno si odnese pohár vyrobený 
ve sklářské škole ve Světlé nad 
Sázavou se dočtete v příštím čísle 
našeho týdeníku, který je mediál-
ním partnerem závodů.   Iva Horká

Někteří školáci zdolávali obří slalom bravurně.            Foto: Iva Horká

Ředitel závodů Jiří Novotný. 
Foto: Iva Horká

Zdroj: www.sms.czZdroj: www.sms.cz

Zdroj: www.sms.czZdroj: www.sms.cz

Manažer Ski klubu Jiří Pálka. 
Foto: Iva Horká
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

BEZ POPLATKU!
Nyní je u nás zpracování úvěru ZDARMA!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Zapůjčím pracovní plošinu

MP13
na podvozku vozu AVIA. 

Maximální
pracovní výška 13,4 m,
nosnost koše 225 kg.

Cena obsluhy
400 Kč/h + 12 Kč/km
z Velkého Meziříčí.
Firma: Milan Požár, 
tel.: 603 150 907.

Tel.: 777 034 567.

HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

na pozici
ÚVĚROVÝ PORADCE

v nebankovní oblasti.

VÍKENDOVÁ
INTENZIVNÍ VÝUKA 

ANGLICKÉHO JAZYKA
Od března 2009 otevíráme 3měsíční víkendový kurz anglického 

jazyka pro začátečníky a pokročilé.
V jednom kurzu max. 5 účastníků.

PŘÍJEM předběžných přihlášek do 28. února 2009
na e-mailové adrese: eco-prochazkova@seznam.cz

V přihlášce prosím uveďte: jméno + příjmení, název kurzu
(začátečníci, pokročilí) a telefonní kontakt.

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, Velké Meziříčí, tel. +420 602 325 108

Pronajmu v centru Velkého
Meziříčí, ul. Pod Hradbami,
prostory vhodné pro kan-
celáře, možné i pro byt.

Tel.: 737 386 284.

Zubní pohotovost
28. 2. MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
1. 3. MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nepřetržitě).                                 Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Velké Meziříčí

Trička od 150 Kč
Mikiny od 300 Kč

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant.

Stáří 17 týdnů,
odběr duben 2009.

Novotný, Hrbov 42,
tel.: 566 523 772, 

604 707 728.

Cvičení Pilates
Od 3. 3. 2009 jsou pro vás 
připraveny nové dvouměsíč-
ní kurzy Pilates pro začáteč-
níky, středně a více pokročilé.

Více informací a rezervace 
777 125 119.

Tel.: 608 133 615.

Prodej
palivového

dříví
Chalupa, tel.: 608 713 830.

Žaluzie, rolety,
lamelové dveře,

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

E-mail: zaluziecaha@seznam.cz

Mediálním partnerem akce je VELKOMEZIŘÍČSKO®

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

„ŠUMĚNÍ 2009“
25. – 31. července 2009

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

cování, hry, soutěže…
Děti, které nehrají na hudební nástroj, čeká jiný zajímavý program.
Vyučují: lektoři hudebních škol a studenti pedagogických fakult

Přihlášky zasílejte do konce května 2009 na adresu Pavla Krejzlo-
vá, Netín 22, 594 44.

Informace: 737 310 513 – Pavla Krejzlová, 776 077 433 – Boženka 
Mikysková, www.sum-merin.cz

Cena zahrnuje ubytování v budově, stravu 5× denně, pitný režim.

Prodám
■  Pšenici  270 Kč /q, ječmen 
250 Kč/q. Brambory konzumní 
400 Kč/q. Tel.: 561 023 474.
■ Nošené těhotenské oblečení 
(kalhoty, dlouhé A3/4, halen-
ka, trička). Cena dohodou. Tel.: 
777 347 569.
■ Kombinovanou lednici Zanus-

si, velmi dobrý stav a kombinovaný 
sporák Mora (plyn-elektro). Tel.: 
608 980 834.
■ Konzumní brambory bílé i čer-
vené. 5 Kč/kg. Baleno po 25 kg. Tel. 
večer 566 544 456.
■  Novou sedací  souprav u. 
Původní cena 15.000 Kč, nyní 
10.000 Kč. Nevhodný dárek. Tel.: 
731 563 529.

■ Psací stolek se 4 zásuvka-
mi. Zánovní, za 500 Kč. Tel.: 
775 339 967.
■ Škoda Octavie II 4 ks zimní 
obutá kola s pneu Michelin Alpin, 
195/65/15 – ráfky, pneu skoro neje-
té, lze i na VW Pasat a Audi, cena 
5.700 Kč. Al kola Š 100-130 za 2,5 
tis. Tel.: 777 182 760.
■ Fiat Cinquocento v pojízdném 
stavu. Bez TP. Možno i na náhradní 
díly. Levně. Tel.: 603 305 373.
■ Štěňata, pejsky jorkšíra, odběr 
ihned. Tel.: 731 108 327.
■ Zimní pneu, 4 ks, na favorita 
(vzorek MP 55), včetně disků. 
Prodám krbovou vložku Romotop 
8 kW. Levně. Tel.: 776 611 016.
■ Suché řezané a štípané pali-
vové dřevo, 33 cm dlouhé. Tel.: 
606 609 763.
■ Škodu Felicii 1,3 MPi 50 kW, 
r. v. 2000, červená barva, koupeno 
v ČR, nebourané, nové zim. pneu, 
centrál na DO, hagusy, tažné zaří-
zení, alarm, uzamykatelná zpáteč-
ka, rádio CD, komplet po servisu, 
najeto 97 000 km, cena 65 tis. 
dohoda. Tel.: 608 165 070.
■ Kuchyňskou linku, kombinace 
dýha buk + bílá, délka 3,20 m + 
barový pult. Spotřebiče: plynová 
varná deska Mora, elektrická trou-
ba Mora, digestoř Zanussi. Cena 
dohodou. Tel.: 602 472 901.
■ Sadbu brambor, odrůda Be-
lana, Adéla, cena 400 Kč/q. Tel.: 
564 571 146, 775 418 612.
■ UV lampu na gelové nehty + 1 
zářivka, cena 1.500 Kč. Odsávačku 
prachu na nehty za 500 Kč, parafí-
novou vanu na ruce s parafínem, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 602 406 023.
■ Citroën Saxo 1,1i 44 kW, r. v. 
2000, třídveřový, modrá metalíza, 
airbag 2×, centrál, servo, ABS, 
komplet sada litých kol + zimních, 
najeto 64 tis., serviska, autom. roz-
svěcování, čirá optika, cena 70 tis. 
Cena dohoda. Tel.: 608 165 070.
■ Dvě válendy s úložným pro-
storem. I samostatně. Velmi lev-
ně, spěchá. Tel. po 15 hodině, 
724 891 863.
■ Pšenici, ječmen. Cena 350 Kč/q. 
Tel.: 737 916 835.
■ Škodu Octavii 1,6 GLXi, r. v. 
1998, najeto 120 000 km (servisní 
knížka), barva červená, airbag, 
rádio, střešní okno, výškově stavi-
telné sedadlo řidiče, nové pneu, po 
STK, cena 79.000 Kč, možno na 
splátky. Tel.: 608 034 567.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0-13 kg (tm. modrá + oran-
žová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dítěti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Kombinovanou ledničku Whir-
pool dvoudveřovou. Obsah mrazá-
ku 50 l, ledničky 190 l. Skoro nová. 
Tel.: 774 279 090.
Koupím
■ Dvoukolovou vlečku za traktor 
– sklopnou alespoň dozadu, brzdě-

nou, v jakémkoli stavu. Děkuji za 
nabídky. Tel. od 15. do 20. hodiny 
602 837 411.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šavle, 
kordy, dýky, vysouvací nože i ne-
úplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám cihlový byt 3+1 v os. 
vlastnictví. Balkon, zahrádka před 
domem. Možno volat po celý den. 
Tel.: 777 717 882.
■ Prodám byt 2+1 ve V. Meziříčí 
nad gymnáziem, OV, cihlový. Tel.: 
777 734 530.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Vyměním byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí v OV za byt 2+1 nebo 1+1 
v OV, družstevní. Nabídky prosím 
do redakce, děkuji.

■ Koupím garáž ve VM, nejlépe 
na ul. Bezručova, Nad Plovárnou 
nebo Na Výsluní a Gen. Jaroše. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 776 137 671.
■ Prodám byt 1+1 v Křižanově, 
OV. Tel.: 777 587 965.
■ Koupíme byt kdekoliv ve V. Mezi-
říčí. Platba hotově. Tel.: 731 508 270.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve VM. 
Nabídněte cokoli. Tel.: 777 570 497.
Pronájem
■ Nabízím dlouhodobý pronájem 
kompletně zařízeného bytu 2+1 
v rodinném domě se samostatným 
vchodem a terasou v Jabloňově. 
Tel.: 608 700 719.
■ Pronajmu pěkný cihlový byt 
3+1 ve Velkém Meziříčí, volný od 
března. Tel.: 732 183 331.
■ Pronájem bytu 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí, ul. Pionýrská. Tel.: 
777 606 107.
■ Hledáme třetí spolubydlící do 
bytu 3+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 400 764.
■ Pronajmu garáž na ul. Třebíčská, 
vedle POEXU. Tel.: 777 916 793.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 v pří-
zemí na ul. Nad Gymnáziem. Byt je 
kompletně zateplen. K nastěhování 
od března. Cena dohodou. Tel.: 
608 428 099, 776 703 687.
■ Pronajmu garáž na Záviškově 
ulici. Tel.: 723 811 571.
■ Od března pronajmu byt 3+1 ve 
VM na ul. Bezděkov. Dlouhodobě. 
Tel. po 14. hodině 603 560 621.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí s možností odkupu nebo 
výměny za 1+1. Tel.: 777 824 822.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově. 
Tel.: 777 587 965.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 

2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Hledám pronájem bytu 1+1, 
nabídněte. Tel.: 777 182 363.
■ Nabízím ubytování v RD ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 732 411 587.
Různé
■ Hledám přivýdělek, nabízím 
2× týdně veškerou pomoc v domác-
nosti starým nebo osamělým lidem. 
Čestné a slušné jednání. Nabídněte, 
děkuji. Tel.: 739 361 370.
■ Hledám hodnou, svobodnou, 
bezdětnou dívku do 33 let, ŘP 
podmínkou. Tel.: 728 056 247.
■ Muž 33/170 cm/77 kg hledá 
dívku ve věku od 25 do 35 let pro 
krásný vztah plný důvěry, lásky 
a tolerance. Muž má být na dívku 
hodný, laskavý a hlavně dívku ne-
bít. Ten, který to dělá, je ubožák. 
Jedno dítě není překážkou. Zn. 
Důvěra. Tel.: 721 335 804.
■ Hledám doučování NJ. Te-
lefon:  775 141 666,  e -mai l : 
buskovaA@seznam.cz.
■ Kdo daruje nebo levně prodá 
starší šlapací stroj, může být 
i nefunkční, nebo jen stolek. Tel.: 
724 742 145.
Daruji
■ Nenáročné mamince oblečení 
po 2 raubířích 0 – 5 let. Některé 
kousky mírně poškozené. Tel.: 
724 742 145.
■ Cca 50 ks starých vydání (1–5 
let) časopisů Betynka a Mamin-
ka. Tel.: 724 742 145.
■ Hledáte milého psího společ-
níka a dobrého hlídače a záro-
veň hodného k dětem? Kamaráda 
pro vaše vycházky? Pro jednoho 
takového hledám u hodných lidí 
nový domov. Je to čtyřletá fenka, 
kříženka dobrmana. Z rodinných 
důvodů. Tel.: 775 335 528.

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

Prodej pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 4806/4 o výměře 144 m2 ostatní plocha, k. ú. Velké Meziříčí. 
Prodejem pozemku dojde ke scelení majetku žadatele.
Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.
Zveřejnění 16. 2. 2009            Ing. František Bradáč, starosta města
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BASKETBAL
BK VM – Proton ZLÍN 70:49, 
59:56
Tým dorostenek se představil letos 
soutěžně naposled doma a před-
vedl se v dobrém světle. Byl to 
vlastně souboj vítězů základních 
skupin východu a západu. I když 
v současné době zápasíme s nemo-
cemi a zraněními, všechny hráčky 
odvedly maximum a zaslouží si 
velkou pochvalu. V prvním zá-
pase si tým BK udržoval náskok 
osmi až deseti bodů, ale zarputilý 
soupeř se před poločasem dotáhl na 
rozdíl jednoho koše. Ve druhé části 
povolil tým BK soupeři pouhých 
19 bodů díky výborné a důsledné 
obraně. Konec prvního zápasu se 
chvílemi změnil až na koncert, kde 
rychlé protiútoky a přesná střelba 
měnily soupeře na diváky.
Do druhého zápasu nastoupili 
hosté plně koncetrovaní a zápas 
byl vyrovnaný až do posledních 
sekund, kdy se ještě soupeř pokou-
šel o vstřelení tříbodového koše. 
Naše hráčky zvládly závěr doslova 
profesorsky a až na jednu chybu se 
zbytečně neuchylovaly k rychlému 

zakončení a šetřily čas. Obě vítěz-
ství byla plně zasloužená. V neděli 
budeme hrát ve Zlíně odvetné 
zápasy, které budou velmi důležité 
pro celkové pořadí soutěže.
Sestava: R. Vaďurová, Z. Kupská, 
L. Mikulová, A. Kamanová, N. 
Rapušáková, T. Sojková, L. Nová-
ková, Z. Fňukalová a druhý zápas 
také na několik minut uzdravující 
se P. Syslová. Trenér Tomáš Ra-
pušák.

Tabulka
fi nálové skupiny dorostenek

po odehrané polovině zápasů:
1. Sokol Lanžhot 6 4 2 362:322 10
2. BK Velké Meziříčí 6 4 2 342:323 10
3. Gambrinus Sika Brno 6 4 2 338:332 10
4. PROTON Zlín 6 0 6 325:390 6

Příští program
muži: 28. 2. TJ Znojmo B – BK 
Velké Meziříčí, ve Znojmě
1. 3. BK Velké Meziříčí – TJ Znoj-
mo B, 9.00 doma
dorosten ky: 1.3. Proton ZLÍN – 
BK Velké Meziříčí, ve Zlíně
žákyně: 7. 3. BK Velké Meziříčí 
– DDM Slavkov, 9.00, 11.00, doma
minižákyně: 14. 3. Jiskra Kyjov 
– BK Velké Meziříčí, v Kyjově 

-rap-

Nejtěsnější domácí porážka
dorostenek po heroickém výkonu

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – DHK Zora Olomouc 
19:20 (11:8)
Třetí jarní kolo prvoligové doros-
tenecké scény proti sobě postavilo 
soupeře z opačných stran tabulky. 
Od prvních minut domácí hráčky 
nebraly nijak v potaz dosavadní 
postavení Olomouckých v popředí 
tabulky a bojovností dokázaly mít 
herně i brankově navrch. Po úvodní 
čtvrthodině, díky tvrdé obraně 
i zdařilým a nápaditým útočným 
akcím, se podařilo získat si dvou-
brankový náskok (6:4). Zaskočený 
soupeř se jen těžko prosazoval 
v postupném útoku, jeho útočné 
snahy se dařilo včas eliminovat. 
Základem úspěšné hry byla sou-
činnost obrany dirigované Nikolou 
Rousovou a řada úspěšných zákro-
ků brankářky Hany Simandlové. 
Několik brejkových situací nám 
pak do poločasové pauzy vyneslo 
více než nadějné tříbrankové ve-
dení (10:7). V úvodních minutách 
po změně stran jsme si neodpustili 
„vybrat slabou chvilku“ a doplatili 
tak na netakticky sehrané oslabení, 
ve kterém dokázal soupeř srovnat 
brankový poměr (12:9, 12:12). 
Utkání tak dostalo nový náboj 
a zbývající minuty pak již byly 
oboustrannou bitvou o každý míč 
a metr hrací plochy. Olomoucké 
dokázaly efektivněji zužitkovávat 
střelecké pozice, ovšem příkladné 
nasazení a obdivuhodná soudržnost 

domácích jim nedovolilo odskočit 
na více jak jednu branku. V dra-
matickém závěru si naše střelkyně 
v několika případech „vylámaly 
zuby“ na brankářce soupeře. Ke vší 
smůle jsme doplatili i na podivný 
metr rozhodcovské dvojice, když 
poslední minutu a půl náš celek 
dohrával v oslabení. V čase 59:23 
nařídili rozhodčí po faulu sed-
mimetrový hod ve prospěch Olo-
mouckých. Jeho proměnění a naše 
následná enormní snaha o rychlé 
zakončení již však nic nezměnily 
na nejtěsnější porážce. 7 m – hody 
7/7:9/6, vyloučení 5:3.
Doufejme, že tato smolná porážka 
nepoznamená herní projev domá-
cího týmu a další utkání s lídrem 
tabulky – Kunovicemi (7. března) 
již potěší i početné příznivce našich 
barev, kterým děkujeme za hlasitou 
podporu.
Hrály: Simandlová – Kratochví-
lová M. (10/7), Salašová (3), Rou-
sová (2), Necidová S. (2), Bártová 
(1), Necidová Kr. (1), Hammerová 
P., Svobodová, Pavlišová. Trenér 
ing. Záviška.                       

 -záv-
Tabulka I. ligy

mladších dorostenek
 1. SHK Kunovice 12 10 0 2 343:282 20
 2. DHK Zora Olomouc 12 10 0 2 313:263 20
 3. HC Zlín 11 9 0 2 304:230 18
 4. TJ Sokol Poruba 11 7 2 2 284:248 16
 5. Sokol Ostrava Zábřeh 11 7 0 4 294:233 14
 6. TJ Jiskra Otrokovice 12 5 2 5 319:271 12
 7. SK HC Železárny Veselí 12 5 0 7 252:271 10
 8. Tatran Bohunice 12 3 1 8 278:280 7
 9. TJ Sokol Karviná 12 3 1 8 243:296 7
10. TJ Sokol Velké Meziříčí 12 1 2 9 238:322 4
11. SK UP Prior Olomouc 11 0 0 11 182:354 0

Okresní přebor v ledním hokeji
V okresním přeboru začíná play-
off.
Náměšť – Veverská Bítýška v sobo-
tu v 17 hodin na ZS v Náměšti.
Mostiště – V. Bíteš v sobotu v 17.45 
hodin na ZS Velké Meziříčí.

-kov-
Dorost

HC Uherský Brod – HHK VM 4:2 
(0:0, 2:2, 2:0)
K dalšímu zápasu jsme zajížděli do 
Uherského Brodu. Úvodní třetina 
rychlého a tvrdého utkání skončila 
bez gólů, na obou stranách bylo 
několik nevyužitých šancí. V pro-
střední části šli domácí dvakrát 
do vedení, vždy jsme dokázali 
vyrovnat. Ve třetí třetině jsme pře-
čkali minutu čtyřicet oslabení 3:5, 
ale v 55. minutě jsme kapitulovali 
potřetí. K závěrečnému tlaku jsme 
se za výrazného přispění rozhod-
čích už nedostali. Zákroky, které 
ze strany domácích byly povolené, 
byly z naší strany považovány za 
fauly a v dalším oslabení 3:5 jsme 
v 58. minutě inkasovali počtvrté. 
Závěr utkání byl už hodně nervóz-
ní. Vyloučení 4:11, z toho ve třetí 
třetině 3:8.
Branky (asistence) HHK: 32. Janák 
(Budín), 40. Budín (Štěpánek). 
Sestava: Loukota – Komínek M., 
Komínek D. – Suk, Vidlák – Joch 
– Budín, Janák, Štěpánek – Burian 
P., Smejkal, Vondráček

Starší žáci
HHK VM – HC Uherský Ostroh 
10:4
Branky: Smejkal 3, Burian V. 2, 
Burian P. 2, Vondráček, Špaček
Asistence: Vidlák, Krejčí 2, Smej-
kal 3, Burian V. 2

Mladší žáci
HHK VM – Technika Brno 4:7
Branky: Kampas M. 2, Drápela, 
Kučera
Asistence: Kejda 2, Marešová
HC Boskovice – HHK VM 3:8

Branky: Štěpánek 2, Drápela 2, 
Kampas M. 2, Fiala, Kampas
Asistence: Burian, Drápela, Fiala, 
Sladký, Lainka, Kampas M. 2

-js-
5. třída

HHK VM – WEV Vídeň 5:0
Branky a nahrávky: Strnad, Mi-
čánek, Tichý, Mynář, Mičánek. 
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Kampas, Novák, Strnad T. – Str-
nad M., Mičánek, Tlapák – Tichý, 
Mynář, Bezák.
HC Břeclav – HHK VM 5:5 (0:2, 
2:2, 3:1)
Branky a nahrávky: Mynář (No-
vák), Strnad M. (Karásek), Mynář 
(Strnad M.), Mynář (Strnad M.), 
Mynář (Slabý). Sestava HHK: 
Bartes – Báňa, Juráček, Karásek, 
Dundálek – Slabý, Mynář, Novák, 
– Strnad M., Úlovec, Šilpoch – 
Pacalová, Sedlák. Vyloučení: 1:3. 
Využití: 1:0.

4. třída
HHK VM – WEV Vídeň 3:2 (2:0, 
0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: Slabý (Bartes), 
Slabý (Bartes), Bartes (Kocián).
Sestava HHK: J. Juda – Báňa, Jurá-
ček, Dundálek, Janoušek, Karásek 
– Slabý, Bartes, Kocián – Šilboch, 
Úlovec, Sedlák – Pacalová, Müller, 
Třeštík. Vyloučení: 0:2. Využití: 
0:0. Zásahy brankářů: 15:22.

Přípravka
Tuto neděli se uskutečnil poslední 
ofi ciální turnaj hokejové přípravky. 
Konal se v Humpolci, kde mezi 
sebou ve skupině A soupeřily týmy 
Humpolce, Třebíče, Telče a Velké-
ho Meziříčí. Toto zakončení sezony 
se našim nejmladším hokejistům 
moc nepovedlo, skončili totiž 
na čtvrtém místě. Celkové skóre 
turnaje 2:21. Přičemž obě branky 
vstřelil M. Barák.
Sestava: I. Svoboda, A. Bíbr, S. 
Nováček, R. Pitřík, M. Juda, L. 
Tlapáková, M. Barák, L. Pacal, O. 
Nevěčný, M. Bezák, M. Šilpoch 
a trenér Jiří Kudláček.            -mj-

Krajský přebor 1. třídy
17. a 18. kolo

V. Meziříčí – Jihlava B 1:10
V. Meziříčí – Třešť 7:10

Tabulka krajského přeboru 
1. třídy

 1. Světlá A 18 15 2  1 176:86 50
 2. Rovečné A 18 12 1  5 164:103 43
 3. Humpolec A 18 10 5  3 153:117 43
 4. Třešť A 18 10 2  6 153:122 40
 5. Nížkov A 18  9 3  6 153:112 39
 6. Ledeč A 18  9 3  6 141:139 39
 7. Jihlava B 18  8 3  7 144:125 37
 8. TJ Žďár B 18  7 2  9 135:142 34
 9. Chotěboř B 18  5 5  8 134:143 33
10. Rouchovany A 18  5 1 12  90:160 29
11. V. Meziřičí A 18  3 1 14 103:159 25
12. Přibyslav A 18  1 0 17  34:172 20

Krajský přebor 3. třídy
17. a 18. kolo

Chotěboř D – Oslavice 10:1
H. Brod B – Oslavice 10:2 
Lhotky – TJ Žďár D 7:10
Lhotky – N. Město 7:10

Tabulka krajského přeboru
3. třídy

 1. H. Brod B 18 15 2  1 173:98  50
 2. Jemnice A 18 14 1  3 165:95  47
 3. Nové Město A 18 11 4  3 166:121 44
 4. Pacov A 18 11 2  5 155:122 42
 5. Panská Lhota A 18 10 2  6 141:130 40
 6. Pelhřimov C 18  9 2  7 156:122 38
 7. Chmelná B 18  8 2  8 137:140 36
 8. TJ Žďár D 18  7 2  9 123:149 34
 9. Chotěboř D 18  6 2 10 130:142 32
10. Lhotky A 18  4 2 12 129:159 28
11. Polnička A 18  2 1 15  96:169 23
12. Oslavice A 18  0 0 18  56:180 18
Okresní přebor 1. třídy, 15. kolo
V. Meziříčí B – V. Bíteš B 14:4
Okresní přebor 2. třídy, 15. kolo
V. Meziříčí C – Řečice odloženo
Netín – Lhotky B odloženo
Oslavice B – N. Dvory 7:11
Okresní přebor 3. třídy, 15. kolo
Netín B – V. Bíteš C 7:11

Uhřínov – Škrdlovice 8:10
Okresní přebor 4. třídy, 15. kolo
Bystřice C – D. Heřmanice ne-
hlášeno
Lhotky C – Borovnice odloženo
Vepřová – Netín C 11:7
Okresní přebor 5. třídy, 15. kolo
Doubravník – Lhotky D 7:11
N. Veselí B – Oslavice C odloženo

-pl-
STOLNÍ TENIS LHOTKY
Krajský přebor III. třídy

Slavoj Pacov A – SK Sokol Lhotky 
10:5
Sestava Lhotky: Lavický 4, Nevrtal 
Z. 1, Konečný
TJ Chmelná B – SK Sokol Lhotky 
10:7
Sestava Lhotky: Konečný 3, Lavic-
ký 3, Nevrtal Z. 0,5, Chylík 0,5
SK Sokol Lhotky A – TJ Žďár n. 
S. D 7:10
Sestava Lhotky: Konečný 3, Lavic-
ký 3, Musil 0,5, Nevrtal 0,5
SK Sokol Lhotky A – TJ Nové 
Město na Moravě A 8:10
Sestava Lhotky: Lavický 3, Koneč-
ný 2, Nevrtal Z. 2, Večeřa 1

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – ST Velké 
Meziříčí C 14:4
Sestava Lhotky: Musil 4,5, Večeřa 
3,5, Vondrák 3,5, Doubek 2,5

Okresní přebor IV. třídy
SK Dolní Heřmanice A – SK Sokol 
Lhotky C 9:9
Sestava Lhotky: Dufek 3, Nevrtal 
T. 3, Rössler 2, Krčál 1

Okresní přebor V. třídy
TJ Sokol Doubravník A – SK Sokol 
Lhotky D 7:11
Sestava Lhotky: Šoukal 4,5, Hladík 
3,5, Krčál 2, Nevrtal T. 1
SK Sokol Lhotky D – Sokol Žďár 
D 14:4
Sestava Lhotky: Hladík 4,5, Nevrtal 
T. 4,5, Šoukal 4,5, Holubář 0,5

-ach-

O víkendu 21.–22. 2. 2009 se 
uskutečnily další dva závody ze 
série Českého poháru ve skikrosu, 
kterých se opět zúčastnila závod-
nice Ski klubu Velké Meziříčí Jitka 
Šitková. Ve skiareálu Dolní Morava 
v Jeseníkách, kde se závod konal, je 
postavena jedna z nejdelších tratí 
s mnoha těžkými a dlouhými skoky. 
Časy těch nerychlejších na této trati 
se pohybují kolem jedné minuty. 
Trať kromě své délky závodníky 
překvapila i tím, že nebyla úplně do-
konale zasněžena, a tak se na mnoha 
místech museli závodníci vyhýbat 
vydřeným plochám s drobnými ka-
mínky, což bylo velice nepříjemné. 
Přes všechny tyto nástrahy se Jitka 

v sobotu dostala do fi nálové roz-
jížďky, kde vybojovala třetí místo, 
čímž se dostala na celkově první 
příčku v průběžném pořadí České-
ho poháru. Nedělní závod pro Jitku 
už tak dobře nedopadl. Po velice 
nepříjemné kolizi v semifi nálové 
rozjížďce, kterou zavinily její sou-
peřky, se Jitka zranila a i přes pokus 
nastoupit v malém fi nále (o 5.–8. 
místo), po další kolizi se soupeř-
kou musela ze závodu odstoupit. 
Po všech těchto nepříjemnostech 
je Jitka před posledními třemi 
závody na celkovém 1. místě a má 
velice dobře nakročeno k obhajobě 
loňského titulu. A tak popřejme, 
ať se po víkendovém zranění brzy 
zotaví a může absolvovat zbývající 
závody letošní sezony.                   -id-

Závod v běhu na lyžích na patnáct 
kilometrů se uskutečnil v neděli 
v Křižanově. Křižanovskou pat-
náctku – Memoriál Honzy Kotíka 
si zajeli nejen místní, ale i závodníci 
ze širokého okolí.
V dorostenecké kategorii zvítězil 
Milan Pazdera z Křižanova s časem 
1:14:21. V další kategorii závodily 
ve věku 18-40 let. Zde se dařilo 
Pavle Kotíkové z Křižanova, která 
zvítězila s časem 1:04:26. 2. Eliška 
Königová, Račín (1:05:49), 3. Mar-
cela Podrabská, Křižanov (1:06:17). 
V kategorii ženy 41-60 let uspěla 
Blanka Vytlačilová z Křižanova 
s časem 0:55:18. 2. Jiřina Prokopo-
vá, Radostín nad Oslavou (0:56:56), 
3. Milada Kotíková, Kř ižanov 

(1:06:32). V kategorii mužů 18–40 
let zazářil Pavel Kabrda z Lýsku, 
když zajel čas 0:55:18. 2. Josef Ka-
brda, Nová Ves (0:57:20), 3. Oldřich 
Šíma, Veselíčko (0:59:26).
Kategorii mužů 41–60 let ovládl 
Jaroslav Minář z Velkého Meziříčí 
(1:01:10). 2. Jaroslav Bendář, Hodov 
(1:08:07), 3. Miroslav Sýkora st., 
Křižanov (1:09:07).
A konečně v poslední kategorii 
muži nad 60 let vyhrál Milan Farkač 
z Brna s časem 1:17:10, následován 
druhým Rudolfem Horákem z Vel-
kého Meziříčí (1:28:44) a třetím 
Antonínem Podrabským z Křiža-
nova (1:37:32).
Více informací na www.sokolkri-
zanov.wz.cz                  Zprac. -mrs-

Zimní příprava
FC Vysočina B – FC VM 1:1 (0:0)
Střelci: Čermák (87. z tr. k.) – Ně-
mec (49.). Rozhodčí Švec. Diváků 
20. Sestava domácích: Žejdlík (46. 
Štěpanovský) – Benda, Havránek, 
Černý, Oliveira – Bureš, Chlup, 
Niedrle, Demeter – Procházka, 
Čermák. Sestava FC VM: Trnavský 
– Z. Mucha, Brychta (61. Souček), 
P. Mucha, J. Krejčí – Jedlička (46. 
Kratochvíl), Pokorný, Průša, Berka 
(68. Beran), Loup – Němec. Ze 
sestavy je vidno, že Velmezu stále 
chybí zranění či nemocní Karásek, 
nově Klusák, Fober a Invald. Hos-
té byli od první minuty jihlavské 
juniorce víc než důstojným sou-
peřem přesto, že úvodní šanci měl 
Procházka a Trnavským vyražený 
míč poslal Čermák vysoko nad. 
Velmez zakrátko odpověděl střelou 

Němce z hranice šestnáctky, která 
těsně minula levý horní roh. Ve 25. 
kopal hostující Průša trestný kop 
z míst, odkud góly běžně dává, ale 
Štěpanovský stačil reagovat. V zá-
věru poločasu juniorka hosty při-
špendlila k jejich šestnáctce, ale do 
šance se prosadit nedokázala. To se 
naopak po rychlé a přesné kombina-
ci povedlo ve 49. Meziříčským, kdy 
nejprve Pokorný tvrdě vypálil už 
z prostoru šestnáctky, Štěpanovský 
stačil jen vyrazit před dobíhajícího 
Němce a ten nezaváhal. Šance se 
pak střídaly na obou stranách, ale 
gól padl až v samotném závěru, kdy 
hosté naivně faulovali před vlastní 
šestnáctkou, a Čermák střelou 
k tyči skóre utkání srovnal.
Další utkání přípravného cyklu 
sehraje FC VM A v neděli v 10.15 
na umělé trávě s celkem AFK 
Chrudim, zatímco sobotní zápas 
v Kuřimi byl odvolán.          -ber-

Turnaj Optika Medek open 2009
V sobotu 14. února se v šachové 
obci Hodonice u Znojma konal 
další z tamějších velmi populárních 
sportovně-společenských podniků. 
Hrálo se celkem 7 kol s tempem 
2×20 minut na jednu partii. Akce 
se opět zúčastnila početná výprava 
zájemců z regionu Velkomeziříčsko; 
z nich se tentokrát ohromně zadařilo 
zejména trojici mladých reprezen-
tantů z našeho města: jmenovitě To-
máši Mrazíkovi, Vítu Kratochvílovi 
a jeho staršímu bratru Josefovi.

Konečné pořadí:
 1. Josef Mayer
   Tatran Poštorná 7 b.
 2. Josef Švanda
   SPgŠ Znojmo 5,5 b.
 3. Roman Matula
   TJ Hodonice 5,5 b.
 4. Tomáš Mrazík
   Spartak Vel. Mez. 5 b.
 5. Vít Kratochvíl
   VM/TJ Náměšť n. O. 5 b.
Umístění ostatních hráčů z VM 
a okolí:
 8. Josef Kratochvíl
   (VM/Caissa Třebíč) 4,5 b.
12. Vladimír Pařil
   (VM/Sokol Jámy) 4 b.
19. Milan Čtveráček
   (Spartak VM) 3,5 b.
23. Josef Dvořák

   (Měřín/Spartak VM) 3,5 b.
26. Dominik Dvořák
   (Měřín/Spartak VM) 3 b.
35. Andrej Dohnalík
   (Spartak VM) 2 b. atd.
Zvlášt vyhodnocenou kategorii 
dorostu do 18 let vyhrál – nastojte! 
– teprve desetiletý(!!) talent Vít 
Kratochvíl z Velkého Meziříčí.
Nejlepší účastníci byli pozásluze 
odměněni finančními i věcnými 
cenami. Také v tradičním losování 
sedmi lahví od hlavního sponzora 
se na nás konečně – a za mnoho 
let v tomto ohledu vlastně vůbec 
poprvé! – usmálo štěstí: „Rýn-
ský ryzlink“ si tak doma může 
při rozborech partií ochutnávat 
náš matador a dopravce, totiž 
Milan Čtveráček. Ostatně, nikdo 
z nás by si cenu nezasloužil více 
nežli právě on…                -vp-

So 28. 2. 15.45 – 17.15
Ne  1. 3. 13.45 – 15.15
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Nábor
do házené

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol 
Velké Meziříčí zve do svých řad chlap-
ce a děvčata ročníků narození 1998 
a mladší.

Pravidelná tréninková činnost probíhá ve 
sportovní hale „Za Světlou“ každé pondělí 
a středu od 15.00 do 16.30 hodin.
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KINO JUPITER CLUB – ÚNOR
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Pátek 17. dubna 2009 
KONCERT SKUPINY KAMELOT
Úterý 21. dubna 2009
…A VO TOM TO JE
Zábavný pořad s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou atd.
Středa 27. května 2009
KOŽÍŠEK JE JAKO HRON
Zábavná kouzelnická show s Pavlem Kožíškem doplněná zpěvem v podání 
Vladimíra Hrona.
Změna programu vyhrazena.                                      -zh-

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

Uprostřed jediné 
noci se hrou náho-
dy zcela změní ži-
voty trojice hrdinů 
příběhu a odhalí se 
jejich skrytá tajem-
ství.
Hrají: Jan Révai, 
Tereza Kostková/
Eva Kodešová, On-
dřej Kavan, Ivo Ku-
bečka/René Přibyl
Jednotlivé vstupné: 
240 Kč                                                       www.divadlopodpalmovkou.cz

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

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

květen 2009
AP-PROSPER

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

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

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

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

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

Novinka v Jupiter clubu
Od letošního roku zavádíme v Jupiter clubu nový sys-
tém prodeje vstupenek na kulturní pořady. U každého 
pořadu bude oznámeno datum, do kterého bude nutno 
si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět 
do prodeje. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z těchto důvodů:
1. rezervované vstupenky zůstanou nevyzvednuté, přitom by volná 

místa mohli obsadit náhradníci 
2. u některých pořadů máme možnost je pro malý zájem zrušit
Děkujeme za pochopení.                                                               -zh-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
pořádá

K poslechu a tanci hraje skupina M. E. Š.
Sobota 28. února 2009 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu.

Vstupné 100 Kč včetně místenky.
Rezervace míst a prodej vstupenek na programovém oddělení JC

nebo na tel. čísle 566 524 572.

3. března 2009 v 19.30 hodin
Divadelní agentura Sophia Art

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

koncert skupiny

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 
2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.

Vstupné v předpro-
deji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Rezervované vstu-
penky je nutno si 
v y z v e d n o u t  d o 
20. března 2009!
Nevyzvednuté vstu-
penky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej 
vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na 
programovém oddě-
lení JC.

*
Změna programu 
vyhrazena!

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

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

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

Středa 25. v 19.30 hodin
VÝMĚNA
Los Angeles, březen 1928. Je svěží sobotní ráno a v útulném domku na před-
městí se svobodná matka Christine Collins před odchodem do práce loučí se 
svým devítiletým synem Walterem. Netuší, že ho možná vidí naposledy. Po 
návratu z práce totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče – zmizení 
dítěte. Navzdory usilovnému pátrání státních orgánů se nepodaří zachytit 
jedinou stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět měsíců a najednou, jako blesk 
z čistého nebe, udeří šťastná novina. Walter se našel a losangeleská policie, 
která si potřebuje napravit pošramocenou pověst, zaviněnou četnými skan-
dály, ho s velkou pompou před zraky novinářů předává přešťastné matce. 
Moment nadšení záhy vystřídá další vlna zoufalství. Nalezený chlapec… 
Režie C. Eastwood. V hlavní roli A. Jolieová, G. Griffi th, J. Devereauxová. 
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 142 minut
Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
RENÉ
Ryze dokumentární fi lm se syrovou autentičností vypráví 
těžko uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti 
let sledován fi lmovou kamerou na své cestě mezi vězeními 
a krátkými pobyty na svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští 
v jeho sedmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet let později, jako nemocného 
člověka, muže stále se pohybujícího na hraně zákona, který napsal a publi-
koval dvě knihy. Čas proměny z mladíka v muže zaznamenávala režisérka 
Helena Třeštíková na pozadí významných politických změn střední Evropy. 
Reného příběh začíná ve vězení pod socialistickými plakáty, pokračuje 
během sametové revoluce a dostává zdánlivou pointu amnestií tehdejšího 
prezidenta Václava Havla. René se ale brzy vrací zpět do kriminálu, aby tak 
vstoupil do Evropské unie opět jako vězeň. V průběhu let strávených za mří-
žemi, zejména za krádeže, se nechal potetovat po celém těle, utekl z vězení 

a zase byl chycen, vydal dva 
romány, vykradl byt samotné 
režisérce, prožil dva milostné 
příběhy, onemocněl roztrouše-
nou sklerózou a psychologové 
u něj zjistili nadprůměrnou 
inteligenci. Tento časosběrný 
dokument byl oceněn cenou pro 
nejlepší dokument v Evropě. 
Mládeži přístupný od 12 let.

Vstupné: 45, 75 Kč 85 minut
Pátek 27. v 19.30 hodin
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT SÁM
…aneb Jak se neutopit za velkou louží.
Sidney Young pracuje v Londýně jako novinář pro nepříliš úspěšný bulvární 
plátek, který si dělá legraci z celebrit toužících po slávě ve světlech snob-
ských večírků. Na jedné straně je hrdý na svůj satirický nadhled a odstup 
od prostředí, o kterém píše, na druhé straně ho tento povrchní svět slávy 
a krásných lidí velmi láká. Nečekaně přijde překvapivá nabídka od šéfre-
daktora prestižního newyorského časopisu ‚Sharps‘ – Claytona Hardinga, 
aby pro něj Sidney pracoval. Ten s velkými očekáváními uniká ze stereoty-
pu – domů – do práce – domů – a po hlavě se vrhá do víru newyorkských 
večírků. Ne vše je ale v nové práci takové, jaké si představoval. Je zklamaný 
upjatou atmosférou, která zde panuje a rozhodne se nudným prostředím 
pořádně zatřást. Sidneyho bezstarostný přístup a nejapné vtípky rozčilují 
jeho přímého šéfa Lawrence Maddoxe až nakonec vyústí v zákaz dělat 
s celebritami rozhovory a cokoliv o nich psát. Režie R. B. Weide. Komedie 
Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 109 minut

koncert

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

Jiří Suchý (muzikál), hudba: Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík
Upraveno s přihlédnutím k pozdější fi lmové verzi.
Obrázky s písničkami nebo, chcete-li, scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v kasárenských prostorách. Jedno z nejzná-
mější děl dnes již legendární dvojice, které si stále udržuje půvab osobitého 
humoru svých tvůrců. Hlavně je nutné, aby divák věřil na zázraky, pak 
se určitě nebude nudit. 
Vždyť jen si vzpomeňte na písničky jako byly:
Malá Babeta / Šla do světa / A krk za to dám / Že ta Babeta / Je popleta / 
Vždyť já zůstal sám – Ona asi netuší / Že mně sólo nesluší / A že bez ní se tu 
/ Hloupě pletu / Chyťte tu Babetu ať je tu / Se mnou… Anebo: Tereza jedině 
Tereza / Měla by slyšet píseň mou / Ostatní prominou / Nestojím o jinou / Jen 
pro tu jedinou chci tady žít / A zpívat – Tereza jedině Tereza / Je toho pravou 
příčinou / Že tady statečně / Hrdě a zbytečně / Do větru zpívám píseň svou…
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas! 

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

ve velkém sále Jupiter clubu travesti show skupiny

LÉTO JE LÉTO.LÉTO JE LÉTO.
tentokrát s názvem

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

Vstupné: 220 Kč

Chcete zhubnout přirozenou cestou 3 až 30 kg (a více)?
Máme pro vás revoluci v hubnutí!
Srdečně vás zveme na cestu
k vaší fyzické i duševní pohodě.

Dr. Krejčík, Dr. Navrátil,
Jupiter club Velké Meziříčí
(učebna nad restaurací)
Středa 25. února 2009 v 18 hodin
Přímo na místě vám lékař otestuje základní zdravotní parametry.
Tento koncept snížení váhy je doporučován lékaři.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 3. 3. přednáška Austrálie I. díl – Sydney  Libor Smejkal
10. 3. přednáška Austrálie II. díl – kontinent Radek Smejkal

17. 3. přednáška Slavnostní odhalení pamět. kamene Ing. Karel Hromek  zaniklé obce Urbanice
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
14. 4. přednáška Osobnosti Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
 5. 5. přednáška Květnové události ve fotografi ích Ing. Antonín Dvořák
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. přednáška Kulakové na Velkomeziříčsku Mgr. Martin Štindl, PhD.
 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                                www.vgsvm.estranky.cz

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Sobota 28. 2., malá scéna, 15 hodin

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

Výstava
fotografi í
Aleše Tučka

Otevřeno denně

2. – 28. 2. 2009

Kavárna v pasáži IMCA

Obec Ruda a ZŠ Ruda 
pořádají 
v neděli 1. března 2009 od 14 hodin

ve velkém sále kulturního domu Ruda
u Velkého Meziříčí

Dne 22. 2. 2009 oslavila 50. výročí 
paní
Marie Říhová
z Uhřínova.

Všechno nejlepší, hodně štěstí 
v dalších létech a hlavně zdraví 

přeje rodina s vnoučaty
Patričkem, Sofi nkou a Anetkou. 

Rok za rokem
se v nenávratnu ztrácí,
vzpomínky se však stále vrací. 
Dnes, 25. února 2009, uplyne 8. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan

Vítězslav Pisk
z Frankova Zhořce.
Dne 19. prosince 2008 by se dožil 
60 let.

S láskou vzpomínají sourozenci. 

Odešla jsi tiše,
jako když lístek ze stromu spadne,
ale zapomenout na Tebe
není snadné.
Dne 28. 2. tomu bude již 20 let, kdy 
nás opustila naše milovaná manžel-
ka, maminka a babička
MUDr. Blažena Petrová.

Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Kdo ji znal,
vzpomene,
kdo ji měl rád,
nezapomene.
Dne 1. března 2009 vzpomínáme 
1. smutné výročí úmrtí paní
Marie Střechové
ze Lhotek.

S láskou vzpomíná
dcera s rodinou. 

Dne 1. 3. 2009 by se dožil 80 let 
pan 
Stanislav Benc
z Martinic.
V srpnu to bude 18 let, kdy nás 
opustil.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. 

Rodina

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

velkého sálu

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

Zveme vás na
Konferenci

o Evropské unii
26. února v 16 hodin

koncertní sál Jupiter clubu
Pozváni jsou: místopředseda 
sněmovny a stínový ministr 
zahraničí Lubomír Zaorálek 

a europoslanec
Miloslav Ransdorf

(pi)
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LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY VOLEJBAL

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ LIGA

HOKEJ
HHK Velké Meziříčí – VHK Vse-
tín 3:7 (0:3, 1:2, 2:2)
Branky: 26. Kartůsek (Burian), 47. 
Fiala (Nekvasil, Konta), 54. Strá-
ňovský (Burian, Fiala) – 11. Knebl 
(Zavrtálek, Haschka), 15. Mikeš 
(Rajnoha, Štraub), 17. Marek (Ši-
mek), 21. Hrňa (Mikeš, Tesařík), 32. 
Podešva (Knebl), 50. Marek (Va-
něk), 59. Mikeš (Hrňa, Štraub).
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Betinec (Šťourač) – Vlašín, Konta, 
Hajas, Pálka, Střecha, Stráňovský 
– Kunstmüller, Troščák, Kadela 
E. – Burián, Nekvasil, Fila – Kar-
tůsek, Jonáš, Burian. Sestava VHK 
Vsetín: Plšek (Rožník) – Bezouška, 
Šimek, Černý, Rajnoha, Haschka, 
Zavrtálek – Vaněk, Klabačka, Ma-
rek – Hrňa, Mikeš, Štraub – Knebl, 
Podešva (40. Ašer), Tesařík. Roz-
hodčí: Volf – Humpolíček, Pospíšil. 
Vyloučení: 8:4, navíc Hajas (HHK) 
10 min. Využití: 0:1, v oslabení: 0:0. 
Diváků: 253.
Ostatní výsledky 42. kola: Pros-
tějov – Pelhřimov 6:3, Šumperk – 
Nový Jičín 6:1, Opava – Uničov 2:3 
SN, Technika Brno – Hodonín 1:5, 
Šternberk – Orlová 2:3 SN, Přerov 
– Valašské Meziříčí 1:4, Žďár nad 
Sázavou – Břeclav 2:6.
HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

Branky: 14. Tecl (Plch), 24. Tecl 
(Plachý), 36. Heřman (Plachý), 37. 
Tecl (Heřman), 57. Tecl (Hrbatý, 
Plachý), 59. Plachý (Hrbatý) – 10. 
Dostál (Kunstmüller), 34. Vlašín 
(Nekvasil), 40. Kunstmüller, 50. 
Hajas (Fila, Pálka). Sestava HC 
Spartak Pelhřimov: Linhart – Me-
loun, Zelený, Vácha, Krpálek, Plch, 
Pavlík, Plachý, Kubát, Kašpar, Had-
rava, Tecl, Heřman, Hubata, Holec, 
Dušátko, Moucha. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Betinec (Chadim) 
– Vlašín, Konta, Pálka, Hajas – 
Bezděk, Nekvasil, Jonáš – Burián, 
Troščák, Fila – Kunstmüller, Do-
stál, Bula – Kartůsek. Rozhodčí: 
Nečas – Leninský, Šňůr. Vyloučení: 
2:5, navíc Dušátko (PEL) 10 min. 
OT. Využití: 1:1. Diváků: 321. 
Střely na branku: 29:19.          -hhk-

Tabulka po 42. kole
 1. Salith Šumperk 41 25 - 2 - 0 - 4 - 10 163:97 83 
 2. HC Slovan Orlová 41 23 - 6 - 0 - 2 - 10 164:127 83 
 3. HC Valašské Meziříčí 41 23 - 4 - 0 - 5 -  9 186:136 82 
 4. SHK Hodonín 41 22 - 6 - 0 - 3 - 10 165:114 81 
 5. HC Slezan Opava 41 21 - 3 - 0 - 6 - 11 162:125 75 
 6. VHK Vsetín 41 18 - 5 - 0 - 3 - 15 152:126 67 
 7. HC Uničov 41 19 - 2 - 0 - 4 - 16 158:150 65 
 8. VSK Technika Brno 41 20 - 2 - 0 - 1 - 18 149:146 64 
 9. HC TJ Šternberk 41 18 - 2 - 0 - 4 - 17 149:158 62 
10. HC Zubr Přerov 41 15 - 4 - 0 - 2 - 20 126:139 55 
11. HC Nový Jičín 41 12 - 6 - 0 - 4 - 19 125:142 52 
12. SKLH Žďár nad Sáz. 41 13 - 4 - 0 - 1 - 23 126:190 48 
13. HC Břeclav 41 13 - 3 - 0 - 2 - 23 123:148 47 
14. HC Spartak Pelhřimov 41 13 - 1 - 0 - 4 - 23 136:180 45 
15. HK Jestřábi Prostějov 41 11 - 3 - 0 - 3 - 24 120:174 42 
16. HHK Velké Meziříčí 41  7 - 2 - 0 - 7 - 25 113:165 32 

HHK VM B – HC Sokol Křižanov 
12:4 (4:1; 4:1; 4:2)
Rozhodčí: Kavina – Horký, Musil. 
Diváků: 21. Branky: 5. min. Krča 
(Vrána), 8. min. Šlapal (Kudláček 
J.), 12. min. Krča (Navrátil R., 
Vrána), 13. min. Šoukal (Chlubna, 
Tůma), 24. min. Krča, 27. min. 
Kudláček M. (Navrátil R., Krča), 
29. min. Vrána, 38. min. Šlapal 
(Kudláček J.), 49. min. Kudláček J. 
(Hrnčíř, Martinec), 51. min. Kud-
láček M., 55. min. Hrnčíř (Šlapal, 
Malec), 59. min. Šoukal (Chlubna) – 
8. min. Valdhaus (Veselý), 40. min. 
Andrla, 51. min. Andrla, 54. min. 
Komínek (Komínek). Vyloučení: 
4:6 navíc Bílovský 2+10 za zákrok 
na hlavu a krk a Zechmeister 2+10 
za bodnutí špičkou hole; využití 
2:1; oslabení 0:2. Sestava HHK V. 
Meziříčí B: Komínek (Štourač) – 
Hrnčíř, Martinec – Kudláček M., 
Invald – Peterka, Bradáč – Krča, 
Vrána, Navrátil R. – Kudláček J., 
Šlapal, Malec – Chlubna, Tůma, 
Šoukal. Sestava HC Sokol Křiža-
nov: Suchý (od 13. min. Štěrba), 
Komínek D., Škrob, Komínek A., 
Veselý L., Kotík, Krátký, Štěpánek, 
Andrla, Bílovský, Malý, Musil J., 
Musil L, Haman, Valdhaus, Flora, 
Zechmeister.

Celý zápas měl jednoznačný prů-
běh, kdy domácí plynule navyšovali 
skóre utkání a hosté se snažili příliš 
neprohrát. O jednoznačném vývoji 
svědčí i pravidelné rozdělení skóre 
do jednotlivých třetin. Za zmínku 
stojí hattrick domácího Krči a dva 
góly Křižanova ve vlastním osla-
bení, kdy využili bohorovnou roze-
hrávku domácích a nekompromisně 
ji potrestali z následných nájezdů. 
Ani vysoké vítězství HHK B ovšem 
nestačilo na jejich postup do play-
off okresního přeboru. Na účast 
v závěrečných bojích nám chyběl 
jediný bod, a tím pro nás letošní 
sezona v sobotu skončila.

Ostatní výsledky:
Nedvědice – Šerkovice odloženo 
na 24. 2. 2009
V. Bítýška – Náměšť 3:6
V. Bíteš – Mostiště 3:2
Dohrávka 2. kola Nedvědice – Ná-
měšť 2:2                                   -ht-

Pořadí po 18. kole
1. TJ Náměšť nad Oslavou 16 12 2 2 99:45 26
2. SK Mostiště 16 10 3 3 94:51 23
3. HC Spartak Vel. Bíteš B 16 10 1 5 78:73 21
4. HC Veverská Bítýška 16 10 1 5 88:50 21
5. HHK Velké Meziříčí B 16 9 2 5 83:47 20
6. TJ Řečice 16 7 1 8 97:115 15
7. HC Sokol Křižanov 16 3 1 12 72:129 7
8. TJ Šerkovice 15 2 2 11 64:107 6
9. HC Nedvědice B 15 1 1 13 30:30 3

Program na tento týden:
Středa 25. 2. 2009 HC GEDOS Nový Jičín – HHK Velké Meziříčí, 
utkání začíná v 18 hodin. (ZS Nový Jičín)
V NEDĚLI 1. 3. 2009 OD 17 HODIN DOMA PROTI UNIČOVU

Starosta Velkého Meziříčí předává pohár vítězům. Foto: Petr Zezula

22. kolo
Extraliga

Tabulka extraligy se nyní rozdělí 
na polovinu. Týmy se utkají jedno-
kolově o konečné umístění. Body 
ze základní části se nezapočíta-
vají. Ve skupině o 7. – 12. místo 
poslední dva týmy sestupují do 1. 
městské ligy.
Sanborn VM – NHÚ Balinka 
VM 8:4
Bajer F. 2, Bajer L. 2, Fritz, Brychta, 
Šob, Ráček – Pokorný 2, Vacula 2
SK Vídeň – SK Building VM 6:3
Ambrož M. 2, Studený Z. 2, Nedo-
ma, Vávra – Hamáček 2, Kolář
Březka Stanoviště – Horní Heř-
manice 9:3
Mazánek 2, Třeštík 2, Burian Vl. 
2, Hladký 2, Burian Pe – Juda, 
Mejzlík M., Mejzlík J.
Agromotor VM – Technické služ-
by VM 2:4
Malý, Peterka – Valička R., Šlapal 
O., Vidlák, Chmelíček
SK Omega VM – Eurobagging 
VM 9:2
Budín 4, Dobrovolný 2, Dočkal, 
Loup, Karmazín – Mejzlík, Krejčí
HC Bory – SK Lavičky 5:1
Pospíchal 2, Pachl, Kebelka, Zik-
mund – Plhák

Extraliga
 1. Technické služby VM  22 17 1 4 118:81 35
 2. HC Bory 22 16 1 5 142:62 33
 3. Březka Stanoviště 22 14 2 6 138:77 30

 4. SK Omega VB 22 14 2 6 118:50 30
 5. Agromotor VM 22 12 5 5 105:46 29
 6. Sanborn VM  22 12 4 6 113:102 28
 7. SK Lavičky 22 10 2 10 85:92 22
 8. Eurobagging VM  22 7 3 12 77:137 17
 9. Horní Heřmanice  22 5 3 14 98:136 13
10. SK Vídeň  22 4 4 14 63:102 12
11. NHÚ Balinka VM 22 3 3 16 62:131 9
12. SK Building VM 22 3 0 19 73:155 6
I. liga – 5. kolo nadstavbová část
Skupina o postup (1.–5. místo)
SK Afcon Kunšovec VM – Farma 
Měřín 6:2
Pyrochta, 2, Strnad, Horký, Kadlec, 
Maštera – Kožený, Štoček
HC Lhotky – Opel Dobrovolný 
VM 2:2
Střecha Lad., Vídeňský – Novák, 
Říha
 1. Opel Dobrovolný VM 4 3 1 1 24:7 7
 2. SK Afcon Kunšovec VM 4 3 0 1 19:14 6
 3. HC Lhotky 4 2 1 1 12:16 5
 4. Farma Měřín 4 1 0 3 12:20 2
 5. HFC Dráhy VM 4 0 0 4 7:17 0
Skupina o 6.–10. místo
HC Pikárec – Stránecká Zhoř 
0:7
Sojka 4, Urbánek 2, Bartušek
HC Tasov – SPL Radostín n. 
Osl. 2:5
Sláma, Páral – Solař 2, Pokorný 
2, Váša
 6. Stránecká Zhoř 3 2 1 0 15:5 5
 7. River VM 3 2 0 1 9:4 4
 8. SPL Radostín nad Osl. 4 1 2 1 11:9 4
 9. HC Tasov 4 2 0 2 12:15 4
10. HC Pikárec 4 0 1 3 5:19 1

-fan-

Náš celek byl po prvním turnaji 
v Liberci na třetím až pátém místě. 
Ve vyrovnané tabulce se dělili 
o toto postavení s Třebovou a Plzní, 
při stejném zisku bodů. Postavení 
v tabulce určovaly pouze vyhrané 
sety. Před druhým turnajem tak 
bylo nad slunce jasné, že bude roz-
hodovat každý bodík, každý vyhra-
ný set a k ataku prvních dvou příček 
je nutné bodovat co možná nejvíce, 
pokud možno stoprocentně.
Turnajový pavouk jim na úvod 
postavil do cesty celek České Tře-
bové, se kterým se potkávají již od 
základní skupiny, a z dosavadních 
tří zápasů dokázali vyhrát jen jeden. 
Do zápasu vstoupili koncentrovaně 
a vývoj prvního setu byl optimis-
tický, bohužel jenom do jeho první 
poloviny. Vedení 16:13 se podařilo 
soupeři šňůrou pěti bodů otočit a od 
těchto chvil měl navrch. Kluci se 
zvedli ve třetím setu, který doká-
zali v napínavé koncovce urvat pro 
sebe a když soupeře jednoznačně 
přehráli i ve čtvrtém setu rozhodo-
val tie-break. Na ten by však chtěli 
nyní určitě zapomenout. Soupeř je 
od začátku válcoval, trenér Vašíček 
měl již za stavu 2:6 vybrány oba 
oddychové časy, nepomohlo však 
nic a soupeř se opět mohl radovat. 
VM – Česká Třebová 2:3 (-21, – 21, 
25, 14, – 9).
Druhým soupeřem byla Slavia 
Liberec, oddíl, se kterým se střetne 
zanedlouho i juniorka v boji o PO 
a hlavně celek, na který má nedob-
ré vzpomínky celá naše výprava 
z prvního turnaje v Liberci. Tam 
je totiž v rozhodujícím pátém setu 
„ořezal“ rozhodčí a příliš seriózně 
se nezachovali ani lidé na liberecké 
lavičce. Je tak možno říci, že se 
klukům povedla sladká „pomsta“, 
protože v zápase nebylo o vítězi ani 
na chvíli pochyb a skončil naprosto 
jednoznačně. VM – Liberec 3:0 
(11, 19, 19).
V sobotu zahajoval náš kadetský 
výběr s celkem z Ervěnic (Chomu-
tova). Ten na prvním turnaji uhrál 
jediný set s Plzní. Na tomto turnaji 
se však namlsal v pátečním večeru 
vítězstvím nad vítězem prvního 
turnaje Hradcem. První dva sety 
a polovina třetího proběhly podle 
papírových předpokladů, náš ce-
lek byl jasným favoritem a tomu 

odpovídal i vývoj utkání, potom se 
však začaly dít věci. Útoky našich 
hráčů končily až příliš často mimo 
území vymezené pravidly a pokud 
už se povedl, soupeř je mnohdy i se 
štěstím vracel. Kluci doslova „vy-
házeli“ koncovku třetího i čtvrtého 
setu a i když polovinu rozhodujícího 
pátého setu vedli, nakonec pokazili 
i tu třetí v řadě. VM – Ervěnice 2:3 
(18, 18, – 23, – 22, – 12). Obrovská 
škoda.
V posledním sobotním zápase 
čekala Plzeň, po prvním turnaji 
předposlední se dvěma vítězstvími, 
v Meziříčí však již měla skalp Er-
věnic i Hradce. Herní pohoda byla 
proto na straně soupeře, a to také 
rozhodlo první set. V tom druhém 
se převaha začala pomalu překlápět 
na naši stranu a lze říci, že naši hráči 
nakonec poměrně jasně zvítězili. 
VM – Plzeň 3:1 (-21, 20, 20, 15).
V neděli si nejprve poradili volejba-
listé České Třebové s překvapením 
z Ervěnic (bohužel), Liberec po-
razil kontumačně Plzeň, která při 
minimálním počtu hráčů měla dva 
marody a v posledním zápase naši 
hráči jednoznačně porazili vítěze 
prvního turnaje, Hradec Králové, 
který si tak na meziříčském turnaji 
vypil kalich hořkosti až do dna. 
VM – Hradec Králové 3:0 (18, 
16, 23).
Co říci závěrem? Kadeti určitě 
nezklamali, s bilancí tří vítězství 
a dvou porážek si nakonec udrželi 
celkovou třetí pozici. S ohledem 
na skvěle rozehrané zápasy, které 
nakonec prohráli hlavně vlastními 
chybami, však sami nejlépe vědí, 
že to mohlo být lepší. A k posled-
nímu turnaji, který se hraje už za 
týden v České Třebové, tak mohli 
jet v mnohem lepší pozici. Takhle 
to budou mít hodně, hodně těžké. 
Ještě bych na tomto místě rád moc 
poděkoval vedení 1. ZŠ. Především 
díky jeho pochopení jsme totiž 
mohli tento turnaj zorganizovat 
v domácím prostředí.
Hráli: Kliment, Kučera, Dvořák, 
Kameník, Cempírek, Šolc, Uchytil, 
Minář a Neuwirth.                -kon-

Tabulka EX–KTI, skupina
o 7. – 12. místo po druhém turnaji:
1. Slavia Liberec 10 8 2 25:9 786:619 18
2. VK Sokol Č. Třebová  10 6 4 19:16 785:728 16
3. Sp. Velké Meziříčí 10 5 5 23:16 880:775 15
4. Hradec Králové  10 5 5 19:18 825:791 15
5. Slavia Plzeň 10 4 5 14:21 666:815 13
6. Ervěnice – Jirkov 10 2 8 8:28 636:850 12

(Pokračování ze stran 1 a 5.) 
Ski areál na Fajtově kopci hostil 
o tomto víkendu první dva závody 
sjezdařské série Lyžařského poháru 
Vysočiny. Pořadatelům se podařilo 
přichystat akci, která uspokojila 
nejenom lyžaře, ale i ty, kteří se na 
svah přišli pobavit. Sobotní pohá-
rový závod tak byl doplněn mnoha 
soutěžemi na sněhu pro děti i do-
spělé a především hudební produkcí 
kapely Kozénka Band. Na kopci 
se tak sešla velice pestrá skupina 
příznivců lyžování a bavila se až do 
pozdních nočních hodin. Samotné 
závody měly tradičně velice dobrou 
účast. Po oba dva dny přijelo více 
než 130 závodníků z celého kraje 
Vysočina a kraje Jihomoravského. 
Vyvrcholení závodů ale mělo přijít 
až v neděli, kdy se jelo o Pohár 
starosty Velkého Meziříčí Fran-
tiška Bradáče. Jeho přítomnost 
a lákavé ceny přinutily závodníky 

k výborným výkonům. V celkovém 
hodnocení se tradičně nejvíce daři-
lo závodníkům místního Ski klubu 
Velké Meziříčí, kteří z celkového 
počtu 78 medailí, jež byly během 
dvou víkendových závodů rozdány, 
získali více než polovinu a to 41 
medailí. Nutno však dodat, že kré-
dem těchto závodů není vystoupit 
na stupně vítězů, ale propagovat 
lyžování jako celoživotní aktivitu 
pro všechny generace. Poděkování 
patří především těm, kteří pomohli 
s uspořádáním akce. 

Program závodů:
Středa 25. 2. – 2. kolo Lyžařského 
přeboru škol kraje Vysočina
Sobota 28. 2. – Veřejné závody – 
Snowboard junior slalom 
Neděle 1. 3. – Zimní dovádění s rá-
diem Vysočina – karneval na sněhu, 
skvělé ceny, výborná zábava. 
Blíže www.skivm.cz        

 -jnov-

2. liga muži
HC Zubří SCM – TJ Sokol VM 
29:27 (11:14)
V prvním zápasu „jara“ zavítali naši 
hráči na palubovku HC Zubří SCM, 
jež v úvodním podzimním kole na 
domácí půdě doslova deklasovali. 
Doma ovšem Zubří porážku zatím 
nezakusilo, proto zápas sliboval 
zajímavou podívanou. Nástup do 
utkání se nám vydařil (5. minuta 1:4) 
a tříbrankové vedení jsme udrželi až 
do konce poločasu. Dařila se obrana. 
Nástup do druhé půle byl ovšem 
v režii domácích. Na domácích hrá-
čích bylo vidět, že si vítězství chtějí 
tvrdě vybojovat a šli odhodlaně za 
vítězstvím. Po zbytečných ztrátách 
míče soupeř v 33. minutě srovnal 

a postupně navyšoval náskok (44. 
min. 21:17; 49. min. 25:20, 54. min. 
29:21). V posledních šesti minutách 
jsme šňůrou šesti branek korigovali 
na přijatelných konečných 29:27, 
i když už bylo jasné, že na zvrat zá-
pasu je příliš pozdě. Našim hráčům 
se celý zápas nedařilo bránit domá-
cího Jurku, autora 15 branek, dru-
hým nejlepším střelcem Zubří se se 
šesti góly stal náš odchovanec Lukáš 
Horký. Oproti tomu naše spojky se 
kromě Romana Matušíka střelecky 
neprosadily. Důležité body jsme 
tedy ze Zubří nepřivezli.
Sestava a branky: Stoklasa D., 
Kubát P. – Matušík (8), Fischer 
(7/2), Necid (4), Večeřa (3), Kaštan 
P. (2), Konečný (1), Kříbala M. (1), 
Kříbala Pe. (1), Kříbala Pa., Šidlo, 
Slavík. Trenér Vaverka        -nav-

Zimní dovádění na Fajtově kopci
V neděli 1. 3. zveme všechny na sjezdovku na Fajtově kopci, kde uspo-
řádáme Zimní dovádění Hitrádia Vysočina.
Občerstvení zdarma – svařák a sladkosti. Sněhové atrakce – snow tubing. 
Zábavná exhibice – taneční soutěže, sjezd na čemkoliv, karneval v mas-
kách (masky jezdí zdarma). Možnost si zdarma vyzkoušet nejnovější mo-
dely lyží Sporten. Celý program budou moderovat moderátoři HRV, kteří 
se budou i aktivně účastnit  některých atrakcí. Na konci celého odpoledne 
budou vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín a budou obdarováni jak 
cenou od HRV, tak i od partnera dovádění. Velká tombola o hračky pro 
děti a nekonečně mnoho sladkostí od klokana Kengiho.                   -ski-


