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DNES začíná turnaj
Mezinárodní turnaj, v němž se utkají dva české týmy a tři zahranič-
ní, začíná právě dnes a končí tuto sobotu. Více čtěte v plakátku níže 
a na straně 7.

Rozpis utkání na Mezinárodní turnaj amatérských hokejových týmů 
najdete na sportovní straně číslo 7. Finálové utkání bude odehráno tu-
to sobotu, tj. 29. března 2008, ve 14 hodin. Předání cen vítězům se po-
tom uskuteční vpodvečer v Jupiter clubu.

Povídání
s Jiřinou 

Jiráskovou
bylo zrušeno

Program, na kterém měla 
20. března v Jupiter clubu vy-
stoupit Jiřina Jirásková, byl zru-
šen z důvodu hromadné havárie 
na dálnici D1. Programové oddě-
lení Jupiter clubu oznamuje, že 
pořad proběhne v náhradním ter-
mínu, a to 24. dubna. Blíže čtěte 
na straně 8.                      -prog-

Zledovatělá dálnice
byla příčinou hromadného neštěstí 

Paradoxně na první jarní den – tj. 
minulý čtvrtek – po desáté hodině 
hromadná dopravní nehoda zcela 
uzavřela dálnici D1 mezi 134. až 
91. kilometrem v obou směrech. 
Příčinou byla dvě centra nehod 
na 100. km v obou směrech a na 
126. km ve směru na Brno. V těch 
místech se ve sněhové bouři srazilo 
až sto aut. Policie ale po konečném 
„sčítání” zaevidovala až dvě stovky 
havarovaných vozů.

Podle informací tiskové mluvčí 
kraje a hasičského záchranného 
sboru byla na základě rozhodnutí 
hejtmana kraje Vysočina Miloše 
Vystrčila svolána pracovní skupina 
krizového štábu kraje (HZS kraje 
Vysočina, ZZS KV, Policie ČR, 
Krajská správa a údržba silnic Vyso-
činy, krizové řízení Krajského úřadu 
kraje Vysočina). Ten vyhodnocoval 
aktuální stav situace v činnosti 
složek IZS, poskytoval vzájemné 
informace o koordinaci a dalším 

postupu IZS, o rozhodnutí o úplném 
uzavření dálnice mezi 91 a 134 km 
(Humpolec – Měřín). Předpokláda-
né uzavření dálnice bylo odhadová-
no na asi pět hodin. Osobní doprava 
byla odkláněna na objízdnou trasu 
po komunikaci I/34 a následně po 
II/602 (Humpolec – Pelhřimov 

– Jihlava – Měřín). Nákladní dopra-
va byla dočasně odstavena na dál-
nici D1, situace se řešila aktuálně. 

Celkem bylo ošetřeno 26 raně-
ných, z toho 6 těžce, k transportu 
byly využity vrtulníky ZZS kraje 
Vysočina, vyžádána byla spoluprá-
ce i vně kraje, situaci monitoroval 
policejní vrtulník, nasazen i týlový 
kontejner HZS kraje Vysočina k vy-
tvoření odpovídajícího zázemí pro 
záchranáře i postižené. Vrtulníky 
odvezly těžce zraněné do nemocnic 
v Jihlavě, Třebíči a Brně. K nehodě 
na dálnici dorazil i ministr vnitra 
České republiky.

Na místo byl přistaven autobus, 
který byl k dispozici posádkám 
havarovaných automobilů – v rámci 
možností se pohyboval. K dispozici 
byl čaj, minerálky a deky.

Na D1 zasahovalo pět desítek pro-
fesionálů, jednotky profesionálních 
hasičů stanice Jihlava, Havlíčkův 
Brod, Pelhřimov, Humpolec, Zruč 

nad Sázavou, Velké 
Meziříčí, Velká Bíteš 
Objízdné trasy byly 
prioritně udržovány, 
plně sjízdné byly pouze 
s nejvyšší opatrností, 
neboť byly mokré.

Dálnice D1 byla 
v obou jízdních smě-
rech – Praha i Brno, 

vždy v jednom jízdním 
pruhu, s maximální opa-

trností – znovu průjezdná ještě 
týž den, a to zhruba od deváté ho-
diny večerní.   Zprac.: Iva Horká

Třináct milionů zaplatí město Velké Meziříčí fi rmě 
Agados za jejich bývalý areál na Karlově. O jeho kou-
pi pro technické služby rozhodli zastupitelé na svém 
jednání minulý týden. 

„Nabídka pro nás přišla jak blesk z čistého ne-
be a nemusí se už opakovat,“ vyjádřil se starosta 
František Bradáč a dodal, že proto i přes problémy, 
které to v městském rozpočtu způsobí, radní dopo-
ručili zastupitelům koupi areálu schválit. Koupě by 
měla proběhnout do konce dubna. Ředitel Agadosu 
ing. Petr Ostrý byl na jednání zastupitelstva příto-
men. Souhlasil s navrženým termínem, s variantou 
platby na splátky už ne. Zastupitele pak ubezpečil, 
že nehrozí žádné vícepráce, například likvidace 
ekologických škod.

Město koupí areál za třináct milionů
Technické služby se budou stěhovat do nových prostor na Karlově 

Nový areál pro technické služby města není vůbec 
novinkou. O nutnosti jejich přestěhování se na radnici 
hovořilo již dříve. V budoucnu se totiž připravuje ob-
chvat centra města po Třebíčské ulici, který by měl jejich 
stávající sídlo protínat, částečně procházet i prostorami 
Jednoty a na Třebíčskou se napojovat před mostem. Vy-
ústění komunikace má být na Ostrůvku. Dalším důvo-
dem, proč by se v budoucnu musely technické služby 
stěhovat do nového, jsou i malé prostory. Ty stávající 
dnes již nestačí pro rozrůstající se velkou techniku. „Do 
našeho nynějšího areálu se léta neinvestovalo právě 
proto, že je do budoucna neperspektivní,“ podotkl ředi-
tel technických služeb ing. Jaroslav Mynář. Do nového 
by se vydaly nejen technické služby, ale i sběrný dvůr, 
který je dnes u nového nádraží.       Martina Strnadová

Do bývalého areálu fi rmy Agados na Karlově, který zachycuje letecký snímek, se mají přestěhovat technické 
služby z Třebíčské ulice, ale také sběrný dvůr u nového nádraží.                                             Foto: Jiří Trojan

V Záblatí budou mít
větrnou elektrárnu

V obci Záblatí, která se nachází v těsném sousedství Osové Bítýšky, 
bude stát větrná elektrárna. Dva přes sto metrů vysoké stožáry s větrníky 
se budou tyčit na dvou místech v katastrálním území zmíněné vesničky, 
jeden v blízkosti vodojemu a druhý asi pět set metrů ve směru na Křeptov. 
Pozemky, na nichž větrné elektrárny budou stát, jsou v majetku akciové 
společnosti Envi energo Žďár nad Sázavou. Ta je také investorem uvedené 
akce. Našemu týdeníku to potvrdil starosta Záblatí Ondřej Sysel. „Spo-
lečnost pozemky vykoupila od soukromých osob, nejsou obecní,” upřesnil 
starosta. Ten také upozornil na to, že smlouva je podepsaná na patnáct let 
a akce splňuje hygienické normy. „Pokud by se nám po těch letech něco 
nelíbilo, zařízení se demontuje a odstraní,” doplňuje Sysel, který oceňuje 
především fi nanční prospěch existence stavby, jenž plyne obci.

Princip větrné elektrárny
Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína 

umístěná na stožáru energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je 
poté prostřednictvím generátoru zdrojem elektrické energie (na podobném 
principu turbogenerátoru pracuje jak klasická, vodní či jaderná elektrár-
na). Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly; listy proto musejí 
mít speciálně tvarovaný profi l, velmi podobný profi lu křídel letadla. Se 
vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou 
mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem s třetí 
mocninou. Je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci 
výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému pře-
tížení větrné elektrárny. Její obsluha je automatická. Životnost nové větrné 
elektrárny se udává dvacet let od uvedení do provozu. 

Iva Horká
(Zdroj: www větrné elektrárny)

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

DNES

Přijmeme pro rekreační stře-
diska v Křižanově, Meziříč-
ku a Nesměři na sezonu 2008:
– samostatné kuchaře
 a kuchařky
– pomocné síly
 do kuchyně
– uklízečky.
Ubytování zajištěno.
Nástup od dubna 2008.
Informace na telefonních 
číslech 566 520 274 nebo 
602 710 323.

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ
ZAHRADNÍ CENTRUM
V BUDIŠOVĚ
(vedle zámku)
jsme tady 10 let…

– rododendrony, azalky, vřesovce
– zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
– skalničky, trvalky, okrasné trávy
– popínavé rostliny
– dřeviny na živé ploty

Otevřeno po–pá 9–17 hodin
 so 8–12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434

Miloš se raduje z trampolíny
Čtrnáctiletý Miloslav Salaš z Velkého Meziříčí dostal novou trampolí-

nu. Ta je pro něj východiskem ze záchvatů agresivity. Miloš je totiž autista 
a trampolína mu pomáhá v odreagování. Darovala mu ji rodina z Velko-
meziříčska, která chce zůstat v anonymitě. O jeho problému se dočetla 
v našem týdeníku. „Vím, že je hodně lidí, kteří mají celoživotní starosti 
a potřebovali by pomoc – všichni však nemůžou pomoci všem. Protože 
mám sama tři děti, uvědomuji si, jaký je dar mít zdravé děti. Někomu se 
ho bohužel nedostalo,“ sdělila pouze dárkyně.                   (Pokr. str. 2.)

Foto: ČTK/Luboš Pavlíček (převzato z web. 
serveruNovinky.cz)

Miloš byl
trampolínou
nadšený.

Foto:
Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

Zprávy z jednání Rady města 
z 19. 3. 2008

 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON ČR, 
s. r. o. – provedení přeložení venkovního vedení NN přes pozemky 
města parc. č. 2829, 2830 a 5645/2 v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita 
Pod Sýpkami, za účelem provozování, údržby a oprav tohoto vedení 
na dobu určitou po dobu trvání stavby.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze 
dne 24. 8. 2005 mezi městem a AGRO-Měřín, a. s. na pozemky PK 
v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch E.ON ČR, s. r. o. – uložení kabelu NN na ul. Novosady 
ve Velkém Meziříčí do pozemků města parc. č. 2778/4, 2804/3, 199 
a 2814 s právem provozování, údržby a oprav tohoto vedení na dobu 
určitou po dobu trvání stavby. Jde o pozemek, který byl zjištěn až 
po dokončení a geometrickém zaměření stavby.

 4. Rada města souhlasila s ukončením výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce 
ze dne 26. 10. 2006, uzavření mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí 
a vypůjčitelem Handicap Sport Clubem Velké Meziříčí na pozemky 
města v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí, a to ke dni 19. 3. 2008.

 5. Rada města souhlasila s pronájmem části Náměstí o výměře 350 m2 
dne 5. 5. 2008 v době od 13 do 18 hodin Žďárskému deníku, týdeník 
Vysočina, pro reklamně-marketingovou akci Den s deníkem. Na 
pronajaté ploše budou umístěny reklamní stánky s doprovodnou 
hudbou a ozvučením.

 6. Rada města schválila následující rozpočtové opatření:
Zdroj: 11 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 11 tis. Kč – § 3639 náklady na opravu poškozeného 
   internetového kiosku

7. Rada města schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města 
k 31. 12. 2007, návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských vý-
sledků za rok 2007 příspěvkových organizací města, usměrňování 
mzdových prostředků příspěvkových organizací města v roce 2008 
a vyhodnocení dodržení platové regulace v roce 2007.

 8. Rada města schválila na základě shrnutí dodatků ke smlouvám o vý-
půjčce příspěvkových organizací, uzavřených na základě delegování 
pravomocí vedoucích odborů, úplné znění smluv o výpůjčce k 31. 12. 
2007 vůči příspěvkovým organizacím města.

 9. Rada města schválila následující podmínky pro zpřístupnění věže 
kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí:
a) Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolic-

kou farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18
b) Bude uzavřena pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa 

v rozsahu přiložené nabídky
c) Provozní doba bude Po–So 9 – 17 hodin a Ne 13 – 17 hodin
d) Vstupné jednotné ve výši 10 Kč za osobu
e) Po ukončení akce budou vyčísleny náklady obou smluvních stran 

na její zabezpečení a Radě města bude předložen návrh na rozdě-
lení tržeb ze vstupného

10. Rada města souhlasila s přidělením bytu v DPS na ulici Zdenky 
Vorlové žadatelce z Dobré Vody.

11. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v 1. nadzemním podlaží na ul. Hornoměstská 359/29 ve 
Velkém Meziříčí.

12. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytu 1+1 č. 
14 ve 3. nadzemním podlaží na ul. Strmá 1242 ve Velkém Meziříčí 
o půdorysné ploše 60,60 m2 po jeho předání MSB. Minimální cena 
předmětného bytu 300.000 Kč. Zájemcům bude umožněna prohlídka 
předmětného bytu.

13. Rada města souhlasila na návrh bytové komise s přidělením ubytovací 
jednotky č. 6 na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí.

14. Rada města souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na pozici 
strážníka městské policie.              

 Ing. František Bradáč, starosta

Od března začíná působit ve 
Velkém Meziříčí nová pobočka 
Kopretiny – centra pro rodiče 
s dětmi, která spadá pod Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou. Jejím 
sídlem se stane Ostrůvek, kde 
doposud působilo Mateřské cent-
rum Rodinka. „V nejbližší době se 
mohou rodiče těšit na spousty za-
jímavých aktivit a přednášek, které 
by je mohly inspirovat ve výchově 
dětí a pochopení vztahů v rodině. 
Chystáme nové volnočasové akti-
vity – malování na hedvábí, batiko-
vání triček, výrobu šperků aj. Zcela 
novou aktivitou bude vzdělávání 
rodičů v anglickém jazyce, kdy od 
dubna začnou Základy anglické 
konverzace na dovolenou a od 
září kurz pro rodiče – začátečníky. 
Kurz pro rodiče s dětmi již běží.“ 
řekla Zdenka Šrámková, vedoucí 
Kopretiny. 

Výhodou Kopretiny – centra 
pro rodiče s dětmi je, že do za-
řízení přicházejí rodiče společně 
s dětmi. Rodiče využívají našich 
služeb a pro děti je zajištěn pro-
gram pečovatelkou. Hernu je 
možno využívat po celou dobu 

programu s tím, že je pouze na 
dotyčném rodiči, zda se zapojí do 
připravované aktivity nebo využi-
je služby pasivním způsobem, tedy 
hernou. Ve srovnání s dosavadním 
působením centra Rodinka je malý 
rozdíl v upravení provozní doby 
pro rodiče a v začátku programů 
Kopretiny. 

Kopretina poskytuje služby 
prevence sociálního vyloučení ro-
dičům na mateřské či rodičovské 
dovolené, pečujícím o děti před-
školního a mladšího školního věku. 
Mezi základní poskytované služby 
patří poradenství (pomoc při řešení 
osobních a rodinných problémů, při 
vyhledávání odborné pomoci a ko-
munikace s úřady), vzdělávací kur-
zy, semináře, besedy, volnočasové 
aktivity (keramická dílna, ruko-
dělné a výtvarné činnosti apod.), 
společenské a víkendové akce pro 
rodiče s dětmi, zajištění péče o děti 
v průběhu aktivit centra. Centrum 
má své hlavní sídlo v Radešínské 
Svratce a již zavedené pobočky ve 
Žďáře nad Sázavou a v Bystřici 
nad Pernštejnem.  

    Lenka Judová

Pozvánka
do velkomeziříčské Kopretiny

NOVÁ POBOČKA

V předminulém týdnu před-
stavitelé městyse Měřín a kraje 
Vysočina gratulovali ke stému 
výročí narození. Toto nádherné 
životní jubileum oslavila paní 
Hermína Lázničková z Měřína. 
„Do dalších let jsme jí popřáli co 
nejvíce zdravíčka, neutuchajícího 
elánu a nezbytné pomocné ruce 

Hermína Lázničková z Měřína 
oslavila 100. narozeniny

Starosta Měřína Jiří Servít blahopřeje ke stým narozeninám Hermíně 
Lázničkové. Ke gratulantům se připojil také radní kraje Vysočina Ivo 
Rohovský z Měřína (zcela vlevo), který je bývalým starostou zmíněného 
městyse.                                                                           Foto: archiv OÚ

rodinných příslušníků,“ uvedl Jiří 
Servít, starosta Měřína. I přesto, že 
H. Lázničkové už je sto let, na svůj 
věk nevypadá. Rozhodně je ale jed-
nou z nejstarších obyvatelek našeho 
regionu. Předčí ji už jenom napří-
klad Františka Kožnarová z Velké 
Bíteše, která se loni dožila již 104. 
narozenin.                            -ivh-

Devět milionů za pozemek město nezíská
Město Velké Meziříčí přišlo o devět milionů korun. Právě tolik mělo 

získat prodejem pozemku za městem v lokalitě Karlov, vedle fi rmy 
Content. Vydražil ho David Pávek z Křižanova vloni v říjnu na zasedání 
městského zastupitelstva. Vydražitel nepodepsal v předepsaném termínu 
do 21. února 2008 kupní smlouvu, čímž usnesení Zastupitelstva města 
pozbylo platnosti a bylo zrušeno. 

Prodej pozemku tedy padl. „Přísun devíti milionů korun, který 
jsme z toho očekávali, se neuskuteční,“ uvedl starosta František Bradáč 
a dodal, že pokud by město chtělo pozemek prodat, muselo by znovu 
zveřejnit záměr a nabídnout jej k prodeji. „Diskutovali jsme, zda po-
zemek prodávat, či nikoli. Zda nepočkat, až bude dostavěna poslední 
plánovaná etapa obchvatu k dálnici, který má vyústit v blízkosti zmi-
ňovaného pozemku,“ připomněl starosta. Dodal, že zájem o pozemek 
byl velký, a proto nakonec radní doporučili zastupitelům prodej usku-
tečnit. Na jednání se tehdy sešli čtyři žadatelé. Cena za metr čtvereční 
pozemku o celkové výměře 9186 metrů čtverečních byla vylicitována 
ze základních šesti set korun až na devět set devadesát korun, které 
nabídl právě David Pávek z Křižanova. Do městské kasy tak mělo 
přijít 9.094.140 korun. Ten podle vlastního vyjádření chtěl v uvedených 
místech vybudovat halu s administrativní budovou na prodej zeměděl-
ské a kovoobráběcí techniky světových značek.    Martina Strnadová

Chtějí vykoupit most od rybářů
Dopravní situace v ulici Příko-

py ve Velkém Meziříčí stále není 
vyřešena. Radní nedávno zamítli 
osazení tamní komunikace do-
pravními značkami, jež by zaká-
zaly vjezd nákladním vozidlům 
nad šest a půl tuny. Takových tam 
v současné době spolu s osobními 
auty jezdí víc než dost. Obyvatelé 
ulice už si na velký provoz stěžovali 
i na radnici. 

Příkopy jsou totiž jedinou cestou, 
kudy se lze dostat do areálu býva-
lého Motorpalu, jenž vlastní fi rma 
Endis, a také k bytovým domům 
nedaleko za ním. Zvýšený provoz 
na nevyhovující úzké komunikaci 
bez chodníků trvá již od poloviny 
prosince loňského roku, kdy byl 
kvůli havarijnímu stavu uzavřen 
most u Motorpalu. Ten je také ve 
vlastnictví fi rmy Endis. „Město jed-
ná s rybáři o využití mostu, který je 
v jejich areálu,“ vysvětluje starosta 

František Bradáč a dodává, „požá-
dali jsme projektanta o zpracování 
řešení. Na jeho základě a podle vy-
číslení nákladů budeme dál jednat 
se všemi dotčenými, tedy s rybáři 
a fi rmami Endis a Výtahy.“ Je nut-
né vyřešit napojení komunikací na 
most, zabezpečení areálu rybářů 
i úpravu komunikace od mostu 
kolem bytových domů k Motor-
palu. Dřívější stanovisko rybářů 
– propůjčit most jen na omezenou 
dobu – se posunulo k variantě nové. 
„Dnes už se rybáři tolik nebrání 
tomu, že by město most od nich vy-
koupilo k trvalému užívání,“ uvádí 
starosta Bradáč. 

Stavba nového mostu U Zlatého 
křížku, který je zanesen v územ-
ním plánu města, zatím nepřipadá 
v úvahu. Brání tomu předpokláda-
né vysoké fi nanční náklady, a také 
majetkové nedořešení dotčených 
pozemků.         Martina Strnadová

Letos přišel první jarní den už 20. března a v budoucnu to může být 
dokonce i 19. března, jak informují odborníci. V šest hodin a čtyřicet 
osm minut přišlo ve čtvrtek 20. března 2008 do Česka astronomické 
jaro. Počasí však zůstalo stále spíše zimní, padaly tak velké vločky jako 
uprostřed nejkrásnější zimy. „Zatím to vypadá, že první jarní den bude 
vůbec nejchladnější z celého března,“ řekla na Aktuálně.cz meteoroložka 
Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. „Zároveň jde o nejchlad-
nější jarní den od roku 2000,“ dodala. Astronomické jaro začíná vstupem 
Slunce do znamení Berana. Nastává jarní rovnodennost, kdy den a noc 
budou stejně dlouhé. „Od této chvíle se Slunce vrací na severní polokouli 
a den se prodlužuje až do letního slunovratu, kdy bude dvakrát delší než 
noc,“ sdělil Pavel Suchan z České astronomické společnosti. První jarní 
den obvykle nastává 21. nebo 20. března. Je ale možné, že přijde i 19. 
března. „Ve 21. století se naposledy setkáme s prvním jarním dnem 21. 3. 
v roce 2011. V roce 2048 se přenese první jarní den dokonce už na 19. 3. 
a ke konci 21. století se 19. a 20. březen budou vyskytovat stejně často,“ 
vysvětluje Suchan.      Zprac.: Iva Horká (Zdroj: www-první jarní den.)

První jarní den přišel dřív a se sněhem

Takto vypadal první jarní den v centru Velkého Meziříčí. Sněhové čepice 
zakrývaly střechy zaparkovaných aut. Rozmary přírody jsou někdy oprav-
du úsměvné…                                                                       Foto: Iva Horká

Miloš se raduje z trampolíny
(Dokončení ze strany 1.) Před nedávnem se na náš týdeník obrátila 

Milošova matka Blanka Salašová s prosbou o pomoc. Hledá východisko 
ze složité životní situace, do které se dostala kvůli synovu postižení dět-
ským autismem a mentální retardací středního stupně. Chybí jí fi nance 
k zajištění bezpečného domova pro Miloše, ale i k zajištění aktivit, kte-
ré by jí pomohly odvrátit jeho nečekané záchvaty. K těm u něj dochází 
zejména při změně stereotypu. Pak je schopen prokopnout dveře v bytě, 
rozbít rukou skleněnou výplň či prohodit něco oknem. „Já už poznám, 
když na Mildu jde záchvat. Musím se tomu snažit předejít, a právě v tom 
pomůže třeba trampolína. Miloš na ní rád skáče a odreaguje se tak. Je 
na to zvyklý i ze školy,“ vysvětluje Blanka Salašová. Její slova potvrzuje 
i ředitelka jihlavské základní školy speciální Zuzana Šimková, kam 
Miloš dojíždí již čtvrtým rokem. „Miloš je hyperaktivní a skákání na 
trampolíně, nebo houpání na houpačce mu pomáhá vybít přebytečnou 
energii, zahnat úzkost a podobně. Velmi dobře pochopil systém odměny 
za správné chování. A tou je pro něho právě pohyb,“ říká Šimková. Ta 
také vysvětluje závažnost Milošova postižení. Autismus je jednou z nej-
těžších poruch dětského psychického vývoje. Dítě postižené autismem 
má problémy v komunikaci, sociálních vztazích a představivosti. Vidí, 
slyší, cítí, ale málo světu a lidem okolo sebe rozumí. Na základě frustrace 
a úzkosti dítěte, která vzniká např. jako důsledek nemožnosti komuniko-
vat, na základě zvýšené citlivosti na smyslové podněty může dítě často 
odpovídat agresivním chováním. „Vhodně zvolená pomoc může tento 
Milošův handicap výrazně zmírnit a zlepšit jeho vyhlídky na budoucí 
život,“ dodává Šimková. Blanka Salašová kromě trampolíny převzala 
minulý týden od představitelů společnosti Jednota Velké Meziříčí částku 
deseti tisíc korun. Peníze chce v prvé řadě použít na bezpečnostní fólie 
do oken.                                                                       Martina Strnadová

Městské policii ve Velkém Me-
ziříčí opět chybí strážník. Město 
bude proto vyhlašovat další výbě-
rové řízení na tuto pozici. Teprve od 
loňského podzimu, po opakovaném 
vybírání strážníka, byla městská po-
licie kompletní. Do služby nastoupili 
dva noví členové do celkového po-
čtu šesti. Po pár měsících zase jeden 
chybí. „Je to právě jeden z těch dvou 
nových strážníků. Sotva má za sebou 
tříměsíční školení, a už odchází,“ 
posteskl si starosta František Bra-
dáč. Jeho povinné školení přitom 

Městské policii opět chybí strážník
přišlo město na asi třicet tisíc korun. 
Teď nemá ani peníze, ani strážníka. 
„Výzbroj, kterou členové policie do-
stávají, máme ošetřenou ve smlouvě. 
Pokud odejdou dřív, musí ji zaplatit. 
Ale to školení bohužel ne, s tím jsme 
nepočítali,“ podotkl starosta. Bu-
doucí strážník tak pravděpodobně 
podepíše smlouvu upravenou. „Už 
jsme se domlouvali, že pokud by ně-
kdo další odešel třeba do jednoho 
roku, na fi nancování školení by se 
podílel,“ doplnil místostarosta Josef 
Komínek.        Martina Strnadová

Smutná bilance Velikonoc
Zemřel v chatě

Devětapadesátiletého muže našli hasiči bez známek života v jeho 
chatě na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Jak uvedl policejní mluvčí 
V. Kučera, jeho kamarádi ho postrádali. Jelikož se na něho nemohli do-
zvonit ani v jeho bytě, vše nahlásili 22. 3. dopoledne hasičům. Ti pak na 
žádost policie otevřeli jak byt, tak chatu. Ta byla zamčena zevnitř a nic 
nenasvědčovalo cizímu zavinění. Podle lékařky došlo k úmrtí asi před 
měsícem. Muž byl nemocný a léčil se.

Zranil a okradl dívku
Policisté vyšetřují loupežné přepadení, ke kterému došlo o půl osmé 

ráno v neděli 23. 3. v blízkosti Čechových sadů ve Velkém Meziříčí. Podle 
sdělení policie si sedmnáctiletá dívka z Velkého Meziříčí krátila cestu přes 
železniční trať směrem do sídliště, když vtom ji zezadu udeřil do krku 
a poté srazil k zemi neznámý útočník. Nejenže jí způsobil zranění, ale také 
ji okradl o mobilní telefon, peněženku či stříbrný řetízek. Celkové škoda 
činí 1.700 Kč. Prázdnou kabelku pachatel v modré bundě s vínovým pruhem 
odhodil nedaleko místa činu a utekl směrem na Třebíčskou ulici.

Skočila z mostu
Smutnou bilanci minulého víkendu uzavřela šestnáctiletá studentka 

z nedaleké obce. Ta dobrovolně ukončila svůj život skokem z velkome-
ziříčského dálničního mostu v neděli 23. 3. dopoledne. Podle policejního 
mluvčího byla nalezena na asfaltové komunikaci na ulici Příkopy, svému 
zranění na místě podlehla. „Důvodem by mohly být psychické problémy, 
ambulantně se léčila u psychiatra a vzít si život měla již v úmyslu v loň-
ském roce,” dodal V. Kučera.                                                     Iva Horká

Informace pro ty, kteří by chtěli čtrnáctiletému autistovi Miloši 
Salašovi a jeho matce nějakým způsobem pomoci. 
Miloš Salaš má svůj účet č. 43 – 954800287/0100. Telefonní číslo na 
jeho matku Blanku Salašovou pro případnou domluvu je 737 193 451. 
Údaje zveřejňujeme na žádost B. Salašové, která je připravená dolo-
žit využití fi nancí, jež synovi přijdou na účet.                            -red-
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VELKÉ BÍTEŠE

OKÉNKO KRAJE

Zprávy z jednání Rady města Velká Bíteš 
dne 18. 2. 2008

rada města schvaluje 
 1. smlouvu o poskytnutí fi nančních prostředků v předloženém znění uzaví-

ranou mezi městem Velká Bíteš (příjemce) a První brněnskou strojírnou 
Velká Bíteš a. s. (poskytovatel), jejímž předmětem je poskytnutí 200 tisíc 
Kč městu jako zřizovateli SOU J. Tiraye za účelem zajištění teoretického 
vyučování žáků v oboru obráběč kovů

 2. darovací smlouvu v předloženém znění uzavíranou mezi fi rmou BUILDIN-
Gcentrum – HSV, s. r. o. Velké Meziříčí (dárce) a městem Velká Bíteš (ob-
darovaný), jejímž předmětem je darování 50 tisíc Kč za účelem fi nancování 
vybudování odpočinkové zahrady ve Velké Bíteši

 3. text zápisu č. 2/08 z jednání RM konaného dne 21. 1. 2008 a zprávu o pl-
nění usnesení

 4. text zápisu č. 3/08 z jednání RM konaného dne 28. 1. 2008 a zprávu o pl-
nění usnesení

 5. zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 1028, orná půda o vý-
měře 4417 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše

 6. revokaci svého usnesení č. 2/08 z jednání RM, konaného dne 21. 1. 2008:
původní znění: RM neschvaluje poskytnutí kladného stanoviska k před-
ložené studii plánované investice „Rodinný dům s provozovnou Velká Bí-
teš“ na pozemcích p. č. 299/1, 299/2, 298, 297/2, 301/3, k. ú. Velká Bíteš, 
předkládaný investory a majiteli uvedených pozemků. 
RM svoje stanovisko odůvodňuje tím, že plánovaná novostavba je umístěna 
v těsné blízkosti rušné křižovatky silnic I/37 a 3791A a s bydlením s podni-
katelskými aktivitami se v tomto prostoru ve schváleném ÚP neuvažuje.
Dále RM upozorňuje na to, že ze stejných důvodů nedoporučil výbor pro 
ÚP, regionální rozvoj a výstavbu v minulém roce stavbu provozovny na po-
zemcích p. č. 304 a 305, které se nacházejí na protější straně přes silnici I/37.
nové znění: RM schvaluje na základě kladných vyjádření DOSS poskyt-
nutí kladného stanoviska k předložené upravené studii plánované investice 
„Rodinný dům s provozovnou Velká Bíteš“ na pozemcích p. č. 299/1, 299/2, 
298, 297/2, 301/3, k. ú. Velká Bíteš, předkládaný investory a majiteli uve-
dených pozemků. *

 7. vyhovět žádosti fy Outulný a. s. Náměšť nad Oslavou na poskytnutí sou-
hlasu se stavbou:
− parkovacích míst v provedení asfaltobeton na pozemcích 355/5, 354/27, 

354/28
− parkovacích míst v provedení zámková dlažba na pozemku 354/28
− podzemního vedení přípojky NN na pozemku 354/3, vše k. ú. Košíkov

 8. jmenování nových členů pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Velká Bíteš 
následovně: Mgr. Tomáše Víchu, pracovníka NPÚ Telč namísto Mgr. Marty 
Procházkové, Bc. Ivo Kříže, ředitele muzea namísto Silvy Smutné

 9. vyhovět žádosti předsedy osadního výboru obce Bezděkov Jiřího Kříkavy 
o zrušení starých autobusových čekáren

10. vyhovět následujícím žádostem o dotace v r. 2008:
Český svaz včelařů, ZO Velká Bíteš  5,0 tisíc Kč
Svaz diabetiků ČR, územní org. Velká Bíteš 10,0 tisíc Kč
ZO svazu postižených civilizačními chorobami 10,0 tisíc Kč
Muzejní spolek Velkobítešska  40,0 tisíc Kč

11. odepsání pohledávky z účetnictví města ve výši 422,0 Kč vůči ZD Osová 
Bítýška – správci konkurzní podstaty JUDr. Karlu Holubovi, který dopisem 
informoval, že v konkursní podstatě se nenacházejí žádné prostředky

12. vyhovět žádosti na pronajmutí části náměstí dne 18. 4. 2008 za účelem 
předváděcí akce výrobních fi rem vyrábějící pracovní nářadí *

13. vyhovět žádosti TJ Spartak Velká Bíteš na poskytnutí fi nančního příspěv-
ku ve výši 3 tisíce Kč na akce pořádané v r. 2008. Nákup druhé žíněnky 
„TATAMI“ pro oddíl Judo je nutno fi nancovat z  příspěvku, se kterým se 
počítá ve schváleném rozpočtu města pro r. 2008

14. rozdělení zisku IC a KK za r. 2007 dle návrhu předloženého ředitelkou 
Zdeňkou Špičkovou

15. smlouvu o dílo v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká 
Bíteš a poradenskou fi rmou RENARDS s. r. o. Brno, jejímž předmětem je 
zpracování projektu „Modernizace SOU J. Tiraye za účelem zkvalitnění 
výuky ve Velké Bíteši“

16. vyhovět žádosti ředitelky MŠ U Stadionu 538, Velká Bíteš Jiřiny Janíkové na 
poskytnutí fi nančního příspěvku na pronájem kulturního domu za účelem 
pořádání tradiční Akademie

17. využít nabídky fy Mladý Interiér Tasov 8 na opravu kožené sedací sou-
pravy umístěné na radnici v kanceláři starosty za nabídkovou cenu 100 
tisíc Kč bez DPH

18. zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1233, ost. plocha, zeleň, 151 m2, 
k. ú. Velká Bíteš

19. podání žádosti městem V. Bíteš na MěÚ V. Meziříčí, příslušný úřad územní-
ho plánování o pořízení nového vymezení zastavěného území obce V. Bíteš

20. prodej automobilu DA 12 Avia, RZ: ZR 54 27, užívaného dosud SDH Velká 
Bíteš za cenu 10.000 Kč obci Dobrá Voda, 594 51 Křižanov

21. zařadit žádosti do seznamu žadatelů o přijetí do DPS ve Velké Bíteši *
22. následující celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš na městském 

úřadě k 10. 2. 2008: zaměstnanci a úředníci včetně dočasně nepřítomných: 
24, uklízečky na zkrácený úvazek: 3

23. uzavření dohody o provedení práce se Z. Krupičkovou na sepsání Kroniky 
města pro r. 2008 *

24. podání výpovědi z nájmu fě BIKOS s. r. o. Velká Bíteš na pozemky p. č. 
4220 a 4221, k. ú. Velká Bíteš

doporučuje ZM ke schválení 
25. program jednání ZM č. 12/07: zahájení, schválení programu jednání, změna 

č. 3 ÚP – zadání, projekty operačních programů – čestná prohlášení o za-
jištění fi nancování, rekonstrukce křižovatky u kostela – výběrové řízení, 
smlouva o dílo, rozpočtové opatření 01/08 k rozpočtu města na r. 2008, 
projednání nabytí a převodu nemovitostí.
Pozn.: přítomní občané města mají možnost předkládat svá stanoviska k vě-
cem, které jsou dány do programu jednání ZM ihned při jejich projednávání  

26. rozpočtové opatření č. 1/08 k rozpočtu města na r. 2008 v předloženém znění 
bere na vědomí 
27. investiční záměr fy SC&C Partner Brno na pozemcích 59/1. 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, k. ú. Ludvíkov a schvaluje doplnění zadání změny č. 3 ÚP 
o uvedenou lokalitu v k. ú. Ludvíkov

28. autoevaluaci za školní r. 2006/2007 MŠ U Stadionu 538, Velká Bíteš, zpra-
covanou ředitelkou školky Jiřinou Janíkovou a Almanach zpracovaný k 30. 
výročí založení MŠ

29. hodnocení své činnosti od K – CENTRA NOE, Třebíč, v předloženém 
znění, jehož předmětem činnosti jsou aktivity v oblasti kontaktních a po-
radenských služeb a v terénním programu s cílovou skupinou (především 
uživatelé nealkoholových drog)

ukládá
30. vedoucímu odboru výstavby a ž. p. Ing. Ladislavu Homolovi zajistit prů-

jezdnost po mostě přes potok Bítýška v prostoru prostředního mlýna za 
účelem provozování hospodářské činnosti v přilehlých městských lesích

Mgr. Miroslav Báňa, starosta

Vážení občané, dovolujeme si vás 
upozornit na to, že právě probíhá 
období podávání daňových přizná-
ní k dani z příjmu fyzických osob. 
V letošním roce končí lhůta pro 
podání daňových přiznání v pon-
dělí 31. března. Daňoví poplatníci 
mohou i letos využít výhody elek-
tronického podání daňového při-
znání. Bližší informace o možnos-
ti elektronického podání lze nalézt 
na internetových stránkách české 
daňové správy http.//cds.mfcr.cz, 
v sekci „Daně elektronicky“. Na 
všech fi nančních úřadech, a tedy 
i na fi nančním úřadu ve Velkém 
Meziříčí jsou v měsíci březnu roz-
šířeny úřední hodiny pro veřejnost 
na všechny pracovní dny, a to:

25. 3. – 31. 3. 2008
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací
pondělí–pátek 8.00–18.00
pokladna
pondělí–pátek 8.00–18.00

sobota 29. 3. 2008
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací
8.00–12.00 
pokladna
8.00–12.00

Stejně jako v loňském roce budou 
v rámci zlepšování služeb České 
daňové správy zaměstnanci fi nanč-
ního úřadu poskytovat ještě dnes, tj. 
26. března 2008, službu pro občany 
Velké Bíteše a okolních obcí v za-
sedací místnosti městského úřadu 
ve Velké Bíteši, a to v době od 12 
do 17 hodin. V rámci této služby 
budou poskytovat základní infor-
mace k vyplnění daňových při-
znání, včetně společného zdanění 
manželů, zajistí převzetí daňových 
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přiznání, provedou kontrolu jejich 
formální správnosti a případně 
odpoví na dotazy k novému způ-
sobu zdaňování příjmů fyzických 
osob podávajících daňové přiznání 
i majících příjmy pouze ze závislé 
činnosti. Tiskopisy daňových při-
znání jsou k dispozici na podatelně 
městského úřadu ve Velké Bíteši. 
Současně si dovolujeme upozornit 
na využití nezpoplatněných daňo-
vých složenek k placení daní, které 
jsou k dispozici na všech poštách. 
Tyto složenky musí každý poplatník 
řádně vyplnit. Daňové složenky pro 
placení daně z nemovitostí obdrží 
všichni poplatníci poštou do svého 
bydliště v průběhu měsíce května 
tak, aby mohli provést úhradu nej-
později v pondělí 2. června 2008. 
Složenky budou vyplněny tiskem 
včetně výše daně, nebo zálohy 
v případě daňové povinnosti vyšší 
než 5.000 Kč. Složenku obdrží i po-
platníci, kteří již v mezidobí (před 
termínem) daň uhradili. V tom 
případě jim bude složenka sloužit 
pro kontrolu případně k doplacení 
rozdílu, pokud provedli úhradu 
nižší. Od letošního roku budou da-
ňové složenky k dani z nemovitostí 
zpracovávány a rozesílány centrál-
ně a poplatníkům, kteří mají nemo-
vitosti v působnosti více správců 
daně v rámci jednoho fi nančního 
ředitelství, budou v jedné obálce 
doručeny složenky pro všechny 
tyto správce. Pokud má poplatník 
nemovitosti v působnosti více 
fi nančních ředitelství, obdrží slo-
ženky obdobně, ale v obálce zvlášť 
za každé fi nanční ředitelství.

Ing. Karel Štourač, ředitel FÚ

SKAUTI POMÁHAJÍ DĚTEM

Také do redakce našeho týdeníku dorazili minulý pátek dopoledne vel-
komeziříčští skauti. Jak jsme informovali v minulém čísle, právě v tento 
den se konala sbírka Velikonoční skautské kuřátko 2008 s podtitulem 
Pomozte dětem. Tuto sbírku pořádají skauti a skautky po celé České 
republice. Má zvýšit kvalitu života dětí a dát jim rovné příležitosti i fun-
gující rodinu. Dárci dostali za jakýkoliv příspěvek, vhozený do zapečetěné 
pokladničky, roztomilé velikonoční kuřátko, vyrobené z vaječné skořápky 
a vaty. Loni se vybralo téměř jedenáct tisíc korun, letos to bylo necelých 
12 tisíc, přesněji 11.798,50 Kč.    Text: Iva Horká, foto: Martina Strnadová

V minulém týdnu narazil osob-
ní automobil do stromu ve Velkém 
Meziříčí. Při nehodě byla jedna 
osoba zraněna a po vyproštění 
hasiči z havarovaného automobilu 
byla předána do péče ZZS. Jed-
notka profesionálních hasičů ze 

Narazil do stromu
stanice Velké Meziříčí provedla 
zajištění havarovaného automobi-
lu proti požáru a úniku provozních 
kapalin. Příčinu dopravní nehody 
vyšetřuje Policie ČR.

Petra Musilová, 
tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Zástupci seniorů
chtějí na Vysočině vyjednat podporu
pro vznik krajské rady seniorů ČR

Senioři na Vysočině se pravděpodobně již v tomto roce dočkají vzniku 
krajské rady seniorů, která by po svém ustavení měla působit jako porad-
ní orgán krajské samosprávy v otázkách dotýkajících se života seniorů 
v našem regionu. Podporu pro její vznik přišli na setkání s hejtmanem 
Milošem Vystrčilem a radním pro oblast sociálních služeb Jiřím Vondráč-
kem vyjednat zástupci Rady seniorů České republiky. „Chtěli bychom 
postupně ve všech krajích České republiky zřídit krajské rady seniorů, 
které by se staly ofi ciálně uznaným poradním a konzultačním orgánem 
krajských samospráv a hájily by zájmy všech seniorů v daném kraji. Vedle 
toho by krajská rada poskytovala i odborné poradenství. Vznik a podpo-
ru krajské rady se nám zatím podařilo vyjednat ve čtyřech krajích, a to 
v Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském,“ 
prezentoval plány a aktivity Rady seniorů její předseda Zdeněk Pernes. 
Hejtman Vystrčil i radní Vondráček vyjádřili ustavení krajské rady senio-
rů svoji podporu s tím, že budoucí spolupráce může být pro kraj Vysočina 
velice přínosná. „Senioři jsou nositeli cenných životních zkušeností a ty je 
třeba využít pro rozvoj a ve prospěch celého kraje,“ zdůraznil hejtman. 
Radní pak doplnil, že kraj Vysočina pravidelně komunikuje se seniory 
zejména prostřednictvím různých sdružení a organizací nebo přímou 
účastí na různých besedách. Další setkání se zástupci seniorů na půdě 
krajského úřadu by se mělo uskutečnit do tří měsíců. Rada seniorů České 
republiky je občanské sdružení, které zastřešuje a sdružuje celkem 13 
seniorských organizací (12 organizací celostátního charakteru a 1 orga-
nizace regionálního charakteru). Členskou základnu tak tvoří přes 300 
tisíc členů z řad seniorů. Hlavním cílem a posláním tohoto občanského 
sdružení je zvýšit kvalitu života lidí v seniorském věku a podpořit jejich 
spoluúčast na správě věcí veřejných. Rada seniorů se aktivně zapojuje do 
legislativních procesů jak formou připomínek, tak aktivními jednáními 
s jednotlivými ministry, resp. ministerstvy. Vedle toho provádí Rada pro 
všechny seniory i odborné poradenství v oblasti sociální, právní, bytové 
atd. Více informací o občanském sdružení Rada seniorů ČR naleznete na 
www.rscr.cz nebo v časopise Doba seniorů, který toto sdružení vydává 
v měsíčním nákladu 20 tisíc kusů.

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Přichází jaro a s ním i ptačí zpěv. 
Mnoho druhů stěhovavých ptáků 
přilétá do oblasti mírného pásma, 
kde zakládají svoje rodiny, vycho-
vávají mláďata a pak s nimi zase na 
podzim odlétají do teplých krajin. 
Proto vyhlásila světová organizace, 
zabývající se ochranou volně žijící-
ho ptactva, 1. duben jako světový 
den ptactva. Ptáci jsou důkazem, 
že jaro je tady. Ptáci představují 
jednu z nejoblíbenějších a nejlépe 
poznaných složek naší přírody. 
Současně však patří do skupiny 
živočichů nejvíce ohrožených. Na 
evropském kontinentu se pravidel-
ně objevuje přes 500 druhů ptáků. 
Asi 25 % jich však v posledních 
letech výrazně ubylo. Pokud nebu-
dou podniknuty významné kroky 
na jejich ochranu, může se stát, že 
nás v jarním lese přivítá jen ticho. 
Ptáci jsou i významným objektem 
vědeckého výzkumu. I když u řady 
druhů ptáků dosáhlo naše poznání 
výrazného pokroku, existuje stále 
mnoho nepoznaného v jejich životě. 
Zde nám mohou pomoci všichni mi-
lovníci přírody, její ochránci i ama-
térští a profesionální ornitologové. 
Výrazně zde působí Česká ornito-
logická společnost. Je to sdružení 
profesionálních pracovníků i ama-
térů, kteří se zabývají výzkumem 
a ochranou ptáků, provádějí četná 
pozorování i vyhodnocování získa-
ných poznatků. Realizují projekty 
výzkumu a ochrany ptáků a zabý-
vají se výzkumem jejich prostředí. 
Organizují kampaně na ochranu 

ptactva, propagují a popularizují 
jejich stálou ochranu. Je nutné 
nejen poznat, ale i chránit. Proto 
Česká ornitologická společnost 
spolu s Českým svazem ochránců 
přírody za výrazné podpory minis-
terstva pro životní prostředí zařa-
zují projekty na výzkum a ochranu 
ptáků zvláště ohrožených druhů, 
jakými jsou například čápi, labuť 
velká, dravci a sovy, chřástal polní, 
bahňáci, ťuhýci, čejka chocholatá, 
ledňáčci a další. 

Dlouhodobě jsou sledováni vod-
ní ptáci na mezinárodní úrovni, 
dále početnost jednotlivých dru-
hů ptáků, jejich hnízdění, jejich 
činnost v zimě. Velký význam 
má mezinárodní výzkum, krouž-
kování, mezinárodní projekty 
pro významná ptačí území u nás 
zařazené do projektu Natura 2000. 
Cílem je ochrana míst, která mají 
celosvětový, evropský nebo celo-
státní význam. 

I široká veřejnost se může zapo-
jit do pomoci ptákům. Je to účinné 
zimní přikrmování, vyvěšování 
hnízdních budek, stavba umělých 
hnízd pro dravce i čápy, budování 
ostrůvků a hnízdních podložek pro 
vodní ptáky. Důležité je upozorňo-
vání orgánů státní správy i ochrany 
přírody na potřebu ochrany před 
elektrickým vedením. Velmi účinná 
je i ekologická výchova dospělých 
i mládeže. To vše proto, že ptáci 
potřebují naši stálou ochranu. 

PhDr. Arne Němec,
předseda ZO ČSOP

První duben – Světový den ptactva

Střetl se s uzávěrem plynu
K nárazu osobního automobilu do hlavního uzávěru plynu došlo 20. 

března patnáct minut po jedenácté hodině na ulici Pod Spravedlností ve 
Velké Bíteši. Na místo události vyjela jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Velká Bíteš společně s jednotkou profesionálních hasičů ze Žďáru 
nad Sázavou. Hasiči za pomoci jeřábu havarované vozidlo vyprostili. Na 
místo události se dostavil pracovník plynárenské společnosti. Nehoda se 
obešla bez zranění. Příčinu dopravní nehody vyšetřuje Policie ČR.

Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Kuře oslavilo 10 let!!!
Děti z obou velkomeziřičských 

skautských oddílů vyrobily asi 
200 kusů kuřat, která byla odmě-
nou těm, kteří přispěli do kasiček. 
Velkorysých dárců však bylo 
mnohem více, a tak se nám v pátek 
21. 3. 2008 v ulicích našeho města 

podařilo vybrat neuvěřitelných 
11.798,50 Kč!!! 

Všem, kteří přispěli patří veliké 
DÍKY!!! Děkujeme, že pomáháte 
dětem!!! Děkuji taky všem skaut-
kám a skautům, kteří se na sbírce 
podíleli svou pomocí!!!         -kan-

Zmizela auta za tři čtvrtě milionu
Dvě auta byla odcizena během závěru uplynulého týdne. Podle sdělení 

policie se první  „ztratilo“ v noci z 20. na 21. března. Škoda Octavia byla 
zaparkována před rodinným domem v ulici Nad Kunšovcem ve Velkém 
Meziříčí. Majiteli tak vznikla ztráta ve výši 220 tisíc korun.

Další vozidlo zmizelo z parkoviště před hotelem na Masarykově náměs-
tí ve Velké Bíteši, a sice z pátku 21. na sobotu 22. března. Vlastník auta 
značky Audi tak přišel o zhruba půl milionu korun. Registrační značka 
na vozidle patřila Rumunsku.

Havaroval a narazil do svodidel
V neděli 23. 3. o půl desáté dopoledne vyjela jednotka profesionálních 

hasičů ze stanice Velké Meziříčí na 143. km dálnice D1. Ve směru na 
Prahu zde havaroval osobní automobil do svodidel. Nehoda se obešla bez 
zranění. Hasiči na místě zajistili havarované vozidlo proti požáru a úniku 
provozních kapalin. Příčinu dopravní nehody vyšetřuje Policie ČR.

Iva Horká, pol, pem
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Dnes je taková doba…
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. 

Když člověk zaslechne, co mu nějak nesedí, hned zbystří sluch. Já 
zbystřím sluch, když zaslechnu to, co říká nadpis této kapitolky – dnes 
je taková doba… 

Na dobu a zvláště na tu dnešní a obzvláště na tu dnešní takovou se totiž 
vymlouvá kdekdo, a to především, když dělá něco, co ani sám za docela 
správné, moudré či fair nepokládá. Ostatně, jinak by se ani dnešní dobou 
zaklínat nemusel. Dělají to samozřejmě ponejvíc mladí lidé, kteří o době 
ještě nic nevědí – a teprve starý pamětník si řekne, že vždycky nějaká 
taková dnešní doba byla, je a patrně nadále bude. Prvních dvacet let své 
psychologické praxe jsem té době také ještě víceméně věřil, těch dalších 
skoro už třicet pět let jsem k dnešní době hodně skeptický. Ne, že by se 
nic neměnilo – naopak, mění se toho moc, jenomže výmluva zůstává 
výmluvou. Před půl stoletím jako dnes. 

Vidím chlapce a především děvčátka sotva třináctiletá, jak sedí v parčí-
ku před školou a zapalují si cigarety s rutinou hodnou válečných veteránů. 
Jenomže tohle dělali (ne sice jejich prababičky, ale) jejich pradědečkové 
– a stejně tak dobře věděli, (ne sice, že to přispívá k rakovině, jak jim 
dnes káže ministr zdravotnictví, ale) že to kazí zdraví a že se zlého ná-
vyku nebudou moci zbavit, až jednou budou chtít. Dnes jsou diskotéky, 
někdy i s drogami – bývaly tancovačky a jaké! A bývaly rvačky a jaké! 
A s alkoholem jako dnes. I otravy alkoholem dětí pod 15 let bývaly. Dnes 
je jiná doba, řeknou ti mladí a myslí si, že svou sexuální revolucí zasadili 
rozhodující ránu staré společnosti. Jenomže revolucí už tu bylo nepočítaně 
a jen málokdy k dobrému. A těch sexuálně nevázaných mladých i postar-
ších bývalo i za mého mládí také požehnaně. Jen to lépe maskovali. 

Každá doba má své soudce 
A že jsou lidé jenom na peníze a že jeden druhému závidí nos mezi 

očima, to také slyším už od doby, co jsem začal lidské řeči rozumět. Dnes 
to ovšem vnímám už z nadhledu. Slyšel jsem z televize, jak paní učitelka, 
která 1. září stávkovala, řekla, že když jsou muž a žena oba učitelé, nemo-
hou si vydělat na auto a na dovolenou u moře. Copak je tohle normální?!, 
dodává k tomu rozhořčeně. Jenomže každá doba má to, co je normální 
a co je nenormální. Kdo však je ten pravý soudce, který by dovedl něco 
takového spravedlivě posoudit a vést tu správnou demarkační čáru mezi 
jedním a druhým? Tohle dilema už zažívám také těch svých víc než padesát 
profesionálních let. A osobně musím přitom myslet na dobu, kdy nás, tj. 
muže psychologa ve zdravotnictví a ženu zdravotní sestru na mateřské 
i po ní, opravdu ani ve snu nenapadlo stávkovat, že si dost nevyděláme. Jo, 
taková byla tehdy normální doba. Co se moje žena na děti našila – a co se 
naše děti nanosily odložených věcí od přátel a jak se v tom nadnášely! 

Jenomže to jsem zabloudil trochu do jiných sfér a měl bych se vrátit ke 
svému kopytu. Slyším totiž také už těch padesát let, že lidé dnes nemají 
na děti čas, protože mají jiné zájmy. Nejčastěji jsou to ty nešťastné peníze, 
ale někdy také kariéra, mimořádně vyčerpávající zaměstnání, cestování 
a kdovíco ještě. „Posadí děti před televizi, a víc se nestarají,“ říkají kritičtí 
pozorovatelé a strážci dětského blaha. Bohužel, někdy mají pravdu – ale 
vskutku jen někdy, a to spíše zřídka. Ono tomu tak bylo těch padesát let, 
která mohu přehlédnout, vždycky tak. Trochu přeženu, když řeknu, že 
ten, koho baví bavit se s dětmi, ten se s nimi baví – a kupodivu i čas si 
na to najde. A koho to nebaví, ten vskutku prostě nemůže, protože prostě 
musí dělat něco jiného. 

Jsem optimista 
Pořád ale naštěstí vysoce převažují rodiče a babičky a dědečkové, které 

to baví – a to je dobře. Je v tom i naděje do budoucna. Jsem optimista. 
Podstatnou věcí tady není čas, nýbrž náš žebříček hodnot – zkrátka, čemu 
dáváme přednost, a to jak teď okamžitě, tak celkově, životně, zásadně. 
Jde tu o vztah, zájem a motivaci lidské (ženské i mužské) lásky ke svému 
potomstvu, zabudované do nás předchozím statisíciletým vývojem lidské-
ho rodu. A toho času děti vskutku nepotřebují mnoho. Nepotřebují, aby 
je někdo neustále hladil nebo držel za ruku a o něčem přesvědčoval. Co 
potřebují především, je jistota, že tu mají někoho svého, ke komu patří a kdo 
patří k nim, na koho je spolehnutí, kdo jim vždycky přijde na pomoc a kdo 
s nimi sdílí jejich smutky, bolesti, zábavu, legraci a radost ze života. 

Naprostá většina lidí v našem národě vždycky byla zaměstnána, vždyc-
ky pracovali muži i ženy, a to zpravidla tak tvrdě, že na to dnes už ani 
nechceme pomyslet – a vždycky šlo o peníze a na děti nebylo nikdy dost 
času. Ale zájem a vztah a ona mateřská a otcovská motivace tyto překážky 
vždycky dovedla překonat. Až na výjimky ovšem, neboť ty jsou, bohužel 
či naštěstí, nutným průvodcem kterékoliv přírodní zákonitosti. A s těmito 
výjimkami se pracovně trápíme my psychologové. 

Mít děti je luxus? 
Chodí za námi novináři s obligátní novinářskou otázkou, co se v po-

sledních letech v naší rodině změnilo, a chtějí slyšet nějaký ten katastro-
fi cký scénář. Odpovídám, že podstatný problém je v tom, že v dnešní 
rodině je málo dětí – jedno, dvě, velmi zřídka tři. Následkem toho jsou 
děti, především ovšem jedináčkové, ve zvláštním nebezpečí: rodiče jim 
vnucují blahobyt! 

V této souvislosti slýchám výroky, které mne zvláště silně tahají za uši. 
On je to vlastně výrok jeden ve dvojí verzi. Že totiž dnes si nemůžeme 
děti dovolit (a to žádné, nebo nanejvýš jedno) a že děti jsou dnes tak ná-
ročné, že normální rodina nemůže jejich potřeby a požadavky uspokojit. 
Jinak řečeno, mít děti je dnes pro rodinu čím dál větší zátěž, mnohdy 
prostě neúnosná. 

Už je tomu tak od dávných dob, že chudí lidé mívali více dětí než ti boha-
tí. Dnes v době účinné antikoncepce tento rozdíl do značné míry vymizel, 
takže si „děti nemohou dovolit“ nejen ti, kdo vydělávají statisíce, ale ani 
ti, kdo mají příjem pod celonárodním průměrem. Obojí soudí jednak, že 
by se neuživili, a jednak, že kdyby měli třeba dvě nebo dokonce tři, že by 
jim nemohli věnovat to, co dnešní doba vyžaduje.   (Pokračování příště.)

Vzhledem k tomu, že se nám 
v redakci v poslední době sešlo 
několik autorských seriálů, bude-
me je zveřejňovat na střídačku. 
To znamená, že pokračování 
nenaleznete v každém Velkomezi-
říčsku, ale ob jedno či dvě čísla. Jde 
o příspěvky: odborný Malý seriál 
lokální mineralogie Vladimíra 
Pařila z Velkého Meziříčí; vtipné 
a zároveň i smutné Příběhy ze 
záchranné služby (ZS) od lékaře, 
který si nepřál zveřejnit svoje celé 
jméno a píše pod zkratkou -K-, 
dále o rozverné Dopisy z Peru od 
Kláry Dvořákové z Prahy, rodačky 
z Velkého Meziříčí; pak o naučný 
Cestopis z Hong Kongu (nebo také 
reportáž z Jihovýchodní Asie) Ale-
še Poláška z Tasova, , a originální 
práci Věruše Pavliše na téma Světla 
v našem městě. 

Kromě toho na vás čeká ještě po-
vídání s Jiřím Michlíčkem a Pavlem 
Peškem z Velkého Meziříčí o jejich 
cestě do posvátného města San-
tiago de Compostela, rozhovor 
s europoslancem Ivo Strejčkem ze 
Žďáru nad Sázavou, který jsem 

Seriály na (nepravidelné) pokračování 
pořídila v budově Evropského 
parlamentu ve Štrasburku v době 
únorového plenárního zasedání, 
a připravuji také reportáž z cesty 
do Štrasburku, a to nejen z pobytu 
v parlamentu, ale i na některých 
zajímavých místech tohoto fran-
couzského městečka.

Přehled seriálů
Abyste v tom ale neměli „guláš“, 

zpracovala jsem takový malý pře-
hled co, kdy a kde vyšlo.

Seriály najdete v drtivé většině 
na straně 4, vždy pod kolonkou 
Příspěvky od čtenářů.

Minerály: První díl vyšel v čís-
le 42/2007, další potom v č. 43, 
44 a 45/2007; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
11/2008. Příští díl bude v č. 13.

Záchranka: První příběh byl 
zveřejněn v č. 2/2008, další pak 
v č. 3, 6, 7, 9, 12/2008. Příští díl 
bude v č. 14.

Peru: První část jsme publikovali 
v č. 10, další v č. 12. Příští díl v č. 14.

Hong Kong: První část vyšla v č. 
11, příští uvedeme v č. 13.

Světla: První díl vyjde v čísle 14.
Iva Horká

Povídky ze záchranné služby
Zahraniční expert aneb Ďábel na záchrance

Záchranná služba – asi především ke svému pra-
covnímu charakteru – nikdy neoplývala přebytkem 
personálu. Často byl nedostatek hlavně vysoko-
školsky vzdělaných kádrů lékařů. Ve svém názvu 
se sice „záchranka“ velebí důstojným atributem, 
který jakoby nepřipouštěl možnost neúspěchu, 
opak je ale bohužel pravdou. A tak, zatímco 
profese porodníků, neonatologů, dětských lé-
kařů stojí na začátku oné pomyslné čáry života, 
záchranáři se často pohybují na jejím konci. Příroda se svým policajtem 
smrtí je totiž vždy silnější než nějaký človíček, který se neuměle snaží 
alespoň na chvíli odvrátit nevyhnutelné a zastavit na tomto světě to jediné 
spravedlivé, což je běh času a nevyhnutelnost smrti. Ale to se dostávám 
někam jinam, než jsem měl původně v úmyslu. 

Chci říci, že svého času ještě neexistoval obor zvaný urgentní medicína, 
jehož absolventy jsou lékaři způsobilí nejen po odborné stránce ke službě 
na záchrance, ale – což je velmi důležité – i po stránce psychické, neb toto 
povolání chtějí jistě provozovat, když už tento obor studují. Ve slavné éře 
našich počátků se na faktický vztah k oboru moc nekoukalo, důležitá byla 
základní atestace – kterou v medicíně dříve či později musí mít všichni 
lékaři – a potřebuješ-li z jakýchkoliv důvodů být u nás zaměstnán, jsi ví-
tán! Tak do našeho záchranářského kolektivu přišla i zahraniční posila. 
Doktor černé pleti Etif Enan. Sudánec tělem i duší, vzděláním interního 
a náboženství muslimského. Jako lékař – internista byl jistě kvalitní, měl 
ostatně vystudovanou naši lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Ale jeho 
všeobjímající fi lozofi cký životní názor – jak se později ukázalo – pro práci 
na záchrance úplně ideální nebyl. Etif totiž nabyl dojmu – a vůbec se jím 
netajil – že, cituji doslova, dámy prominou, „lidí je na světě jak sra…“ 
konec citátu. Uznejte, že tato fi lozofi e pro naši práci úplně ideální nebyla! 
Ale vše má svůj vývoj. Sebevědomí však doktoru Enanovi nechybělo, 
a naopak bylo velmi vysoké. A běda, když se ho snažili naši nemocniční 
kolegové upozornit na něco, co z jejich pohledu nebylo provedeno úplně 
ideálně. To se jim pak dostalo klasického… „ne, ne, ne… každý máme 
svou školu“ a utřeli! Situace však začínala být neúnosná – doktor nechával 
pacienty doma s tím, že si později pomohou sami, což bylo opatření jistě 
zajímavé, ale vzhledem k jejich – povětšinou tristnímu stavu – neprove-
ditelné. Pro mě pak – z pozice velkého šéfa malé záchranky – nastala 
nemilá povinnost, kolegu lékaře dostat do našich středoevropských kolejí 
a vysvětlit mu, jak to u nás většinově chodí. Zvolil jsem lehce výhružný 
tón – doktore, buď půjdeš léčit do Afriky antilopy, nebo to budeš dělat 
jako my… a efekt se dostavil rychle. Etif pak do nemocnice odvážel zcela 
všechny, a pokud to snad některý dědeček zkusil – doktore, nešlo by to 
léčit doma? – odpověď byla nekompromisní. Ne, ne, ne doktor by se móc 
zlobil!!! A bylo to! A jak to bylo s jeho muslimským náboženstvím? To 
nás taky velmi zajímalo – Etif totiž v pohodě konzumoval alkohol – na 
naše udivené obličeje reagoval tím, že islám sice alkohol zakazuje, ale on 
si vytvořil pro Evropu, jak nám s úsměvem sdělil, jeho „měkčí“ verzi… 
A Etife, jak je to s těmi ofi ciálními čtyřmi ženami??? Ale pánové, to mají 
jen ti nejbohatší, chudí mají jednu a končí. O všechny se totiž musíte 
dobře postarat! Nakonec vy v Čechách nemáte své milenky??? No vidí-
te, a my jsme si to uzákonili, kdo je větší pokrytec?! V něčem měl Etif 
jistě pravdu, kdo je větší pokrytec??? A jak dopadl náš zahraniční přítel? 
Odjel do Spojených arabských emirátů za rodinou, pak se zase vrátil 
a působí – a asi dobře – ve svém oboru internisty někde na severu Čech. 
Aha, ještě dlužím vysvětlení nadpisu. Musím se ještě vrátit k barvě pleti 
Etita. Někdo je bílý, někdo žlutý, někdo do růžova (a nemusí to být jen po 
dobrém vyspání, zvláště když jde o oranž nosu…) Etif byl do černa, a to 
zcela. Kdybyste potkali v noci usmívající se bílou zubní protézu, tak jste 
narazili na Etifa! A protože přeci jenom nežijeme v Praze a v naší kotlině 
převažují ti bílí a ti oranžoví, setkání s naším černým kolegou bylo asi 
pro většinu pacientů minimálně nečekané. A chudák stará babička někde 
z malé vesničky, kterou Etif jednou odvážel svou rychlou sanitkou do 
nemocnice, černocha asi neviděla nikdy v životě. V sanitě moc pohodlí 
není, rychlá jízda taky k pohodě nepřidá a stalo se, že po projetí několi-
kerého výmolu babička zasténala a na chvíli se zase probrala. Skutečně 
jenom na chvíli. Probrala se, otevřela oči a… uviděla Etifa. Její zornice 
se strachem rozšířily, vypravila ze sebou jenom zoufalé… ĎÁBEL!!!… 
a opět se odebrala někam, kam všichni sice směřujeme, ale o čem vůbec, 
ale vůbec nic nevíme…                                                                          -K-

Dopisy z Peru
Až pojedete do Peru (2)

(Pokračování z čísla 10)
Milí zlatí,
až pojedete do Peru, tak si kromě takových těch běžně doporučovaných 

věciček (sluneční brýle a opalovací krém, funkční prádlo, dobré boty apod.) 
nezapomeňte s sebou přibalit dvě zásadní věci: brčko a zubní nit.

Brčko se vám bude setsakra hodit, protože bez něj se v místní dopravě 
z láhve nenapijete. Všechny autobusy poskytují ke službě zvané přeprava 
také službu zvanou natřásání, a některé jako bonus přidají i službu nad-
skakování. Více zdatní se tak při pití z láhve pouze polijí, ti méně zdatní 
si vyrazí zub nebo aspoň rozseknou ret.

Zubní nit se vám pak bude velmi hodit po konzumaci místní stravy, 
zejména pokud nejste vegetariáni. Ony ty kravičky nejdříve pár let běhají, 
dávají mléko, a s takovým členem rodiny je zatěžko se rozloučit, takže 
na pekáč jde až v pokročilém věku. No a lovit to po obědě ze zubů je pak 
zábava na celé odpoledne..:o)

Je ale fakt, že si místní jídlo móc vychutnáváme. Mají tady *menu 
economico* za 3–4 soly, většinou zahrnuje polívku, jídlo, nápoj a někdy 
i zákusek. Sol je ani ne 7 korun, tak to je skoro ztráta času pokoušet se 
vařit. I když dneska jsme si na trhu koupili zeleninu a quinou a večeři jsme 
si dělali (Jarmilo, na obalu od quinoy byly tři recepty, vystřihla jsem je..:
o). Pokoušíme se vyhnout těm brutálně turistickým restauracím, a spíš 
koukáme, kam chodí na oběd místní. Většinou se tam dost rozsedíme a pak 
se nám už nechce jít do těch strašných schodů..:o) Příznaky horské nemoci 
zatím nemáme, ale jsme zatím stále v Cuzcu, docela nízko. Jen teda pří-
šerně funíme, když tu chodíme do schodů. To si vždycky vzpomenu na 
nenáviděné hodiny tělocviku na gymplu, kdy jsme na *rozběhání* běhali 
pět koleček kolem stadionu… To pálení v krku je úplně stejné.:o)

Jídlo je vůbec velká kapitola, zkoušíme kde co, každou chvíli se pof-
lakujeme po nějakém trhu, dneska jsme zase neodolaly a nakupovaly 
suvenýry, oni tu mají všude spoustu tak moc hezkých věcí, že člověk na pár 
momentů zapomene, že to pak povláčíme na trek do Huascaranu. Možná 
něco odložíme v Limě, uvidíme. Co mě tu teda naprosto fascinuje, jsou 
láhve na nápoje. My Češi jsme vlastně hrozní suchaři se svými třetin-
kami, půllitry, litry a 1,5 litry. Co jsem zatím z lahví opsala, tak objemy 
jsou: 295 ml, 500 ml, 525 ml, 650 ml, 946 ml, 2250 ml, 2500 ml, 3120 ml. 
To je pestré, co? Tady je vůbec všechno pestré, hodně barevné, lidi jsou 
barevní, ale nějak si pořád nedokážeme představit, že bysme tak barevné 
oblečení nosily taky. Třeba do toho ještě dorosteme..:o)

Taky se snažíme docela kupovat místní věci, na potravinách jsem 
zatím vypozorovala tři označení a la *Peru made*, *Producto peruano* 
a *Hecho en el Peru*. A taky mě fascinuje, že většina jogurtů je tady BIO. 
Těžko říct, co to znamená, ale je to na tom napsané. I když člověk musí 
číst i ta malá písmenka, protože Hanča se svou alergií na kravské mléko 
si koupila sojový jogurt, a bohužel v něm bylo mlíko.

A další fascinující věc je, že tady třídí odpad. Mají tu barevné kontej-
nery jako u nás…

No, nedá mi taky nezmínit, jaká je to Peru profl áklá destinace. Nejenže 
znám fůru lidí, co tu už byla, ale hned jak jsme přijeli do Ayacucha, Radka 
říká *Mám pro Tebe překvapení, na domku je Colin*. Colin je Francouz, 
který Radku střídal, přijel na 4 měsíce, a před 3 rokama byl v Čechách na 
inexové Post Camp Event, a část lidí přijela už na Silvestra a spala u mě 
doma, tak Colin byl mezi nima..:o) To byla jedna náhoda. Druhá náhoda 
se nám povedla dneska v Picasu, jeli jsme okukovat ruiny, nejdřív jsme 
se pofl akovali po tržišti, po lidech moc nekoukám, natož po běloších, 
ale když jsme míjeli nějaké dva kluky, tak ten jeden z nich zrovna říkal 
*My name is Jonáš*, no tak to mě trklo a povídám *Nazdar Jonáši*..:o) 
Sice vím, že je Jonáš zrovna v Peru, ale kdyby se tomu Němcovi zrovna 
nepředstavoval, minula bych ho bez povšimnutí. (Jonáš je z Vítězné Plá-
ně a byl s náma zaháčkovaný do letošního Fotbalu pro rozvoj a pobytu 
Keňanů). Tak aspoň vidíte, jak je ten svět fakt maličkej.. ..

Čechů je tu dost, moc jich nepotkáváme, ale když jsme se včera sápali 
nad Cuzco na ruiny Sacsayhuaman, tak nám cestou asi sto lidí nabízelo 
vyjížďku na koni. Když jsme pak potkali asi stoprvního člověka a jen 
se zeptal, jak se máme, tak já jen tak česky utrousila *šmarja, hlavně, ať 
nám nenabízí koně*. A pán hned bystře zareagoval *koně son caballos, 
si, entendo checo!* (Koně jsou caballos, že jo, rozumím česky). Čímž 
nás docela dostal, ale na koně jsme stejně nešli..:o)

Nedokážu psát moc strukturovaně, tak prostě postupně pár postřehu, 
co nás tu tak zaujalo.

Na záchodě Peruánci hážou papír do koše vedle mísy, stejně jako 
na Ukrajině. Při čekání na záchod úplně neuvěřitelně předbíhají. Moc 
nechápeme, co si asi myslej, že před tou kadiboudou dělame jinýho, než 
*estamos esperando*, protože *baňo esta ocupado*..:o) Španělština nás 
fakt baví. Sice nikdo nemluvíme úplně plynně, ale Radka i Karel si řek-
nou téměř o všechno, a my si taky nějak poradíme. Toho třičtvrtě roku 
ve španělským institutu musí být přece někde vidět..:o) Radunka  je teda 
děsně roztomilá, protože všem zcela suverénně tyká. Ono jí to prochází, 
oni jsou tu všichni takoví milí, ale tady všichni používají vykací formu 
i v rodině, tak to někdy zní trochu legračně.

Teda ale co vám ještě musím napsat je zážitek z busu do Ayacucha, 
jak hodinu před cílem nastoupil nějaký pán a poskytl cestujícím osvě-
tovou přednášku. Mluvil v kuse cca 50 minut a na konci se snažil něco 
prodat, ale byl opravdu výbornej. Začal tak zlehka o stravování, jak by 
seňores a seňoras měli jíst zdravě, jíst věci v přírodní formě, pravidelně 
se stravovat, pak pěl asi desetiminutovou ódu na nějaký zázrak, který 
se ve slovníku ukázal jako artyčok.                  (Pokračování příště)

Mototaxi v Ayacuchu.                                                         Foto archiv KD

Pozvánka na duchovní obnovu
Naše farnost se začne připravovat na 600. výročí povýšení na město 

třídenní duchovní obnovou, která začne už za týden.
Povede ji karmelitán o. Cyril Vojtěch Kodet.
První setkání bude v pátek 4. dubna večer v 6 hodin, dvě setkání budou 

v sobotu a zakončíme v neděli v podvečer. 
Už teď si na ni plánujme čas, hned se začněme modlit za Boží požeh-

nání pro tuto důležitou událost v dějinách farnosti, vždyť od posledních 
misií uplynulo už 9 let.

Všechny zve P. Jan Peňáz a pastorační farní rada.



kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám byt 3+1 ve Vel. Meziříčí 
v os. vlast. Tel.: 608 834 060.
■ Prodám velkou zemědělskou 
usedlost, dům, stodoly, dvůr, za-
hrada, les. V jednom celku 5 km od 
Velkého Meziříčí, výměra cca 11.000 
m2, na zahradě stavební parcely. Ve 
středu obce. Vjezd ze dvora i ze zahra-
dy. Tel.: 737 543 726, 566 523 763.
■ Koupím ve VM rodinný domek 
i k rekonstrukci. Tel.: 776 584 310.
■ Koupím dům, byt v Meziříčí nebo 
blízkém okolí. Piště, volejte pouze 
přímí vlastníci. Tel.: 604 934 685.
■ Prodám chalupu 2+1 po komplet-
ní rekonst. v obci Černá s výhledem 
na rybník. Dispozice: kuchyně, obý-
vák, ložnice, nová koupelna s WC 
a sprch. koutem, chodba a sklep. 
Nová el., voda, odpady, izolace 
podlah, fasáda atd. Možnost půdní 
vestavby a trvalého bydlení. Součástí 
je stodola, pergola a vnitřní zařízení. 
Vytápění lokální. Tel.: 732 182 771.

■ Mladí manželé koupí byt ve VM. 
Rychlé jednání. Tel.: 773 500 753.
■ Prodám rodinný dům v řa-
dové zástavbě (2 bytové jednotky 
3+1). Velké Meziříčí – nejlépe 
náhradou byt 3+1 a doplatek. Tel.: 
604 797 044, 737 705 786.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, 88 m2, 
v os. vlastnictví, cihlový. Lodžie, 
garáž. Tel.: 732 787 053.
■ Prodám zahradu v lokalitě 
Potoky o rozměru 467 m2. Zděná 
chata. Cena dohodou. Info na tel.: 
566 523 562. Zn. Spěchá.
■ Koupím byt či RD ve Velkém 
Meziříčí a okolí do 20 km. Prosím 
nabídněte. Platím hotově. Tel.: 
776 572 216.
■ Koupím rodinný dům v cen-
tru VM. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím byt ve Vel. Meziříčí. 
Tel.: 731 508 270.
■ Prodám RD 5+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 508 270.

■ Vyměním městský byt 3+1 
v Brně – Komárov za městský 
3+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
776 226 575.

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

(Pokračování na straně 6.)
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Hledáme menší byt 
ve VM a okolí.

Tel.: 608 444 424

Platím hotově
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VYKUPUJE!!!
– barevné kovy a železo

731 447 196
www.kovosrotprochazka.cz

AUTODOPRAVA KONTEJNEROVÁ
– přistavení kontejneru na potřebnou dobu
– odvoz veškerých odpadů
– dovoz štěrku, písku a ostatních stavebních materiálů
– přivezeme nebo odvezeme vše co je třeba

oblast Velké Meziříčí

Tel. 775 100 321.

www.hreality.com

Společnost D1 CARS, s. r. o.
se zaměřením

na prodej zánovních vozů

hledá pro svoji provozovnu

prodejce vozů. 
Podmínkou ŘP sk. B.

Životopisy zasílejte na: 
d1cars@centrum.cz

Servis motorových pil, křovi-
nořezů, zahradních sekaček 
a broušení řetězů. Vondrák Jo-
sef, Lhotky 76, po 18. h nebo po 
tel. domluvě. Tel.: 608 646 293.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39, 
odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje bytu:

byt 1+1 č. 14 na ulici Strmá č. 1242 
ve Velkém Meziříčí. 

Písemné nabídky přijímá JUDr. Karel Lancman,

Městská správa bytů
Náměstí 79/3
594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 352.

Byt je situován ve 3. nadzemním podlaží o půdorysné ploše 60,60 m2. 
Byt je vybaven kuchyňskou linkou, elektrickým bojlerem na ohřev 
teplé vody, zdrojem tepla – akumulační kamna a vodoměrem.

Odhadní cena bytu 600.000 Kč, minimální nabídková cena 
300.000 Kč.

Zájemcům bude po dohodě s Městskou správou bytů ve Velkém 
Meziříčí umožněna prohlídka předmětného bytu.

Nabídky v uzavřených obálkách s označením „Prodej bytu“ budou 
otevřeny po 15 denní lhůtě vyvěšení záměru na úřední desce a před-
loženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Přijmeme na HPP 

prodejce

dopravní

techniky.
Kontakt: 776 776 990.

Půjčujeme: ženám na MD, 
důchodcům, zaměstnancům 

a OSVČ. Registr nevadí!
Rychlé jednání!

773 278 178

HOME DESIGN
Kostelní 1

Velké Meziříčí

sklo
porcelán
keramika
dekorace
bižuterie

svíčky i ručně malované 
s možností objednání textu 

na svíčku

Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–12.00

13.00–17.00
So: 8.00–11.00

! ! !POZOR!!!
Půjčky

ze zajištěných
fi nančních zdrojů 
ve ŠVÝCARSKU

– díky nízkému kurzu 
nejnižší úroky v ČR!! !

Tel. +420 721 606 487

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

Zubní pohotovost
29. 3. 2008 MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město
 na Moravě
30. 3. 2008 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice

Výpůjčka pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr výpůjčky části pozemku parc. 

č. 587 o výměře 15 m2, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem výstavby garáže 
s následným majetkovým vypořádáním.

Bližší informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení 
majetkoprávní.

Zveřejnění dne 20. 3. 2008          Ing. František Bradáč, starosta města

Tel. 566 523 518.

Kontaktní osoba: Ing. Matoušková, vedoucí závodu

E-mail: v.matouskova@wvz.wiegel.de, tel.: 566 503 634.

Nabídky můžete také zasílat na adresu:
Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., Průmyslová 2052,
594 01 Velké Meziříčí

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme pro závod ve Velkém Meziříčí

!!!ÚVĚROVÉ JARO!!!

!!!VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!
bez zkoumání registrů 

30 tisíc až 2 miliony

DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ 

60.000 Kč za 1.099 Kč na 72 měsíců

100.000 Kč za 1.899 Kč na 6 let

!!!s úrokem 6,9 % ročně!!!

Tel.: 777 054 521 nebo 604 461 766
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

Hudební skupina M.E.Š.
hledá

zpívajícího kytaristu,
nejlépe z okolí VM.

Hrajeme rock,
dle potřeby taneční i lidovky.

Kontakt: Aleš Slabý,
tel. 731 411 978.

Firma Floor Group s. r. o. 
provozující podlahové studio 

– Radnická 45 hledá
prodavačku na HPP.

Informace na tel. č. 
777 071 024

p. Martin Trifanov
Nástup: duben 2008

Přijmeme skladníka.
Požadujeme: dobrou fyzickou kondici, 
řiď. opr. sk. C, zodpovědnost, spolehlivost.

Nabízíme: zajímavé fi nanční ohodnoce-
ní, mladý kolektiv, jednosměnný provoz.

Kontakt: Sanimat s. r. o. (obklady – dlažby)
Karlov 2091, V. Meziříčí

Tel.: 737 288 633.

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant, 

odběr duben 2008.
Aleš Novotný, Hrbov 42,

Tel.: 566 523 772.

Tel.: 723 565 274.

Prodám
■ Litá kola 7½ × 17 ET 35; 5× 100 
obutá, VW Golf 4, Octavia atd. 
Cena 7.000 Kč. Tel.: 775 279 404.
■ Škodu Felicii 1,3 LX, r. v.1995, 
barva zelená, závěs, rádio, přední 
mlhovky, zamykání zpátečky Con-
struct, po STK, ve výborném stavu, 
cena 35 000 Kč. Tel. 602 768 674.
■ Les v k. ú. Mostiště. Tel.: 
723 506 847.
■ Škodu Forman r. v. 1991, pohon 
LPG + benzín, mírná koroze, jezdí 
dobře. Cena 15.000 Kč. Dohoda 
možná. Tel.: 775 144 086.
■ Koupelnová kamna bílá s ruční 
sprchou německé výroby na ohřev 
vody. Málo používaná, dobrý stav. 
Tel.: 608 155 816.
■ Plynový sporák, málo používa-
ný, el. jiskra. Tel.: 605 483 742.
■ Levně asi 30 ks starších staveb-
ních fošen. Tel.: 777 173 724.
■ Štěňátka jorkšírských teriérů 
(fenky). Budou očkovaná, odčer-
vená. Váha do 3 kg. Bez PP. Odběr 
možný ihned. Velké Meziříčí. Tel.: 
732 181 449.

■ Hif i-věž Sony. Stář í 5 let. 
Málo používaná, plně funkční. 
Za 5.000 Kč. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 732 181 449.
■ Dívčí kolo oranžové barvy. 
Vel. 16. Velmi dobrý stav. Cena 
3.000 Kč. Tel.: 608 167 035.
■ Ječmen, množství 4,5 q, cena 
dohodou. Tel.: 603 713 892.
■ Psací stůl do studentského 
pokoje (lamino-javor). Levně. 
K tomu daruji kancelářskou židli. 
Tel.: 777 101 702 po 16. h.
■ Peugeot 104, r. v. 1986, tažné 
zařízení, střešní nosič, STK do 
10. 5. 2009, cena 12.000 Kč. Tel.: 
723 240 119.
■ Kolo Merida – Treking, velmi 
zachovalé, 4.000 Kč; kolo Favo-
rit, cena 500 Kč; ždímačka, cena 
500 Kč. Tel.: 723 240 119.
■ Vnitřní dveře, zachovalé s ková-
ním, bíle natřené, z 1/3 prosklené, 
šíře 80 cm: 2×  pravé 100 Kč/ks, 1×  
pravé šíře 85 cm 100 Kč/ks, 1× levé 
dýhované ze dvou třetin prosklené 
80 cm 200 Kč/ks. Kola OR6 – let-
ní, 14 disk obutí zachovalé. Tel.: 
566 520 048, volat večer po 19. h.
■ Nová, ještě nerozbalená lame-
lová garážová vrata Lomax Delta 
STD 4 750 × 2 000 s pohonem 
a dva dálkové mini ovladače + 

jeden velký, barvy tmavě hnědé za 
35.000 Kč. Původní cena 49.000 Kč. 
Tel.: 776 226 575.
■ Dětskou autosedačku 0–18 kg. 
Cena 490 Kč. Tel.: 602 449 386.
■ Pračku Whirpool 732/5 na 
náhr. díly. Cena dohodou. Tel.: 
732 808 394.
■ Mrazničku, d: 115 cm, š: 65 cm, 
v: 85 cm. Náplň se provádí otevře-
ním horního víka. V provozu 3 
roky. Ruční řezačku na zelenou píci 
pro domácí zvířata (tov. výroby). 
Cena dohodou, velmi levně. Tel.: 
566 522 156, volat nejlépe kolem 
poledne a večer. 
■ Rohovou sedací soupravu 
(rozkládací) + křeslo. Rozměr 
250×190 cm. Nově čalouněná, 
barva hnědo-béžová. Cena doho-
dou. Tel.: 722 748 604.
■ Pásový dopravník, délka 4,5 m 
– ve slušném stavu. Cena dohodou. 
Tel.: 602 549 492.
■ Vykrmené vepře. Možno 
i v půlkách. Porážku umožním. 
Cena 35 Kč/kg. Tel.: 723 128 907. 
Volat až po 16 hodině. 
■ Kuchyňskou linku v barvě olše 
i se spotřebiči (odsavač par – Zanus-
si, el. sporák s multifunkční troubou 
– Mora). Délka 2,5 m včetně dřezu, 
pracovní desky a trojdílných dvířek 
ke spíži. Vše ve vynikajícím stavu. 
Cena 9.000 Kč, při rychlém jedná-
ní možná sleva. Tel.: 605 807 651.

■ Okrasné ryby do za-
hradních jezírek. Závojnatky 
ryukin (7–8 cm), od 14. 3.: 
jeseter sibiřský (25-35 cm), 
jeseter malý (15-25 cm), na 
duben: kapr KOI, jesen zlatý, 
veslonos americký (pouze 
omezené množství), sluneč-
nice pestrá, zlatý, modrý lín, 
jesen modrý, perlín zlatý, ka-
ras zlatý, jeseter ruský, sumec 
zlatý. Tel.: 604 733 912.

■ Brambory konzum a na sázení, 
odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
Koupím 
■ Palivové dříví, prosím nabídně-
te. Tel.: 775 144 086.
■ Les, popř. dřevo na těžbu (smrk). 
Platím hotově. Tel.: 777 632 803.
■ Rybářskou loďku – pramici. 
Tel.: 608 811 769.
■ Ladu 2101–2107, Samaru, Nivu, 
Polský Fiat 125, Fiat 131 Mirafi ori, 
132, 128, Zástavu. Vše v jakémkoliv 
stavu, bourané, vrak, i bez dokladů 
na díly. Tel.: 608 812 212.
■ Jawu 350 Bizon Oilmaster, za-
chovalou v originálním stavu. Tel.: 
724 211 436, 541 422 551.
■ Škodovku nebo jiné auto bez 
STK nepojízdné do 1.000 Kč. Na-
bídněte. Tel.: 607 534 742.
■ Staré lahve od piva a sodovek 
s litými nápisy. Tel.: 607 757 590, 
slahev@seznam.cz.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd od-
koupím veškerý starý nábytek z tvr-
dého nebo měkkého dřeva do roku 
1950. Dále nábytek z chromových 
ohýbaných trubek, stará rádia, hodi-
ny, hračky, housle, porcelán, obrazy 
a jiné starožitné věci. Platba hotově, 
slušné jednání, odvoz zajištěn. Tel.: 
724 033 733, p. Adámek.
■ 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, 

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Starosta obce a majitel pálenice obce Kozlov vás srdečně zvou na

který se koná 19. dubna 2008 ve společenské místnosti v areálu 
fi rmy J-Hyb, s. r. o. středisko Kozlov u Křižanova

(naproti rozcestí do Kozlova – směrovky vás dovedou).
Zahájení v 15 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě.

Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.

Jde již o čtvrtý ročník výstavy. Všechny ročníky byly velmi úspěš-
né. Informační články přinesly deníky Vysočina, MF Dnes, Práce 
a týdeník Velkomeziříčsko. O výstavě rovněž informovalo vysílání 
v radiu Region (87,9 MHz). Více o dřívějších ročnících je možné též 
najít na webových stránkách obce www. kozlov.cz
Výstava je čím dál tím víc populárnější, zúčastňuje se stále více vy-
stavovatelů (v roce 2007 bylo 62 vzorků), a proto neváhejte a zúčast-
něte se letos i vy jako vystavovatelé nebo jako hosté. Přijďte ochut-
nat nejlepší pálenky ze širokého kraje!!!

Bližší informace:
1. Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
2. Vzorky pálenek o obsahu 0,5 litru se podávají nejpozději do 12. 

dubna 2008 do 12 hodin u starosty obce J. Plodka (bytem nádraží 
– tel: 604 809 429) nebo v pálenici u K. Eliáše (tel: 604 758 947). 
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alko-
holu, popř. uveďte místo pálení.

3. Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maximálně do 55 %.
4. Vystavovatel bude mít vstup na košt za poloviční cenu (40 Kč).
5. Vítězné pořadí určí odborná komise – vyhlášení výsledků bude 

zveřejněno na veřejné výstavě pálenek.
6. Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry.                     -pi-
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(Dokončení ze strany 5.)
Nemovitosti
■ Hledám chalupu, RD, zeměděl-
skou usedlost na Vysočině. Stav ani 
cena nerozhoduje. Důležité je hezké 
místo. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím byt 2+kk nebo 2+1 do 
osobního vlastnictví, nejlépe po 
rekonstrukci, ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 776 720 322.
■ Vyměním městský byt 2+1, 
Bezručova ul. 7. patro, 2× výtah, 
lodžie, nové jádro a kuchyň, slun-
ný, sklep. Za městský 3+1, Velké 
Meziříčí. Tel.: 775 336 156.
■ Koupím RD k bydlení nebo 
levnější k opravám, příp. sta-
vební pozemek. Cenu respek-
tuji, bez RK. Tel.: 728 140 655,
denava@seznam.cz.
■ Prodám chalupu 3+1, 5 km od 
Vel. Meziříčí. Tel.: 608 834 060.
Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, i dlouhodobě. Volejte po 
17 hodině. Tel.: 777 008 284.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 
na ulici Krškova. Od 1. dubna 

2008. Telefon: 777 206 259.
■ Pronajmu nový byt 3+1 v os. 
vlastnictví na okraji VM. Tel.: 
604 726 835.

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

■ Hledám dlouhodobý 
pronájem bytu 2+1. Prosím 
spěchá. Tel.: 608 438 791.

■ Maminka se třemi dětmi hle-
dá podnájem bytu 1+1 nebo 2+1 
do 6.000 Kč i s inkasem. Od 1. 6. 
nejlépe VM nebo blízké okolí. Tel.: 
739 428 728.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
Různé
■ Hledám přivýdělek – jako řidič-
ka sk. B. Tel.: 603 879 581.
■ Odvezu vaše auto. Eko doklad 
dodám. Tel.: 723 059 704.
Daruji
■ Přenechám za odvoz asi 
1 400 ks dvoufalcové pálené křid-
lice. Tel.: 732 471 448.

Včelaři poprvé přivítali jaro i v Měříně

Alois Hájek zasvětil příchozí do funkce refraktometru.   Foto: Jitka Kočí

Nadšenými návštěvníky byli i představitelé Měřína.      Foto: Jitka Kočí

K jaru patří i hrkání

Lidovou tradici hrkání od Zeleného čtvrtka do poledne Bílé soboty do-
držují i děti v Kadolci u Křižanova.                          Foto: Silva Smutná 

Brýle pro Afriku

Sbírka ve středisku Ostrůvek se konala v únoru a na začátku března.
Pořadatelem bylo Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, odloučené 

pracoviště školského zařízení Chaloupky o. p. s. a koordinátorem celé 
sbírky sdružení SIRIRI o. p. s., (720 477 271, bryle@siriri.org) Kontaktní 
osobou pro SEV Ostrůvek byla Mgr. Jana Audy.

Téměř šest set kusů starých dioptrických brýlí od dobrovolných dárců 
sesbíralo v průběhu února Středisko ekologické výchovy Ostrůvek ve 
Velkém Meziříčí. Do sbírky se zapojili jednotlivci, školy a dokonce 
i celé obce.

„Brýle doslova zaplavili naši kancelář, chtěla bych poděkovat všem, 
kdo sbírku podpořili,“ popisuje průběh sbírky Jana Audy, vedoucí stře-
diska Ostrůvek. „Ukázalo se, že Češi jsou národem spořivým, který jen 
tak něco nevyhodí. Lidé nosili brýle nedávno odložené, ale i ty, které jim 
ležely doma mnoho let,“ dodává Audy.

Všechny brýle byly pečlivě zabaleny a odeslány do Prahy organizaci 
Siriri. Tam projdou rukama odborníků, kteří je přeměří, vyčistí a ozna-
čí. Dále už brýle poputují do Středoafrické republiky, a to konkrétně na 
dvě cílová místa. Jedním je Dispenzář (zdravotní ambulance) v hlavním 
městě Bangui a druhým Dispenzář v městě Bozoum. Zde pracují oční 
lékaři, kteří zajistí distribuci dovezených brýlí. Ač se to možná na prv-
ní pohled nezdá, oční vady představují pro Středoafričany opravdový 
problém. Většina pacientů jsou studenti z přilehlých škol – ti bez brýlí 
nevidí na učivo. Pak je jim málo platné, že patří mezi 41 % obyvatel, kteří 
můžou navštěvovat školu.                                                  Text a foto: -ja-

Tak tentokrát opět na jiné téma. 
Vím, jaký nepříjemný pocit ve 

mně vyvolává článek, v němž se 
pisatel netaktně předvádí a snaží 
se čtenáře poučovat. Tomu se vždy 
bráním, i když tentokrát budu asi 
dle mínění některých čtenářů na 
hraně. Zatímco někteří vědci na-
říkají nad tím, jak na Zemi ubývá 
rostlinných i živočišných druhů, 
děti objevily tři nové živočišné 
druhy. Jsou to: brablenec, verlyba 
a vembloud. Také ženy přispěcha-
ly se svou troškou do mlýna. Ony 
občas dávají do polévky cerel, nebo 
přidávají do jídla (M)marijánku. 
Jen muži, „páni tvorstva“, s ničím 
novým nepřišli. Ale ono je to asi 
dáno tím, že ženy občas zajdou ke 
kadeřnici „nechat si udělat hlavu“, 
kdežto muži musí s tou svojí pů-
vodní vydržet až do smrti. K holiči 
si zajdou pouze nechat si ostříhat 
vlasy – pokud je mají. To však řídí 
paní Příroda. Dost mě nadzvedává, 
když slyším vysoké představitele 
strany a státu, jak mluví o roce 
1968 jako o šedesátých letech, 
nebo o roce 1989 jako o osmdesá-
tých letech minulého století. Vždyť 
oni se svými tituly a ve svém po-
stavení jistě museli také úspěšně 
absolvovat měšťanskou školu. 
Méně závažné je, když někdo má 
něčeho pět kusů a ten druhý deset 
kusů a my o něm řekneme, že má 
jednou tolik. Tomu většinou rozu-
míme. Jsme přece Češi. Také, když 
jdeme do obchodu něco nakoupit, 
ptáme se obvykle slovy „Nemáte, 
prosím…?“ A to i přesto, že chceme 
zjistit, zda požadované zboží mají. 
Vždyť proto tam jdeme. Je to asi 
pozůstatek myšlení z doby vlády 
komunistů, kdy nebylo téměř vůbec 
nic. Jeden z obchodů našeho města 
má logo Vše za 39 Kč. Jednou to 
vyzkouším, jak je to myšleno. Pana 
vedoucího oslovím: „Šéfe, tak já to 

za ty peníze beru všechno!“ Pře-
dám mu 40 Kč s tím, že koruna je 
tuzér, a manželka začne brát vše, 
co unese. Teprve potom zjistím, 
jak je to myšleno. Zda je za 39 Kč 
pouze jediný kus, různé druhy po 
39 Kč, nebo zda je skutečně vše za 
39 Kč, nebo je to jen špatně zvole-
ná reklama, což je pravděpodobné. 
Také někdy nevím, jakou polévku či 
omáčku jím. Zda je rajčatová, nebo 
rajská? Asi záleží na tom, z jaké-
ho protlaku je strava připravena. 
Každý výrobce uvádí svůj název. 
Ovšem kečup bývá tomatový. Tam 
je to jasné. Mnohem větší výběr 
máme v následujícím označení 
nemoci. Zatímco jeden má rehma, 
druhý má rechma, další regma nebo 
reuma, ten pátý má revma. A všich-
ni jsou přesvědčeni, že jedině ten 
jejich výraz je správný. Také se mi 
zdá být na hlavu postavené, když do 
bytu nebo do domu zveme návštěvu 
slovy: „Pojďte dál!“ Vždyť přeci, 
když bude někdo stát vzdálen pár 
kroků od vás a budete jej chtít při-
volat, jistě jej vyzvete slovy „pojďte 
blíž“, a ne „pojďte dál“. Ale u zvaní 
návštěv je to vžitý zvyk, možná pře-
vzatý z německého „Kommen Sie 
weiter“. Na tom se nedá nic měnit. 
Je to jen něco, čemu nerozumím. 
Návštěvu zvu blíž jen ve vztahu 
k rodinným příslušníkům. Alespoň 
se máme čemu zasmát. Na závěr 
však největší pecka. Jestlipak víte, 
jak se jmenuje nejznámější český 
horolezec? Zpívá se o něm i v naší 
národní hymně. Nejdříve si zkuste 
zopakovat slova hymny a teprve 
potom pokračujte v dalším čtení. 
Třeba přijdete na jméno toho borce. 
Ano, je to nějaký Boryš. Zpíváme 
přece „Boryš umí po skalinách“. 
Doufám, že jsem vás přivedl na 
jiné myšlenky, snad trochu pobavil, 
a že jsem nesklouzl tam, kde nechci 
být…                     František Sitta 

Jak je to? aneb Život tropí hlouposti

Na zasedání komise pro Zdravé 
město Velké Meziříčí byla hodno-
cena především činnost v minulém 
období a příprava plánu činnosti pro 
rok 2008. V rámci práce komise 
bylo zdůrazněno, že tato pracuje 
dle místní agendy 21. Byla prove-
dena potřebná zasedání za účasti 
zástupců nestátních neziskových 
organizací i občanů města.

Velký ohlas měl Den zdraví v zá-
ří 2007, dále pomoc při zabezpečo-
vání Mezinárodního fi lozofi ckého 
festivalu, který byl velmi kladně 
hodnocen na mezinárodní úrovni 
a byla vyzvednuta zdařilá odbor-
ná stránka festivalu a vystoupení 
významných vědeckých kapacit 
v této oblasti. 

Dále byly podporovány akce upo-
řádané Střediskem ekologické vý-
chovy, ať již to byla úprava naučné 
zahrady na Ostrůvku či znovuob-
novení naučné stezky v Balinském 
údolí, kde se v současnosti budou 
instalovat velmi zdařile vypraco-
vané naučné tabule. 

Dobře se ve městě projevuje prá-
ce jednotlivých škol, které postupně 
získávají titul Zdravá škola. 

V současnosti se připravuje 
nový program na rok 2008. Je to 
především grantový program měs-
ta za pomoci fi nančních aktivit ne-
ziskových organizací. Zapojením 
několika místních partnerských 

Zasedala komise pro Zdravé město
organizací jsou postupně reali-
zovány dílčí aktivity programu 
Zdravé město, které město samo 
nevykonává, ale chce jej fi nančně 
podporovat. 

Jsou to aktivity související kolem 
kampaně Den Země 2008, Den bez 
tabáku v květnu 2008, Národní dny 
bez úrazu v červnu 2008, Evropský 
týden mobility 2008 v  září, kdy 
bude opět pořádán Den zdraví 
2008. Dále v  říjnu 2008 akce 30 
dní pro občanský sektor. Bylo 
navrženo celkem pět oblastí, kde 
se komise pro Zdravé město bude 
angažovat. Je třeba vyzvednout 
zájem města o tuto problematiku. 
Rada města vyhlašuje každoročně 
grantový systém města, kde bude 
v jejich činnosti podporovat nezis-
kové organizace. 

O jednotlivých akcích bude ve-
řejnost předem včas informována. 
Hnutí Zdravého města má v našem 
městě dobrou úroveň a dnes po ně-
kolika letech se stává nedílnou sou-
částí občanských iniciativ ve městě. 
Je třeba podtrhnout pomoc orgánu 
města při podpoře těchto činností, 
neboť tím podstatně přispívá k ak-
tivní účasti nestátních, neziskových 
organizací, které se podílejí na kva-
litě života ve městě. 

PhDr. Arne Němec, 
předseda komise Rady pro Zdravé 

město Velké Meziříčí

Jaromír Blecha by měl pětaosmdesát 
Letošního února jsme si připomněli nedožitých pětaosmdesátin Jaromí-

ra Blechy. Narodil se  25. února 1923 v Hodově. S rodiči a sestrou bydleli 
v Mostištích. Studoval na velkomeziříčském gymnáziu a po maturitě v ro-
ce 1941 se stal úředníkem Hasičské pojišťovny. Jeho otec František Blecha 
byl řídícím učitelem v Mostištích, ale také jednatelem XIX. hasičské župy 
a náčelníkem hasičského sboru v Mostištích. Jeho setra Milada rovněž 
studovala gymnázium, kde maturovala v roce 1940.

Jaromír od mládí rád sportoval. Často se zúčastňoval závodů v lehké 
atletice na Tržišti. Závodil na kole, lyžoval a v Mostištích hrál kopanou 
za místní tým. Jako žák VII. A. v soutěži mezi třídami vyššího stupně 
vynikal zvláště v běhu na 1500 m. Jeho vzorem byla zajisté jeho starší 
sestra Milada, která již začátkem protektorátu v roce 1939 patřila k vyni-
kajícím házenkářkám. Pod vedením Eduarda Klapala postoupila tehdejší 
ženská házená do I. třídy soutěže a následně do ligy žen. Milada se také 
zúčastňovala atletických utkání, např. jako členka družstva gymnázia, 
přispěla svými výsledky k II. místu krajského závodu středních škol 
v Třebíči. (Hodnocen byl skok vysoký – 105 cm, hod míčem s poutkem 
– 26,85 m a běh na 80 m – 12.6 vt.) 

Na těchto sportovištích se Jaromír seznamuje s Vlastíkem Milostným, 
Pavlem Hradeckým a dalšími kamarády, ale i s Františkem Zajíčkem, 
který záhy tyto sportovce aktivuje pro odboj.

V roce 1943 byl přikázán do německého oděvního skladiště letectva ve 
Velkém Meziříčí Feldbekleidungsamt – „Bekovka“. Byl členem odbojové 
skupiny gen. Svatoně – Rada tří, oddíl kpt. Sošky v Novém Městě na Mo-
ravě, jako spojka Velké Meziříčí – Nové Město na Moravě. Z oděvního 
skladiště zásoboval novoměstské partyzány šatstvem, prádlem a obuví. 
Spolu s Františkem Zajíčkem, Vlastimilem Milostným a Aloisem (Pavlem) 
Hradeckým vykonal bezpočet cest mezi Velkým Meziříčím a Studnicemi 
u Nového Města na Moravě. V lyžařském středisku Cyrila Musila tak za-
krýval pravý účel návštěv. Doprovázel kpt. Sošku při jeho cestách a pobytu 
na Meziříčsku, ukrýval doma vysílačku, kterou Vlastík Milostný převezl 
do Nového Města na Moravě. Do ilegální činnosti byl zapojen od roku 1940 
do svého zatčení gestapem 3. listopadu 1944.  Den po jeho zatčení měly 
být u „panské cihelny“ shozeny zbraně, ale akce byla odvolána, když bylo 
přerušeno spojení. Byl vězněn v Jihlavě, na Kounicových kolejích v Brně 
a v koncentračním táboře Flossenbürg. Před příchodem Američanů byli 
vězni hnáni do Dachau, kde byl na této cestě zastřelen, bylo mu dvacet tři let.

Z vyprávění jeho sestry učitelky Milady Klapalové – Blechové se dozví-
dáme, že společně s jejím bratrem byl zatčen i jeho otec František Blecha, 
štábní kapitán Košťál s dcerou Jarmilou z Velkého Meziříčí, dále František 
Bureš st. a Jiří Šreibr, oba z Mostišť. Zatčeni byli na udání konfi denta 
gestapa Miloslava Vlčka – Mařáka z Tišnova a jeho spolupracovnice Arny 
Babákové. Bratr věděl, že ho gestapo hledá. Spolupracovníci mu radili, 
aby utekl, ale on nechtěl, že by vzali otce. To už stejně udělali. Bratr nic 
nevyzradil, ani při týrání, a tím nedošlo k dalšímu zatýkání, i když měli 
podezření – hledali zbraně a dokonce kopali i ve školním kabinetu. Otec 
se vrátil 16. února 1945 nemocný. Jaromíra viděl pouze jednou, když 
jej odváželi do Kounicových kolejí. Štábní kapitán Košťál byl ubit už 
v Jihlavě, jeho dcera Jarmila se vrátila. Jiří Šreibr zemřel po osvobození 
ve francouzské nemocnici Donau-Eschingen. František Bureš byl také 
ve Flossenbürgu a rovněž se nevrátil. Konfi dent Vlček byl koncem února 
1945 popraven a pohřben u Dědkova a jeho pomocnice Babáková byla 

zastřelena 27. 2. 1945 
u Vídně (v Pekle).

Datum smrti mého 
bratra Jaromíra bylo 
rozsudkem republiky 
prohlášeno 27. dubna 
1945.

Dne 4. března 1946 
mu byl udělen Českoslo-
venský válečný kříž in 
memoriam.

Z vyprávění paní Mi-
lady Klapalové-Blechové 

zapsal Petr Zezula.

Velikonoční včelařská výstava, kterou pořádá Základní organizace 
Velké Meziříčí, zavítala letos netradičně do Měřína. Pobočka ZO VM 
– Měřín, která eviduje 125 včelstev, připravila pro včelařskou i laickou 
veřejnost přehled včelařských potřeb i ochutnávku netradičních dru-
hů medu. Návštěvníci tak mohli okusit med s mátou nebo s černým 
jeřábem. Oko potěšily překrásně nazdobené perníčky či velikonoční 
výzdoba. Zájemci o život včel nebo ti, kteří chtěli nahlédnout pod 
pokličku včelařského života, se mohli obrátit na předsedu ZO Velké 
Meziříčí, Aloise Hájka. Ten velmi zaujatě a ochotně odpovídal na 
všemožné dotazy. Zahájení výstavy se zúčastnil i starosta městyse 
Měřína ing. Jiří Servít a místostarostka Anna Oulehlová. „To, že nás na 
výstavu pozvali, bereme jako poctu, a je hezké, že je výstava doplněná 
přednáškou. Samotná výstava je poučná a velmi dobře připravená,“ 
komentovala výstavu Oulehlová.                                              Jitka Kočí

Vpravo Jaromír Blecha s C. Musilem
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ – ŽÁCI

FOTBAL – DOROST

4. třída
HHK VM – HC Kometa Úvoz 1:5 
(0:1, 0:1, 1:3) 
Po mnoha neproměněných šancích 
našich hráčů jsme poslední zápas 
sezony doma prohráli a v celko-
vém bodování skončili v sezoně 
2007–2008 na 12. místě ze 14 týmů 
Krajského přeboru přípravek 4. tříd 
jižní Moravy a Vysočiny. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem hrá-
čům, trenérům za podané výkony 
a rodičům za obětavost, trpělivost 
a fandění v této sezoně. Budeme se 
těšit na příští sezonu. Hokeji zdar.
Sestava: Vitešník – Bezák, Sla-
bý, Strnad T., Tlapák, Mičánek, 
Strnad M. Joura, Šilpoch, Juda, 
Úlovec. Branky: Tlapák. Asis-
tence: Slabý.                        -sla-

8. třída
HHK VM – Spartak Pelhřimov 
6:1 (1:0, 1:0, 4:1)
V prvních dvou třetinách jsme ne-
využili spoustu šancí, až na začátku 
třetí třetiny jsme se s produktivitou 
výrazně zlepšili a s přehledem do-
kráčeli v posledním letošním zápa-
se k zaslouženému vítězství.
Branky: Smejkal 2, Špaček, Rozma-

hel, Komínek, Benedikt. Asistence: 
Benedikt 2, Rozmahel, Komínek, 
Kellner, Vondráček, Smejkal. Sesta-
va: Toufar T. – Joch, Kellner – Vid-
lák, Benedikt – Burian V., Smejkal, 
Vondráček – Komínek, Rozmahel, 
Špaček – Kouřil, Klíma, Musil. 

9. třída
HHK VM – Spartak Pelhřimov 
2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Rychlé a bojovné utkání jsme začali 
lépe, v sedmé minutě jsme využitou 
přesilovkou šli do vedení. Soupeř 
nás začal přebruslovat a přehrávat 
dobrou kombinační hrou, což stvr-
dil třemi brankami mezi 14. a 18. 
minutou, a tím si vypracoval roz-
hodující náskok. Nám se podařilo 
ještě snížit v úvodu třetí části opět 
v přesilovce. Další příležitosti jsme 
měli při dvojnásobné přesilovce 
a po odvolání brankáře jsme hráli 
dokonce 6 na 3, ale už bez gólového 
efektu. Navíc soupeř při své početní 
výhodě přidal další branku.
Branky: Janák, Hándl. Asistence: 
Vít. Sestava: Loukota – Sáblík, 
Hándl – Jirovský, Urbánek T. 
– Štěpánek, Budín, Janák – Hakl 
P., Vít, Nedoma.                      -sys-

MEZINÁRODNÍ
HOKEJOVÝ TURNAJ

Rozpis utkání mezinárodního 
hokejového turnaje amatérů

Zimní stadion Velké Meziříčí
Středa 26. 3.
8.30 Crazy Ducks Lausanne (CH) 
– ASG Argenteuil Paris (F)
10.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) 
– Moeller Kaliningrad (RUS)
12.30 Les Boucaniers Toulon (F) 
– Crazy Ducks Lausanne (CH)
14.30 Moeller Kaliningrad (RUS) 
– ASG Argenteuil Paris (F)
16.30 Les Boucaniers Toulon (F) 
– SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
Čtvrtek 27. 3.
8.30 Moeller Kaliningrad (RUS) 
– SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
10.30. Crazy Ducks Lausanne (CH) 
– Old BoysVelké Meziříčí (CZ)
12.30 ASG Argenteuil Paris (F) 

– Les Boucaniers Toulon (F)
14.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) 
– SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
Pátek 28. 3.
8.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) 
– Les Boucaniers Toulon (F)
10.30 SK Ledeč nad Sázavou (CZ) 
– ASG Argenteuil Paris (F)
12.30 Crazy Ducks Lausanne (CH) 
– Moeller Kaliningrad (RUS)
14.30 Old Boys Velké Meziříčí (CZ) 
– ASG Argenteuil Paris (F)
16.30 Les Boucaniers Toulon (F) 
– Moeller Kaliningrad (RUS)
18.30 Crazy Ducks Lausanne (CH) 
– SK Ledeč nad Sázavou (CZ)
Sobota 29.3.
10.00 utkání o 5. místo
12.00 utkání o 3. místo
14.00 FINÁLE

Nejmenší zástupci klubu HHK Vel-
ké Meziříčí byli úspěšní na víken-
dovém Velikonočním turnaji, který 
se konal ve Velkém Meziříčí.
V minihokeji porazili ve skupině 
A jak HC Třebíč 9:6 tak i VSK 
Techniku Brno 5:4 čímž se dostali 
do fi nále s vítězem skupiny B Duk-
lou Jihlava. Celý turnaj se odehrál 
ve svižném tempu a byl plný adre-
nalinu z očekávaného výsledku. 
Pro hokejisty byly připraveny i do-
vednostní soutěže, které přispěly ke 
zpestření turnaje. Například soutěž 
o nejrychlejšího hokejistu, kterou 
vyhrála Kristýna Pacalová a na 
druhém místě se umístil Petr Slabý, 
oba HHK Velké Meziříčí. 
Sestava HHK: Svoboda Ivo (bran-
kář), Bezák Marián, Bíbr Adam, 
Drápela Jakub, Homola David, Juda 
Miroslav, Nováček Stanislav, Pacal 
Lukáš, Pacalová Kristýna, Pitřík 

Randy, Slabý Petr, Stupka Patrik, 
Úlovec Jan, Zeisel Lukáš. Trenéři: 
Pekárek, Homola, Svoboda. Góly 
HHK: Slabý 7, Úlovec 4, Pacalová 
4, Drápela 1, Bíbr 1, Homola 1, 
Juda M. 1 

Souboj o konečné pořadí:
O 1. místo HHK Velké Meziříčí: 
Dukla Jihlava 5:3; o 3. místo VSK 
Technika Brno: HC Velká Bíteš 5:4 
(PP); o 5. místo Spartak Třebíč: HC 
Břeclav 7:6 (PP)                      -jud-

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat paní Z. Úlovcové za organizaci 
Velikonočního turnaje v minihokeji, 
který se uskutečnil za laskavé podpo-
ry sponzorů a mediálního partnera. 
Všem, kteří se podíleli na usku-
tečnění tohoto turnaje, mnohokrát 
děkujeme.
Nejmladší hokejisté HHK Velké 

Meziříčí

VELIKONOČNÍ TURNAJ

ŠKOLNÍ SPORT

Velikonoční laťka
Ve středu 19. 3. uspořádali učitelé tě-
lesné výchovy Základní školy Osla-
vická Velké Meziříčí v prostorách 
tělocvičny již XIV. ročník tradiční 
skokanské soutěže. Za doprovodu 
hudby a mluveného slova si 21 děv-
čat a 37 chlapců 5.–7. tříd poměřilo 
svoje skokanské dovednosti v jedné 
z lehkoatletických disciplín. V kate-
gorii dívek předvedla nejhodnotnější 
výkon Karolína Novotná, která se 
výkonem 137 cm zařadila mezi tro-
jici nejlepších dívek v historii této 
akce. Dramatické chvilky přinesl 
souboj chlapců sedmých tříd, když 
o pořadí na stříbrném a bronzovém 
stupni rozhodl až větší počet neplat-
ných pokusů. Suverénem letošního 
ročníku se stal Martin Bouček, který 
se výkonem 151 cm zařadil na druhé 
místo historických tabulek Veliko-
noční laťky. Jeho snaha o vyrovná-
ní letitého rekordu školy – 155 cm, 
však tentokráte nevyšla. Snad svoje 
schopnosti zúročí na dalších spor-
tovních akcích. Při slavnostním 
vyhlášení čekaly na tři nejlepší 
závodnice a závodníky ve svých 
kategoriích diplomy a drobné ceny.

Výsledky dívky 5. třídy
1. Partlová Markéta 122 cm, 2. Sed-
láčková Klára 113 cm, 3. Koudelová 
Tereza 113 cm, 4. Janečková Denisa 
110 cm, 5. Hleba Ivana 110 cm 

Dívky 6. třídy
1. Vidláková Nikola 122 cm, 2. Za-
dáková Zlata 116 cm, 3. Čamková 
Veronika 113 cm, 4. Hleba Inna 
100 cm

Dívky 7. třídy
1. Novotná Karolína 137 cm, 2. Mal-
cová Šárka 131 cm, 3. Hortová Eva 
128 cm, 4. Horná Veronika 125 cm, 
5. Vávrová Marie 122 cm

Chlapci 5. třídy
1. Novotný Jiří 121 cm, 2. Košábek 
Adam 118 cm, 3. Jaša Jakub 118 cm, 
4. Špaček Michal 115 cm, 5. Smej-
kal David 110 cm

Chlapci 6. třídy
1. Švihálek Radek 130 cm, 2. Polá-
šek Ondřej 127 cm, 3. Chytka Robin 
121 cm, 4. Dostál Tomáš 121 cm, 5. 
Benda Lukáš 118 cm

Chlapci 7. třídy
1. Bouček Martin 151 cm, 2. Fikr 
Ondřej 145 cm, 3. Havlíček Jakub 
145 cm, 4. Komínek Adam 142 cm, 
5. Kyus Michal 142 cm       -záv-

KUŽELKY

SP VM A – Sokol Častrov
2649:2635 6:2
Baloun 456:430 Němec D.
Lavický B. 470:455 Kadlec
Badalík 408:448 Kolář
Krejska 437:429 Němec M.
Lavický J. 419:421 Němec L.
Korydek 459:452 Němec P.
SP VM B – KK SCI Jihlava
2484:2499 2:6
Kováč 410:426 Birnbaum R.
Indra 403:449 Chalupa
Lavický J. 387:398 Birnbaum S.
Janák 416:382 Pospíchal
Starý 440:448 Vondra
Víteček 428:396 Matějka 

Dorost
SP VM – TJ Slavoj Žirovnice
1071:1159 1:3
Žák 296:405 Kožich
Mička 388:395 Melnikov
Šišpela 387:359 Štverák

Předehrávka
TJ Start Jihlava B – SP VM B
2501:2403 6:2
Houzar  410:380 Kováč
Pospíchalová 435:415 Janák
Lukšanderl  456:399 Indra
Dohnal  412:394 Mátl J.
Hlaváček  414:419 Víteček
Veštval  374:396 Starý    -mát-

BOWLING

Bowlingová liga 2008 – muži
 Jméno nához poč. kol průměr pořadí
Kružík 2152 12 179,3 1.
Hnízdil 709 4 177,3 2.
Baloun 2014 12 167,8 3.
Kliner 1329 8 166,1 4.
Tvarůžek 1934 12 161,2 5.
Smejkal Libor 1925 12 160,4 6.
Korydek 1924 12 160,3 7.
Věžník 1865 12 155,4 8.
Němec 1861 12 155,1 9.
Homola 1859 12 154,9 10.
Mynář 1854 12 154,5 11.
Holík 1821 12 151,8 12.
Bednář 1212 8 151,5 13.
Šlapal 1803 12 150,3 14.
Smejkal Jan  1794 12 149,5 15.
Heneš ml. 1188 8 148,5 16.
Daniel 1732 12 144,3 17.
Holík ml. 547 4 136,8 18.
Kučera 1055 8 131,9 19.
Šlitr 527 4 131,8 20.
Kosour 1568 12 130,7 21.
Heneš st. 519 4 129,8 22.
Burian 1511 12 125,9 23.
Novotný 992 8 124 24.
Bradáč st. 981 8 122,6 25.
Tunkr 1432 12 119,3 26.
Prudík 918 8 114,8 27.
Seifrt 440 4 110 28.
Paták 846 8 105,8 29.
  40312 276 146,1 

Bowlingová liga 2008 – ženy
 Jméno nához počet kol průměr pořadí
Mejzlíková 1604 12 133,7 1.
Kozinová 513 4 128,3 2.
Kunčarova  992 8 124 3.
Henešová 468 4 117 4.
Danielová 757 8 94,6 5.
  4334 36 120,4

Bowlingová liga
 Tým Celkem Průměr  Body
   1 Stavebniny 4077 339,75 24
   2 Nápoje 3783 315,25 18
   3 Kalíškáři 3799 316,58 16
   4 Zelenina 3808 317,33 14
   5 Technické služby 3657 304,75 14
   6 Draka 3549 295,75 14
   7 HB 3349 279,08 14
   8 K2 3349 279,08 12
   9 Ja68ger 3600 300,00 10
10 Chaos 3000 250,00 8
11 Rekostav 3270 272,50 6
12 Vizážisti 3009 250,75 4
13 Heřmanice 2756 229,67 2

Mladší dorost – přípravné 
utkání

FC VM – Polná 2:0 (0:0)
Střelci branek: Kuřátko, Vítek. Se-
stava: Simandl (41. Stávek) – Partl 
(55. Wasserbauer), Kubec, Mucha 
(70. Minařík), Horký – Hort (53. 
Kuřátko) – Vítek, Kozuň, Smejkal, 
Kaminaras (65. Pospíšil) – Liška.
Znovu kompletní jsme na umělé 
trávě hostili soupeře krajské sou-
těže – Polnou (5. příčka v tabulce). 
V prvním poločase se soupeř ne-
dostal snad k míči. Kluci výborně 
plnili zadaný úkol a kombinací po 
celém hřišti uhonit soupeře a balón 
jim pokud možno nepůjčit, jen fi -
nální přihrávka nám moc nešla až 
na dvě skvělé gólové šance Slávka 
Kozuně. Držení míče snad 90% 
a parádní ťukes od všech hráčů od 
gólmana po útok.
Po změně stran se hra trochu vy-
rovnala, ale Tomáš Stávek si s mí-
či, které propadly za naši obranu, 
skvěle poradil a dost suverénně je 
poslal zpátky do hry. Střídáním na-
šich hráčů a změnou jednotlivých 

postů jsem záměrně rozbil sestavu, 
aby se kluci museli s tímto faktem 
vypořádat a dokázali si poradit 
i s tímto problémem pro případ 
zranění některého z nich. Kluci se 
nenechali rozhodit a stupňovali tlak 
na soupeře tak, až se dostal Tomáš 
Kuřátko k zakončení a z velkého 
vápna poprvé rozvlnil síť soupeře. 
Pak jsme zahrávali několik rohů, 
ale gólově jsme se neprosadili. Asi 
v 65. minutě se po lajně Lukáš Liš-
ka dostal do vápna, kde ho obrana 
hostí sundala a pískala se penalta. 
Sám se k ní postavil, ale tentokrát 
svou střeleckou fazonu nechal doma 
a netrefi l branku. Potom se soupeři 
dařilo rozbíjet naši kombinaci, ale 
víc než k odkopu z brankoviště se 
nedostali. V 75. minutě Slávek Ko-
zuň odkopával míč po autu soupeře 
a poslal přesný pas na Jakuba Vítka, 
který utekl obraně a ve vápně už 
nedal soupeřově brankáři žádnou 
šanci. Doufám, že nám herní vý-
kon zůstane i v příštím týdnu proti 
Žďáru v prvním jarním kole. 

-kub-

Tabulky šachových soutěží 
2007/2008

Krajský přebor
   1. ŠK Caissa Třebíč B 9 8-0-1 45,0 24 (30)
   2. Spartak Vel. Meziříčí A 9 7-0-2 47,0 21 (37)
   3. Jiskra Havl. Brod A 9 6-1-2 44,0 19 (33)
   4. Sokol Bedřichov/Jihlava A 8 6-0-2 42,5 18 (35)
   5. Spartak Pelhřimov A 9 6-0-3 43,0 18 (33)
   6. Žďas Žďár n. S. B 9 5-1-3 43,0 16 (34)
   7. SF Gambit Jihlava A 9 4-0-5 38,0 12 (25)
   8. Sokol Bedřichov/Jihlava B 9 3-2-4 30,0 11 (20)
   9. Spartak Třebíč A 9 3-1-5 31,0 10 (21)
10. Jiskra Humpolec A 9 1-1-7 19,0    4 (11)
11. ŠK Sklo Bohemia Světlá n. S. A 8 1-0-7 19,5    3 (12)
12. TJ Náměšť n. O. B 9 0-0-9 22,0   0 (17)

Výsledky 9. kola:
Spartak VM A – Sp. Pelhřimov 
A 5:3; Žďár B – Hlav. Brod A 4:
4; Spartak Třebíč A – Humpolec 
A 6:2; Náměšť B – Bedřichov/Jihl. 
B 2,5:5,5 (za domácí velkomeziříčš-
tí Kratochvíl Jos. 0 b. a Doležal J. 
0,5 b.); utkání Bedřichova/Jihlavy 
A se Světlou nad Sázavou A se 
neuskutečnilo. 

Regionální soutěž „Východ“ 
(konečná tabulka):

1. Sokol Bedřichov/Jihlava C 7 7-0-0 26,0 21 (21)
2. Sokol Jemnice 7 5-0-2 21,5 15 (19)
3. Caissa Třebíč D 7 3-2-2 18,5 11 (16)
4. SF Gambit Jihlava C 7 3-0-4 14,5    9 (12)
5. Spartak Vel. Bíteš B 7 2-2-3 18,0    8 (14)
6. Spartak Vel. Meziříčí B 7 2-2-3 17,0    8 (13)

7. SF Gambit Jihlava D 7 2-2-3 14,0    8 (11)
8. Sokol Opatov B 7 0-0-7    9,5    0   (8)
Výsledky 7. (posledního) kola:

Spartak VM B – Gamb. Jihlava D 
2,5:2,5; Opatov B – Jemnice 2:3; 
Bedřichov/Jihl. C – Spartak Vel. 
Bíteš B 3,5:1,5; Gamb. Jihlava C 
– Caissa Třebíč D 1,5:3,5.

Regionální soutěž „Západ“ 
(konečná tabulka):

1. SŠK Cejle A 7 7-0-0 29,0 21 (25)
2. Žďas Žďár D 7 4-1-2 17,5 13 (14)
3. Spartak Pelhřimov C 7 4-0-3 20,0 12 (16)
4. So Nové Veselí 7 4-0-3 20,0 12 (16)
5. So Jámy 7 3-1-3 19,0 10 (17)
6. Jiskra Humpolec B 7 2-1-4 15,0    7 (11)
7. Jiskra Humpolec C 7 2-0-5 12,5    6   (9)
8. SŠK Cejle B 7 0-1-6    7,0    1    (5)

Výsledky posledního kola:
Jámy – Nové Veselí 3:2; Humpo-
lec C – Cejle A 0:5; Pelhřimov C 
– Žďár D 1,5:3,5; Cejle B – Hum-
polec B 2,5:2,5. 
Klíč ke čtení tabulek: počet sehra-
ných utkání týmů/výhry – remízy 
– porážky týmu/skóre (bodový 
zisk ze všech sehraných partií čle-
nů týmu v soutěži)/celkové body 
družstva za kolektivní výhry (3 b.) 
a za remízy (1 b.)/číslo v závorce 
značí počet jednotlivých vyhra-
ných partií všech členů družstva 
v sezoně.                                  -vp-

Kraj podpořil sportovní centra
V loňském roce kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši 3.700 tis. korun 

na rozvoj krajských sportovních center talentované mládeže. Tuto částku 
rozdělil mezi 7 sportů. V letošním roce o krajskou podporu požádalo už 
11 sportovních odvětví, 10 z nich si rozdělí sumu cca 4,5 milionu korun. 
Účelem dotace je podpořit talentované sportovce kraje při sportovní pří-
pravě zejména v krajských centrech talentované mládeže. Krajské cent-
rum talentované mládeže v určitém sportovním odvětví musí vzniknout 
a fungovat na úrovni celého kraje, charakter jeho činnosti je celoroční 
nebo sezonní. „3/5 oddílů či klubů příslušného sportovního odvětví musí 
souhlasit se vznikem centra a stejný počet klubů musí pracovat s dětmi 
a mládeží. Komise pro sport a volný čas rady kraje posuzuje při svých 
doporučeních podpory i sportovní výkonnost a výsledky činnosti centra,“ 
shrnul hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

Jedinou žádostí, která nebude v souhlasu s rozhodnutím komi-
se pro sport a volný čas rady kraje v letošním roce uspokojena, je 
žádost Sportovního klubu Jihlava oddílu krasobruslení, resp. syn-
chronizovaného bruslení. Důvodem je fakt, že tento sport zatím 
není v kraji dostatečně rozšířen                            Jitka Svatošová

ŠACHY

Ne 30. 3. 13.00–14.30
-vid-

Nejmladší hokejisté HHK VM

Ocenění ve Velikonoční laťce – dívky (foto vlevo) a chlapci (nahoře). 
Foto: Vincenc Záviška
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Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

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

 1. 4. přednáška Velehrad P. Jan Peňáz

 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala

15. 4. přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová

  Cyklus k 600. výročí udělení městských
  práv Velkému Meziříčí „Listina
22. 4.  přednáška z roku 1408 v soustavě  meziříčských Mgr. Martin Štindl, PhD.

  privilegií aneb Kolik mělo město práv?“

29. 4. přednáška Národní parky USA Ing. Jaroslav Pazdera

 6. 5. přednáška Beseda – Vzpomínky na osvobození  Ing. Antonín Dvořák
 beseda r. 1945

13. 5. přednáška Beseda pro genealogy – Rodinné kroniky Vladimír Makovský
  II. díl

Změna programu vyhrazena!

29. 3. Netín
12. 4. Netín

Info: www.renons.cz

Jupiter club Velké Meziříčí vás zve na výstavu fotografií 

Pozvání
Přátelské setkání bývalých pracovníků
Svit Velké Meziříčí 
se koná ve středu 16. dubna 2008 v 9 hodin 
v restauraci U Brány. 

Inkvizice nebo totalita?
Omlouváme se všem příznivcům rockové hudby, kteří se těšili na 

hudební festival 21. 3. 2008 v Netíně u Velkého Meziříčí. 
Vystoupit měly kapely Bad Victim, Aagarg, Sezarbil, Cayman, Jetstre-

am. Díky tlakům křesťanů, v čele s hlavou církve ve Velkém Meziříčí, 
farářem Peňázem, byla akce zrušena. To vše nám bylo oznámeno pouhé 
dva dny předem. Stačil jeden jediný jeho e-mail na příslušný úřad a cca 
dvouměsíční úsilí přišlo naprosto vniveč. Pouze se pousměji nad tím, 
jak je možné, že člověk se středověkým myšlením používá moderní 
komunikační prostředek. Kde je ta láska a hlavně tolerance, o které jistě 
každou neděli plamenně káže? Proč byla akce zrušena? Je křesťanská 
veřejnost pohoršena? Síla víry a pravého křesťanství je přece v srdci, 
dobrotě a ne v moci znemožnit, zakázat a soudit. Lidé se chtějí pobavit, 
proč by měl být pátek před Velikonocemi nějakou výjimkou. Pokud má 
někdo potřebu být v tento den doma, postit se a rozjímat, tak je to jeho 
svobodná vůle! Nikdo ale nemá žádné právo zakazovat ostatním lidem, 
jak naloží se svým volným časem!

Nebo se snad vrátila totalita? Kdy po venkovských zábavách chodili 
tajní vyvolení, vše sledovali, zapisovali a vyšší instance potom zakazo-
valy. Běda, jak se objevila kapela s anglickým názvem, která nezpívala 
budovatelské písně. Zdá se vám ta podobnost čistě náhodná? 

My jsme mysleli, že už je ta demokracie a doba temna dávno skončila. 
Nebo ne?

My příznivci rocku, metalu a vůbec jakékoliv činnosti věříme, že 
v probíhajícím 21. století už nikdy žádný pastýř a jeho ovečky nebudou 
rozhodovat: „Nééééééééé, festival néééééééé.“

Díky. Pořadatelé, kteří věří, že…         Jiří Dohnal, Zdeněk Šinkovský

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

která se koná ještě dnes 26. 3. 2008 od 9 do 16 hodin v zasedacím sále 
zastupitelstva městyse Měřín.

Zdeňka Boučka,
Jaroslava Hedvábného,
Josefa Prodělala
a Edwarda Webstra/UK. 

Výstava potrvá od 15. dubna do 18. května 2008 v předsálí kina. 
Vernisáž výstavy 15. dubna 2008 v 17 hodin.                        -prog-

Upozorňujeme soutěžící, že fotosoutěž

Jakou barvu má naše město
končí

31. 3. 2008.
Soutěžní snímky zasílejte 
elektronicky na adresu: 

fotosoutezvm@seznam.cz. 

Informace k soutěži
na www.zs-oslavickavm.cz

                                    -ih-

V Pavlově vystoupí skupina Premier
V pátek 4. dubna se po delší přestávce představí
v kulturní domě Pavlov známá Zlínská kapela

Akce začíná ve 20 hodin.

„Šumění 2008“ 
Lektoři Školy umění Měřín pro vás děti připravují 8. ročník letních 

vzdělávacích pobytů s příznačným názvem „Šumění“. Program je zamě-
řen na hudební, taneční a výtvarnou činnost. Dopoledne patří skupinové 
hře na kytary, fl étničky a veselému zpívání. Ten, kdo neholduje hudbě, 
bude se vzdělávat a učit z přírody. Odpoledne roztančíme a výtvarně 
naplníme. Po večerech budeme hrát hry, soutěžit, zpívat u ohníčku, 
bavit se karnevalem… A pro rodiče na ukončení tábora připravíme 
vystoupení a výstavku zhotovených výrobků. Už se na vás, děti, moc 
těšíme! Ahoj  

Termín: 12.–18. července 2008. 
Místo: Studnice u Nového Města na Moravě 
Informace: www.sum-merin.cz
                                                               -ŠUM-

Dveře dokořán
Je ti víc jak 6 let? A máš chuť poznat nové kamarády, zahrát si netradiční 
hry a poznat něco nového? Slyšel/a jsi již o skautingu? A zajímá tě to? Tak 
přijď i s rodiči, kamarády či sourozenci za námi do klubovny. 
Kdy: pátek 28. 3. 2008
Čas: 14.30 – 16.30 hodin
Kde: Klubovna 1. oddílu skautů a skautek Velké Meziříčí, suterén 
mateřské školy na Sokolovské ulici, vchod z ulice Nad Sv. Josefem 
(Sokolovská 29)
Těšíme se na vás, 1. oddíl skautů a skautek Velké Meziříčí, Junák – svaz 
skautů a skautek ČR 
Informace o naší činnosti naleznete na: www.vm.abahoa.cz              -kn-

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

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

Životní jubilea
Rada města Velké Meziř íčí 

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

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

-mat-

v Galerii synagoga.
Výstava potrvá do 30. března 2008.

Výtvarný obor ZUŠ vás srdečně zve
na výstavu

28. 3. Hostěradice
29. 3. Kněžice
 4. 4. Jemnice KD
 5. 4. Bohdalov 
11. 4. Třebíč – Béčko
12. 4. Předín – HOST: Natutypá
18. 4. Trstěnice
19. 4. Lipník 

Výstavní sál městské knihovny do 11. dubna 2008

výstava prací žáků ZUŠ
-št-

Soutěž o volné vstupenky
na koncert skupiny Divokej Bill

Odpovězte na soutěžní otázku a pokud chcete být zařazeni do slosování 
o volné vstupenky na vystoupení skupiny Divokej Bill, zašlete správnou 
odpověď se svým jménem a telefonním číslem (event. e-mailem) do 
redakce do 31. března (kontakty naleznete v tiráži týdeníku nebo na 
www.velkomeziricsko.cz). 

Soutěžní otázka zní: Letos oslaví skupina Divokej Bill kulaté výročí 
založení skupiny a prvního odehraného koncertu, kolik let už Billové 
fungují?                                                                                              -red- 

Skupina Divokej Bill vyrostla 
v hospodě a u táboráků. Dnes na 
svých turné plní stadiony po celé 
republice. Před Vánoci vydala nové 
DVD Divokej Bill Rock for people 
a začátkem dubna vyjede na turné 
čítající deset koncertů s anglickým 
hostem Sethem Lakemanem.

„Koncerty Billa připomínají 
velký mejdan,“ napsal redaktor MF 
DNES Vladimír Vlasák pro časo-
pis Filter. „Skupina zdařile využívá 
své kolektivní já, 
boří hranici mezi 
pódiem a těmi pod 
ním.“ Když pak na 
pódium nastupuje 
Divokej Bill, sál 
vře, nad hlavami 
se zdvihne les 
rukou, každá pís-
nička je vítaná 
kř ikem, každou 
třetí zpívá s kape-
lou i publikum. To 
je to, co fanoušky 
táhne k oblíbeným 
skupinám. Pokud 
vás láká takový 
zážitek, máte 
jedinečnou příle-
žitost, a to 5. 4., 
kdy Divokej Bill 
zahraje ve Velkém 
Meziříčí v Jupiter 
clubu. Koncer t 
začne ve 21 hodin 
a Jupiter club bude 
otevřen od 19.30 h. 
Po koncertě bude 
pokračovat after-

party ve velkomeziříčském clubu 
Excalibur, kam budou návštěvníci 
koncertu puštěni na základě ID 
pásek zadarmo. Vstupenky na 
koncert stojí v předprodeji 220 Kč 
a na místě 260 Kč, lze je zakoupit 
v předprodeji ve Velkém Meziříčí 
v prodejně eM Móda, Vrchovecká 
74, v prodejně Music Data, Soko-
lovská 250 a v síti Ticketstream. 
Další informace naleznete na 
www.hudebniraj.cz.                        -pp-

Divokej Bill
se vrací do Jupiter clubu

Foto: Jitka KočíFoto: Jitka Kočí
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Blahopřání

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB
BŘEZEN – DUBEN 2008

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

JUPITER CLUB UVÁDÍ

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

JUPITER CLUB s. r. o. Velké Meziříčí a JANA SMÉKALOVÁ
zvou na přednášku

11. dubna 2008 v 19.30 hodin

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

14. dubna 2008 v 19.30 hodin
Agentura Remunda

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

29. května 2008 v 19.30 hodin
AP Prosper

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském 
hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára Issová, Martina Válková/ Jitka 
Čvančarová a další
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

Změna programu vyhrazena!

Divadelní sezona jaro 2008
v Jupiter clubu
Rezervace vstupenek na jednotlivá představení
probíhá na tel. čísle 566 523 243. Info též na www.jupiterclub.cz

Foto: Ivo Mičkal

Dne 29. března 2008 oslaví krásné 80. narozeniny paní 

Jiřina Lavická 
z Velkého Meziříčí. 
Do dalšího života jí přejeme pevné zdraví. 

Vnučka Ivana s rodinou

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

Dne 31. 3. 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho milého 
a starostlivého manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Josefa Holíka 
z Rudy. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 30. 3. 2008 uplyne 5 let od úmrtí našeho tatínka, pana 

Miloše Kryštofa
z Březejce. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel 
a v našich srdcích žije dál. 

Dne 31. 3. 2008 vzpomeneme nedožité 100. narozeniny našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana

Josefa Březky 
z Cyrilova.

Dne 1. 4. 2008 vzpomeneme na 7. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní 

Žofi e Březkové 
z Cyrilova.                                        S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

Nechte se přenést přes oceán a pár tisíciletí do světa 
Mayských mysterií s cestovatelkou a lékařkou Janou Smékalovou,

která se zabývá studiem prehispanických kultur.

Chichen Itza, Uxmal, Palenque, Tikal – nejvýznamnější památky 
a města klasického období. Města ztracená v džunglích Střední 
Ameriky – zbytky nejzáhadnějšího národa, národa Mayů. Na konci 
dvacátého století se pomalu začaly dešifrovat nápisy, které pokrývají 
stěny nejvýznamnějších chrámů, pyramid a paláců – jaká jsou po-
selství Mayů? Říše, která žila v pátém věku Slunce – znala sluneční 
astrologii, cyklus slunečních skvrn, měla svůj početní systém a znala 
zvěrokruh. Se zázračnou přesností sledovali pohyby planet a hvězd, 
aktivně využívali sebeobětování a askeze těla k přístupu do nebe.

Středa 2. dubna 2008 v 19.30 hodin, malá scéna Jupiter clubu. 
Vstup zdarma!

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

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

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

Středa 2. dubna v 19.30 hodin
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
Druhé dobrodružství hledače pokladů Benjamina F. Matese v podání 
Nicolase Cage.
Druhý díl celosvětově úspěšného fi lmu Lovci pokladů vypráví o Benja-
minu Franklinu Gatesovi, jenž se snaží odhalit pravdu o smrti Abrahama 
Lincolna. Lincolnův vrah John Wilkes Booth si psal deník a z něj se během 
doby podezřele ztratilo osmnáct stránek, které by mohly událost osvětlit. 
Gatesovi pomáhá v pátrání jeho půvabná přítelkyně Abigail a otec Patrick. 
Dobrodružná akční komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 124 minut

Pátek 4., sobota 5. v 19.30 hodin
O ŽIVOT
Nová komedie Milana Šteindlera.
Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zůstane po 
skončení oslavy na chatě sám s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. 
I když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností s ní prožije 
vášnivou noc. Vlivem lapálie, která se jim stane, jsou nuceni spěchat zpět 
do města. Náhle jde sice „o život“, ale poněkud jiným způsobem a obrá-
ceně, než jsme zvyklí. Z chaty uprostřed lesů se vydávají ještě v noci na 
cestu, aby vše vyřešili. Do cesty se jim jako v každé správné road-movie 
staví nečekané překážky a všechno se komplikuje víc, než zpočátku če-
kali. Takže je tu dost dramatických situací pro to, aby se Michal se Zitou 
postupně o sobě dověděli víc a zjistili, co všechno mají společného. 
V hlavní roli V. Kotek, D. Nvotová, B. Klepl, I. Chýlková. Komedie ČR. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 90 minut

Úterý 8. v 18 hodin, středa 9. v 19.30 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního 
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem se 
odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny. 
Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se 
vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen olympijské hry, ale i srdce princezny 
Iriny. Střetává se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a jeho 
týmem, který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, 
čarovné elixíry jsou na olympijských hrách zakázané, ale Asterix už 
má plán, jak opět zvítězit… Rodinná, dobrodružná komedie Španělska, 
Francie, Německa. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut

Čtvrtek 10. v 19 hodin 
CARMEN
Film o nespoutané cikánce Carmen, která navzdory své 
vášnivosti dává přednost svobodě před láskou, i za cenu 
smrti. Filmový příběh se odvíjí paralelně s reálnou love 
story, která vznikne mezi protagonisty při zkouškách na 
baletním představení. Taneční výraz vstupuje i do soukromého vztahu 
Josého a Carmen, tancem v pohybové stylizaci vyjadřují dialog, erotický 
vznět, něžné vyznání i prudký spor. Režie Carlos Saura. Film Španělska. 
Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný. 
Vstupné: 40, 75 Kč 102 minut

V Mateřském centru Rodinka VM zahájila provoz

psychologická poradna
pro děti.

Mgr. Elen Sejrková
Středa 13–16 hodin ■ Telefon 773 076 193.

Cena konzultace 40 Kč.
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HÁZENÁFOTBAL – DIVIZE

ŠACHY

BENFIKA

MSD sk. D 
Rostex Vyškov – FC VM 0:2 
(0:0)
Branky: Kratochvíl (35.), Loup 
(50.). Rozhodčí: Konečný, Šťast-
ný, Mikula. DS Holík, ž. k. Kollár 
(D, 06.), Hodinář (51.), Fober (69.), 
Šindler (84.) – Z. Mucha (35.), Ně-
mec (59.). Diváků 250. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Galia, 
P. Mucha, J. Krejčí – Průša (82. 
P. Krejčí) – Hort, Němec (90. T. 
Dvořák), F. Pokorný, Loup (88. 
Netolický) – Kratochvíl. 
Hned od počátku udávali tón hry 
hosté. Už v 06. donutili domácího 
M. Kollára k faulu ohodnocené-
mu žlutou kartou. Vzápětí kopa-
li dva rohy a po delší standardce 
míč z hlavy Loupa zazvonil o tyč 
již překonaného L. Kollára v bran-
ce Rostexu. Vyškov zahrozil popr-
vé až ve 20. z tr. kopu střelou nad. 
Poté se domácí začali dostávat víc 
do hry na půli soupeře, kopali něko-
lik standardek a jejich aktivita vy-
ústila v 33. čistou šancí Vlčka, který 
ale v koncovce selhal. Ůtočná akti-
vita Vyškova začala vinou nepřes-
ností na straně druhé narůstat, ale 
zapomínat na zadní vrátka se nevy-
plácí. Ve 35. se k míči odvráceném 
obranou Velmezu dostal ještě před 
půlicí čarou Kratochvíl, prohnal se 
kolem stoperů a prostřelil i vybí-
hajícího L. Kollára. Domácí sice 
odpověděli zvýšenou snahou o vy-
rovnání, ale Invald a jeho vozba di-
rigovaná Galiou jim nic nedovoli-
li. Po přestávce začali od kopaček 
Rostexu létat jiskry, ale na Velmez 
to neplatilo. Nejlepší odpověď na-
šel Z. Mucha. Z hloubi vlastní po-
loviny pronikl po lajně až ke krat-
ší straně šestnáctky a jeho střílený 
centr usměrnil nabíhající Loup za 

záda Kollára podruhé. Domácím 
rozhodně v dalších minutách nelze 
upřít snahu o vstřelení kontaktního 
gólu a s výsledkem ještě něco udě-
lat. Je sice pravda, že hosté měli 
v 54. po rohu Rostexu štěstí a také 
střele Ličky v 89. z prostoru šest-
náctky mnoho nescházelo, jenže 
pokud se jim podařilo propasíro-
vat míč přes obranu hostů, Invald 
jako poslední instance byl vždy na 
místě. Naopak, víc štěstí měli do-
mácí v 62. Kratochvíl pronikl před 
domácího gólmana zcela sám, ale 
tentokrát jej nepřelstil. V závěreč-
né dvacetiminutovce hráli Vyš-
kovští vabank, hrozili především 
ze standardních situací, několikrát 
bylo před Invaldem opravdu rušno, 
ale do gólové šance je kromě zmí-
něné Ličkovy střely v samotném 
závěru hosté nepustili. Taktickým 
střídáním v posledních minutách 
se hostující trenéři snažili zklidnit 
emotivní závěr především ze stra-
ny domácích a dokončili tak kom-
paktní kolektivní výkon Velmezu, 
nepřipouštějící jinou alternativu, 
než zisk tří bodů.                      -ber-
Příští utkání – v neděli 30. 3. 
v 10.15 hrají muži A doma proti 
Hrušovanům.
 1. Blansko 17 13 1 3 38: 17 40
 2. Hulín 17 11 6 0 41: 15 39
 3. Velké Meziříčí 17 10 4 3 31: 26 34
 4. Žďár n Sáz. 17  9 4 4 39: 28 31
 5. Konice 17  7 3 7 29: 24 24
 6. Třebíč 17  7 3 7 30: 28 24
 7. Vikt. Otrokovice 17  7 1 9 30: 31 22
 8. Protivanov 17  6 2 9 22: 26 20
 9. Rousínov 17  5 5 7 20: 26 20
10. Vyškov 16  5 4 7 26: 22 19
11. Líšeň 17  5 4 8 25: 26 19
12. Boskovice 17  5 4 8 28: 35 19
13. Havl. Brod 17  4 6 7 21: 29 18
14. Rájec-Jetřebí 17  4 5 8 20: 27 17
15. Židenice 16  3 5 8 15: 29 14
16. Hrušovany 17  3 5 9 24: 50 14

FC VM B – SK FC Křižanov 
2:3 (2:1)
Branky: Pokorný J., Smejkal D. – 
Nobicht D., Hladík L., Burian A. 
Rozhodčí: Dlouhý. 
Sestava domácích: Kučera (65. Ho-
mola) – Invald D., Kružík, Střecha 
Lad., Halámek (45. Kafka) – Jedlič-
ka, Ambrož, Smejkal D., Jaša – Trn-
ka (65. Střecha Lud.), Pokorný J.
Domácí nedokázali využít ustraše-
ný vstup Křižanova do utkání, ale 
usmrtili se sami vlastními nepřes-
nostmi. Když se dobrých patnáct 
minut nic nedělo, rozhodli se Kři-
žanovští zkusit to sami a vytvořili 
si proti našemu liknavě bránícímu 
celku záhy dvě obrovské příležitos-
ti, které nedokázali zakončit a vzá-
pětí třetí, když po totálním selhání 
našeho off-side systému zkoprnělý 
útočník Křižanova sám před Kuče-
rou odevzdal míč do jeho rukavic. 
Pak se Benfi ka prosadila prakticky 
ze své první vyložené příležitosti, 
když J. Pokorný důrazně atakujíce 
hostujícího brankáře využil jeho 
zaváhání na těžkém terénu. Hos-
té spálili další obrovskou šanci 
a naše rezerva se posléze dostala 
ke křižanovskému velkému čtver-
ci, kde faul na pronikajícího Jašu 
přetavil v druhou branku precizně 
provedeným přímým kopem Smej-
kal. To bylo ze strany našeho béčka 
naprosto vše, co v utkání předvedlo 
a jen díky vlastní střelecké nemo-
houcnosti snížil Křižanov až těsně 
před přestávkou po samostatném 
úniku Nobichta. 
Benfi ka už o půli věděla, že mírně 
řečeno „nehraje dobře,“ ale i když 
vůle ke zvratu tu možná byla, tak 
brzy po přestávce nepokrytý L. 
Hladík po rohovém kopu Křiža-
nova vyrovnal. Naše rezerva se 
smířit s výsledkem samozřejmě 

nechtěla, ale její výkon se místo 
trpělivé a přesné hry vycházející 
ze zajištěné obrany, s níž kvalitní 
mužstva kráčejí za vítěznou bran-
kou, změnil v chaotické útočení bez 
jakéhokoliv řádu, které však nekon-
čilo žádnou vyloženou příležitostí, 
ale naopak další hrubou nepřesnos-
tí, ztrátou míče a velice laxním brá-
něním celého mužstva. Další dvě 
vyložené příležitosti vypracoval 
náš celek Křižanovu svou mimo-
řádnou liknavostí a profesorským 
přístupem, ta do třetice všeho zlé-
ho byla oním posledním přísloveč-
ným „hřebíčkem do rakvičky,“ když 
byl gól hostí dosažený A. Burianem 
(bez ohledu na to, že ve fi nále byl 
zřejmě vstřelen z postavení mimo 
hru) trestem za „fotbalové“ řeše-
ní situace, která mohla a měla asi 
ve třech sekvencích svého průběhu 
skončit odkopem někam daleko za 
hranici čar vymezujících hrací plo-
chu… Křižanov své vedení ve fi nále 
musel bránit proti územní převaze 
našeho mužstva, jeho nadšení, na-
sazení, bojovnost a hlavně taktická 
vyspělost byla v ostrém kontrastu 
s tím, co předvedla většina aktérů 
zápasu v našem dresu. Dosažené ví-
tězství si proto hosté zaslouží více 
než právem.                            -kre-
Příští utkání hraje Benfi ka v nedě-
li 30. 3. v 15 hodin na umělé trávě 
proti Čáslavicím.
 1. Jaroměřice n. R. 13 10 2 1 25: 9  32 
 2. Nová Ves 13  8 3 2 30: 14 27 
 3. Přibyslavice 13  6 4 3 25: 15 22 
 4. Stará Říše 13  7 1 5 18: 16 22 
 5. Rantířov 13  6 3 4 27: 20 21 
 6. V. Meziřičí B 13  6 3 4 13: 11 21 
 7. Náměšť nad O. 13  7 0 6 23: 24 21 
 8. Šebkovice 13  4 3 6 14: 18 15 
 9. Čáslavice-Sádek 13  4 3 6 14: 20 15 
10. Kouty 13  4 1 8 12: 18 13 
11. Rozsochy 13  3 4 6 16: 25 13 
12. Bohdalov 13  3 4 6 19: 29 13 
13. Třešť 13  3 3 7 18: 21 12 
14. Stonařov 13  1 4 8 15: 29  7

Jarní cena města Otrokovic
Po tři hrací dny se utkalo deset cel-
ků starších žákyň České a Sloven-
ské republiky o pohár města Otro-
kovic. Hrálo se ve dvou pětičlen-
ných základních skupinách, při-
čemž celky na prvních třech mís-
tech si zajistily postup do fi nálové 
části a jejich vzájemné výsledky se 
zde započítávaly. V prvním turna-
jovém vystoupení se Velkomeziříč-
ské utkaly s celkem Lesany Zubří. 
Vývoj utkání byl jako na houpačce 
a díky naší nejlepší hráčce Monice 
Kratochvílové jsme se v dramatic-
kém závěru mohli radovat z nejtěs-
nějšího vítězství. Sobotní program 
jsme zahájili se špičkovým Sloven-
ským mládežnickým celkem Parti-
zánske. Po celou hrací dobu jsme ta-
hali za kratší konec a s přílišným re-
spektem k soupeři nakonec prohráli 
čtyřbrankovým rozdílem. Ve třetím 
zápase se nám postavily házenkář-
ky Spoje Bratislava. Výkon v tom-
to utkání sice nebyl nijak oslnivý, 
leč povinné vítězství nás vyneslo 
na třetí místo tabulky. Následný 
souboj s domácím A-týmem naše 
hráčky nedůraznou obranou snad-
no pouštěly Otrokovické do šancí 
a prohrály. O postup do fi nálové 
skupiny muselo rozhodnout měře-
ní sil hráček Zubří versus Partizán-
ske, které naštěstí dopadlo dle pa-
pírových předpokladů ve prospěch 
zástupce slovenské házené. Jako 
třetí celek základní skupiny jsme 
vstoupili do soubojů o medaile. 
Prvním soupeřem byl suverén ce-
lého třídenního klání - celek Zlína. 
Jeho pestrá a nátlaková útočná hra 
společně s nepropustnou obranou 
nám nesvědčila a po vypršení času 
byl na světelné tabuli rozdíl dese-
ti branek. Po této sprše se hráčky 
„otřepaly“. Začaly důsledně plnit 
taktické pokyny a důslednou de-
fenzivou pak byly blíže vítězství 
nad celkem Bánova. Nejprve jsme 
prohrávali rozdílem čtyř branek. 
Postupem času se nám podařilo 

najít recept na soupeřovu skvělou 
defenzivu a výsledkem toho bylo 
v závěru více než nadějné dvougó-
lové vedení. Bohužel tři vyložené 
šance v posledních dvou minutách 
zůstaly nevyužity, soupeř kontroval 
a nakonec i šťastně zvítězil. Závě-
rečný nedělní duel proti slovenské-
mu Junior Močenok dokázaly vel-
komeziříčské hráčky rozhodnout ve 
druhém poločase. Výbornou obra-
nou, za kterou se dařilo strážkyni 
naší svatyně – Haně Simandlové, 
zcela rozložily soupeřovu útoč-
nou snahu a s přehledem zvítězily. 
V konečném pořadí nám tak patřila 
pátá turnajová příčka.

Výsledky základní skupina: 
Sokol VM – Lesana Zubří 12:11, 
– HK Slávia Partizánske 10:14, 
– Spoje Bratislava 16:10, – Jiskra 
Otrokovice A 12:18.

Skupina o 1.–6. místo: 
Sokol VM – HC Zlín 16:26, – Bá-
nov 9:11, – Močenok 21:13.
Pořadí: 
1. Zlín 96:54 10
2. Bánov 57:41  8 
3. Otrokovice A 77:59  6
4. Partizánske 58:65  4 
5. Velké Meziříčí 68:82  2 
6. Močenok 56:101  0
7. Zubří, 8. Otrokovice B, 9. Bre-
zová pod Bradlom, 10. Spoje Bra-
tislava.
Hrály: Simandlová Hana, Záviško-
vá Iva (12)-Kratochvílová Monika 
(39), Pavlišová Aneta (12), Krato-
chvílová Hana (10), Bártová Marie 
(10), Invaldová Kateřina (6), Babáč-
ková Marcela (5), Partlová Marké-
ta (2), Ambrožová Monika. Trenéři 
ing. Záviška, Kratochvílová.  -záv-
POZVÁNKA do sportovní haly 

za Světlou:
Sobota 29. března 8.30 hodin 
mladší žáci Nové Veselí B, 10.00 
hodin starší žáci Nové Veselí, 
11.15 hodin mladší žáci Nové Ve-
selí A. 13.30 hodin v předehráva-
ném utkání I. ligy mladších do-
rostenek přivítají domácí hráč-
ky úřadujícího Mistra ČR - So-
kol Ostrava Zábřeh.

Turnaj v Brně
V sobotu 15. března se v brněnském 
Bobycentru konal další ze série ta-
mějších turnajů, které se uskuteč-
ňují vždy o třetím víkendu každé-
ho měsíce. V luxusním prostředí ša-
chové kavárny, která je součástí ce-
lého hotelového komplexu, se opět 
hrálo na 9 kol – s časovou dotací 
2×15 minut na partii. Z našich členů 
se zúčastnil tentokrát pouze jediný, 
a sice mladý Tomáš Mrazík, ovšem 
velmi příjemně překvapil, když se 
v této velice obtížné soutěži doká-
zal protáhnout až na krásné 10. mís-
to; před sebou měl 9 nejlepších, za 
sebou však 33 ostatních. Remizo-
val dokonce i s mistrem FIDE Mar-
tinem Červeným, jenž skončil při 
závěrečném účtování na 2. místě. 
Celková bilance T. Mrazíka: 4 vý-

hry – 3 remízy – 2 prohry, což dává 
dohromady 5,5 bodu. 
Pořadí nejlepších:
 1.   David Holemář (ELO 2319)

ŠK Bydo Zákřany 7,5 b./40,5/51
 2.   Martin Červený (ELO 2301)

ŠK Duras BVK Brno 7 b./41,0/53
 3.   Arnošt Zeman (ELO 1998)

TJ Stefanides Polička
6,5 b./40,0/50,5

 4.   Vladimír Šefčík (ELO 2220) 
ŠK Duras BVK Brno
6,5 b./40,0/49,5

 5.   Jaromír Veselý (ELO 2076)
ŠK Lokomotiva Brno
6,5 b./37,0/48,5                  atd. 

10.   Tomáš Mrazík (ELO 1699) 
Spartak VM 5,5 b./37,0/47

Pořadatelem byl šachový oddíl TJ 
Lokomotiva Brno.                   -vp-

ARMWRESTLING

V sobotu 8. 3. se konala v Podivíně 
poslední extraliga sezony 2007/8. 
Sestava z Velkého Meziříčí byla 
tentokrát početná: Lucie Komínko-
vá a Filip Urban za juniory a Tomáš 
Komínek, Jiří Bradáč, Jiří Mejzlík 
a Tomáš Mička v seniorských kate-
goriích. Lucka ve váhovce nad 60 kg 
předvedla, že její výkonnost má vel-
mi vzestupnou tendenci, když do-
kázala porazit zkušené závodnice 
a dokonce potrápit i úřadující mi-
stryni republiky. Nakonec obsa-
dila na obě ruce bronzovou příčku 
a s přehledem si zajistila nomina-
ci na MR juniorů. Na této soutěži 
byla otevřena jedna juniorská ka-
tegorie navíc, do 68 kg, ale body 
z ní se ovšem nepočítají do seriálu 
extralig. Zde startoval Filip Urban, 
který dokázal zvítězit na pravou 
ruku, ovšem s nulovým bodovým 
přídělem se na MR nekvalifi koval. 
Po zahájení seniorských kategorií 
si bohužel jeden ze závodníků oš-
klivě zlomil ruku a soutěž byla pře-
rušena do příjezdu lékařů. Od této 
chvíle byla nálada na bodu mrazu 
a k zápasům se nastupovalo s mno-
hem větší opatrností. Favorizovaný 
Jirka Bradáč v kategorii do 70 kg 

bohužel nedokázal přejít přes zá-
vodníka z Hluku a na obě ruce zís-
kal „pouze“ stříbro a na MR bude 
bojovat o nejvyšší příčky. Tomáši 
Komínkovi se ve stejné kategorii 
vedlo o poznání hůř a na republi-
ku se letos ještě nepodívá, snad za 
rok. Jirka Mejzlík v „osmdesátce“ 
dokázal, že jeho levačka je velice 
nebezpečná, když dvakrát porazil 
úřadujícího mistra republiky. Zís-
kal stříbro a také se kvalifi koval na 
MR. Tomáš Mička startoval i přes 
nedoléčená zranění a alespoň na 
pravou ruku vybojoval bronz. Ani 
jemu MR neunikne, i když zřejmě 
jen na levou ruku.
Naši závodníci tedy dopadli takto:
Lucie Komínková (60+): 3. místo 
LR, 3. místo PR
Filip Urban (-68): 4. místo LR, 1. 
místo PR
Tomáš Komínek (-70): 7/8. místo 
LR, 13. místo PR
Jiří Bradáč (-70): 2. místo LR, 2. 
místo PR
Jiří Mejzlík (-80): 2. místo LR, 4. 
místo PR
Tomáš Mička (-90): 5/6. místo LR, 
3. místo PR 

-tm-

Tomáš Mička  (vpravo) v dlouhém souboji.              Foto: Dušan Tesařík

BOCCIA

Návrat Martina Fajkuse
Tak máme březen 2008 a diváci, 
kteří přišli o víkendu do 3. základ-
ní velkomeziříčské školy sledovat 
první letošní urputné boje prvo-
ligových boccistů (OZP CUPu 
v boccie), mohli vidět v kategorii 
BC 2 napínavou podívanou – fi ná-
le jako za starých časů Serbus (SC 
JÚ Praha): Fajkus (TJ DS Březejc). 
Finálový zápas nakonec skončil ví-
tězstvím pražského Fandy Serbuse 
v tiebreaku, a tak při vyhlašování si 
Martin Fajkus nakonec jel pro pohár 
a diplom za 2. místo. Z jeho výkonu 
se však velmi radujeme, neb svědčí 
o tom, že se po nucené, skoro dvou-

leté přestávce, vrací do formy. Další 
prvoligová hráčka z TJ DS Březejc 
Maruška Folvarská (kat. BC 1) se 
neprobojovala ze skupiny, ale svým 
soupeřům nedala nic zadarmo. 
Vzhledem k tomu, že hraje v prv-
ní lize 1. sezonu a byly to její první 
životní prvoligové zápasy, zaslou-
ží také pochvalu. Nové míče, které 
dostala před Vánoci, jí svědčí a ur-
čitě s nimi při 2. kole OZP CUPU 
v dubnu v Praze potrápí i další sou-
peře. A samozřejmě jsme zvědaví 
i na dubnová utkání Martina. For-
mu budeme poctivě ladit.
A co nového v lize druhé? Dru-
holigoví boccisté změřili své síly 
již v únoru v Brně. V druhé lize 
má naše jednota také zastoupení 

dvou hráčů. Zuzce Šve-
cové (kat. BC 3) se bo-
hužel nedařilo, neboť 
úroveň hry i v této lize je 
velmi slušná a k vítězství 
jí při každém zápase, kdy 
se rozhodovalo o postupu 
ze skupiny, chyběl vždy 
kousek přesnosti i štěs-
tí. K údivu celé výpra-
vy však náš druhý dru-
holigový boccista Rosťa 
Štursa (kat. BC 1) skončil 
na 4. Místě, neb v důleži-
tém čtvrtfi nálovém zápase 
svého soupeře s úsměvem 
porazil. 
Soutěž OZP CUP v boccie 
08 je tedy zajímavě roze-
hraná, chuť do trénování 
máme a těšíme se na dal-
ší kola. 

Text a foto: -md-

Starší žákyně házené TJ Sokol VM.                     Foto: Vincenc Záviška

SPORT STR. 7.


