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Kontaktních míst projektu Czech 
POINT, který má lidem zjednodu-
šit komunikaci s úřady, funguje na 
Velkomeziříčsku již několik. Síť 
Českých podacích ověřovacích in-
formačních národních terminálů 
– jak zní celý název služby obča-
nům – byla v České republice na-
plno spuštěna od ledna 2008. 

Czech POINT – to 
je několik úřadů na 

jednom místě
Cílem služby je poskytnout lidem 
ověřené výpisy z centrálních stát-

ních evidencí a rejstříků na jed-
nom místě, aniž by občan musel 
navštívit několik různých úřadů 
státní správy. Lze tu získat vý-
pisy z katastru nemovitostí, z ob-
chodního rejstříku, ze živnosten-
ského rejstříku a od letošního ro-
ku přibyla možnost žádat i o výpis 
z rejstříku trestů. Do budoucna se 
počítá i s některými dalšími agen-
dami. Czech POINT má sloužit ja-
ko asistované místo výkonu veřej-
né správy, umožňující komunikaci 
se státem prostřednictvím jedno-
ho místa tak, aby „obíhala da-

ta – ne občan“. V konečné fázi 
projektu by lidé mohli své zále-
žitosti vyřizovat i z domova pro-
střednictvím internetu.

Ve Velkém Meziříčí 
využilo službu již 

355 zájemců 
Velké Meziříčí se zapojilo do pro-
jektu již v polovině května loňské-
ho roku. Velkomeziříčská radni-
ce zavedla službu Czech POINT 
mezi prvními pětatřiceti městy 
v České republice. 

(Pokračování na straně 3.)

Zápisy do prvních tříd ZŠ již dnes a tento pátek!
Blíže viz strana 6.

Czech POINT najdete v Meziříčí, Bíteši, Měříně i Křižanově 

Lidé už nemusí obíhat úřady

Jen co to jarní počasí dovolí, do-
jde ve Velkém Meziříčí k doprav-
nímu značení parkovacích míst 
s časově omezeným stáním. Na 
vyhrazená místa na náměstí i v ulici 
Novosady upozorní řidiče viditelné 
svislé i vodorovné značky. 

Město má v současné době zpra-
covaný projekt na tyto úpravy par-
kování. Z celkového počtu kolem sto 
třiceti míst ke stání na náměstí jich 
bude šestnáct vyhrazeno k parková-
ní po omezenou dobu jedné hodiny. 
Budou před radnicí, komerční ban-
kou a před budovou spořitelny. Na 
Novosadech se úprava dotkne pěti 
parkovacích zálivů – tří ve směru na 
Jihlavu a dvou směrem na Brno. Zde 
bude vyhrazeno asi patnáct až dva-
cet míst. Nelze to stanovit přesně, 
protože tato stání budou podélná. 

Jak jsme již v minulosti psali, 
město si od tohoto kroku slibuje ze-
jména rychlejší obměnu aut alespoň 
na některých místech. Řidiči, kteří 
chtějí zaparkovat pouze krátkodobě 
pro vyřízení nejnutnějších záleži-
tostí v centru, by tak snáze mohli 
najít volné místo. Mnohá stání jsou 
totiž v současné době obsazena po 
celý den. Parkování s časově ome-
zeným stáním jednu hodinu bude na 
vyznačených místech platit v době 
od sedmi do sedmnácti hodin. 
Řidič, který tohoto stání využije, 
musí umístit na viditelné místo 
v autě parkovací hodiny s vyzna-
čenou počáteční dobou parkování. 
Městská policie bude dohlížet na 
dodržování lhůty. V případě po-
rušení může řidiči udělit pokutu 

až do maximální výše dvou tisíc 
korun. „Desetikorunový poplatek 
za vjezd na náměstí přitom zůstane 
i nadále v platnosti,“ upozorňuje 
starosta František Bradáč.

Do budoucna počítá vedení města 
s instalací parkovacích automatů na 

náměstí. Podmínkou jejich zavede-
ní však je další parkoviště v centru 
města. To by mělo vzniknout v bý-
valém areálu koželužny Svit za 
řekou, kde se počítá se zhruba sto 
padesáti parkovacími místy. 

Martina Strnadová 

K úpravě parkování v centru dojde zjara

8. 2. 2008 17 hodin Německo – Švýcarsko
Zimním stadion ve Velkém Meziříčí.
Vstupné: 50 Kč, v předprodeji 40 Kč.
Předprodej: pondělí – pátek 14 – 17.30 hodin (obchod PRO SPORT
JUDA, zimní stadion v Rudolfově parku).
Bližší informace na telefonních číslech: 774 464 676, 775 771 100.

Smělé plány nově založené fi rmy D. D. Topas, spol. 
s r. o., která se podle slov svojí zástupkyně Květoslavy 
Hoferkové rozhodla věnovat problematice domovů pro 
seniory, zatím nedopadly příznivě. V bývalém velko-
meziříčském hotelu Amerika společnost chtěla provo-
zovat domov pro asi sto třicet seniorů, ale objekt se jí 
nepodařilo koupit ani pronajmout. Našemu týdeníku to 
potvrdily obě zúčastněné strany – K. Hoferková za spo-
lečnost D. D. Topas a JUDr. Miluše Drápalová za maji-
tele hotelu. „Majitel hotelu Amerika se rozhodl prodat 
či pronajmout tuto nemovitost někomu jinému. Jeli jsme 
k podpisu smlouvy a vrátili jsme se zpět s tím, že majitel 
se takto rozhodl,“  uvedla v písemném prohlášení pro 
náš týdeník K. Hoferková, „měli jsme slíbeno, že posled-
ní týden v lednu 2008 už tam můžeme být a vše chystat 
pro příjem, ale bohužel to dopadlo takto.“ Právnička, 

která je za majitele objektu odpovědná za jeho prodej, 
však řekla, že D. D. Topas neměl potřebný kapitál ihned 
k dispozici, a to ani ke koupi ani k zaplacení dlouhodo-
bého pronájmu. „Proto jsme dali přednost kupci, který 
může zaplatit hned,“ dodala M. Drápalová  s tím, že 
žádný příslib K. Hoferkové nedávali.

D. D. Topas měl v plánu původně v hotelu Amerika 
otevřít domov pro seniory od druhého ledna letošního 
roku. Poté posunul termín na první únor 2008, ale ani 
to se nepodařilo zrealizovat. „Nyní hledáme adekvátní 
objekt, který by sloužil k účelům domova pro seniory ve 
Velkém Meziříčí. Dva už jsme si prohlédli, ale bohužel 
ani jeden z nich plně neodpovídá našim představám. 
Každopádně tedy chceme na Vysočině domov otevřít, 
a to předběžně do poloviny roku 2008,“ doplnila K. Ho-
ferková. Podle ní byl zájem ze strany seniorů nemalý, ale 

přihlásili se ta-
ké lidé, kteří 
v domově chtěli 
pracovat – např. 
zdravotní per-
sonál, sociální 
pracovnice, 
kuchaři a jiní. 
„Také nám 
telefonovali zá-
jemci o dobro-
volnickou služ-
bu.” uzavřela 
K. Hoferková.

Iva Horká

Domov pro seniory v hotelu nejspíš nebude

Záměr společnosti D. D. Topas provozovat v bývalém hotelu Amerika domov pro se-
niory se nezdařil. Majitel objektu se rozhodl pro jiného kupce. K jakým účelům bu-
de tedy budova příjemném prostředí sloužit, není zatím známo.       Foto: Iva Horká

PANASONIC
Akční ceny – slevy až 30 %

DMC-LS60 foto, 6 MP, stabilizátor  2.990 2.490

DMC-FZ8 foto, 7 MP, stabilizátor, 12 × zoom 8.990 6.490

VDR-D220 kamera DVD, optický stabilizátor 9.990 7.990

SC-PT150 domácí kino, DivX, 600 W 5.990 4.490

DMR-ES15 DVD rekordér, DivX, RAM 5.990 5.290

TH-42PX7 plazma TV, 107 cm, HDMI 22.990!!!!

Twist SIM karta – kredit 800 Kč cena 400 Kč!!!!

Mezinárodní turnaj 5 zemí hokejistů do 20 let

Nenápadná vesnička kousek za Velkým Meziříčí, 
kam odbočíte ze Záseky, má jednu z nejkrásnějších 
dívek České republiky. Devatenáctiletá studentka Hana 
Svobodová ze Zadního Zhořce totiž obsadila druhé 
místo v soutěži Česká Miss, jejíž fi nále se konalo 
minulou sobotu na pražském letišti v Ruzyni. Říká 
o sobě, že po ukončení kariéry modelky by chtěla mít 
dobrou práci a spokojenou rodinu. Pro ni si totiž přeje 
hlavně zdraví a rozhodně by nerada zažila, aby o ní 
psal nehezké věci bulvár. „To by jim určitě ublížilo,“ 
řekla v přímém přenosu. Protože obdivuje egyptskou 

Druhá nejkrásnější dívka naší země žije na Velkomeziříčsku
Hana Svobodová ze Zadního Zhořce zazářila

královnu Kleopatru, především pro její osobnost, ve 
slavnostním modelu sama jako známá panovnice vypa-
dala. Ovšem slušely jí i zlaté plavky či bílá krajta kolem 
krku. Mezi Haniny záliby patří fi lmy, tanec a hudba, 
jejím nejoblíbenějším sportem je snowboarding. Nej-
lepší dovolenou strávila v Chorvatsku s kamarády 
a chtěla by procestovat celé Spojené státy.

Hanino motto zní: Nikdy nelituj toho, co jsi 
kdy udělal.                                                       

Iva Horká
(Rozhovor s H. Svobodovu čtěte na str. 3.)

První vicemiss Hana Svobodová (vlevo) po korunovaci.                           Foto: Pro Českou Miss Aleš Fremut

Ve Velkém Meziříčí najdete jedno kontaktní místo Czech POINTu na podatelně (na snímku) a druhé v in-
formačním centru městského úřadu.                                                                    Foto: Martina Strnadová

Na šesti parkovacích místech před radnicí bude od jara omezena doba 
stání pouze na jednu hodinu.                           Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO RADNICE

Vzhledem k tomu, že se blíží ob-
dobí přijímacích zkoušek na střední 
školy a  informovanost o možnosti 
odborného studia pro etnické 
minority není velká, rád bych vás 
stručně seznámil  s možností studia 
na Střední odborné škole manage-
mentu a práva v Jihlavě. Studium 
je čtyřleté, zakončené maturitou. Je 
určeno především pro žáky pochá-
zející z romské komunity, ale vítá-
ni jsou i zájemci neromští, což je 
prospěšné pro odstraňování bariér 
mezi menšinami a majoritní společ-
ností. Obavy ze studia nemusí mít 
ani žáci s horším prospěchem na 

Maturita minoritám snadněji
základních školách. Škola se totiž 
vyznačuje menším počtem žáků 
v jednotlivých ročnících (cca 10 
– 15), což umožňuje velmi indivi-
duální přístup ke studentům, často 
i s pomocí  asistentů. Škola se snaží 
o překonávání předsudků a tradič-
ních rigidních přístupů jak při při-
jímacím řízení, tak i během celého 
studia, ve třídě i ve volném čase. 
Bližší informace o studiu získáte 
na internetových stránkách http:
//www.sossp.wz.cz/jihlava/ nebo 
kontaktem kurátora sociálního 
odboru MěÚ Velké Meziříčí. 

Mgr. Bronislav Strnad, kurátor

Letos nás čekají volby do Senátu
Současný senátor jde do boje znovu

Na výjezdní konzultační hodiny s občany Velkého Meziříčí a Velké 
Bíteše přijel koncem ledna do obou měst senátor za Žďársko Josef 

Novotný. Nechal se slyšet, že 
bude kandidovat znovu. Na 
podzim tohoto roku nás totiž 
čekají volby do Senátu. (A také 
do krajského zastupitelstva.) 
Senátorem za Žďársko byl tedy 
před šesti lety zvolen Josef 
Novotný, tehdejší starosta 
Bystřice nad Pernštejnem. Ten 
bude senátorský post za volební 
obvod číslo 51, jímž je Žďársko, 
obhajovat i nyní, a to za stranu 
SNK-ED. Spolu s ním do boje 
podle předběžných informací 
vytáhnou například starosta 
Osové Bítýšky Josef Mach 

(KDU-ČSL), místostarostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová 
(ČSSD) či žďárský starosta  Jaromír 
Brychta (ODS).  Termín voleb se očekává 
na podzim letošního roku, přičemž 1. kolo 
vyhlásí prezident a druhé kolo se potom 
koná 7. den po prvním kole.

Jak se volí do Senátu
Při volbách voliči vybírají z kandidátů, 

které navrhnou různé politické strany, 
nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, 
který získá více než 50% hlasů je zvolen 
senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská 
přes 50% hlasů, koná se druhé kolo voleb, 
kam postupují první dva kandidáti s nej-
vyšším počtem hlasů. Vítězem druhého 
kola se stává kandidát, který získá více 
hlasů.
Následující tabulka ukazuje, kdo se ucházel o senátorské křeslo 

v letech minulých:
Volební kandidáti pro řádné senátní volby v roce 2002:

Jan Dřínek (nezávislý, podpora ČSSD), starosta dobrovolných hasičů
Alois Koukola (nestraník, za KSČM), strojní inženýr a místostarosta 
Velké Bíteše
Josef Novotný (Sdružení nezávislých), starosta Bystřice nad Pernštej-
nem
Miroslav Sedlařík (ODS), podnikatel
Jiří Šenkýř (KDU-ČSL), senátor
Volební kandidáti pro řádné senátní volby v roce 1996:
Ing. Stanislav Kopal (ČSSD), ředitel
Ing. Bohumil Kotlán (KSČM), středoškolský učitel
Ing. Jaromír Lavický (HSMS, za MSLK 96), podnikatel
Miroslava Němcová (ODS), majitelka knihkupectví
Ing. Jiří Šenkýř (KDU-ČSL), zástupce starosty
PhDr. Zdeněk Vyhlídal (nestraník, za NEZ), spisovatel.

Také hejtman se chystá obhájit svůj post
Voliče na Vysočině čekají letos volby do krajského zastupitelstva. Nyní 

náš kraj vede hejtman Miloš Vystrčil, který nahradil v minulých volbách 
Františka Dohnala. Vystrčil hodlá místo hejtmana obhajovat.

Připravila: Iva Horká
Zdroj: webové stránky Senátu ČR

VOLBY

Starosta Osové Bítýšky 
Josef Mach.        Foto: -ivh-

Senátor Josef Novotný.    Foto: -mrs-

Most přes řeku Oslavu u Motorpalu je zavřen již od poloviny prosin-
ce. Auta, která jej dříve využívala, nyní jezdí po Příkopech. Důvodem 
uzávěry je havarijní stav mostku. Kovová konstrukce je zkorodovaná, 
svrchní vozová část je dokonce propadlá. Existuje hrozba, že by mohl 
spadnout.

Jediná cesta, kudy se lze dostat do areálu Motorpalu, je tedy úzká 
komunikace na Příkopech – z ulice Vrchovecké. Ta však není vyhovu-
jící, chybí tu chodníky, auta lidem jezdí těsně kolem plotů před domy. 
Obyvatelům ulice se zvýšený provoz pochopitelně nelíbí. „Jezdí tudy teď 
hrozně moc aut, na to jsme dřív nebyli zvyklí. Nejhorší jsou nákladní auta. 
A někteří jezdí rychle jako blázni,“ stěžují si Tůmovi, kteří na Příkopech 
bydlí celý život. „Chystáme se kvůli tomu sepsat petici,“ dodává jejich 
soused Miroslav Svoboda a ukazuje na popukanou silnici, „vždyť tahle 
cesta není na takový provoz vůbec stavěná. Asfalt už je místy rozpraskaný 
a brzy se svalí i ten taras k řece.“ 

Most vlastní soukromá fi rma
Most vlastní fi rma Endis, které v současné době patří i celý areál 

bývalého Motorpalu. Majitel Endisu Vítězslav Musil týdeník ujistil, že 
špatný technický stav mostu není žádnou novinkou. „Postaven byl v ro-
ce 1870. Naposledy byl opravován někdy v šedesátých letech dvacátého 
století. Už když jsme v roce 2004 areál získali, tak most nebyl provozu-
schopný. Upozornili jsme na to, ale nic se nedělo. Nejvíc jej zatěžovala 
nákladní auta rybářů s těžkými barely. My ani žádnou velkou nákladní 
dopravu nemáme,“ tvrdí Musil a dodává, že jednali o situaci s vedením 
města. „V době, kdy jsme kupovali areál, v něm pracovalo 35 lidí. My 
jsme přislíbili, že tu vytvoříme více pracovních příležitostí pro občany. 
Dnes v areálu pracuje 230 lidí. Za to jsme očekávali od města vstřícný 

krok, že se postará o dopravní dostupnost,“ vysvětluje Vítězslav Musil. 
Místostarosta města Josef Komínek však podotýká: „Most městu nepatří, 
tudíž jej město nemůže ani opravit. Navíc ze strany fi rmy Endis ani nikdy 
v minulosti nevzešel návrh nabídnout městu most ke koupi, abychom to 
mohli řešit.“ Podle územního plánu by se v budoucnu měl sice stavět 
nový naproti křižovatce U Zlatého křížku, dotčené pozemky jsou však 
v soukromém vlastnictví a město s majiteli zatím jedná. „Stavba nového 
mostu navíc zatím není prioritou města,“ dodává místostarosta.

Rybáři nabídli dočasné řešení
Z jednání mezi fi rmou Endis, městem Velké Meziříčí a rybářstvím 

letos v lednu vzešlo dočasné řešení. Rybářství Velké Meziříčí zpřístupní 
na přechodnou dobu most, který má před Mostištěmi v areálu sádek. 
Ovšem jen na půl roku. „Jsme ochotni vypomoci, ale není to trvalé řeše-
ní,“ informuje ředitel rybářství Emanuel Míšek. „Areál je uzavřený pro 
chov ryb a je v něm pochopitelně určitá hodnota majetku. Proto můžeme 
zpřístupnit náš most pouze v pracovní dny po dobu od 6 do 15 hodin, pak 
jsou brány zamčené a areál je strážen,“ dodává Míšek. 

Lidé z ulice Příkopy si tak pravděpodobně na nějakou dobu od aut 
oddechnou, nebo alespoň od těch nákladních. Ale co bude za půl roku? 
Most u Motorpalu nejspíš nikdo hned tak rychle neopraví. Podle názoru 
všech zúčastněných by stejně bylo nejlepší jej zbourat a postavit nový. 
Jenže na jiném místě, protože to stávající bylo nevyhovující z hlediska 
bezpečnosti provozu. „Proběhne další jednání. Zatím zvažujeme, že na 
Příkopy dáme alespoň dopravní omezení zakazující vjezd autům nad šest 
a půl tuny,“ uzavírá místostarosta Komínek.           Martina Strnadová

Lidé z ulice Příkopy si stěžují na velký provoz

Martina Matějková rezignovala 
na funkci krajské radní

Radní Martina Matějková (ODS) rezignovala k 31. lednu 2008 na 
funkci členky Rady kraje Vysočina. Důvody jejího svobodného roz-
hodnutí spočívají v rodinných záležitostech resp. mateřských povin-
nostech, neboť je v krásné a zároveň velmi náročné roli matky pečující 
o dítě v kojeneckém věku. Martina Matějková zastávala funkci radní již 
druhé volební období. V letech 2001 – 2004 měla ve své gesci rezorty 
zdravotnictví, sociálních věcí a kultury a památkové péče, ve druhém 
volebním období koordinovala rezorty kultury a památkové péče a škol-
ství, mládeže a sportu. „Bylo mi ctí a potěšením spolupracovat se členy 
Zastupitelstva kraje Vysočina a ostatními kolegy z krajského úřadu na 
řešení veřejných záležitostí týkajících se kraje Vysočina. Jsem přesvěd-
čena, že se nám společně podařilo pro naši Vysočinu udělat mnoho dobré 
práce a pozvednout ji na roveň ostatním krajům, přestože některé kraje 
měly daleko výhodnější startovní pozici,“ uvedla v souvislosti se svým 
rozhodnutím Martina Matějková. 

Tu by měla nahradit ve funkci radní kraje členka krajského zastu-
pitelstva a starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová. Pracovala by 
však jako neuvolněná členka tohoto orgánu. Podmínkou je její úspěšná 
volba Zastupitelstvem kraje na základě doporučení krajské rady. Hla-
sování proběhne na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva, tedy 
již 12. února.

Martina Matějková zůstává i nadále členkou Zastupitelstva kraje 
Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

Brána je od osmi večer zamčená
Nově nainstalovaná brána mezi domy v ulici Pod Hradbami ve Vel-

kém Meziříčí je od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní zamčená. 
Brána byla vestavěna do průchodu mezi polyfunkčními domy po dohodě 
města s obyvateli a majiteli fi rem. Ti si stěžovali na velký nepořádek za 
domy způsobený mládeží z nedalekých diskoték, jež si zvykla scházet 
se tam po večerech a o víkendech. Na fi nančních nákladech spojených 
s instalací brány se podílelo město napůl s majiteli domů. Průchod totiž 
patří městu.                                                                   Text a foto: -mrs-

Z celkového počtu sto desíti 
členů velkomeziříčské organizace 
Svazu diabetiků se jich na výroční 
schůzi sešlo devětasedmdesát. Na 
nebezpečí nemoci diabetes mel-
litus, zvané cukrovka, upozornil 
mimo jiné diabetolog a revizní 
lékař MUDr. Pávek, který velko-
meziříčskou schůzi navštívil. Uvedl 
to předseda zdejší organizace Josef 
Savara. Ten také přiblížil, čemu se 
v uplynulém roce místní organizace 
věnovala. Kromě přednášek nejen 
pro samotné členy, ale i jejich ro-
dinné příslušníky a veřejnost, to 
byly například rekondiční pobyty 
v českých lázních či v Itálii nebo 
také pochod proti diabetu. Ten 
se konal vloni na podzim. Během 
loňského roku proběhly dvě výroč-
ní schůze, kde přizvaní odborníci 

seznámili přítomné s potížemi ne-
moci, při níž organizmus nedokáže 
hospodařit s cukrem, a také s tím, 
jak svízelným situacím čelit. Co 
se v této oblasti objeví nového, se 
mohou nemocní cukrovkou sezná-
mit v časopise Dia život anebo také 
v Dia listech, jež vydává Ústřední 
svaz diabetiků. Pokud by měl kdo-
koliv z veřejnosti zájem nechat si 
změřit hladinu cukru v krvi a tlak, 
může tak za dvacetikorunový po-
platek učinit přímo v klubu diabeti-
ků na Komenského ulici ve Velkém 
Meziříčí. „Poradenské dny zůstá-
vají i nadále ve čtvrtek od 14 do 15 
hodin v našem klubu,“ doplnil Sa-
vara. Ten zdůraznil zejména včasné 
podchycení nemoci, ale také řádnou 
péči během ní. Pokud je správná, lze 
s diabetem žít i padesát let.

Pozornost je upřena 
také na správnou 

dietní léčbu
Výroční schůze Územní or-

ganizace Svazu diabetiků ve 
Velké Bíteši se uskutečnila 17. 
ledna 2008. Členové na ní taktéž 
zhodnotili svoji práci za uplynulý 
rok. „Organizace je stabilizovaná 
a pracuje podle předem schvá-
leného plánu činnosti. Zaměřuje 
se hlavně na vzdělávací akce pro 
diabetiky a jejich příznivce. Během 
roku byly uskutečněny čtyři vzdělá-
vací akce zaměřené především na 
otázky kompenzace diabetu, otázky 
prevence, práce s glukometry. Po-
zornost je věnována správné dietní 
léčbě. V měsíci říjnu byla uspořá-
dána akce Dietní pokrmy pro dia-

betiky s praktickými ukázkami. Vel-
ká pozornost je věnována přípravě 
a uskutečnění rekondičního pobytu. 
Během toho se daří účastníkům 
zlepšit zdravotní i fyzickou kondici 
a částečně i zlepšit kompenzaci di-
abetického onemocnění. Úspěšně 
se rozvíjí spolupráce s městským 
úřadem, který činnost podle svých 
možností podporuje. Organizace 
spolupracuje i s dalšími podniky 
a institucemi ve městě,“ uvedl pro 
týdeník Velkomeziříčsko PhDr. Ar-
ne Němec, člen ÚVV SD ČR.

Zpracovala: Iva Horká

Diabetici z Meziříčí a Bíteše zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok

S cukrovkou se při správné péči dá žít i 50 let

Lidé bydlící na Příkopech si stěžují na zvýšený provoz – zejména na ná-
kladní auta, která kvůli zavřenému mostu nyní projíždějí ulicí do areálu 
Motorpalu.                                                        Foto: Martina Strnadová

Most u Motorpalu je zavřený od poloviny prosince loňského roku, protože 
je v havarijním stavu. Vozový povrch je místy propadlý a kovová konstruk-
ce zcela zkorodovaná.                                     Foto: Martina Strnadová

Třída nejen pro Romy.                                                      Foto: archiv -so-
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OKÉNKO POLICIE

Hana Svobo-
dová, která byla 
v sobotu 2. úno-
ra korunovaná 
titulem první 
vicemiss soutěže 
Česká Miss 2008, 
přiznala, že tré-
ma z ní opadla až 
poté, co slyšela 
své jméno v prv-
ní šetsce. „Do té 
doby jsem měla 
hrozný strach,“ 
netají se 19letá 
studentka apliko-
vaného práva ze 
Zadního Zhořce 
na Velkomezi-

říčsku. Svou přirozeností zaujala nejen diváky, ale 
i porotu, které předsedal slavný francouzský herec 
Alain Delon.
Jaké jsou čerstvé pocity první vicemiss?

„Jsem šťastná. Ve fi nále bylo dvanáct krásných 
dívek. S místem první vicemiss jsem opravdu nepo-
čítala.“
Víte už co vás čeká v nejbližší době? 

„Máme plán na tenhle týden. Nějaké rozhovory, fo-
cení, ale vůbec si nedokážu představit, co bude dál.“
Jak byste chtěla, aby se teď změnil váš život?

„Tak já bych chtěla…, já nevím. Doufám, že budu mít 
třeba víc pracovních příležitostí. A časem bych ráda 
pomáhala. Docela mě zajímá charita. Uvidíme.“
Dělala jste modeling už dříve anebo Česká Miss 
2008 byla vaší první zkušeností?

„Nebyla to pro mě první zkušenost. V modelingo-

vé agentuře jsem od června loňského roku. I když je 
to chvilička, něčím už jsem prošla.“
Určitě jste měla během fi nálového večera pocit 
zodpovědnosti. Byla i tréma?

„Právě to! Ze začátku, když jsem viděla kolik lidí 
sedí v hledišti, tak jsem si říkala: Jééé to je dobrý! Na 
trému jsem ani nepomyslela. Dolehla na mně, když 
jsem vstoupila na molo a spadlo to ze mě, až když 
řekli, že jsem v první šestce. Pak jsem se uklidnila 
a byla v pohodě.“
Jaká byla atmosféra v zákulisí?

„I když to bylo hektické a nechyběly stresy, všichni 
jsme se povzbuzovali. Atmosféra byla dobrá. Myslím, 
že to všichni zvládli a dopadlo to dobře.“
Která z disciplín se vám nejvíce líbila?

„Asi se zvířátkama. Možná to bylo nepovedený, 
exoti (myšleno exotická zvířata – pozn. red.) nepo-
slouchali, ale bylo to docela zábavné. Diváci se bavili 
a já taky.“
Nebála jste se?

„Nevěděly jsme, jaké zvíře budeme mít. Nebála jsem 
se ani jednoho. Had na prsou mi nevadil.“
Předsedou poroty byl Alain Delon. Byl za vámi 
v zákulisí? Měla jste možnost s ním hovořit?

„Chvilinku s námi byl. Asi deset minut, ale moc jsme 
s ním nekomunikovaly.“ 
Jaký jste z něho měla pocit? 

„Já ani nevím, takový rozpačitý, byl příjemný, ale 
opravdu jsme neměly moc možností s ním mluvit, takže 
ani nevím, jaký je.“
Jak to prožívala rodina?

„Někdy byly i velice težké chvíle. Bylo to náročné 
psychicky i fyzicky. Moji blízcí mě podrželi. Rodina, 
kamarádi, známí mě velmi podporovali, a to mi do-
dávalo odvahu..“
Která země vás přitahuje? 

„Asie. Byla jsem dva měsíce v Koreji 
a soustředění bylo v Thajsku. Asie je zajíma-
vý kontinent a život tam mne fascinuje.“
A Egypt?  Měla jste šaty „à la“ Egypt.

„Aha, ty extravagantní modely? No jo. 
Egypt, Kleopatra... doufám, že se tam někdy 
podívám. Kleopatru obdivuju. Podle mě to 
byla hodně odvážná žena, která toho moc 
dokázala, a to bych chtěla taky.“
Co je vám bližší? Modeling nebo focení?

„Mě by bavily víc přehlídky než focení, ale 
nevím, jaké nabídky mi budou chodit, takže 
uvidíme. Opravdu nevím, co mě čeká.“
Je nějaká značka, kterou byste chtěla 
předvádět?

„Nepreferuji žádnou značku ani návr-
háře.“
Blízká budoucnost. Bude v ní čas i pro 
studium?

„Samozřejmě vzděláni je velice důležité. 
Studuji už na vysoké škole obor aplikované 
právo. Budu se snažit skloubit modeling 
se školou nějak dohromady, určitě to 
půjde.“
A co přítel, máte nyní nějakého?

„Ne, nemám.“
Máte 19 let, jste mladá. Co byste odká-
zala děvčatům, která by také chtěla být 
modelkami a možná i Miss?

„Řekla bych jim, ať seberou veškerou 
odvahu a jdou si za tím, co chtějí. Já jsem 
si nevěřila, nikdy by mě to nenapadlo, že 
bych mohla v soutěži obsadit tak pěkné 
druhé místo a nakonec to takhle dopadlo. 
Takže holky, seberte odvahu a jděte si za 
tím, po čem toužíte!“

Rozhovor pro týdeník Velkomeziříčsko 
připravila: 

Miroslava Lacová-Hupcej

První vicemiss chce spojit krásu s charitou a umem

Exotů se Hana Svobodová nebojí

OKÉNKO KRAJE VYSOČINA

Rada kraje Vysočina odsouhla-
sila nový dotační titul na údržbu 
veřejné zeleně v průjezdních 
úsecích obcí a doporučila Zastu-
pitelstvu kraje schválit na svém 
nejbližším zasedání zásady pro 
poskytnutí těchto dotací. Snahou 
kraje je zabezpečit sečení trávy 
v průjezdních úsecích všech 704 
obcí v kraji Vysočina, s ohledem 
na zajištění maximální bezpečnosti 
všech účastníků silničního provozu. 
Krajská dotace by měla mimo jiné 
přispět ke zvýšení bezpečnosti na 
silnicích v našem regionu a pomo-
ci obcím s údržbou jejich okolí, tak 
aby byla Vysočina stále malebnější 
a upravenější. „Poskytnutí dotace 
bylo jen jednou ze zvažovaných 
variant řešení. Zmíněná údržba 
vegetace v obcích představuje ve-
lice složitou problematiku zejména 

z hlediska nevyjasněnosti majetko-
právních vztahů a rozdílných práv-
ních výkladů. Dlouhodobě bychom 
chtěli situaci řešit přesným geomet-
rickým zaměřením všech krajských 
pozemků. Pak bude jasné, o který 
úsek komunikace se stará kraj 
a o který obec nebo město. To si 
však vyžádá nějaký čas. I proto 
Rada kraje uvážlivě zvolila varian-
tu dotace, která sice není konečným 
řešením, ale může rychle reagovat 
na vzniklý problém,“ informoval 
Václav Kodet, náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy a lesního hos-
podářství. V případě, že Zastupi-
telstvo kraje zásady poskytnutí 
dotace na údržbu vegetace 12. 
února schválí, mohou obce už le-
tošním roce požádat o zpětné pro-
placení vlastních nákladů spojených 
s údržbou vegetace v průjezdních 

úsecích. Maximální výše dotace 
na 1 m2  bude 0,70 Kč a obce mo-
hou požádat o proplacení nákladů 
maximálně 2× za vegetační období. 
Údržbu může obec objednávat dle 
svého rozhodnutí u Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny, může se-
čení provést vlastními silami nebo 
jej zajistit u kterékoli jiné organiza-
ce nabízející tuto službu. Kraj Vyso-
čina vlastní celkem 4 579 km silnic 
II. a III. tříd. Tyto silnice spravuje 
a udržuje Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny, příspěvková orga-
nizace. Délka průjezdních úseků 
silnic II. a III. tříd v obcích kraje 
Vysočina je 983 km. Na údržbu ve-
getace v průjezdních úsecích obcí 
je kraj připraven vyčlenit ze svého 
rozpočtu 3 miliony korun.

Eva Neuwirthová, 
odbor sekretariátu hejtmana

Kraj poskytne obcím dotaci na sečení trávy v průjezdních úsecích

(Pokračování ze strany 1.) Ově-
řené výpisy z centrálních registrů 
lze získat na podatelně městského 
úřadu nebo v informačním centru. 
Tyto výpisy plně nahrazují originá-
ly donedávna vydávané příslušnými 
státními orgány. O službu je zájem. 
„Informovanost občanů o službě se 
zvětšila a lidé ji využívají čím dál 
více. Oceňují, že je to rychlé,“ po-
tvrzuje tajemník městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí Stanislav Rosa. 
„První výpis jsme vydali 31. květ-
na a do konce roku 2007 jich bylo 
celkem 168,“ informuje Kateřina 
Komínková ze správního odboru 
městského úřadu. Od 2. ledna 
2008 pak došlo k velkému nárůstu 
zájemců. Jen v lednu si přišlo pro 
výpis 187 lidí. „Je to tím, že od 
ledna vydáváme i výpisy z trestního 
rejstříku, a o ty je největší zájem,“ 
vysvětluje Komínková a dodává, 
že právě rychlostí celého procesu 
bývají lidé často překvapeni. Dřív 
totiž při žádosti o výpis z trest-
ního rejstříku čekali čtrnáct až 
třicet dní. Dnes na Czech POINTu, 
pokud nenastane nějaká technická 
komplikace v systému, mají hoto-
vý a ověřený výpis z požadovaného 
rejstříku během pěti minut v rukou. 
Musí však přijít osobně, nelze věc 
vyřídit na základě plné moci. Dále 
musí mít s sebou pouze platný 
občanský průkaz nebo cestovní 
pas, jehož platnost si pracovnice 
úřadu ověří v evidenci. Pro výpis 

Czech POINT najdete v Meziříčí, Bíteši, Měříně i Křižanově 

Lidé už nemusí obíhat úřady

z obchodního rejstříku potřebují 
znát identifi kační číslo organiza-
ce (IČO), při požadavku výpisu 
z katastru nemovitostí zase číslo 
listu vlastníka a katastrální území, 
nebo alespoň číslo popisné budovy, 
případně číslo parcely. „Snímek 
katastrální mapy ale u nás nezís-
kají, pro ten už musí na katastrální 
úřad,“ podotýká K. Komínková. Za 
výpis z rejstříku trestů zaplatí ob-
čan padesát korun, u ostatních pak 
sto korun za první list a padesát za 
každý další.

Kontaktních míst
je víc

Lidé z velkomeziříčského regionu 
přitom nemusí pro výpisy z kata-

stru nemovitostí, živnostenského, 
obchodního a trestního rejstříku 
jen na radnici do Velkého Meziříčí. 
Kontaktní místa Czech POINT to-
tiž fungují už i v Měříně, kde byla 
služba zavedena v listopadu loň-
ského roku, a od ledna pak také ve 
Velké Bíteši, Křižanově, Radostíně 
nad Oslavou, kde však zatím nelze 
získat výpis z katastru nemovitostí. 
Ve Velkém Meziříčí přibude do bu-
doucna ještě další kontaktní místo. 
Dle informace manažera České 
pošty provozu Jihlava Ivo Šikuly 
se připravuje zavedení Czech PO-
INTu i na zdejší poště, kde budou 
k dispozici výpisy z katastru nemo-
vitostí, živnostenského a obchodní-
ho rejstříku.     Martina Strnadová

Jaroslav Horký, Horní Heřma-
nice
1. Nevím.
2. Nevím, kde ho najdu.
3. V mém věku ho již těžko vy-

užiji. 
Text a foto: Jitka Kočí

ANKETA NA TÉMA CZECH POINT

Druhým rokem mají občané Velkého Meziříčí 
a okolí možnost využít služeb Českého podacího 
ověřovacího informačního národního terminálu. Jak 
tuto službu využívají a jaké o ní mají povědomí, jsme 
se vydali zjistit do ulic Velkého Meziříčí.

Zeptali jsme se:
1. Víte, co je to Czech POINT?
2. Kde byste ho ve Velkém Meziříčí hledali?
3. Myslíte, že tuto službu využijete a co si zde 

můžete vyřídit?

Karel Charvát, Velké Meziříčí 
1. Nevím.
2. Nevím, kde ho tady najdu.
2. Myslím, že ho v budoucnu vyu-

žiji, pokud se toho dožiji.

Věra Němcová, Velké Meziříčí
1. Zaregistrovala jsem to, už jsem 

o tom slyšela.
2. Nevím, kde to je.
3. Myslím, že ho v budoucnosti 

využiji. 

Renata Drápelová, Dobrá Voda
1. Nemám tušení.
2. Nevím, kde bych ho hledala.
3. Myslím, že ho využiji, až budu 

starší. 

Ing. Jindřich Pejchal, Velké 
Meziříčí
1. Tak trochu vím.
2. Na radnici.
3. Nevyužil, teď ho nepotřebuji, 

ale vím, co se dá vyřídit. Výpisy 
a všechno kolem.

Denisa Šilpochová, Velké Me-
ziříčí
1. Czech POINT mi nic neříká.
2. Netuším, kde bych ho našla.
3. Nemyslím, že bych ho využila.

Kontaktní místa Czech POINT jsou viditelně označena bleděmodrým 
logem.                                                               Foto: Martina Strnadová

Plus se stal dvakrát cílem zloděje
Diskontní prodejna Plus v ulici K Novému nádraží 

ve Velkém Meziříčí se v uplynulých dnech stala terčem 
zloděje, a to hned dvakrát po sobě. První loupež se stala 
v době z pátku 1. na sobotu 2. února. Neznámý pachatel 
nadzvedl rolovací vrata zásobovacího prostoru prodejny, 
vnikl dovnitř a odnesl si lahvová piva značky Plzeň, 
chlazená kuřata, rybí konzervy, zeleninu a minerální 
vody za pět set korun. Poškozením vrat způsobil padesá-
titisícovou škodu. K druhé loupeži pak došlo v podstatě 
jen o den později, z neděle 3. na pondělí 4. února. Opět 
si zloděj vybral lamelová vrata na nákladní rampě, kte-

rými vnikl do skladu. Zde si znovu nabral lahvová piva, 
ale tentokrát k tomu bral i čtyři mp3 přehrávače, čtyři 
autorádia, čtyři fotoaparáty a jednu mini dvd kameru, 
celkem zboží za pětatřicet tisíc korun. Škoda na poško-
zených vratech vyšla opět na padesát tisíc korun.  -mrs-

Kradl ve škole
Ze základní školy na Oslavické ulici ve Velkém 

Meziříčí zmizely počítačové komponenty za patnáct 
tisíc korun. Zloděj je ukradl v období mezi 31. lednem 
a 4. únorem z počítačové učebny ve druhém patře bu-
dovy, do níž se dostal nezjištěným způsobem. Na dve-
řích učebny, kterými násilně vnikl dovnitř, způsobil 
škodu ve výši 4.500 tisíce korun.                       -mrs-

Foto: www Česká Miss 2008

Hana Svobodová s krajtou.   Foto: pro Českou Miss Aleš Fremut
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Přání knize a městu
Byl jsem požádán, abych při této příležitosti krátce popřál štěstí knize 

i všem aktivitám, kterými v letošním roce slavíme výročí udělení plných 
městských práv. 

Tak znělo zadání a já bych se ho chtěl nejprve přidržet a knize i městu 
štěstí popřát. Ať tedy má tato krásná kniha štěstí na pozorné čtenáře. Ať 
si najde cestu k těm, kteří si ji s chutí nejen prolistují, ale také přečtou. 
Ať tito její čtenáři zakusí s knihou v ruce opravdový pocit štěstí. Štěstí ať 
také provází všechny akce, které město v tomto významném roce chystá. 
To, jestli se vše vydaří, závisí určitě na mnohém. Těžko se však dá uhlídat 
všechno na 100 procent. Některé věci se prostě ovlivnit nedají. Pro zdar 
všech akcí je potřeba mít i trochu zmíněného štěstí. Aby bylo dobré počasí, 
aby nevznikly nepředvídané komplikace, aby pozvaní hosté a účinkující 
opravdu přijeli, aby všechno klaplo…

Ovšem štěstí je vrtkavé a nejisté. Proto nakonec připojuji přání Božího 
požehnání. Věřím, že právě ono je spolehlivější a stálejší. Požehnání, 
to je takové to – „aby to klaplo, aby to vyšlo“. To, co potřebujeme, ale 
nemáme to v ruce, co nemůžeme koupit, najít, naučit se, zorganizovat, 
ale co můžeme jen dostat. 

Za toto požehnání pro naše město i jeho obyvatele budeme i nadále ve 
zdejším evangelickém sboru – a jistě i v katolické farnosti a na dalších 
místech – Boha prosit. 

Kéž nám bude dopřáno nejen v tomto roce, ale i v letech dalších, za-
koušet konkrétní projevy tohoto Božího požehnání. Kéž život v našem 
městě po všech stránkách pulzuje. Kéž se v něm jeho obyvatelům dobře 
žije, a kéž Bůh na všechno to hemžení – i všechno to oslavování – ve 
Velkém Meziříčí pohlíží se zalíbením.

(Předneseno 17. ledna 2008 v Městské knihovně Velké Meziříčí při 
uvedení knihy „Velké Meziříčí v zrcadle dějin“)                  Pavel Janošík

Pátek 29. 2., kinosál, 17.30 hodin

POČETÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 
VE SVĚTLE VĚDY A BIBLE

Přednáší Mgr. Marek Orko Vácha
Vstup zdarma!

Jestliže předminule bylo avizo-
váno „Pokračování příště: možná 
Rožná“, a přesto posledně nebyla, 
tak dnes už ji tady máme. Také 
Rožná – stejně jako např. Borač 
a Nedvědice – se nachází u oné se-
vernější železniční trati z Tišnova 
do Žďáru, tedy na staré jednokolej-
ce, a to hned za Věžnou. Pojmy jako 
uran, uraninit, důl Jasan a důl KHB 
(jako Karel Havlíček Borovský), ty 
opravdu zcela patří k Rožné a k ne-
daleké Dolní Rožínce. 

Podloží, resp. podzemí s uranini-
ty je pro tuto oblast typické. Urano-
vé rudy, to jsou vlastně kysličníky 
uranu. Uraninity je souhrnný název 
pro všechny tyto radioaktivní ura-
nové nerosty; nejznámější zde jsou 
smolinec („smolka“, nasturan) 
s coffi nitem. Častokrát se označe-
ní uraninit používá pouze 
právě pro smolinec, jenž 
tu vytváří zvláštní led-
vinité agregáty; ovšem 
uran má i další, 
sekundární radi-
oaktivní minerály, 
např. andersonit, autunit, 
liebigit, schröckingerit, uranopilit, 
zippeit, uranové slídy aj. Těžba 
této rudy je pro naši vlast poměrně 
příznačná a má tu svou – leckdy 
velmi smutnou a neblahou – tradici, 
která však pochopitelně nemůže být 
příliš dlouholetou. Kdysi před sto-
letím, tedy přesněji r. 1888, objevili 
manželé Curieovi v jáchymovském 
smolinci nový radioaktivní prvek, 
radium. Radium zde bylo vyu-
žíváno také k léčebným účelům. 
Exploatace uranu se více rozvi-
nula v době po II. světové válce, 
a to zejména v 50. letech. Důvody 
byly víceméně jasné: potřeba su-
roviny zpracovávané na materiál 
pro palivové články, (ony pověstné 
tyče) atomových reaktorů, včetně 
jaderných elektráren, a bohužel za 
studené války také potřeba surovi-
ny pro užití při výrobě jaderných 
zbraní hromadného ničení. Pro tyto 
účely se normální přírodní uran U

235
 

obohacuje na izotop U
238

; tento uran 
slouží rovněž i pro výrobu umělého 
kovového radioaktivního prvku – 
plutonia. Uran se vedle Jáchymova 
a Příbrami, kde byli k jeho rubání 

Rožná I
v padesátých letech za otřesných 
a nelidských podmínek brutálně 
zneužíváni zejména političtí vězni 
neboli tzv. „muklové“ (MUKL = 
„muž určený k likvidaci“), začal 
později průzkumně či cíleně těžit 
také jinde, a to především na Vyso-
čině. Na přelomu 50. a 60. let byly 
otevřeny hlubinné doly u Dolní 
Rožínky (jámy R1 a R2), dále také 
u tamějšího Olší, Bukova, Draho-
nína a Rozsoch, později se těžilo 
i na ložisku Petrovice – Slavko-
vice u Nového Města na Moravě 
a byla otevřena další nová kutiště 
u Dolní Rožínky a Rožné. Protože 
uranová ruda je surovinou vpravdě 
strategickou, zkoumala se pomocí 
měření a vrtů také jiná místa na 
Českomoravské vrchovině, anebo 
byla i prováděna pokusná těžba 

(u Čikova, respektive 
u Jasenice aj.). Po 
útlumu těžby zbyly 
posléze pouze dva 
doly – Rožná 2 (Ja-

san) a Rožná 1 (KHB). 
V roce 1997 byly ukonče-

ny dobývací práce na Jasa-
nu, a tak posledním místem v re-
publice, kde se těží uranová ruda 
hornicky, hlubinným způsobem, 
se stal důl KHB. Jak uvedly před 
zhruba čtrnácti dny noviny Mladá 
fronta, jde dnes dokonce o jediný 
uranový důl v celé Evropské unii! 
Právě vloni prodloužila vláda svým 
rozhodnutím jeho činnost. A poně-
vadž právě nyní světová poptávka 
po uranu už zase stoupá, bude-li 
co těžit, těžit se asi bude; nově se 
prý uvažuje o otevření obrovských 
uranových zásob na Liberecku, 
tedy v Podještědí a v jeho okolí 
(Osečná, Hamr na Jezeře a Stráž 
pod Ralskem). A to přes obrovský 
odpor místních obyvatel, kteří po-
ukazují na hrozbu zničení tamější 
přírody, znehodnocení životního 
prostředí a zvýšení nebezpečných 
rizik pro zdraví lidí. Existují ovšem 
zájmové ekonomické skupiny, pro 
něž je zisk vždy prvořadou priori-
tou – a nějaký negativní dopad na 
krajinu a na občany je zajímá jen 
pramálo. Bohužel. 

Vladimír Pařil
Pokračování příště. 

Lidé trpící Parkinsonovou 
chorobou žijí s námi. Možná 
o nich ani nevíte, protože se 
před světem uzavřeli, anebo 
se to brzo dozvíte, jelikož 
projevy jejich choroby si ve-
řejnost často špatně vysvět-
luje. Není divu, že se tak ze 
dne na den stala ze sousedky 
alkoholička, která je „nalitá“ 
už od brzkého rána. „Že ji 
není hanba!“ říkají sousedé. 
A přitom zmíněná žena je ne-
mocná. Má „Parkinsona“.

Mezinárodní 
setkání v Šiklově 

mlýně
Ve dnech 25. a 26.ledna měli 

parkinsonici mezinárodní setkání 
ve westernovém městečku Šiklův 
mlýn. Poprvé se tu sešli i členové 
on-line klubu, kteří se doposud 
znali pouze z „četové“ komunikace. 
„Bylo fantastické se osobně potkat. 
Víme o sobě hodně, ale neznali jsme 
se osobně,“ sdělují jeden přes druhé-
ho a přitom si pochutnávají na šálku 
čaje. Osobně jsem si o nemocných 
myslela, že se jim jenom třesou ruce 
a že postižení jsou povětšinou lidé 
staří. Z mé nevědomosti mě vyved-
li až moji noví přátelé, kterým chci 
už v prvních řádcích poděkovat za 
jich otevřenost a ochotu sdělit něco 
z jich soukromí. Opět jsme se pře-
svědčili, že když člověku nechybí 
humor, jeho život je barevnější 
a možná i lehčí.

Přátelství 
a komunikace 

pomáhá
Jak jste se dozvěděli, že jste 
nemocní?

Irena Kafnova – „Mně ze začátku 
lékař léčil špatnými léky. Nezabí-
rala mi rehabilitace, nic. Až časem 
stanovili diagnózu. Nechtěla jsem 
tomu uvěřit. Bylo mi 46 let. Našla 
jsem si ještě jiného lékaře a ten di-
agnózu potvrdil. Pak jsem už jenom 
sbírala informace.“

Brigita – „U mě nevěděli hned, 
co mi je. A když jsem šla na magne-
tickou rezonanci, nenašli mi žádný 
nález. Tak jsem se těšila… Až pak mi 
lékařka řekla, právě proto, že jsme 
nic nenalezli, máte Parkinsona. 
Mohl to být nádor na mozku.“

Čestmír Čermák – „Mě lékař 
hned řekl: Vy máte Parkinsona. 
Byl to šok.“
Jaké byly u vás první příznaky?

Irena Kafnova – „V počáteční 
době se toho projevilo dost, ale 
člověk tomu nevěnoval pozornost. 
Pohybovala jsem se jako robot, dva 
roky jsem měla potíže s rukou a po-

řád jsem padala na jednu stranu.“
Jozef Kafna (manžel nemocné) 

„O Parkinsonově nemoci jsem 
nevěděl nic. Prvotní příznaky 
u manželky? Ty byly nenápadné. 
Špatná ohebnost, orientace… až 
v klubu jsem uviděl, jak se nemoc 
časem zhoršuje.“

Čestmír Čermák – „Já jsem 
ztrácel ohebnost v nohách.“
Ví vaše okolí, že jste nemocní?

Brigita – „Žiji na vesnici. Moji 
sousedé si nejdřív mysleli, že jsem 
alkoholička, když mě viděli, jak 
se občas potácím. Bylo to těžké. 
Potom jsem vystoupila v televizi 
a řekla jsem to přímo. Teď se už 
neskrývám, ani svou nemoc.“

Čestmír Čermák – „Jednou jsem 
zařizoval něco na úřadě. Byl jsem 
zrovna ve stavu „off“. Po nějaké 

hodině mě potkala ta samá úřednice 
a slyšel jsem, jak říká kolegyni: Ten 
Čermák to asi hraje. Nedalo mi to 
a musel jsem jí vysvětlit, že pravda 
je někde jinde.

Obléct si kalhotky 
ve stavu „off“ dá 

zabrat
Co znamená stav „on-off“?

Irena Kafnova – „Stav „on“ 
je stavem relativní pohody. I to 
jenom díky lékům. Ve stavu „off“ 
nejsme schopní ničeho. Ani se 
pohnout. Dvě hodiny denně fun-
guji jako normální člověk, ale 
nemění to nic na situaci, že večer 
si nejsem schopná utřít zadek.“

Čestmír Čermák – „Představte 
si, že se ‚vypneme’, když jsme zrov-
na u pokladny. Lidé jsou netrpěliví, 
ale my s tím doopravdy nemůžeme 
nic udělat. Jsou to trapné situace, 
v kterých bych rád lidem kolem vy-
světlil, o co tu jde, ale člověk není 
schopen ani mluvit.“
Proč je důležité, abyste se setká-
vali, třeba ve vašich klubech?

Irena Kafnova – „Já si opravdu 
myslím, že kontakt je moc důležitý. 
Člověk je někdy zmaten z příznaků 
onemocnění. Tím, že se společně 
potkáváme, si můžeme o všem 
povykládat a zjistit, že ten druhý 
je na tom stejně jako já. Ne každý 
je ze začátku připravený na vše, co 

nemoc obnáší a v klubu jsou přece 
jenom optimisticky naladění. Může 
to pomoci postavit ty lidi na nohy, 
protože zjistí, že nejsou sami. Pak 
– naše nemoc má různé stupně. Ten, 
kdo je na začátku, může vidět, co ho 
čeká, a pak se neleknout.“

Jozef Kafna – „Pro parkinsoni-
ky je to důležité z prostého důvodu 
– aby společnost uvěřila tomu, že 
jsou normální a nevyčleňovala je. 
Včera jim při večeři hrála živá 
hudba. Kdo mohl, tančil.“
A co rodina. Jaká byla jejich re-
akce, změnily se vaše vztahy?

Jozef Kafna – „Náš vztah je po-
řád stejný, možná silnější. Irenko, 
co myslíš?“

Irena Kafnova – „Že by víc dů-
věry? Ale ta vyplynula přirozeně. 
Nevím, jestli manžel uvažoval 

o tom že mě ‚vymě-
ní’ (smích). Musím 
však přiznat, že má 
nadměrně vyvinuté 
ošetřovatelské 
vlohy.“

Jozef Kafna 
– „Byl jsem zasko-
čen, ale oba jsme 
život všemu při-
způsobili. Potkalo 
to mou manželku, 
mohlo to potkat 
i mě. Myslím si, 

že kdyby to bylo naopak, ona by 
se ke mně zachovala jako já k ní. 
A neuvažoval jsem o tom, že bych 
manželku ‚vyměnil’.“

Čestmír Čermák – Manželka 
z počátku nechápala, že někdy 
něco můžu udělat a jindy ne. Dnes 
už tomu rozumí a pomáhá mi. To, co 
ode mě potřebuje, přizpůsobí mému 
stavu. Jsem jí za to vděčný.“

Brigita – „U mě si manžel zvyká, 
že je můj pečovatel. Nejhůře jsem 
prožívala, když jsem si ve stavu 
„off“ nemohla obléct kalhotky 
Připadalo mi to potupné, že mi 
i s tím má pomáhat.
A vaše děti?

Irena Kafnova – „Ony jsou na-
štěstí odolné. Nikdy jsme nevedli 
nějaký vážný rozhovor o tom, co 
mi je. Jednoduše jsme se přizpů-
sobili a žijeme dál. Syn mi dost 
pomáhá. Mladšímu možná někdy 

není příjemné, že na něj řvu od 
počítače, aby mi s něčím pomohl, 
když on má úplně jiné zájmy. Ale 
vždy mi pomohou.“
Co vás nejvíc děsí?

Brigita – „Dočetla jsem se, že léky 
které beru, navozují demenci, tak 
jsem rychle šla za svoji lékařkou, aby 
mi je změnila. A víte co mi řekla? Že 
všechny léky u parkinsoniků navozu-
jí demenci. A ta demence nás čeká.“

Čestmír Čermák – „Nic si s to-
ho nedělej, mě to už postihlo.“ 
(smích) 

Irena Kafnova – „Jste jakž takž 
soběstačný a najednou se všechno 
zhorší… My tomu říkáme přepad. 
Léky, které by nám mohly pomoci, 
nám pojišťovna nehradí a z důcho-
du si je nemůžeme dovolit. Není to 
absurdní?“

Čestmír Čermák – „Představte 
si, že nejmenovaného muže ze Zlína 
opustila manželka poté, co se mu 
zhoršil zdravotní stav a on ztratil 
zaměstnání. Pokud vydělával, tak 
jeho ženě nevadilo, že je nemocen. 
Rodina může přijmout, může po-
moct, ale i odsoudit.“
A naopak. Co vás teší? 

Čestmír Čermák – „Říkám, i když 
jsme nemocní, dobře, že jsme zdrávi.“

Brigita – „Když se takto můžeme 
sejít a nikdo nechybí…“

Text a foto:
Miroslava Lacová-Hupcej

I když to tak vypadá, parkinsonici nejsou alkoholici

Pošlete svůj tip do ankety Zlatá jeřabina
Již počtvrté hledá kraj Vysočina nejlepší kulturní počin uplynulého roku. 

V anketě Zlatá jeřabina se o přízeň občanů budou ucházet kulturní počiny 
roku 2007, a to ve dvou kategoriích – kulturní aktivita a péče o kulturní 
dědictví. Cílem ankety je poukázat na množství zajímavých kulturních akcí 
probíhajících na Vysočině a na péči o její bohaté kulturní dědictví. Doruče-
né nominace do ankety Zlatá jeřabina se mohou týkat zajímavých koncertů, 
edičních počinů, výsledků grantových programů na podporu regionální 
kultury, rozvoje muzejních expozic, modernizace knihoven a kulturních 
domů. V oblasti péče o nemovité památky může být vodítkem při výběru 
např. přehled realizovaných akcí obnovy uskutečněných za fi nanční pod-
pory samospráv obcí a kraje, který je dostupný na internetových stránkách 
kraje. Jedinou podmínkou je, aby se kulturní počin uskutečnil v minulém 
roce na území kraje Vysočina. Anketa o vítěze Zlaté jeřabiny za rok 2006 se 
setkala s velkým úspěchem. Odbor kultury a památkové péče od veřejnosti 
obdržel v loňském roce celkem 836 doručených nominací. Ve 479 případech 
nominovala veřejnost kulturní počin a v 357 případech aktivitu v oblasti 
péče o kulturní dědictví (reps. 109 navržených kulturních počinů a 74 návr-
hů v kategorii o kulturní dědictví). Věříme, že i letos bude anketa středem 
zájmu odborné i laické veřejnosti. Následné hlasování nám pomůže nalézt 
nejzajímavější nebo nejpřínosnější kulturní počin roku 2007 na Vy-
sočině. Nominace lze zasílat až do 8. února 2008 na e-mailovou adresu 
zlatajerabina@kr-vysocina.cz, nebo písemně na adresu Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
případně lze využít nominační formulář na internetových stránkách kraje 
v sekci Kultura a památky.   Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana

Máte doma nepoužívané 
dioptrické brýle? Nevíte co s nimi? 
Zapojte se do rozvojové pomoci! Ve 
Středoafrické republice stojí brýle 
průměrný roční plat, a jsou tak pro 
většinu lidí nedostupné. Největší 
nouze je o brýle dětské. Díky pro-
jektu Brýle pro Afriku se mohou 
dostat k těm, kdo je potřebují – to 
jsou zejména studenti a žáci, pro 
které je vada zraku často překážkou 
ve studiu. Nepoužívané dioptric-
ké brýle můžete do konce února 
donést do Střediska ekologické 
výchovy Ostrůvek (bývalá ma-
teřská školka). Středisko všechny 
shromážděné brýle odešle organi-
zaci SIRIRI (pod jejíž záštitou tato 
akce probíhá). Brýle poté v Česku 
projdou kontrolou očních lékařů, ti 
je vyčistí, přeměří a označí. Zásilky 
takto zajištěných brýlí budou odesí-
lány do nemocnice v Bangui – hlav-
ního města Středoafrické republiky. 
Středoafrická republika, země s ne-
celými čtyřmi miliony obyvatel, je 
osmkrát větší než Česká republika. 
Podobně jako Česku, zemi „v srdci 
Evropy“, se Středoafrické republice 
(SAR) přezdívá „země v srdci Af-
riky“. Statistiky jsou však nemi-
losrdné: Tato bývalá francouzská 
kolonie patří v současnosti mezi 
10 nejchudších států světa. Zhruba 
84 % obyvatel žije z prostředků 
nižších než dva americké dolary 
na den a celé dvě třetiny populace 
pak dokonce z prostředků nižších 
než jeden dolar na den. Na žebříčku 
gramotnosti obsadila SAR osmnác-

tou příčku od konce (Česko je s dal-
šími dvaadvaceti bohatými státy na 
prvním místě). V některých statis-
tikách se bohužel drží na čelních 
pozicích. Na žebříčku dětské úmrt-
nosti drží „srdce Afriky“ 23. místo 
– z tisíce narozených dětí jich 84 
zemře. Česko je se čtyřmi mrtvý-
mi dětmi na tisíc porodů deváté od 
konce. Přestože je na tom SAR tak 
špatně, není zařazena mezi prioritní 
země pomoci žádného státu. Má to 
pravděpodobně dvě hlavní příčiny 
– jednak většina pomoci směřuje 
do sousedního Súdánu, sužova-
ného největší humanitární krizí 
současnosti, jak situaci označili 
pozorovatelé sdružení Amnesty 
International. Druhý důvod je, že 
Středoafrická republika v podstatě 
není pro bohaté státy „zajímavá“: 
nemá ropu, nemá velká ložiska 
nerostných surovin, nemá moře. 
Na turistický ruch je tu příliš ne-
bezpečno a nestabilní vláda může 
být těžko partnerem pro rozvinuté 
státy. I nevládní organizace odtud 
odcházejí, zejména z důvodů vlast-
ní bezpečnosti. Ač se to možná na 
první pohled nezdá, oční vady 
představují pro Středoafričany 
opravdový problém. Většina pa-
cientů jsou studenti z přilehlých 
škol – ti bez brýlí nevidí na učivo. 
Pak je jim málo platné, že patří 
mezi 41 % obyvatel, kteří můžou 
navštěvovat školu. Více informací 
získáte ve Středisku ekologic-
ké výchovy Ostrůvek nebo na 
www.sir ir i.org     Jana Audy 

Brýle pro Afriku

SOUTĚŽ ZLATÁ JEŘABINA

MALÝ SERIÁL
LOKÁLNÍ MINERALOGIE (8)

Parkinsonova

choroba
Je zapříčiněná postupnou ztrátou 
buněk v mozku, produkujících ne-
utrotransmiter dopamin, tedy látku, 
která je nosičem povelů. V pokro-
čilých fázích nemoci se dostavují 
vážné pohybové potíže a stav se 
během dne střídá. Pacient může 
být několikrát denně téměř zdra-
vý a na druhé straně s vypětím sil 
jenom ztuhle sedět či naopak trpět 
samovolnými pohyby. U některých 
doprovází chorobu nepříjemný 
třes. Trpíte-li tímto onemocněním, 
nebo se chcete dozvědět víc, 
neváhejte a klikněte na adresu: 
www.parkinson-cz.net
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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

Požadujeme:

* SOU/SŠ technického zaměření * manuální zručnost, přesnost * ochota 
pracovat v nepřetržitém provozu * praxe v oboru vítána * zkušenosti 
s problematikou zpracování plastů vítány * schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* upevňování forem * seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů * 
spouštění výroby konkrétního výrobku * dohled na kvalitativní parametry 
* optimalizace výrobního procesu
Nabízíme:

* dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonnosti pracovníka * 1,5 
násobek mzdy ročně navíc * 1 týden dovolené navíc * příspěvek na dopra-
vu * příspěvek na stravování * možnost dalšího vzdělávání a růstu * další 
zaměstnanecké výhody (masáže, posilovna, kulturní a sportovní akce apod.)

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel. 566 502 566.

Zaslané materiály považujeme za diskrétní.

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

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
v nepřetržitém provozu

Přední český výrobce speciálních 
nástrojů na obrábění kovů se sídlem
ve Velkém Meziříčí příjme:

Požadujeme: SŠ vzdělání,
 praxe minimálně 2 roky,
 znalost zákona o účetnictví,
 práce na PC – Word, Excel,
 spolehlivost, pečlivost,
 přizpůsobivost provozním potřebám.
Nabízíme:  práci v mladém kolektivu,
 příjemné pracovní prostředí,
 odpovídající fi nanční ohodnocení.

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis:
radek.svihalek@rotana.cz 
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle: 603 799 541.

Firma HABÁN
Prodej polykarbonátových desek.

Jarní akce: SLEVY na vlnité trapézové desky z PVC,

sklolaminátu.

Prodej plexiskla, nářadí, elektroinstalačního materiálu.

Nově nákladní autodoprava.
Bližší info: P. Haban, tel.: 739 652 519.

Malá Stránka 345, www.haban.cz

Nabízí práci na HP,
prodejce 

stavební techniky 
– strojů a zařízení.

Kontakt na tel.: 
776 115 776.

732 159 352

Tel.: 777 617 675.

Nabízíme malířské a natěračské 

práce – včetně nátěru fasád.

Dufek a Obůrka
        777 321 877 ■ 608 460 039

HOTOVÉ PENÍZE 
za váš BYT.

volejte zdarma na:
800 555 602

Dům zdraví spol. s r. o.
Velké Meziříčí

nabízí k pronájmu
kancelářské prostory

v samostatném domku
na ulici Bezděkov.

Tyto prostory lze použít též 
jako svobodárnu.

Informace podá pan Babák, 
č. tel. 566 522 442.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Velké Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou jako zástup za ma-
teřskou a příp. rodičovskou dovolenou s předpokládanou dobou 
nástupu 1. dubna 2008.
Předpoklady uchazeče:
– státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

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

– vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření (znalost zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách), 

– praxe v řídící funkci a praxe v oboru výhodou,
– znalost příslušných právních předpisů,
– řidičský průkaz skupiny B,
– znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
– organizační a komunikační schopnosti.
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,
– telefonické spojení,
– termín možného nástupu do zaměstnání,
– 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, u cizích stát-

ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem,

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona 

č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 8. února do 12.00 
hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám starosty Ing. Bradáče
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány. 

města Velké Meziříčí.

hledá zaměstnance na pozici 

technika
Požadujeme: technickou zdatnost, fexibilitu, řidičský průkaz sk. B,
 znalost práce na PC (Microsoft Office),
 dobrá znalost MS Excel výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení,
 práci ve stabilní a dynamické firmě.
Svůj životopis zašlete na: personal@bematech.cz
Více info: www.bematech.cz
www.minirol.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY
pro začátečníky i pro pokročilé, dotované 

kurzy pro malé a střední podniky až 80 %, 
pořádá fi rma Matesová Jana RNDr., v. o. s.
v areálu Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Podrobné informace na www.matesova.cz, 
matesova@matesova.cz, 777 671 744, 
777 925 425.

I nebankovní půjčky mohou být levné!
půjčka měs. splátka celkem zaplatíte min. příjem
10 000 969 11 628 7 900
20 000 1 938 23 256 9 450
30 000 2 907 34 884 11 000

ZAVOLEJTE na telefon: 608 824 424.

Zubní pohotovost
 9. 2. 2008 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
10. 2. 2008 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka

www.hreality.com

Prodám
■ Elektronickou snímačku 
dechu a pohybu novorozence zn. 
NANY a bezdrátové chůvičky. 
Dosah 125 m. Zn. levně. Tel.: 
605 809 075.
■ Pionýr Jawa 20, čtyřkolový fe-
kální vůz (poškozená nádrž), koň-
ský pohrabovač. Tel.: 739 094 327.
■ Králíky na chov i na maso. Tel.: 
566 544 147.
■ Fiat 126 P 650 E (maluch) žlutá 
barva, bez koroze, po GO brzd, 
nové zimní pneu, rádio, STK do 1. 
2009. Cena 8.000 Kč. Rychlé jedná-
ní sleva. Měřín. Tel.: 605 549 665.
■ Plechové šatní skříňky, kus 
200 Kč. Tel.: 604 726 835.
■ Doma vykrmené prase, váha 
150 kg, možno i v půlkách. Tel.: 
604 143 306.
■ Kompletní počítač – Intel Cele-
ron 1,7 GHz HDD – 60 GB, RAM 
– 382 MB, grafi ka – 120 MB, CD 
vypalovačka. Windows XP + tis-
kárna a repro. Skvělý stav. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 605 073 979.
■ Regály z lamina včetně po-
lic, š. 190 a š. 95 cm. Hl. 50 cm, 
v. 220 cm. Regály nízké z lamina 
včetně police š. 130 cm, hl. 60 cm, 
v. 85 cm. Možno použít jako stůl, 
obojí je vhodné do sklepa, dílny, 
garáže, skladu. Cena dohodou. 
Tel.: 566 543 226.
■ Mrazák truhlu otvírání z vrchu, 
š. 170 cm, hl. 75 cm včetně pantů, 
v. 86 cm. Vhodný pro větší rodinu 
nebo do ob8chodu atd. Cena doho-
dou. Tel.: 566 543 226.
■ Obslužnou vitrínu samoodmra-
zovací, šířka 2 m, hloubka 110 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 566 543 226.
■ Bernský salašnický pes. Pro-
dám štěňata bez PP. oba rodiče 
s PP. Tel.: 732 499 278.
■ Fiat Tipo 1,4, rok výroby 7/1992, 
52 kW, najeto 133.000 km, barva 
modrošedá, platná STK. U vozidla 
je tažné zařízení, autorádio, střeš-
ní nosič, autopotahy. K vozidlu dále 
zimní kola i s disky. Vozidlo je po 
opravě karoserie, nástřiku spodku 
a dutin. Cena 34.000 Kč. Velké 
Meziříčí. Tel.: 605 316 454.
■ Štěňata německého ovčáka , 
bez PP. Odběr možný ihned. Tel.: 
606 719 566.
■ Rohovou kuchyňskou lavici, 
nově čalouněnou. Červená barva, 
úložný prostor. Cena 1.200 Kč. Tel.: 
722 748 604, 602 549 492.
■ Dvojlůžko čalouněné, s úložným 
prostorem možno použít i jednotli-
vě. Tel.: 608 631 131 po 16. hodině. 
■ Sedací soupravu, hnědá velmi 
zachovalá, gauč + 2 křesla. Tel. 
608 631 131 po 16. hodině. 
■ Rozkládací gauč. Barva po-
tahu středně hnědá. Levně. Tel.: 
723 117 656.
■ Renault Laguna 1,8 , r. v. 
1994, na náhradní díly. Cena cca 
20.000 Kč. Tel.: 602 451 676.
■ Motocykl Babeta, na náhradní 
díly i k opravě, r. v. 1980. Cena 
500 Kč. Tel.: 733 530 355.
Koupím
■ Kuchyňský sporák na tuhá 
paliva, kouřovod na pravé straně. 
Tel.: 566 523 439.
■ Motocykl Ogar 250 i torzo nebo 
jakékoliv díly. Tel: 737 524 676
■ Jawu 350 BIZON OILMAS-
TER, zachovalou v originálním sta-
vu. Tel.: 724 211 436, 541 422 551.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.        (Pokr. na str. 6.)

Bematech s. r. o.,

Košíkov 76,

Velká Bíteš

Využijte sběrny inzerce do týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO!
Bližší informace na tel.: 566 524 649 nebo na www.velkomeziricsko.cz

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

Tel.: 604 857 999.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM



Číslo 5 6. února 2008 strana 6

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Kontaktní osoba: p. Hubl, vedoucí údržby

E-mail: a.hubl@wvz.wiegel.de Tel.: 566 503 632.

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

(Pokračování ze strany 5.)
Koupím
■ Koupím a velmi dobře zapla-
tím věci po německé armádě, po-
cházející z bývalé Bekovky. Boty 
kožené a kombinované s plátnem, 
s čelním i bočním šněrováním 
– vysoké, plátěné kalhoty, blůzy, 
čepice, košile, kabáty barvy pís-
kové, zelené a modré, dále koupím 
vaťáky, maskáče, letecké boty, 
kombinézy, kalhoty, blůzy s bera-
nem, kukly, opasky, přezky, nášiv-
ky, odznaky, vyznamenání, helmy 
(i korkové), dýky, vysouvací nože, 
patrontašky, zbytky látek, knofl íky. 
Nabídněte i maličkosti, vše i silně 
poškozené. Nabídka platí stále, dě-
kuji. Vladimír Kubát, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154 – možno 
volat kdykoliv. 
Nemovitosti

■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Mírová. Vyzděné jádro, vlastní to-
pení, plastová okna, nové podlahy 
a dveře. Tel.: 731 556 688.
■ Prodám RD 3+1 v Olší nad 
Oslavou. Tel: 720 352 999.
■ Prodám RD 6+2 v Horních 
Heřmanicích, větší pozemek. Tel: 
720 352 999.
■ Koupím byt do 1,7 mil. Tel: 
608 444 424.
■ Prodám stavební pozemky 
v obci Netín. Částečně zasíťované. 
Spěchá. Tel.: 777 272 490.
■ Koupím garáž Na Výsluní nebo 
Gen. Jaroše. Tel.: 608 737 765. Zn. 
za rozumnou cenu.
■ Koupím pozemek na stavbu RD 
v Měříně nebo VM. Tel.: 737 191 471.
■ Prodám pozemek k. ú. Oslavice 
vhodný ke stavbě rodinného domu. 
Tel.: 604 282 169.
■ Prodám pozemek na k. ú. Dolní 
Heřmanice, asi 3,5 ha. 35 Kč/1 m2. 
Tel.: 776 025 279.
Pronájmy
■ 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.: 
732 428 728.

Hledáme statek, RD,
chalupu na Vysočině

Tel.: 608 444 424

Platím hotově

■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově. 
Tel.: 602 511 014.
■ Hledám podnájem 1+1, 2+1 ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 737 414 460.
■ Pronajmu garáž na ulici 
Františkov, Velké Meziříčí. Tel.: 
566 520 999, 8–15 h. 
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM. Tel.: 
605 119 070.
■ Pronajmu garáž – VM Františ-
kov. Tel.: 721 969 905. 
■ Pronajmu garáž u Starého ná-
draží (za fi rmou Poex). Volná ihned. 
Cena dohodou. Tel.: 737 577 195.
■ Matka se dvěma dětmi hledá 
podnájem bytu 2+1 dlouhodobě 
ve V. Meziříčí, nezařízený. Včetně 
inkasa do 7.000 Kč. Děkuji. Tel.: 
732 931 035.
■ Nabízím ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, vybavená kuchy-
ně včetně nádobí, koupelna, WC 
– společné. Mob.: 723 531 154.
■ Pronajmu garáž ve V. M. 
poblíž ulice Na Výsluní. Tel.: 
608 100 410.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 732 183 331.
Různé
■ Malíř hledá práci. Tel.: 
737 871 199.
■ Hledám zaměstnavatele, seri-
ózního, který ví, co je „fair play“, 
umí zacházet s podřízenými a váží 
si jejich práce a nápadů. Já nabízím: 
spolehlivost a zručnost v oboru au-
tomechanik, a schopnost rychle po-
chopit práci v jiném oboru. Zazvoní 
alespoň jedenkrát: 566 523 437?
■ Zdarma odvezu vaše staré 
auto + eko doklad dodám. Tel.: 
732 733 033.
Daruji
■ Kdo má zájem o štěně 
– fenku německého ovčáka? Tel.: 
737 843 440 – po 16. hodině. 

Příjem inzerce 
Inzerci přijímáme v pracovní dny od 8 do 15.30. Uzávěrka inzertní 

a kulturní strany vždy v pátek ve 14 hodin.
Ceny soukromé inzerce 

Jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám 
– koupím – vyměním« je za cenu 20 Kč, s rámečkem 30 Kč, s fotografi í 
40 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc připočítán manipulační poplatek 
20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma. 
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou za 
cenu 50 Kč bez fotografi e a 100 Kč s fotografi í.

Využijte sběrny soukromé inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí mají možnost podávat inzerci do našich 

novin v Informačním centru (IC) na 
Masarykově nám. 5 ve Velké Bíte-
ši, tel. 566 532 025, 566 532 342; 
e-mail: infocentrumvbites@iol.cz. 
V Měříně je sběrna inzerce v papír-
nictví na náměstí. Kontaktní osobou 
je I. Wasserbauerová. V Křižanově 
je sběrna inzerce v novinovém stán-
ku na Benešově nám., u autobusové 
zastávky. V Tasově prodejna smíše-
ného zboží u J. Böhmové.

Podmínky pro fi remní inzer-
ci a další informace obdržíte 
v redakci, e-mail: velkomezi-
ricsko@velkomeziricsko.cz. -red-

Pro práce na rekonstrukci 
areálu zámku Osová hledáme 
partu zedníků (3–5), možno 
i jednotlivě. Zkušenost s prací 
na památkových objektech 
výhodou (není podmínkou). 
Možnost různorodé práce, 
zajímavé platové ohodnocení 
a zaměstnanecké výhody. 
Dlouhodobá pracovní per spe-
ktiva včetně možnosti práce 
na dalších objektech.
Volejte 777 295 263.

Oznamujeme rodičům, že zá-
pis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2008/2009 se bude konat 

v pátek 8. února 2008 v době od 
14 do 18 hodin.

Dotazníky k zápisu nebudou ro-
zesílány. Rodiče si tyto dotazníky 
mohou vyzvednout v budově ZŠ 
Komenského, a to u pana školníka 
v přízemí od pondělí 4. 2. do pátku 
8. 2. od 8 do 15 hodin. V ostatních 
ZŠ budou rodiče tyto dotazníky 
vyplňovat přímo. Vezměte s sebou 
rodný list dítěte a průkaz totožnos-
ti. Rodiče jsou povinni přihlásit své 
dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002, po-
případě ty děti, které měly odlo-
ženou povinnou školní docházku 
k 1. 9. 2007. Rodiče, kteří uvažují 
o odkladu školní docházky pro své 
dítě, toto sdělí zapisujícímu učiteli. 
Obecně závaznou vyhláškou měs-
ta jsou vymezeny spádové obvody 
pro jednotlivé školy, které zaručují 
dítěti s trvalým pobytem přijetí do 
příslušné školy. Rodiče ovšem to-
hoto práva nemusí využít a mohou 
své dítě zapsat do libovolné školy, 
kde o jeho přijetí rozhodne ředitel 
podle svých kapacitních možností. 
Přednostně však musí vyjít vstříc 
dětem ze svého obvodu. Jednotlivé 
školy ve městě mají stanoveny tyto 
spádové obvody:

Základní škola Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13:

Bezděkov, Boční, Čechova, 
Gen. Jaroše, Hřbitovní, K. Pánka, 
Moráňská, Nad Gymnáziem, Poří-
čí, Poštovní a Sokolovská.

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
Základní škola Velké Meziříčí, 

Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlo-

va, Družstevní, Em. Zachardové, 
Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá Stránka, Markova, 
Mírová, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, 
Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádraž-
ní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, 
Pod Strání, Školní, Třebíčská, 
V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní 
a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055:

Arch. Neumanna, Fortna, Fran-
tiškov, Fr. Stránecké, Hliniště, 
Hornoměstská, Jestřábec, Jihlav-
ská, Jana Zahradníčka, K Buči, 
K Haltýř i, K Novému světu, 
K Rakůvkám, Karlov, Ke Třem 
křížům, Komenského, Kostelní, 
Krátká, Křenice – samota, Křižní, 
Lesní, Lipnice, Luční, Loupežník 
– samota, Mlýnská, Na Pískách, 
Na Spravedlosti, Nad Lalůvkou, 
Nad Pilou, Nad Sýpkami, Nábřeží, 
Náměstí, Nesměř – samota, Nová, 
Nová Říše, Novosady, Obůrka, 
Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod 
Lesem, Pod Sýpkami, Podhradí, 
Polní, Průmyslová, Příční, Příko-
py, Radnická, Rozkoš, Skřivanova, 
Slepá, Sluneční, Sportovní, Strmá, 
Střední, Tichá, U Bašty, U Cihelny, 
U Elektrárny, U Statku, U Světlé, 
U Tržiště, U Vody, U Zlatého 
křížku, Uhřínovská, V Podloubí, 
V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, 
Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, 
vedoucí odboru školství a kultury

Základní škola speciální a praktická škola Březejc, 
Sviny 13, Velké Meziříčí

Zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2008/2009

proběhne 15. února 2008 od 13 do 16 hodin v prostorách školy.
Škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje 
vzdělávání v těchto typech škol:
základní vzdělávání střední vzdělávání
základní škola praktická praktická škola jednoletá
základní škola speciální praktická škola dvouletá
Nabízíme:
– škola je zařazena do sítě „škol podporujících zdraví“
– individuální speciálně pedagogický přístup, individuální vzdělávací 

plán
– moderně vybavená počítačová učebna
– využití počítačů s dotykovou obrazovkou, multimediální techniky 

a internetu při výuce
– speciální pomůcky pro snazší ovládání PC (trackball, velkoplošná 

klávesnice)
– práce se speciálními výukovými programy 
– možnost širšího slovního hodnocení
– návštěvy koncertů, výstav, divadel, fi lmových představení, exkurze
– zapojení do programu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
– zájmové kroužky (v současné době – pěvecký, hra na fl étnu, hmatové 

modelování základy anglického jazyka, ekologický kroužek, tanečně 
– pohybový)

– psychorelaxační a terapeutická místnost s uplatněním metody snoezelen 
(vodní lůžko, světelné efekty, aromaterapie, hudba…)

– využití alternativních vzdělávacích metod ve výuce – alternativní 
a augmentativní komunikace (znak do řeči, globální čtení, pikto-
gramy, výměnný obrázkový komunikační systém), strukturované 
vyučování

– možnost využití poradenských služeb Speciálně pedagogického cen-
tra na odloučeném pracovišti – Dům zdraví s. r. o., Poříčí 11, Velké 
Meziříčí 

– pravidelné výstavy prací žáků školy
– umístění školy v krásné krajině nenarušené přírody
– Dětské středisko Březejc, ve kterém je škola umístěna, zajišťuje denní, 

týdenní a celoroční pobyty včetně stravování a rehabilitace
Bližší informace o škole, kontakty:
www.skoly-brezejc.cz, tel.: 566 521 516, 
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

B. Klapalová, ředitelka školy

Speciálně pedagogické centrum
Při Základní škole speciální a praktické škole Březejc je otevřeno Spe-
ciálně pedagogické centrum. Jde o školské poradenské zařízení, které 
bezplatně poskytuje služby dětem od raného věku, žákům a studentům se 
zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich zákonným 
zástupcům, školám a školským zařízením. Je určeno především klientům 
s postižením mentálním, tělesným a s kombinací vad. Odbornou péči zde 
zajišťují speciální pedagog, logoped, psycholog a sociální pracovnice.
Poskytujeme:
– komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
– odborné konzultace rodičům a pedagogickým pracovníkům dětí se 

zdravotním postižením integrovaných do běžných škol
– pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů
– odborné speciálně pedagogické a metodické služby pro pedagogické 

pracovníky, rodiče a veřejnost
– sociálně právní poradenství 
Nabízíme:
– vedení rodičů, jak pracovat s dítětem, aby získalo potřebné vědomosti, 

dovednosti a návyky pro vstup do jakéhokoliv  typu vzdělávání
– pomoc a poradenství při výběru speciálních pomůcek a odborné 

literatury, orientace v nabídce didaktických, rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek a odborné literatury, dle možností centra i jejich 
zapůjčení

– terapii v psychorelaxační místnosti snoezelen (do naplnění kapacity)
– cvičení pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, poznávacích schopností 

a řeči
– nácvik grafomotoriky pro děti předškolního věku
– nácvik dovedností v oblasti sebeobsluhy a sociálního začlenění
– možnost zajištění canisterapie
Sociální pracovnice poskytuje:
– informace o dávkách sociální péče:

• dávky pro občany se zdravotním postižením
• dávky pomoci v hmotné nouzi

– pomoc při hledání a výběru osobního asistenta
– pomoc při vyplňování žádostí a formulářů
– poskytnutí informací potřebných k vyřízení OP průkazů pro osoby 

s mentálním nebo kombinovaným postižením
– půjčování odborné literatury a časopisů s nabídkou podpůrných a re-

habilitačních pomůcek
– zprostředkování právního poradenství v oblasti sociálních služeb
Speciálně pedagogické centrum najdete ve Velkém Meziříčí v budově 
Domu zdraví, Poříčí 11 (vchod z parkoviště). Kontaktovat nás můžete 
rovněž telefonicky na tel. čísle 566 520 168 nebo prostřednictvím e-mailu: 
spcvm@seznam.cz.
Velmi se těšíme na setkávání s vámi a vašimi dětmi.

Kolektiv pracovníků SPC

Pozvánka k zápisu
Zápis do ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
se uskuteční v pátek 8. 2. 2008 od 10 do 14 hodin v budově školy.
Poskytujeme vzdělávání ve vzdělávacím programu:
Rehabilitační program pomocné školy
Vzdělávací program speciální školy
Vzdělávací program praktické školy
ZŠ (Školní vzdělávací program)
Kontakt: 566 532 602, www.webpark.cz/spec-skoly/.

Zápis dětí do první třídy 
Základní školy v Mostištích 

se koná ve středu 6. února 2008 od 13 do 17 hodin v budově školy.

Objednejte si knihu v kůži
Na základě četných dotazů se Rada města rozhodla nabídnout ob-
čanům možnost zakoupení knihy „Velké Meziříčí v zrcadle dějin“ 
v reprezentativní kožené vazbě se zlatým písmem v pouzdře. 
Bude zhotoveno množství podle závazných objednávek, které bude 
přijímat Informační centrum Vel. Meziříčí v přízemí MěÚ. Termín 
ukončení objednávek byl stanoven na 15. únor 2008 do 13. hodin. 
Přibližná prodejní cena bude 1.600 Kč, zájemci při objednání složí 
zálohu 1.000 Kč.

Ing. František Bradáč, starosta

AGRO-Měřín, obch. spol. s r. o.

hledá pracovníky na pozici:
– prodejce zemědělské tech-

niky

– nákupčí náhradních dílů

Požadujeme: 
– středoškolské vzdělání
– řidičský průkaz sk. B
– komunikační schopnosti
– znalost práce na PC

V případě zájmu volejte: 
723 682 526, 566 501 210
email: obchodni@agro-merin.cz

Přebor Velkého Meziříčí
2007/2008

Aktuální průběžný stav soutěže 
k 31. lednu 2008:
T. Mrazík 10 b. a 1 nesehraná partie 
k dobru – ing. M. Nedoma 9,5 b. (a 3 
odložená utkání) – S. Kopr (Ruda) 
8 b. (4) – Z. Mejzlík (Bory) 7,5 b. 
(3) – Mgr. Z. Mejzlík 7 b. (4) – J. 
Jan 6,5 b. (2) – V. Pařil 6,5 b. (0) 
– M. Čtveráček 6 b. (6) – M. Kučera 
(Mostiště) 6 b. (3) – J. Dvořák (Mě-
řín) 6 b. (2) – J. Urbánek 5,5 b. (1) 
– dr. Z. Vališ 5 b. (5) – J. Prehradná 3 
b. (6) – A. Dohnalík 2 b. (5) – P. Ro-
sa 1 b. (4) – M. Dočkal 1 b. (3) – K. 
Švihálková 0,5 b. (6).
Uvedené pořadí je tedy zkresleno 
nestejným počtem odehraných 
zápasů – a také tím, že zatímco ně-
kteří z účastníků již hráli proti všem 
nejvýše nasazeným, jiné borce tyto 
„duely pravdy“ teprve čekají; to 
nejtěžší tedy ještě mají před sebou. 
Místní liga jednotlivců by měla 

podle plánu skončit 21. února, ale 
protože mnozí hráči mají početné 
absence, resty a časové prodlevy, 
nezdá se tento konečný termín být 
příliš reálným a zřejmě se ještě bude 
posouvat více do budoucna. – Svůj 
loňský titul zdejšího přeborníka ob-
hajuje Stanislav Kopr z Rudy.     -vp-

Soutěže družstev
Příští zápasy kolektivních sou-
těží“
Krajský přebor / Spartak Velké 
Meziříčí A – TJ Náměšť nad Osla-
vou B, klubovna v Kablu (NKT 
Cables) v neděli 10. února od 9. 
hodin; domácí jsou favority, v týmu 
hostů ale nastupují také dva bývalí 
hráči VM. 
Regionální soutěž – Východ 
/Spartak Velké Meziříčí B – ŠK 
Caissa Třebíč D, místo a čas konání 
totožné s výše uvedeným zápasem 
– a také zde mají větší šance domá-
cí. I když, pravda, nikdy není nic 
zcela jisté a jasné… Hlavně nevolat 
předem „Hop!“, když se dosud ještě 
nepřeskočilo.                          -vp-

ŠACHY

V neděli proběhly v lyžařském areálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 
závody – Lyžařský pohár Vysočiny.                              Foto: Petr Zezula
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STOLNÍ TENIS LHOTKY

HOKEJ – ŽÁCI

HOKEJ – OKRESNÍ PŘEBOR

FOTBAL – DOROST

ŠACHY

FOTBAL – BENFIKA

HANDICAP SPORT CLUB

HÁZENÁ

ARMWRESTLING

Přípravná utkání B-týmu mužů
FC VM B – Jiskra Měřín 3:0 
(1:0)
Branky: Pokorný J., Beran, Smejkal 
D. Rozhodčí: Slezák. Sestava domá-
cích: Kučera – Invald D., Kružík 
(67. Střecha Lad.), Střecha Lad. 
(45. Dočkal A.), Halámek – Krejčí 
P. (67. Kafka), Pól, Smejkal D., 
Kafka (45. Smejkal L.) – Beran, 
Pokorný J.
V prvním přípravném utkání Benfi -
ka po probuzení ze zimního spánku 
změřila síly s třetím mužstvem I. B 
třídy Jiskrou Měřín. V úvodních fá-
zích bylo utkání vyrovnané, na do-
mácích bylo dobře patrné, že utkání 
předcházel pouze jediný společný 
trénink v tělocvičně a souhra vázla. 
Houževnatý, v kompletním složení 
nastoupivší soupeř však našim bar-
vám postupně přenechával iniciati-
vu, po dvou velkých šancích Kafky 
to byl ale nakonec J. Pokorný, který 
pohotovou střelou, jíž předcházela 
dobře kopnutá standardka Kružíka, 
otevřel skóre zápasu. Po podobné 
standardní situaci téhož hráče měl 
J. Pokorný zanedlouho „na čepici“ 
i druhý gól, ale možná právě kvůli 
pokrývce hlavy o centimetry mi-
nul. Těsně před přestávkou pak 
utekl od půlicí čáry D. Smejkal, 
elegantní hokejový blafák ale gó-
lem neskončil.
Po pauze Měřín nabral síly a zno-
vu chvíli zlobil, pak se ale rozehrál 
k výbornému výkonu Beran. První 
tutovku ještě „zazdil,“ když nedo-
kázal za překonaným gólmanem za-
sunout míč do sítě, podruhé už mu 
ale přesným přízemním obstřelem 
nedal šanci. V závěru hosté prak-
ticky odpadli, Beran další tutovku 
znovu zazdil, a tak bylo uzavření 
skóre na D. Smejkalovi, který po 
chytrém autovém vhazování Inval-
da vypekl gólmana Měřína Sysla 
lobem à la Poborský.
FC VM B – Sokol Budišov 6:1 
(5:1)
Branky: Krejčí P. 2, Smejkal D. 2, 
Kružík, Beran – Holubář. Rozhodčí: 
Myška. Sestava domácích: Kučera 
(45. Homola) – Invald D., Kružík 
(45. Jedlička) Souček (45. Střecha 
Lad.), Halámek – Pól, Ambrož (45. 
Jaša), Smejkal D., Krejčí P. – Trnka, 
Pokorný J. (45. Beran)
Druhé přípravné utkání s B-třídním 
Budišovem se odehrálo ve zname-

ní silného deště, podpořeného ex-
trémním nárazovým větrem. Co to 
udělá s aktéry fotbalového zápasu, 
není třeba zdůrazňovat. Domácí, 
nastoupivší v první půli „po větru“ 
se s vervou tlačili k pokutovému 
území Budišova. Už v 6. minutě, 
kdy po přiťuknutí Trnky otevřel 
P. Krejčí premiérovou trefou po 
návratu na zelený (prozatím umě-
lý) trávník, byli hráči obou celků 
dokonale promočení. Budišov se 
o pár minut později vzepjal k oje-
dinělému protiútoku, trojice našich 
hráčů podcenila osaměle postupu-
jícího útočníka, a ten nakonec 
obešel i Kučeru a zavěsil. Byla to 
však labutí píseň hostí. Domácí 
zápolili vedle velmi dobře organi-
začně bránícího soupeře i s vlastní 
koncovkou a zmiňovaným počasím 
a dobrou čtvrthodinku se skóre 
neměnilo. Pak se ale ukázalo, že 
P. Krejčí je opravdu při chuti a jeho 
dalekonosná střela neminula „šibe-
nici“ Syrového branky. Následně ho 
překonal po průniku a přesné střele 
z křídelního prostoru i D. Smejkal, 
dorážkou po standardní situaci 
Kružík. Poločas pak uzavřel zno-
vu D. Smejkal, když se po našich 
mnoha nepochopitelně zaházených 
tutovkách (v čemž se tentokrát „vy-
znamenal“ J. Pokorný) zatřepetal po 
poryvu větru v síti jeho centr z da-
lekonosného přímého kopu. 
I po obrátce to byli přes silný pro-
tivítr nadále domácí, kteří udávali 
tón hry a tlačili se na hostující po-
lovinu. Chvíli nám však trvalo, než 
jsme pochopili, že v těchto povětr-
nostních podmínkách se dá přesně 
kombinovat opravdu jen po zemi. 
Hosté využívali našich nepřes-
ností, chodili do brejků, když ale 
jejich šance neskončily na dalším 
„ztraceném synovi“ M. Homolo-
vi, zradila Budišovské koncovka 
a míříli mimo, jako např. v jejich 
největší příležitosti L. Carda. Účet 
zápasu tak naší šestou brankou 
po rychlém úniku uzavřel Beran. 
Prokřehlí a promočení účastníci 
utkání na obou stranách se pak vů-
bec nezlobili na ještě prokřehlejšího 
a promočenějšího sudího Myšku, 
když naposled pískl do píšťalky již 
po uplynutí 80. minuty. Vzhledem 
k extrémním povětrnostním pod-
mínkám a dění na trávníku to bylo 
nejrozumnější řešení.             -kre-

Mostiště rozstřílely Vatín 11:2 
a už jsou na druhém místě. 

12. kolo
Bíteš – Slavkovice 6:3
Křižanov – V. Bítýška 3:8
Vatín – Mostiště 2:11

Branky: Solář 
2×, Novák 2×, 
Toman 2×, 
Vojta Krejčí, 
Syrový, Frei-
bauer, Slaník, 
Jiří Svoboda.
Asistence: 
Freibauer 
2×, Toman, 

Smejkal, 
Václav 

Krejčí st., Novák, Slaník, Václav 
Krejčí ml. 

Tabulka
1. V. Bítýška 12 912 87:48 19
2. Mostiště 12 804 63:45 16
3. Slavkovice 12 723 60:43 16
4. Řečice 11 614 79:65 13
5. Bíteš 12 606 55:50 12
6. Náměšť 11 506 54:54 10
7. Křižanov 11 119 30:76  3
8. Vatín 11 119 43:90  3

13. kolo
Řečice – Křižanov
Náměšť – Slavkovice
Bíteš – Vatín
Mostiště – Veverská Bítýška v so-
boru 16. 2. na ZS Velké Meziříčí 
v 16.30. Důležitý zápas!

4. třída
I když jsme začali velice dobře a ve 
druhé minutě po pěkném úniku 
Mynáře jsme se dostali do vedení, 
po zbytek zápasu na ledě převzali 
iniciativu domácí a zápas dovedli 
do vítězného konce.
SKLH Žďár nad Sázavou – HHK 
VM 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) 
Sestava: Vitešník – Bezák, Slabý, 
Strnad T., Joura, Mičánek, Strnad 
M., Lavický, Tlapák, Šilpoch, My-
nář, Juda. Branky: Mynář   -sla-

5. třída
HC Žraloci Žďár nad Sázavou 
– HHK Velké Meziříčí 3:1 (2:1, 
1:0, 0:0)
Úvod zápasu se vyvíjel v náš pro-

spěch. Sice až čtvrtou brankovou 
příležitost jsme proměnili v úvodní 
gól střetnutí a brankou Rozmarína 
jsme šli do vedení. V závěru první 
třetiny jsme ale přestali bruslit 
a soupeř otočil skóre ve svůj pro-
spěch. V dalších dvou třetinách se 
opakoval obraz hry předešlých zá-
pasů. Křečovitá hra se slabou kom-
binací a bez úspěšného zakončení. 
V posledních dvou utkáních naši 
páťáci vstřelili pouze dvě branky.
Sestava: Slavíček- Kampas J., Maš-
tera, Tichý, Kampas M., Smažil, 
Lainka, Burian, Fiala, Rozmarín, 
Smejkal, Bernat, Kampas F. Bran-
ky: Rozmarín. Asistence: Fiala 

-sma-

Stolní tenis 2007
Po tříměsíčním tréninku odjíždělo 
v dubnu minulého roku družstvo 
handicapovaných na první turnaj 
Českého poháru jednotlivců do 
Klatov ve složení Jiří Antonín, 
Petr Gottlieb, Jan Coufal a Micha-
ela Charvátová.
Český pohár se skládá z 11 dílčích 
pohárů v různých městech ČR a pro 
zařazení do žebříčku je nezbytné 
sehrát alespoň 7 turnajů v daném 
roce. Jako nováčci bylo naše druž-
stvo zařazeno do C skupiny.
V krásném prostředí klatovské 
školy se začala psát, jak doufáme, 
úspěšná historie stolního tenisu 
handicapovaných z Velkého Me-
ziříčí. Díky zodpovědnému před-
chozímu tréninku se naši borci 
stali důstojnými soupeři ostatních 
účastníků a vysloužili si jejich 
pochvalu a uznání.
V Českém poháru pro rok 2007 
skončil celkově náš J. Antonín 11., 

P. Gottlieb 14., M. Charvátová 18. 
a J. Coufal 20. z celkového počtu 
48 závodníků. Tyto výsledky v 1. 
ročníku jsou jistě příjemným pře-
kvapením.
Pěkných výsledků dosáhli naši 
sportovci díky tréninkovým mož-
nostem v kulturním domě v Netíně, 
za což děkujeme starostovi K. Liš-
kaři, členům tamního sportovního 
oddílu za uvolnění hracích stolů 
a panu J. Skryjovi, který svými 
radami a zkušenostmi pomáhá při 
našich trénincích.
Vloni si veškeré výlohy hradili naši 
handicapovaní osobně. Doufáme, že 
v roce letošním, po zlepšení celko-
vé situace v oddíle Handicap Sport 
Clubu Velké Meziříčí, dosáhneme 
změny. Předpokládáme, že díky 
promyšlenějšímu hospodaření a na-
šim sponzorům vytvoříme přijatel-
nější podmínky nejenom pro stolní 
tenis, ale i další sportovní odvětví 
našeho oddílu.                         -zez-

Okresní přebor I. třídy
ST Velké Meziříčí B – SK Sokol 
Lhotky A 11:7 
Body za Lhotky: Konečný 3,5, La-
vický 1,5, Musil 1, Chylík 1 
Body za Velké Meziříčí: Buk R. 4,5, 
Macoun 3, Bednář 2,5, Buk R. 1

Okresní přebor III. třídy
TJ Sokol Malá Losenice A – SK 
Sokol Lhotky B 9:9 
Body za Lhotky B: Hrnčíř 4,5, Ne-

vrtal Z. 2,5, Doubek 1, Večeřa 1
SK Sokol Lhotky C  – TJ Spartak 
Velká Bíteš C 8:10 
Body za Lhotky: Rössler 2,5, Von-
drák 2,5, Čada 2, Svoboda 1

Okresní soutěž
ST Velké Meziříčí D – SK Sokol 
Lhotky D 12:6 
Body za Lhotky: Hladík 4,5, Šoukal 
4, Nevrtal T. 3,5

-ach-

Mladší dorost – přátelská utkání
FC Velké Meziříčí – Rokytnice 
(sdružený dorost) 1:1 (0:1)
Střelci branek: Tomáš Kuřátko 
FC Velké Meziříčí – HFK Třebíč 
1:5 (1:2)
Střelci branek: Šimon Hort 
FC Velké Meziříčí – Bedřichov 
4:3 (2:2)
Diváků 20. Střelci branek: 2× Lukáš 
Liška, Eda Smejkal, Jakub Vítek 
Po celou dobu jarní části přípravy 
se potýkáme s nedostatkem hráčů 
(lyžařské výcviky na středních 
školách, nemoci a bohužel zranění 
klíčových hráčů). 
K dalšímu zápasu jsme nastoupili 
proti celku Bedřichova. V dost 
pochroumané sestavě jsme začali 
proti větru nesmyslně nakopávat, 
aby se nám všechno vracelo na naši 
půlku a museli jsme znovu zakládat 
útok, ale je to zatím ,,jen příprava“. 
Když už jsme se dostali před branku 
soupeře, tak měli naši střelci dost 
vychýlenou mušku. Během první 
půle jsme 7× přestřelili branku a 5× 
posadili balón do rukou gólmana. 
I přes viditelnou převahu jsme lo-
vili míč z naší brány po parádním 
vlastenci Mirka Horkého, který po 
výkopu brankáře hostí posunul míč 
hlavou až za záda Zdeňka Simand-
la. Ten do té doby v pohodě sbíral 
nakopnuté míče za naši obranu. 
Pak vyrovnal s přehledem Lukáš 
Liška po brejku z lajny po centru 
od Jakuba Vítka. Hostům stačilo 
překopávat celou zálohu, aby s vy-
užitím větru zatápěli naší obraně, 
která jednou špatně zahrála ofsajd 
systém a bylo to 1:2. Pak jsme do 
soupeře bušili, ale protivítr nám 
naše střely nadnášel nad branku. 
Jen Šimonu Hortovi se to povedlo 
5×. Ale snaha nám přinesla ovoce 
a Eda Smejkal vyrovnal.
Ve druhém poločase jsme po větru 
hráli po zemi a zkoušeli střídat 
rozestavení hráčů, aby se v útoku 
vystřídali 4 hráči, ale branka pro 

nás byla snad začarovaná. Soupeř 
už se na naši půlku dostával jen 
zřídka, jenže naše hra se jevila 
bezzubě. Pak nám utekl po lajně 
záložník hostí , ale po nedůrazném 
odkopnutí do té doby výborně hra-
jícího Zdeňka Partla, odcentroval 
na vápno a s první střelou si poradil 
Zdenek Simandl, druhou dorážku 
odpálil Mirek Horký, ale na třetí do-
rážku už byli všichni krátcí i když 
jen těsně minula Adama Minaříka 
a bylo to 2:3. Pak už kluci zařadili 
pětku a dohrávalo se v naší režii. 
Nejdřív se dostal do čisté gólovky 
Jakub Vítek po chybě obranné řady 
hostí a sám vyrovnal. Pak jsme 
několikrát opět přestřelili bránu 
a napálili do brankáře hostí, aby 
v jedné z posledních šancí s chutí 
hrající Lukáš Liška z brankové čáry 
obrátil skóre na naši stranu.       

-kub-
Starší dorost

FC VM – Sokol Bedřichov 4:4 
(2:2) 
Střelci branek: 4× Jakub Večeřa 
Starší dorost sehrál v sobotu další 
přípravné utkání. Zápas hrál s na-
rychlo domluveným soupeřem z KP, 
protože tým z Tábora opět nedojel. 
K zápasu nastoupila polovina hrá-
čů, kteří bojují o místo v A týmu. 
Bohužel tím, co na hřišti předvedli, 
moc trenéry nepřesvědčili. Našemu 
týmu chyběl lepší pohyb po hřišti, 
přesnější přihrávka a hlavně bojov-
nost. Soupeř nás ještě šetřil, kdyby 
proměňoval vytvořené šance, tak 
byl výsledek jiný. Za zmínku stojí 
čtyři góly Jakuba Večeři a dobrý 
výkon Adama Budínského, kteří 
splnili svým výkonem parametr 
divizního hráče. Doufejme, že to 
byl náhodný výpadek. Další utká-
ní je opět s týmem KP, a to s Třeští 
v sobotu 9. 2. 2008 v 10.15 hodin na 
umělé trávě u 3. ZŠ.
Tým jednotného dorostu nehrál pro 
velkou marodku hostů a částečně 
domácích.                              -sme-

Přípravné zimní turnaje prově-
řují připravenost družstev před 

odvetnými ligovými boji.
Turnaj dorostenek – Heřmanův 

Městec
Poslední herní příprava před vstu-
pem do jarní části I. ligy neměla 
požadovaný efekt, když na turnaj 
odcestovalo družstvo dorostenek 
pouze s torzem kádru. Tomu pak 
odpovídaly i jednotlivé výsledky. 
Standardní výkon předvedla pou-
ze brankářka Marta Zelníčková, 

střelecky čněly nad ostatní Denisa 
Hladíková a se zraněním zad labo-
rující Tereza Kupová. O celkové 
turnajové prvenství se utkaly cel-
ky Pardubic a Chebu, na Velkome-
ziříčské zbyla pátá příčka. 

Výsledky – základní skupina: 
Sokol VM – Kobylisy 16:10, – Par-
dubice ml. 15:16, – Cheb ml. 14:20, 
o 5.–6. místo Háje 17:15.
Hrály: Zelníčková-Hladíková 
(22), Kupová (19), Kotíková A. 
(7), Rousová (6), Necidová S. (5), 
Svobodová (3), Bártová (1). Trenéři 
Svoboda, Kotík.                      -záv-

Tabulky soutěží družstev
Krajský přebor po 6. kole:

 1. So Bedřichov/Jihlava A 5-0-1 33,5 15

 2. Jiskra Havl. Brod A 5-0-1 32,5 15

 3. Caissa Třebíč B 5-0-1 28,0 15

 4. Žďas Žďár B 4-0-2 29,5 12

 5. Spartak Pelhřimov A 4-0-2 29,0 12

 6. Spartak Vel. Meziříčí A 4-0-2 28,5 12

 7. SF Gambit Jihlava A 3-0-3 27,0  9

 8. So Bedřichov/Jihlava B 2-1-3 18,0  7

 9. Spartak Třebíč A 2-0-4 19,5  6

10. Jiskra Humpolec A 1-1-4 14,0  4

11. TJ Náměšť n. Osl. B 0-0-6 16,0  0

12. SB Světlá n. Sáz. A 0-0-6 12,5  0

Regionální soutěž po 4. kole:
Skupina Východ

1. So Bedřichov/Jihlava C 4-0-0 16,0 12

2. Sokol Jemnice 3-0-1 13,0  9 

3. SF Gambit Jihlava C 3-0-1 11,5  9

4. Spartak Velké Meziříčí B 2-0-2 10,0  6

5. Caissa Třebíč 1-2-1 10,0  5

6. Spartak Velká Bíteš B 1-1-2 10,0  4

7. SF Gambit Jihlava D 0-1-3  5,0  1

8. Sokol Opatov B 0-0-4  4,5  0

Skupina Západ
1. SŠK Cejle A 4-0-0 17,0 12

2. Sokol Nové Veselí 3-0-1 12,0  9

3. Sokol Jámy 2-0-2 12,0  6

4. Spartak Pelhřimov C 2-0-2 10,0  6 (9)

5. Jiskra Humpolec B 2-0-2 10,0 v6 (8)

6. Žďas Žďár D 2-0-2  8,5  6

7. Jiskra Humpolec C 1-0-3  7,0  3

8. SŠK Cejle B 0-0-4  3,5  0

-vp-

V sobotu 26. 1. se v Brně konal 
11. ročník mezinárodní soutěže 
Golemova ruka. Zástupci našeho 
týmu využili už v pátek probíhají-
cí registrace a do svých váhových 
kategorií se navážili o den dříve, 
což hlavně Jirkovi Bradáčovi, kte-
rý během týdne zhubnul ze 75 kg 
na 69,5 kg, pomohlo k částečné 
obnově odvodněného organismu. 
Naši borci tedy nastoupili k bojům 
proti české špičce a zástupcům dal-
ších pěti států světa ve složení: Jiří 
Bradáč – ktg. do 70 kg, Jiří Mejzlík 
– ktg. do 80 kg, Tomáš Mička – ktg. 
do 90 kg. Vzhledem k velkému po-
čtu závodníků soutěž probíhala na 
třech závodních stolech, standard-
ně systémem dvojité eliminace 
(dvě prohry a konec). Jako vždy se 
začalo na levou ruku juniorskými 
a ženskými kategoriemi, poté přišli 
na řadu muži. Jirka Bradáč si vedl 
v nejlehčí váhovce velice dobře, 
jeho cestu ukončil až v semifi nále 
maďarský závodník a Jirka bral 
nepopulární bramborovou medaili. 
V další kategorii pokračoval Jirka 
Mejzlík, který bohužel stejně jako 
loni, zřejmě kvůli nervozitě z velké 
konkurence, nedokázal přejít přes 
soupeře, jež běžně poráží, a po 
dvou prohrách v soutěži skončil. 
Po něm nastoupil Tomáš Mička 
do nejnašlápnutější kategorie. 
Dokázal přejít přes Bulhara (2. na 
ME na PR) a Egypťana a nakonec 
skončil na 3. místě. Soutěž se kvůli 
organizačním nedostatkům velice 
protáhla. Levá ruka skončila až 
v šest hodin a někteří závodníci 
se bohužel rozhodli v soutěži ne-
pokračovat a kvůli dlouhé cestě 
domů raději zvolili odjezd. Při 

zápasech na pravou ruku někteří 
z borců působili již dost unaveně 
a apaticky, což byl bohužel i případ 
Jirky Bradáče. Naštěstí se po něko-
lika výhrách dokázal vyhecovat na 
nejtěžší soupeře a v semifi nále po 
krásném souboji oplatil porážku 
z levačky Gyorgimu Biro z Ma-
ďarska. Před ním se umístili už jen 
další Maďar s Egypťanem a Jirka 
bral jako nejlepší z Čechů bronz. 
Navíc je nyní vážným kandidátem 
na mistrovský titul, což ho namo-
tivovalo k tvrdému tréninku. Na 
pravačku Jirka Mejzlík nastupoval 
jako levák bez větších ambicí a ta-
ky dopadl stejně jako na levačku. 
Tomáš měl na pravačku obrovskou 
konkurenci a navíc i los byl k němu 
dost krutý. Umístil se zhruba upro-
střed startovního pole a bohužel si 
v posledním zápase s Rosťou Sva-
činou (nejlepší pravačka v ČR vů-
bec) poranil vazy v lokti a nyní ho 
místo tréninku čeká léčení. Soutěž 
skončila vyhlášením vítězů kolem 
půlnoci a všichni se rychle rozjeli 
domů. Za měsíc nás čeká poslední 
extraliga v Podivíně, kde se rozhod-
ne o tom, kdo se kvalifi kuje na MR 
2008 v České Lípě a kdo ne.

Armwrestling VM

Jiří Bradáč s Egypťanem v souboji o stříbro.       Foto: Hana Pořízková

Kdy: 9. 2. 2008 od 20 hodin ■ Kde: sál hasičské zbrojnice ■ Velké 
Meziříčí ■ Hudba: Sešlost ■ Vstupné: 70 Kč včetně místenky
Předprodej vstupenek: Elektro Raus, Radnická ul. Velké Meziříčí 
■ Bohatá tombola
Srdečně zve oddíl házené Velké Meziříčí

Veřejné 
bruslení

So 9. 2. 14.15 – 15.45
Ne 10. 2. 13.45 – 15.15
So 16. 2. 12.30 – 14.00
Ne 17. 2. 13.45 – 15.15
So 23. 2. 14.15 – 15.45
Ne 24. 2. 14.45 – 16.15
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Vlastivědná a genealogická společnost občanské sdružení
při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

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

12. 2. přednáška Celky a detaily v historii  Ing. Antonín Dvořák
  a současnosti architektury V.M.

  Cyklus k 600. výročí udělení 
  městských práv Velkému Meziříčí 
19. 2. přednáška „Privilegium z roku 1408  Mgr. Martin Štindl, PhD.
  v soustavě městských práv 
  aneb Co vlastně slavíme?“

 4. 3. přednáška Beseda pro genealogy – Rodinné kroniky  Vl. Makovský

11. 3. přednáška Hory severního Pákistánu Ondřej Kotík

  Cyklus k 600. výročí udělení 
18. 3. přednáška městských práv Velkému Meziříčí  PhDr. Marie Ripperová
  „Zajímavosti z dějin Velkého Meziříčí“

25. 3.  přednáška Velehrad P. Jan Peňáz

 1. 4.  přednáška Historik – kronikář Antonín Boček Karel Křeček
   Ing. Karel Hromek

 8. 4.  přednáška Italské Dolomity Mgr. Tomáš Fiala

15. 4.  přednáška Větrné mlýny p. Jana Servítová

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

  privilegií aneb Kolik mělo město práv?“

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

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

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

Změna programu vyhrazena!

Rybáři z Velké Bíteše pořádají 9. února 2008 v KD Velká Bíteš

Topart media

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Úterý 26. 2. 2008 v 19.30 hodin

Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry a nečekaných překvapení.
Ztřeštěná situační komedie o tom, co všechno se může stát, když si man-
želé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování… Když 
chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně 
přijede na místo jeho služebního pobytu…
Hrají herci a herečky z dobře známého seriálu Rodinná pouta nebo Velmi 
křehké vztahy.
Miroslav Mejzlík/René Přibil, Zbyněk Fric/Jan Révai/Kryštof Římský, 
Roman Štolpa/Tomáš Valík, Petra Špindlerová a další.
Představení není součástí předplatného jaro 2008! Vstupné: 240 Kč.
Rezervace na čísle 566 523 243 nebo na programovém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Pro velký zájem diváků opět nabízíme předplatné na divadelní předsta-
vení jaro 2008. Permanentka na 
4 představení je za cenu 750 Kč. 
Rezervace na tel. čísle 566 523 243 
nebo na programovém oddělení 
Jupiter clubu. Permanentky jsou 
již v prodeji.

Úterý 25. března 2008 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Jsou-li dva, může se zrodit láska. 
Vstoupí-li mezi ně třetí, vznik-
ne drama. Vážné nebo směšné, 
často obojí, střídavě i současně.
Hrají: Jana Švandová, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský
Jednotlivé vstupné: 240 Kč

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

Květen 2008
AP Prosper

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském 
hotelu, kam oba 
přijeli t rávit lí-
bánky se svými 
novými a mladší-
mi partnery.
Hrají: Jiří Lang-
majer, Ivana 
Jirešová/Klára 
Issová, Martina 
Válková/ Jitka 
Čvančarová a další
Jednotlivé vstup-
né: 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

Shakespeare svou pastorálu umístil do Ardenského lesa, 
divadelního časoprostoru, který se vzdáleně podobá lesům Shakespearova 
rodného Warwickshiru a částečně nese znaky konvenční pastorální kra-
jinomalby. Na rozdíl od mytického bezčasí či stejně mytického věčného 
jara pastorálních idyl je počasí Ardenského lesa drsné a Shakespeare je, 
jistě úmyslně, uvádí obrazem zimy. Připomíná tak, že ztráta věčného jara 
je „kletbou Adamovou“. „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom 
herci“, říká postava Žaka v této Shakespearově komedii, jejímž světem je 
svět lásky. S hlavními hrdinkami se ocitneme v hlubokém lese, daleko od 
dvorských krvavých intrik. Shakespeare postavil dvě emancipované dívky 
před nelehký úkol. Ukáže se však, že není zdaleka tak těžké zvítězit nad 
divokou zvěří a šelmami, jako je složité přiznat si vlastní city. Les je zde 
symbolem chaosu lidských emocí. A i láska zde má nejrůznější podoby: 
může být směšná, jímavá, vášnivá nebo cynická, v každém případě naše 
schopnost milovat odráží naši odvahu žít. Zdá se, že Shakespearova ko-
medie je přesně tou lekcí relativity, kterou slibuje její název. Audrey se líbí 
šaškovi, Fébé se líbí Silviovi, ale nelíbí se Rosalindě/Ganymédovi, která/
který se zase moc líbí Fébé. Co je iluze a co je skutečnost? Co je pravda 
a co je lež? Shakespeare nedává odpovědi a nevynáší soudy. Staví vedle 
sebe protiklady. Vyberte si z nich sami, říká divákům. Jak se vám líbí.

Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin.

JAK SE VÁM TO LÍBÍ
W. Shakespeare
překlad: Martin Hilský

Třetí představení divadelní sezony 2007 – 2008 pro skupinu O (platí pouze 
pro předplatné) se uskuteční dnes, 6. února 2008, v 19 hodin. 

Foto: Ivo Mičkal

V Mateřském centru Rodinka VM zahajuje od února provoz

psychologická poradna pro děti.
Mgr. Elen Sejrková
Středa 13–16 hodin ■ Telefon 773 076 193. ■ Cena konzultace 40 Kč.

16. února Jemnice – ples
 královny Elišky
15. března Studenec
 autobusový svoz
22. března Budíkovice

 den datum název plesu hudba

Poznámka: Přehled je aktualizován.
Změna vyhrazena!

 8. 2. Polná – ples
23. 2. Hodov – ples)
15. 3. Čikov
Info: www.renons.cz

Sobota 9. a 23. 2., malá scéna, 15 h

ČERVENÁ 
KARKULKA
Loutková pohádka
pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 30 Kč (předprodej vstupe-
nek v pátek 8. a 22. 2. na programo-
vém oddělení Jupiter clubu). -po-

LOUTKOVÁ 
PŘEDSTAVENÍ

Začátek ve 20 hodin. 

Plesová sezona ve Žďáře nad Sázavou
 8. 2. 2008 Ples Střední zdravotnické školy
 a Vyšší odborné školy zdravotnické 
 9. 2. 2008 Ples Dana Dobřichovská a Santini tour
22. 2. 2008 Ples Gymnázia
23. 2. 2008 Ples PKS Holding
29. 2. 2008 Ples Střední školy obchodní a služeb SČMSD
 Žďár nad Sázavou, s. r. o. 
Info: 566 688 111

Jupiter club s. r. o. 
Velké Meziříčí 

pořádá v pátek 22. 2. 2008

Pravidelný provoz MC Človíček.
pondělí a středa 9–11.30 hodin, 
vstupné 20 Kč/rodina
čtvrtek 15.30–18.00 hodin, vstupné 
25 Kč/rodina
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš

Každé pondělí a čtvrtek ve 14 hodin 
Vycházka pro vodu k Jakoubku
sraz u pekárny
Organizuje Seniorklub

Pátek 15. února 2008 v 15.30 hodin 
Sypaná batika – výtvarný kurz 
pro veřejnost
přihlášky + více info na 
www.clovicek.salixus.cz, email: 
mcclovicek@seznam.cz, tel. 
603 793 709

Kulturní akce Velká Bíteš únor 2008
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Sobota 16. února 2008 od 14 hodin
Výtvarný kurz pro veřejnost 
– pletení z pediku
vyrábět budeme dvě dózy na 
příbory a vařečky, přihlášky: tel. 
566 532 244 nebo e-mail: skol-
ka.bites@seznam.cz
Mateřská škola, Masarykovo nám. 
86
Středa 20. února 2008 v 15 hodin
Seniorklub – hostem bude ing. Re-
nata Pelánková, beseda o „zdraví 
z přírody“
Kulturní Dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

v předsálí velkého sálu
od 17 do 21 hodin. 

Určeno pro žáky od 12 do 
15 let.

Vstupné: 35 Kč.

Program MC Rodinka na únor 2008
Mimořádné akce MC, Ostrůvek 2, VM:
11. 2. 2008 v 15 hodin Karneval 
18. 2. 2008 v 16 hodin Péče o miminka. Přednáší p. Šťastná. Na této před-
nášce spojené s besedou se dozvíte, co všechno miminka potřebují.  -mc-

Klub fi latelistů 
uzavřel rok 2007 
výroční schůzí

Důležitého setkání se zúčastnilo 14 členů, tedy 44 % členské 
základny Klubu fi latelistů. Po uvítací řeči ing. R. Talače sezná-
mil jednatel ing. A. Dvořák členy se současným stavem klubu 
a počtem členů – v současné době eviduje 30 členů a 9 členů 
OLD. Poté předal slovo hospodáři L. Haškovi. Ten uvedl, že 
klub hospodaří se ziskem. J. Necid informoval o kolování, kte-
ré proběhlo tento rok bez problémů, zájem o výměnné schůzky 
byl ze strany přibližně dvanácti členů. Klub odebral 40 sérií, 
56 aršíků a 31 známkových sešitků známek ČR a slovenských 
známek členové odebrali 12 sérií.

Filatelistická výstava k 600. výročí 
města Velké Meziříčí

Důležitým bodem schůze byla příprava fi latelistické výstavy 
k 600. výročí udělení plných městských práv městu Velké 
Meziříčí a k 90. výročí státnosti Československa. Výstava 
bude tematická, návštěvníci budou moci zhlédnout například 
známky s tématem Rakouska do roku 1918 nebo s historií 
pošty VM od r. 1785 do r. 2000. Zajištěno mají členové pro 
výstavu 14 exponátů – 29 rámů a 464 listů. V části věnované 
městu budou ke zhlédnutí i fotodokumentace na pohlednicích, 
které nebudou použity během hlavní doby oslav. Historii města 
představí promítání dokumentárních snímků, historii klubu 
pak výňatky z kroniky, medaile a výstavní diplomy exponátů 
členů. Zájemci se budou moci také seznámit s celými sadami 
českých známek od roku 1993 na barevných ročních plakátech 
České pošty, které má klub k dispozici. Výstava je předběžně 
plánována na listopad, klub má v plánu vydat výstavní katalog 
a speciální razítko.

V. Pavliš
Zpracovala: Jitka Kočí
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Poděkování

Vzpomínka

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA KINO JUPITER CLUB 
ÚNOR 2008

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

Středa 6. v 19.30 hodin
SUPERBAD
Jak si rozdělat roštěnku.
Teenagerovská komedie je varujícím příběhem dvou dospívajících chlapců, 
které čeká maturita. Jsou na 
sobě obrovským způsobem 
závislí, ale teď by měl kaž-
dý z nich jít na jinou vysokou 
školu a čeká je odloučení. 
Evan je milý, chytrý a styd-
livý. Seth je drzý, náladový 
a posedlý děvčaty. Ve fi lmu 
sledujeme jejich zoufalé po-
kusy zapůsobit během jedné 
bláznivé noci na osoby, po 
kterých touží… Během jedi-
né příšerné potupné noci, na kterou po zbytek života vděčně vzpomínáte. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 67, 69 Kč 114 minut

Úterý 12. v 19.30 hodin
ONCE
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. 

Jeho snem je živit se 
hudbou, ale to se mu 
vůbec nedaří. Ona je 
talentovaná pianistka 
z Čech, která odešla 
do Irska kvůli ob-
živě a prodává na 
ulici růže. Když se 
ti dva náhodou po-
tkají, zjistí, že jejich 
společná hudba má 

neobyčejnou sílu a podaří se jim získat nejen peníze na pronájem studia, 
kde natočí společnou desku, ale také přízeň a obdiv všech, kteří se na je-
jím vzniku podílejí. Oba si ale velmi záhy uvědomí, že takového člověka, 
jakým je ten druhý, se jim podaří v životě potkat jen jednou. Jeho nově 
nabytá svoboda a její minulé závazky tak oba postaví před rozhodnutí, co 
jsou pro sebe schopní obětovat a jestli vůbec mají možnost zůstat spolu.
Originální a výborná hudba. Silný příběh. Vynikající a autentické herecké 
výkony. S hudbou Glena Hansarda se čeští diváci mohli setkat již dříve, 
poněvadž tento hudebník v Čechách často koncertoval se svou skupinou 
The Frames i sólově a některé jeho písně se objevily ve fi lmu Jana Hřebejka 
Kráska v nesnázích. Markéta Irglová s Hansardem spolupracuje již několik 
let. Jejich hudba je melancholická a zároveň razantně energická.
Film mimo jiné přináší i přesný pohled na českou komunitu v zahraničí 
a vypovídá o době, kdy se k úspěchu může dopracovat každý. Možná 
jen jednou za život a možná jen na chvíli, ale za to svobodně. Irský fi lm, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 86 minut

Středa 13. v 19.30 hodin
P. S. MILUJI TĚ
Slova, pro něž stojí za to žít… MILUJI TĚ
Holly Kennedy je krásná a chytrá a je provdaná za lásku svého života 
- Gerryho. Když však Gerry náhle zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jediný 
člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo nezná Holly 
lépe než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý 
nápad.Před tím, než Gerry zemřel, napsal Holly několik dopisů, které ji 
mají provázet nejen v jejím smutku, ale také ve znovuobjevování sebe 
sama. První vzkaz dorazí v den Hollyiných 30. narozenin ve formě dortu 
a k jejímu zděšení i nahrané magnetofonové pásky, kde jí Gerry nabádá, 
aby si vyšla ven a slavila. Během následujících týdnů a měsíců přichází 
neobvyklým způsobem další dopisy, každý z nich ji posílá do nových 
dobrodružství a každý také končí slovy P.S. Miluji Tě. Hollyina matka 
a její nejlepší kamarádky, Sharon a Denise, se začínají obávat, že Ger-
ryho dopisy drží Holly stále připoutanou k minulosti, ale ve skutečnosti 
ji posouvají dál směrem k nové budoucnosti. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut

Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí 
jeden průšvih za druhým…
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40letech žije s maminkou 
pod jednou střechou. Přestože je Václav označován za místního šaška, 
hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v něm (spolu s ma-
minkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou 
plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce 
i bratr František, který s Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce. 
Tyto dva světy na sebe neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu 
do druhého. Drama vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy milenky 
Lídy, který končí trestným činem. Václav je uvězněn. Matčina ochrana je 
pryč. Stává se terčem útoků spoluvězňů a stále více si připouští traumatické 
vzpomínky na otce. Pomalu umírá. Matka se rozhodne požádat prezidenta 
o milost. Ta je však podmíněna peticí spoluobčanů. Odpustí Václavovi celá 
vesnice, když mu nedokáže odpustit ani vlastní bratr? V hlavní roli Ivan 
Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová, Petra 
Špalková a další. Tragikomedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut

Středa 20. v 19.30 hodin
TĚSNĚ VEDLE
Nežeňte se do ženění.
Eddiemu je čtyřicet a už pěkných pár let odolává atakům vlastního otce 
a nejlepšího kámoše, kteří ho usilovně tlačí do ženění. Komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 115 minut

Dne 4. února oslavila naše mamin-
ka, paní 

Jarmila Borkovcová 
svoje jmeniny. 

Do dalšího života jí přejeme pevné 
zdraví. 

Děti, vnoučata a pravnoučata

Děkujeme všem přátelům, známým a kamarádům, kteří doprovodili na 
poslední cestě našeho drahého manžela, tatínka, syna, bratra a vnuka, 
pana

Pavla Prokopa.
Za projevenou soustrast a květinové dary a slova útěchy

děkuje zarmoucená rodina. 

Dne 5. 2. 2008 oslavila své 55. na-
rozeniny paní 

Drahomíra 
Sekničková. 
Hodně zdraví do dalších let přeje 

manžel, Roman, Vladimíra
a Míša s Kájou. 

Babi, máme Tě moc rády!
Natálka a Zuzanka 

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

Dne 5. února 2008 by se dožila 
70. let naše manželka, maminka 
a babička, paní

Anastázie 
Doležalová.

Za vzpomínku děkuje
dcera Pavla s rodinou.

Dne 4. února 2008 jsme vzpomněli 
nedožité 85. narozeniny pana

Bohuslava Borkovce
z Tasova. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí hudební komedii

Zveme vás na příjemně strávený večer ve společnosti oblíbené české 
herečky Jiřiny Jiráskové.
Čtvrtek 20. března 2008 v 19 hodin v Jupiter clubu.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
Rezervace vstupenek od 6. 2. 2008 na tel. 566 523 243, 566 524 572 nebo 
programové oddělení JC.

Sobota 1. března 2008 v 17 hodin.
Velký sál Jupiter clubu.
Vstupné: v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek na tel. 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.

Recitál
Lenky 

Filipové
středa 20. února 2008 v 19 
hodin, velký sál Jupiter clubu, 
vstupné 220 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel. č. 566 523 243 nebo na progra-
movém oddělení Jupiter clubu.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá letní tábor

v termínu od 9. 8. do 16. 8. 2008

– ubytování v chatkách i zděné budově
– plná penze
– koupání v areálu
– výlety do okolí

Přihlášky přijímáme v kanceláři DDM od 3. 3. 2008 do 31. 3. 2008, 
v případě naplnění kapacity je uzávěrka dříve. 

Při podání přihlášky se platí 50 % záloha.

Bližší informace o táboře vám sdělíme v kanceláři DDM nebo na tel. č. 
566 522 087.

Dětské středisko Březejc a Jupiter club Velké Meziříčí
srdečně zvou na

který se koná v pátek 29. února 2008 
na velkém sále Jupiter clubu od 20 hodin.
Hudba: M.E.Š. Velké Meziříčí. 
Programová nabídka:
Country tance dětí ze Základní školy Rudíkov 
pod vedením Soni Chládkové, country tance 

dětí z Dětského střediska Březejc pod vedením 
Žanety Abeskové a Jana Rudolfa, aerobic dětí 
z Dětského střediska Březejc pod vedením Mo-
niky Šlitrové.
Bohatá tombola, dražba výrobků.
Rezervace a prodej vstupenek na programo-
vém oddělení v Jupiter clubu, tel. 566 524 572. 
Vstupné 130 Kč včetně místenky.

Poděkování
Děkuji jménem obyvatel Domova pro seniory Velké Meziříčí níže 
uvedeným dárcům Ing. Batelkovi – Jednota Velké Meziříčí, p. Mal-
covi – Řeznictví Malec, p. Komínkovi – Řeznictví a uzenářství, 
ing. Elisovi – Pekařská a cukrářská výroba, p. Pokornému z Měřína 
za fi nanční dary, které věnovali našim obyvatelům v r. 2007.

Helena Chalupová, ředitelka (pi)
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SPORT TÉŽ NA STRANĚ 7.

II. LIGA ČSLH – skupina Střed 
– Západ
HC Junior Mělník – HHK VM 
0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Nekvasil 
(Adamec, Stráňovský), 12. Prachař 
(Bukáček, Stráňovský), 32. Krča 
(Bukáček, Stráňovský). Sestava 
HHK: Malý (Pekárek) – Smejkal, 
Stráňovský, Červa, Heřmanský, 
Raus, Kochánek – Krča, Bukáček, 
Kunstmüller – Prachař, Adamec, 
Nekvasil – Burian, Sobotka, Bula. 
Sestava Mělníka: Vokurka – Krejčí, 
Novák, Kalivoda, Kala R., David, 
Buriánek, Rousek, Pekárek, Vach, 
Nosek, Pešek, Kala M., Příhoda, 
Hrdlička, Velebil, Hořák.
Vyloučení: 7:6. Využití. 0:2. Střel-
ba: 15:32. Diváků: 300. 
HC Klatovy – HHK VM 2:6 (0:4, 
1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 9. Nekvasil 
(Konta), 11. Nekvasil (Konta), 16. 
Bukáček (Stráňovský, Sobotka), 17. 
Konta (Nekvasil, Adamec), 47. Ne-
kvasil (Adamec), 48. Bula (Raus).
Sestava HHK: Malý (Pekárek) – 
Smejkal, Stráňovský, Konta, Heř-
manský, Pálka, Raus, Kochánek 
– Červa, Bukáček, Kunstmüller – 
Krča, Adamec, Nekvasil – Burian, 
Sobotka, Bula – Láznička, Plhák. 
Sestava Klatov: Štelmach (17. Tvr-
dík) – Pericát, Kepl, Polák, Černý, 
Čuban, Geltner, Setikovský, Mužík, 
Holý, Kalafut, Horník, Kreuzman, 
Maxa, Kuna, Vondryska, Dvořák. 
Rozhodčí: Jílek – Brejcha Černý. 
Vyloučení: 8:12, navíc Maxa (KL) 
10 min. OT, Kepl (KL) 5+OK, So-
botka (VM) 5+OK. Využití. 2:1. 
Střelba: 17:15. Diváků: 640. 

Ostatní výsledky sedmého kola 
nadstavbové části:

2. 2. 2008
TJ SC Kolín HC Vlci – Jablonec nad Nisou  3:7

IHC Písek HC – Roudnice nad Labem  5:1

HC Benátky nad Jizerou – UHK LEV Slaný 16:2

HC Klášterec nad Ohří – HC VHS Benešov  8:1

HC Kobra Praha – HC Chrudim  0:10

3. 2. 2008
NED Hockey Nymburk – HC Řisuty  2:1 (PP)

HC Spartak Pelhřimov – HC Baník Sokolov  9:3

HC Stadion Litoměřice – HC ZVVZ Milevsko  0:4

HC Junior Mělník Hockey – Club Tábor  2:9

HC DAG Rokycany – KLH Vajgar J. Hradec  6:3

TJ Stadion Kutná Hora – HC Děčín  4:3

Program na tento týden:
Pátek 8. 2. 2008 Německo – Švýcar-
sko, turnaj reprezentací pěti zemí, 
začátek utkání v 17.00 hodin (ZS 
Velké Meziříčí)
Neděle 10. 2. 2008 HHK VM – HC 
Klášterec nad Ohří, začátek utkání 
v 17.00 hodin (ZS Velké Meziříčí)

-hhk-
Tabulka skupiny Střed:

 1. HC Chrudim 29 22 2 2 0  3 134:54  72 

 2. HC Benátky nad Jizerou 29 23 1 0 0  5 150:57  71 

 3. IHC Písek 29 19 1 2 0  7 102:63  61 

 4. HC ZVVZ Milevsko 29 17 1 0 1 10 111:81  54 

 5. Hockey Club Tábor 29 13 4 2 0 10 104:85  49 

 6. HC Spartak Pelhřimov 29 14 0 3 2 10 127:104 47 

 7. TJ SC Kolín 29 12 0 2 2 13  93:115 40 

 8. NED Hockey Nymburk 29 12 1 0 0 16  75:95 38 

 9. HHK Velké Meziříčí 29 12 0 2 0 15  89:121 38 

10. HC VHS Benešov 28  8 0 2 1 17  79:110 27 

11. TJ Stadion Kutná Hora 29  7 1 1 0 20  78:118 24 

12. KLH Vajgar Jindřichův Hradec 29  6 1 2 2 18  74:118 24

Tabulka skupiny Západ:
 1 HC DAG Rokycany 29 20 1 4 1  3 116:65  67 

 2 HC Klášterec nad Ohří 29 15 2 4 3  5 116:81  56 

 3 HC Řisuty 29 17 0 1 1 10 107:79  53 

 4 HC Vlci Jablonec nad Nisou 29 14 1 5 1  8 115:92  50 

 5 HC Děčín 29 13 2 4 2  8 112:83  49 

 6 HC Klatovy 29 11 1 3 2 12 108:99  40 

 7 HC Junior Mělník 28 11 2 1 1 13  89:104 39 

 8 HC Baník Sokolov 29 10 1 2 1 15  95:101 35 

 9 HC Stadion Litoměřice 29  8 0 3 1 17  80:110 28 

10 HC Kobra Praha 29  4 2 2 3 18  85:139 21 

11 HC Roudnice nad Labem 29  5 1 3 0 20  83:135 20 

12 UHK LEV Slaný 29  4 0 0 1 24  68:181 13 

Zimní příprava
FC VM – FC Hlinsko 3:0 (2:0)
Branky: F. Pokorný 2 (30., 89.), Kra-
tochvíl (40.). Rozhodčí Z. Petr ml., 
Z. Petr st., Kliner. Diváků 20. Se-
stava FC VM: Invald (46. Prchal) 
– Z. Mucha (46. P. Mucha), Galia, 
Souček, J. Krejčí – P. Krejčí, Prů-
ša, F. Pokorný, L. Němec (46. T. 
Dvořák), Loup – Kratochvíl (60. 
J. Pokorný) 
Hlinsko, pohybující se v klidném 
středu tabulky KP, přijelo prověřit 
svého divizního soupeře, který si 
k zápasu odskočil ze soustředění v 
Bystřici. V sestavě Velmezu chyběl 
na rozdíl od předcházejícího střet-
nutí s Chrudimí Staněk (záda) a i 
nadále dlouhodobě zraněný kapitán 
týmu J. Hort. Přesto to byli domácí, 
kteří kromě úvodní desetiminutov-
ky jednoznačně udávali tón hry a 
na dlouhé minuty nepůjčovali sou-
peři míč. K vyjádření poměru sil 
na hřišti však chyběla předfi nální 
nebo závěrečná přihrávka do gólo-
vých pozic. Také s proměňováním 
šancí byli domácí na štíru. Nebýt 
toho, mohlo být konečné skóre pod-
statně vyšší. I tak udělali škrt přes 
rozpočet nejen soupeři, ale také 
oběma trenérům, kteří v sázce se 
svými svěřenci o výši skóre nako-
nec propadli.             

  -ber-
FC VM B – SFK Vrchovina 5:1 
(2:1)
Střelci: Kružík 2 (1. pk), Halámek, 
Beran, Jaša – Mužátko
Sestava domácích: Homola – Invald 
D., Kružík, Pól, Halámek – Jaša, 
Ambrož (45. Jedlička), Smejkal 
D., Krejčí P. (60. Smejkal L.) – Be-
ran, Trnka (65. Dufek). Rozhodčí 
Machát
Benfi ka se tentokrát musela v pří-
pravném utkání obejít bez hráčů 
širšího kádru A-mužstva, a tak 
museli její nepočetnou soupisku 
pro tento zápas doplnit pouze do-
rostenci L. Smejkal a Dufek. Na 
její výkon to však rozhodně nemě-
lo negativní dopad a do soupeře se 
pustila od úvodních minut zbraně-

mi, které byly očekávány spíše na 
druhé straně – pohybem, nasazením 
a chutí hrát. Hosté místy nevěděli, 
kde jim hlava stojí a důrazným na-
padáním zaskočení obránci Vrcho-
viny nacházeli svými přihrávkami 
(či spíše odkopy) pouze hráče na-
šeho mužstva, a to se znovu tlačilo 
před jejich branku. Bohužel i náš 
celek předváděl ve finální fázi 
spoustu nepřesností, a tak skóre 
otevřel až precizně zahraným pří-
mým kopem po faulu na D. Smej-
kala stoper Kružík. Pak si náš ce-
lek vybral slabší chvilku, polevil 
a byl za to potrestán. Nedostateč-
ně razantní odkop Invalda vrátila 
Vrchovina za naši vybíhající zónu, 
tam vlétl rychlý Mužátko a vyrov-
nal. Pro Benfi ku to byl ale signál, 
aby znovu přepnula na vyšší rych-
lostní stupeň – naši hráči byli všude 
dříve a odměna na sebe nenechala 
dlouho čekat – k propadenému míči 
se dostal po rohovém kopu Halá-
mek a „housličkami“ propálil gól-
mana hostí Dudáše. Ještě předtím 
vykopávali Novoměstští z prázd-
né branky dobře umístěnou hla-
vičku Póla.
Po přestávce už na hřišti existovalo 
pouze jediné mužstvo. Mladý hos-
tující celek počal utkání psychicky 
nezvládat, hrálo se téměř na jednu 
branku. Naši ofenzivu oživil střída-
jící Dufek, kterému Kružík rychle 
rozehrál přímý kop, našeho doros-
teneckého útočníka zastavil gólman 
hostí v rozporu s pravidly a kopala 
se penalta, kterou s jistotou promě-
nil znovu Kružík. V závěru grado-
vala hra Benfi ky a marasmus Vr-
choviny. Výborný výkon z tohoto 
zápasu podtrhli čtvrtou a pátou 
brankou důrazní „letci“ Beran 
a Jaša. Náš brankář Homola musel 
krýt během druhé půle snad jedinou 
nebezpečnou střelu, jinak byl prak-
ticky bez práce. Příští týden čeká 
Benfi ku soupeř jiného kalibru – am-
biciózní Hartvíkovice. Uvidíme, jak 
se s tímto testem s mužstvem vyš-
ší soutěže popasujeme. Nedělní Vr-
chovina při vší úctě totiž nedosáhla 
kvality krajského přeboru.   

 -kre-

ZIMNÍ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE

Alpské disciplíny
V posledním lednovém týdnu při-
vítal Zlínský kraj mladé sportovce 
z celé republiky na III. zimní olym-
piádě dětí a mládeže ČR.
Jde o projekt Českého olympijské-
ho výboru, který se uskutečňuje je-
denkrát za dva roky a soutěží v něm 
mladí sportovci vybraní svým kra-
jem, který také na těchto hrách re-
prezentují.
Soutěže probíhají v následujících 
sportovních disciplínách: alpské 
disciplíny, biatlon, klasické lyžo-
vání, krasobruslení, lední hokej, 
rychlobruslení, severská kombina-
ce, skoky na lyžích a snowboard. 
Zahájení her proběhlo na zimním 
stadionu ve Zlíně, kde byl za účas-
ti nejvyšších představitelů České-
ho olympijského výboru a čestných 
hostů, jako například Dany Zátopo-
vé a Olgy Charvátové Křížové za-
pálen olympijský oheň. Hned poté 
se rozběhla první sportovní klání.
Olympijské hry jsou sice soupeře-
ním týmů a jednotlivců, ale i sou-
bojem jednotlivých krajů.
Závodníci jsou tak ohodnoceni body 
za svoje umístění (boduje se prvních 
šest příček 7 – 1 body) a tyto body 
se sčítají za jednotlivé kraje.
Kraj Vysočina vyslal výpravu, kte-
rá se zaměřila na klasické a alpské 
disciplíny a na hokej.
Zatímco hokejové družstvo bylo po-
skládáno ze zástupců mnoha oddí-
lů z celého kraje (reprezentant VM 
Petr Weiss), tak v klasických dis-
ciplínách dominovali reprezentan-
ti Svratky, Žďáru a Nového Města. 
Alpské disciplíny byly zase domé-
nou Velkého Meziříčí. Z osmi no-
minovaných bylo plných 5 zástupců 
Ski klubu Velké Meziříčí Veroni-
ka Čamková, Jiří Novotný, Karo-
lína Bednářová, Karolína Novotná 
a Kateřina Čamková (všechno zá-
vodníci, kteří se účastní mistrovství 
republiky ve sjezdovém lyžování). 
Sportovní boje na sněhu probíhaly 
ve středisku Razula v Beskydech za 
poměrně slušných sněhových pod-
mínek. Soutěžilo se ve slalomu, ob-
řím slalomu a paralelním slalomu 
v kategoriích mladší a starší žáci. 
V soutěžích sice dominovaly týmy 
Liberce, Zlína a Prahy, ale i naši 
reprezentanti za vydatné podpory 
krajského radního Iva Rohovské-
ho dokázali vystoupit na stupně 

vítězů a vybojovat pro svůj kraj 
cenné body. Nejvíce se dařilo Ka-
rolíně Bednářové, která ke dvěma 
bramborovým medailím ze slalomu 
a obřího slalomu přidala druhé mís-
to v paralelu a získala tak pro kraj 
nejvíce bodů. Výborným výsled-
kem se může pochlubit i Veronika 
Čamková, která v paralelu skončila 
třetí a dvakrát pátá v ostatních dis-
ciplínách. Dobře se umístil i Jiří 
Novotný, který ve slalomu vybojo-
val ve velké konkurenci desáté mís-
to. Karolína Novotná byla ve stejné 
disciplíně 12. a Kateřina Čamková 
v obřím slalomu 15. Nutno říci, že 
veškeré body pro kraj z alpských 
disciplín vybojovali reprezentanti 
Velkého Meziříčí, čímž potvrdili 
sílu tohoto sportu v našem městě. 
Získali tak plnou čtvrtinu bodů, 
kterou Vysočina na olympiádě zís-
kala. Pokud bychom mezi lyžaře 
započítali výsledky meziříčského 
snowboardisty Tadeáše Němce (2× 
5. místo) měli by lyžaři na svědomí 
plnou třetinu bodů kraje.
V celkovém výsledku se potom 
kraj Vysočina umístil na 10. místě 
ze 14 krajů (1. Liberecký, 2. Zlín-
ský, 3. Moravskoslezský – více: 
web.olympic.cz/odm2008).
Nabízí se tedy úvaha o srovná-
ní podpory, které se jednotlivým 
sportům dostává.
Ve srovnání s fi nanční podporou, 
která jde v rámci města a kraje na-
příklad do hokeje nebo klasických 
disciplín jde o obrovský úspěch sjez-
dařů. Nutno poznamenat, že tento 
úspěch je především výsledkem in-
tenzivní trenérské práce rodinných 
týmů, trenérů Ski klubu a činnosti 
celého Ski klubu Velké Meziříčí. 
Koneckonců důkazem o perspektiv-
nosti práce s lyžaři jsou i současné 
výborné výsledky reprezentantky 
Ski klubu Jitky Šitkové ve Světovém 
poháru ve ski crossu. Systematická 
a dlouhodobá práce s mládeží, kte-
rá by podobné výsledky zaručovala 
pravidelně, by však vzhledem k fi -
nanční náročnosti tohoto sportu zna-
menala minimálně stejnou podporu, 
jaké se ve městě a kraji těší hokej 
a klasické disciplíny.
Věříme, že výsledky našich lyžařů 
udělaly radost všem milovníkům 
sněhu a přilákají na Fajtův kopec 
nové mladé závodníky, jejich rodiče 
a snad taky pořádnou zimu! -nov-

SP VM B – SP VM A
2540:2674 2:6
Lavický A. 410:457 Baloun
Lavický J. 423:475 Lavický B.
Indra 407:416 Krejska
Janák 360:437 Badalík
Víteček 478:461 Lavický J.
Starý 462:428 Korydek
SP VM C – TJ BOPO Třebíč B
1601:1689 3:3
Šimek  407:398 Dřevo
Lavický F. 347:452 Franc
Kamenský 428:421 Pevná
Lavický A. 419:418 Frantík -mát-

Turnaj 5 zemí 
hráčů do 20 let

8. 2. 2008 17.00 hodin
Německo – Švýcarsko

Vstupné: 50 Kč, v předprode-
ji 40 Kč

Předprodej: pondělí – pátek 
14.00 hodin – 17.30 hodin (ob-
chod PRO SPORT JUDA)

Bližší informace na telefon-
ních číslech: 774 464 676, 
775 771 100

Nahoře zleva J. Mikulášek, Pelhřimov, Petra Houserová, Třebíč, Kateřina 
Čamková, Veronika Čamková, Karolína Novotná, Ivo Rohovský, dole zleva 
Jiří Novotný, Karolína Bednářová, Radek Houser, Třebíč. Foto: Jiří Novotný

HÁZENÁ – MEMORIÁL
I. ročník Memoriálu Eduarda 

Klapala starších žákyň 
V sobotu 2. února uspořádali tre-
néři dívčích mládežnických druž-
stev velmi kvalitně obsazený tur-
naj. I když kádry zúčastněných cel-
ků postrádaly svoje nejlepší hráč-
ky ročníku narození 1993, které 
v Nymburku usilovaly o šanci pro-
bojovat se do širšího kádru kade-
tek ČR, přesto předváděné výkony 
snesly přísné házenkářské měřítko. 
Domácí celek postrádal brankářku 
Marcelu Babáčkovou, pravou spoj-
ku Anetu Pavlišovou a pravé křídlo 
Danu Valentovou, jež se zúčastnily 
výběrového kempu kadetek. 
V úvodním turnajovém duelu svě-
řenkyně trenérů Vincence Závišky 
a Ladislava Svobody dokázaly po 
bezchybném výkonu zvláště v prv-
ním poločase, kdy „čarovala“ bran-
kářka Hana Simandlová a střelec-
ky se zaskvěla Ivana Salašová, zís-
kat cenný skalp Havlíčkova Brodu 
v poměru 10:9. Ve druhém vystou-
pení pak po solidně rozehraném 
prvním dějství hráčky zcela herně 
odpadly a soupeřky ze Slávie Praha 
pak opanovaly palubovku sportovní 
haly 7:18. Třetí duel začaly domácí 
nedůrazně a musely po zbytek hra-
cí doby tvrdě bojovat o další vítěz-
ství nad houževnatou Astrou Praha 
15:13. Souboj s hráčkami Zory Olo-
mouc měly lépe rozehrány soupeř-
ky a neustále si držely minimální 
náskok. Neutuchající bojovnost 
domácích pak nakonec přinesla in-
farktovou dělbu bodů 9:9 a naději 

Velkomeziříčských ještě pomýšlet 
na bronzovou příčku, vedoucí pou-
ze přes vítězství v závěrečném boji 
s Vršovicemi. Tento zápas byl opět 
dramatickou podívanou. Pražanky 
poměrně snadno vedly až rozdílem 
pěti gólů, když domácí zklamala 
koncovka. Povzbuzování domácích 
příznivců a především bojovnost je 
v závěrečných minutách vyburco-
valy k mohutnému náporu a přede-
vším díky nejlepší střelkyni turnaje 
Monice Kratochvílové sahaly v úpl-
ném závěru po bodu 13:14. 
Při závěrečném ceremoniálu pře-
vzaly z rukou zástupců rodiny 
Eduarda Klapala a pořadatelů vel-
komeziříčské hráčky ceny za čtvr-
tou turnajovou příčku. Vítězný po-
hár putuje zcela po právu na Slá-
vii Praha. 
Nejlepší brankářkou turnaje byla 
vyhlášena Karolína Kuprová – Vr-
šovice, nejlepší kanonýrkou memo-
riálu se stala domácí Monika Kra-
tochvílová.

Celkové pořadí:
1. Slávia Praha 77:43 9
2. Vršovice Praha 59:62 6
3. Zora Olomouc 57:53 6
4. Velké Meziříčí 54:63 5
5. Havlíčkův Brod 58:55 4
6. Astra Praha 48:79 0
Hrály: Hana Simandlová – Monika 
Kratochvílová (27), Ivana Salašová 
(13), Ludmila Lukášková (5), Hana 
Kratochvílová (4), Kateřina Stude-
ná (1), Hana Palečková (1), Zlata 
Šmídová (1), Kateřina Invaldová, 
Markéta Partlová.                 -záv-

Junioři si letos o medaile
nezahrají

Za nerozhodného stavu 1:1 na zá-
pasy vyrazili junioři do naší met-
ropole s cílem potvrdit, jako vítěz 
skupiny B základní části, roli pa-
pírového favorita a uspět v souboji 
se čtvrtým celkem skupiny A. Ně-
kolikanásobný mistr republiky však 
byl, jak se nakonec ukázalo, nad je-
jich současné síly, a tak po veleú-
spěšné základní části čekají kluky 
boje „pouze“ o páté místo.
USK Praha – Spartak Velké Me-
ziříčí 3:0 (11, -22, 22, 18)
První, hodně důležitý zápas se hrál 
v pátečním podvečeru. Zdeněk Pe-
kař již měl k dispozici celý kádr, 
i když Trojan poprvé lehce trénoval 
až ve čtvrtek. Naši hráči do zápa-
su vstoupili úplně tragicky a první 
set byl proto zákonitě velice krátký. 
Druhý už byl mnohem lepší, kluci 
se zlepšili ve všech herních činnos-
tech a odměnou jim bylo vyrovnání. 
Ve třetím, důležitém setu se druž-
stva střídala ve vedení, koncovka 
se však lépe povedla domácím. 
Euforie na domácí polovině hřiště 
pokračovala i v setu následujícím 
a jak se bohužel ukázalo za něko-
lik minut také posledním. Zdeněk 
Pekař přirovnal výkon svých svě-
řenců k prvnímu zápasu v Meziříčí 
a asi nebyl daleko od pravdy. 
USK Praha – Spartak Velké Me-
ziříčí 3:2 (20, -24, 25, -21, 10)
Před sobotním zápasem již měla 
naše výprava nůž na krku. Možnost 
prodloužit sérii a zahrát si v domá-
cím prostředí rozhodující pátý zá-
pas, mohlo přinést pouze vítězství. 
Kluci bojovali jako lvi, dvakrát se 
jim podařilo výborného soupeře 
přetlačit a srovnat stav setů, v tom 
rozhodujícím, pátém, se však více 
dařilo domácím. 

Zdeněk Pekař svoje svěřence po-
chválil za druhý zápas: „Utkání 
se lámalo ve třetím setu, tam jsme 
hráli dobře a udržovali si mírný 
náskok, soupeř nás sice stáhnul, 
přesto jsme si vybojovali setbal 
za stavu 24:25. Bohužel se nám ho 
nepodařilo proměnit. Vítězstvím 
ve čtvrtém setu jsme sice srovnali, 
ale tie-break jsme zahájili špatně. 
Od stavu 5:1 už domácí víceméně 
pravidelně bodovali a s náskokem 
vystačili až do konce. Je to trochu 
škoda, byli jsme sice určitě papí-
rový favorit, ale Praha byla lepší, 
nám možná trochu odešla forma. 
Teď se musíme soustředit alespoň 
na malé fi nále, páté místo. Začíná-
me se Zlínem, pak nás asi bude če-
kat Liberec. Za týden hrají kadeti 
druhý turnaj v Českých Budějovi-
cích, takže nyní budu myslet pře-
devším na kadety.“
Po porážce v prvním kole PO tak 
bohužel skončil medailový sen, 
ke kterému opravňovala vynikají-
cí úvodní část soutěže, soutěž však 
ještě nekončí, ve hře je páté místo, 
k tomu vede cesta přes Zlín a po-
tom jednoho z dvojice Liberec, 
Ostrava. 
Zápasy se Zlínem začneme opět na 
domácí palubovce, první zápas se 
odehraje 16. 2., druhý o den poz-
ději. V sobotu se hraje od 18 hodin, 
v neděli od 10.00.
Sestava VM: Barák, Kadlec, Ši-
mek, Šesták, Vrána, Málek, No-
votný, Kučera, Trojan, Dvořák, 
Veselý, Procházka

Ostatní odvetné zápasy 
prvního kola: 

Ostrava – Ústí 1:3, celkově 0:3
Zlín – Brno 0:3, celkově 0:3 
Budějovice – Liberec 3:0, celko-
vě 3:0
Dvojice pro druhé kolo PO: Ústí 
– Budějovice, Brno – USK, VM 
– Zlín, Liberec – Ostrava     -kon-


