
2. dubna 2008     Ročník XIX.     číslo 13 Cena: 9 Kč

To je název zábavné soutěže o ti-
tul Rodina kraje Vysočina, která 
se koná 12. dubna 2008 v Jupi-
ter clubu. Soutěží šest rodinných 
družstev kraje Vysočina. Smys-

lem soutěže je zábavnou formou 
nahlédnout dnešním rodinám „až 
do kuchyně“, přiblížit rodinné 
a partnerské vztahy, poukázat na 
vzájemnou dělbu práce a pomoc, 

soudržnost a přispět k bourání ste-
reotypů. Soutěž zdůrazní tradiční 
hodnoty rodiny, ukáže její význam 
v minulosti, současnosti i budouc-
nosti.                    Blíže strana 8

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.

V dubnu 2008: 
– všechny kola na splátky bez navýšení!!!
– při koupi kola nad 15.000 Kč značková helma GIRO 

v hodnotě 1.490 Kč zdarma!!!
JK CYKLO, Novosady 48, Velké Meziříčí 

www.jkcyklo.cz ■ jkcyklo@seznam.cz ■ tel.: 608 867 272

…jsme tady již 10 let…
• rododendrony, azalky, 
• 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

(vedle zámku)

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ

Pět let, pět etap, 3330 kilometrů a 118 dní. To je struč-
ná rekapitulace, charakterizující pěší túru Jiřího Mich-
líčka a Pavla Peška z Velkého Meziříčí do španělského 
Santiaga de Compostela, a pak ještě na Cap Finisterra. 
Do místa označovaného kdysi za „konec světa“. Zvolili 
si trasu, která je nazvána „Svatojakubská cesta“. Po 
ní se ve středověké Evropě vydávalo až čtyři sta tisíc 
lidí ročně hlavně z důvodů 
pokání, prosby za odpuště-
ní, díkůvzdání a nalezení 
duševního klidu nebo víry 
v uzdravení z různých 
nemocí. A samozřejmě 
také z čisté touhy po dob-
rodružství. 

Velkomeziříčští pouť, 
rozdělenou na pět částí, 
začali v roce 2003 a skon-
čili ji loni. Trať vedla napříč 
Rakouskem, Švýcarskem, 
Francií a Španělskem.

Během první etapy 
od 8. do 29. května 2003 
ušli za 22 dní celkem 650 
kilometrů, a to z Velkého 
Meziříčí do Innsbrucku. 
O rok později pokračovali 
z Innsbrucku do města 
Stans ve Švýcarsku a na-
šlapali 350 km za 13 dní. 
V roce 2005 pak následo-
vala sedmisetkilometrová 
cesta ze Stans do Le Puy 
(ležícího ve Francouz-
ském centrálním masivu 
asi 350 km od švýcarských 
hranic), která trvala čtyři-
advacet dnů – od 21. dubna 
do 14. května 2005. Rok nato došli z Le Puy do Saint-
-Jean-Pied-de-Port a zdolali 750 kilometrů za 26 dnů.

Na nejdelší trasu se vydali v loňském roce, byla dlouhá 
880 kilometrů, začala v Saint-Jean-Pied-de-Port a kon-
čila na Cap Finisterra. Tohle putování trvalo třiatřicet 

Svatojakubská cesta Jiřího Michlíčka a Pavla Peška: 
5 roků, 5 etap, 3330 km, 118 dnů

Došli pěšky do Santiaga, a ještě kousek dál 
dnů, začalo 21. srpna odletem z Prahy do Madridu 
a skončilo prvního října 2007. Do samotného Santiaga 
ušli 780 km, z něho pak na Cap Finisterra dalších 100 
kilometrů. Fyzicky nejnáročnější podle sdělení cestova-
telů byla etapa z Villafranca del Bierzo do O Cebreiro, 
se stoupáním v délce 31 km a na posledních 8,5 km je 
čekalo osmisetmetrové převýšení. Nejdelší část této po-

slední etapy představovala 
40 km a vedla z Estelly do 
Vianny.

A co velkomeziříčské 
poutníky k tak úctyhod-
nému výkonu inspirovalo? 
Přinejmenším stejnojmen-
ná kniha, touha poznat, co 
v kterém z nich je, na co 
mají, jak to vypadá, když si 
člověk sáhne až dno svých 
sil a v neposlední řadě, co 
jim takové dobrodružství 
dá…

„Šlo také o to využít 
možnosti konečně volně 
cestovat a poznat Evropu 
prostřednictvím pouti na 
nejstarší evropské cestě 
zařazené UNESCEM do 
seznamu Světového kul-
turního dědictví,“ shodují 
se oba cestovatelé.

Povídání o zmíněném 
putování si můžete přečíst 
v příštích číslech týdeníku 
Velkomeziříčsko. Pokud se 
pak chcete pokochat pohle-
dy na fotografi e pořízené 
během cesty, můžete tak 
učinit od soboty 5. dub-

na v Galerii synagoga na ulici Novosady ve Velkém 
Meziříčí. Tam po celý duben probíhá výstava fotografi í 
Jiřího Michlíčka, zdejšího známého fotografa, k nimž 
text doplnil Pavel Pešek, mimo jiné radní a zastupitel 
našeho města.                                              Iva Horká

Kamennou pamětní desku připomínající význam-
nou událost udělení plných městských práv Velké Bíteši 
roku 1408 odhalili Bítešští ve foyer radnice minulou 
středu. Při této příležitosti vzpomněli na významného 
rodáka města Jana Tiraye (1858–1925), od jehož naro-
zení letos uplyne 150 let. Byl to právě učitel a historik 
Tiray, kdo před 120 lety sepsal Dějiny města Velká 
Byteš. Reprint této knihy radnice připravila k uctění 
památky slavného rodáka, ale hlavně jako připome-
nutí důležité historické události, totiž šesti set let od 
povýšení Bíteše na město. 

Slavnostního odhalení kamenné pamětní desky ve 
vestibulu radnice se ujal hejtman kraje Vysočina Miloš 
Vystrčil spolu se starostou města Miroslavem Báňou. 

Bítešští si připomněli významné výročí města i jeho rodáka
Odhalili pamětní desku a vydali Tirayovy dějiny

Červená deska ze žuly vanga s motivem původní 
budovy bítešské radnice a znakem města je dílem 
kameníka Josefa Hrubého z Náměště nad Oslavou. 
Tedy z té Náměště, jejíž hrad pomohli Bítešští spolu 
s Meziříčskými dobýt pro Lacka z Kravař. Za tuto zá-
sluhu pak oběma městům udělil Lacek plná městská 
práva včetně práva odúmrti. 

Výstižně tuto událost popsal ve své knize i Jan Tiray. 
„Tirayovy dějiny představují jednu z nejstarších česky 
psaných monografi í moravských měst. Jsou dosud ne-
překonaným a nejrozsáhlejším zpracováním bítešských 
dějin,“ zmínil historik Martin Štindl. Dějiny Velké By-
teše vydal Tiray ve dvou dílech. První „dle pramenů pů-
vodních i jiných spisů“ vyšel roku 1882.   (Pokr. str. 2.)

Výsledek hospodaření města 
Velké Meziříčí za rok 2007 skončil 
s přebytkem 60 milionů 761 tisíc 
korun. Z toho ovšem činí 27 milio-
nů 122 tisíc korun neprofi nancova-
né prostředky z roku 2007. Tedy již 
vloni vyčleněné peníze na akce roku 
2007, které však nakonec nebyly 
realizovány. Další částkou je 727 
tisíc korun fi nančních prostředků 
pro dorovnání zálohy do rozpočtu 
místních částí Mostiště, Hrbov, 
Lhotky a Olší nad Oslavou.

Na investiční akce roku 2008 
tedy zbývá rozdělit 32 milionů 912 
tisíc korun přebytku z loňského 
rozpočtu. 

Na areál pro technické služby 
a na čističku dali nejvíc

Nejvyšší částku 13 milionů ko-
run zastupitelé schválili na koupi 
areálu Agadosu na Karlově pro 
technické služby města i sběrný 
dvůr. Další obdobně vysokou 
částku 12,5 milionu korun si vy-
žádá inženýring a projektová do-
kumentace k velké investiční akci 
– intenzifikaci velkomeziříčské 
čistírny odpadních vod (ČOV) 
a kanalizace Mostiště. Odhado-
vané celkové náklady jsou v tomto 
případě až 399 milionů korun. „Pro 
město to znamená platbu asi 100 
milionů z vlastního, přičemž tato 
suma je pro nás limitní,“ vysvětluje 
starosta František Bradáč. „Přes-
něji se to dozvíme až někdy v létě. 
Zatím totiž neznáme procentuální 
podíl, kolik bude dotace a kolik za-
platíme my,“ dodává Bradáč. A to 
je právě zásadní problém, který 
brzdí rozhodování města o dalších 
větších investičních akcích. Město 
si na fi nancování ČOV bude brát 
stoprocentní úvěr.

Úprava náměstí musí počkat
Zastupitelé zvedli ruku i pro pří-

pravu projektu na úpravu náměstí.  
Projektová dokumentace k vo-
dovodu bude stát 170 tisíc korun 
a ke kanalizaci na náměstí a okolí 
až 340 tisíc korun. „Chceme mít 
tuto akci projekčně připravenou, 
ale do první výzvy regionálního 
operačního programu žádost 
o dotaci podávat nebudeme,“ 
upřesňuje Bradáč. O jejím podá-
ní rozhodne výsledek fi nančních 
nákladů na rekonstrukci čistírny 
odpadních vod. „Nicméně přípra-
va na úpravu náměstí bude pokra-
čovat včetně jednání s památkáři 
apod.,“ doplňuje starosta. 

Další finance z loňského pře-
bytku hospodaření města půjdou 
třeba na nové osvětlení některých 
přechodů, na dokončení křižovat-
ky Hliniště, na opravy chodníků, 
na řešení využití mostu rybářů za 
Motorpalem, na novou telefonní 
ústřednu na radnici či na prevenci 
kriminality ve městě.

Martina Strnadová

Rozdělili peníze z přebytku hospodaření města

DNES rozšířené vydání za stejnou cenu!

Pavel Pešek a Jiří Michlíček, kteří došli pěšky 
z našeho města až do slavného a uctívaného San-
tiaga de Compostela. Svoji pouť zakončili až na 
„konci světa“.               Foto: archiv J. Michlíčka

Hrát hokej pořád ještě umí

Eduard Kadela přebírá za tým Old boys VM pohár za druhé 
místo od starosty Františka Bradáče.    Foto: Iva Horká

Skvělé druhé místo obsadili velkomeziříčští 
Old boys na Mezinárodním turnaji amatérských 

hokejových týmů, který se konal minulý týden ve 
Velkém Meziříčí. Urputné boje sehrálo celkem šest 

týmů – po dvou z České republiky a Francie, 
po jednom ze Švýcarska a Ruska. Účastníci 
dokázali, že hokej pořád hrát umí, i přesto, 
že nejstaršímu bylo šedesát let. Prvenství si 
nakonec odvezli hokejisté z Kaliningradu. 
Čtyřdenní turnaj skončil fi nálovým utkáním 
minulou sobotu, řídili ho rozhodčí Antonín 
Molek, Aleš Horký a Patrik Todorov, zhlédlo 
ho na 350 diváků. O hlavní organizaci se po-
staral Karel Vidlák, mimo jiné také kapitán 
Old boys, a Antonín Jeřábek st. Na slavnost-
ním vyhlášení tentýž den navečer v Jupiter 
clubu, které si všichni zúčastnění patřičně 
užili, vítězům předávali ceny starosta města 
František Bradáč a místostarosta Josef Komí-
nek. Moderátor Milan Dufek musel k češtině 
přidat ještě ruský jazyk.           

 Iva Horká

Odhalení pamětní desky připomínající šestisté výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši ve vestibulu 
radnice se ujali hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil spolu se starostou města Miroslavem Báňou. 

Foto: Martina Strnadová

Krásy každé generace

Divokej Bill 5. 4.
v Jupiter clubu
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SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ

OKÉNKO RADNICE

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

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

DNES poradna SOS

Pozor! harmonogram blokového čištění byl posunut z důvodu nepří-
znivého počasí. Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích 
v uvedených dnech od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby svá vozidla 
v uvedených dnech neparkovali na komunikacích a umožnili Technickým 
službám provést úklid a to i na parkovištích.
 Datum Ulice
Středa 2. 4.  Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, 

Hliniště, Nová říše, Strmá
Čtvrtek 3. 4. Jižní, Školní, Oslavická, Mírová, Pionýrská
Pátek 4. 4.  Čermákova, Markova, Demlova, Emilie Zachardové, 

Zdenky Vorlové 
Úterý 8. 4.  Třebíčská, K Novému nádraží
Středa 9. 4.  Pod Strání, Ostrůvek, Nábřeží, Lipnice, autobusové ná-

draží, vlakové nádraží
Čtvrtek 10. 4.  Družstevní, Nad Plovárnou, Bezručova, Nádražní, Nad 

Harmonogram blokového čištění jaro
Tratí, Malá stránka, V Jirchářích,

Pátek 11. 4.  Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, Hřbitovní, Moráň-
ská, Pod Hradbami, Podhradí

Úterý 15. 4.  Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla Pánka, 
Čechova, Boční, Bezděkov

Středa 16. 4.  Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Kolmá, 
Krškova

Čtvrtek 17. 4.  Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, Na Spra-
vedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá  

Pátek 18. 4.  Hliniště
Úterý 22. 4.  Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd K Buildingu, příjezd 

k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Středa 23. 4.  Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník.
V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno v náhrad-
ním termínu, což je následující pondělí.                                                -ts-

Rekonstrukce pater v objektu spořitelny na náměstí 
pokračuje. Již vloni město Velké Meziříčí vyčlenilo 
z rozpočtu peníze na tuto akci. Protože nedošlo k je-
jich profi nancování, byly převedeny do letošního roku. 
Částka 6 milionů a 627 tisíc korun je tak určena na 
dokončení první etapy a dalších 10 milionů a 115 tisíc 
na druhou etapu stavebních úprav objektu spořitelny. 
Rekonstrukce dvou pater nad spořitelnou se provádí 

kvůli plánovanému přestěhování některých odborů 
městského úřadu, které se nyní tísní v kapacitně 
nedostatečných prostorách. „Agendy odboru dopra-
vy a občanky i pasy by tam mohly začít fungovat po 
letních prázdninách,“ uvádí starosta. V závěrečné 
etapě by mělo dojít k úpravám posledního patra pro 
informatiku, na což zatím městu chybí fi nance. 

Text a foto: Martina Strnadová

Část úprav spořitelny má být hotova v létě Telefonní ústředna 
na radnici

je zastaralá
Telefonní ústředna na radnici po-

třebuje modernizaci. „Ta stávající 
je někdy z roku 1994 a nedávno zko-
labovala. Máme s ní problémy,“ vy-
světluje starosta František Bradáč. 
Rekonstrukce bude stát tři čtvrtě 
milionu korun. Za tuto částku bude 
ústředna kapacitně rozšířena tak, 
aby stačila stále vyšším nárokům 
na současné telekomunikace. Měla 
by pak splnit i takové technické po-
žadavky, jakými jsou třeba různé 
služby občanům. „Chtěli bychom 
pak lidem nabídnout možnost pla-
tit poplatky kartami a podobně,“ 
dodává starosta.                     -mrs-

Bezpečnějších 
přechodů přibude
Za 400 tisíc korun pořídí město 

Velké Meziříčí nové osvětlení na 
třech až čtyřech přechodech pro 
chodce ve městě. „Budou osvětle-
ny podobně jako na Novosadech. 
Postupně hodláme takto upravit 
všechny frekventované přechody,“ 
informuje starosta František Bradáč. 
Zatím jsou vytipovány přechody 
u střední školy řemesel a služeb na 
Hornoměstské ulici, další u gym-
názia, na Třebíčské a na Oslavické 
před základní školou.   -mrs-

O památných stromech
Na jaře jsme čtenáře seznámili s povolováním kácení stromů rostou-

cích mimo les. Dnes bychom rádi informovali o možnostech ochrany 
význačných stromů. 

V dnešní uspěchané době jsou staré stromy jednou z mála připomínek 
na to, jak čas plyne. Většina stromů mizí z povrchu zemského předčasně. 
Je pravda, že řada z nich jako vrba, olše či bříza a ovocné stromy nedo-
sahují vyššího věku. Máme ale i druhy stromů jako dub nebo lípa, které 
se dožívají staletí. Naši předkové sázeli stromy na vhodná místa, aby 
sobě i potomkům připomněli památné události. Podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny je možné stromy význačné stářím nebo svým vzrůstem, 
vzácným druhem dřeviny či s ohledem na události, které se ke stromu 
vážou, navrhnout k ochraně. Po provedeném správním řízení, na základě 
návrhu vlastníka stromu, je v kompetenci pověřených obecních úřadů, ve 
Velkém Meziříčí a Velké Bíteši, aby rozhodly o jeho vyhlášení památným 
stromem. Tyto stromy se pak označí tabulí „Památný strom“ s malým 
státním znakem České republiky a jsou zaevidovány v ústředním sezna-
mu. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném 
vývoji. Škodlivé zásahy vůči památnému stromu jsou přestupkem a dle 
závažnosti se postihují pokutou. Každý památný strom má také vyhláše-
no své ochranné pásmo. Jejich ošetřování, které je povinností vlastníka 
stromu, se provádí se souhlasem orgánu ochrany přírody. Na tuto údržbu 
je možné získat fi nanční podporu z programu péče o krajinu MŽP. 

Sledujeme-li současný vývoj v ochraně stromů, máme mnoho důvodů 
být znepokojeni. Často se kácí i stromy, ačkoliv na základě řádného povo-
lení, které by mohly být stromy památnými. Nedávno se i ve Velkomezi-
říčsku psalo s lítostí o skácení nádherného jilmu v Kozlově u Křižanova. 
Jsou tak oprávněné obavy, že dojde ke zničení mnoha pomístně velmi 
významných stromů. Proto by obce měly přehodnotit svůj postoj a kromě 
povolování kácení směřovat pozornost i k ochraně stromů. V 80. letech 
minulého století byla vyhotovena (díky práci dobrovolných ochránců 
přírody) v našem okrese podrobná evidence stromů. Podle ní můžeme 
skoro v každé obci najít vhodný strom či stromořadí k podání návrhu 
na vyhlášení památným stromem. Vhodně umístěný stojan s označením 
památného stromu a informačním textem může být ozdobou každé ná-
vsi či okolí obce. Na Velkomeziříčsku ale památných stromů nenajdeme 
mnoho, bylo tu vyhlášeno jen osm památných stromů a jedno stromořadí. 
A to je podstatně méně než v jiných okresech, například na Třebíčsku je 
jich třicet a k vyhlášení mají připraveny další. Vždyť ani samotné město 
Velké Meziříčí nemá ani jeden památný strom. Máme tedy co dohánět!

V Oslavičce najdeme „Stromořadí u Bažantnice“, jež se skládá ze šesta-
dvaceti lip a jednoho javoru. Najdeme je u cesty, jež přetíná silnici z Osla-
vičky do Rohů. Tvoří významnou krajinnou dominantu.

Severně od Netína se v polích nachází památný strom hrušeň obecná, 
obvod kmene 284 cm, jeho výška 15 m a stáří 80 let. Strom byl vyhlášen 
proto, že tvoří význačnou krajinnou dominantu. Nyní strom značně utrpěl 
suchem a není jisté, zdali dále vydrží.

Ve Frankově Zhořci roste krásná „Lípa u Hlaváčova mlýna“ vysoká 
35 m a stará 350 let. Obvod kmene činí jedinečných 572 cm. Jde o vý-
znamnou součást a ozdobu obce. 

Západně od návsi ve Vídni roste na mezi v polích „Ambrožův dub“ 
vysoký 18 m s obvodem kmene 430 cm a stářím 250 let. Jde o krajinnou 
dominantu nadprůměrného vzrůstu a stáří.

V Horních Borech na návsi v parku je skupina tří lip srdčitých o obvodu 
kmene 226, 310 a 321 cm, starých více jak 200 let. Původně zde byly čtyři 
lípy, jedna byla zlomena vichřicí v 90. letech minulého století. V této obci 
pak ještě severně od obce roste v polích směrem k rybníku Těšíku význačný 
javor mléč. Je starý více jak 80 let, obvod kmene 225 cm, výška 22 m. Byl 
vyhlášen k ochraně i přes jeho nízké stáří vzhledem k pravidelnosti založení 
koruny a dobrému zdravotnímu stavu, protože jde o krajinnou dominantu.

V Rousměrově v polích směrem k železniční trati roste skupina čtyř 
lip velkolistých v lokalitě „Ke Sklenému“. Uprostřed lip je mramorový 
kříž. Stromy jsou vysoké od 14 do 18 m, obvod kmenů od 163 do 186 cm 
a stáří je více jak 100 let. 

Za stodolami v Olší nad Oslavou v lokalitě „K Dílům“ roste velmi 
stará a mohutná „Bartuškova lípa“. Strom je vysoký 28 m, starý 300 let 
a obvod kmene činí 450 cm. 

Za Dolními Radslavicemi v lokalitě „Na Kopci pod bučím“ roste „La-
vického buk“. Je vysoký 25 m, starý 300 let a obvod kmene činí 325 cm. 
Jde o výraznou dominantu krajiny tohoto druhu stromu se značným vzrůs-
tem a neobvykle širokou korunou.                                          Odbor ŽP MěÚ 

Velikonoční pozdrav ze zámoří
Je po Velikonocích a tiskové agentury jako každý rok přinesly informace o jejich oslavách 

mezi křesťany celého světa. Tedy zprávy, které sice potvrzují globální úspěch křesťanství, 
ale v širším i meziříčském ohledu nevybočují z toku všedních dní. Kdyby… 

Kdyby se 25. března na stránkách deníku MF Dnes neobjevila fotografi e pestře oděných 
indiánů z kmene Tarahumara, jak ve své vesnici jménem Norogachi kráčejí uprostřed veli-
konočního procesí. Pro většinu čtenářů obrázek, ilustrující nanejvýš jeden z mnoha projevů 
úspěšné akulturace, však má pro Meziříčí svůj zvláštní význam. 

Význam duchovního pozdravu, který překonal staletí či symboliku kruhu, jenž v Meziříčí 
roku 1728 začal a nyní se opět vrací. Toho roku se totiž zdejší rodině Strčanovských narodil 
syn Antonín – později katolický kněz a jezuitský misionář – který mezi indiány z kmene 
Tarahumarů strávil dlouhých jedenáct let. Léta 1765–1767 pak prožil přímo v mexické No-
rogachi, jejíž obyvatele vedl k ideálům křesťanské víry. Líčení dalších osudů tohoto kněze 
by bylo jen opakováním vydané knížky „Z Meziříčí za oceán“. 

V tuto chvíli stačí proto jen poznamenat, že na dobývání amerického kontinentu a s ním 
spojenou christianizaci indiánů dnes jednotný názor už neexistuje. I přesto však velikonoční 
obrázek z Norogachi zůstává nesporným dokladem Strčanovského úspěchu a jeho nečekaným 
pozdravem přes oceán vod i časů!       

Martin Štindl
Výstřižek vpravo je převzat z deníku MF Dnes

Odhalili pamětní desku
a vydali Tirayovy dějiny

(Pokračování ze strany 1.) Díl druhý „dle pramenu V. Bytešského“ pak 
roku 1888. Byly zařazeny do Šaškovy bibliotéky místopisů a historických 
děl. Reprint knihy, který byl představen při slavnostní příležitosti odhalení 
pamětní desky ve vestibulu radnice, vyšel o nákladu tisíc kusů. Současně 
byl zahájen i jeho prodej za 300 korun. Oba díly vydala Velká Bíteš ve 
spolupráci s městským muzeem v jednom svazku. Nové vydání je oboha-
cené o vlastní rukopisné autorovy poznámky. Garantem a poradcem byla 
především Silva Smutná, která se na přípravě k tisku podílela.

Jan Tiray byl učitel, hudebník a autor spisů z oboru historie, zeměpisu, 
vlastivědy a pedagogiky. Narodil se roku 1858 ve Velké Bíteši do učitelské 
rodiny a zemřel roku 1925 v Praze na Zbraslavi. Po studiu reálného gym-
názia studoval Učitelský ústav v Brně, kde byl jedním z jeho pedagogů 
i Leoš Janáček. Tiray ve svém rodišti nezakotvil. Po velkou část svého 
života působil v Telči jako učitel a školní inspektor. „Nebyl jenom histori-
kem Velké Bíteše, ale i Telče, Dačic a Slavonic,“ připomněl Martin Štindl. 
S Bíteší však zůstal spjat po celý život a je zde také pochován. Přičinil se 
o založení muzejního spolku a bítešského muzea, jehož otevření se však 
nedožil. Jan Tiray je čestným občanem města Velká Bíteš. 

Bítešské slavností odpoledne proběhlo zčásti ve vestibulu radnice při 
odhalení pamětní desky a zčásti ve výstavním sále klubu kultury při 
představení reprintu knihy. Kulturním programem je doplnila vystoupení 
Smíšeného kvarteta Tišnovského komorního orchestru a Jany Rambous-
kové na klavír. Výňatky z Tirayových dějin přednesl Ladislav Koubek.

Text a foto: Martina Strnadová

Ve třetím březnovém týdnu došlo 
na Žďársku ke krádeži tří osobních 
vozidel vyšší cenové hodnoty. Ve 
Velkém Meziř íčí se neznámý 
pachatel na ulici Nad Kunšovcem 
zmocnil stříbrné Škody Octavie 
1,9 TDI v hodnotě 220.000 Kč. 
Další případ je z Nového Města na 
Moravě, kde z ulice Mírová zmizelo 
stříbrné BMW 530 D (opatřeno ně-

meckými registračními značkami) 
v hodnotě 1.500.000 Kč. V sobotu 
ráno pak marně hledal majitel 
své tmavě stříbrné Audi Allroad 
2,5 TDI (opatřeno rumunskými 
registračními značkami), které za-
parkoval před místním hotelem na 
Masarykově náměstí ve Velké 
Bíteši. Hodnota tohoto vozidla činí 
500.000 Kč.   nprap. Václav Kučera

Auta se kradou ve velkém

Občané se podepisovali pod petici 
proti skácení lip na náměstí ve Vel-
kém Meziříčí. Listinu pak obdrželo 
vedení města, které se jí zabývalo 
na jednání zastupitelstva. Lidé pro-
testovali zejména z důvodu památné 
hodnoty stromů. „Stromy mají histo-
rickou hodnotu, byly svědky mnoha 
historických událostí,“ stálo mimo 
jiné v petici. Organizátory podpiso-

Lidé protestovali proti skácení lip
vé akce byli žáci deváté třídy zdejší 
základní školy, které zaštítila jedna 
z učitelek. „Petici bereme na vědo-
mí. Ovšem žádné kácení lip v této 
době nehrozí, protože rekonstrukce 
náměstí se oddálila,“ uvedl k tomu 
místostarosta města Josef Komínek 
s tím, že další projednávání konečné 
podoby projektu bude v budoucnu 
následovat.                             -mrs-
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Vysočina podepsala smlouvu 
s dalším regionem

Vysočina má další partnerský region – Zakarpatskou oblast Ukrajiny. 
Smlouvu o spolupráci podepsali hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil 
a Mychajlovyč Kičkovskyj, předseda Zakarpatské oblastní rady. Okamžitě 
také začala pracovat tzv. stálá konference, jejímž úkolem je konkrétní 
vymezení předmětu spolupráce. Pro letošní rok odsouhlasilo krajské 
zastupitelstvo možnou fi nanční spoluúčast na rozvojových projektech 
v Zakarpatí do výše pěti milionů korun. „Vysočinu a Zakarpatskou oblast 
Ukrajiny od sebe dělí devět hodin jízdy autem. Osobně jsem se přesvědčil, 
že Zakarpatská oblast je regionem s velkým potenciálem rozvoje a pokud 
dnes jednáme o společných projektech v Zakarpatí, jde nejen o projev 
partnerství, kterým se ještě nedávno vůči nám projevovaly regiony a města 
ze západu, ale i posílení již historicky existujících základů pro budoucí 
velmi perspektivní hospodářskou spolupráci,“ uvedl hejtman Vystrčil. 
Ihned po podepsání smlouvy se sešla ke svému prvnímu zasedání tzv. 
stálá konference, ve které jsou zastoupeni zástupci obou regionů. Úkolem 
členů konference je navrhnout rámcovou podobu konkrétních projektů, 
které by měly být za spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti 
uskutečněny. „Pravděpodobně půjde o jednorázové i dlouhodobé projekty 
prioritně zaměřené na školství a vzdělávání nebo na kulturní aktivity. 
Určitou představu jsme si po dvou návštěvách na Ukrajině už udělali. 
Naše zkušenosti i prostředky by mohly posloužit např. při rekonstrukcích 
školních budov nebo při vybavení učeben některé ze zakarpatských škol,“ 
prohlásil Vystrčil. „Zajímavá spolupráce se rýsuje pro naše začínající 
žurnalisty, kteří dostali nabídku účasti na projektu Žurnalistické školy 
v Havlíčkově Brodě. Příležitost dostanou i posluchači vysokých škol. Rádi 
bychom na Vysočinu vyslali několik ukrajinských studentů, kteří se zde 
budou seznamovat s dalšími západními technologiemi. V Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny v současné době existuje více než padesát podniků, za 
kterými stojí český kapitál,“ uvedl předseda Mychajlovyč Kičkovskyj.

Partnerské regiony Vysočiny: Dolní Rakousko (od roku 2002), Cham-
pagne-Ardenne (od roku 2006), Friuli Venezia Giulia (od roku 2006), 
Nitranský samosprávný kraj (od roku 2006).                 Jitka Svatošová

Kraj Vysočina o něco zvýší 
podporu projektů, které mohou na 
krajský úřad předkládat obce, ne-
ziskové organizace a podnikatelé. 
„Zatímco loni pro ně bylo vyhláše-
no 27 grantových programů, letos 
jich bude 29 a budou zaměřeny 
hlavně na aktivity, které pomohou 
zlepšit zdravotní stav obyvatel 
kraje,” řekl radní Hulák. Fond Vy-
sočiny, z něhož jsou projekty doto-
vány, v tomto roce hospodaří se 77 
miliony korun, což je přibližně o 15 
milionů více než loni. Vyšší částka 
bude nyní přidělena do některých 
úspěšných grantových programů. 
Polepší si například malí podni-
katelé, kteří se loni dělili o devět 
milionů korun. Letos mohou od 
kraje na rozvoj svých fi rem dostat 
o tři miliony korun více. Loni kraj 
přijal 1824 žádostí o dotaci, z nichž 
uspěla přibližně polovina. Největší 

Na grantové programy
je o něco více peněz než loni

zájem byl tradičně o programy 
zaměřené na volnočasové aktivity, 
sport, na zlepšení sběru a třídění 
odpadů v obcích i na zvýšení 
čistoty vypouštěných odpadních 
vod. Naopak nejnižší počet, osm 
žadatelů, se přihlásil o podporu 
v novém programu zaměřeném 
na koordinaci sociální výpomoci 
v obcích a hospicovou péči. 

Rozvojový Fond Vysočiny 
funguje od roku 2002. Do konce 
loňského roku v něm bylo vyhlá-
šeno 191 grantových programů 
s celkovým objemem 415 milionů 
korun. Z nich kraj v tomto období 
vyplatil zhruba 300 milionů; někte-
ré projekty ještě nebyly ukončeny 
a dva loňské grantové programy 
budou vyhodnoceny až letos. Díky 
krajské podpoře se již na Vysočině 
uskutečnily akce za 1,19 miliardy 
korun.                Eva Neuwirthová

Travesti skupina Screamers, kterou velkomeziříčské divačky dobře zna-
jí, přivezla minulou středu do VM opět nový program – Screamers tisíce 
a jedné noci! Na paškál si vzala osoby ze všech sfér, politiku nevyjímaje, 
což dosvědčuje náš snímek nahoře. Na něm jsou zachyceni novomanželé 
Paroubkovi. Dole skupina Roxette.                                Text a foto: – hor-

Screamers hýří vtipem, kostýmy i pohybem

Herci Jana Švandová (61), Josef 
Carda (52) a Rudolf Hrušínský 
(62) velkomeziříčským divákům 
předvedli různé tváře manželské-
ho trojúhelníku v komedii Nebyla 
to Pátá, byla to Devátá. Ta pochází 
z pera úspěšného italského drama-
tika Alda Nicolaje a režie se ujal 
Jiří Menzel. 

Zmíněné představení, které při-
vezla Agentura Harlekýn, se konalo 
ve velkém sále Jupiter clubu v úterý 
25. března večer a zahájilo jarní di-
vadelní sezonu v našem městě.

Na začátku příběhu bylo man-
želství Evy s Mariem, ve kterém 
partnera Jany Švandové ztvárnil 
Rudolf Hrušínský. Zanedlouho 
ovšem do jejich života vstoupil 
Prokop (J. Carda), a ne právě vlast-
ním přičiněním. Seznámil se se šar-
mantní blondýnou  nejprve na pláži 
a poté jako jeden z aktérů havárie, 
kterou zavinila právě řidička Eva. Ta 
ho vzápětí začala navštěvovat v ne-
mocnici, kde Prokop ležel v sádro-
vém krunýři, pak ve vězení, kam se 
dostal právě kvůli zmíněné havárce, 
a nakonec i v jeho bytě. Všude byl 
– coby svobodný překladatel – proti 
milostným a nadmíru rafi novaným 
výpadům zcela bezmocný. Eva si 

jej dokonale omotala kolem prstu, 
a nakonec mu už ani nevadila potup-
ná přezdívka Popča, kterou ho jeho 
nová partnerka častovala. Postupem 
času vše došlo tak daleko, že ho Eva 
přemluvila k vraždě manžela, aby 
mohla se svým milým zůstat na-
věky. Jenomže jak se říká: člověk 

míní a Pán Bůh mění. Oba muži 
si po svém vzájemném seznámení 
hned padli do oka. Zjistili, že mají 
stejné zájmy, především astronomii, 
divadlo a klasickou hudbu. Takže 
se spolu v závěru hry vypravili na 
koncert, a tam se dohodli. Sprovo-
dí ze svého života Evu. Způsobem, 

kterým měl zemřít Mario, nakonec 
odešla z tohoto světa jejich milá. 
„Ale byl to krásný pohřeb, taková 
malá óda na radost,“ řekli lakonic-
ky na konci představení. Ač se mohli 
cítit jako vítězové, absolutní prim 
však sehrála Jana Švandová, která 
excelovala především jako herečka. 
Ovšem dlužno dodat, že i jako žena 
diváky okouzlila. Že už jí je přes 
šedesát, je těžko k uvěření. Klidně 
se mohla na pódiu vysvléknout do 
plavek, aniž by sklidila uštěpačné 
poznámky. Její postavu by jí mohla 
leckterá, dokonce podstatně mladší 
žena tiše závidět…

Hra nazvaná Nebyla to Pátá, 
byla to Devátá, v níž čísla označují 
proslulé symfonie Ludwiga van 
Beethovena, měla premiéru v praž-
ském Divadle U Hasičů. Pro reži-
séra to byla další z komedií, jimž 
se věnuje s velkou zálibou a které 
označuje za „správný bulvár”. 

„Jsou to hry, které nevznikly jen 
pro pustou švandu díky komickým 
figurám. Postavy tu jsou naopak 
zcela přirozené, lidsky pochopitelné, 
divákovi blízké, a komické jsou jen 
situace, ve kterých se jinak normální 
lidé ocitají,“ uvádí o tomto předsta-
vení Menzel.    Připravila: Iva Horká

Herečka Švandová hrála prim, sekundovali jí Hrušínský s Cardou

Kopala jámu manželovi, spadla do ní (chudinka) sama

Protagonisté hry – Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda, kteří 
se představili velkomeziříčským divákům předminulé úterý v Jupiter clubu 
v komedii režírované Jiřím Menzelem Nebyla to pátá, byla to Devátá. 

Foto: Agentura Harlekýn

Rád chodím do divadla a nerad z něj odcházím s prázdnou hlavou 
a s pocitem deprese. Proto se jako režisér nejradši věnuji tomu, čemu se 
říká „bulvár“. Tento termín má pro některé lidi pejorativní 
význam, pro mne však ne. Mám za to, že humor je nejlepší 
cestou k poznávání a komedie je tou nejlepší cestou k pozná-
vání toho, jací lidé jsme. Musí to být ovšem komedie dobře 
udělaná, která není napsaná a hraná jen pro pustou švandu. 
Hra, ve které jsou postavy přirozené, lidsky pochopitelné, 
divákovi blízké. Hra, ve které nejsou komické fi gury, ko-
mické jsou jen situace, ve kterých se ocitají normální, nám 
příbuzní lidé. To je pro mne ten správný bulvár. Divadlo bez 
„velkých myšlenek“, o to blíž k poznání člověka.

Ostatně historie divadla mi v tom tak trochu dává za 
pravdu. Na příběhy a fi gurky Goldoniho her se můžeme 
dívat dodnes, protože už v době, kdy byly psány, byly živé 
a lidsky přirozené. Vedle Goldoniho existovala jistě spousta jiných váž-
nějších a uctívanějších autorů a co o nich dneska víme. Mám podezření, 
že u těch vážných her už sama ambice tlumočit vážnou myšlenku působí, 
že jejich postavy jsou často umělé a hra sama, ač v době svého vzniku 

Jiří Menzel má rád divadlo bez velkých myšlenek

Režíroval hru Nebyla to Pátá, byla to Devátá
významná, dříve či později časem vyčpí. To platí i o jiných, ve své době 
významných autorech, současnících Moliéra, Aristofana a dalších dodnes 

živých komediografů. Co o nich víme a které jejich vážné 
kusy potřebujeme dneska vidět? I mezi staršími fi lmy si 
raději vybereme veselohru, ve které jsou živí lidé, a vážné, 
ve své době uctívané fi lmy, nám s odstupem doby připadají 
umělé a dokonce i svou vážností často směšné.

A tak mi dovolte tuhle kacířskou úvahu: dovedu si před-
stavit, že za pár desítek let, ne-li dřív, se budou naši potomci 
raději dívat na hry autorů, na které se sice dnes intelektuální 
elita kouká skrz prsty, ale které o nás a o naší době vypoví 
víc, než dnešní uctívaná dramatika, což jsou podle mne jen 
většinou módní sondy do hlubin duše hajzlíků, gaunerů 
a úchyláků. 

A rád bych dodal, že pro práci na téhle inscenaci mne 
(kromě toho, že mě taková hra baví) přitahovala i okolnost, že se při ní 
opět na nějakou chvilku setkám s těmi, se kterými jsem vždycky rád 
pracoval. S Janou Švandovou, Rudou Hrušínským (kdysi mladším) 
a Pepíkem Cardou.                 Jiří Menzel Text a foto: Agentura Harlekýn 

(Volné pokračování ze strany 1.)
Camino Francés – španělská část

Svatojakubská cesta je už od stře-
dověku nejfrekventovanější cestou 
Evropy. Z francouzského městečka 
St.-Jean-Pied-de-Port měří necelých 
800 km a jejím cílem je hrob apošto-
la Jakuba ve španělském Santiagu. 
Poutníci z různých zemí se na ní 
seznamují nejen mezi sebou, ale 
mají možnost poznávat nepřeberné 
architektonické skvosty středověku. 
Díky stále sílícímu pohybu poutníků 
na cestě se jí tak i dnes otevírají nové 
perspektivy.

Osamělost dává poutníkům mož-
nost odpoutat se od každodenních 
běžných starostí, čas se stává relativ-
ním pojmem a nejbližším a nejdůle-
žitějším cílem každého poutníka je 
něco, co se dá vyjádřit slovy: „Ul-
treia“ – dál, vpřed. Cílem poutníka 
není tak nakonec cíl sám, ale „být na 
cestě“ a nalézt sám sebe.

Dějiny 
Počátkem 8. století bylo Španěl-

sko prakticky celé obsazené Araby 
expandujícími ze severní Afriky, 
kteří zatlačili křesťany do nepří-
stupných hor na severu Španělska. 
Zde vzniklo v 8. století království 
Asturie, které se pozvolna rozšiřo-
valo na jih. V asturijském prostoru 
byl v roce 813 odhalen hrob apošto-
la Jakuba, španělsky Santiago (San 
Jacobo). Je nepopíratelné, že vztah 
ke „svatým dějinám“ Asturii velmi 
prospěl a přinesl nejen jí, ale i celé 
křesťanské Evropě veliký politický 
a hospodářský význam a v nepo-
slední řadě také zlegitimizoval boj 
proti Arabům – Maurům.

V roce 844 se, podle legendy, apo-
štol Jakub zjevil na obloze během 
bitvy u Clavija a dovedl křesťanské 
vojsko k vítězství nad ohromnou 
maurskou přesilou. Od této doby se 
datuje počátek pouti a apoštol Jakub 
je také nazýván „Matamoro“ neboli 
Maurobijce.

Zpráva o objevení apoštolova hro-
bu se rychle rozšířila v křesťanských 
zemích a poutníci z celé Evropy se 
vydávali na cestu – lidé obyčejní, 
svatí i králové. Již v roce 1139 byl 
sepsán francouzským duchovním 
Americem Picaudem první průvod-
ce, známý jako Codex Ca1ixtinus. 
Pouť přestála i krvavé časy mezi 11. 
a 15. stoletím a patřila k nejdůleži-
tějším poutním cestám Evropy. Byly 
na ní budovány mosty, zpevňován 
povrch, zakládány ubytovny, klášte-
ry, kostely a špitály. Toto gigantické 
dílo bylo podporováno duchovními 
i šlechtou. Intenzivní stavební čin-
nost v románském slohu je charak-

teristická pro Svatojakubskou cestu 
a udělala z něj ve středověku společ-
ný evropský umělecký a architek-
tonický styl. Pouť do Santiaga tak 
hraje velkou roli při výchově a po-
znávání společné evropské identity.

Johann Wolfgang von Goethe 
napsal: „Evropa je zrozena na 
poutnictví a křesťanství je jeho 
mateřská řeč.”

Díky pouti prodělala křesťanská 
království na severu Španělska 
obrovský hospodářský a kulturní 
rozvoj; sv. Jakub je považován za 
svatého ochránce Španělska a pat-
ronem „Reconquisty“– znovunavrá-
cení Španělska do rukou křesťanů.

Všechny cesty z celé Evropy se 
spojují blízko španělského městeč-
ka Puente la Reina (Královnin most) 
v jednu jedinou, která je nazývána 
Camino Francés – Francouzská 
cesta, protože byla používána pře-
devším cizinci. V 16. století nadšení 
z cesty poněkud opadlo. Důvodem 

bylo jednak ukončení „Rekonquis-
ty“ a jednak orientace na jiné životní 
priority. V roce 1589, kdy hrozilo 
Santiagu vyplenění anglickým kor-
zárem Francisem Drakeem, byly 
relikvie sv. Jakuba ukryty a upadly 
téměř v zapomnění. Znovu byly 
odkryty až v roce 1879.

Ke znovuobnovení poutí do 
Santiaga došlo po roce 1985, kdy 
bylo město zapsáno UNESCEM 
mezi kulturní památky světového 
dědictví. V roce 1993 byla cesta 
prohlášena za „Le Ca1le Mayor de 
Español“ – „První cestu Španělska“ 
a v roce 1998 byly také čtyři nejdů-
ležitější francouzské cesty zapsány 
mezi světové kulturní dědictví. 

Důvody pouti 
Ve středověku se konala pouť 

hlavně z důvodu pokání, jako 
prosba za odpuštění, díkůvzdání, 
nalezení duševního klidu, nebo 
víry v uzdravení z různých nemo-
cí. A samozřejmě i z čisté touhy 
po dobrodružství. Ani poslední 
důvod nelze podceňovat, protože 
takováto pouť byla ve středověku 
prakticky jedinou možností, jak se 
vymanit z tehdejšího velmi přísně 
strukturovaného světa. Proto mají 
tehdejší i dnešní poutníci mnoho 
společného. Na cestě se navracejí 
k odnepaměti platným společen-
ským normám a také kulturním 
základům Evropy. Nynější poutě 
mají důvod náboženský, duchovní, 
kulturní i sportovní. Ale Svatoja-
kubská cesta není v žádném případě 
jen turistická cesta nebo snad závod-
ní trať. Je to hlavně cesta k poznání 
sebe sama.            -Archiv JM, PP- 

Svatojakubská cesta láká poutníky ze všech zemí už od středověku 

Hrob svatého Jakuba.                                                  Foto: Jiří Michlíček
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Dnes je taková doba…
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. 

(Dokončení z minulého čísla)
Mít děti je luxus…

Moc to stojí. Dříve se na děti doma šilo a spravovalo, dnes se všechno 
kupuje nové. Plenky se praly, dnes jsou na jedno použití. Kojencům a malým 
dětem se doma vařilo, dnes se kupuje umělá výživa (pokud matky nekojí, 
což je už od pravěku moderní a chvályhodné a ze všeho nejlacinější a nej-
pohodlnější). Práce s dětmi a kolem dětí se fakticky scvrkla na minimum. 
Naproti tomu však silně přebujela jiná tendence. Badatelé, kteří si říkají 
„univerzalisté“ a kteří sledují, co je na světě společného všem lidským 
kulturám, celkem spolehlivě ukázali, že jedním z podstatných znaků všech 
kultur (až zase na zákonité výjimky) je své děti krášlit, zdobit a víceméně 
se jimi chlubit. No, a to je zřejmě to, co je v pozadí za oněmi dnešními 
stížnostmi. Jenomže tato tendence přebujela tak moc, že se až obrátila 
proti existenci dětí samotných. 

Není to ovšem jen ta vnější paráda, ale dnes i ta nejrůznější módní vý-
stroj a výzbroj, od nových modelů kočárků až po horská a velehorská kola. 
A není to jen koupání v Máchově jezeře, ale naprosto nutné a nezbytné 
ozdravné pobyty batolat s rodiči (a pak ještě s babičkou a dědečkem) na 
Kanárských ostrovech – a ovšem zima v Alpách, jakmile se na lyžičky 
postaví. Pravda, něco to stojí – ale co by člověk pro děti (tj. pro to své jedno 
jediné) neudělal, když to přece tak nutně potřebují. Kterépak děti dnes 
pijí u nás vodu z vodovodu? (A vždycky mě napadne, zdali ti, kdo popíjejí 
coca colu, pomyslí také někdy na UNICEF, který shání každou korunu na 
pomoc dětem v Africe, aby se vůbec někdy k pitné vodě dostaly.) Dříve se 
naši mladí myli, dnes pod vlivem amerických seriálů nemít denně horkou 
sprchu (což je současně opatření proti stresu) by zajisté bylo nenormální. 
A víte kolik stojí dnešní naši mládež nezbytná kosmetika? 

Nevymlouvejme se na dobu! 
Nevymlouvejme se na tu dnešní takovou dobu a přiznejme si, že jde 

o hodnoty – a to kupodivu spíš o ty povrchní a nehluboké, jako je pohodlí, 
zábava, tělesný zjev, sex, vnější blahobyt, čili „mít“ a ne „být“. Nedivme 
se, že děti vyrůstající v takovémto vnějším (primitivním konzumním) bla-
hobytu stávají se nutně a zákonitě (primitivně a konzumně) náročnými. 
Co jiného jim zbývá, nemají-li úniku z této růžové blahobytné atmosféry, 
která postihuje jak širší okruh společenský, tak užší okruh rodinný. Ruka 
módy v takovémto prostředí, to je pořádný ocelový dravčí spár, i když se 
tváří jako hedvábná mazlivá pacička. A nečekejme, že reklama bude kázat 
skromnost, kam by přišla! 

Že by nebyly nějaké obranné prostředky? Ale jsou – jako ostatně 
vždycky, pokud hrozí nějaké nebezpečí! Když ubylo fyzické práce a sílu 
svalů začaly opravdu efektivně nahrazovat stroje, začal se rozvíjet sport 
a tělocvik (zase se mi připomíná náš Sokol jako celonárodní hnutí). Pak 
lidi začali masově běhat pro zdraví a chodit z Prahy do Prčice, namáhají 
se ve fi tcentrech, dřou se pro vlastní potěšení z fyzické námahy, vymýšlejí 
nové a nové sportovní disciplíny – někdy sice z narcistické touhy po tělesné 
kráse, ale většinou skutečně proto, že jim pohyb a práce a zátěž kostry 
a svalů prostě schází. Hledí to nějak uspokojivě nahradit. Ke cti přišlo 
programové otužování. Staví se bazény a chodí se plavat. V Americe už 
dost dávno přestali s kouřením. 

Je hodně rodin bezdětných, ne všechny ovšem z vědomého rozhodnutí. 
Je až příliš mnoho rodin s jedináčkem, a to už velkou většinou z vědomého 
rozhodnutí a s odvoláním na takovou dnešní dobu. Ale na tomto demografi c-
kém pozadí se najednou urodila celá řada velkých pěstounských rodin, které 
přijímají do své péče několik (někdy se nám psychologům zdá, že až příliš 
mnoho) cizích opuštěných dětí. Mnohdy i dětí s různým tělesným nebo psy-
chickým postižením. Nemohou si toho moc dovolit, ale berou to jako normál-
ní okolnost, jež samozřejmě doprovází jejich životní rozhodnutí. Starostí mají 
zajisté nemálo, jak jinak s tolika dětmi. Ale žije se jim kupodivu dobře – těm 
dospělým i těm dětem. Čas je tu naplněn vrchovatě a neméně vrchovatě jsou 
naplňovány i základní psychické potřeby jedněch i druhých. Vím, o čem je 
řeč – byl jsem u toho, jako ten legendární pan Povondra, vskutku od začátku. 

Vzpomínám, jak mi to vysvětlil už kdysi dávno jeden asi jedenáctiletý 
chlapec z rodiny, kam z batolecího dětského domova přijali malou opuště-
nou cikánečku, a to do adopce, protože tehdy ještě zrušení pěstounské péče 
trvalo. Stačila mu na to jedna věta, ale ta byla nad všechny možné učené 
řeči – však jsem si ji také zapamatoval na celý život. Povídá: „Víte, u nás 
doma je pěkně, my se máme všichni spolu rádi – a tak je tu vždycky ještě 
místo pro někoho dalšího.“ A pak řekněte, nejde-li o hodnoty! 

Ale tohle je zatím jen první stupeň. Ještě hlubší ponor do životních 
hodnot mají a více nám o tom dovedou povědět lidé, kteří vychovávají děti 
s vážným nebo velmi vážným mentálním postižením. Těm by měly naše 
sdělovací prostředky naslouchat! 

Když se tak na to lidské hemžení dívám z toho svého povondrovského 
nadhledu, mám zato, že teď o životních hodnotách vím přece jen trochu víc, 
než když jsem se v tom víru motal sám se svou rodinou. A tak mě napadá, 
co kdyby si někteří z těch, co se vymlouvají na takovou dnešní dobu, přece 
jen třeba dali ode mne říct? Co bych jim vlastně poradil? 

Víte co? Řekl bych: „Chcete-li mít děti (protože těm, kdo děti nechtějí 
mít, nemám, co bych poradil), pak mějte aspoň tři – kvůli těm dětem 
a konečně i kvůli sobě.“ Čas budete mít naplněný vrchovatě a méně budete 
myslet na zbytečnosti. A budete-li se mít všichni rádi vespolek jako v té 
pěstounské rodině, budete mít docela pěkný život – i v té dnešní době!  -jp-

Vzhledem k tomu, že se nám 
v redakci v poslední době sešlo 
několik autorských seriálů, budeme 
je zveřejňovat na střídačku. To zna-
mená, že pokračování nenaleznete 
v každém Velkomeziříčsku, ale ob 
jedno či dvě čísla. Jde o příspěvky: 
odborný Malý seriál lokální mine-
ralogie 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 zkrat-
kou -K-, dále o  rozverné Dopisy 
z Peru od Kláry Dvořákové z Pra-
hy, rodačky z Velkého Meziříčí; 
pak o naučný Cestopis z Hong 
Kongu Aleše Poláška z Tasova, 
a originální práci Věruše Pavliše 
na téma Světla v našem městě. Při-
pravujeme také povídání o životě 
kněze B. Buriana od autora Mi-

Seriály na (nepravidelné) pokračování 
loše Doležala z Českého rozhlasu.

Přehled seriálů
Pro lepší orientaci jsem zpraco-

vala takový malý přehled 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, 
13/2008. Příští v č. 15.

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, další v č. 13. Příští v č. 15.

Světla: První díl vyjde v čísle 14.
Iva Horká

Duchovní obnova s P. Kodetem
– příprava farnosti na 600. výročí města

Pátek 4. 4.
16.30 – mše sv. + zahájení obnovy 
17.30 – adorace 
18.00 – úvodní přednáška: Ježíš 
– můj Pán (povolání k učednictví)

Sobota 5. 4.
7.00 – mše sv. (pro ty, kdo chtějí 
tento den na mši a nemohou večer) 
9.00 – 1. přednáška: Překážky na 
cestě s Pánem
po ní příležitost ke sv. smíření 
15.00 – 2. přednáška: Jak žít 
s Bohem ve světě
po ní adorace (tichý výstav NSO) 
a příležitost ke sv. smíření 

17.00 – 3. přednáška: „Budete 
mými svědky“ (Sk 1, 8) 
18.00 – modlitba růžence
18.30 – mše sv.: Panna Maria učed-
nice. Autobus na tuto večerní mši 
svatou jede v 17.15 z Černé, v 17.20 
z Měřína a v 17.25 z Netína kolem 
Kochánova a Laviček. Druhý auto-
bus jede z Nového Města na Moravě 
přes Radostín a v 17.00 z Dolních 
Borů přes Vídeň a Mostiště.

Neděle 6. 4. 
Kázání při mších v 6.15 – 7.30 
– 8.45 a 10. 00 hodin. (Pokračo-
vání na straně 5).                  -jp-

Cestopis z Hong Kongu (2)
Hongkong – město kontrastů

(Pokračování z čísla 11)
Poblíž hotelu jsem zahlédl vchod do metra, které tvoří páteř celého 

dopravního systému. Je dovedeno k dokonalosti. Nedá se v něm totiž 
prakticky cestovat na černo. Před jízdou si musíte zakoupit jízdenku z au-
tomatu. Cílovou stanici zmáčknete na displeji, vložíte potřebné peníze 
a vypadne vám lístek. Ten při vstupu do metra necháte projet turniketem 
a vezmete s sebou. Při výstupu musíte udělat to samé. Pokud jste si za-
koupili lístek třeba jen pro jednu stanici, ale ujeli jste jich pět, turniket vás 
nepustí z metra a zavolá dozorčího stanice. Žije zde technická civilizace, 
tak čemu se divit. Příjemným překvapením je všude panující čistota bez 
poskvrny kreseb od sprejerů. Podotýkám, že to platí po celou dobu na 
všech mnou navštívených místech během pobytu. Z reproduktoru vagonu 
metra zní upozornění, že další zastávka je Tsim Sha Tsui. 

Vykročím s velkou rozvahou, v podzemní změti kilometrových cho-
deb a pohyblivých pásů hledám ten správný východ k přístavu Victoria 
Harbour. Údajně nejrušnější a také nejhlubší přirozený přístav světa. Tak 

a jsem venku. Jenže nikde žádné moře ani lodě. Za to široké ulice plné 
aut, davy lidí a nepřeberné množství rozmanitých tvarů a barev výško-
vých budov. Polostrov Kowloon a zejména jeho nejrušnější čtvrť Tsim 
Sha Tsui se „pyšní“ největší hustotou obyvatel na světě. A podle toho to 
také vypadá. Koncentrují se sem nejen obchody, úřady, restaurace, ale 
i turistická infrastruktura. Jako například Museum vesmíru, umění nebo 
historie. Po setmění se kowloonské ulice promění v nepřehlednou zářící 
přehlídku světelných reklam a barevných neonů pestrých výloh se zbožím. 
Není vždy jednoduché na první moment trefi t ten správný směr. Problém 
je dezorientace, cizí prostředí, vše doplněné o větší měřítko co do vzdá-
lenosti, tak i rozměrů staveb. Sahám po mapě v přesvědčení, že naleznu 
odpověď k naplánovanému místu. Zjištění je, že do přístaviště je to ještě 

pěkný kus chůze. A hlavně, výhled na moře pro lepší orientaci je uvězněn 
řadou budov, v čele s nevšední stavbou luxusního hotelu Peninsula z roku 
1928. Nabízí ten nejkrásnější výhled na ostrov Hong Kong, a proto je zde 
nejdražším hotelem pro hosty. Procházet se na širokých chodnících je 
vlastně utrpení, ulice přecpané lidmi často vytvářejí neproniknutelnou 
hradbu a předejít toulající se skupinku je mnohdy nemožné. Ještě o půl-
noci jsou ulice plné lidí. V dáli vidím Clock Tower. Věž s hodinami se 
tyčí jako upomínka na dávné časy, součástí dnes již neexistujícího nádraží 
železnice. Kdysi tu byla konečná pro cestující vlakem z Londýna do Číny. 
V mém případě orientační bod pro nedaleké kotviště lodí. Zbývá jen pro-
drat se davem kolemjdoucích mas lidí a jsem na místě. Čilé přístaviště plné 
hluku je rozděleno do několika úseků lodní přepravy. Převozy jsou hojně 
využívané a z pevniny na ostrov Hong Kong jezdí v intervalech několika 

minut. Ty nejfrekventovanější pro městské spojení mají řízení na obou 
stranách. Posádka prostě přejde na druhou stranu a může se pokračovat 
v plavbě. Dřevěné sedačky pro cestující mají pohyblivá opěradla, která si 
pasažéři překlopí na potřebnou stranu, a mohou tak sedět vždy ve směru 
plavby. Převozy jsou také jediný způsob, jak se dostat na mnohé okolní 
ostrůvky. Ovšem při pohledu na vedle kotvící zaoceánské výletní lodě 
o výšce dvanácti pater a délce přes 260 metrů vypadají tyto legendární 
zelenobílé trajekty společnosti Star Ferry jako hračky. Po zaplacení 2,50 
HKD vstupuji na otevřenou palubu pro vychutnání atmosféry oslňující 
scenérie třpytících se mrakodrapů na druhé straně mořské úžiny, které 
se tyčí jako až do nebe. Dnem i nocí zde podél pobřeží, proti světově 
proslulému panoramatu města, plují lodě ze všech koutů světa. Hongkong 
je tak důležité centrum mezinárodní lodní dopravy. Dieselové motory 
trajektu jedou naplno a přes vlny kladoucí značný odpor se blížím na 
jedno z devíti přístavních mol Central Pier Station.

Text a foto: Aleš Polášek (Příští díl v č. 15)

Prakticky přesně na trojmezí čili 
na hraničním bodě hned tří krajů 
– Vysočiny, Jihomoravského a Par-
dubického –, a tedy současně také 
tří okresů – Žďárska, Blanenska 
a Svitavska –, se mezi Rovečným 
a Olešnicí nacházejí vesnice Velké 
Tresné a Malé Tresné. Ze správní-
ho hlediska sice ještě spadají na 
Bystřicko a do okresu Žďár nad 
Sázavou, nicméně za jejich humny 
už začíná území okresu Blansko. Ve 
Velkém Tresném, ale také v okolí 
„blanenských“ obcí Olešnice 
a Kunštát se už v první polovině 19. 
století dolovala tuha neboli grafi t 
– což je, stejně jako diamant, nerost 
uhlíku, jenže rozdíl mezi oběma je 
jinak téměř ve všem vpravdě nebe-
tyčný; a to jak co do krystalické 
mřížkové struktury, odvislé od 
rozmístění a vazeb uhlíkových 
molekul, tak co do z toho vyplýva-
jící tvrdosti, vzhledu… no a nejvíc 
co do výskytu, vzácnosti a přede-
vším ceny, pochopitelně! Grafit 
je surovina, respektive materiál 
měkký, otíratelný (a proto vhodný 
k užití při psaní), elektricky vodivý, 
vhodný i pro technickou moderaci 
rychlých neutronů v některých 
typech jaderných reaktorů. Těžba 
na grafi tovém ložisku v Tresném 
probíhala s přestávkami od roku 
1829 až do roku 1966. Kromě toho 
se však menší doly na tutéž komodi-
tu nacházely například také u obce 
Křoví nedaleko Velké Bíteše. 
V roce 1829 byl dvěma podnika-
teli z Poličky otevřen v Tresném 
důl Václav – a necelého půl kilo-
metru od něj vybudoval jiný těžař 
šachtici jménem Attila. V blízkém 
okolí byla později založena štola 
Terezie a po ní i Marie; takže 
jako by tu vlastně obrátili pořadí 
jmen bývalé rakouské císařovny. 

Malý seriál lokální mineralogie (14)
Velké Tresné I (Pokr. z č. 11)

Ve druhé polovině předminulého 
století zde postupně vzniklo více 
dalších důlních děl: Žižka, po něm 
jeho „klony“ Žižka II a Žižka III, 
dále František, Boží dar, Františka 
a Anna, na počátku 20. století pak 
šachty Viktorie I, Viktorie II a Vik-
torie III + Karel. V té době tu pro-
sperovala fi rma Západomoravské 
tuhové doly M. Wejpustka, která 
dosáhla svého největšího rozkvětu 
roku 1925, kdy prostřednictvím 
nákupu nových strojních zařízení 
značně zmodernizovala dobývací 
metody a úpravu grafi tu. Ovšem 
už roku 1930 byl provoz zastaven, 
a to důsledkem všeobecné hos-
podářské krize. Veškeré zařízení 
bylo demontováno a rozprodáno 
– a z dolů se přestala odčerpávat 
(zde bohužel velmi hojná!) průsa-
ková a pramenná voda, takže se 
zcela zatopily. Hornická činnost 
zde byla obnovena až roku 1939, 
a to snad i v souvislosti s potřeba-
mi německého válečného průmyslu. 
Stabilně se však těžilo až do roku 
1947, a sice pod patronací národní-
ho podniku Moravské tuhové a rud-
né doly Šumperk, později se však 
celý areál stal součástí Rudných 
dolů Jeseník, a to jako jejich závod 
číslo 03. Ten však skončil těžební 
činnost v grafi tových dolech roku 
1966 a o dva roky později byly tyto 
zdejší doly úplně uzavřeny a zlikvi-
dovány. Vzápětí se tresenská „nula 
trojka“ RD Jeseník chtěla vrhnout 
na těžbu mramoru v opuštěných 
lomech u Nedvědice a Ujčova, ale 
nakonec zůstalo jen u geologicko-
-průzkumných prací; od celého 
podniku se vinou nerentability 
nakonec ustoupilo a závod 03 byl 
posléze zrušen.

Pokračování v čísle 15. 
Vladimír Pařil

Přístav Victoria Harbour a fascinující mrakodrapy ostrova Hong Kong 
v noční záři.

Náměstí Statue Square. Památník obětem obou světových válek na zele-
ném koberci v podobě na krátko střiženého trávníku.
Starobylá administrativní budova z roku 1912 mezi moderní zástavbou 
mrakodrapů.

Chater Garden další místo z mnoha zahrad a parků ostrova Hong Kong. 
Vpozadí hotel Ritz Carlton, AIG Tower a Hutchison House.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Na skok
do Městské knihovny Velké Meziříčí

Ach ano, zanedbávám vás, milý čtenáři, kterému oko rádo NA SKOK 
zbloudí ku zvěstem ze zdejší knihovny. Kaji se, stydím, omlouvám a sna-
žím se těmito řádky o nápravu. Protože však všichni víme, jak je to se 
zpytováním svědomí (krátký záchvat následovaný rychlým návratem do 
starých kolejí), raději vám bez otálení předestřu téměř kompletní celo-
roční plán aktivit, které jsou pouhou třešničkou na dortu (to je ale vlezlá 
a otřepaná fráze, viďte) našich základních (a bezesporu zásadních) kni-
hovnických služeb. Co má tedy návštěvníky krom knih, novin, časopisů, 
internetu a informací nalákat do našich tenat?

Výstavní kalendář již na přelomu roku nabídl Pohádkové vábení 168 
zmámeným zájemcům o práce žáků nižších ročníků Gymnázia Velké 
Meziříčí i jednodenní výstavu Region v knihovně pro 74 hostů Setkání 
nad knihou Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Taktéž únorová a opět gym-
naziální Trocha poezie nikoho nezabije je minulostí. Až do 11. 4. u nás 
víří Benátský karneval, který rozzářili pestrými barvami žáci zdejší 
základní umělecké školy. Jiná tamní třída nás potom od 22. 4. do 22. 5. 
pozve do Starověkého Řecka. Srpen bude patřit dílu Oldřicha Inochov-
ského, v říjnu očekávejte poněkud záhadnou výstavu Knihovna kam se 
podíváš!, na listopad se mohou těšit milovníci tvorby Heleny Berkové 
a na konci roku se snad ponejprv představí do třetice taktéž místní autorka 
paní Zikmundová. 

Již zmiňovaná akce Setkání nad knihou Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin byla uchystána pro uzavřenou společnost 17. ledna. Na 17. dubna 
v 17 hodin připravujeme naopak pro nejširší veřejnost Besedu nad knihou 
Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Do sálu zdejšího kina také vás zveme spolu 
s Vlastivědnou a genealogickou společností, Jupiter clubem a Informač-
ním centrem Velké Meziříčí. Rovněž spolupracujeme s gymnáziem, ZŠ 
Oslavická a ZŠ Sokolovská za podpory muzea i Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí na literární, fotografi cké a výtvarné soutěži Jakou barvu má 
naše město? Do všech výše psaných aktivit jsme vtaženi v rámci oslav 
600. výročí udělení plných městských práv našemu městu. Máme však 
také co nabídnout výhradně v naší režii: 

Autorské čtení a beseda s básníkem Pavlem J. Hejátkem, který 
k nám zavítá co dva roky ze Zahrádek u Náměště nad Oslavou, je dnes 
také pouze milou vzpomínkou. Anketa Magnesia Litera a burza vyřa-
zených dokumentů odezněla s posledním dnem březnovým. Během dubna 
chceme vyhlásit velkou soutěž Prvotiny a v květnu snad rozkvetete nad 
našim kvízem Láska je jen slovo. Léto bude provázeno korespondenční 
hrou Pozdrav z cest. Nový školní rok přinese vyhlášení akce Škola na-
ruby a soutěž o besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Říjnový 
Týden knihoven bude krom výstavy Knihovna kam se podíváš! nabízet 
také anketu Proč nechodím do knihovny?, druhou burzu a pro vítěze 
zatím blíže nespecifi kované soutěže povídání se zmiňovanou autorkou 
veleúspěšných dětských knížek. Konec měsíce ozvláštní setkání dob-
rovolných knihovníků všech místních knihoven, kterým poskytujeme 
odborný servis. Pokud nám nedojdou síly, předposlední měsíc v roce 
přinese Večer pod lampou a kvíz Proč?. V posledních dnech roku zo-
pakujeme vydařenou akci Mikuláš pro dospělé.

Naše plány bonusů pro návštěvníky zahrnuly také sestavení několika 
výběrových bibliografi í, vánoční receptář nebo přepracování webových 
stránek instituce. Pochopitelně též uveřejňování článků Na skok do 
Městské knihovny Velké Meziříčí (polepším se, polepším se, dozajista 
se polepším) a Vyberte si svého autora. Za zmínku stojí možnost bez-
platného odběru časopisu Grand Biblio, nebo nabídka literárních besed 
i knihovních lekcí. 

Jistě, některou z plánovaných aktivit nakonec neuskutečníme. Vždyť 
tady píši jen o tom ovoci na dezertu, nikoliv o práci, která není vidět, je-li 
vykonávána, a naopak přímo křičí, když se zanedbá. Ta všední, každo-
denní, kterou viním z toho, že první článek jsem vám uchystala až téměř 
po čtvrtletí. Ale já se kaji, stydím, omlouvám a pokusila jsem se těmito 
řádky o nápravu.                                                                               -van-

Po loňské stáži slovenských žáků 
Sdružené střední školy z Dolního 
Kubína na Střední škole řemesel 
a služeb ve Velkém Meziříčí v rám-
ci programu Leonardo se uskuteč-
nil ve dnech 27. 1.–16. 2. 2008 náš 
plánovaný pobyt na partnerské 
škole v Dolním Kubíně. Přijetí 
bylo velmi přátelské, prohlédli 
jsme si areál školy, kde jsme byli 
tři týdny ubytováni a zde společně 
se slovenskými žáky prožívali je-
jich každodenní pobyt ve škole, na 
internátě a na pracovišti. 

Z naší školy bylo vybráno 9 stu-
dentů oboru kuchař-číšník, autome-
chanik a 1. ročníku nástavbového 
studia podnikání, tedy obory, které 
jsou společné oběma školám.

Během pobytu jsme navštěvo-
vali teoretické vyučování, praxi 
v odborném výcviku na škole a ta-
ké praxi v různých provozovnách 
v Dolním Kubíně. Restaurační 
zařízení v hotelu Park a stylové 
zařízení Koliba byly určeny žákům 
oboru kuchař-číšník a podnikání.

V těchto prostorách jsme se se-
známili s typickými slovenskými 
jídly. Pro žáky oboru automecha-
nik a podnikatel byla určena praxe 
v nových servisech KIA, kde jsme 
se seznámili s opravami osobních 
aut této značky, která je vyráběna 
právě na Slovensku a u nás se s ní 
nesetkáme tak často. V servisech 
IMPA jsme mohli porovnat opravu 
automobilů zn. Škoda. V teoretic-
kém vyučování jsme srovnávali 
způsoby výuky na naší a slovenské 
škole, znalosti své a svých sloven-
ských vrstevníků, vybavenost obou 
škol a přístup pedagogů.

Velmi zajímavé pro nás žáky 
byla možnost seznámit se s kra-
jovými dovednostmi typickými 
pro Oravu, kde se zmíněná škola 
nachází. Naučili jsme se drátková-
ní sklenic a láhví, což bylo kdysi 

hlavní obživou celých rodin na 
Oravsku.

Děvčata se naučila vyrábět ze 
suchých kukuřičných lístků tzv. 
„šupolenky“, což jsou panenky ty-
pické pro Oravu, vyrobené právě ze 
„šustí. Při návštěvě oboru aranžér 
se děvčata naučila zdobit sklenice, 
které si potom přinesla domů jako 
důkaz toho, co se zde naučila.

Při pobytu na internátě jsme se 
společně se slovenskými spolužá-
ky zúčastňovali sportovních utká-
ní v Dolním Kubíně v tělocvičně 
střední školy, kde jsme hráli proti 
místním středoškolákům fotbal 
nebo fl orbal. Ve volném čase jsme 
podnikali se svými učitelkami 
procházky po okolí. I o víkendech 
bylo o nás dobře postaráno a byli 
jsme pracovníky školy seznamo-
váni s místní krásnou krajinou, 
pamětihodnostmi a zvyky. Na-
vštívili jsme Demänovské jesky-
ně, lyžařské středisko Chopok, 
Kubinskou hoľu, Západní Tatry 
– Rysy, Skanzen oravské dědiny, 
termální lázně, Oravskou přehra-
du a Liptovský Mikuláš. Při svých 
návštěvách Dolního Kubína jsme 
se seznámili s rodným domem 
P. O. Hviezdoslava, který zde má 
i své muzeum. Třítýdenní pobyt 
rychle uběhl a obohaceni o po-
znání nové kultury, přírody, zvyků 
a také školství jsme se vrátili do 
svých domovů.

Na závěr našeho příspěvku 
chceme poděkovat vedení obou 
škol za umožnění realizace tohoto 
projektu, který nás určitě obohatil, 
a pedagogickému doprovodu Bc. 
Vidlákové a Evě Mičkové.
Studenti SŠŘS Velké Meziříčí 
– Tomáš Břeň, Milan Bartůněk, 
Jaroslav Šišpela, Jiří Kaštan, To-
máš Němec, Veronika Václavíková, 
Dana Panáková, Tereza Syslová 

a Josef Doležal.

Základní organizace Českého svazu včelařů Velké Meziříčí sdružuje 
v regionu celkem 43 obce. Jednou z nich je i městys Měřín, kde se tamním 
včelařům podařil husarský kousek. Ve dnech 23.-26. března uskutečnili 
v prostorách budovy obecního úřadu pro místní obyvatele, především pro 
mládež, velmi zdařilou, historicky první včelařskou výstavu v Měříně.

Výstava obsahovala exponáty širokého rozsahu, jejich použití při práci 
se včelami, od těch nejjednodušších (kuřáky, odvíčkovací vidličky, rozpěr-
ky) až po současné moderní pomůcky (nerezový medomet, kompresorový 
vyvíječ aerosolu k léčení včelstev proti roztoči Varroa destruktor). Zají-
mavou expozicí byly potravinářské a kosmetické výrobky, jejichž zákla-
dem jsou včelí produkty – med, pyl, propolis, mateří kašička a vosk. Zde 
zaujalo pozornost zejména medové pečivo, které pro výstavu připravily 
ženy, kterým patří poděkování. To patří paní Hájkové z Měřína, paní uč. 
Trojanové ze Lhotek, paní Nožičkové a Křesťanové z Měřína. 

Nepřehlédnutelnou částí výstavy byl soubor v současné době nejpo-
užívanějších úlů, oplodňáčků, rojáků, tavidel vosku a medu s velkou 
řadou hygienických prostředků a pomůcek pro zdravý chov včelstev. 
Vůbec nejlákavějším exponátem byl prosklený úl osazený včelstvem 
s označenou matkou (královnou), který připravil a zapůjčil př. Halásek 
z Blízkova. Nechyběla dostupná literatura a odborné časopisy, ba ani 
mikroskop s exponátem Varroa destruktor, v současné době největším 
nepřítelem včel. 

Jménem celé naší základní organizace ČSV Velké Meziříčí patří po-
děkování hlavnímu organizátorovi této akce, př. A. Hájkovi, dále panu 
starostovi Měřína J. Servítovi i jeho spolupracovnicím z úřadu, kteří svou 
vstřícností, zájmem o výstavu a propůjčením prostor v budově obecního 
úřadu výstavní akci umožnili. Poděkování patří také všem místním vče-
lařům, kteří aktivně na výstavě spolupracovali.

A přání na závěr? Aby takových akcí bylo více. 
Za výbor ZO ČSV VM ing. Voltr

Na naší základní škole pracuje již několik let taneční kroužek. O své 
členy nemá nouzi. Cvičení s tanečními prvky na oblíbené písničky nás 
prostě baví. Každoročně se zúčastňujeme několika vystoupení a taneční 
soutěže, kterou pořádá DDM ve Žďáru nad Sázavou. V letošním roce jsme 
byli zvlášť úspěšní. Obě naše taneční družstva získala ve své kategorii 
pohár za 1. místo. Mladší děti tančily na skladbu „Malé kotě“ ve složení 
Tereza Drápelová, Veronika Polová, Alena Klímová, Eva Kudláčková, 
Klára Klimešová, Nikol Poláková, Daniel Pól a Martin Janda. Starší 
žáci předvedli svůj tanec na mix skladeb od skupiny Maxim Turbulenc. 
Byli to Anna Kudláčková, Renata Chalupová, Daniel Pól, Lucie Horká, 
Marie Uchytilová, Jana Chalupová, Kamila Zezulová, Jana Kubišová, 
Jana Holoubková a Klára Mejzlíková. Z prvních míst máme velkou radost 
a vítězům gratulujeme.

V naší škole však nejsou jen šikovní tanečníci, ale také zdatní šplhavci. 
Jako každoročně jsme byli i letos pozvaní na okrskovou soutěž ve šplhu 
do Velkého Meziříčí. I když se letošní termín soutěže kryl s termínem 
taneční soutěže, a také nás trošku trápila chřipka, podařilo se nám vy-
brat sedm borců, kteří nás v konkurenci ostatních ZŠ z Velkého Meziříčí 
a okolí velmi dobře reprezentovali. Za první třídu to byl Petr Pospíšil, 
z druháčků Ludmila Horká a Zdeněk Kafka, za třeťáky Eliška Panáčková 
a Jakub Drápela, za čtvrtý ročník Adéla Chevalierová a Josef Šíma. Tito 
žáci získali celkem šest medailových umístění, z toho třikrát 1. místo, 
dvakrát 2. místo a jedenkrát místo třetí. Všem medailistům blahopřejeme 
k jejich skvělým výkonům, organizátorům děkujeme za pozvání a těšíme 
se zase za rok na shledanou. 

Žáci a učitelky ZŠ v Mostištích 
(Více o naší škole na www.zsmostiste.cz)

Každým rokem na jaře čteme 
v jednom deníku o chození hrkačů 
ve Stránecké Zhoři. Ti nahrazují 
zvony, které na Zelený čtvrtek 
odletěly do Říma a vrací se až po 
vzkříšení na Bílou sobotu. V naší 
obci i jiných okolních obcházejí děti 
s hrkačkami také každým rokem, 
hrkačky jim nikdo nekoupil, mají 
svoje a nic za to nedostávají a cho-
dí hrkat celá léta. Už i v padesátých 
letech. Nikdy se u nás hrkat nepře-
stalo, tradice se udržují stále. 

Tak jako chození Tří králů, 
dětský karneval, Den matek, sraz 
důchodců, kladení věnců k pomní-
ku padlých začátkem června, tra-
diční pochod a lávku přes rybník, 
pouť (v sobotu před poutí mládež 
v krojích zve po vsi občany na 
pouť), tančení besedy, fotbal ženatí 
– svobodní. Před Vánocemi pořá-
dají vídeňské ženy a dívky krásnou 
vánoční výstavu pečiva, výzdobu 
domácnosti a krásné ruční práce. 

Myslím si, že o naší obci a mnoha 
jiných, kde se udržují tradice celá 
léta, je možné také napsat. Asi tak, 
jak to také napsaly vídeňské děti 
v loňském projektu školy v Borech, 
a sklidily velký úspěch. 
Má rodná vesnička název Vídeň 

Stáž žáků v Dolním Kubíně na Slovensku

ÚSPĚŠNÁ VČELAŘSKÁ
VÝSTAVA V MĚŘÍNĚ

Úspěchy školáků z Mostišť

I ve Vídni chodí hrkači, 
nejen ve Stránecké Zhoři

nosí. 
Kolem jsou políčka, rybníky 
a lesy.
Uprostřed vesnice rybníček ma-
ličký, 
v něm jsme se koupali, 
když jsme byly dětičky.
Obecní úřad, hřiště a obchod, 
každý rok na jaře turistický po-
chod. 
Mateřská školka, kulturák, kap-
lička. 
To všechno občanům nabízí ves-
nička. 
Snad rozletíme se do světa a 
budou na nás vlídní. 
Vždy kousek mého srdíčka 
zůstane v rodné Vídni. 

Čtenářka z Vídně

Hrkání 
ve Vídni 
má svoji 
dlouho-
letou 
tradici. 
Snímek 
zachycuje 
vídeň-
ské děti 
během 
hrkačky 
v loňském 
roce.

Foto: 
archiv 

čtenářky 
z Vídně

VELKOMEZIŘÍČSKO

Při té příležitosti odpověděl Otec 
Cyril Vojtěch na naše otázky: 
1. Co je to duchovní obnova? 

Duchovní obnovou většinou 
rozumíme jakési zastavení se ve 
svém životním rytmu a shonu, kdy 
si najdeme čas na zamyšlení se 
nad sebou, nad tím, 
jak žijeme – ať už 
ve vztazích s lidmi, 
tak také s Bohem. 
Většinou s pomocí 
nějakých duchovních 
přednášek a pomocí 
modlitby se snažíme 
naslouchat Bohu 
a srovnat svůj krok 
životní hodnoty s je-
ho vůlí v našem životě. Někdy se 
ten, kdo vede duchovní obnovu, 
pokusí dát jí určité téma. 
2. Jaké jste dal téma té letošní? 

Pro tuto naši krátkou duchovní 
obnovu jsem zvolil téma „Učed-
nictví“. Jinými slovy: Co to zna-
mená být dospělým křesťanem, 
a jak je možné dnes žít křesťansky 
v tomto světě. 
3. Jaké máte vzpomínky na vaše 
působení ve Velkém Meziříčí před 
více jak dvaceti lety?

Vzpomínky mám ty nejkrásnější, 
jaké může kněz mít na svoje bývalé 
působiště. Bylo to sice v době tota-
lity, a tím i nesvobody pro církev, 
ale možná i právě proto bylo mé 

Duchovní obnova
(dokončení ze strany 4)

působení plné dobrodružství a ta-
ké nadšení. Poznal jsem zde mnoho 
krásných a pokorných lidí i celých 
věřících rodin. Myslím, že se nám 
s milostí Boží společně podařilo 
nejedno dobré dílo. Působilo se mi 
mezi nimi velmi dobře a dnes s od-

stupem mohu říci, že 
jsem na farníky z Vel-
kého Meziříčí a okolí 
nikdy nezapomněl.
4. Co je vaší pracovní 
náplní nyní?

Jak asi víte, jsem 
řeholník – karmeli-
tán. Již pátým rokem 
jsem pověřen službou 
představeného svých 

bratří. Proto sídlím v Praze, ale 
poněvadž máme řeholní domy ješ-
tě v Kostelním Vydří a v Olomouci, 
jsem také často na cestách. Mimo 
svoji práci představeného dávám 
také duchovní cvičení – většinou 
kněžím a bohoslovcům, věnuji se 
službě duchovního doprovázení 
a modlitbám za uzdravení a osvo-
bození, něco málo přednáším na 
teologických fakultách a pracuji 
v našem Karmelitánském nakla-
datelství. Jsem se svým povoláním 
a v něm velmi spokojený, jen se mi 
občas zasteskne po létech, kdy jsem 
sloužil jako kněz ve farnosti, třeba 
právě ve Velkém Meziříčí. 

P. Jan Peňáz

Foto: archiv SŠŘS
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon a fax: 566 524 649 
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz, www.velkomeziricsko.cz

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

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-

TeST spol. s r. o. výrobce UL letadel
přijme do pracovního poměru

elektrikáře – nejlépe autoelektrikáře
(není podmínkou),

zámečníka – (nebo podobné profese)
pro montáž kovových dílů.

Kontakt J. Trutna 731 168 951.

Námestí 84, Velké Mezirící

LASER DELENÍ POPISOVÁNÍ GRAVÍROVÁNÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

strážníka Městské policie
s místem výkonu Velké Meziříčí
a odměňováním dle platných právních předpisů.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, 
● středoškolské vzdělání zakončené maturitou,
● bezúhonnost, 
● věk alespoň 21 let,
● tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávně-

ní podle z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozděj-
ších předpisů,

● řidičský průkaz skup. B.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-
ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 11. 4. 2008 do 
12.00 h na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám starosty ing. Fr. Bradáče
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

REALITNÍ KANCELÁŘ

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Zprostředkování prodeje a koupě
nemovitostí.

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.

Tel.: 566 523 869, mob.: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530

OCEŇOVÁNÍ

Vypracování posudků v ceně zjištěné 
pro koupi, darování a dědictví.

Vypracování posudků v ceně obvyklé 
pro hypotéky a stavební spořitelny.

Oceňování majetku pro veškeré účely.

Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

znalecký ústav

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí
www.nemoconsult.cz

nemoconsult@nemoconsult.cz

Zubní
pohotovost

5. 4. 2008
MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 
174, Svratka
6. 4. 2008
MUDr. Dagmar Chytrá, 
Tyršova 8. 55, Nové Město 
na Moravě

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Společnost Draka Kabely, s. r. o. hledá pracovníka na pozici:

Area sales manager
Požadavky:
– ukončené VŠ/SŠ vzdělání, 
– praxe v obchodním oddělení,
– znalost prodejních technik,
– schopnost týmové spolupráce a jednání se zákazníky,
– aktivní znalost AJ (komunikace se zákazníky i se zahraničními sester-

skými společnostmi).

Náplň práce:
– vyhledávání potencionálních zákazníků a společností,
– přijímání poptávek  a vypracovávání nabídky zákazníkům,
– spolupráce při přípravě obchodních smluv se zákazníky,
– spolupráce při vytváření plánů výroby včetně předpovědí,
– zodpovědnost za plnění sjednaných obchodních případů.

Nabízíme:
– stabilní zázemí mezinárodní společnosti,
– motivující fi nanční ohodnocení,
– práce v příjemném prostředí,
– možnost dalšího vzdělávání.

Zájemci zasílejte své životopisy na Personální oddělení společnosti
Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí

nebo na email adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.
Na základě písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

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

Referent ⁄ ka nákupu
Požadavky:

– ukončené středoškolské vzdělání, 
– praxe v obchodním/nákupním oddělení, 
– schopnost týmové spolupráce a jednání s dodavateli.
– Aj aktivní.

Náplň práce:
– uzavírání smluv, objednávání služeb, správa budov, PO,
– objednávání materiálů a obalů pro výrobu, režijních materiálů atd.,
– udržování a rozšiřování adresáře dodavatelů,
– vypracování poptávek na materiály, obaly, reklamní předměty,
– zpracování hodnocení dodavatelů.

Nabízíme:
– zázemí stabilní společnosti,
– výhodné platové podmínky,
– práce v příjemném prostředí,
– možnost vzdělávání,
– nástup možný ihned.

Zájemci zasílejte své životopisy na personální oddělení společnosti
Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí

nebo na email. adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.
Na základě písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

Technické služby VM s. r. o. se sídlem Třebíčská 655, Velké Meziříčí
přijmou na HPP administrativní(ho) pracovnici(íka) na pozici

mzdová(ý) účetní, personalistka(ta), část. fakturace

Požadavky:
– ukončené minimálně středoškolské vzdělání,
– práce na PC – kompletní zpracování mezd v programu WINFAS
 ▪ měsíční mzdy
 ▪ roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 ▪ daňové odvody
 ▪ sociální a zdravotní pojištění,
– schopnost vést kompletní personální agendu,
– základní znalosti WORD, EXCEL,
– základní znalost zákoníku práce,
– samostatnost, spolehlivost,
– znalost daňové problematiky ve mzdové oblasti,
– schopnost komunikace s kontrolními orgány, (fi nanční úřad, úřad práce, 

statistika, zdravotní pojišťovny, OSSZ, inspektorát BP),
– schopnost jednat s lidmi.
– praxe nutná!!!

Nabízíme:
– odpovídající fi nanční ohodnocení,
– 5 týdnů placené dovolené,
– pevná pracovní doba 5.30–14.00 h,
– příspěvek na stravování,
– příspěvek 500 Kč na penzijní nebo životní připojištění, 
– tuzemská podniková rekreace,
– roční odměny v závislosti na výsledku hospodaření,
– průběžná školení.

Nástup možný ihned.

Žádosti se stručným životopisem s důrazem na průběh dosavadní praxe
zasílejte na adresu Technických služeb nebo na e-mail ts@vm.cz
Bližší informace na telefonu 724 281 452,724 028 460.

Společnost CONSTRUCT A&D a. s.,
Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí
Výrobce mechanického zabezpečení pro automobily 
přijme: 

pracovníka do skladu materiálu
– příjem, výdej a evidence materiálu.
Požadujeme: zodpovědnost, pečlivost, práce s PC, vyučení 
– ve strojírenském oboru výhodou, oprávnění na vysokozdviž-
ný vozík výhodou.
Kontaktní osoba pro zájemce o tuto pozici: PhDr. Jiří Pavlík na tel. čísle: 
566 522 146 od 8 do 16 hodin.

Nástup možný ihned.

Požadavky: vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík – výhodou

Nabídky zasílejte na: 
adresu: Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., Průmyslová 2052, 
594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní osoba: p. Prášek, vedoucí výroby
e-mail: p.prasek@wvz.wigel.de. Tel.: 566 503 636.

Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
přijme

Obchodní fi rma působící již 12 let na trhu s použitými kovoobráběcími stroji

přijme pro kancelář ve Velkém Meziříčí 

obchodní asistentku.
Požadujeme – min. SŠ vzdělání, práce na PC, znalost Aj nebo Nj, 
znalost Rj výhodou, praxe v obchodní činnosti výhodou, výborné 
organizační a komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení.
Věk nerozhoduje.

Nabízíme – zajímavou práci v mladém kolektivu, vysoké fi nanční 
ohodnocení složené z pevné složky a provizí.

V případě zájmu zašlete váš životopis faxem na: 566 543 279
nebo e-mailem na: prace@strojezeman.cz.
www.strojezeman.cz

Montáž – voda – topení – plyn Montáž – voda – topení – plyn 
– Jan Robotka– Jan Robotka
Dále nabízíme také montáž a dodávku
tepelných čerpadel a solárních kolektorů.
Tel.: 731 168 911
 731 168 917
 739 080 011
www.robotka.cz
e-mail: info@ robotka.cz
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

www.hreality.com

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš dům.

volejte zdarma na:
800 555 602

Prodám
■ Pračku Romo se ždímačkou, 
dětské malé kolo od 3 do 8 let a 5 kg 
husího peří. Tel.: 776 148 930.
■ Prodám buchar, rok výroby 
1947, cena cca 15. 000 Kč, bližší 
informace na tel. 605 085 813.
■ Otočný televizní stolek s úlož-
ným prostorem, vyšší. Nutno vidět. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 774 212 374.
■ Kombinovanou chladničku zn. 
Perfekt RF 315 – obsah 314 dm3, 
z toho 87 dm3 mrazicí box, automa-
tické rozmrazování. Cena 2.000 Kč. 
Tel. 605 987 994.
■ Vepře 32 Kč/kg po domluvě mož-
no v půlkách. Tel.: 777 972 919.
■ Dvě kozičky k chovu, bezrohé 
i jednotlivě. Tel.: 732 237 312 po 
18. hodině.
■ Přebalovací pult, materiál olše, 
o rozměrech 900×600, úložný pro-
stor. Cena dohodou. Tel.: 604 706 991.
■ Okno plastové š 126× v. 149 
zlatý dub/bílá včetně žaluzií, cca 
3.000 Kč, el. sporák čtyřkomínkový 
včetně trouby v dobrém stavu, cca 
1.500 Kč, litinové radiátory 60×11, 
3×14 článků nové, cena dohodou. 
Foto na e-mail. Tel.: 732 844 531.
■ Litá kola 7½×17 ET 35; 5×100 
obutá, VW Golf 4, Octavia atd. 
Cena 7.000 Kč. Tel.: 775 279 404.
■ 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.
■ Plynový sporák, málo používa-
ný, el. jiskra. Tel.: 605 483 742.
■ 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.
■ Psací stůl do studentského poko-
je (lamino–javor). Levně. K tomu 
daruji kancelářskou židli. Tel.: 
777 101 702 po 16. h.
■ 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.
■ 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.
■ Brambory konzum a na sázení, 
odrůdy Dali a Adéla – kvalitní. 
Cena dohodou. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
■ Peugeot 106, 1998, obsah 
1 124 cm2, barva červená, třídveřo-
vý, zimní obutí. Elektrickou travní 
sekačku se sběrným košem – 800 Kč. 
Psací stroj 250 Kč. Tel.: 723 305 070.
■ Prodám demontovanou dřevo-
stavbu ze 70. let, půdorysný rozměr 
12×7,8 m, cena dohodou, spěchá, dále 
prodám 5 ks plechových radiátorů, 
cena dohodou. Tel.: 777 630 116.
Koupím 
■ 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.
■ Z pozůstalostí, chalup či půd 
odkoupím veškerý starý nábytek 
z tvrdého nebo měkkého dřeva do 
roku 1950. Dále nábytek z chromo-
vých ohýbaných trubek, stará rádia, 
hodiny, hračky, housle, porcelán, 
obrazy a jiné starožitné věci. Platba 
hotově, slušné jednání, odvoz zajiš-
těn. Tel.: 724 033 733, p. Adámek.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čel-

ním i bočním šněrováním – vyso-
ké, plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
■ Palivové dříví, prosím nabídně-
te. Tel.: 775 144 086.
Nemovitosti

■ Prodám dům v Měříně, součás-
tí chlév, 2 garáže a stodola, vhodný 
k podnikání, celková rekonstrukce 
nutná, informace na tel. 605 085 813.
■ Prodám RD 6+2 Horní Heřmani-
ce, větší pozemek. Tel.: 720 352 999. 
■ Velkou zemědělskou usedlost, 
dům, stodoly, dvůr, zahrada, 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 zahrady. 
Tel.: 737 543 726, 566 523 763.
■ Prodám byt 3+1 ve Vel. Meziříčí 
v os. vlast. Tel.: 608 834 060.
■ Prodám chalupu 1+1 k rekon-
str. v Martinicích za 300 tis. Tel.:
720 352 999.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
po celkové rekonstrukci v oblasti 
Čechovy sady. Cena 1.500 tis. Kč. 
Tel.: 604 605 513.
■ 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.
■ Prodám RD 6+1 H.Libochová 
po rekonstr. Tel.: 720 352 999.
■ Prodám zahradu v lokalitě 

Potoky o rozměru 467 m2. Zděná 
chata. Cena dohodou. Info na tel.: 
566 523 562. Zn. Spěchá.
■ Vyměním městský byt 3+1 v Br-
ně – Komárov za městský 3+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 776 226 575.
■ Koupím byt 2+kk nebo 2+1 do 
osobního vlastnictví, nejlépe po 
rekonstrukci, ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 776 720 322.
■ Prodám chalupu 3+1, 5 km od 
Vel. Meziříčí. Tel.: 608 834 060.
■ Prodám RD 2+1 v Třebelovi-
cích. Tel.: 720 352 999.

Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. No-
vosady. Tel.: 608 887 154.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Druž-
stevní ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
731 471 081.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, i dlouhodobě. Volejte po 
17 hodině. Tel.: 777 008 284.
■ 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.
■ Nabízím 4 volná místa Itálie – Ri-
ccione, termín 27. 6.–6. 7. 2008, 3× 
denně strava, odjezd i příjezd VM. 
Cena 5.630 Kč. Tel.: 723 305 070.

■ Zaběhl se americký sta-
fordšírský teriér, zlatý, slyšící 
na jméno Max. Jakékoliv in-
formace na tel. 776 669 939.

Skupina Premier zavítá do Pavlova
V pátek 4. dubna se po delší přestávce představí v kulturní domě 

v Pavlově známá Zlínská kapela Premier.
Kapela, která je známá megahitem Hrobař, Filip s Romanem z MTV 

nebo Hospodská a spoluprácí s moderátorkou Terezou Pergnerovou vám 
zahraje průřez toto nejlepšího od roku 1993 až po vydání nové desky, 
kterou se kapela chystá vydat v dubnu tohoto roku.

Jako host vystoupí kapela Tabák – revival Kabát z Ostravy.
www.premier-rock.cz
Akce potrvá od 20 do 2 hodin.                                                       -lm-

Regionální kolo Porty proběhne v sobotu 19. dubna od 14 hodin 
v Hříběcí u Horní Cerekve – sál hospody U Šimků. (Milan Lhotsky – tel. 
č. 606 792 077 zodpoví případné otázky soutěžících.) Po skončení soutěžní 
části asi od 19 hodin pak zahrají legendární brněnští Poutníci a písničkář 
Jindra Kejak. Soutěžící budou postupovat do Českého národního fi nále, 
které proběhne 27.–29. června v Řevnickém lesním divadle.           -duz-

Středisko ekologické výchovy vás zve na cestopisnou přednášku

Finsko – cesta za polární kruh,
ve čtvrtek 3. dubna 2008 v 17 hodin v budově střediska (Ostrůvek 2, 
Velké Meziříčí).
Putování největším a nejsevernějším národním parkem Evropy v údolí 
řeky Lemmenjoki. Přednášku doplněnou promítáním fotografi í povede 
Mgr. Markéta Navrátilová. 
Vstupné dobrovolné. 
Tuto akci podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Ewa Farna
vystoupí ve Velkém Meziříčí

Své vlastní turné chystá na jaro letošního roku Ewa Farna. Jedinou 
zastávkou na Vysočině bude koncert ve Velkém Meziříčí. Ten proběh-
ne v pátek 25. 4. v Jupiter clubu. Koncert začne v 18.30 a sál bude pro 
návštěvníky otevřen od 17 hodin. Vstupenky jsou v prodeji od 1. 3. za 
190 Kč, na místě pak za ně zaplatíte 230 Kč. Lze je zakoupit v obvyklých 
předprodejích, a to ve Velkém Meziříčí v prodejně eM Móda, Vrchovecká 
74, v prodejně Music Data, Sokolovská 250 a v síti Ticketstream. Další 
informace naleznete na www.hudebniraj.cz

Terminál Ticketpro
nyní v prodejně MusicData

V prodejně hudebních nástrojů MusicData ve Velkém Meziříčí je nyní 
v provozu prodejní terminál vstupenek sítě Ticketpro. Ticketpro je nej-
větší distributor vstupenek v ČR a nyní je vám ještě blíž. Ať už jde o akci 
hudební, sportovní nebo divadlo a kino. Nyní si u nás můžete zakoupit 
vstupenky např. na koncerty Simple Plan, Morcheeba, Judas Priest, Sco-
oter, Ewa Farna (koncert ve VM se koná 25. 4.), Wanastowi Vjecy nebo 
festivaly jako jsou Hip Hop Kemp, Hodokvas, Creamfi elds Central Europe 
a mnoho dalších. Těšíme se na vaši návštěvu.                                   -pp-

Výstavní sál městské knihovny do 11. dubna 2008

výstava prací žáků ZUŠ
-št-

Hledáme menší byt 
ve VM a okolí.

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

Volejte zdarma 800 100 576 
– vyplatíme i exekuci,

hypotéku!

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant,
odběr 5. dubna od 13 hodin.

Aleš Novotný, Hrbov 42. 
Tel.: 566 523 772.

Pronajmu nebytové prostory
k podnikání. V centru města 

o velikosti 60 m2.
Tel.: 775 647 604.

Spinning STUDIO

Provozovatel originálních spinning lekcí vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Přestože již působíme ve Velkém Meziříčí delší dobu, určitě jste 
nás ještě všichni nenavštívili. Věříme, že jeden z důvodů je i ten, 
že nevíte, co to vlastně spinning je a jak ho u nás provozujeme.

V sobotu 12. dubna ve 13 hodin odstartujeme čtyřhodinový 
maratón. Po dobu jeho trvání můžete přijít a podívat se, jak 
spinningová lekce probíhá a co obnáší a povzbudit naše jezdce. 

Třeba bude mezi nimi i někdo, koho znáte.
Zveme i naše stálé klienty, kteří se neodhodlali zúčastnit, nebo 

se na ně nedostalo.
Pro prvních 10 návštěvníků malý dárek. 

Kde? Módní odívání L. Křížová, Mlýnská 4, Velké Meziříčí
Kdy? Od 2. 4. 2008

+ bazar nábytku, sedaček
+ akce na duben – 15 % slevy
 na matrace a rošty

Najdete nás ve Studnicích, 
3 km od Budišova.
Otevírací doba: Po, St, Pá – 10 
– 11.30 a 13.30–17 h
Kontakt: 725 614 054

! ! !POZOR!!!
Půjčky

ze zajištěných
fi nančních zdrojů 
ve ŠVÝCARSKU

– díky nízkému kurzu 
nejnižší úroky v ČR!! !

Tel. +420 721 606 487

Žaluzie, sítě,

plovoucí podlahy, PVC.

Caha, Trnava 194
602 950 763

Amatérská divadelní skupina Křemen 
vás zve na divadelní komedii

Sobota 12. 4. 2008 v 19 hodin.
Katolický dům Křižanov, vstupné 50 Kč.

Příjem inzerce 
Inzerci přijímáme v pracovní dny 
od 8.00 do 15.30. Uzávěrka inzertní 
strany vždy v pátek ve 14 hodin.
Podmínky pro fi remní inzerci a dal-
ší informace obdržíte v redakci 
Velkomeziříčsko, Náměstí 17, Vel-
ké Meziříčí, tel. a fax: 566 524 649, 
732 203 787, e-mail: velko-
meziricsko@velkomeziricsko.cz, 
www.velkomeziricsko.cz -red-
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Čtvrtek 10. dubna 2008 v 19.30 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou

MICHAL PAVLÍČEK
host BÁRA BASIKOVÁ
Instrumentální hudba z Pavlíčkovy tvorby 
od STROMBOLI po BIG HEADS
Trio: Michal Pavlíček, Miloš Meier a Martin Ivan
Vstupné: přízemí 260 Kč, balkon 230 Kč

ZAJÍMAVÝ KONCERT

Představení mimo divadelní předplatné
Čtvrtek 24. dubna 2008 v 19.30 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sázavou
INTIMNÍ DIVADLO Bláhové Dáši uvádí novou hru 
EVE ENSLER, autorky úspěšných Monologů Vagíny

TĚLO
Tělo je volné pokračování Monologů Vagíny. Tentokrát o těle celém.
Eve Ensler v této hře opět přináší humorné a dojemné příběhy žen, které 
nás sráží na kolena.
,,Ženy, ať jsem je potkala v kterékoli části světa, nenávidí jistou část svého 
těla. A velkou část života stráví jeho opravováním.
A je to jedno, jestli to je v Pekingu, kde si nechají rozlámat nohy a přidat 
kus kosti, aby byly dlouhonohé, nebo v Iránu, kde si nechají rozlámat nos, 
aby vypadaly méně irácky, nebo v Japonsku, kde si nechají řezat šikmé 
oči. Proč? Aby nebyly šikmé.“ (Eve Ensler)
Hrají: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Míša Sajlerová
Režie: Irena Žantovská
Vstupné: přízemí 250 Kč, balkon 230 Kč.

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

ZŠ a MŠ Moravec, příspěvková organizace, pořádá 
ve čtvrtek 3. dubna 2008 od 9.30 hodin v budově 
základní školy pěveckou soutěž X FAKTOR Mo-
ravec. Na rozdíl od televizní verze usednou v porotě 
také žáci, kteří vyberou vítěze ze čtyř kategorií: děti 

MŠ, žáci 1 –3. ročníku, žáci 4.–5. ročníku a skupiny. 
V době, kdy se bude porota radit a soutěžící odpočí-
vat, zahrají žáci na hudební nástroje. Na závěr nás 
čeká slavnostní vyhlášení vítězů, předání diplomů 
a odměn.                            Text a foto: ZŠ Moravec

Především, že jde o jedno velké nedorozumění. 
Ať chceme, nebo nechceme – žijeme v konzumní společnosti, která se 

vyznačuje velkými zmatky a posunem hodnot, neznalosti kořenů evrop-
ské civilizace a v tomto případě také neznalosti velikonočního tajemství. 
Velký pátek není před Velikonocemi, jak píše autor zmíněného článku, 
ale přímo v centru velikonočního dění. Křesťané vstupují do svatého 
týdne Květnou nedělí. Svatý týden vrcholí velikonočním triduem (tří-
denním), které začíná Zeleným čtvrtkem a končí vigilií zmrtvýchvstání 
na Bílou sobotu. Velikonoční triduum je liturgicky chápáno jako jediný 
den – den, kdy se Syn Boží vydává dobrovolně eskalaci zla, aby je svojí 
smrtí porazil. Proto Velký pátek je takřka středem velikonočního tridua. 
Den, kdy Kristovo utrpení dosahuje vrcholu v jeho smrti na kříži. Křes-
ťané proto chápou tyto chvíle jako chvíle ticha a usebrání nad velikostí 
i hloubce a smyslu Ježíšova utrpení právě pod úhlem vlastního života, 
jeho posledních věcí, ale také jeho smyslu pro celé lidstvo. Aby člověk 
tohle mohl začít chápat – potřebuje ticho – nejen fyzické, ale i vnitřní. 
Festival – zvláště ten rockový – není vůbec o tichu. A jestli mluví autor 
o totalitě – pak festival by byl totalitou právě vůči občanům Netína, kte-
rých je převážná většina křesťanů. Totalita pak by mohla být chápána 
jako vnucování hluku do ticha Velikonoc. Proto je otázka uspořádání 
rockového festivalu na Velký pátek velkým nedorozuměním. A to není 
o středověkém, nebo novověkém myšlení. To je – když nic, tak alespoň 
o respektu a úctě vůči Bohu i lidem. 

Proto za sebe mohu jen vyjádřit dík zastupitelům obce za jejich rozhod-
nutí, které bylo plně svobodné, a tím i demokratické.             Jiří Vávra

Co říci k článku Inkvizice nebo totalita 
(z Velkomeziříčska č. 12) 

NOVÉ DIVADLO

Soutěž podobná X Faktoru proběhne v Moravci

FOTOGALERIE BŘEZNA

Unikátní operaci provedli lékaři z mostišťské nemocnice – Liboru Zema-
novi voperovali Brindleyho neurostimulátor. Díky němu může tento muž, 
který je upoután po havárii na vozík, ovládat močový měchýř, konečník 
a erekci. Při operaci i po ní musel pacient ležet hlavou dolů.

Libor Zeman měsíc po operaci v mostišťské nemocnici, a Vladimír 
Pištěcký (první pacient s neurostimulátorem) byl operován před 7 lety 
v Brně.

Tři sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem vyprodaly 14. 3. 2008 velký 
sál Jupiter clubu.

Na 200 řidičů bylo účastníky hromadné nehody na dálnici D1, k níž došlo 
20. března 2008 na 100. km. Dálnice byla od dopoledních až do večerních 
hodin zcela neprůjezdná.

Foto: 2× Iva Horká, Nemocnice sv. Zdislavy a Krajský úřad Jihlava.

VELKOMEZIŘÍČSKO

Před týdnem zde vyšel text 
Jiřího Dohnala a Zdeňka Šinkov-
ského Inkvizice nebo totalita, kde 
se oba pořadatelé tanečních zábav 
rozzlobili nad neuskutečněnou akcí 
v Netíně, kterou chtěli pořádat na 
Velký pátek. 

Stalo se to asi takhle: netínský 
kulturák je poměrně frekventovaný, 
právě co se týká tanečních zábav. 
Termíny jsou v podstatě obsazené 
na několik měsíců dopředu. Nikdo 
z obce si nevšimnul, že tato poměr-
ně rozsáhlá akce je právě napláno-
vaná na den, kdy je Velký pátek 
– i z toho důvodu, že Velikonoce 
letos připadly na nezvyklý čas. 

Až na základě dotazů (nikoliv 
nátlaku) občanů a krátkého, opět 
dotazovacího e-mailu pana děkana, 
které se sešly ve středu před Velkým 
pátkem, jsme o celé věci mluvili. 
Osm přítomných zastupitelů z de-
víti (mezi námi jsou jen dva lidovci 
– abych předešel dalšímu podezření) 
se dohodlo, že se pokusíme s pořa-
dateli najít nějaké kompromisní 
řešení. Protože jsme chápali, že je 
to opravdu na poslední chvíli, na-
bídli jsme pořadatelům v přátelské 
diskuzi, že v náhradním termínu ne-
budeme za kulturní dům požadovat 
nájemné. Pořadatelé s tím souhlasili. 

Proto mne překvapila ta rozhoř-
čená slova. Víte, moje motivace, 
proč jsem s tou dohodou s pořada-
teli souhlasil, je jednoduchá. Ne-
jsem nijak aktivním příslušníkem 
latinské církve, ale přesto Velký 
pátek chápu jako den nejhlubšího 
smutku a pokorného ticha v očeká-
vání dobré zvěsti. Dělat v tento den 
přímo v obci, která je významným 
poutním místem, jakoukoliv trach-
taci, je přinejmenším neuctivé. Je 
to stejné, jako pořádat ples v domě 
umrlcově. To je celé. 

Pokud budeme svobodu chápat 
jako bezbřehé ničení prastarých 
hodnot a nepokoru před čímkoliv, 
dojdeme tak akorát do háje. 

Pokud ale svobodu chápeme jako 
vzájemnou úctu křesťanů k rocke-
rům a naopak, můžeme snadno 
vytvářet nežlučovitou, nevzteklou 
a docela pohodovou společnost. 

Protože se tedy nekonala žádná 
totalita, ani inkvizice, křesťané 
a pan děkan nečinili nátlak a za-
stupitelstvo se pokusilo postupo-
vat přátelsky, očekávám, že oba 
pánové pořadatelé se za svá slova 
přinejmenším omluví. Tak se to 
totiž ve slušné společnosti dělá. 

Petros Martakidis, člen
Obecního zastupitelstva v Netíně

Jistě se nemýlím. Organizátoři 
této „kulturní akce“ jsou zřejmě 
lidé „zvláštního ražení“. Stalinova, 
Maova, Gottwaldova či soudruha 
Hitlera nebo Pol-pota. Stejná krev-
ní skupina. Taková krevní skupina. 
Naštěstí se našli lidé, kteří se ohra-
dili proti tak nestoudné provokaci. 
I člověk příliš nevěřící má úctu 
k víře a úctě, které jsou pro jiného 

posvátné. Nechce se mi ani náho-
dou s takovými bytostmi polemi-
zovat. Vždyť je to jen k odplivnutí. 
Věřím – a nejsem sám – že byste 
měli protestovat proti diskriminaci 
a kriminalizaci třeba sběru kovů na 
hřbitovech. Ale i jinde na místech 
veřejných. Co je v těch urnách, kří-
žích a jiných symbolech barevných 
kovů. Ti mrtví to jistě nepotřebují 
a kolik by se za to dalo pořídit 
třeba drog, cigaret či rumu. Tohle 
vezměte soudruzi či soukmenovci 
v úvahu a vysloužíte si také potlesk. 
Bohužel, sám vámi pohrdám. Bez 
pozdravu a úcty Václav. Adresu 
vám nedávám. Nechci z vašeho 
pera či úst slyšet vyslovit mé jméno. 

Pohrdám vámi

NÁZORY

Očekáváme omluvu
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FOTBAL – MLÁDEŽ

FC Žďas Žďár n. S. – FC VM 
0:4 (0:0)
Střelci: Kratochvíl 2, Dufek, Dvo-
řák T. (pk). Rozhodčí: Hitzger – Za-
dinová, Sojka. Sestava hostí: Pokor-
ný M. – Vyskočil, Dočkal A., Matě-
jek, Večeřa Z. (80. Soutor) – Dufek, 
Dvořák T., Budzinský, Smejkal L. 
(70. Kubiš) – Kučera (55. Večeřa J.), 
Kratochvíl (75. Horký J.)
Dlouho očekávané derby se 
odehrálo v neděli na nové umělé 
trávě ve Žďáru nad Sázavou. Byl 
to zápas tzv. „o šest bodů“, protože 
domácí byli téměř našimi sousedy 
v tabulce. Náš tým byl odhodlán 
brát jen vítězství, které nám dává 
šanci na záchranu v této soutěži. 
Od prvního hvizdu rozhodčí-
ho jsme převzali iniciativu. Hned 
v první minutě se dostal do šance 
rychlík Jarda Dufek, který po pěk-
ném míči za obranu poslal centr 
„pod sebe“ a byl z toho rohový 
kop, ze kterého šel po hlavičce 
Dvořáka míč těsně nad branku. Br-
zy nato dostal míč Kratochvíl, 
obešel dva obránce domácích, 
ale z rohu malého vápna netrefi l 
branku. V 16. minutě byl tentýž 
hráč faulován zezadu na hranici 
„velkého vápna“  a následný přímý 
kop napálil Adam Budzinský těs-
ně nad břevno. Ve 23. min. dobře 
vypíchl míč Kučera, všiml si vy-
běhnutého gólmana domácích, ale 
jeho střela šla těsně nad branku. 
Pak udeřil Žďár – Filippi prošel 
individuálně přes čtyři naše hráče, 
ale dobře vyběhnuvšího gólmana 
Pokorného nepřekonal. Poté kopa-
li domácí z rohu „velkého čtverce“ 
př ímý kop, míč prošel př íčně 
celým naším brankovištěm, ale 
naštěstí jej nikdo nezasáhl. Ve 36. 
minutě se znovu prosadil Kučera, 
když vystihl nepřesnou přihrávku 
obránců Žďáru, snažil se přehodit 
vyběhnuvšího gólmana, míč z jeho 
kopačky ale těsně minul prázdnou 
branku. Do konce první půle jsme 

sice byli iniciativnější, ale vážněji 
jsme domácí už neohrozili. 
Do druhého poločasu jsme na-
stoupili s cílem nedostat gól, více 
kombinovat po stranách a být 
důraznější ve velkém vápně. To se 
nám podařilo na jedničku. V 52. 
minutě se dostal do vyložené šance 
Dvořák, ale z prostoru penaltového 
bodu nedokázal prostřelit brankáře 
domácích. Nedlouho potom dobře 
„zapresoval“ Budzinský, vybojo-
val míč, poslal jej Kratochvílovi, 
ten si pohrál s obranou domácích 
a střelou pod padajícím brankářem 
poslal náš celek do vedení. Byla to 
branka nesmírně důležitá, která náš 
tým psychicky zvedla. V 65. min. 
vstřelil krásný gól opět Kratochvíl, 
když si po pěkném centru od Duf-
ka nechal míč padnout na zem 
a křížnou střelou do šibenice pře-
konal brankáře domácích. V tom-
to momentě byl náš celek už jasně 
lepším mužstvem na hřišti. Domácí 
jen nakopávali míče na osamocené 
útočníky, které dobře hlídali naši 
obránci. V 72. min. dostal pěk-
ný míč do běhu  Dufek,  pohrál 
si s domácím krajním obráncem 
a tvrdou střelou k levé tyči zvýšil 
naše vedení na třígólové. Naši hráči 
dobře kombinovali, snažili se střílet 
a aktivním „pressingem“ získávali 
míče. Vyskočil po takovémto zisku 
míče prošel pěkným sólem přes po-
lovinu hřiště až do „velkého vápna“, 
kde byl zezadu sražen. Následný 
nařízený pokutový kop proměnil 
v 80. minutě motor našeho muž-
stva Dvořák. Do konce utkání jsme 
byli aktivnější a měli míč pod kon-
trolou. Naši dorostenci zaslouží za 
předvedenou hru velkou pochvalu, 
byla to práce celého týmu včetně 
střídajících hráčů. Po psychické 
stránce je nesmírně důležité, že se 
nám podařilo zvítězit hned v tom-
to prvním jarním utkání a dává nám 
to velkou fotbalovou sílu do dalších 
bojů o záchranu v MSDD.    -sme-

FC Žďas Žďár n. S. – FC VM 
1:2 (1:1)
Střelci: Víška –  Mucha, Partl. 
Rozhodčí: Zadinová. Sestava hos-
tí: Simandl –  Partl, Kubec, Mucha 
O., Horký J. (73. Wasserbauer) 
– Kozuň – Hort, Smejkal E., Vítek 
(64. Pospíšil), Kaminaras – Liška 
(51. Kuřátko).
K prvnímu jarnímu diviznímu zá-
pasu zajížděl i náš mladší dorost na 
horkou půdu Žďáru nad Sázavou. 
Od úvodního hvizdu se naši kluci 
do soupeře opřeli a už ve třetí mi-
nutě mohli jít do vedení. Žďárští 
zaskočení naším herním projevem 
dělali jednu chybu za druhou a v 8. 
minutě jsme po rohu Šimona Hor-
ta konečně vsítili gól z hlavy kapi-
tána Ondry Muchy. Vysunutou hrou 
a nátlakem na polovině domácích 
jsme je nutili jen k nákopům 
a „ofsajdová past“ praktikovaná 
naší obranou fungovala perfektně. 
Sami jsme pálili jednu gólovou 
šanci za druhou (popisovat je by 
znamenalo vyjmenovat všechny 
hráče), samozřejmě pak na sebe 
nenechal dlouho čekat „trest za 
neproměňování“ z kopaček do-

mácích. Z autového vhazování 
posunuli křížnou přihrávkou za 
naši obranu na nabíhajícího Víšku, 
a ten v 31. minutě vyrovnal.
Do druhé půle jsme šli s odhodlá-
ním odvézt si plný bodový zisk po 
vzoru našich starších kolegů. S oba-
vou ze sílícího větru jsme „natáhli 
hru“, aby nás nepřekvapil některý 
z míčů letících za obranu, ale k na-
šemu překvapení Žďárští přestali 
úplně hrát. Kluci „zařadili pětku“ 
a změna skóre v náš prospěch byla 
jen otázkou času. K vidění by-
la střelba z každé pozice, několik 
dobře kopnutých rohů, které jen 
proletěly malým vápnem, ale kon-
covka nám nešla a nešla. Asi v 60. 
min se z lajny dostal E. Smejkal do 
„vápna“, kde jej obrana domácích 
jednoznačně zkosila, k pokutové-
mu kopu se postavil náš exekutor 
Zdeněk Partl a šli jsme do vede-
ní. Naši kluci dál bojovali a snažili 
se přidat ještě nějakou tu gólovou 
pojistku, ale skóre se už neměni-
lo. I mladší dorostenci zvládli der-
by jako „profíci“ a s hlavou nahoře 
jsme opouštěli novou „umělku“ 
Žďáru nad Sázavou.            -kub-

1. FC Jemnicko – FC VM 1:3 
(1:1)
Branky: Komínek 2, Drápela. 
Rozhodčí: Tesař. Sestava hostí. 
Sysel – Horký, Voneš, Pažourek, 
Vokurka – Chytka, Pospíšil, Rá-
ček, Drápela – Komínek, Benda L. 
Střídali: Chalupa, Benda M.
Hosté, kteří měli být jasnými favo-
rity, vstoupili do utkání náporem, 
vytvořili si několik slibných šancí, 
avšak jejich neschopnost a ne-
důslednost gól nepřinesla. A tak 
zákonitě přišlo „nedáš – dosta-
neš“. Domácí z ojedinělého proti-
útoku po chybě našeho gólmana 

otevřeli skóre. Šokující průběh zá-
pasu naše žáky nezaskočil, zvýšili 
aktivitu a vytvořili si další šance. 
Pouze Drápela dokázal tu svoji 
proměnit a stanovit poločasový 
stav na 1:1. 
Ve druhém poločase si hosté vy-
tvořili tlak a „zavřeli“ domácí na 
vlastní polovinu. Vypracovali si 
několik dobrých šancí a dvě doká-
zali Komínkem proměnit. Po závě-
rečném hvizdu rozhodčího Tesaře 
se hosté mohli radovat ze zisku tří 
bodů, nikoliv však z předvedeného 
výkonu, který by na jiného soupeře 
určitě nestačil.                         -kol-

Starší dorost

Mladší dorost

Mladší žáci A

HÁZENÁ – ŽÁCI

Divize mladší žáci
Sokol VM – Nové Veselí A 5:7, 
7:15 (5:7), nájezdy 10:9
Sokol VM – Nové Veselí B 7:7, 
15:16 (5:9), nájezdy 13:12
I přes snaživý výkon domácí herně 
nestačili na lídra tabulky a posléze 
ani na jeho „zálohu“. Pouze úspěšné 
proměnění samostatných nájezdů 
završilo z rukou brankáře Josefa 
Brabce v obou soubojích minimální 
bodový zisk.
Hráli: Brabec – Svoboda J. (15), 
Juránek (8), Horák (4), Janíček (4), 
Veselý (2), Svoboda F., Stupka T., 

Drápela, Lečbych. Trenér Šidlo.
Divize starší žáci

Sokol VM – Nové Veselí 18:37 
(9:15)
Domácí celek i přes značné potí-
že s hráčským kádrem nakonec 
odehrál bojovné utkání, a dokud 
mu stačily síly, kladl favoritovi 
odpor. Ve druhém poločase se již 
jasně projevila vyšší herní a fyzická 
úroveň vítězného celku.
Hráli: Krátký (4), Kubiš (4), Ju-
ránek (4), Pospíšil (2), Brabec (1), 
Svoboda (1), Horák (1), Veselý (1), 
Lečbych. Trenér Buchta.        -záv-

VOLEJBAL – ŽÁCI

Starší žáci nedokázali využít 
domácího prostředí

V neděli se v tělocvičně u kostela 
odehrál předposlední turnaj fi ná-
lové skupiny krajského přeboru 
starších žáků. Našim nadějím se 
bohužel nepodařilo využít domá-
cího prostředí a svým soupeřům 
nevzali ani set. Dlužno přiznat, že 
Matěj Uchytil trenéru Havlišovi 
chyběl (lyžařský kurz) více, než 
předpokládal. Vítězem turnaje se 
stali mladí volejbalisté z Chotěboře, 
kteří tímto vítězstvím udělali rázný 

krok k titulu krajského přeborníka. 
Naši hráči budou muset pro zisk 
třetí příčky v posledním turnaji 
porazit největšího konkurenta na 
medaili, Nové Město.
Výsledky: VM – Želetava 0:2, 
– Nové Město n. M. 0:2, – Cho-
těboř  0:2, Chotěboř – N. Město 
2:0, – Želetava 2:1, Želetava – N. 
Město 2:0. 
Sestava VM: Minář, Kašpar, Du-
ben, Novotný, Augusta, Vlček, 
Konečný

-kon-

Krajský přebor
Neděle 30. března:
Jiskra Humpolec A – Spartak 
VM A 3:5
Body za hosty: Bárta, Čtveráček 
a Mrazík po 1 b. - Mgr. Mejzlík, 
ing. Nedoma (C), Jan a Kučera po 
0,5 b. – Kopr 0 b.
Naši splnili úlohu papírových 
favoritů a celkem přesvědčivě 
vyhráli, a to nad desátým týmem 
dvanáctičlenné tabulky. Na výhru 
však jasně stál i Mgr. Mejzlík a ješ-
tě jasněji Kučera; ti ale později ze 
svých ambicí ustoupili a brali pouze 
remízy – Mgr. Mejzlík víceméně 
takticky, zatímco Kučera vícemé-
ně omylem. 
Po tomto předposledním, totiž 10. 
kole zůstává tým Spartak Velké 
Meziříčí A i nadále na druhém 
místě mezi všemi kluby krajského 
přeboru. Jeho bilance je vysoce ak-
tivní: 8 výher – 0 remíz – 2 prohry, 
skóre 52:28 a 24 hlavních bodů, což 
je vážně na pochvalu, na jedničku 
s hvězdičkou a koneckonců i na tu 
stále dokola omílanou a už totálně 
zprofanovanou třešničku na dortu 

celkového vítězství, a to navíc vy-
peckovanou. 
A tak zatímco Hliník se odstěhoval 
do Humpolce, body se stěhovaly 
z Humpolce – ku potěše našich. 

Velikonoční turnaj v Jihlavě
V luxusním prostředí jihlavského 
hotelu Gustav Mahler na Křížové 
ulici se v sobotu 29. 3. uskutečnil 
již XIV. ročník turnaje krajské po-
bočky ODS, který je koncipován jak 
velikonoční, respektive spíše jako 
„povelikonoční“. Hrálo se ve dvou 
místnostech bývalého klášterního 
refektáře, a sice švýcarským systé-
mem na 9 kol po 2× deseti minutách 
na partii. Ředitelem celé soutěže, 
jíž se zúčastnilo 84 zájemců, se stal 
sám krajský hejtman Miloš Vystr-
čil, patronem politik Erich Janderka 
a rozhodčími byli Rudolf Schlögl 
a ing. Viktor Žigo z pořadatelské 
ODS a z klubů Gambit a Gordic 
Jihlava. Na všechny účastníky se 
dostaly odstupňované, nicméně 
bohaté věcné ceny – a na své si 
přišlo i všech sedm přítomných 
reprezentantů Velkého Meziříčí 
a přilehlých obcí. 
Pořadí nejlepších:
 1. Lukáš Karásek

    Jiskra Havl. Brod
    8 b./41,5/53,5
 2. Jiří Tůma
    Sokol Chrudim 7 b./43,5/57,5
 3. Eva Kulovaná
    Gordic Jihlava 7 b./42,0/52,5
 4. Josef Bína
    Gordic Jihlava 7 b./41,5/53,0
 5. Vlastimil Karban
    SŠK Cejle 7 b./36,0/47,0 
Hráči z VM + okolí
 6. Josef Kratochvíl
    6,5 b./41,5/53,0
23. Tomáš Mrazík
    5,5 b./31,5/38,5
29. Josef Dvořák (Měřín)
    5 b./35,0/44,0
46. Milan Čtveráček
    4 b./35,0/44,5
48. Miloslav Kučera (Mostiště)
    4 b./34,0/44,5
54. Vít Kratochvíl 4 b./29,5/38,0
75. Dominik Dvořák (Měřín)
3 b./22,0/29,0
Výborný výkon podal a svou skvě-
lou formu tím prokázal mladý Kra-
tochvíl, který ovšem běžně hrává 
za oddíl TJ Náměšť nad Oslavou. 
Příští turnaje našich se odehrají 
v Brně (sobota 19. 4.) a v Lukách 
nad Jihlavou (sobota 26. 4.).    -vp-

Bory A – Bory B 7:2 (6:0)
Diváků 70. 
Střelce neuvádíme, ale branky byly 
zajímavé.
Po odložení okresní soutěže se za 
pěkného sluníčka a na perfektním 
trávníku za účasti všech hráčů se-
hrálo přátelské střetnutí v tréninko-
vém tempu borských jedenáctek. 
Zpočátku bylo střetnutí jasně ve 
znamení áčka a fotbalová pestrost 
se trochu vytrácela. Až se muž-
stva postupně přiměřeně hráčsky 
rozdělila, včetně 2× přesunutých 
brankářů, začal být fotbal divácky 
zajímavý a obě mužstva si dobře 
zatrénovala, když úpravu mužstev 
vedli oba trenéři. Je skoro škoda, 
že náhlá změna počasí neumožnila 
hrát doma v sobotu našemu béčku 
s Radostínem a v neděli dorostu 
v Dolní Rožínce a áčku v Roveč-
ném. Určitě všude byla v neděli také 
perfektní hřiště. Zda náhradní utká-
ní bude mít také takové podmínky 
teprve uvidíme.                  -ochr-

FOTBAL BORY

KUŽELKY
18. kolo

KK SCI Jihlava – SP VM A
2426:2415 ● 5:3
Birnbaum R. 419:425 Baloun
Chalupa 418:412 Lavický B.
Birnbaum S. 421:400 Badalík
Pospíchal 375:366 Krejska
Dočekal 421:422 Lavický J.
Vondra 372:390 Korydek
TJ Nové Město B – SP VM C
1831:1651 ● 6:0
Loučka  444:429 Weiss
Šebek 455:420 Šimek
Kopistka 469:402 Mátl J.
Hladík 463:400 Lavický
TJ Třebíč – SP VM 
1183:1070 ● 3:1
Hutař 391:394 Dýcha
Pešek 393:373 Mička
Caha 399:303 Žák

19. kolo

KK PSJ Jihlava C – SP VM A 
2436:2533 ● 1:7
Švehlík 383:418 Baloun
Pokorný 446:451 Lavický B.
Benedikt 421:406 Badalík
Korytová 415:423 Krejska
Strnad 374:425 Lavický J.
Pausa 397:410 Korydek
SP VM B – TJ Slavoj Žirovnice B
2617:2469 ● 6:2
Kováč 460:407 Šafránek
Janák 394:389 Izsofová
Indra 436:429 Rataj
Lavický J. 421:424 Ryšavý
Víteček 464:369 Kejval
Starý  442:451 Bureš 
SP VM C – TJ BOPO
1632:1461 ● 5:1
Weiss 426:309 Krutiš
Šimek 399:348 Brabencová
Kamenský 408:363 Pevný
Lavický 399:441 Kovařík 

 -mát-

ŠACHY

Konečná tabulka okresní soutěže 
skupiny B

1. Lhotky D 10 9 1    0 131:49 29

2. Bystřice n. P. Orel 10 8 1    1 122:58 27

3. Bory TJ 10 5 0    5    98:82 20

4. Vel. Meziříčí D 10 4 0    6    95:85 18

5. Dolní Heřmanice B 10 3 0    7    85:95 16

6. Uhřínov B 10 0 0 10     9:171 10

Konečná tabulka okresní soutěže 
sk. B. 

Lhotecké déčko postupuje do 
okresního přeboru 5. třídy.      -pl-

STOLNÍ TENIS
LHOTKY

1. dubnová vyjížďka na kole
DNE: sobota 12. 4. 2008 (jede se za jakéhokoliv počasí)

ZAČÁTEK: v 11.00 hodin před hlavním vchodem do zámku ve 
Velkém Meziříčí

TRASA: podle počasí, lehkým zpevněným terénem s vyjížďkou na 
Dědkovskou horu, cca 45 km
Jsou zváni všichni příznivci cyklistiky ve věku od 10 do 100 let, 
všech výkonnostních kategorií. Jede se na horském kole poklidným 
tempem.

Bližší informace na tel.: 603372045 nebo jkcyklo@seznam.cz 

Šestá třída posílena o několik hráčů 
sedmé třídy se zúčastnila turnaje 
ročníků 1996 a 1995 v Chocni 
v sobotu 22. 3. 2008.
Naši hráči sehráli vyrovnaná 
utkání a nestačili jen na favorita 
turnaje – celek Šumperku, který 
přijel na turnaj s většinou hráčů 

HOKEJOVÝ TURNAJ V CHOCNI
roč. 1995. K jejich poražení nám 
chybělo i štěstí když jsme po větši-
nu zápasu prohrávali jen o branku. 
Zápas ovlivnilo i to, že Střecha byl 
vyloučen do konce zápasu. 
HHK – Šumperk 4:6
Branky: Štěpánek, Marešová, Stře-
cha, Beránek P.

HHK – Nový Bydžov 1:0
Branka: Hloušek. Asistence: Kejda, 
Lainka
HHK – Choceň 5:2
Branky: Střecha 3, Lainka, Fis-
cher. Asistence: Střecha, Fischer, 
Štěpánek
Sestava: Brož, Matoušek – Sa-

laš, Kučera, 
Beránek J., 
Štěpánek 
– Hloušek, 
Střecha, Be-
ránek – Klí-
ma, Fischer, 
Lainka – Kej-
da, Drápela, 
Marešová

Pořadí
turnaje:

1. Šumperk
2. HHK Vel-
ké Meziříčí
3. Choceň
4. Nový Byd-
žov
Nejlepším 
útočníkem 
turnaje byl 
vyhlášen 
Filip Střecha 
z Velkého 
Meziříčí.    -js-

 1. Stavebniny 4077 1310 5387 336,69 32

 2. Kalíškáři 3799 1298 5097 318,56 24

 3. Nápoje 3783 1255 5038 314,88 24

 4. Ja68ger 3600 1349 4949 309,31 18

 5. Techn. služby 3657 1243 4900 306,25 18

 6. HB 3349 1145 4494 280,88 18

 7. Zelenina 3808 1148 4956 309,75 16

 8. Draka 3549 1142 4691 293,19 16

 9. K2 3349 1019 4368 273,00 16

10. Rekostav 3270 1160 4430 276,88 10

11. Chaos 3000 993 3993 249,56 8

12. Vizážisti 3009 1064 4073 254,56 6

13. Heřmanice 2756 834 3590 224,38 2

BOWLINGOVÁ
LIGA

Dorost st. + ml. A s Přerovem 10.15 
+ 12.30
Dorost B na umělé trávě s D. Ro-
žínkou 14.00

FOTBALOVÁ 
UTKÁNÍ DOMA
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KINO JUPITER CLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ – DUBEN 2008

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 Šteindle-
ra.
Michal se zúčastní oslavy na lesní 
chatě. Řízením osudu zůstane po 
skončení oslavy na chatě sám s dív-
kou Zitou, kterou vidí prvně v živo-
tě. I když není zrovna jeho typ, pod 
vlivem výjimečných okolností s ní 
prožije vášnivou noc. Vlivem lapá-
lie, která se jim stane, jsou nuceni 
spěchat zpět do města. Náhle jde 
sice „o život“, ale poněkud jiným 
způsobem a obráceně, 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 neče-
kané překážky a všechno se komplikuje víc, než zpočátku čekali. 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 – fi lmový klub
CARMEN
Film o nespoutané cikánce Carmen, která navzdory své váš-
nivosti 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 předsta-
vení. Taneční výraz vstupuje i do soukromého vztahu Josého a Carmen, 
tancem v pohybové stylizaci vyjadřují dialog, erotický vznět, něžné vy-
znání i prudký spor. Skrze tanec herci projevují emoce postav i své vlastní. 
Drama vášně a žárlivosti je vygradováno zrcadlovým zdvojením, které 
kamera Tea Escamilla vizualizuje souběžným záznamem na zrcadlové 
stěně ve zkušebním studiu. V hudbě rozpoznáváme úryvky z Bizetovy 
opery v osobité interpretaci významného kytaristy Paca de Lucíi, který je 
skladatelem fi lmové hudby i autorem aranžmá operních árií. Tak jako Ga-
des se svým souborem vytváří moderní pohybové parafráze lidových špa-
nělských tanců, těží de Lucía inspiraci z tradičního španělského fl amenca. 
Platí to o slavné Habaneře z Carmen v originálním Lucíově provedení, kte-
rou Saura inscenuje jako žertovnou oddechovou scénku herců o přestávce, 
nebo o strhujícím výjevu z tabákové továrny, kdy se dělnice mezi sebou 
porvou. Režie Carlos Saura. Film Španělska. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný. 
Vstupné: 40, 75 Kč 102 minut

Pátek 11., sobota 12. v 19,30 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Nový fi lm Filipa Renče. Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, 
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Majitel ces-
tovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty, získá zajímavou zakázku 
– sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, 
má, zdá se, velmi vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi 
za podivných okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu je téměř 
zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií dlouholetým 
traumatem a teď nadešla šance dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního 
dobrodružství svede dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, 
pro které je cesta jen zajímavým výletem. V následujících dnech si ovšem 
budou muset sáhnout nejen na dno fyzických sil, ale i vyjasnit si sami 
v sobě, co pro ně znamenají slova jako odvaha, férová hra, přátelství, láska 
i schopnost vyrovnat se s pravdou, ať je jakákoliv. Cesta plná vypjatých 
situací změní každému z posádky zcela zásadně pohled na život.V hlav-
ní roli J. Langmajer, F. Blažek, M. Krobot, L. Siposová, V. Jiráček, R. 
Aprodu. Thriller ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 92 minut

Úterý 15. v 19.30 hodin
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
Nespravedlivě odsouzenému Ben-
jaminu Barkerovi, který musí ve 
vězení na druhé straně světa strávit 
celých 15 let, se podaří uniknout do 
Londýna a je plně rozhodnutý po-
mstít svou rodinu i zmařené roky. 
V Londýně se setká se svou novou 
společnicí, paní Neville Lovetto-

vou, změní si identitu na Sweeneyho Todda a začne provozovat svou 
starou živnost – holičství. Jeho salón je těsně nad pekařským krámkem, 
kde paní Lovettová peče své masové bochánky. Todd se zaměří především 
na svého úhlavního nepřítele, soudce Turpina a jeho poskoka Bamforda, 
kteří jej nespravedlivě odsoudili. Když se na scéně objeví konkurenční 
holič, okázalý Ital Pirelli, Sweenyho identita je zásadním způsobem ohro-
žena a proto se rozhodne zprovodit jej jedním řezem břitvy ze světa. 
Zpočátku sice netuší, jak se zbavit těla, ale tento problém záhy vyřeší paní 
Lovettová, která vzniklou situaci bere jako východisko ze své svízelné 
situace. Její obchod upadá a proto začne masové bochánky plnit lidským 
masem. Masové bochánky paní Lovettové se záhy stanou londýnskou 
senzací, její obchody rostou a ona začne snít o životě respektované dámy. 
Sweeney však sní jen a jen o pomstě – ke škodě své i svého okolí… Režie 
Tim Burton.V hlavní roli Johnny Depp. Krimi, muzikál USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 116 minut

Středa 16. v 19.30 hodin
LOVEC DRAKŮ
Vždycky existuje způsob jak napravit chybu.
Afghánská metropole Kábul, sedmdesátá léta. Malý Hassan se svým 
tátou slouží u Amirova otce. Přes třídní rozdíly jsou oba stejně staří kluci 
velkými přáteli. Pak se ale Amir stane svědkem Hassanova znásilnění 
a paralyzován strachem nechá bandu násilníků brutální akt dokončit. 
Amirovy výčitky svědomí spolu s invazí sovětských vojsk do země oba 
chlapce navždy rozdělí. Zatímco Hassan zůstává v Afghánistánu, Amir 
s otcem utíká přes Pákistán do Spojených států. O pár let později je z Ami-
ra spisovatel, kterému právě vyšla první knížka. Oženil se s krásnou 
krajankou Sorayou, pochoval otce a absolvoval telefonát, který změnil 
jeho život. Z rodného Afghánistánu zavolal po letech starý rodinný pří-
tel a nabídnul mu vykoupení za dávné selhání. Amir se musí vrátit do 
země, teď ovládané Talibanem, a odvézt z ní malého syna přítele, kterého 
kdysi tak strašně zklamal. Pro mladíka vychovaného západní civilizací 
je i tohle hodně těžký úkol. Až na místě ale Amir zjistí, že aby ho mohl 
splnit, bude muset překonat svou civilizovanost, opatrnost, zbabělost, 
prostě překonat sám sebe.
Drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 127 minut

Pátek 18. v 19.30 hodin
A BUDE HŮŘ
Generační fi lm o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií 
a měšťáky.
Příběh konfl iktu Olina a jeho přátel se společností, která jim nemá co 
nabídnout, kromě pronásledování policií a snahy změnit je násilím 
k ideálu měšťáctví. 
Kniha …A bude hůř spisovatele Jana Pelce, se stala jedním z kultovních 
undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého 
režimu. I v současnosti oslovuje řadu čtenářů mladé generace. Drama 
ČR, mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 86 minut

Úterý 22. v 19.30 hodin, středa 23. v 17.30 hodin
10 000 PŘ. N. L.
Legenda. Bitva. První hrdina. Od 
režiséra fi lmu „Den nezávilosti 
a Den poté“.
Člen horského kmene, mladý lovec 
D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň 
svého srdce – krásnou dívku Evolet. 
Do vesnice jednoho dne vtrhnou ne-
známí nájezdníci a Evolet unesou. 
D’Leh se společně s tlupou nejod-
vážnějších lovců vydává po jejich 
stopách, rozhodnut jít třeba sám až 
na konec světa. Skupina nedobro-
volných hrdinů se při svém putová-
ní musí utkat s šavlozubými tygry, 
prehistorickými stvůrami i sami se 
sebou. Na konci cesty je navíc čeká 
setkání se Ztracenou civilizací. Bu-
doucnost prostých bojovníků spočívá v rukou představitele bohaté a silné 
kultury, jejíž pyramidy se dotýkají nebe. Hrdinové se musí semknout 
a utkat s bohem, který nemilosrdně zotročuje jejich lid… Dobrodružný 
fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 102 minut

Středa 23. ve 20 hodin
POKÁNÍ
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ Briony Tallisové 
odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vi-
nou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka 
Robbieho Turnera ze znásilnění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, který 
původně mířil na lékařskou fakultu, končí ve vězení. Toto obvinění ale ničí 
život i její sestře Cecilii, která Robbieho bezhlavě milovala. Když si záhy 
už o něco starší Briony uvědomí, co napáchala, je už pozdě. Cecilia zavrhla 
celou rodinu v čele s ní a odstěhovala se do Londýna, kde se živí jako zdra-
votní sestra. Robbie výměnou za zkrácení trestu narukoval do armády a ve 
Francii se snaží zastavit postupující Němce. Briony na cestě za vykoupením 
nastoupí do ošetřovatelského kurzu a díky utrpení, které kolem sebe den-
nodenně vidí, konečně dospívá. S tím souvisí i rozhodnutí postavit se svým 
dvěma obětem tváří v tvář a respektovat jakýkoli trest. Možná se tím očistí, 
možná to ale na vykoupení nebude stačit. Možná to ani nestihne, protože 
Londýn se připravuje na masivní bombardování. Možná všechny tři čeká 
úplně jiný konec. Drama Velké Británie, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 122 minut

Pátek 25., sobota 26. v 19.30 hodin
MONSTRUM
Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí.
Párty razantně končí, nastává panika… Thriller USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 84 minut

Dnes máte možnost navštívit v Jupiter clubu 
přednášku s Janou Smékalovou na téma

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! 

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
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Vzpomínka

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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

 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala

15. 4. přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová

12. 4. Netín
Info: www.renons.cz

 4. 4. Jemnice
 5. 4. Bohdalov 
11. 4. Třebíč – Béčko 
12. 4. Předín 
18. 4. Trstěnice 

Neděle 4. května 2008 v 19.30 hodin

Děj se odehrává ve 30. letech 
20. století v New Yorku. Hlavní 
zápletku tvoří dva hrdinové usi-
lující o jednu dívku. Ta se chce 
stát kabaretní hvězdou.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 180 Kč

Rezervace vstupenek od středy 
2. dubna 2008, prodej od pondělí 
14. dubna 2008

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

Klesla ruka, která ráda pracovala, 
zmlkla ústa, která slovy hladívala. 
Oči, které se tak jasně dívaly. 
na věčný spánek se vydaly. 

Dne 6. dubna vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

Vojtěch Pacal.                        Stále vzpomíná rodina. 

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí 
si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy obrazů 

Jarmily Dvořákové a Pavly Kamanové (sestry Rozmarínovy)

Čtvrtek 15. května 2008 v 19.30 hodin

Banánová velryba aneb One Woman show. Hu-
morné vyprávění příběhů ze života, televizního 
natáčení a spousta moudrých rad.

Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 270 Kč.

Rezervace vstupenek od středy 2. dubna 2008, 
prodej od pondělí 14. dubna 2008.

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

Odešel jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne, 
ale zapomenout na Tebe 
není tak snadné. 

Dne 31. března 2008 jsme vzpo-
mněli 17. výročí úmrtí pana 

Jiřího Zelinky 
ze Stránecké Zhoře. 

Vzpomínají děti s rodinami. 

Utichlo srdce, zůstal nám žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dnes, 2. dubna, by oslavil své 
80. narozeniny pan 

Jan Zezula 
z Oslavy. 
Stále vzpomínají manželka a synové 

s rodinou. 

Dne 5. dubna 2008 vzpomeneme 
nedožitých 80. narozenin pana 

Rudolfa Tesaře 
z Laviček. 

Stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. 

Pátek 23. května 2008 v 19 hodin

The Rangers team
Striptýzová show

s krásnými kostýmy, skvělou choreografi í pouze pro dámy!!!
Takže drahé polovičky nechte doma a pojďte si užít.

Stolová úprava!
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
Rezervace vstupenek od středy 2. dubna 2008,

prodej od pondělí 14. dubna 2008.
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.                                 -prog-

Pro někoho to může být pře-
kvapením – jak mohli „Billové“ 
vydržet tak dlouho to vražedné 
koncertní tempo, které před lety 
nasadili. Vydrželi a pokračují dál.

Rok 2007 byl pro kapelu velmi 
úspěšným rokem – vydali živé 
CD a DVD „Rock for people“ se 
záznamem vystoupení na jme-
novaném festivalu (CD je v sou-
časnosti platinové, DVD dokonce 
dvouplatinové), absolvovali 15 
letních vystoupení, 8 velkých ha-
lových koncertů v ČR s kapelami 
Levellers a Die Happy a turné 
v Rakousku, Švýcarsku, Belgii, 
Německu a Holandsku. Na konci 
roku získala kapela stříbrného sla-
víka v kategorii Skupina roku.

Letos začíná kapela Divokej Bill 
koncertovat na konci března. Vidět 
kapelu bude na domácích pódi-
ích vzácnější (počet vystoupení 
v České republice je oproti loňsku 
poloviční). Naopak do zahraničí se 
kapela chystá na turné na britské 
ostrovy, a dále pak na festivaly do 
Belgie, Polska, na Ukrajinu, do 
Anglie a na Slovensko. 

V dubnu 2008 proběhne 9 kon-
certů v kulturních domech – v první 
části s hostující anglickou kapelou 
Setha Lakemana (info viz níže), 
v druhé části s kapelou Liquére!

V květnu 2008 se spojí Divo-
kej Bill na 8 koncertů s kapelou 
Čechomor. Na pódiu se představí 
obě kapely v netradičním propojení 
a návštěvníci si budou moci vychut-
nat skladby obou kapel v pestrých 
muzikantských sestavách. Jinými 
slovy, kapely si budou na pódiu 
střídavě hostovat a možná nás če-
kají další překvapení.

Dne 7. června 2008 oslaví Divo-
kej Bill v domovských Úvalech své 
10. narozeniny na festivalu Ouval-
skej bigbít, kam si přizval kapely, se 
kterými se kdy koncertně propojil. 
Vystoupí: Čechomor, Tři sestry, 
Vypsaná fixa, UDG, Horkýže 
slíže, Prohrála v kartách, Tem-
peramento, Medvěd 009 a další.

Do jednoho dne se však všechny 
spřátelené kapely nevešly, a tak pro-
běhne 6. 9. 2008 na stejném místě 
– v Úvalech – druhá část oslavy za 
účasti Anety Langerové, kapel 
Wohnout, Žlutej pes, Cocotte 
Minute, Lety mimo, Roe Deer, 
Apple Juice a další.

Divokej Bill vystoupí 5. 4.
ve 21 hodin v Jupiter clubu

v roce 2008 oslaví deset let existence
Podzim 2008 proběhne ve 

znamení 10 koncertů v Anglii 
se Sethem Lakemanem, halové-
ho turné s kapelou Tři sestry po 
ČR (první půlka listopadu) a na 
konci roku 12 koncertů v Anglii 
s Levellers.

Divokej Bill navíc začíná pra-
covat na dalším řadovém albu. 
V březnu bude do TV nasazen nový 
klip na skladbu Prase, který by měl 
fanoušky upozornit na poslední vy-
dané CD a DVD z Rock for people. 
Tento singl již v současné chvíli 
fi guruje v rádiové TOP 100. Více 
informací na www.divokejbill.cz.

SETH LAKEMAN (UK)
Seth Lakeman, zpěvák a písnič-

kář z jihozápadní Anglie, vyráží do 
České republiky připraven potvrdit 
kritikou vysoce ceněnou kvalitu 
svých živých vystoupení a sou-
časně představit skladby z nového 
alba, které vyjde na podzim 2008. 
Sethovo čtvrté album bude násled-
níkem desky Freedom Fields z ro-
ku 2006, kterého se jen ve Velké 
Británii prodalo neuvěřitelných 
100 000 kusů. Seth na tomto albu 
staví především na svém tradičním 
vztahu k lidovým kultům, přičemž 
si ovšem nachází nové obecenstvo 
pro svou rytmickou a chytlavou ver-
zi osobitého indie-písničkářství. Na 
počátku roku 2007 byl Seth Lake-
man jmenován folkovým zpěvákem 
roku, deska Freedom Fields pak 
získala titul nejlepšího folkového 
alba roku na předávání cen pres-
tižního Rádia 2.   

 Pavel Pešek

JUPITER CLUB UVÁDÍ

10 let tvorby
Kulturní program:

Pavla Kamanová, Markéta Kadlecová a přátelé.

Neděle 6. dubna 2008 * výstavní síň Jupiter clubu * 10 hodin

Výstava je otevřena v pracovní dny 8 – 16 hodin,
neděle 9 – 12, 14 – 16 hodin. Potrvá do 25. dubna 2008.

Výherci soutěže o volné vstupenky 
na koncert skupiny Divokej Bill

V soutěži o volné vstupenky na vystoupení skupiny Divokej Bill v Ju-
piter clubu 5. 4. byli vylosováni tito tři výherci:

Marie Kostečková, Zdeněk Mucha ml., Renata Drápelová
Výhercům gratulujeme!                                                                  -red-

Děkujeme zaměstnancům Technických služeb Velké Meziříčí, zvláště 
Karlu Vidlákovi, za ochotu, obětavý přístup a pomoc při bruslení žáků 
Základní školy speciální a praktické školy Březejc. Těšíme se na další 
spolupráci.                                                                                          -mš-
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FOTBAL – DIVIZE

ŠACHY

SPORT TÉŽ NA STRANĚ 9.

BENFIKA

HANDICAP SPORT CLUB

Minulý týden od středy 26. 3. na na-
šem zimním stadionu proběhly zá-
pasy mezinárodního turnaje. Nej-
dříve se mužstva utkala ve vzájem-
ných utkáních s těmito výsledky.
* Crazy Ducks Lausanne (Švý-

carsko) – Les Boucaniers Tou-
lon (Francie) 9:3, – Moeller Ka-
liningrad (Rusko) 3:14, – ASG 
Argenteul Paris (Francie) 7:4, 
– Old Boys Velké Meziříčí (Čes-
ká rep.) 5:8, – SK Ledeč nad Sá-
zavou (Česká rep.) 6:1

* Ledeč – Toulon 7:1, – Kalinin-
grad 0:10, – Paříž  4:2, – V. Me-
ziříčí 1:3

* Toulon – Paris 4:7, – Kaliningrad 
3:15, – V. Meziříčí 5:8  

* Kaliningrad – Paris 16:1, – V. 
Meziříčí 8:1

* V. Meziříčí – Paris 5:4
Tabulka po základní části:

1. Kaliningrad 5 5 0 0 63:8 10
2. Velké Meziříčí 5 4 0 1 25:23 8
3. Lausanne 5 3 0 2 30:30 6
4. Ledeč nad Sáz. 5 2 0 3 13:22 4
5. Paříž 5 1 0 4 18:36 2
6. Toulon 5 0 0 5 16:46 0
V sobotních zápasech se mužstva 
utkala o konečné umístění:
o 5. místo Paříž – Toulon 4:2, o 3. 

MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ 
TURNAJ AMATÉRSKÝCH TÝMŮ

místo Lausanne – Ledeč nad Sá-
zavou 4:2
Finále: Old Boys Velké Meziříčí 
– Moeller Kaliningrad 4:8 (1:1, 
1:6, 2:1)
Branky: Jurek L., Peterka M., Ha-
máček J., Novák V. – Smirnov 2, 
Sachanov 2, Prokopenko, Gavri-
lov, Savejlev a Durov. Sestava Old 
Boys VM: brankář Smejkal, obrán-
ci: Mejzlík F., Peterka J., Pavlas P., 
Vidlák K., Peterka M., Jeřábek A., 
Kadela E. ml., útočníci: Kadela E. 
st., Zachoval V., Sobotka P., Bíbr 
R., Jurek L., Babák D., Hamáček J., 
Novák V., Kadela R. Trenéři: Hor-
ký M., Švihálek L. Rozhodčí: Mo-
lek A. – Horký A., Todorov P. Di-
váků: 350.
Do fi nále se k výbornému ruské-
mu týmu překvapivě kvalifi koval 
tým Velkého Meziříčí. Podstatně 
věkově starší domácí tým díky 
nesmírné bojovnosti a nasazení 
byl hostům důstojným soupeřem 
a oba týmy si po utkání vysloužily 
zasloužený potlesk solidně zaplně-
ných tribun.
O podrobnostech k turnaji se dočte-
te v příštím čísle.  
Dnes čtěte též na straně 1.    -org-   

V domácích duelech uspěly pouze 
mladší dorostenky. V prvoligové 
předehrávce po výborném kolek-
tivním výkonu zdolaly úřadujícího 
mistra ČR – hráčky ostravského Zá-
břehu. Žákovská družstva, doros-
tenci ani muži v okresních derby 
nestačili na hráče Nového Veselí.

II. liga muži
Nové Veselí – Sokol VM 33:20 
(14:12)
V okresním derby vydrželi Velko-
meziříčští vzdorovat pouze první 
poločas. Za výrazné divácké pod-
pory se hrál v první části více než 
vyrovnaný duel. Oba kolektivy 
vycházely z důrazné defenzivy 
a v útočné části preferovaly hru 
spojek. Po změně stran náš celek 
hodně ztratil na úderné síle, začal 
častěji chybovat. To byla „voda na 
mlýn“ soupeři, který si brankami 
z rychlých protiútoků vytvořil roz-
hodující náskok a s přehledem pak 
dovedl duel do vítězného konce. 
7 m – hody 6/4:5/5, vyloučení 6:8.
Hráli: Stoklasa, Kotík – Šidlo (9/5), 
Večeřa (3), Chlubna (2), Živčic (2), 
Kříbala Pa.(2), Kaštan P. (1), Raus 
(1), Kříbala Ma., Necid, Konečný, 
Fischer. Trenéři Raus, Vaverka.

II. liga starší dorostenci
Nové Veselí – Sokol VM 39:25 
(24:16)
Domácí začali duel soupeřů boju-
jících o čelo druholigové tabulky 
lépe. Těžili z dobře organizova-
né obrany a nápaditých útočných 
akcí. Velkomeziříčští postrádali 
i díky zranění několika hráčů větší 
tlak z postů spojek, tentokrát i čas-
těji chybovali v rozehrávce. Domá-
cí celek trestal nepřesnosti a snad-
no pak skóroval z rychlých brejků. 
Po změně stran Veselští ještě více 
zpevnili obrannou hráz a rychlý-
mi kontry nekompromisně trestali 
naše útočné nepřesnosti. Po záslu-
ze si pak připsali v celkovém vyjá-
dření výrazné vítězství. 7 m – hody 
6/6:3/3, vyloučení 5:6.
Hráli: Kotík, Poul – Fischer (8/3), 
Večeřa (7), Konečný (5), Kříbala 
Ma. (4), Rosa (1), Necid, Strašák, 
Kaštan J. Trenér Vaverka.

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Ostrava Zá-
břeh 28:27 (14:14)
I přes peripetie s dopravou soupeře 
do místa konání začalo utkání s mír-
ným zpožděním. Domácí celek vlétl 
do utkání s vervou. Díky skálopev-
né obraně držel Ostravské v dosta-
tečné vzdálenosti od branky. Rychlé 
a přesně zakončené brejky s obrov-
skou chutí hrající Nikoly Rousové 

vynesly tříbrankové vedení (6:3). 
Soupeřky zakřiknuté naší účelnou 
hrou a zejména důraznou defenzi-
vou se v polovině první části přeci 
jenom dostaly z letargie a dokáza-
ly do konce prvního dění postupně 
srovnat brankový poměr. Po změ-
ně stran velkomeziříčský kolek-
tiv předvedl zřejmě nejlepší jarní 
výkon. Sice si neodpustil „slabší“ 
chvilku. Ovšem výborná defenziv-
ní činnost Diany Svobodové, Zuza-
ny Kotíkové, útočné průniky Moni-
ky Kratochvílové a především neví-
dané nasazení, bojovnost a vůle po 
vítězství ostatních spoluhráček do-
kázala odolat ataku soupeřek. V zá-
věru jsme potrestali několik nepřes-
ností soupeřek při zakončení a oto-
čili nepříznivý stav. Úspěšnou kon-
covkou jsme si vytvořili více než na-
dějný náskok (20:22, 27:23). Finální 
fáze dramatického souboje byla ga-
lapředstavením jednoznačně nejlep-
ší hráčky na hřišti – Anny Gebre 
Selassie. Svým výkonem dokázala 
ostatní hráčky strhnout a motivo-
vat. Ostravský celek sice v posled-
ní minutě poměrně lehce vyrovnal 
brankový poměr, leč naše poslední 
útočná akce byla přerušena faulem 
při střelbě a následoval sedmimetro-
vý hod. Úspěšná trefa Aničky byla 
třešničkou na dortu a byla vítěznou 
odměnou celého kolektivu za před-
vedený výkon. 7 m – hody 5/4:6/5, 
vyloučení 3:4, navíc hosté ČK.
Hrály: Babáčková – Gebre Selassie 
(11/3), Rousová (8), Kratochvílová 
(7/1), Svobodová D. (1), Salašová 
(1), Kotíková Z., Novotná, Bárto-
vá, Valentová, Invaldová. Trenéři 
ing. Záviška, Svoboda.

Tabulka:
I. liga mladší dorostenky

 1. HC Zlín 14 12 0    2 376:281 24

 2. TJ Sokol Poruba 13 12 0    1 367:277 24

 3. TJ Spartak Třebíč 14 11 0    3 401:311 22

 4. TJ Sok. Ostrava Zábřeh 14    8 0    6 405:344 16

 5. TJ Jiskra Otrokovice 13    7 0    6 335:316 14

 6. SHK ZFP Kunovice 14    6 0    8 354:369 12

 7. DHK Zora Olomouc 14    6 0    8 353:379 12

 8. TJ Sokol Vel. Meziříčí 14    6 0    8 302:403 12

 9. TJ Sokol Karviná 14    5 0    9 276:303 10

10. SK HC Žel. Veselí n. M. 14    3 0 11 310:337    6

11. TJ Tatran Bohunice 14    0 0 14 246:405    0

POZVÁNKA do haly za Světlou:
Sobota 5. dubna
9.00 I. liga mladší dorostenky Ku-
novice, 11.00 II. liga starší doros-
tenci Velká Bystřice,
od 13.00 se v důležitém boji o zá-
chranu I. ligy velkomeziříčské 
ženy utkají s celkem TJ Loko-
motiva Cheb, 15.00 II. liga muži 
Tišnov, 16.45 divize mladší žáci 
Tišnov, 18.00 divize starší žáci 
Tišnov.                                   -záv-

Moravskoslezská divize sk. D
FC VM – Hrušovany 1:0 (0:0)
Branka: Průša (62. z tr. kopu). Roz-
hodčí Fridrichovský, Kučerík, Petr 
ml., ž. k. Průša (35.) – Koch (53.), 
Mlátilík (86.) Konvalinka (87.), bez 
č. k., 481. Sestava FC VM: Invald 
– Z. Mucha, Galia, P. Mucha, J. 
Krejčí – Hort, L. Němec (60. Ne-
tolický), Průša (70. P. Krejčí), F. 
Pokorný, Loup – Staněk (90. Lad. 
Střecha). Hosté od prvních minut 
dávali najevo, že předchozí remí-
za s Hulínem nebyla náhodná a na-
značovali, že přes podstatný rozdíl 
v umístění budou tvrdým oříškem. 
Už ve 4. při prudkém centru Hru-
šovan musel předvést ostrý zákrok 
Invald a přes uzemní převahu v ná-
sledujících minutách hosté své pro-
tějšky stačili včas napadat, houžev-
natě bránili a Velmez se tak k niče-
mu pořádnému nedostal. Navíc se 
domácí hodně tlačili středem a tam 
byl hrušovanský val neprostupný. 
Až ve 32. dostal nabíhající Hort 
míč do křídelního prostoru, vni-
kl do pokutového území, ale tváří 
v tvář Holíkovi v brance soupeřů se 
neprosadil. Hosté odpověděli roho-
vým kopem, Holcman vyskočil nej-
výš, mířil však příliš vysoko. Ještě 
před poločasem si domácí vykole-
dovali tr. kop z rohu šestnáctky, ale 
Hrušovany svého soka nepřelstily. 
Hned po pauze Hort s Loupem za-
stihli obranu hostů nepřipravenou, 
jenže Staňkův volej po Loupově 
centru svůj cíl nenašel. Hosté ve 
sporadických protiútocích příliš 

nebezpeční nebyli. Hrozili spíše 
ze standardních situací v 57. a 59., 
kdy Cupák opět hlavičkoval nad. 
Domácí publikum se konečně do-
čkalo v 62. Po faulu na Staňka těs-
ně před šestnáctkou si míč na místo 
přestupku postavil Průša a své spo-
luhráče a trenéry nezklamal. Po ve-
doucí brance Velmez, který se ne-
mohl pořádně dostat do hry, ožil. 
Bylo to způsobeno i tím, že Hrušo-
vany nemající už co ztratit, otevře-
ly hru a ani Invald bez práce nebyl. 
V 72. při jediné gólové šanci hostů 
dokonce Nekudova prudká střela 
zazvonila o tyč. Naproti tomu měl 
Staněk po Loupově tr. kopu v 72., 
Hortově centru v 88. a přesné pří-
hře P. Krejčího v 90. možnost na-
výšit svůj střelecký účet, ale ten-
tokrát nebyl ve své kůži. Hrušova-
ny bojovaly až do poslední minuty 
prodloužení, ale Velmez si vydřený 
tříbodový zisk pohlídal.        -ber-
 1. Hulín 18 11 7    0 42:16 40

 2. Blansko 18 13 1    4 39:19 40

 3. Velké Meziříčí 18 11  4    3 32:26 37

 4. Žďár n Sáz. 18    9 5    4 40:29 32

 5. Konice 18    8 3    7 34:26 27

 6. Třebíč 18    7 4    7 30:28 25

 7. Vikt. Otrokovice 18    7 2    9 30:31 23

 8. Rousínov 18    6 5    7 22:27 23

 9. Líšeň 18    6 4    8 29:26 22

10. Protivanov 18    6 3    9 23:27 21

11. Vyškov 17    5 5    7 27:23 20

12. Boskovice 18    5 4    9 28:39 19

13. Rájec-Jestřebí 18    4 6    8 21:28 18

14. Havl. Brod 18    4 6    8 23:34 18

15. Židenice 17    3 6    8 16:30 15

16. Hrušovany 18    3 5 10 24:51 14

FC VM – FC Čáslavice-Sádek 
2:0 (2:0)
Střelci: 15. Kružík, 31. Pokorný 
J. Rozhodčí: Kuchyňa – Petřivý, 
Staněk Jos. Delegát: Šoukal. Se-
stava domácích: Kučera – Invald 
D., Kružík, Střecha Lad., Halámek 
– Jedlička, Ambrož, Smejkal, Jaša 
(55. Netolický) – Trnka (70. Stře-
cha Lud.), Pokorný J. (86. Beran). 
Diváků: 100.
Před početnou diváckou kulisou 
měli hráči naší rezervy o důvod 
víc v úvodním mistrovském utká-
ní uspět. Hned od úvodních minut 
zatlačili hosty na jejich polovinu 
a pustili se do dobývání jejich sva-
tyně. Hosté nastoupili s defenzivní 
taktikou a zmohli se jen na náznaky 
protiútoků, převážně hraných přes 
jejich klíčového hráče Šimka, naše 
bezchybně fungující obrana je však 
vždy dokázala zpacifi kovat. Primár-
ně se tlačila dopředu Benfi ka a by-
la za to po zásluze odměněna i gó-
lově, když po rohu Smejkala sedl 
míč na kopačku Kružíkovi, a ten 
(zřejmě s nepatrnou tečí) propálil 
vše, co mu stálo v cestě. Domácí 
jejich gól ještě více nabudil a tlačili 
se do ofenzivy, ze které rezultovala 
evidentní ruka zmatečně bránících 
hostí. Míč na značku pokutového 
kopu si postavil znovu Kružík… 
a minul. Hosté by se možná na-
dechli k náporu, ale poté musel po 
tvrdém souboji s Invaldem odstou-
pit Šimek, hosté hráli chvíli o deseti, 
a to byl další krok k úspěchu Ben-
fi ky. Při nenápadné akci zatáhl míč 

Halámek, odcentroval na Jedličku, 
ten sklepl J. Pokornému a pro tohoto 
našeho útočníka již bylo povinností 
z malého vápna prostřelit brankáře 
Čáslavic. Do kabin šla díky této tre-
fě Benfi ka přeci jen uklidněná dvou-
gólovým náskokem. 
Po přestávce se obraz hry příliš ne-
změnil, snad je hosté bránili ještě 
o chlup úporněji. Sami se zmohli jen 
na jedno závažnější ohrožení Kuče-
rovy svatyně po standardní situaci 
a dvě dalekonosné střely konžského 
legionáře Angaa – ano, toho samé-
ho, který na podzim neúspěšně pod-
stoupil testy v našem klubu. Další 
branky mohli do sítě Čáslavic přidat 
Smejkal, Jedlička i další naši hráči, 
ale skóre se už nezměnilo. Benfi ka 
dohrála utkání v klidu, s přehledem 
a míčem na kopačkách. Za týden ji 
ovšem čeká „jiná káva“ – drsní ho-
ralé z Nové Vsi, kteří hnáni frene-
tickou diváckou kulisou umí svůj 
domácí trávník proměnit v oprav-
dové peklo, což navíc umocňu-
jí smrtícími brejky a vražednými 
standardními situacemi.    -kre-
   1. Jaroměřice n. R. 13 10 2 1 25: 9 32

   2. Nová Ves 13    8 3 2 30: 14 27

   3. V. Meziřičí B 14    7 3 4 15: 11 24

   4. Přibyslavice 13    6 4 3 25: 15 22

   5. Stará Říše 13    7 1 5 18: 16 22

   6. Rantířov 14    6 3 5 27: 22 21

   7. Náměšť nad O. 13    7 0 6 23: 24 21

   8. Šebkovice 14    5 3 6 16: 18 18

   9. Čáslavice-Sádek 14    4 3 7 14: 22 15

10. Kouty 14    4 2 8 14: 20 14

11. Rozsochy 14    3 5 6 18: 27 14

12. Třešť 14    3 4 7 20: 23 13

13. Bohdalov 13    3 4 6 19: 29 13

14. Stonařov 14    1 5 8 17: 31     8

Nábor nových talentů
Fotbalový klub FC Velké Meziříčí pořádá nábor nových fotbalistů 
ročníků narození 1998–2002. Zejména rádi přivítáme kluky ročníku 
2000 a 2001, kteří vytvoří nový tým!
Přihlásit se můžete v úterý a čtvrtek v 15 hodin na fotbalovém 
stadionu U Tržiště, uvítáme rádi všechny, kdo chtějí být fotbalisty!
Cílem náboru je doplnit stávající týmy o talentované fotbalisty 
a hlavně vytvořit zcela nový tým ročníku 2000–2001.
Těšíme se na všechny malé sportovce, s sebou si stačí vzít jen 
sportovní oblečení a obuv, nejlépe kopačky.

Krajská soutěž
skupina Východ

1. kolo/14. 10. 2007
SFiala Gambit Jihlava B – Spartak 
Velká Bíteš A 4,5:3,5

2. kolo/4. 11.
Spartak Vel. Bíteš A – Sokol Rou-
chovany 5,5:2,5

3. kolo/18. 11.
Spartak Třebíč B – Spartak Vel. 
Bíteš A 3:5

4. kolo/2. 12.
Spartak Vel. Bíteš A – ŠK Caissa 
Třebíč C 4:4

5. kolo/16. 12.
Sokol Opatov A – Spartak Vel. Bí-
teš A 3:5

6. kolo/13. 1. 2008
Spartak Vel. Bíteš A – SF Gambit 
Jihlava B 4:4

7. kolo/3. 2. 
Sokol Rouchovany – Spartak Vel. 
Bíteš A 3:5

8. kolo/17. 2.
Spartak Vel. Bíteš A – Spartak Tře-
bíč B 5:3

9. kolo/2. 3. 
ŠK Caissa Třebíč C – Spartak Vel. 
Bíteš A 4,5:3,5

10. kolo/16. 3.
Spartak Vel. Bíteš A – Sokol Opa-
tov A 6,5:1,5

Konečná tabulka KS Východ 
2007/2008:

1. ŠK Caissa Třebíč C 10 8-2-0 51,0 26

2. SF Gambit Jihlava B 10 7-1-2 46,0 22

3. Spartak Vel. Bíteš A 10 6-2-2 47,0 20

4. Spartak Třebíč B 10 4-0-6 39,5 12

5. Sokol Rouchovany 10 1-1-8 33,0    4

6. Sokol Opatov A 10 1-0-9 22,5    3

-vp-

Obec Bory a základní škola Hany Benešové v Borech 
pořádají pod záštitou hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila 

Velkou cenu Vysočiny v kolové.
Sobota 5. dubna 2008 v 15 hodin,
tělocvična základní školy v Borech
Program: – 9.00 turnaj žáků v kolové, pořádá Favorit Brno
 – 15.00 Velká cena Vysočiny
 – vyhlášení výsledků VC

Hosté: Martina Štěpánková, mistryně světa v krasojízdě; Terezka 
Kosíková, 7 let, krasojízda, Favorit Brno; bratři Pospíšilové, dva-
cetinásobní MS v kolové

Srdečně zvou pořadatelé.

HÁZENÁ

Měsíc březen byl pro handicapova-
né sportovce náročný počtem akcí 
i časem stráveným při cestování. 
Hned 1. března se konal 7. ročník 
integračního šachového turnaje jed-
notlivců pro zdravé i handicapova-
né sportovce – Košumberská věž. 
Tohoto turnaje se zúčastnili tři zá-
stupci Handicap Sport Clubu. Mezi 
širokou škálou sportovců se ve své 
kategorii umístnili na 3. místě Dvo-
řák J., na 9. místě Mejzlík Z. a 18. 
pozici si domů odvezl Malec F.
Dne 6. března se v sále kina Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí konalo 
vyhlášení sportovce města za rok 
2007. Mezi nominovanými nechy-
běla ani jména sportovců Handicap 
Sport Clubu P. Gottlieb, J. Coufal, J. 
Skryja, F. Malec a M. Charvátová, 
mezi zdravými sportovci nikterak 
nezaostali a odvezli si skvělá umíst-
nění za reprezentaci města, klubu, 
a to i na mezinárodní scéně.
Dne 9. března se konal v Praze Roz-

tylech 1. národní turnaj curlingu za 
účasti 5. družstev z ČR. Družstvo 
z Velkého Meziříčí M. Charváto-
vá, J. Coufal a skip P. Gottlieb ob-
sadilo krásné 2. místo, a to hlavně 
díky soustředěnému výkonu v zá-
věru turnaje. O týden později odjíž-
dělo družstvo ve stejném složení na 
5. ročník turnaje vozíčkářů curlin-
gu do Trutnova, kde hned na úvod 
porazilo A mužstvo Prahy, konečné 
3. místo po vyrovnaných výkonech 
bylo spíše zklamáním.
Ve dnech 15. a 16. března se konal 
na 3. základní škole ve Velkém Me-
ziříčí Národní turnaj v boccie OZP 
CUP 1. liga 1. kolo. Tohoto turnaje 
se zúčastnili 3. zástupci Handicap 
Sport Clubu ve třídě BC1 Smolík L. 
který se umístnil na 3. místě, ve tří-
dě BC2  Malec F. 5. místo a ve  třídě 
BC4 Lacina L. skončil v konečném 
pořadí na 4. místě.
Všem sportovcům gratulujeme.

-char-

Hlavní organizátor turnaje Karel Vidlák (vlevo) předává cenu nejlepšímu 
manažerovi týmu Heliovi Alvesovi ze Švýcarska.          Foto: Iva Horká


