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Dnes: KAM na duben
Vložený letáček o kulturních arcích Jupiter clubu

…jaro začíná v Budišově!
Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNICTVÍ
– rododendrony, azalky, vřesovce
– zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
– popínavé rostliny
– dřeviny na živé ploty

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

Nájem v nebytových prostorách 
města Velké Meziř íčí zůstává 
nezměněn. Výši nájmu město upra-
vuje vždy k prvnímu dubnu podle 
inflačního koeficientu za loňský 
rok. „Vzhledem k současné hos-
podářské situaci jsme rozhodli, že 
letos nájem zvyšovat nebudeme,“ 
informoval starosta František Bra-
dáč. Zůstávají tedy v platnosti sazby 
roku 2008, které jsou různé podle 
konkrétní lokality.

Město vlastní asi sedmatřicet 
prostor, které pronajímá různým 
subjektům. Jde například o bu-
dovy Obecníku, řeznictví na 
Sokolovské, Ostrůvek, prostory 
prodejny naproti kostelu, nájem 
platí například i základní umělecká 
škola, základní škola a praktická 
škola a další.

Radní se výší nájmu v neby-
tových prostorách hodlají dále 
zabývat. „Necháme si zpracovat 
pomůcku, jak se ceny v jednotlivých 
částech města za pronájmy těchto 
prostor pohybují a jak by se po-
hybovat mohly,“ vysvětlil starosta 
František Bradáč. Již v minulosti 
totiž vznikly poměrně rozdílné saz-
by za pronájem v určitých částech 
města podle tehdejšího zájmu ze 
strany nájemců. Město tehdy bylo 
ochotno pronajmout objekt třeba 
i za nižší částku, než aby zůstal 
prázdný. Dnes může být v té stejné 
lokalitě situace zase jiná. „Nechce-
me pak podle určité sazby upravit 
nájem všem po celém městě, spíš 
hledáme vodítko do budoucna,“ 
doplnil Bradáč.

Martina Strnadová

Velké Meziříčí se zúčastní soutěže Stavba Vysočiny 2008, jejíž sedmý 
ročník letos proběhne v našem městě. „Chceme do soutěže přihlásit 
prostory v budově spořitelny na náměstí zrekonstruované pro potřeby 
městského úřadu,“ informoval starosta František Bradáč. Jak uspějí, 
to se Velkomeziříčští dozví na slavnostním vyhlášení vítězů, k němuž 
dojde počátkem června na zdejším zámku za přítomnosti představitelů 
státní a veřejné správy, odborné poroty, významných osobností kraje 
a dalších pozvaných hostů.

Soutěž Stavba Vysočiny si klade za cíl seznámit odbornou i laickou 
veřejnost s úrovní architektury a stavitelství na území kraje Vysočina. 
Současně akce přispívá ke zviditelnění investorů, architektů, projek-
tantů, řemeslníků i stavebních fi rem a jejich nejlepších stavebních 
realizací. Ty vybírá nejen odborná porota, ale také veřejnost formou 
sms hlasování. 

Takovým způsobem může vybírat i nejlepší studentský projekt. Stu-
denti středních stavebních škol kraje Vysočina tentokrát zpracovávali 
téma Rekonstrukce, přístavba a nástavba šaten sportovního areálu Tr-

žiště ve Velkém Meziříčí, které organizátoři soutěže zvolili po dohodě 
s radnicí. (O studentském projektu blíže čtěte na straně 3.)

Realizované projekty lze přihlásit do jedné z pěti kategorií – stav-
by občanské vybavenosti, stavby určené k bydlení, stavby dopravní, 
inženýrské a vodohospodářské, stavby technologické a pro průmysl 
a rekonstrukce a obnova. Odborná porota je hodností například pod-
le architektonického vyznění díla a jeho celkového přínosu, podle 
funkčního řešení, ale samozřejmě i podle kvality stavebních prací či 
originality řešení a dalších kritérií. 

Vloni v soutěži Stavba Vysočiny, jejíž vyhlášení proběhlo v Pelhři-
mově, uspěly dva projekty z Velkého Meziříčí. Druhé místo a čestné 
uznání v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské zís-
kala rekonstrukce ulice Novosady, jejímž investorem bylo město Velké 
Meziříčí. V kategorii Rekonstrukce a obnova zvítězila pasáž IMCA, 
za jejíž rekonstrukci převzala společnost IMC design & architectural 
Velké Meziříčí titul Prestižní stavba Vysočiny 2007.

Martina Strnadová

V letošním roce proběhne už pátý 
ročník kozlovského koštu pálenek. 
Opět se koná pod záštitou starosty 
obce Kozlov a majitele tamní pá-
lenice v areálu někdejších státních 
statků. Ten se nachází naproti roz-
cestí do Kozlova a pětadvacátého 
dubna se tam sejdou nejrozličnější 
vzorky pálenek. Například vloni 
jich přítomni zájemci, kterým ale 
musí být víc jak osmnáct let, mohli 
ochutnat téměř osm desítek.

Která kořalka bude nejlepší, 
určí odborná komise a vyhláše-
ní výsledků bude zveřejněno na 
veřejné výstavě pálenek v sobotu 
25. dubna odpoledne. „Vítězové 
obdrží diplom a rovněž cenné po-
háry,“ dodávají organizátoři. Více 
informací můžete získat z inzert-
ního článku v příštím čísle.    -ivh-

Nájem nebytových 
prostor letos nezdražil

Tým technických služeb vyhrál městskou ligu
Šestý ročník městské ligy má svého vítěze. Stal se jím hokejový tým 

technických služeb, familiárně nazývaný „Popelnice“. Do zmíněné 
soutěže je podle sdělení organizátorů v současné době zapojeno na osm 
stovek amatérských hokejistů ve věkovém rozmezí od 16 do 58 let, kteří 
tvoří 22 týmů. Soutěž byla letos poprvé rozdělena do dvou výkonnostních 
lig – extraligy a první ligy. Během sedmi měsíců v nich bylo odehráno na 
tři sta utkání, a tak není divu, že si městská liga v našem města vydobyla 
svoje pevné místo. Více čtěte na straně 10, kde je zveřejněna i fotografi e 
vítězů.                                                                                                  -ivh-

Městský úřad bude soutěžit o stavbu Vysočiny

Anna K. 
s hostem 
Markem 

Ztraceným

Vernisáž 
výstavy 
obrazů

a fi gurální 
keramiky

Helena Puchýřová
a Ladislava Břečková
Neděle 5. dubna ve 14 hodin
Jupiter club, Náměstí 17, 
VM
Více informací čtěte na 
straně 8.

Velkomeziříčské gymnázium 
si v letošním roce připomíná 110. 
výročí svého založení. K tomuto 
významnému jubileu vedení školy 
a přípravný výbor přichystaly osla-
vy, které budou probíhat ve dvou 
dnech – v pátek 12. a v sobotu 
13. června 2009, přičemž hlavním 
dnem oslav je sobota. První den 
oslav se bude podle předběžného 
programu konat od osmnácté ho-
diny akademie žáků a absolventů 
školy ve velkém sále Jupiter clubu 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Ta proběhne ještě jednou, a sice 
v sobotu od patnácté hodiny na 
stejném místě.

Na sobotu je potom připraveno 
slavnostní shromáždění čestných 
hostů v aule gymnázia na Sokolov-
ské ulici, které začne v deset hodin. 
Od dvanácté hodiny do šestnácté si 
zájemci mohou prohlédnout prosto-
ry budovy gymnázia – učebny, labo-

ratoře, aulu či výstavu výtvarných 
prací v rámci dne otevřených dveří. 
Kromě toho si budou moci zakoupit 
almanach nebo upomínkové před-
měty.  Na závěr oslav budou hosté 
pozváni na společenský večer, který 
začne ve dvacet hodin ve všech 
prostorách Jupiter clubu.

„Obracíme se na absolventy 
a zejména na zástupce jednotlivých 
tříd či ročníků, aby zprávu o osla-
vách laskavě předali svým bývalým 
spolužákům a nám, organizátorům, 
sdělili přibližné počty účastníků 
(z jednotlivých ročníků) společen-
ského večera,“ vyzývá takzvané 
»svolavatele« ředitel gymnázia 
Aleš Trojánek, „pomůže nám to 
při přípravě této akce. Uvítáme 
jakoukoli stručnou zprávu.“ 

Kontaktní údaje a podrobnější 
informace najdete na straně 6 ne-
bo na webových stránkách školy 
www.gvm.cz.          Iva Horká

Gymnázium slaví 110 let

Pálenky budou koštovat
letos již popáté

Využijte poslední příleži-
tosti k zakoupení levněj-
ších vstupenek na koncert 
skupiny Olympic – ušet-
říte 100 korun. Tato akce 
byla prodloužena a kon-
čí již zítra, tj. ve čtvrtek 
2. dubna. 
OLYMPIC vystoupí v Ju-
piter clubu v sobotu 18. 
dubna. 
Více informací čtěte na 
str. 8.

Koupě zlevněných vstupenek na Olympic
končí zítra!

Velikonoční 
výstava

začíná v pondělí 6. dubna 
od 10 hodin v Jupiter clu-
bu a potrvá do 8. 4.
Více informací najdete na 
str. 8.

vystoupí v Jupiter clubu 
4. dubna 2009 od 20 hodin.

Generace českých posluchačů 
už desítky let slýchají jeho těžko 
zaměnitelný hlas. Z jeho kvality 
mu téměř nic neubral ani zpěvákův 
věk. Pracovní nástroj pětašedesá-
tiletého Petra Spáleného je stále 
charakteristický. O tom se mohli 
přesvědčit posluchači, kteří přišli 
na koncert, jenž pořádal Jupiter 
club minulý pátek večer. Vypro-
daný velký sál tak mohl kromě 
Spáleného slyšet i někdejší hvězdu 
Semaforu Milušku Voborníkovou 
(60) a kapelu New Apollo Band. 
Gró vystoupení tvořily největší 
hity protagonistů, které natolik 
zlidověly, že si je prozpěvoval snad 
každý posluchač v sále. V reper-
toáru tedy zazněla většina písní, 
které umělce proslavily – jenom 
namátkou: Dáma při těle, Obyčejný 
muž, Motel Non stop, Kdybych 
já byl kovářem a spousta dalších. 
Nesměla proto chybět ani ta, v níž 
se Spálený vyznává z toho, že až 
ho zavolají andělé, nechce mít na 
pohřbu šumaře, ale dá přednost 
před smutečním maršem bluesové 
smutné kytaře. Není divu. Jako 
správný muzikant – „srdcař“, jak si 
mezi sebou říkají ti, kdož zpívají od 
srdce – proto tak trochu s despek-
tem hleděl na jednoho ze svých 
hudebníků. Ten totiž „obsluhoval“ 
elektronické klávesy, jimž se běžně 
přezdívá samohrajky. Ovšem onen 
hráč nebyl jen tak nějaký řadový 
klávesák, ale uznávaný hudební 
skladatel Pavel Krejča. A tak byl 
také publiku představen a jeho 
tvorba byla právem vynesena do 
nebes. 

(Pokračování na straně 4.)

Až mě zavolají andělé, chci slyšet bluesovou kytaru, přeje si zpěvák

Petr Spálený rozezpíval nabitý sál

 Petr Spálený, který patrně zpíval v našem městě poprvé – alespoň podle 
jeho slov – posluchače nadchl. Přijel s ním i známý hudební skladatel 
Pavel Krejča (na snímku vpozadí).                                  Foto: Iva Horká

Obsluha má během koštování plné 
ruce práce. Snímek zachycuje at-
mosféru loňského ročníku. 

Foto: archiv VM
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Zprávy z jednání Rady města z 25. 3. 2009 
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smluv o smlouvách budoucích na 

zřízení věcného břemene – práva uložení zemního kabelového vedení 
NN do pozemku města parc. č. 2829 pro novostavbu RD na ul. Ke 
Třem křížům v obci a k. ú. Velké Meziříčí s právem provozování, 
údržby a oprav kabelového vedení k tíži předmětného pozemku a ve 
prospěch E.ON ČR s. r. o. na dobu určitou po dobu trvání stavby.

 2. Rada města souhlasila s uložením kabelového vedení NN do pozemků 
města parc. č. 4347/1, 5643/1, 5643/2, 3988 a 3987/3 v Rakůvkách, 
k. ú. Velké Meziříčí pro napojení mobilní buňky žadatele, která bude 
umístěna na pronajatém pozemku parc. č. 4347/1.

 3. Rada města souhlasila s uložením zatravňovacích panelů do trav-
natého pásu mezi chodníkem a silnicí před rodinnými domy na ul. 
K Buči za účelem příležitostného parkování pro ty obyvatele ulice 
K Buči, kteří o tuto možnost požádají.

 4. Rada města souhlasila s výpůjčkou pozemku parc. č. 2096/2, k. ú. 
Velké Meziříčí za účelem údržby a pěstování zeleně pro vlastníky 
bytů bytového domu č. p. 1400 na ulici Karlov ve Velkém Meziříčí.

 5. Rada města souhlasila se směnou bytu na ulici Bezručova, dále s při-
dělením bytu na ulici Bezručova a s přidělením bytu na ulici Pionýr-
ská ve Velkém Meziříčí, a to podle návrhu bytové komise. Rada města 
dále souhlasila s prodloužením nájemního vztahu ke dvěma bytům na 
ulici Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí na dobu určitou 12 měsíců.

 6. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových 
prostor v hlavní administrativní budově areálu na ulici Karlov, Vel-
ké Meziříčí za účelem uskladnění nábytku po dobu rekonstrukce 
denního stacionáře Nesa na ulici Čechova, Velké Meziříčí Diecézní 
charitě Brno – Oblastní charitě Žďár nad Sázavou.

 7. Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městy Žďár nad Sáza-
vou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí 
o výkonu přenesené působnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí.

 8. Rada města vzala na vědomí zprávy o hospodaření školských pří-
spěvkových organizací města za rok 2008 a zprávy o činnosti městské 
knihovny a muzea za rok 2008.

 9. Rada města souhlasila s výpůjčkou uměleckého předmětu IČ 36 obra-
zu Stanislava Černého veduta města – panoramatický pohled na Velké 
Meziříčí pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.

10. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 a) Zdroj: 15 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
   Rozdělení: 15 tis. Kč – § 3639 přihlášení projektu Rekonstrukce 
      budovy Spořitelny na prostory MěÚ do 
      soutěže STAVBA VYSOČINY 2008
 b) Zdroj: 19 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
   Rozdělení: 19 tis. Kč – § 3632 vypravení pohřbu Miloslavy 
      Svobodové a Josefa Hladíka 
11. Rada města vzala na vědomí předložený materiál, že město Velké 

Meziříčí se stane plátcem DPH od 1. 4. 2009 a souhlasila s úpravami 
stávajících nájemních smluv formou dodatků, které budou doplněny 
o náležitosti, potřebné pro účely daňové evidence DPH. 

12. Rada města pověřila starostu města ke zřízení spořícího účtu u GE 
Money od 1. 4. 2009 na základě aktuální nabídky pro dočasné zhod-
nocování volných peněžních prostředků města.

13. Rada města schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města 
Velké Meziříčí k 31. 12. 2008, schválila rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2008, 
dále schválila objem prostředků na platy příspěvkovým organizacím 
v absolutní výši pro rok 2009 a schválila vyhodnocení dodržení pla-
tové regulace v roce 2008 u příspěvkových organizací města

14. Rada města schválila materiál „Závěry z provedené inventarizace za 
rok 2008“ v plném znění vč. přílohy „Sumář vyřazovaného majetku 
po inventarizaci k 31. 12. 2008“.

15. Rada města  schválila podání přihlášky stavby „Rekonstrukce his-
torické budovy Spořitelny na prostory MÚ“ do soutěže STAVBA 
VYSOČINY 2008 – kategorie „Rekonstrukce a obnova“.

16. Rada města neměla námitky k umístění fotovoltaické elektrárny 
v průmyslové zóně Oslavická na pozemcích p. č. 6242, 6222, 6227, 
6232, vše k. ú. Velké Meziříčí.

17. Rada města schválila mandátní smlouvu, která stanovuje součinnost 
ORP Velké Meziříčí poskytované kraji Vysočina za účelem zajištění 
realizace Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2009.

18. Rada města souhlasila s prodloužením zkušebního provozu zastávky 
Oslavická – škola v 10.50 hodin na spoji č. 9, lince č. 845202 MHD 
autobusové nádraží – Draka Kabely o 3 měsíce, to je do 30. 6. 2009. 
Rada města požaduje předložit přehled o počtu cestujících za dobu 
provozu této linky.

19. Rada města vyhlásila grantový systém města Velké Meziříčí na rok 
2009 v těchto oblastech a za těchto podmínek:

 a) Projekty podpory zdraví; b) Ekologická/environmentální výchova 
a vzdělávání; c) Rozvoj pohybové výchovy; d) Prevence sociálně 
patologických jevů dětí a mládeže; e) Sociální problematika
Podmínky: maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč, požadovaná 
spoluúčast minimálně 40 %, o přidělení fi nančních prostředků bude roz-
hodovat Rada města, v rámci tohoto kola může organizace podat jeden 
projekt, uzávěrka – termín doručení žádosti projektu: 30 dní po vyhlášení.

20. Rada města souhlasila s užíváním znaku města pro Diecézní chari-
tu Brno, Oblastní charitu Žďár nad Sázavou pro potřeby publicity 
a propagace projektu Rekonstrukce denního stacionáře NESA, 
realizovaného v rámci programu ROP Jihovýchod, oblast podpo-
ry – 3.2. – Rozvoj regionálních středisek, pod reg. č. projektu C
Z.1.11/3.2.00/02.00656.                 Ing. František Bradáč, starosta

Současný boom v oblasti obnovi-
telných zdrojů energie zaznamenává 
i Velké Meziříčí. Zájem o stavbu 
již druhé fotovoltaické elektrárny 
v našem městě projevil soukromý 
investor. Elektrárna by měla vznik-
nout na Třebíčské ulici poblíž fi rmy 
Draka Kabely a rozvodny vysokého 
napětí. „Požádali nás pouze o pod-
půrné stanovisko, jelikož pozemek, 
na kterém hodlají stavět, nepatří 
městu,“ vysvětlil starosta František 
Bradáč s tím, že radní proti výstavbě 
elektrárny v tomto místě neměli 
námitek. Jedna fotovoltaická elekt-
rárna ve Velkém Meziříčí už přitom 
vzniká v místě bývalé skládky na 
Jihlavské ulici naproti benzince. 

Podle zastánců tohoto druhu 
obnovitelné energie fotovoltaická 

zařízení představují jednoduchý 
a elegantní způsob, jak sluneční 
paprsky přeměnit na elektřinu. Jde 
o čistou formu výroby elektrické 
energie, která neprodukuje škodli-
vé emise, nevytváří hluk, zápach, 
neškodí lidem ani zvířatům, nevy-
zařuje záření do okolí a nespotře-
bovává energii. 

Díky podpoře státu a současných 
legislativních podmínek se fotovol-
taická elektrárna stává výhodnou 
investicí. Dle informací energetic-
kého regulačního úřadu platí pro 
fotovoltaické elektrárny uvedené 
do provozu v roce 2009 vysoké vý-
kupní ceny této elektřiny, které stát 
garantuje po dobu dvaceti let. Pevná 
výkupní cena je stanovena na téměř 
13 Kč/kWh.   Martina Strnadová

Solární elektrárny vznikají už i v našem městě

Na Jihlavské ulici v místě bývalé skládky začali se stavbou fotovoltaické 
elektrárny.                                                         Foto: Martina Strnadová

Rada města na svém zasedání 25. března 2009 vyhlásila pět témat 
grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí.

Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 
prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny bez 
úrazů apod.,výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 
projekty pro cílovou skupinu dospělých (cyklus přednášek…).

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty zamě-
řené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje 
organizací a institucí působících v uvedené oblasti.

Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže do 18 let (celoměstské sportovní soutěže, dětské tábory, 
soustředění mládežnických družstev…).

Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty na-
pomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací 
akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin ( for-
mou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, studentských 
debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na projekt Komunitní 
plánování sociálních služeb).

Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje slu-
žeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabez-
pečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k ře-

šení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziř íčí.
V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. 
Maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 

předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení fi nančního 
prostředku bude rozhodovat Rada města. Žadatelé obdrží fi nanční 
prostředky až po provedení vyúčtování.

Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková 
organizace nebo obecně prospěšná společnost, či jiné organizace pro-
kazatelně nekomerčního charakteru. Projekt mohou předložit fyzické 
osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se 
sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že cílovou skupinou ve smyslu 
předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí. 

Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě před-
lohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet 
z programu podpory zdraví na rok 2009 a z priorit plánu zdraví města 
Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty 
zaměřené na Den Země (duben), Den bez tabáku (květen), Národní 
dny bez úrazů (červen), Evropský týden mobility (září), Dny zdraví 
(říjen), 30 dní pro občanský sektor (říjen).

Termín odevzdání – 24. dubna 2009.         
 -šve-

Rada města vyhlásila témata grantového programu Zdravé město

Před třemi týdny se v okolí Ní-
hova objevil mor včelího plodu, 
jak jsme avizovali v minulém čísle. 
V pátek 27. března potvrdila brněn-
ská veterinární správa výskyt spor 
Paenebacillus larvae, což je původce 
onemocnění moru včelího plodu, 
v odebraných vzorcích. Tuto nákazu 
se podařilo naštěstí zachytit včas 
ještě před začátkem většího proletu 
včel, kterému zabránilo chladné po-
časí. Je tak velká naděje, že včelstva 
v okolí nakažena nejsou. Včelstva, 
u kterých byla nákaza zjištěna, byla 
usmrcena a úly s veškerým vybave-
ním spáleny. Přesto je v současné 
době vyhlášeno v okolí místa nálezu 
ochranné pásmo, ve kterém budou 
vyšetřena všechna včelstva. Pro 

Medu bude zřejmě dostatek
včelaře znamená vyhlášení ochran-
ného pásma zákaz přesunování včel-
stev a zvýšenou péči o hygienickou 
stránku chovu. Šíření této nemoci se 
dá podstatně snížit obměnou včelího 
díla, dezinfekcí úlů, včelařských 
pomůcek, nákupem matek a včel 
z registrovaných a prověřených 
úlů. Starosti včelařům přidělávají 
chovatelé neregistrovaní či takoví, 
kteří již na svůj chov nestačí. 

Pro všechny konzumenty medu 
mají včelaři jednoznačně pozitiv-
ní zprávu. Onemocnění neskýtá 
pro člověka – konzumenta medu 
– žádné nebezpečí, naopak vče-
laři slibují, že díky jejich snaze 
a péči bude letos kvalitního medu 
dostatek.                 Jitka Kočí

S  informacemi zavítal ke včelařům do Velké Bíteše ing. Oldřich Veverka 
z VÚVč Dol.                                                                     Foto: Jitka Kočí

Harmonogram blokového čištění jaro 2009
Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených dnech 

od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených dnech 
neparkovali na komunikacích a umožnili technickým službám provést 
úklid, a to i na parkovištích.
Středa 1. 4. Mírová, Pionýrská, Čermákova, Markova, Demlova, Emilie 
Zachardové, Zdenky Vorlové
Čtvrtek 2. 4. Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží, Lipnice, 
autobusové nádraží, vlakové nádraží
Pátek 3. 4. Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, Hřbitovní, Moráňská, 
Pod Hradbami, Podhradí

Úterý 7. 4. Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla Pánka, 
Čechova, Boční, Bezděkov
Středa 8. 4. Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Kolmá, 
Krškova
Čtvrtek 9. 4. Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, Na Spra-
vedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá 
Pátek 10. 4. Hliniště
Středa 15. 4. Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, Polní, 
Hliniště, Nová říše, Strmá
Čtvrtek 16. 4. Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka, Hor-
noměstská (nad živými ploty), parkoviště Koníček

Pátek 17. 4. Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, Ke Třem 
křížům, Lesní, Pod Sýpkami, Skřivanova
Úterý 21. 4. U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Zahradníčka, 
Záviškova
Středa 22. 4. Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd 
k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Čtvrtek 23. 4. Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník

V případě nepříznivého počasí bude blokové čištění provedeno v ná-
hradním termínu, což je následující pondělí. 

TS VM

Odešel Bohuslav Mikulášek,
muzejník a historik…

Velmi nelehko se píší slova o člo-
věku, který náhle není mezi námi. 
Je to o to těžší, že odešel uprostřed 
plného pracovního nasazení, kdy 
jsme  ještě koncem loňského roku  
plánovali společné aktivity na rok 
2009 a nic nenaznačovalo, že se 
nám je společně nepodaří dokončit. 
Bohužel, člověk míní, a život mění. 
V sobotu 28. března 2009 ukončil 
svoji životní pouť, dlouholetý ředitel 
velkomeziříčského muzea pan Bo-
huslav Mikulášek. Ztrácíme v něm  
člověka, jehož osudem se stala 
činnost nejen na poli odborném – 
muzeologickém, ale zároveň se živě 
zajímal o dění okolo sebe a nenechá-
valo ho lhostejným ani veřejné dění. 
Dlouhá léta působil aktivně v Za-
stupitelstvu města a stal se známou 
a oblíbenou osobou. Po odchodu z postu ředitele velkomeziříčského muzea 
v roce 1997 se jeho zájem více soustředil na činnost muzeologickou, které 
se mohl s plným nasazením věnovat na místě historika umění, posléze 
zástupce ředitele Západomoravského muzea v Třebíči. 

Odchodem Bohuslava Mikuláška, pozbývá celá muzejní veřejnost, 
a nejen ona, člověka plného nápadů a plánů, osobnost s vysokým od-
borným a morálním kreditem. Výsledky jeho práce zůstanou trvalou 
součástí našeho poznání a zcela nepochybně i naše vzpomínka na něj 
nás bude dlouho provázet.

Irena Tronečková, Muzeum Velké Meziříčí, foto: archiv muzea

…a bývalý šéfredaktor
týdeníku Velkomeziříčsko

Osobnost Bohuslava Mikuláška je spojena také s týdeníkem Velkome-
ziříčsko. Stál jako tehdejší ředitel Muzea Velké Meziříčí u jeho zrodu po 
roce 1989 a byl také jeho prvním šéfredaktorem v polistopadovém období. 
Jeho zásluhy za znovuobnovené vydávání zmíněných novin jsou nesporné 
a patří mu za ně náš velký dík. Čest jeho památce.

Mgr. Milan Dufek, Jupiter club – vydavatel týdeníku Velkomeziříčsko
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V rámci 7. ročníku soutěže Stavba Vysočiny 2008 
(www.stavbavysociny.cz), ve které se hodnotí sta-
vební realizace z let 2007 a 2008, se také pořádá 
doprovodná soutěž v projektování studentů střed-
ních stavebních škol z našeho regionu. 
Zadání pro studentské práce je vybráno a spojováno 
s městem, ve kterém budou následně slavnostně 
vyhlašovány celkové výsledky. Závěrečný večer se 
po loňském galavečeru v Pelhřimově přesouvá na 
zámek ve Velkém Meziříčí, a tak bylo ve spoluprá-
ci s radnicí vybráno místní téma „Rekonstrukce, 
přístavba a nástavba šaten sportovního areálu 
Tržiště“.
Nad formou přístavby, nástavby a nového dispozič-
ního uspořádání stávajícího objektu šaten na fotba-
lovém hřišti, se měli studenti ve svých projektech 
zamyslet a vyřešit požadavky fotbalového oddílu 
(kabiny, sprchy, místnosti rozhodčích a trenérů, 
klubovna, kanceláře, posilovna, prádelna, sušárna, 
restaurace a sklad). Pro tři nejlepší je připraven 
fi nanční dar v celkové výši patnáct tisíc korun. 
Studentské práce jsou hodnoceny jak odbornou ve-

Shodnou se čtenáři s odbornou 
porotou a vyberou stejný projekt?

řejností, tak i laickou – především obyvateli města. 
Odborná komise, která je složená ze zástupců vypi-
sovatelů soutěže (Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR, Město Velké Meziříčí a Pragoprojekt a. s.) 
se sešla v úterý 3. března při závěrečných ústních 
obhajobách. Do fi nále bylo nominováno pět projektů 
od studentů z Havlíčkova Brodu a Třebíče.
Kdo vyhrál, vám neprozradíme, abyste nebyli 
ovlivněni cizím úsudkem. Čtenářům týdeníku Vel-
komeziříčsko totiž představujeme fi nálové projekty 
a každý z vás se může stát porotcem a svojí sms 
vybrat podobu objektu, který se mu nejvíce líbí. 
Student – autor projektu, který od vás obdrží nejvíce 
hlasů, získá od města věcnou cenu. 
Hlasování probíhá od 1. dubna do 8. dubna 2009 
(do 14 hodin). 
Hlasovat můžete pouze jednou, a to tak, že sms ve 
tvaru STUDENT, mezera, číslo projektu pošlete 
na telefonní číslo 606 231 503. Cena sms se rovná 
ceně, kterou máte nastavenou vaším tarifem. 

Martin Pertl
Svaz podnikatelů ve stavebnictví – kraj Vysočina

STAVBA VYSOČINY 2008: HLASUJTE O STUDENTSKÝ PROJEKT

Tvar SMS: STUDENT 1

Tvar SMS: STUDENT 4

Tvar SMS: STUDENT 2

Tvar SMS: STUDENT 3

Tvar SMS: STUDENT 5

Hlasujte a podpořte Velké Meziříčí
Do pátku 17. dubna 2009 můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina 

– Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2008, která je 
krajem Vysočina vyhlašována ve dvou kategoriích: kulturní aktivita a 
péče o kulturní dědictví. Bližší informace naleznete na internetových 
stránkách kraje Vysočina, tematická stránka kultura a památky. 

Doplňující textové a obrazové informace jsou přímo u jednotlivých 
akcí u hlasovacího formuláře. Výsledky veřejné ankety budou vyhláše-
ny 12. května letošního roku; prvním třem kulturním počinům v každé 
kategorii bude Zastupitelstvem kraje Vysočina udělena spolu s oceněním 
i fi nanční odměna.

Své hlasy můžete také zasílat písemně pomocí originálního hlasovacího 
lístku, který bude uveřejněn v měsíčníku Kraj Vysočina, na adresu Kraj-
ský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“. Podpořte město Velké Meziříčí.
To může díky vašim hlasům získat ocenění v kategorii kulturní počin 

za akci Oslavy 600. výročí získání plných městských práv či v kategorii 
péče o kulturní dědictví za restaurování kašny na hlavním nádvoří vel-
komeziříčského zámku. 

Více informací získáte nejen na www.kr-vysocina.cz, ale též na www.
muzeumvm.cz. Děkujeme.

Květoslava Hladíková, Městské informační centrum Velké Meziříčí
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Věci, za které stojí trpět
Čas od času na nás dolehne nějaká nouze, bolest, utrpení své nebo 

našich blízkých. V takových chvílích se ptáme: proč se to stalo, proč mě 
nebo mé milé něco takového postihlo?

Podobně se ptal dávno před námi i Job. Tento muž prožil ty nejhroznější 
věci, kterých se děsíme a kterým bychom se všichni rádi vyhnuli. Svádí 
zápas, hledá smysl, hledá východisko. Po mnoha zákrutech, pastech 
a slepých uličkách dochází k hlubokému poznání. Odpovědí a protiváhou 
všemu utrpení je vítězství lidské pokory (Job 42,1–6). Lze se probojovat 
k poznání, že Boží moudrost je dobrá, přestože ji neobsáhneme. A že je 
pošetilé proklínat Boha a předepisovat mu jiná řešení. Není to samozřej-
mě snadné, ale je možné uznat malost svých představ a sklonit se před 
velikostí nezměrného a divuplného.

Součástí takové probojované pokory je pak i střízlivé ohlédnutí za 
vlastní cestou, za povrchností vlastních pohledů a vlastního rozumu. 
To není rezignace a slabost, to je síla. Síla lidství, síla pokory, která je 
předpokladem tolerance, úcty a solidarity.

Lidské utrpení je zlé a nesmíme se s ním smiřovat, natož je sami páchat 
a šířit. Lidem v utrpení je třeba pomáhat, jejich břemena snímat. Utrpení 
je zlé, a přesto – když se přihodí – může vést do hloubky. K rozpoznání 
něčeho podstatného, co vyjadřuje nakonec i Kristův kříž. K rozpoznání, 
že jsou věci, pro které stojí za to trpět. Takto geniálně a zároveň prostě 
to vystihl fi lozof Jan Patočka.

Které to jsou? Tak se ptejme, toto v životě hledejme. Pro které věci 
stojí za to trpět? Myslím, že je to milosrdenství, že je to pravda, a že 
je to věrnost. Co myslíte vy?                                      Pavel Janošík

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 1. 4. do 8. 4. 2009

Středa 1. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za Libuši Kujalovou a celou rodinu. o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS
18.00 Lavičky Mše sv. o. M. P.
1. čtvrtek v měsíci 2. 4. 2009 – Den modliteb za povolání ke kněžství 
a duchovnímu životu
 7.00 Mše sv. za rodiče Páleníkovy a rodinu Gretzovu. o. P. K.
17.40 Pobožnost za povolání.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kohoutovu
 a Němcovu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Hrbov o. M. P.
18.00 Mše sv. – Vídeň o. P. K.
1. pátek v měsíci 3. 4. 2009
 8.00 Mše sv. za rodinu Peterkovu a Fňukalovu. o. M. P.
13.00 Mše sv. v Domově důchodců o. L. Sz.
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
16.30 Mše sv. pro mládež, na poděkování za 70 let života. o. L. Sz
Sobota 4. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za Libuši Válkovou. o. L. Sz
18.00 Špitálek, mše sv. v byzantském rytu – za zemřelou
 Helenu Matulovou. o. Hořák
Květná neděle 5. 4. 2009
 7.30 Mše sv. za Josefa Vokurku, manželku,
 rodiče Vokurkovy a duše v očistci. o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za farníky. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za živou
 a zemřelou rodinu Stupkovu. o. L. Sz.
17.00 Křížová cesta, pašijové kázání, svátostné požehnání. o. L. Sz
18.00 Mše sv. za Jaroslava Pejchala, dvoje rodiče
 a živou rodinu. o. P. K.
Pondělí 6. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za rodinu Grecovu a Brychtovu. o. L. Sz.
14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy. o. P. K.
Úterý 7. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za Josefa Bojanovského, manželku Marii a rodiče.
16.30 za rodiče Marii a Aloise Bradáčovy.
Středa 8. 4. 2009
 7.00 Mše sv. za Jaroslava Valentu, bratra, rodiče
 a duše v očistci. o. L. Sz.
13.00 Zpověď a mše sv. v Domově pro seniory.
18.00 Mše sv. – Oslavice o. M. P.

Farní oznámení
Křížová cesta pro děti bude v úterý v 16 hodin. Také v úterý bude příprava 
dětí na 1. svaté přijímání. Ve čtvrtek 2. 4. od 9.00 bude návštěva nemoc-
ných. Ve čtvrtek 2. 4. před večerní mši sv. v 17.40 bude pobožnost za nová 
kněžská povolání, po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek 
3. 4. od rána do soboty bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 
16.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V postní době v každý 
pátek v 15.00 bude společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství. 
V sobotu 4. 4. v Netíně v 16.00 bude první sobota po 194. (12.30 jdou pěší, 
15.00 odjíždí autobus). Otec biskup zve do katedrály mládež na setkání 
4. dubna. Autobus pro přihlášené osoby pojede od fary v 6.45 hodin ráno. 
Podrobný plán předvelikonoční zpovědi najdete ve vývěsce.
V nedělí 5. 4. je Květná neděle. Mše sv. budou spojené s požehnáním 
ratolesti. Mše sv. v 9.00 bude s průvodem s ratolestmi, který začne v 8.55 
hodin před radnicí. Předsvatební ohlášky najdete na nástěnce.        -ls-

Obecná škola
Tím, že nás naučila číst a psát, 

položila obecná škola základy dal-
šího našeho vzdělání. Ale v době 
ohrožení republiky, Mnichova, 
německé okupace a druhé světové 
války, postavila i základy naší 
občanské a národní výchovy. Naši 
učitelé, většinou narození okolo 
přelomu století, byli pamětníky 
rakouské monarchie a 28. října 
1918, často byli vojáky v první 
světové válce. Mezi nimi legionáři, 
naši živí hrdinové; vzpomínám si, 
s jakým zaujetím jsme naslouchali 
jejich vyprávění o boji za svobodu 
i o jejich návratu do vlasti okolo 
poloviny zeměkoule. Byli to peda-
gogové jak se patří, vlastenci a de-
mokrati, jako občané formovaní 
první Československou republikou. 
Tak jak náš věk a rozum dovolova-
ly, přenášeli své přesvědčení i na 
nás. Věřím, že nejen já vděčně 
vzpomínám na všechno, co pro 
nás udělali.

Nebudu popisovat každodenní 
školní dění. Zajímavějším se mi 
jeví fakt, že se v jedné třídě setká-
vali chlapci ze všech společenským 
vrstev – od dětí situovaných rodičů 
svobodných povolání, zaměstnanců 
se stálým příjem, po děti dělníků, 
chalupníků, nezaměstnaných i míst-
ních chudých, až po rázovité kluky 
z takzvané všivárny. To s sebou 
přinášelo první sociální zkušenosti, 
i další průvodní jevy. Tak se někdy 
mezi dětmi projevilo dělení na 
„Sokoly“ a „Orly“; od nejproletář-
štějších chlapců byly občas slyšet 
řeči o „boháčích“.

Projevovaly se i skutečné sociální 
rozdíly; nejen v tom, co měl žák 
oblečeného, co měl, nebo neměl 
na svačinu. Například, když někdo 
neměl peníze na redisové pero, 
dostal radu, vypomoct si kouskem 
přiříznutého rákosu, nebo namísto 
z plastelíny modelovat z mazné hlí-
ny. V kterési třídě také jednou týdně 
před hodinou krasopisu nastupovali 
chudší žáci ke stolku k „vyfasování“ 
nového perka.

Pokud šlo o kázeň, když jsme 
neměli ruce zaměstnané psaním, 
kreslením nebo ručními pracemi, 
sedávali jsme v nižších třídách 
hezky s rukama za zády. Jinak 
stačilo napomenutí, okřiknutí nebo 
výstražné zatahání za ucho nebo za 
vlasy, postavení do kouta, sem tam 
padl nějaký ten pohlavek. V nižších 
třídách bylo občas nutné ráznější 
řešení. Na speciálním stojáku bylo 
vždy několik rákosek různého „ka-
libru“; musely se často doplňovat, 
protože se „ztrácely“ nebo byly 
nalomené. Vyplácelo se podle druhu 
provinění či v případě recidivy. Rá-
koskou přes prsty nebo po dlaních, 
po krku mezi vlasy a límec košile, 
a potom na zadek, kdy si učitel žáka 
přehnul přes koleno nebo lavici 
a pro větší účinek mu napnul kal-
hoty. To se takhle na začátku první 
třídy spolužák Kotačka rozhodl 
odebrat z hodiny náboženství domů. 
Ze třídy se dobýval tak vehementně, 
že katecheta páter Buš musel svými 
zády přilehnout dveře. V zoufalé 
bezmocnosti rozzuřený Kotačka ho 
jednoduše začal kopat. Tvář jinak 
hodného katechety ztuhla a vzpurný 
žák skončil přehnutý přes lavici.

V jedné vyšší třídě si dočasně 
působící mladá učitelka nevěděla 
rady s obávaným třídním borcem 
Borisem. Vyzvala nás, abychom 
jej po vyučování venku kolektiv-
ně zbili. Každý z nás zřejmě měl 
s Borisem nějaký nevyřízený účet, 
takže jsme se velmi bojovně vyhr-
nuli ze školy. Ale ostřílený Boris 
se postavil zády k podezdívce 
kostela a stručně se zeptal: „Kdo 
chce po čuni?“ – načež jsme se 
v tichosti rozešli. Asi jsem se teď 
nechal trochu unést. – Naši učitelé 
samozřejmě nebyli nějací surovci. 
Ale doba byla jiná, tradiční, a i ta 
obecná škola, jako malý, skutečný 
svět, nebyla špatnou přípravou na 
pozdější život. Osvědčené spole-
čenské normy byly respektovány 
a škola – aspoň ta naše – neznala 
nejen kriminální jevy, ale ani dnes 
nezřídkavé šikanování.

Ing. Bohumír Kvasnička

Předvelikonoční zpověď v kostele ve Velkém Meziříčí
 3. 4. pátek 7.30 –  9.00 14.00 – 16.30
 5. 4. Květná neděle 7.00 – 11.00 16.30 – 18.00
 6. 4. pondělí 6.30 –  8.00 14.00 – 18.00
 7. 4. úterý 6.30 –  8.00
 8. 4. středa 6.30 –  8.00
10. 4. Velký pátek 7.30 –  9.30 14.00 – 16.00
11. 4. Bílá sobota 7.30 –  9.30 14.00 – 16.00
Předvelikonoční zpověď v kostele v Netíně
 4. 4. sobota od 14.00
 5. 4. Květná neděle 7.00 – 8.00
 7. 4. úterý svatého týdne od 18.00
Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory
 5. 4. Květná neděle Horní Bory  8.00 –  9.30 i po mši sv.
 8. 4. středa svatého týdne Dolní Bory 16.00 – 17.00 i po mši sv.

Jak jsem objevoval Mezříč
(3. díl)

První místo
v soutěži zdravé výživy

Zdravá pětka je vzdělávací program výchovy ke zdraví, který vznikl 
jako reakce maloobchodních řetězců na narůstající počet obézních dětí 
v České republice a poukazuje na to, jak je důležité konzumovat zele-
ninu a ovoce pětkrát denně. Zapojením do tohoto projektu jsme získali 
pracovní listy, kde se seznámíme s druhy ovoce a zeleniny, vysvětlíme 
si význam vitamínů, společně určujeme, kde co roste, zkusíme úpravu 
syrovou i tepelnou a připomeneme si vůně a barvy tržiště, kde se prodává 
ovoce exotické.

V rámci projektu se celá naše škola zapojila do soutěže zdravého 
stravování. Úkolem bylo společně vytvořit pro naši věkovou kategorii 
jídelníček na jeden den s časovým vymezením. Jídelníčky 54 základních 
škol z celé České republiky pak posoudila komise odborníků na zdravou 
výživu. Z umístění na 1. místě máme velikou radost už proto, že naše škola 
je jako jedna z mála zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Finanční 
odměnu použijeme na nákup zdravých svačin pro všechny děti v rámci 
projektového týdne.                                           Eva Součková, ZŠ Lhotky

Dětský karneval v Křižanově
Po velmi úspěšném maškarním bále, který uspořádaly členky TJ Efekt 

Křižanov v únoru, proběhl v neděli 15. března v Křižanově dětský karne-
val. Na příchozí děti čekal dáreček na přivítanou v podobě obrázku, který 
byl namalovaný na dřevě. Dětí i rodičů se sešlo opravdu velké množství, 
skoro se nemohli do sálu Katolického domu vydat. Masky byly překrásné. 
Mohli jsme obdivovat princezny, piráty, čarodějnice i udatné rytíře. Také 
se sešla spousta zvířátek a nechyběli ani moderní hrdinové v podobě 
několika spidermanů. Nejenom děti, ale i pořadatelky byly převlečeny 
v maskách. Celým odpolednem provázela dračice s princeznami a občer-
stvení prodávaly žluté Číňanky. Jedna holčička to krásně okomentovala 
slovy: „Maminko, tomu nebudeš věřit, ale tam prodávají Číňové!“ Na děti 
také čekala spousta soutěží, odměn a bohatá tombola. Při hudbě, kterou 
pouštěl Vojta Slabý, si zatancovali úplně všichni. Odpoledne zpestřily 
svým vystoupením děti, které si připravily cvičení s hudbou. Všichni 
odcházeli unaveni, ale doufám, že také spokojeni. Karneval připravily 
ženy z oddílu aerobicu, které se rozhodly věnovat výtěžek z karnevalu 
a plesu na dobročinné účely.         Za TJ Efekt Křižanov Dagmar Kolářová

(Pokračování ze strany 1.) Však 
z Krejčovy duševní dílny vyšly 
takové skvosty – dnes už ever-
greeny – jako třeba Malý dům 
nad skálou, Až na vrcholky hor či 
Nebe, peklo, ráj, které nazpívala 
první dáma české country music 
Věra Martinová. Ale také mimo-
chodem například i Plakalo bejby, 
s níž se Petr Spálený s Velkome-
ziříčskými rozloučil. Z jeho stylu 
zcela vybočovala píseň Všichni už 
jsou za vodou, a možná právě proto 
naprosto dokonale zapadla do sledu 

Petr Spálený rozezpíval nabitý sál
ostatních songů. Ty Spálený sypal 
jakoby z rukávu a jeden hit střídal 
druhý, s kratičkou přestávkou celé 
dvě hodiny. Pravda, částečně mu 
pomohla M. Voborníková mimo 
jiné s písničkami Dej mi lásku 
či Divadýlko moudrých klaunů 
a s dalšími známými skladbami. 
Ty přítomné v sále tak nadchly, 
že aktéři večera museli vyruko-
vat s několika přídavky. Až poté 
je spokojení posluchači pustili 
z pódia.

Iva Horká

◄ Miluše Voborníková zazpívala spolu s Petrem Spáleným a skupinou 
New Apollo Band ve Velkém Meziříčí v pátek 27. 3. 2009. 

Foto: Iva Horká

Screamers se pustili už i do scének z trilogie Slunce, seno…
2× foto: Martina Strnadová

K létu patří pláž, rybaření, stanování a k tomu Láďa, Saša a Paula z tra-
vesty skupiny Screamers. Ta se představila v Jupiter clubu 25. 3. 

Screamers přivezli léto
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Inzerujte
ve Velkomeziříčsku!

Telefon a fax: 566 524 649
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nebankovní půjčka od 5.000 Kč
Rychlé vyřízení

Volejte 604 157 827Volejte 604 157 827

Nabídka certifi kovaného řeziva v souladu s ustanoveními směrnice 89/106/EHS 
a normy EN 14081-1:2005 tříděno v nesušeném stavu normou EN 338 + ČSN 732824-1 
+ DIN 40 84-1 v reakci na oheň D-s2,do (tabulka c1) třídy trvanlivosti 4
Možnost impregnace máčením ochranným prostředkem Bochemit QB profi  dle 
normy EN 14081-1 – 5.4.3 prEN 15228 čl. 7.3
PILA KAMENNÁ, Kamenná 78, tel.: 568 875 601, fax: 568 875 695,
Mt: 776 693 888, 732 700 114
web: www.pilakamenna.cz, e-mail: info@pilakamenna.cz, krejci.pila@centrum.cz
Prodej řeziva se řídí ceníkem ze dne 8. 3. 2009

Smrk
Hranol
3 – 4 m 4.000,00 CZK/m3

5 m 4.100,00 CZK/m3

6 m 4.250,00 CZK/m3

7 m 4.500,00 CZK/m3

8 m 4.700,00 CZK/m3

9 m 5.000,00 CZK/m3

10 m 5.250,00 CZK/m3

11 – 12 m 5.500,00 CZK/m3

Prkna
1 m 1.450,00 CZK/m3

2 m 1.500,00 CZK/m3

3 m 1.800,00 CZK/m3

4 m 2.400,00 CZK/m3

5 m 1 900,00 CZK/m3

Latě
5 × 3 cm  5,30 CZK/bm
  6,30 CZK/bm
5 × 3,5 cm  7,50 CZK/bm
5 × 4 cm  9,00 CZK/bm
6 × 4 cm 11,00 CZK/bm

Borovice
Hranol
3 – 6 m 3.000,00 CZK/m3

Prkna
3 – 5 m 1.800,00 CZK/m3

Při paketových dodávkách a větších 
odběrech sleva do 10 %.
Sleva se nevztahuje na akce.
K ceně je nutné připočítat DPH 19 %.

z pozinkovaného drátu
potaženého PVC o síle 2,4 mm

 
Výška

 velikost ok
  6×6 cm 5×5 cm

 100 cm 32,50 33,50
 125 cm 41,— 42,—
 150 cm 49,— 50,—
 160 cm 52,— 53,—
 175 cm 57,— 58,—
 200 cm 65,— 67,—

Dále nabízím veškeré příslušenství
ke stavbě plotu:
– napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky
– pletiva okrasná, sportovní, katrová
– chovatelská svařovaná pletiva
Havlíček, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky, tel.: 568 870 796, 604 919 659

uvedené ceny jsou včetně DPH

LESNÍ PLETIVO
 výška/průměr drátu/počet drát

 1 000 mm 2,8 2 11 19,—
 1 250 mm 2,8 2 13 21,50
 1 500 mm 2,8 2 14 25,—
 1 500 mm 2,5 1,8 12 23,—
 1 600 mm 2,8 2 15 26,—
 1 600 mm 2,8 2 23 34,—

Společnost Eurowagon s. r. o. působící v oblastech výroby mobilních bu-
něk hledá vhodného kandidáta na pozici KONSTRUKTÉR 

Své strukturované životopisy posílejte na výše uvedený e-mail, popř. nás 
kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.

Požadujeme:
* SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření
* Znalost angličtiny/němčiny výhodou
* Ovládání MS Offi ce, Windows – Vista
* Znalost CAD programů, 3D programů
* Aktivní přístup, ochota učit se

Náplň práce:
* Konstrukce a vývoj součástí na nové typy 

našich výrobků
* Technické kreslení, kalkulace, příprava ma-

teriálových listů
* Podpora procesů neustálého zlepšování
* Podpora prodeje 

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí

Tel. 564 408 080
E-mail: mlady@eurowagon.cz

Tel.: 777 617 675.

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant.

Stáří 17 týdnů,
odběr 4. dubna 2009

od 13 hodin.
Novotný, Hrbov 42,

tel.: 566 523 772, 604 707 728.

Zaměstnám programátora: 
programovaní mikrokontrolérů Pic, Atmel, popř. jiné

Zaměstnám programátora: 
programování aplikací v Linuxu, C nebo Java

e-mail: hdservis@volny.cz, tel.: 603 314 644,
www.volny.cz/hdservis

Půjčovna: ŠKODA FABIA AMBIENTE 1,4I
Den: 600 Kč + DPH (400 km v ceně)

Víkendová cena: 1.000 Kč + DPH (800 km v ceně)
Při dlouhodobém pronájmu 9.000 Kč + DPH (měsíčně)

MERCEDES SPRINTER 315 CDI
Den: 1.600 Kč + DPH (400 km v ceně)

Přeprava zboží do 1500 kg po celé Evropě, cena dle dohody.

Dále nabízíme přepravu zboží po celé Evropě
MAN TGL 6,2 T
cena dle dohody
Při pravidelných přepravách slevy

KAMIONOVÁ DOPRAVA
přeprava po celé Evropě
28–33 palet 
sypké materiály 53–93 ccm
smluvní cena

ve Vel. Meziříčí na Náměstí 84 (stará pošta)
vám nabízí ku příležitosti oslav velikonočních svátků
– široký sortiment lahvového i stáčeného odrůdového vína

lahvové odrůd. víno jakostní 0,75 l cena od 50 Kč
limitovaná série vína – pozdní sběr 0,5 l cena od 92 Kč
odrůdová sudová vína cena 1 kg od 40 Kč

– stáčená vína – každý den možnost ochutnávky 10 druhů zdarma

Pracovní doba Po–Pá 9–12 a 14–18, So 8.30–11 hodin

Zubní pohotovost
4. 4. MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bítýška 130
5. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ově-
řit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky
od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo 
náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 
(ve všední dny v době od 17 do 
7 hodin, o víkendech a svátcích 
nepřetržitě). 

Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Velké Meziříčí

mikiny 200 Kč
trička 100 Kč
vesty 300 Kč

SAUNA RELAX Dům zdraví VM
Tel.: 728 382 202

— refl exní
— lymfatická
— thajská
— Dorhova
— Breussova
— havajská
— anticelulitidová aj.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

KOSOUROVI
Nábřežní 27, 594 01 Velké Meziříčí, tel./fax: 566 523 096, mob. 737 716 527

nabízí:
široký sortiment chladniček, mrazniček, kombinací

aut. pračky, vysavače, mikrovlnné trouby
televizory, videa, DVD, domácí kina, dig. fotoaparáty

Možnost nákupu na splátky

Volejte 739 085 746.

Výplata denně.

Volejte 739 085 746.

Volejte 775 383 240.

Půjčky, hypotéky pro každého.
Až 200 tis. na OP.

Tel.: 775 383 240.

Prodám
■ Na Ford Focus kombi, r. v. 
2000, nové náhradní díly se slevou 
– přední nárazník, sadu předních 
tlumičů , rameno, levý přední 
blatník, levé zrcátko vyhřívané 
el. ovládané, levou zadní lampu. 
Klec na k řečka nebo andulku 
300 Kč, elekt romotor 1,5 kW 
(2HP) 2.850 ot./min 2.000 Kč. Tel.: 
774 570 571.
■ Sadbu brambor, odrůda Dali, 
polorané, množství 60 q, 1 q/600 Kč; 
žito 1q/300 Kč. Jehňata 50 Kč/1 kg. 
Obraceč sena, záběr 3 m. Koupím 
koleno k senometu, průměr 50 cm. 
Tel.: 604 112 330.

■ Levně 70 ks starších nepo-
užitých skleněných tabulí roz-
měrů 147 cm × 48 cm × 4 mm, 
vhodné na skleník. Cena 1 tabule 
100 Kč (cena nové tabule takového 
rozměru je 240 Kč). Svařova-
cí transformátor JS-90-1,380 V, 
120 A – 34 V – 30 %, 70 A – 27 V – 
100 %. Elektromotor 380 V – 2,2 
kW, 1 420 ot./min. Elektromo-
tor 1,5 kW, 1 425 ot./min. Tel.: 
566 522 496.
■ Motocykl Jawa 210 – babeta 
+ přilba. Povinné pojištění do 
8/2009. Vše v dobrém stavu. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 723 787 879, 
566 544 600.
■ Rozkládací sedací soupravu 
z vínového mikroplyše, Zachovalá, 
nepoškozená. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
733 241 422.
■ Fiat Punto 1,2 i, v. 1997, 5 
dveří, 92 tis. najeto, po výměně 
rozvodů, tažné zařízení, rádio, 

zelená barva, cena 48 tis. Výborný 
stav. Tel.: 777 321 877.
■ Venkovní roletové žaluzie, 
10 ks, zn. Lomax. Nízká cena. Tel.: 
776 074 151.
■ Jawu 21, 50 ccm, po GO, 
300 km, modrý komaxit. Tel.: 
724 342 752.
■ Dámské kolo zn. Olpran, 18 
rychlostí + výbava. Cena 1.200 Kč. 
Tel.: 732 498 770.
■ Skelnou vatu Rockwool (tloušť-
ka 6 cm) v rolích 15 m3, za 1 m3 
50 Kč, duté příčkovky 11,5 cm, asi 
půl palety za polovinu ceny. ČZ 
175/450, r. v. 1961, bez SPZ. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 776 211 809.
■  Macešky,  kus 6 Kč.  Tel.: 
737 767 876.
■ Brambory na sázení a konzum, 
odrůdy Dali, Adela a Marabel, dále 
ječmen a pšenici. Cena dohodou. 
Tel. po 17. hodině 566 544 576, 
607 299 168.
■ Dýhované dubové dveře 2/3 
sklo, 3 ks pravé 80 cm, 1 ks levé 
80 cm, dýhované dubové dveře plné 
2 ks levé 60 cm. Mrazák Ardo zá-
suvkový jako nový, málo používa-
ný, rozměr 155×60×60 cm. Pračka 
ROMO s nahříváním a ždímačkou, 
mechanický psací stroj Consult 
jako nový, pánské horské kolo 
Superior – nevhodný dárek. Cena 
dohodou. Tel.: 566 521 043.
■ Harmonium zachovalé, 2 star-
ší bubny, pohřební pochody pro 
dechovou hudbu, kamna Petry, 
dřevěný pult. Tel.: 566 521 545.
■ Kočárek pro dvojčata, kom-
binace sportovního a hlubokého, 
tmavě modrá kostka, taška, síť 

proti hmyzu, nafukovací kola. 
Velmi dobrý stav. Cena dohodou. 
Tel.: 775 279 055.
■ Dámské starší kolo v dobrém 
stavu. Cena dohodou. Tel. od 19. 
do 20. hodiny 732 655 750.
■ Půdní frézu PF 62 bez SPZ 
s příslušenstvím: nový vozík dře-
věný 2×1,4 m, podvozek, 2× brány, 
pluh, rádýlka na oborávání bram-
bor, radlo na rozorávání brambo-
rových brázd a malý kompresor na 
nahuštění kol. Tel. mezi 18. a 19. 
hodinou 732 531 225.
■ Sadbové brambory rané, Tali, 
Princes a polorané Titta (Lenka). 
Tel.: 566 544 104.
■ Škodu Felicii 1,3, STK 2010, 
málo jetá, bez koroze, centrální 
zamykání, EKO poplatek za pře-
pis je již uhrazen – jako kupující 
už žádný platit nebudete. Cena 
29.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Plošinu a kladky na staveb-
ní vrátek. Cena dohodou. Tel.: 
732 155 508.    
■ Sazenice smrku, túje. Tel.: 
737 178 878.
■ Kolo Favorit – závodnička, dět-
ské kolo SOBI 20, hydr. rozvaděč, 
litinovou vanu, el. motor 5,5 kW 
a 2 900 otáček, stříkačku PS-8. 
Tel.: 732 724 122.
■ Rybářskou loďku, nově na-
třená, dále prodám hurdy + patky 
60 ks, litinové radiátory. Cena 
dohodou. Tel.: 732 785 647.
Koupím
■ Pařák na vaření brambor. Tel.: 
603 780 962.
■ Třídílný naklepávač na kosy 
a srpy a rouby jabloně Titovka 
Usikova. Tel.: 608 273 918. 
■ Vhodnou destu do terénu. Tel.: 
721 086 594.

(Pokračování na  straně 6.)
kolekce

podzim – zima



(Pokračování ze strany 5.) 
Koupím
■ Motocykl Ogar 250 nebo jen 
díly. Tel.: 737 524 676.
■ Spodní frézku a dlabačku. 
E-mail: dzonka@centrum.cz nebo 
tel. 721 086 594.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
Nemovitosti
■ Hledám ke koupi menší domek 
k rekreaci, chalupu, popř. pěknou 
chatu s pozemkem nejlépe v okolí 
Velkého Meziříčí, Křižanova, Bí-
teše, i jinde. Cena dle stavu do 1,5 
mil. Kč. Tel: 608 245 425.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
v přízemí, ve VM. Cena dohodou. 
Spěchá. Tel.: 775 349 729.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Hledám RD, chalupu nebo země-
dělskou usedlost. Tel.: 775 703 242.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve VM. 
Nabídněte cokoli. Tel.: 777 570 497.
Pronájem

■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, zateplený, nová okna, 
plyn topení výtah, částečně vyba-
vený. Tel.: 733 107 489.
■ Pronajmu garáž na ul. Nad Plo-
várnou ve VM. Tel.: 737 577 195.

■ Hledám pronájem RD 
nebo velkého bytu v centru 
města VM. Tel.: 773 526 406.

■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 737 840 914.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Hledám pronájem garáže na ul. 
Záviškova. Tel.: 608 354 520.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

■ Pronajmu 3+1 cihlový, s mož-
ností odkupu nebo výměny za 1+1 
ve Velkém Meziříčí nebo Velké 
Bíteši. Tel.: 777 824 822.
■ Hledám podnájem v Měříně 
nebo okolí. Byt nebo RD. Prosím 
nabídněte. Tel.: 773 615 017.
■ Pronajmeme byt 3+kk v centru 
VM. S parkováním ve dvoře. Tel.: 
732 850 136.
■ Pronajmu byt 2+1 v rodinném 
domku. Tel.: 566 521 545.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel. po 19. hodině 
774 399 689.
Různé
■ Kdo pomůže za úplatu při údrž-
bě zahrady? Tel.: 606 747 507.
■ Hledám brigádu na víkendy. 
Provedu čalounické práce. Tel. po 
15. hodině 721 746 950.
■ Sháním spolujezdce na dojíždě-
ní do práce, školy z Velkého Meziří-
čí do Třebíče a zpět. Pondělí – pátek. 
Tel.: 602 668 854.
Daruji
■ Hledáte milého psího společní-
ka a dobrého hlídače a zároveň hod-
ného k dětem? Kamaráda pro vaše 
vycházky? Pro jednoho takového 
hledám u hodných lidí nový do-
mov. Je to čtyřletá fenka, kříženka 
dobrmana středního vzrůstu. Z ro-
dinných důvodů. Tel.: 775 335 528.
■ Krásná roztomilá štěňata kří-
ženců, bílá s černými nebo hnědými 
fl íčky, jedno čistě bílé. 3 fenky a 3 
pejsci. Jen do dobrých rukou! Od-
běr v dubnu! Telefonujte včas. Tel.: 
774 195 212.

Přednáška na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
Středa 1. dubna 2009

v 18 hodin
Přednáší dr. Krejčík

a dr. Navrátil

Nepůjde el. proud
Dne 3. 4. 2009 od 7.30 do 10.30 a 9. 4. 2009 od 7.30 do 15.30 v Mos-
tištích, část obce Mostiště od trafostanice pod hřbitovem podél silnice 
na V. Meziříčí;
dne 6. 4. 2009 od 7.00 do 15.00 v Dolních Radslavicích, odběratelská 
stanice Dolní Radslavice vodárna (č. 200166), obec D. Radslavice až po 
dálniční most;
dne 9. 4. 2009 od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, dálniční odpočívka 
D1 Fajtův kopec sm. Praha, chaty; 
dne 9. 4. 2009 od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, ul. Bezděkov od 
č. p. 200 (naproti zimnímu stadionu) po křižovatku s Poštovní, bytovky 
Bezděkov 1754, Čechova 1795, G. Jaroše od č. p. 1562 nahoru, K. Pánka, 
Hřbitovní, Moráňská, Poříčí 1256,637, Vrchovecká 912.
Děkujeme za pochopení.                                               -E.ON-

Výpůjčka pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr výpůjčky části pozemku parc. 
č. 146/6 o výměře 15 m2, k. ú. Mostiště. Výpůjčka pozemku se zveřejňuje 
za účelem umístění přístřešku na osobní automobil. Další informace budou 
podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní.

Směna a prodej pozemku
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny části pozemku parc. 
č. 952/1 o výměře asi 560 m2, záměr prodeje části pozemku parc. č. 952/1 
o výměře asi 100 m2, k. ú. Svařenov. Směna a prodej pozemku se zveřej-
ňuje za účelem rekonstrukce vozovky v obci Svařenov. Další informace 
budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní.

Prodej pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 5682/5 
o výměře 31 m2, k. ú. Velké Meziříčí. Pozemek je součástí dvorního traktu 
majitele stavby. Dále zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 5677 
o výměře asi 200 m2, části pozemku parc. č. 5678/1 o výměře asi 125 m2, 
k. ú. Velké Meziříčí, ulice Příkopy. Záměrem prodeje uvedených pozemků 
je zcelení majetku vlastníka sousedních pozemků. 
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 
3627/2 o výměře asi 30 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště. Pro-
dej pozemku se zveřejňuje za účelem rozšíření stavebního místa jiného 
vlastníka. Dále zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 5597/145 
o výměře 2 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Čermákova. Účelem zveřej-
nění je jeho prodej vlastníku stavby. Město Velké Meziříčí, zveřejňuje 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1796/13 o výměře asi 80 m2, k. ú. 
Hrbov. Účelem prodeje pozemku je majetkové vypořádání současného 
uživatelského stavu.
Další informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majet-
koprávní. Zveřejnění 26. 3. 2009.

Ing. František Bradáč, starosta města

Předběžný program oslav
110. výročí založení 
Gymnázia Velké Meziříčí

Pátek 12. června 2009
18.00 Akademie žáků a absolventů v hlavním sále Jupiter clubu 

(JC) na Náměstí 17 ve Velkém Meziříčí 
Sobota 13. června 2009
10.00 Slavnostní shromáždění čestných hostů v aule GVM 
12.00 – 16.00 Den otevřených dveří na GVM

 • prohlídka učeben, auly, laboratoří, výstava výtvarných 
prací žáků

 • prodej almanachu, dalších tiskovin a upomínkových 
předmětů

 • občerstvení
 • možnost posezení abiturientů ve třídách (zejména ma-

turitní ročníky do roku 1970)
15.00 Akademie žáků a absolventů v hlavním sále Jupiter clubu 

(JC) na Náměstí ve Velkém Meziříčí 
20.00 – 2.00 Společenský večer ve všech místnostech JC

Doprovodné akce:
1. Slavnostní otevření nové učebny fyziky na GVM přednáškou doc. 

Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty MU: Superanténa, 
neviditelný plášť a černé díry realizované pomocí metamateriálů, 
18. 2. 2009 od 14.30 hodin.

2. Výstava výtvarných děl maturantů Odkud přicházíme, kdo jsme, kam 
jdeme?, půda GVM, zahájení 20. 5. 2009.

3. Výstava Ze sešitů gymnazistů, Městská knihovna Velké Meziříčí, 
vernisáž 1. 6. 2009 v 17 hodin, otevřeno v červnu 2009. 

4. Výstava obrazů žáků doprovázených textem Ralpha Waldo Emersona 
Co znamená žít, Galerie Synagoga, vernisáž 4. 6. 2009 v 16 hodin, 
otevřeno od 5. 6. do 6. 7. 2009.

5. Přednáška Mgr. Viktora Votruby, Ph.D. z Astronomického ústavu 
AV ČR v Ondřejově Deterministický chaos, učebna fyziky GVM, 
5. 6. 2009, 14 hodin. Přednáška se koná v rámci Filozofi ckého festivalu 
ve Velkém Meziříčí.                                                         www.gvm.cz

Komunitní škola Tasov, o. s. pořádá

Sokolovna Tasov, sobota 4. dubna 2009 od 14 hodin
Program: velikonoční výstava
 ukázky tvorby tradičních velikonočních výrobků (paličkování, 

vrtané kraslice)
 velikonoční tvoření pro děti i dospělé (cena podle techniky): 

pletení pomlázky, zdobení vajíček, vystřihovánky do oken, 
věnečky a jiné výrobky z proutků, pletení z pedigu

 hry pro děti
 prodej keramiky, háčkovaných ozdob, perníkových fi gurek
Občerstvení zajištěno

Molavcová, Strejček a Janáčkovo kvarteto
Důvěrné listy Leoše Janáčka

Sedmý koncert 12. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu naplní 
intimní korespondence Leoše Janáčka a Kamily Stösslové – jako 
mluvené slovo i jako hudba.
Janáčkovo kvarteto přednese oba mistrovy kvartety – „Na motivy 
Kreutzerovy sonáty“ i „Listy důvěrné“. Úryvky z autentických dopisů 
Leoše Janáčka a Kamily Stösslové přednesou Alfred Strejček a Jitka 
Molavcová. Mimořádně v pondělí 6. dubna v 19 hodin v kulturním 
domě ve Velké Bíteši.                                                              Výbor BHP

Připravte se na přechod k digitálnímu vysílání už dnes.
Nabízíme vám instalace satelitního příjmu.

Výhody příjmu televize přes satelit jsou nesporné. Nejvyšší možná kvalita pří-
jmu kdekoliv, bezkonkurenční počet programů (až 30 v češtině nebo slovenšti-
ně), již dnes možno přijímat programy ve vysokém rozlišení. Nabízíme vám ne-
jen dodání celého zařízení, ale samozřejmostí je i možnost odborné instalace.

Ceny zařízení pro jednu televizi začínají na cca 3.890 Kč.
Cena za standardní instalaci (montážní práce) je 600 Kč.

Programy které je možné přijímat neomezeně bez poplatků:
ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, NOVA, NOVA Cinema, Prima, Barrandov, STV1, 

STV2, JOJ, JOJ plus, Z1, NOE, Public TV, Óčko, TA3.
Dále je možné zdarma přijímat cca 100 cizojazyčných programů.

Eurosport, DSF, MTV, VIVA, ORF2, RTL…
Neváhejte a kontaktujte nás. Tel.: 566 523 790 e-mail: fort na e lek t ro@vm.cz.

kavárna v pasáži IMCA

1. – 30. 4. 2009

DDM Velké Meziříčí pořádá

Hamry u Bystrého, od 8. 8. do 15. 8. 2009
Ubytování v chatkách i zděné budově, plná penze, pitný režim 
zajištěn, bazén v areálu, sportovní hřiště, výlety do okolí, soutěže, 

diskotéky, atd.
Přihlášky v kanceláři DDM.

Bližší informace v kanceláři DDM nebo na tel. 566 522 087.
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ŠACHOVÝ TURNAJ

SKIKROS

SOUTĚŽ VE ŠPLHU
NA SNĚŽKU A MT. EVEREST

HÁZENÁ HASIČI

BIKE

Minižáci stříbrní
V Novém Veselí se konal kvalitně 
obsazený turnaj minižactva 4+1 
Czech Coal cup za účasti 24 druž-
stev z celé ČR a Polska. Zúčastněná 
družstva byla rozdělena na dvě 
kategorie: minimladší (narozeni 
2000–2002) a ministarší (narozeni 
1998–1999).
Velkomeziříčské družstvo starto-
valo v kategorii starších, kde deset 
týmů pořadatelé rozdělili do dvou 
základních skupin. Po vzájemných 
zápasech ve skupinách přišla na 
řadu semifi nále křížovým pravi-
dlem. V utkáních základní skupiny 
náš celek jasně herně vévodil, přís-
nější měřítko snesl snad jen úvodní 
zápas s pořádajícím družstvem B. 
Semifi nálovým soupeřem byli hráči 
Bohunic. Po výborném kolektivním 
výkonu našeho týmu se podařilo br-
něnský celek zdolat a postoupit do 
fi nále proti výběru Nové Veselí A. 
Tentokrát se lépe dařilo domácímu 
družstvu, které zaslouženě zvítě-
zilo. Nejlepším střelcem turnaje 
byl vyhlášen Martin Janíček s 50 
přesnými zásahy.

Výsledky ve skupině:
Velké Meziříčí – Nové Veselí B 
18:11; – Legnica A (Polsko) 24:4; – 
Prostějov 23:4; – Bohunice A 22:2
Semifi nále: Velké Meziříčí – Bo-
hunice B 20:12
Finále: Velké Meziříčí – Nové 
Veselí A 5:12
Konečné pořadí:
1. Nové Veselí A
2. Velké Meziříčí
3. Nové Veselí B
4. Bohunice B
5. Nové Veselí C
6. Bohunice A
7. Legnica A
8. Legnica B
9. Prostějov
10. Měnín
Hráli: Macoun Filip – Janíček Mar-
tin (50), Stupka Tomáš (37), Svobo-
da Filip (8), Zelinka Jiří (6), Drápela 
Vojtěch (6), Ambrož Michal (5). 
Trenér Janíček Martin.

II. liga ženy
Prior Olomouc – Sokol VM 30:23 
(12:11)
Druholigový duel týmů čela tabul-
ky měl tentokrát velmi slabou úro-
veň. Oba celky se často dopouštěly 
technických chyb a nevynucených 
ztrát. Průběh prvního poloča-
su byl oboustranně vyrovnaný. 
Domácí celek si v závěru první 
části vybojoval nejtěsnější vedení. 
Po změně stran nedokázala naše 
obrana efektivně zareagovat na 
souhru domácích spojek se dvěma 

pivoty a Olomoucké postupem 
času zvýšily náskok. V závěrečné 
fázi pak jasně přehrály náš celek 
a dokázaly gólově odskočit až na 
rozdíl 10 branek. Vyloučení 3:4 7 m 
hody 6/5:4/1.
Hrály: Panáková, Lavická – Hrů-
zová (9), Hublová (7), Hammerová 
T., Chlubnová (1), Svobodová (1), 
Vidláková (2), Plachetská (3/1), 
Pacalová. Trenér ing. Tvarůžek.
Tatran Bohunice – Sokol VM 
29:29 (18:13)
Brněnský celek od prvních minut 
těsnou obranou výrazně eliminoval 
naše útočné snahy. Jeho nápaditá 
útočná hra pak dělala hodně nepří-
jemností naší defenzivě. Ve snaze 
o rychlou útočnou hru jsme se pak 
dopouštěli řady chyb a nepřesností, 
čehož domácí hráčky dokázaly 
v řadě případů využít a po většinu 
hrací doby měly brankově navrch. 
Po změně stran si brněnský celek 
držel výraznější náskok až do závě-
rečné fáze (48. min. 27:20), kdy jsme 
bojovností dokázali „stáhnout“ jeho 
náskok a v dramatické koncovce vy-
bojovat alespoň bod za remízu.
Hrály: Panáková, Zelničková, 
Lavická – Fischerová (1), Hrůzová 
(8), Mejzlíková, Hublová (7), Ham-
merová (1), Chlubnová (1), Pacalová 
(1), Vidláková (4), Plachetská (6/5). 
Trenér ing. Tvarůžek.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – HK Ivančice 5:7, 
17:14 (7:6), nájezdy 5:8
V jarní soutěžní premiéře dokázal 
soupeř vyrovnanějším kádrem 
získat dvě části souboje na svou 
stranu.
Hráli: Macoun, Lečbych – Veselý 
(7), Janíček (4), Drápela, Svoboda 
F., Pavli (8), Stupka T. (1), Ambrož, 
Fiala (1), Holub, Pažourek. Trenér 
Janíček.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – HK Ivančice 26:27 
(12:16)
Domácí celek po celou hrací dobu 
neustále dotahoval brankový od-
stup soupeře. Závěr souboje přinesl 
dramatické okamžiky. Nejprve 
se podařilo srovnat skóre (26:26), 
Ivančičtí dokázali úspěšně zakončit 
útočnou akci a těsně před zazněním 
zvukového signálu jsme nevyužili 
výhodu sedmimetrového hod k zis-
ku bodu.
Hráli: Lečbych – Veselý (5), Pavli 
(7), Holub, Fiala, Krátký (1), Svo-
boda (8), Juránek (2), Pospíšil J. (3). 
Trenér Janíček.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 4. dubna
11.00 I. liga mladší dorostenky 
Poruba
13.00 II. liga ženy Karviná    -záv-

První soustředění
před olympiádou

Soutěžní družstvo Sboru dobrovol-
ných hasičů Velké Meziříčí odjelo 
28. 3. 2009 na první soustředění 
družstev, která postoupila na mezi-
národní olympiádu do Ostravy 2009. 
Do Vlčnova u Uherského Hradiště 
přijela družstva z Chlumce nad Cid-
linou, Hradce Králového, Velkého 
Meziříčí a dvě družstva domácího 
sboru. Naše družstvo se zde poprvé 
představilo v novém složení a lze 
konstatovat, že si vedlo velice dobře 
a drželo krok s ostatními přítomnými 
družstvy. Sobotní cvičení probíhalo 
ve velice příjemné atmosféře a bylo 
zaměřeno hlavně na nová pravidla 
a dodatky v CTIF. Přítomní byli 

i rozhodčí, kteří budou rozhodovat 
právě v Ostravě a vysvětlovali, kde 
se dělají chyby a jak se jich vyvaro-
vat. Součástí soustředění byl nejen 
požární útok, ale i štafeta 8 × 50 
m, která se běhala na škvárovém 
povrchu značně podmáčeném. Zde 
si někteří členi našeho družstva 
mohli vyzkoušet překážky, které 
náš sbor nevlastní například 8 m 
dlouhou rouru. Za celé družstvo 
mohu konstatovat, že se soustředění 
vydařilo i díky jarnímu sluníčku, 
které příjemně prohřívalo. Po celo-
denním cvičení se už u některých 
projevovala jarní únava a s pocitem 
dobře odvedené práce jsme se večer 
vrátili domů. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem členům sou-
těžního družstva, že přistupovali 
k soustředění svědomitě.   -krat-

V rámci přípravy na letní bikovou 
sezonu jsme otestovali možnost 
provozování freeride ev. DH tratě 
v areálu sjezdovky na Fajtově 
kopci. I když byly na svahu zbytky 
sněhu a počasí zrovna nepřálo, na 
sjezdovce se sešli bikeři v hojném 
počtu. Otestovali i možnost vytáh-
nout kola pomocí stávajícího vleku 

opět na kopec. Pro provozování 
tratí freeride, slopestyle nebo DH 
je jednoznačnou výhodou právě 
možnost výjezdu bikerů pomocí 
funkčního vleku. Našlo se řešení, 
které určitě bude vyhovovat všem 
bikerům a rovněž se otestoval svah, 
který je díky svým parametrům 
ideální. Rovněž je nutné ocenit 
zázemí v podobě restaurace a ski-
baru.                                      -jku-

FC VM st. dorost – Dosta Bystrc 
1:2 (1:1)
Střelci: Kerouš (30.), žlutá karta J. 
Večeřa (25.). Rozhodčí: J. Beneš – 
V. Krejčí a K. Straka z Radostína. 
Sestava: Pokorný – J. Večeřa, Ke-
rouš, Z. Večeřa, Nožička – Liška, 
Smejkal, Budzinsky – Koníř (65. 
Kaminaras), Vítek (79. Mucha)
Po dlouhé zimní přestávce odehrál 
starší dorost první jarní divizní utká-
ní. Zápas se hrál na umělé trávě z dů-
vodu špatného stavu travnaté plochy 
na Tržišti. Jak už je tradicí, tak opět 
utkání ovlivňoval nepříjemný vítr.
První šanci v prvním poločase si 
vypracoval ve druhé minutě soupeř, 
ale naštěstí minul naši branku. V 6. 
minutě kopal rohový kop Kozuň, na 
něj naskočil hlavou Smejkal, brankář 
míč vyrazil a dorážku hlavou Kerouš 
usměrnil do náručí brankáře hostí. 
Tři naše hrubky skončily gólem 
v naší síti, kdy se pozdě vrátil Ko-
zuň a samostatný nájezd proměnili 
hosté. Tento fakt naše hráče nedostal 
do kolen a začali být aktivnější. To 
potvrdil pěknou střelou nad branku 
hostí Budzinsky v 25. minutě. Ve 30. 
minutě po našem delším tlaku došlo 
ke srovnání na 1:1. Na rohový kop 
Kozuně naskočil Kerouš a hlavou 
překonal brankáře Bystrce. 

Druhý poločas začal naší aktivitou. 
V 49. minutě kopl pěkný přímý 
kop do vápna J. Večeřa, ale nikdo 
z našich hráčů nebyl dostatečně 
důrazný. V 55. minutě letěla tvrdá 
rána naštěstí nad naši branku. Ve 
druhém poločase se hrál takový 
neslaný, nemastný fotbal ve středu 
hřiště. O vzruch se postarali rodi-
če hráčů z Bystrce, kdy se velmi 
nevhodným způsobem chovali 
a musel je umravňovat až hlavní 
pořadatel. V 76. minutě opět špat-
ně presoval krajní záložník Liška, 
vznikl rychlý protiútok, ze kterého 
dal soupeř vítězný gól. V závěru 
zápasu jsme měli třikrát možnost 
přímého kopu ze středu velkého 
vápna, ale všechny střely byly 
zahrány do zdi a nebo nad branku. 
Byl to pro náš tým smolný zápas, 
který měl skončit remízou, což by 
bylo asi spravedlivé. Doufejme, 
že naši hráči potvrdí svoji dobrou 
formu v dalším utkání, a to v neděli 
v Kunovicích.                        -sme-
FC VM ml. dorost – FC Dosta 
Bystrc – Kníničky 2:0 (2:0)
Branky: 2× Malec. Rozhodčí: Krej-
čí – Beneš, Straka. ŽK: hosté 4×
Sestava: Homola – Partl, Kubec, 
Kuřátko, Wasserbauer – Miškela, 
Prudík (55. Jurda), Polák (71. Fikr), 

Minařík (64. Vidlák) – Malec, 
Stupka.
K prvnímu jarnímu utkání jsme 
nastoupili na naší umělce a přivítali 
hráče Dosty Bystrc, kteří přijeli 
v oslabené sestavě se třemi staršími 
žáky v základu. Od začátku byla vi-
dět naše převaha a bylo jen otázkou 
času, kdy to kluci potvrdí i gólově 
a hosté se naivně snažili překonat 
naši ofsajdovou past. Pokaždé, když 
se nám nepovedla nějaká přihrávka, 
tak se hosté snažili po větru založit 
protiútok, ale obrana dobře držela 
linii. Ve 12. minutě otevřel skóre 
Tomáš Malec, když se prodral přes 
obranu hostí a střelou k tyči se po-
prvé prosadil. Náš tlak vyvrcholil 
po jednom z rohů v 38. minutě, kdy 
Malec upravil poločasové skóre.
Do druhého poločasu měli kluci 
využít hry po větru a kombinací 
se pokusit přehrát soupeře, ale asi 
strach branky (jinak si to neumím 
vysvětlit) nás přiváděl na střídačce 
do mdlob. Kdo neviděl, co se dá 
všechno spálit, měl být na hřišti. 
Při této převaze se do hry dostala 
celá lavička. 
Po nepříliš povedené přípravě, kde 
se absence na trénincích velmi 
projevila, byl tento zápas zcela ide-
ální pro získání chuti do jarní části 
soutěže. Kluci si určitě zaslouží 
pochvalu a doufám, že příští týden 

bude jen pokračováním ve sbírání 
bodů.                                 -kub-
FC VM st. žáci – FC Chotěboř 
1:1 (0:0)
Rozhodčí: Rosický Pavel. Střelci: 
69. Pokorný – 67. Horký. Sestava: 
Řeháček – Horký (36. Chytka), 
Štefka, Rosický, Pazderka – Bárta 
(42. Komínek), Pokorný, Ráček, 
Bradáč – Polanský, Krejčí. Karty 
a vyloučení: ŽK 1:1, 58. Rosický 
J. Bez ČK.
První šanci utkání si v 15. minutě 
vytvořili domácí, ale po rohu Po-
lanského, hlavičkoval Štefka jen 
do náruče brankáře Chotěboř. V 17. 
minutě se po přihrávce Pokorného 
dostal šance Polanský, jenže míč 
měl na dlouhou nohu, brankář ne-
měl ze střelou problém. Chotěboř si 
šanci vytvořila v 20. minutě, když 
zahrávali roh, míč prošel přes celé 
malé vápno, až mimo hrací plochu. 
V 21. minutě zahrával standardní 
situaci Bradáč, jeho střela skončila 
těsně vedle.
Po několika neproměněných šan-
cích z prvního poločasu se obraz 
hry v druhém nezměnil. Domácí se 
trápili a hosté jen nakopávali míče. 
Už se zdálo, že promoklí diváci 
branku neuvidí a hosté odjedou 
s vytouženým bodem z Velkého 
Meziříčí. V 67. minutě fauloval 
Rosický, hostující obránce rozehrál 

standardní situaci, nakopl z 20 
metrů míč na branku a v údivu 
všech skončil míč za zády brankáře 
Řeháčka. Domácí se snažili rychle 
o vyrovnání, v 69. minutě pronikl 
Polanský do pokutového území, 
tvrdou střelou trefil tyč, míč se 
odrazil k Pokornému, ten prostřel 
vše co mu v cestě stála a zachránil 
bod pro domácí.
FC VM ml. žáci – FC Chotěboř 0:0
Rozhodčí: Rosický. Sestava: Hladík 
– Bačák, Juda, Novotný, Špaček – 
Vokurka, Karmazín, Procházka, 
Chalupa – Liška, Krčál. Dále na-
stoupili Pololáník, Kořínek, Hibš, 
Kožený, Benda
Domácí mladší žáci chtěli odčinit 
podzimní porážku z Chotěboře, kde 
prohráli vysoko 0:5.
Do utkání vstoupili lépe naši mladší 
žáci, v 7 minuté se do pokutového 
území probojoval Chalupa, snažil 
se obejít brankáře, ale míč mu ute-
kl. V 15. minutě se do pokutového 
území probojoval Liška, ale brankář 
míč zneškodnil. V 19. minutě proni-
kl do pokutového území Pololáník, 
jenže jeho střelu brankář kryl. 
V druhém poločasu si naši mladíci 
vypracovali další šance, ale žádná 
neskončila v brance. Utkání skon-
čilo remízou, domácí za bojovnost 
a odvedený výkon zasloužili zvítě-
zit, chybělo jen troch štěstí.    -dek-

Turnaj v Lukách nad Jihlavou
V sobotu 25. dubna se v sále ha-
sičské zbrojnice v Lukách nad 
Jihlavou uskuteční tradiční přebor 
kraje Vysočina v tzv. rapid-šachu 
na 7 kol po 2× dvaceti minutách 
na partii. Pořádající klub, jímž je 
Gambit Jihlava, chystá tuto akci ve 
spolupráci s Krajským šachovým 
svazem. Pro všechny účastníky 
bude zajištěno občerstvení, pro 

nejlepší pak fi nanční i věcné ceny 
od místních sponzorů.
Sraz zájemců z Velkého Meziříčí 
a blízkého okolí v 8.00 hodin na 
parkovišti u mostu přes Balinku při 
dolním konci Třebíčské ulice. Před-
běžné přihlášky u M. Čtveráčka 
a V. Pařila. Ve velkokapacitním autě 
bude k dispozici deset přepravních 
míst. Startovné činí 60 korun.  

-vp-

Když mě letos pověřila paní ře-
ditelka organizací soutěže, byla 
jsem dost skeptická. Soutěže se 
účastníme už pátý rok a loni jsme 
stěží splnili požadované podmínky. 
V dnešní době děti raději vysedávají 
u počítačů a na otázku: „Co jste dě-
lali o víkendu?“ většinou odpoví, že 
byly s rodiči v supermarketu naku-
povat nebo se dívaly na televizi.
A tak jsem vyrobila plakát, pověsila 
ho na nástěnku a čekala jsem, co se 
bude dít. Hned první den ráno se 
dostavili na zahájení výpravy první 
horolezci a s dalšími dny jich stále 
přibývalo. Šplhali jsme každé ráno 
před vyučováním a taky odpoled-
ne. Výsledky jsme zakreslovali na 
nástěnku a někteří žáci ani nešli 
domů, ale čekali, až se budou moci 
podívat, kolik čtverečků (metrů) 
jim přibylo. Začalo nás to všechny 
ohromně bavit a nadšení přecházelo 
i na další. Většinou jsem slyšela: 
„Paní učitelko, můžu zítra taky 
přijít?“ A tak metry stále přibývaly 
a z jedné výpravy vznikly dvě.

Koncem týdne už nástěnku sledo-
vali i učitelé a holky fandily svým 
spolužákům (favoritům). Nakonec 
jsme zvládli vylézt na Sněžku 
a ještě na Everest.
Nedá mi to, abych se nezmínila 
o nejlepším horolezci, kterým byl 
Ondřej Vítek z 8. B. Když druhý 
den v soutěži jasně vedl, pasovali 
jsme ho na šerpu a jeho vytrvalost 
byla obdivuhodná. Nakonec se 
rozhodl, že sám vyleze Sněžku, 
a když jsem v pátek spočítala po-
slední metry, vyšlo mu opravdu 
1602 metrů!
Ale obdiv si určitě zaslouží všichni 
bez rozdílu. Vždyť vyšplhat v první 
třídě 108 metrů, nebo šplhat dva 
dny se zlomenou rukou a stále 
dokola si lepit spáleniny to určitě 
každý nedokáže. A tak jsem v pátek 
odcházela domů s pocitem, že to 
s námi a sportováním ještě není tak 
špatné a když se to vezme za správ-
ný konec lana, dá se dokázat i to, co 
se na začátku zdálo nemožné.
Za ZŠ Křižanov Dagmar Kolářová

Finálový závod Českého poháru ve 
skikrosu, který se konal 28. 3. na 
Klínovci v Krušných horách, se jel 
také jako mistrovství republiky pro 
závodníky kategorie hobby (závod-
níci bez závodní licence FIS). Za 
velice nepříznivého počasí – hustá 
mlha, déšť se sněhem a silný vítr–, 
které závodníkům znepříjemňovalo 
viditelnost na překážky a skoky, se 
bojovalo opravdu na plno. Trať byla 
kvalitně připravena s mnoha tech-
nickými pasážemi (step up-skok 
zespodu nahoru, schody v zatáčce 
a cílový mega skok), které opravdu 
všechny řádně prověřily. Závodu 
se účastnili zástupci Ski klubu 
Velké Meziříčí Jitka Šitková a Ivo 
Doležal. Jitka Šitková skončila na 

2. místě, které ji bohužel odsunulo 
o jeden bod na 2. místo i v celko-
vém pořadí Českého poháru a nepo-
dařilo se jí obhájit loňské prvenství. 
Ivo Doležal se probojoval všemi 
třemi rozjížďkami až do fi nále, kde 
po kolizi se soupeřem na prvním 
skoku spadl, ale nakonec ještě vy-
bojoval 3. místo, stal se tak druhým 
vicemistrem kat. hobby, což je jeho 
nejlepší letošní výsledek.
Jitku Šitkovou čekají ještě závody 
evropského poháru a mistrovství 
republiky, které se konají v pá-
tek a v sobotu na Mísečkách ve 
Špindlerově Mlýně, a tak jí držme 
palce, aby zajela co nejlepší vý-
sledek. 

 -id-

ATLETIKA
První letošní závod v přespolním 
běhu – 70. ročník běhu Lorenzo-
vými sady – se konal v sobotu 27. 
března v Třebíči.
Tento závod je zařazen do Běžec-
kého poháru Vysočiny. Dalšími 
běhy zařazenými do běžeckého 
poháru jsou krosy v Novém Městě 
na Moravě (5. 4.), v Pacově (18. 4.), 
krajský přebor jednotlivců na dráze 
a přespolák v Chotěboři. Finálo-
vým závodem bude podzimní kros 
v říjnu v Novém Městě na Moravě, 
který bude zároveň i krajským 
přeborem.
Nejlepších 6 závodníků v každé ka-
tegorii z celého běžeckého poháru 
se zúčastní M ČR v Pardubicích, 
kde kraj Vysočina obhajuje prven-
ství z loňského roku.
V prvním kole běžeckého poháru se 
dařilo všem našim startujícím:

Mladší žákyně
7. Michaela Buchtová

Mladší žáci
7. Tomáš Vondráček

Starší žáci
2. Michal Kyus
3. Martin Bouček
5. Martin Perutka
7. Jiří Heneš

Dorostenci
1. Petr Holánek                       -vill-
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Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

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

25. května 2009 v 19.30 hodin
AP-PROSPER

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

Novinka v Jupiter clubu
U každého pořadu je oznámeno datum, do kterého 
je nutno si vstupenky vyzvednout. Nevyzvednuté 
vstupenky budou dány zpět do prodeje.
Děkujeme za pochopení.                                     -zh-

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

koncert skupiny

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

Vstupenky zakoupené do 2. dubna 250 Kč, od 3. dubna 350 Kč.
Informace na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, www.jupiterclub.cz.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Nevyzvednuté vstupenky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo 
na programovém oddělení JC.
Změna programu vyhrazena!

Jupiter club zve všechny příznivce country muziky na KINO JUPITER CLUB – DUBEN
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Jupiter club, s. r. o. uvede zábavný pořad

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

aneb …VO TOM TO JE

Účinkují: Vladimír Hron, Pavel Kožíšek
Středa 27. května 2009 v 19.30 hodin
Vstupné: 220 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 
566 523 243, 566 524 572 nebo na programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 12. května 2009, 
nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

Účinkují: Ivan Mládek, L. Plačková, M. Pitkin a další
Úterý 21. dubna 2009 v 19.30 hodin

Vstupné: 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel. čísle 566 523 243, 

566 524 572 nebo na programovém oddělení JC
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. dubna 2009, 

nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

17. 4. 2009 v 19.30 hodin – velký sál 
Program: 19.30 – COUNTRY SKUPINA STETSON
 19.45 – KONCERT SKUPINY KAMELOT
  – křest nového CD za účasti nestora
   Ladislava Krevňáka ze Lhotek 
 21.30 – taneční večer se skupinou VEGET A STETSON
Stolová úprava. Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572 nebo na 
programovém oddělení JC.

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ SPOLEČNOST
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd
14. 4. přednáška Osobnosti Velkomeziříčska PhDr. Marie Ripperová
28. 4. přednáška Skotsko  Mgr. Tomáš Holzner
  5. 5. přednáška Vzpomínka na květen ’45 v našem městě členové VGS
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera
26. 5. přednáška Kulakové na Velkomeziříčsku Mgr. Martin Štindl, PhD.
 2. 6. přednáška Třebíčsko, krajina mnoha tváří Radovan Zejda

Změna programu vyhrazena!                         www.vgsvm.estranky.cz

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

určeno pro žáky 12 – 15 let
Vstupné: 35 Kč

& Jupiter club Vel. Meziříčí, Náměstí 16/18
Pozvánka na výstavu obrazů 
Heleny Puchýřové:
NÁLADY VYSOČINY
doplněná fi gurální keramikou 
Ladislavy Břečkové
6. 4. – 23. 4. 2009

Slavnostní zahájení bude v neděli 5. dubna ve 14 hodin.
Úvodní slovo k výstavě pronese Mgr. Karel Rašovský, v kulturním 
programu vystoupí Mgr. Giovanna Spáčilová (klávesy).
Velké Meziříčí, Jupiter club v 1. poschodí 
Otevřeno: pondělí – pátek v době 8 – 16 hodin, neděle 19. dubna 14 – 16 h. 

Středa 1. v 17.30 a 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové je bouřlivým příběhem plným vášně, 
rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují vztah plánovitě 
či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny. Hrají K. Magálová, 
J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser, N. Boudová. Mládeži přístupný.
Vstupné: 77, 79 Kč 110 minut
Pátek 3. v 18 hodin
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Večer před spaním nevinný příběh. Druhý den úžasné dobrodružství.
Dobrodružná komedie, ve které se ADAM SANDLER představí jako 
Skeeter Bronson, hotelový zaměstnanec, jehož život se jednou provždy 
změní, když pohádky na dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci, 
začnou záhadně ožívat. Pokouší se využít tohoto jevu a promítat své 
ambice do jedné exotické pohádky za druhou. Ale to, co Skeeterův život 
obrátí vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí. Rodinná pohádková 
fantasy komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 69, 71 Kč 99 minut
Úterý 7. v 19.30 hodin
SPIRIT
Mé město křičí. Další fi lm komiksové legendy Franka Millera.
Spirit je příběhem zavražděného policisty Dennyho Colta, který se za zá-
hadných okolností vrací na svět jako maskovaný bojovník se zločinem, zná-
mý pod pseudonymem Spirit. Ve snaze zbavit Central City zločinu se pouští 
do boje s těmi nejhoršími kriminálními živly a nezastaví se před ničím. 
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 69, 71 Kč 108 minut
Středa 8. v 19.30 hodin
PO PŘEČTENÍ SPALTE
Inteligence je relativní.
Černá špionážní komedie USA. Když Ozzie defi nitivně přijde o práci u CIA, 
rozhodne se ve své slastné nevědomosti napsat vzpomínkovou knihu. Bo-
hužel netuší, že si jeho žena chystá vhodnou půdu pro rozvod a rukopisu 
z jeho počítače se zmocní. Disk se omylem dostane do rukou potrhlým 
prosťáčkům, kteří v tom vidí báječnou příležitost, jak zbohatnout.
Režie bratři Coenové. V hlavní roli G. Clooney, B. Pitt, J. Malkovich. 
Komedie USA, Francie, Velké Británie, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné:69, 71 Kč 96 minut
Pátek 10. v 19.30 hodin
CHE GUEVARA – REVOLUCE
26. listopadu 1956. Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci. Jedním 
z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argentinský doktor, který sdílí s Castrem 
společný cíl – svrhnout zkorumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che se 
projeví jako nepostradatelný bojovník, rychle si osvojí umění partizánského 
boje. Jakmile se Che pustí do boje, s nadšením ho oslavují jeho velitelé 
i kubánský lid. Tento fi lm zachycuje vzestup Che během kubánské revoluce, 
od doktora – přes velitele – k hrdinovi revoluce. Režie S. Soderbergh. Hrají 
J. Ormondová, B. Del Toro a další. Válečné biografi cké drama USA, Fran-
cie, Španělska. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 131 minut
Úterý 14., středa 15. v 18 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku 
ze sousedství v dávno smluveném sňatku.
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? Bude 
svatba, válka nebo peklo na zemi? Princezna Aneta se za žádnou cenu 
nechce vdávat. A už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma, kterému 
byla kdysi zaslíbena výměnou za ochranu království. Král Bedřich však na 
sňatku trvá, protože sní o velké říši. Notabene porušení slibu by znamenalo 
vyhlášení války. Jak tedy princeznu zachránit a přitom neporušit úmluvu? 
Režie M. Šmídmajer. Hrají J. Mádl, T. Voříšková, P. Nárožný, V. Postránec-
ký, Z. Adamovská. Komediálně laděná pohádka ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 105 minut
Sobota 18. v 19.30 hodin
VALKÝRA
Události předcházející 20. červenci 1944, kdy byl spáchán ten zřejmě nej-
proslulejší atentát na Adolfa Hitlera. Operace Valkyrie byl plán zosnovaný 
hlavně důstojníky Wehrmachtu, kteří už nemohli dál přihlížet tomu, jak 
se Německo pod tíhou spojeneckých náletů mění v jednu obrovskou ruinu. 
Režie B. Winter. Drama USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
T. Cruise. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 120 minut
Středa 22. v 19.30 hodin
DENÍK NYMFOMANKY
Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimněj-
šími detaily svého šokujícího sexuálního života.
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna 
milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové muže 
a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech 
milostných eskapád se spoustou pikantních detailů. Posedlost se stále 
zvyšuje a proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou 
v luxusním privátním klubu. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku to-
hoto „povolání“. Erotické drama Španělska, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 18 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 100 minut
Čtvrtek 23. v 19 hodin
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
Film je vyprávěním očima malého chlapce o složité situaci 
a tíživé atmosféře počátku padesátých let, kdy docházelo k řadě 
závažných přehmatů, které vytvářely složité politické a společenské kli-
ma. Nehledě na tragičnost dějinných událostí prožívá hlavní hrdina Malik 
své dětství, které je víceméně šťastné, i když jeho matka po nocích pláče 
a jen sotva může uživit rodinu, protože otec odjel nechtěně na „služební 
cestu“. Snímek, jenž je jednou z nejpůsobivějších výpovědí o padesátých 
letech v totalitním světě, získal Zlatou palmu na mezinárodním fi lmovém 
festivalu v Cannes... Režie Emir Kosturica. Drama Jugoslávie, 1985. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 45, 75 Kč 136 minut



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

Program:
Pondělí 6. dubna 

pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti 
Dětského střediska Březejc)

zdobení velikonočních perníčků (studenti Střední školy řemesel 
a služeb VM)
výstava prací

Úterý 7. dubna 
malování kraslic (pí Suchánková, Borkovany)

pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti 
Dětského střediska Březejc

zdobení velikonočních perníčků (studenti Střední školy řemesel 
a služeb VM)

14 – 17 hodin výroba voňavých přání (SEV Ostrůvek)
výstava prací

Středa 8. dubna 
pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti 

Dětského střediska Březejc)
zdobení velikonočních perníčků (pí Marková)

14 – 17 hodin výroba voňavých přání (SEV Ostrůvek)
výstava prací

Své práce vystavují:
DDM Velké Meziříčí, Delfi n – VM (klub pro všechny), Dětské stře-
disko Březejc, Domov pro seniory VM, děti ze školní družiny ZŠ 
Sokolovská VM, Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie VM, 
Květiny Flouma, Mateřská a Základní škola Mostiště, Mateřská 
škola Čechova VM, Mateřská škola Nad Plovárnou VM, Nesa – 
denní stacionář VM, Střední škola řemesel a služeb VM, Středisko 
ekologické výchovy Ostrůvek VM, Základní škola a Klub maminek 
Pavlínov, Základní škola Oslavice – školní družina, Základní škola 
Tasov, Základní škola a Praktická škola VM, Základní škola speci-
ální a praktická škola Březejc, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM 
a žáci II. stupně paní učitelky Štěrbové, členky ČSŽ a jejich příznivci

Vstupné dobrovolné!!!
Pondělí 6. – středa 8. dubna 2009

velký sál Jupiter clubu, otevřeno: 10 – 18 hodin
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Zpěv Milan Řihák, Viola Karel Plocek,
Varhany Martin Jakubíček

Místo koncertu:
kostel Jména Panny Marie ve Březí

12. dubna 2009 ve 14.hodin

17. 4. Třebíč
 1. 5. Netín
 5. 5. Budišov

Český svaz žen Velké Meziříčí
a

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
zvou na

Anna K. vyráží na své Aukro Best of Tour 
a jako hosta s sebou bere

Marka Ztraceného s kapelou!
Koncert v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí se uskuteční v sobotu 
4. dubna 2009 ve 20 hodin. 
Předprodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu.

Výherci s Annou K. 
Správná odpověď na soutěžní otázku zněla: Anna K. podnikla své 
první hudební turné po 13 českých a moravských městech v rámci 
svého alba Noc na Zemi v roce 2005.
Volné vstupenky na koncert 4. dubna v Jupiter clubu získaly 
Milada Špačková, Dobrá Voda a Michaela Strnadová, Meziříčko. 
Výherkyním gratulujeme.                                                        -red-

Timberlake Wertenbakerová, drama,
překlad: Marie Procházková
Timberlake Wertenbakerová – rodem Američanka, která vyrostla ve 
Francii a žije v Británii – patří k nejúspěšnějším současným anglickým 
autorům.
Dne 18. ledna 1788 připlula první fl otila vězeňských britských lodí pod 
velením Artura Phillipa do trestanecké kolonie v Novém Jižním Walesu 
v Austrálii. Přistála v Port Jacksonu na místě, kde se dnes rozprostírá 
Sydney. Většina z vězňů byla usvědčena jen z menších krádeží (ukradení 
bochníku chleba byl dost velký zločin, aby byli odsouzeni k deportaci). 
Většina jejich dozorců byli vojáci, kteří bojovali a prohráli válku proti 
Americkým koloniím. To znamená, že byli vlastně všichni odsouzeni 
k úkolu založit soběstačnou kolonii v zemi, kde zemědělství je obtížné, 
nemoci a nákazy se vymykají kontrole, pracovní síly neschopné a domo-
rodé obyvatelstvo často nepřátelské. Než se vybudují osady, mají strážci 
problémy s udržením kázně. Poručík Ralf Clark se tedy ujme nastudo-
vání restaurační komedie George Farquhara „Verbíř“ a do hry obsadí 
odsouzené muže i ženy, z nichž většina je negramotných. Hra diskutuje 
různá témata, jako je sexualita, zločin a trest, ale hlavní důraz je kladen 
na civilizační a vzdělávací účinek divadla. Divadlo – umění vůbec – má 
moc zušlechťovat člověka.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!

Odešel jsi tište,
jako když lístek ze stromu spadne,
ale zapomenout na Tebe
není tak snadné. 
Dne 31. března 2009 jsme vzpo-
mněli 18. výročí úmrtí pana 
Jiřího Zelinky
ze Stránecké Zhoře.

Vzpomínají děti s rodinami.

Není Tvého návratu k nám,
jen našich vzpomínek na Tebe.
Již pět let si vždy 2. dubna připo-
mínáme smutné výročí, kdy od nás 
bez rozloučení odešel milovaný 
manžel, drahý tatínek a báječný 
dědeček, pan
Jaromír Mikyska
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomíná celá rodina. 

Dne 3. 4. 2009 vzpomeneme nedo-
žitých 85. narozenin pana
Viléma Jahody,
pokrývače ve výslužbě. 
Dne 23. 5. 2009 uplyne smutných 
13 let, kdy nás navždy opustil. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek

Klub je určen všem, kdo se chtějí naučit a vyzkoušet si nejrůznější 
rukodělné techniky. A co vás čeká? Například drátování, drhání, 

tkaní, práce s přírodními materiály…
Termín: duben – červen 2009, od 7. dubna vždy 1× za 14 dní,

úterý 15.30 – 17.30
Jsou ještě volná místa

Bližší informace na adrese: SEV Ostrůvek, ul. Ostrůvek 2, V. Me-
ziříčí, tel.: 566 522 831, 731 440 923 (můžete zanechat i vzkaz), 

e-mail: marketa.navratilova@chaloupky.cz
Kontaktní osoba: Markéta Navrátilová

Videokazetu nebo DVD, jež mapuje padesátileté působení 
Mons. Františka Hrůzy v měřínské farnosti a jeho dětství ve 
fotografi ích. Vše natočil a zpracoval L. Smejkal a fotografi e z oslavy, 

které jsou vystaveny v kostele, lze objednat na místě.
Kazeta, DVD a fotografi e – 45 kusů na DVD podkreslené hudbou 
možno také objednat u J. Matějíčka na tel. 731 739 948 a u pí Chlub-

nové na tel. 775 606 209. DVD 200 Kč, videokazeta 250 Kč.
Farnost Měřín

Na hudební scéně nejen Vysoči-
ny, ale celé republiky, není až tak 
mnoho kapel, které by pravidelně 
dobývaly pódia po více než čtvrt 
století. V souvislosti se zahájením 
nové sezony vám přinášíme rozho-
vor s Karlem Ošmerou.
S čím přicházíte do nové sezony?

S pokorou. Víme, že každá vý-
razná změna, kterou je výměna 
zpěváka a klávesisty, jež nás na 
sklonku minulého roku postihla, 
s sebou přináší především patřičný 
čas na sehrání celé kapely. Letos nás 
navíc hned na počátku roku zradilo 
všechny zdraví, takže našimi stá-
lými hosty na zkoušce byla teplota 
a zimnice. Ale samozřejmě jsme se 
snažili udělat maximum, abychom 
nezklamali své příznivce.
Tím se dostáváme k novým čle-
nům. Představte nám je.

Pro zpěváka jsme si zajeli až do 
Pardubic. Je jím třiadvacetiletý 
Petr Dvořák – semifi nalista soutě-
že Česko hledá superstar, bývalý 
zpěvák skupiny TAM, moderátor 
rádia Hey a redaktor televize Prima. 
Post kláves obsadí teprve sedmnác-
tiletý talent z Velké Bíteše Michal 
Kratochvíl, dříve působící u kapely 
Provokace. Jinými slovy opět došlo 
k výraznému omlazení, což jsme si 
uvědomili hned na první zkoušce, 
kdy basista prohlásil, že by jej nikdy 
nenapadlo, že ve svých čtyřiadva-
ceti letech bude druhým nejstarším 
muzikantem v Bagru.
Co repertoár? Dozná změn?

V základu vycházíme z toho 
loňského, který jsme obohatili 
o více vlastních skladeb, a to jak 
z éry zpěváka Petra Kapinuse, tak 
i Jarka Filgase a Petra Szabó. Na 
každém vystoupení odehrajeme 
skoro sedmdesát skladeb, což vy-
povídá o všem. Do sólového zpěvu 

zapojíme i našeho basistu Jaryna 
Heraleckého, který stále, ač majitel 
kvalitních brýlí, po tomto postu již 
dlouho pošilhává. Další změnou 
v repertoáru je to, že nebudeme hrát 
žádné anglicky zpívané skladby. 
Tedy vše jen v naší mateřštině.
Co vás tedy konkrétně letos čeká?

Přes osmdesát vystoupení, ve 
kterých zůstaneme především věrni 
Třebíčsku a Žďársku. Ale celkově 
vystoupíme asi v patnácti okresech 
republiky. Čeká nás na podzim 
jubilejní dvoutisící vystoupení 
v historii kapely a možná vydání 
dalšího autorského cédéčka. Těšíme 
se třeba po dlouhé době do Netína 
(1. 5.), Budišova (9. 5.), Mostiště 
(23. 5.), kde nás zatím snad pokaždé 
zradilo počasí, tak snad tomu tak le-
tos nebude, a Vídně (24. 10., 28. 11.).
Loni jste oslavili velkolepě v Tr-
navě čtvrtstoletí existence i s Pe-
trem Kapinusem. Dočkají se jej 
jeho početní příznivci i letos?

Moc bychom si všichni přáli 
takovou báječnou akci zažít znovu. 
Myslím, že Kapin a stará sestava 
Bagru byli po tak dlouhé době 
opravdovým zážitkem pro všechny 
z dvoutisícovky přítomných. Bohu-
žel příznivce asi zklamu. Zatím to 
rozhodně nevypadá, že by Petr Ka-
pinus znovu podlehl mému nátlaku 
a přijal pozvání na společné pódium 
se všemi muzikanty i kamarády. 
Ale usilovat o to budu i nadále, 
jelikož mým velkým přáním bylo, 
aby se z této akce stala každoroční 
tradice, kdy bychom se takto všich-
ni i s Kapinem setkali.
Kam své příznivce pozvete?

Především na naše nové webo-
vé stránky www.bagrcz.cz, ale 
samozřejmě na naše vystoupení 
12. 4. v Čáslavicích a v Třebíči 
17. 4. 2009.                            -ko-

BAGR zahajuje šestadvacátou sezonu

Soutěž o 5 dvojcédéček BAGR 25 let
Odpovězte na soutěžní otázku: Kdo zaujal u BAGRu post zpěváka 
po odchodu Petra Kapinuse? a získejte dvojcédé skupiny BAGR 
s názvem BAGR 25 let. Správné odpovědi zašlete do redakce do 
12. 4. 2009. Kontakty naleznete v tiráži týdeníku.                    -red-

PRESENTS
ALKEHOL (CZ)
KONFLIKT (SK)

Československé tour
11. 4. Křižanov KD

Sobota 18. 4., RockDepo Velké Meziříčí 
dj’s: Virus + Teo (VM)
 j-kid (Pio Squad)
 videoprojekce (Sk8-SnB-graffi ti), beatbox

PLODY
ZEMĚ
Galerie synagoga

do 19. 4. 2009

začátek v 15 hodinzačátek v 15 hodin

Výstava prací žáků ZUŠ VM
Z pohádky 
do pohádky 
Výstavní síň městské knihovny 

od 2. do 24. 4. 2009

„Bomba“ ve Lhotkách
Fantastická akce na první jarní den, přeplněný kul. dům na akci 
„Hledání ztraceného času“. Bližší informace a foto přineseme z dů-
vodu nedostatku místa příště.                                                          -ak-
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STOLNÍ TENIS

HOKEJ MĚSTSKÁ LIGA

SPORT TÉŽ NA 
STRANĚ 7.

VOLEJBAL

FOTBAL

HÁZENÁ

KUŽELKY

ŠACHY

Až poslední kolo rozhodlo o vítězi 
ve velmi vyrovnaném 6. ročníku 
městské ligy v ledním hokeji. 
Poprvé se stali držitelem prestižní 
ceny hráči Technických služeb 
Velké Meziříčí. Při rovnosti bodů 
rozhoduje o konečném pořadí vzá-
jemný zápas.

Extraliga 5. kolo 
fi nálové části

skupina o vítěze 
městské ligy
1. – 6. místo

Agromotor VM – Technické služ-
by VM 1: 10
Bíbr – Kružík 3, Horký 2, Ko-
žený, Vítek, Hlavnička, Pospíšil, 
Valička P.
Březka Stanoviště – Sanborn 
VM 5:2
Burian V. 3, Smutný, Třeštík – 
Brychta, Fritz
Omega VB – HC Bory 3:2
Čech 2, Kučera – Pospíchal D., 
Pospíchal L.
 1. Technické služby VM 5 4 0 1 25:10 8
 2. Březka Stanoviště 5 4 0 1 24:10 8
 3. HC Bory 5 3 0 2 10:8 6
 4. Omega VB 5 2 0 3 13:18 4
 5. Agromotor VM 5 1 0 3 8:27 2
 6. Sanborn VM 5 1 0 3 9:16 2

skupina o záchranu
7. – 12. místo

Horní Heřmanice – SK Building 
VM 7:5
Mejzlík J. 3, Střecha, Pešek, Mejz-
lík, Trojan – Kolář 2, Štěpánek, 
Peterka, Valenta
SK Vídeň – Eurobagging VM 3:4
Ambrož M. 2, Nedoma J. – Štverá-
ček M., Dvořák, Přidal, Prajsner
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
7:8
Navrátil 3, Vacula 2, Strádal, Po-
korný – Plhák 3, Turek 2, Sýkora, 
Novotný, Stupka
 7. Eurobagging VM 5 4 1 0 22:12 9
 8. Horní Heřmanice 5 4 0 1 23:16 7
 9. SK Lavičky 5 2 2 1 23:20 6
10. NHÚ Balinka VM 5 2 0 3 19:18 4
11. SK Building VM 5 1 0 4 17:28 2
12. SK Vídeň 5 0 1 4 13:21 1

I. liga – 9. kolo 
nadstavbová část

Jistotu postupu do extraligy mají 
hráči SK Afcon Kunšovec VM. 
O druhém postupujícím se rozhod-
ne v posledním zápase Opel Dob-
rovolný VM – HC Lhotky, které se 
hraje po uzávěrce tohoto čísla.

skupina o postup
(1. – 5. místo)

HFC Dráhy VM – Opel Dobro-
volný VM 3:7
Holub 2, Novák – Weber 3, Uchytil 
2, Říha, Minařík
Farma Měřín – SK Afcon Kunšo-
vec VM 6:9
Štoček J., Štoček F., Bartušek, Ko-
žený, Půža 2 – Pyrochta 6, Klapal, 
Strnad, Klouda
 1. SK Afcon Kunšovec VM 7 6 0 1 47:26 12
 2. Opel Dobrovolný VM 7 5 1 1 42:25 11
 3. HC Lhotky 7 4 1 2 24:24  9
 4. Farma Měřín 8 2 0 6 27:41  4
 5. HFC Dráhy VM 7 0 0 7 10. 33  0

skupina
o 6. – 10. místo

HC Pikárec – SPL Radostín nad 
Osl. 4:3
Vařejka 2, Ventruba, Hudec – Po-
korný, Váša, Solař
River VM – Stránecká Zhoř 2:3
Rous, Havlík – Bartušek, Kazda, 
Urbánek
Stránecká Zhoř – HC Pikárec 
5:6
Urbánek 2, Běhůnek, Sojka, Kuřát-
ko – Vařejka 2, Zezula 2, Hudec 2
 6. Stránecká Zhoř 8 5 1 2 36:19 11
 7. SPL Radostín nad Osl.  7 3 2 2 20:14 8
 8. River VM 8 4 0 4 29:26 8
 9. HC Pikárec 8 3 1 4 21:35 7
10. HC Tasov 7 2 0 5 20:32 4

-fan-

MSD sk. D
SK Líšeň – FC VM 3:1 (3:0)
Střelci: Němec (8., 16., 2 × p. k.), 
Oprchal (24.) – Průša (77.). Rozhod-
čí: Ogrodník – Vacula, Tomanec, 
DS Kaláb se nedostavil, ž. k. 2:2 
(Krejčí 8., Pokorný 69.), č. k. Němec 
(VM, 74.). Diváků 250. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Klusák 
(67. Souček), Brychta, J. Krejčí – 
Durda, Průša, Kratochvíl (46. Du-
fek) – Pokorný, Berka (46. Loup) 
– Němec L.
Aniž by tomu v úvodních minutách 
cokoli nasvědčovalo, přišel už v 8. 
min. blesk z čistého nebe a nařízení 
penalty za faul v pokutovém území 
Velmezu. Osm minut poté domácí 
hráč při souboji s J. Krejčím v rohu 
šestnáctky hostů uklouzl a rozhodčí 
to posoudil jako další penaltový zá-
krok. Líšeň tak v 17. min. vedla už 
dvougólovým rozdílem. K dovršení 
všeho tím osmiminutový brankový 
cyklus neskončil. Ve 24. nechala 
obrana Velmezu míč z dlouhého 
nákopu domácích, směřujícího 
k vápnu soupeře, dopadnout. Míč 
překvapivě změnil směr a Opr-
chal, který se k němu dostal úplně 
zadarmo, prostřelil Invalda potřetí. 
Po této trojnásobné ledové sprše 
se Velmez zvedal hodně těžce. Do 
první skutečné šance se Meziříčští 
probojovali až v 35., kdy se po 
střele L. Němce, těsně míjející le-
vou tyč, líšeňský gólman stačil jen 
ohlédnout a krátce nato hlavička 
Pokorného z gólové pozice skončila 
nad. Pak ještě hosté kopali trestný 

kop ze zajímavé vzdálenosti, ale 
Průša se mezi tři tyče netrefi l. Od 
počátku druhého dějství se Líšeň, 
kromě 55., kdy je vychytal Invald, 
překvapivě víc zatáhla a Meziříčští, 
kteří přeskupili svoje řady, něko-
likrát přivedli obranu soupeře do 
úzkých. Útočné aktivity Velmezu 
využívali ovšem domácí k jedova-
tým výpadům a zvláště v 69. a 70. 
si Líšenští rvali vlasy, když jim 
meziříčský gólman vychytal dvě 
po sobě jdoucí tutovky a navrch 
dorážku halfvolejem z dvaceti 
metrů. Přesto, že v 74. musel L. 
Němec předčasně pod sprchu (č. k.), 
to hosté nezabalili. Po faulu na 
pronikajícího Dufka, který o půlce 
vystřídal Berku, Průša svou mušku 
našel a střelou do šibenice upravil 
zpočátku hrozivě narůstající skóre 
na přijatelný dvoubrankový rozdíl. 
K nějakému uspokojení je ovšem 
daleko, i když je jasné, že pro body 
se do Líšně určitě jezdit nebude.

-ber-
 1. Líšeň 18 13 2 3 39:14 41 
 2. Šardice 18 12 3 3 34:13 39 
 3. Hulín 18 10 5 3 31:13 35 
 4. Vyškov 18 10 3 5 28:20 33 
 5. Třebíč 17 9 5 3 22:12 32 
 6. Žďár n. Sáz. 17 8 4 5 32:26 28
 7. Konice 18 8 3 7 28:32 27
 8. Rousínov 18 7 4 7 21:23 25
 9. Velké Meziříčí 18 7 1 10 24:32 22
10. Boskovice 17 6 4 7 21:29 22
11. Vikt. Otrokovice 18 5 4 9 26:25 19
12. Protivanov 17 5 2 10 15:21 17
13. Ždírec 17 4 3 10 16:29 15
14. Rájec-Jestřebí 17 3 4 10 11:26 13
15. Napajedla 17 2 6 9 16:31 12
16. Mohelnice 17 3 3 11 16:34 12

Junioři v Praze podlehli
a budou bojovat o páté místo

Juniorská extraliga o víkendu vstou-
pila do fi nální fáze, byly zahájeny 
souboje play-off. Našim hráčům 
postavil do cesty systém soutěže ví-
těze základní části skupiny A, celek 
ČZU Praha. Několikanásobný mistr 
republiky, známější pod bývalým 
názvem USK, byl nad síly našeho 
celku a kluci, byť nezklamali, uhrá-
li pouze jediný set.
ČZU Praha – Sp. Velké Meziříčí 
3:0 (16, 16, 24) a 3:1 (-17, 17, 16, 
24)
Po prvních dvou hladce prohraných 
setech se naši hráči dostali ve třetím 
setu do nadějného vedení, domácí 
si však již nepřipustili komplikace 
a nakonec získali i ten třetí.
Co se nepodařilo v prvním zápase, 
povedlo se ve druhém. Náš nabu-
zený celek soupeře v prvním setu 
výrazně přejel, soupeř mu to však 
bohužel vzápětí vrátil a nakonec 

nepřipustil ani tie-break. Přesto 
náš celek zaslouží absolutorium, 
předvedl statečný výkon, soupeř 
však byl lepší.
Kluci si tak zahrají o pořadí na 5. až 
8. místě. Prvním soupeřem budou 
nepříjemné České Budějovice, se 
kterými se našim hráčům dlouho-
době příliš nedaří. Začínat se bude 
již za týden v Budějovicích.
Hráli: Šimek, Málek, Vašíček, 
Kučera, Trojan, Vrána, Kliment, 
Žikeš, Veselý
Také ve zbývajících duelech se na-
konec rozhodovalo pouze ve dvou 
utkáních:
Brno – Nový Jičín 3:0 a 3:0
České Budějovice – Ústí n. Labem 
1:3 a 0:3
Příbram – Dukla Liberec 0:3 a 1:3
Dvojice pro další kolo PO jsou:
Brno – Dukla Liberec a Praha – Ústí 
n. Labem si to rozdají o postup do 
fi nále.
Příbram – N. Jičín a České Budě-
jovice – VM budou usilovat o páté 
místo.                                      -kon-

2. liga muži
TJ Sokol VM – HK Ivančice 25:31 
(10:18)
V sobotním utkání chtěli domácí 
přerušit sérii dvou zápasů bez ví-
tězství. Soupeř z Ivančic přijel se 
zkušeným a fyzicky dobře dispo-
novaným týmem. Vstup hráčů do 
utkání sliboval divokou přestřelku 
(5. minuta 3:4), kdy na obou stra-
nách dobře střílely spojky. Od té 
chvíle ale začali na hřišti postupně 
dominovat hosté a skóre navyšovali 
ve svůj prospěch. Hosté se v útoku 
prosazovali ve hře jeden na jedno-
ho. Po jednoduchých kombinacích 
s jednou až dvěma přihrávkami se 
dostávali až na hranici 6 metrů, od-
kud se střelecky většinou nemýlili. 
Naše málo pohyblivá obrana bohu-
žel nestačila včas reagovat. Útočné 
snahy našich hráčů eliminoval 
skvělý brankář nebo jsme se o míč 
nepřesnostmi připravovali sami. 

Žádný z našich hráčů se nedokázal 
výrazněji individuálně prosadit. 
O výsledku bylo rozhodnuto prak-
ticky tedy již v polovině poločasu.
Začátek druhého poločasu bohužel 
vypadal stejně jako ten první. Hráli 
jsme bez pohybu a nasazení. Snaha 
o zvrat přišla v 38. minutě za stavu 
14:24, kdy jsme šňůrou šesti branek 
dokázali soupeře znervóznit (42. 
minuta 19:24). V obraně se začalo 
více bojovat a přidalo se k nám 
i střelecké štěstí. To bylo z naší 
strany bohužel vše a jediný světlý 
moment zápasu. Soupeř tak zápas 
dohrál k bezproblémovému vítěz-
ství. Mezi diváky byly z předvede-
ného výkonu bohužel cítit značné 
rozpaky.
Sestava a branky: Stoklasa, Kubát, 
Chlubna (6/3), Matušík (4), Kříbala 
Martin (4), Večeřa (4), Necid (3), 
Konečný (2) Kříbala Petr (1), Živčic 
(1), Kříbala Pavel, Bezděk, Kaštan. 
Trenér Vaverka

-nav-

Krajský přebor Vysočiny
19. kolo

Spartak Pelhřimov B – Spartak 
Velké Meziříčí A
2333:2409 * 1,5:6,5
Skalová M. 407:428 Baloun V.
Hruška J. 403:403 Badalík M.
Antoňů J. 389:405 Lavický B.
Linhart L. 348:378 Krejska R.
Lehejčková I. 405:389 Lavický J.
Leligdonová J. 381:406 Korydek F.
Áčku stačil průměrný výkon k zis-
ku bodů.
Spartak Velké Meziříčí B – Start 
Jihlava B
2596:2604 * 3:5
Kováč Z. 440:439 Wania L.
Lavický F. 412:416 Pospíchalová V.
Lavický J. 418:454 Kohout I.
Kamenský D. 393:439 Houzar L.
Víteček M. 465:458 Vestfál T.
Starý J. 468:398 Hlaváček P.
Po měsíci hrálo béčko v kompletní 
sestavě a nezahrálo špatně, ale sou-
peř byl o 8 kuželek lepší.
Krajská soutěž Vysočiny – nad-

stavba 9.–16. místo
Spartak Velké Meziříčí C – Spar-
tak Pelhřimov C
1677:1591 * 5:1
Šimek J. 454:411 Pilský D.
Weiss V. 398:407 Bulíček J.
Mátl J. 409:395 Vintr J.
Lavický A. 416:378 Vintr J. ml.
Céčko podalo dobrý výkon a za-
slouženě vyhrálo.
Podrobnosti na www.kuzelky-vm.cz

-sta-

Žďár nad Sázavou – Velké Me-
ziříčí 10:7
Body: Pokorný Jan 3, Říkovský 
Aleš 2, Klíma Tomáš 1, Klíma 
Petr 1
Nížkov – Velké Meziříčí 10:1
V sobotu se odehrálo poslední 
dvoukolo této sezony. Na zápasy 
jsme odjížděli s teoretickou nadějí 
záchrany jen v případě dvou výher 
a zaváhání Rouchovan. Utkání se 
Žďárem bylo nesmírně vyrovnané. 
Do stavu 7:7 jsme se tahali o každý 
bodík. Bohužel závěr zápasu dopadl 
lépe pro domácí a zvítězili. Podobně 
jako v předešlých kolech nám utekly 
obě čtyřhry, které nakonec chyběly 
k výhře. Po dlouhé době se podařilo 
bodovat všem hráčům, ale i tak to 
nestačilo. V Nížkově už nám o nic 
nešlo a domácí nás lehce přehráli. 
Tato sezona byla pro naše hráče ve-
lice náročná a přes veškerou snahu 
se nám nepodařilo soutěž zachránit 
a sestupujeme o třídu níž. Tabulky 
a celkové hodnocení roku vám 
přineseme v příštím čísle.         -pk-

Krajský přebor družstev
11. kolo – neděle 29. 3.:
Jiskra Havlíčkův Brod A – Spar-
tak Velké Meziříčí A 4,5:3,5
Body za hosty: Bárta 1 – Kopr, 
Mgr. Mejzlík, ing. Nedoma (C), 
Čtveráček a Mrazík po 0,5 za re-
mízy – Janák Jos. a Jan 0.
Porážka našich se sice dala očeká-
vat, ovšem je potřeba říci, že i přes 
prohru vzdorovali svým soupeřům 
docela srdnatě – pročež podlehli 
jen t ím nejtěsnějším možným 
rozdílem…
Celkově se jim ale v této sezoně pří-
liš nevedlo: v konečném sčítání jim 
patří ve dvanáctičlenné tabulce až 
10. místo s bilancí 11/2-3-6/40,5/9 b., 
a to s 25 vyhranými partiemi.  -vp-

Vítězství patří technickým službám

Vítěz 6. ročníku městské ligy - tým Technických služeb V.M., kterému se říká dle znaku na dresech “Popelnice”. 
Foto: Jiří Michlíček. Mediálním partnerem soutěže byl týdeník Velkomeziříčsko. 




