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Dnes v rozšířeném vydání:
Nominace nejlepších sportovců

města Velké Meziříčí za rok 2008
Vyhlášení nejlepšího sportovce Velkého Meziříčí za rok 2008 proběh-
ne v pátek 17. dubna 2009 od 17 hodin v Jupiter clubu. Akce je ur-
čena nejen pro nominované, ale i pro širokou veřejnost! Přijďte 
tedy podpořit svoje sportovce a týmy, které do ankety nominovaly 
jednotlivé kluby a oddíly města. Právo účasti v anketě mají registrova-
ní sportovci z Velkého Meziříčí a místních částí. Pořadí jednotlivých 
sportovců stanoví sportovní komise města.
Sportovci jsou vyhlášeni ve čtyřech věkových kategoriích jednotlivců 
i družstev: do 12 let, do 15 let, do 19 let a nad 19 let. Již tradičně bude 
vyhodnocen nejlepší trenér, uznání se dostane i našim úspěšným od-
chovancům a tvůrci ankety nezapomněli ani na nestory meziříčského 
sportu, a to v kategorii zvláštní ocenění.
Slavnostní vyhlášení podbarví video a dataprojekce Jiřího Michlíčka, 
diplomy a věcná ocenění budou předávat starosta města František Bra-
dáč, místostarosta Josef Komínek a další. 
Večerem bude provázet ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.
Kteří sportovci jsou nominováni, naleznete v dnešní příloze Vel-
komeziříčska na straně 6 a 7.
Tam se můžete také dočíst, jak se zúčastnit tipovací soutěže, kterou pro 
vás připravila redakce týdeníku Velkomeziříčsko.              Iva Horká

Již tento pátek 10. 4. 2009 proběhne 
v ulicích našeho města sbírka pořádaná 
skauty a skautkami – s názvem Veliko-
noční skautské kuřátko, koná se již po-

šesté a po celé ČR ji pořádají skauti a skautky pro 
sbírkový projekt Pomozte dětem. Ten má za hlavní 
cíl zvýšit kvalitu života dětí, dát rovné příležitosti 
všem dětem a také fungující rodinu nebo alternativ-

SMÍŠENÉ 
POCITY

Jupiter club, 14. 4. v 19.30 ho-
din
Více info str. 10

KAMELOT 
A COUNTRY 

VEČER
Jupiter club, 17. 4. 2009 v 19.30 
hodin 
Více info str. 10

OLYMPIC
Jupiter club, 18. 4. v 19.30 ho-
din
Více info str. 10

Akce
příštího týdne

ní rodinný model. V roce 2008 se po-
dařilo ve Velkém Meziříčí vybrat krás-
ných 11.798,50 Kč. A jak to dopadne 
letos? To záleží jen na nás! Více infor-
mací o nás i sbírce naleznete na www.vm.abahoa.cz, 
www.pomoztedetem.cz, www.skaut.cz/kure. 

Junák – svaz skautů a skautek,
1. a 12. oddíl Velké Meziříčí

Velikonoční skautské kuřátko ve Velkém Meziříčí
30 korun – moc, nebo pomoc

Běhěm sobotního dopoledne jsme 
dostali od managementu Anny 
K. zprávu, že velkomeziříčský 
koncert musíme odložit z důvo-
du nemoci. Anně se bohužel vrá-
tily horečky z nedávno přechoze-
né nemoci. Tímto se omlouváme 

Koncert Anny K. a Marka Ztraceného je odložen
všem fanouškům, protože mno-
zí z nich se informaci dozvědě-
li až z plakátu na dveřích Jupiter 
clubu. Nový termín koncertu 
byl stanoven na 7. 5. 2009, což 
je čtvrtek a koncert se uskuteč-
ní v předvečer státního svátku. 

Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti včetně těch vyhraných 
v jednotlivých soutěžích. Popřípa-
dě jsou vstupenky vratné v místě 
zakoupení. Na veškeré dotazy ke 
koncertu rád odpovím na mailu 
pavelp@rentalpro.cz.   Pavel Pešek

Senioři by se do nového domova mohli stěhovat 
už příští rok. Kraj Vysočina chce s jeho stavbou ve 
Velkém Meziříčí začít co nejdříve. Stávající budova 
na Hornoměstské ulici je v havarijním stavu a její 
užívání je prodlouženo pouze do konce roku 2010. 
Staticky nevyhovující objekt hodlá kraj uvolnit co 
nejdříve. „Chceme to celé uspíšit,“ potvrdil krajský 
radní pro oblast sociálních záležitostí Petr Krčál, 
„nyní dokončujeme projekt, do konce dubna bychom 
měli mít vybraného zhotovitele, aby již v červnu mohly 
začít zemní práce.“ Nový domov v Čechových sadech 
by tedy měl být zčásti postaven již letos a dokončen 
příští rok tak, aby se do něj senioři mohli v témže roce 
2010 přestěhovat. 

Vzhledem k tomu, že došlo k pře-
stěhování části správního odboru a 
celého odboru dopravy městského 
úřadu ve Velkém Meziříčí do nově 
opravené budovy ve spořitelně na 
velkomeziříčském náměstí, někteří 
lidé stále ještě tápou, které poplatky 
mají jít zaplatit tam a které jinam. 
Například poplatky za komunální 
odpad, za psy či lovecké a rybářské 
lístky, stejně jako vydání živnosten-
ského listu, stavebního povolení a 
další se platí v pokladně v budově 
radnice. Pokud si ale například 
jdete vyřídit nový občanský či 
řidičský průkaz nebo jdete vyřadit 
automobil z evidence a podobně, 
poplatky zaplatíte na pokladně 
v nových prostorách budovy spoři-
telny na náměstí.

Přehled poplatků, rozdělených 
podle pokladen, na kterých se 
úhrady přijímají, pro náš týdeník 

připravila ing. Pavla Pólová, ve-
doucí fi nančního odboru městského 

úřadu ve Velkém Meziříčí a najdete 
ho na straně 2.               Iva Horká

Některé poplatky zaplatíte na 
radnici, jiné v budově spořitelny

Moderní objekt bude kapacitně zhruba poloviční opro-
ti stávajícímu na Hornoměstské ulici. Ten ještě v roce 
2006 využívalo na sto osmdesát klientů ze širokého oko-
lí. V novém domově bude pro seniory připraveno osma-
osmdesát lůžek. Osm z nich bude vyčleněno k odlehčo-
vací péči. Budou rozvrženy do dvou propojených bloků, 
což přispěje komunitnímu způsobu života klientů. Navíc 
těsná blízkost domu s pečovatelskou službou umožní 
vzájemné prolínání některých služeb a bližší spolupráci.

Celkové náklady dosahují sto třiceti dvou milionů 
korun. Sedmdesát procent fi nančních prostředků kraj 
Vysočina získá z ministerstva práce a sociálních věcí. 
Třiceti procenty se bude podílet z vlastního rozpočtu. 

Martina Strnadová

Stavba domova pro seniory
v Čechových sadech začne za dva měsíce

Meziříčská firma MusicData 
podpořila svoji partnerskou společ-
nost RentalPro při nejprestižnější 
zakázce. Bílý dům, Washington, 
D. C. si objednal kompletní servis 
pro nedělní první evropský veřejný 
projev nejmocnějšího muže planety 
Baracka Obamy. O přidělení za-
kázky rozhodovala sama americká 
administrativa, a tak především 
bohaté zkušenosti, výborné referen-
ce a profesionální přístup sehrály 
nejdůležitější roli. Celý týden tým 
pod vedením Romana Zezuly 
z Kochánova a Kamila Kružíka z 

Třebíče neřešil nic jiného. Ameri-
čané byli tak spokojeni s pohotovou 
prací českého týmu, že nakonec 
společnost RentalPro zajišťovala 
kompletní servis včetně květinové 
výzdoby, tribun pro novináře, stán-
ků s občerstvením, všech povolení 
k vjezdu a podobně. „Jen nejvyšší 
kvalita zvuku je dostatečná, proto 
jsme požádali o spolupráci Tomáše 
Ouředníčka z MusicData,“ oko-
mentoval situaci Roman Zezula. 
Tomáš Ouředníček musel na zá-
kladě požadavků americké strany 
– perfektní srozumitelnost, boxy 

mimo hlavní záběr, absolutní spo-
lehlivost – vytvořit sound design, 
který splnil všechna kritéria. „Vše 
jsme dvakrát až třikrát zálohovali. 
Sice používáme nejspolehlivější za-
řízení, ale stejně se může stát cokoli. 
Proto tedy dvakrát mixpult, audio 
vedení trojnásobně jištěné a podob-
ně,“ popsal náročnou práci našemu 
týdeníku Tomáš Ouředníček z Vel-
kého Meziříčí, „pro více než tři 
stovky reportérů z celého světa jsme 
zabezpečili zvukový signál. Nic 
nesmí ‚vypadnout‘, proto se vše zá-
lohuje.“     (Pokračování na str. 3.)

Získali prestižní zakázku od amerického Bílého domu
Velkomeziříčští zvučili Obamův projev

Projev amerického prezidenta, který minulou neděli navštívil Prahu, zvučili technici z Vysočiny. Firma byla 
vybrána na základě výběrového řízení Bílého domu ve Washingtonu, D. C.                 Foto: Tomáš Ouředníček

K jaru už odpradávna neod-
myslitelně patří Velikonoce. Ty si 
připomínají především křesťané, 
ale i mezi ostatními lidmi mají 
tyto svátky svoje místo. Proto se 
každoročně slaví a dodržují různé 
zvyky. Od malování kraslic, přes 
pečení beránků či pletení mrskaček 
až po vlastní pomlázku. Velkome-
ziříčští si mohou každoročně přijít 
pro inspiraci, jak si ozdobit dům 
či sváteční stůl, do Jupiter clubu 
(JC), kde se konají velikonoční 
výstavy. Ty organizuje místní or-

Počet vystavovatelů se zvyšuje, letos je jich přes sedmdesát
Velikonoční inspiraci najdete v Jupiter clubu

ganizace Českého svazu žen (ČSŽ) 
spolu s Jupiter clubem již od roku 
2004. „Před tím jsme po dva roky 
tyto výstavy pořádaly ve zdejší 
hasičce,“ upřesnila předsedkyně 
MO ČSŽ Libuše Kučerová, mi-
mo jiné i členka krajské rady žen 
a ústředního shromáždění ČSŽ 
Praha. Podle jejích slov se zvyšuje 
zájem nejen ze strany návštěvníků, 
ale i vystavovatelů. Jenom letos se 
jich ve velkém sále JC představuje 
kolem sedmdesátky. A dá se říct, že 
pokaždé se objeví nějaká novinka. 

Teď to bylo třeba pletení pomlázky 
ve tvaru klepače na koberce (viz 
snímek dole), nové drátěné výrobky 
či paličkované prostírání a podob-
ně. Co také zpestřilo prohlídku, 
byla videoprojekce. Kamera sní-
mala atmosféru na sále a obraz 
byl přenášen na plátno visící na 
pódiu. Mezi vystavovateli najdete 
výrobky a práce jak členek svazu 
žen z našeho města, ale i z okolních 
měst, tak školáků a dalších organi-
zací, včetně těch seniorských. 

  (Pokračování na str. 3.) 

Děti se zájmem přihlížejí, jak Olga Horká z Dětského střediska v Březejci se svým pomocníkem Kájou představuje 
novinku letošní velikonoční výstavy – pletení pomlázky ve tvaru klepače. Upletla ji za ani ne 20 minut. Formu 
(na snímku) jí vyrobil manžel a techniku pletení se naučila od Viktora Zapletala z Morkovic.   Foto: Iva Horká

Založeno roku 1919
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OKÉNKO RADNICE
Kde které poplatky zaplatit

Pokladna radnice – úhrady poplatků:
odbor ŽP: MP – komunální odpad
 SP – rybářské lístky
 SP – lovecké lístky
 SP – ŽP (studny, st. povol. vod. děl)
 pokuty
 prodej dřeva
odbor živnostenský: SP – živnost (vydání ŽL, změny…)
 SP – evidence zemědělců
 pokuty
odbor výstavby: SP – stavební povolení, změny staveb…
 nájem – pozemky
 pokuty
odbor správní: fax
 pronájem hasičské zbrojnice
 pokuty – přestupkové řízení, náklady řízení
odbor fi nanční: MP – ze psů
 MP – užívání veř. prostranství
 MP – povolení k vjezdu
 MP – z ubytovací kapacity
 MP – VHP
 SP – VHP
 SP – tombola
odbor sociální: vratky soc. dávek
odbor dopravy: pokuty – dopravní přestupky, náklady řízení
MěP: pokuty

Pokladna spořitelna – úhrady poplatků:
Odbor správní: SP – OP, pasy
 SP – evidence obyvatel, potvrz. o trvalém pobytu…
 SP – matrika
 pokuty – přestupkové řízení, náklady řízení
Odbor dopravy: SP – dopravní – evidence vozidel, přepis vozidel,
 dovoz vozidel, změny v TP…
 – evidence řidičů – výdej ŘP, změny v ŘP, profesní
 průkazy, digitální karty…
 – zkoušky odborné způs. řidičů
 – povolení zvláštního užívání komunikace…
 pokuty – dopravní přestupky, náklady řízení
Vysvětlivky: SP – správní poplatky, MP – místní poplatky

Připravila: ing. Pavla Pólová, odbor fi nanční, MěÚ

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.

Datum Ulice
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. Zahrad-
 níčka, Záviškova
Středa 22. 4. Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, příjezd
 k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Čtvrtek 23. 4. Palouky, Jestřabec, Fajťák, Loupežník

V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno 
v náhradním termínu, což je následující pondělí.                TS VM

V sobotu 4. dubna uplynulo 85 
let od úmrtí meziříčského rodáka, 
světově proslulého neuropsychiatra 
MUDr. Arnolda Picka. Narodil se 
20. 7. 1851 ve Velkém Meziříčí 
v židovské rodině mluvící německy. 
Jeho rodiče v té době bydleli v domě 
č. p. 402 na rohu 
u l i c  Z á m e c k á 
a Hornoměstská.

Po  s t u d i í c h 
medicíny ve Víd-
ni dosáhl v roce 
1875 doktorátu. 
Po krátkém pů-
sobení v Berlíně 
se usadil v Praze, 
kde byl roku 1878 
ustanoven docen-
tem psychiatr ie 
a neurologie na 
univerzitě. V roce 
1886 se stal profe-
sorem psychiatrie 
a přednostou psychiatrické kliniky 
na německé univerzitě v Praze. 
Současně byl v letech 1880 – 86 
ředitelem nového zemského ústavu 
pro choromyslné v Dobřanech.

Doktor Pick byl inteligentní, zá-
sadový, důstojný a kulturní člověk, 
jehož skromnost byla příslovečná. 
Dopisoval si s mnoha významnými 
osobnostmi své doby. K rozsáhlému 

okruhu jeho přátel patřili nejen 
lékaři, ale i fi lozofové, fi lologové, 
právníci či fyzikové. Jeho záliba 
ho vedla ke shromáždění obrovské 
knihovny. Byl také velkým milov-
níkem hudby. Zemřel ve věku 73 let 
dne 4. 4. 1924 po operaci močových 

kamenů a byl po-
chován na novém 
židovském hřbi-
tově v Praze.

Seznam jeho 
odborných článků 
a knih by byl vel-
mi rozsáhlý. Ve 
svém výzkumu 
se zabýval pře-
devším demencí 
a popsal některá 
onemocnění. De-
generativní one-
mocnění mozku, 
jež popsal, je po 
něm pojmenová-

no „Morbus Pick“.
Arnold Pick je uznáván jako 

nejvýznamnější neurolog původem 
z území Česka. Na jeho počest je už 
několik let udělována cena Arnolda 
Picka za nejlepší prakticky zaměře-
nou publikaci v oblasti neurologie. 
Nestálo by za to pojmenovat po něm 
ulici v jeho rodném městě?

-ripp-

Arnold Pick se narodil v Meziříčí

Kraj Vysočina hodlá i letos 
pokračovat s opravou komunikace 
II/602. Akce probíhá průběžně po 
dílčích částech od Pelhřimova až 
po hranici kraje. Tato komunikace 

současně tvoří hlavní tah přes Velké 
Meziříčí. V loňském roce byla zre-
konstruována část vedoucí do města 
od západu, tedy od Stránecké Zhoře 
až po Novosady. Výjezd z města 

východním směrem k Velké Bíteši 
na opravu teprve čeká.

„V tuto chvíli je hotová pro-
jektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí a probíhá majetko-
právní příprava úseku od sjezdu 
z dálnice Velké Meziříčí-východ až 
ke křižovatce se silnicí II/390 (což 
je křižovatka na Křeptově – pozn. 
red.),“ informovala vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
kraje Vysočina ing. Hana Strnadová 
s tím, že od dokončení přípravy se 
pak bude odvíjet vlastní realizace 
akce. Pro Velkomeziříčské je pod-
statné to, že předmětem přípravy 
prozatím není ulice Karlov. Ome-
zení provozu na ní, či její uzavření 
v souvislosti s pracemi, by totiž za 
současného stavu bylo pravděpo-
dobně nereálné. Již loňskou opravu 
šestsetdvojky samozřejmě prová-
zely nemalé dopravní komplikace 

ve městě. Letos se navíc přidají 
i práce na dálnici D1. V dubnu začne 
výstavba protihlukové stěny nad 
Meziříčím směr východ a v červnu 
rekonstrukce mostu číslo D1-181 na 
146,7. kilometru dálnice. V souvis-
losti s tím lze očekávat další potíže 
v dopravě.

Opravu ovšem vyžaduje most 
u výjezdu z města za hřbitovem na 
Karlově. Po deštích došlo k sesutí 
jeho opěrné zdi. V současné době 
je jeho část obehnána červenobílou 
páskou a řidiči musí dodržovat ome-
zení rychlosti na třicet kilometrů 
v hodině. „Jde o most s evidenčním 
číslem 602-25. V současné době 
probíhá projektová příprava. S re-
alizací se počítá ještě letos, ovšem 
pokud nedojde k žádné komplikaci 
při přípravě a projednávání stav-
by,“ upřesnila Hana Strnadová.

Martina Strnadová

Silnici na Karlově zatím opravovat nebudou, most nejspíš ano

Most na Karlově by měl kraj Vysočina opravit ještě letos.
Foto: Martina Strnadová

Obraz stěhovali z radnice oknem
Pohled na Velké Meziříčí, jak jej v roce 1936 zachytil olejovými 

barvami Stanislav Černý, ozdobí základní školu na Oslavické ulici. 
Obraz v masivním dřevěném rámu se do školní budovy přestěhuje ze 
zasedací místnosti městského úřadu. Ta bude totiž vybavena novým 
nábytkem a moderní projekční technikou. „Obraz se k novému řešení 
ani k zrekonstruovanému historickému stropu místnosti podle názoru 
odborníků nebude hodit,“ vysvětlil starosta František Bradáč důvody 
stěhování uměleckého díla do školy. Najít vhodné místo pro rozměrný 
obraz navíc nebylo podle starosty vůbec jednoduché. Je totiž bezmála pět 
metrů dlouhý. „Až jsme konečně našli dostatečně velký prostor ve škole 
na Oslavické, který je vyhrazený pro informace o našem městě. Tam se 
obraz bude hodit a myslíme si, že tam je pro něj i důstojné místo,“ doplnil 
František Bradáč.

Stěhování tak rozložitého plátna v těžkém rámu o rozměrech 480×125 
centimetrů bylo poměrně problematické. V úzkých chodbách radnice 
se nestočilo, takže obraz musel z budovy ven oknem. Na pomoc přijelo 
vozidlo technických služeb s plošinou. Pracovníci radnice plátno vyn-
dali z rámu a obojí stěhovali zvlášť. Obraz zatím čeká na radnici, než 
bude defi nitivně převezen do školy.    Text a foto: Martina Strnadová

Velká Bíteš nabízí zájemcům 
o výstavbu rodinných domků ještě 
šest volných stavebních parcel. Měs-
to prodává tyto zasíťované pozemky 
na Jihlavské ulici za tisíc dvě stě ko-
run za metr čtvereční. „V ceně jsou 
zahrnuty pouze náklady na vybudo-
vání inženýrských sítí, kdybychom 
tam započetli i pozemek a projekční 
práce, dostali bychom se na téměř 
patnáct stovek za metr čtvereční,“ 
poznamenal starosta Miroslav Báňa.

Z celkového počtu třinácti parcel 
jich město během loňského roku 

rozprodalo sedm, poslední v pro-
sinci. Jejich velikost se pohybuje 
od sedmi set padesáti do osmi set 
padesáti metrů čtverečních. „Teď je 
špatná doba, kdyby to bylo začát-
kem loňského roku, nejspíš bychom 
měli všechny prodány,“ pozname-
nal starosta. Celá akce přípravy 
a zasíťování stavebních parcel na 
Jihlavské vychází na dvanáct milio-
nů korun. Dva miliony dali Bítešští 
již vloni, letos musí dofi nancovat 
zbylých deset milionů korun.

Martina Strnadová

Šest parcel v Bíteši je ještě volných

Vede kroniku 40 let
Městys Měřín děkuje svému kronikáři, panu Oldřichu Hnízdilovi, za 

jeho čtyřicetiletou práci, které se věnuje od roku 1969. Děkujeme.
U té to 

příležitos-
ti mu rov-
něž g ra-
tulujeme 
k životní-
mu jubileu 
a přejeme 
hodně 
zdraví 
a životní-
ho elánu.

Text 
a foto:

OÚ 
Měřín

Plný sál spokojených 
návštěvníků si přeje 
mít snad každý pořa-
datel kulturních akcí. 
A toto přání se do pís-
mene splnilo organizá-
torům komponované-
ho programu Hledání 
ztraceného času aneb 
Když staří byli mladí 
a mladí malí , který 
se uskutečnil v sobotu 
21. března v kulturním 
domě Lhotky.

Autorům akce se podařilo od místních lidí postupně posbírat a zpra-
covat téměř 400 fotografi í, mezi nimiž nechyběla řada unikátních his-
torických snímků od počátku minulého století, 
zachycujících měnící se podobu obcí Lhotky, 
Kúsky a Dolní Radslavice, její obyvatele při 
práci i volném čase, významné události i zábavu. 
Dalším lákadlem programu pak bylo i promítání 
zkráceného záznamu zábavného národopisného 
programu Přástky, se kterým vystupovala početná 
skupina místních žen v osmdesátých letech při 
různých kulturních příležitostech. Už předem 
bylo zřejmé, že tato netradiční procházka „časem“ 
i možnost vzájemného setkání seniorů, příbuz-
ných i celých rodin od důchodců po vnuky může 
zaujmout velké množství lidí.

Kulturní dům se proto z pátku na sobotu změnil 
v promítací sál, v předsálí byly k dispozici k pro-
hlídce místní kroniky a publikace o historii obcí 
velkomeziříčského okresu, nechybělo samozřejmě 
ani občerstvení z domácích i obchodních zdrojů.

Návštěvnost předčila všechna očekávání, seda-
dla se rychle zaplnila a pozdější příchozí se museli 

spokojit s místy na stání. Zahájení i promítání, proložené písničkami, byly 
stejně milé jako dojemné, pamětníci pohotově doplňovali moderátorky 
dalšími fakty a zajímavostmi. Publikum bylo nadšené, co vše se promítá 
a autorky pak, co vše si do detailu místní senioři dodnes pamatují. Přihlí-
žející mládež se pak stejně dobře bavila záběry svých prarodičů i rodičů 
zamlada jako sebe samých v roli skotačivých batolat a žáčků. Pohoda 
a dobrá nálada vládly sálem i v zákulisí celý podvečer až do závěrečné 
písničky vzpomínkového „babského sdružení“ a přenesla se i do volné 
zábavy po skončení promítání, kdy se při harmonice příjemně vzpomínalo 
a zpívalo až do pozdních nočních hodin.

Opět se potvrdilo, že Lhotky jsou obcí, kde je řada šikovných a podni-
kavých lidí, kteří nelitují námahy, aby nebavili jenom sebe, ale připravili 
pěkný zážitek i pro všechny ostatní. Tato ojedinělá akce je tedy dalším 
zdařilým příspěvkem k lhotecké novodobé kulturní historii.

Tímto děkujeme paní Zdence Polákové a jejímu týmu za nápad a usku-
tečnění této pěkné akce.                                    Text a foto: Věra Marková

Lhotečtí hledali ztracený čas. Vrátili se až na počátek minulého století
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OKÉNKO Z KRAJE

Krajský odbor dopravy a silničního 
hospodářství řídí Hana Strnadová

Krajská rada jmenovala s účinností od 1. dubna 2009 do funkce ve-
doucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje 
Vysočina ing. Hanu Strnadovou. Odbor dopravy a silničního hospodářství 
administruje veškeré krajské projekty obnovy dopravní infrastruktury 
z ROP a prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic spravuje více 
než 4,5 tisíce kilometrů krajských komunikací.

Hana Strnadová vystudovala ČVUT v Praze a od roku 2001 je kme-
novou zaměstnankyní Krajského úřadu kraje Vysočina. Na různých 
referentských i vedoucích pozicích se věnovala investičním akcím kraje 
a krajských příspěvkových organizací.

„Mými prioritami na pozici vedoucí odboru budou především údržba 
a kvalitativní rozvoj silniční sítě kraje Vysočina. Čekají mne však i jiné 
výzvy, jako např. posouzení možnosti zavedení integrovaného dopravní-
ho systému v podmínkách regionu a případně i jeho uvedení do života, 
optimalizace a zefektivnění železničních i autobusových linek dopravní 
obslužnosti, modernizace drážní dopravy v regionu a zlepšení údržby 
silniční sítě zásadní modernizací technického vybavení a precizováním 
procesů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,“ uvedla nová vedoucí 
odboru Hana Strnadová.

„Od nové vedoucí očekávám především kontinuální převzetí agendy 
tak, aby nebylo nijak ohroženo krajské čerpání evropských dotací z regi-
onálního operačního programu. Pokládám za nezbytné, aby bylo včasnou 
přípravou a realizací investic do silniční sítě a oprav komunikací dosa-
ženo znatelného zlepšení krajské silniční infrastruktury. Předpokládám, 
že bude možné předcházet vážnějším poruchám na silnicích a mostech, 
a tak prodlužovat jejich životnost, např. prostřednictvím již avizované-
ho zavedení přehledného systému o pořadí oprav. Dalším úkolem bude 
v neposlední řadě přehodnotit na základě aktualizace Národní strategie 
bezpečnosti silničního provozu krajskou koncepci bezpečnosti silničního 
provozu,“ vyjmenoval ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk 
Kadlec.

Hana Strnadová ve funkci vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství nahradila dosavadního vedoucího Ladislava Staňka. Ten 
odbor vedl od srpna 2004 a z krajského úřadu odešel na vlastní žádost 
do soukromého sektoru. 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Policie České republiky inten-
zivně pátrá po Janu Pejchalovi 
narozeném 18. 9. 1957, trvale 
bytem okr. Žďár nad Sázavou, 
Veselíčko č. p. 31.

Obavu o život a zdraví muže má 
známý z místa bydliště, který uve-
dl, že pohřešovaného muže viděl 
naposled dopoledne 30. 10. 2008, 
když odcházel z domu. Jan Pej-
chal uváděl, že se vrátí druhý den 
31. 10. do 18. hodin. V uvedenou 
dobu se však nevrátil a od té doby 
o sobě nepodal žádnou zprávu. 
K popisu jedenapadesátiletého Jana 

Policie na Žďársku hledá
jedenapadesátiletého muže

Pejchala lze uvést, že je vysoký asi 
175 – 180 cm, je střední postavy, má 
hnědé oči a hnědočerné vlasy střed-
ní délky. V oblasti nosu má pleť 
protkánu jemnými načervenalými 
podkožními cévkami. V případě 
jakýchkoliv informací žádáme 
občany o informace na telefonním 
čísle Obvodního oddělení ve Žďáru 
nad Sázavou, tel. 566 620 232, nebo 
na kterékoliv policejní služebně 
případně na linku tísňového volání 
158. 

Zpracovala 
mjr. PhDr. Soňa Svobodová

Pavlínovské děti oživují 
ve své obci lidové tradice

V úterý 31. března se vypravily děti se svými učitelkami na zajímavý 
průvod po Pavlínově. Ještě předtím vyrobily ve školní družině moranu – 
jednu velkou a pár malých. Za zpěvu jarních písní, pokřikování říkadel 

a „hrkání“ řehta-
ček ji vyprovázely 
na poslední cestu 
k vodě. Malé mora-
ny pustily po poto-
ce, velkou ušetřily. 
Tu můžete zhléd-
nout na velikonoční 
výstavě v Jupiter 
clubu Velké Meziří-
čí. S Moranou ode-
šla ze vsi zima (sice 
o den později, než 
jsme jí to napláno-
vali), ale od 2. dub-
na se již všichni 
těšíme z nádherné-
ho teplého počasí, 
plného sluníčka. Na 

zahrádkách tyčí své hlavičky sněženky, bledulky, krokusy, žluté talovíny 
– první poslové jara snad již odkvetli. Vše nasvědčuje tomu, že se blíží Ve-
likonoce, nejkrásnější svátky jara.            Text a foto: Mgr. Marie Gregorová

Mílovými kroky se k nám blíží 
velikonoční svátky, k nimž neod-
myslitelně patří tradiční výzdoba. 
Tu lze samozřejmě koupit v obcho-
dech hotovou, ale dá se i vlastnoruč-
ně vyrobit. A pokud při té výrobě 
budou pomáhat děti, bude práce 
radostnější. Z toho jsme vycházeli 
při plánování akce Velikonoční 

tvoření. Nabídli jsme rodičům 
možnost přihlásit se do tří různých 
dílen, které postupně proběhly v jí-
delně naší školy v posledních dvou 
březnových týdnech. Dílny byly 
zaměřeny na výrobu z keramické 
hlíny, velikonoční dekorace z růz-
ných materiálů, pletení mrskaček 
a zdobení vajíček. Hlavní účel akce, 

totiž zapojit rodiče do práce s jejich 
dětmi a ukázat jim školu zevnitř, 
se vydařil na výbornou. Celkem se 
zúčastnilo 130 dětí se svými rodiči 
a prarodiči a také několik předškol-
ních dětí, jejichž rodiče se o dílnách 
dozvěděli z letáků. Všichni praco-
vali s nadšením, naučili se nové 
techniky, získali inspiraci a odná-

šeli si nejen vyrobené dekorace, ale 
i zážitky ze spolupráce. Naše škola 
je zapojena do projektu Zdravá 
škola a akce podobného typu nám 
pomáhají spolufi nancovat peníze 
z grantů tohoto programu. Věří-
me, že podobné aktivity zlepšují 
klima školy a vztahy mezi školou 
a veřejností.   Mgr. Iva Kolářová

Velikonoční tvoření v Základní škole Měřín

Bob Mikulášek
Minulý pátek, za krásného slunečného počasí, doprovozen rodinou 
a kruhem nejbližších přátel, se vydal na svou cestu poslední Bob 
Mikulášek. Bylo mu jenom 63 roků. Málo na to, abychom si mohli 
říct, že smrt je nevyhnutelná a že je třeba se smířit, více ale na to, 
aby mohl ve svém životě vykonat to, čeho byl schopen, čím ho ob-
dařila matka příroda. Člověk si říká, proč zde nemohl být třeba ještě 
pět, deset let? Aby si ho užil, aby si poslechl další kapitoly z jeho 
encyklopedických znalostí národní historie, ale i historie našeho 
města. Jeho politické črty a názory. Bohužel mu nebylo osudem 
dáno a zradila ho jeho nejsilnější zbraň, jeho mozek, který postihla 
zhoubná choroba. Jeho osobnost byla jednoduchá a složitá zároveň. 
Jednoduchá v tom, že byl dobrý člověk, měl rád lidi, zejména ty 
obyčejné a choval se prostě a nebyl postižen nemocí dnešní doby, 
totiž honbou za penězi a majetkem. A složitá v tom, že byl velmi 
vzdělaný a sečtělý, měl ohromné kontakty doma i v zahraničí, vedl 
rozsáhlou odbornou korespondenci s českými emigranty po Evro-
pě, psal, přednášel. Měl čilé styky s osobnostmi „Pražského jara“ 
a dalšími domácími politiky, odborníky a kulturní obcí. Stačit mu 
v odborné diskuzi byl problém. Nevím, jestli si to kdo uvědomuje, 
ale Bob Mikulášek byl historik, který se rodí jednou za mnoho 
let. Byl uznávanou osobností v oboru v rámci celé republiky. To 
všechno ale překrýval svou nenápadností, vřelým vztahem k lidem 
a starostí o každodenní dění svého okolí a města. A jak už to bývá, 
až takového vděku se nedočkal. Ve své době musel opustit svoje ře-
ditelské místo v milovaném muzeu na zámku. Muzeu, kterému dal 
všechno a které vytáhl ze zapomnění. Bob byl levicově smýšlející 
člověk, a to tehdy vadilo. Odešel do Třebíče dělat zástupce ředitele 
Západomoravského muzea, kde to nevadilo a kde byl vážen. I když 
jsem na to téma s ním nikdy nehovořil, prvotní vliv na utvoření jeho 
politických názorů měla zřejmě skutečnost, že jeho otec byl jednou 
z obětí velkomeziříčské tragédie 7. května 1945. Narodil se několik 
měsíců po jeho smrti. Kdo si chce představit hrůzu, která se tehdy 
v Balinském údolí udála, nechť si přečte v knize „Velké Meziříčí 
v zrcadle dějin“ výpověď tehdejšího jediného svědka nacistických 
poprav pana Jindřicha Zopfa (str. 318). Jsou v životě věci, kterých je 
člověk plný, které prožil a které se už nikdy nevrátí. Jednou z nich 
jsou moje letitá setkání a diskuze s Bobem. On tomu říkal pojďme, 
trochu pokonferujeme. Nebyla v této rychlé době častá, ale stála vždy 
zato a byla pro mne pokaždé svátkem. Nezapomenu na sezení každé 
léto na chatě u Osové Bítýšky s ním a s profesorem Karlem Křížem 
z Brna (bratr spisovatele Ivana Kříže) a debaty o „Pražském jaru“, 
o ekonomické teorii „Dobře regulovaná ekonomika“, která až nyní 
začne být aktuální, a mnoha dalších tématech. Řeč je o témže Kří-
žovi, který se v době Husákovy normalizace živil jako sběrač kožek 
n.p. Kara. Tehdy měl hodnost docent. Nezapomenu na pravidelná 
každoroční sezení na přelomu starého a nového roku u dobrého piva 
a jídla, většinou U Wachtlů, dříve U Vaverků, kterých se účastnil 
vedle Boba Ludvík Trojan. Netušil jsem, že to letošní, 2. ledna, bylo 
poslední. Bobe, díky!                                                      Jan Veleba

Až do 23. dubna můžete zhlédnout obrazy třiašedesátileté malířky 
Heleny Puchýřové (vlevo), rodačky z Nového Města, a keramiku Ladislavy 
Břečkové (78) z Brna (na snímku vpravo). Obě autorky jsou členkami 
sdružení výtvarníků moravskoslezského regionu. Výstava byla slav-
nostně otevřena minulou neděli a najdete ji ve výstavní síni Jupiter clubu 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. Otevřena je v pracovní dny od 8 do 16 
hodin a v neděli 19. 4. od 14 do 16 hodin.               Text a foto: Iva Horká

K vidění jsou obrazy i keramika

(Pokračování ze strany 1.)
Kilometry kabelů, elektrocen-

trály, tribuny, pódium, traverzy 
pro zavěšení zvuku, přes padesát 
reproboxů, třicet zesilovačů atd. 
Minimálně sto tun materiálu mu-
selo být přemístěno na Hradčanské 
náměstí. O to se postaralo na třicet 
lidí jenom z meziříčské fi rmy plus 
další pomocníci. Tvrdě museli 
pracovat celý minulý týden ve 
dne v noci, zakázku totiž dostali 
potvrzenou předposlední březnový 
den. Veškerá technika musela být 
odklizena již v pondělí 6. dubna. 
„Horké chvilky zažil Roman Zezula, 
když musel dostat na Hradčanské 
náměstí domíchávač: podstavce pro 
kamery se totiž musely betonovat! 
Přenos do celého světa opravdu 
musí klapnout na jistotu, takže je-
dině speciální betonové podstavce 
odolají otřesům!“ přidává další 
zajímavost T. Ouředníček.

Pracovat pro nejstřeženějšího 
muže světa znamená projít přísnými 
bezpečnostními prověrkami. Agenti 
United States Secret service oprav-
du důsledně tým prověřili. Každý 
box, každý kabel, zkrátka vše pro-
šlo důkladným rentgenem, každý 
člen absolvoval osobní prohlídku, 
agenti dokonce prověřovali i jejich 
osobní věci v pražském hotelu. „Vše 
dopadlo na výbornou, a proto bych 
rád poděkoval za skvělou práci na 
nejprestižnější zakázce v životě,“ 
chválí tým T. Ouředníček.

Tomáš Ouředníček a Iva Horká

Velkomeziříčští zvučili Obamův projev 
◄ Zprava reali-
zační tým (výběr): 
Sváťa Šturma, 
Tomáš Ouřední-
ček (oba z VM), 
Martin Janíček, 
Kamil  Kr u ž ík 
(oba z Třebíče), 
Roman Zezula 
(Kochánov). 
Foto: archiv T. 
Ouředníčka
▼ Firma Music-
Data a RentalP-
ro zabezpečovala 
zvukový signál 
pro více než tři 
stovky reportérů 
z celého světa. To 
pro ně znamena-
lo doslova křest 
ohněm. 
Foto:
T. Ouředníček

Velikonoční inspiraci…
(Pokračování ze strany 1.) Nechybí 
ani ukázky pletení košíků, mrs-
kaček, zdobení vajec či perníčků 
a spousta dalšího. Pokud máte chuť 
a čas, můžete zajít do Jupiter clubu 

pro nápady ještě dnes do osmnácté 
hodiny, kdy výstava, která byla 
zahájena v pondělí 6. dubna dopo-
ledne, končí.

Iva Horká

Hlavní organizátorka výstavy Libuše Kučerová z Mostišť vítá školní 
děti. Těm se hned u vstupu zamlouvaly neotřelé velikonoční dekorace 
– dva obří zajíci a vejce. Ty vystavovalo zahradnictví Miloše Flou-
my.                                                                            Foto: Iva Horká
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PRO MILOVNÍKY KVĚTIN

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Podělali jim život
Před dvěma měsíci jsem slyšel v televizi názor nějakého profesora Z. 

Kožmína: „Rehabilitace je optický klam. Nic se nedá vrátit zpět.“ Krátce 
jsem o tom přemýšlel. Ten chlap má asi pravdu – řekl jsem si. Člověk, 
a vůbec celý vesmír, existují v čase. A čas nám může znázornit osa. Potom 
uvidíme, že nejde změnit okamžiky, které už jsou za námi. A kolik tako-
vých nešťastných chvil člověk prožívá? Když si vzpomeneme na lidi, kteří 
v životě chtěli něčeho dosáhnout, a někdo jim to zkazil, tak pochopíme, 
že jakákoliv rehabilitace je na nic. No, možná jenom na parádu.

I přesto, že v mé vlasti totalitní systém nebyl tak hrozný jak v Česko-
slovensku, i já a moje rodina víme, o čem je řeč. Padesátá léta; mladá 
abiturientka chce na vysokou školu. Má nádherné představy týkající se 
budoucnosti. Bohužel nic z toho nebylo. Stačilo, že strýček byl knězem, 
navíc německého původu, a všechno bylo na nic. Zkoušela jednou – 
nevzali. Snažila se podruhé – opět neúspěšně. Šla do práce. Potom se 
brzo vdala, měla šťastnou rodinu. Ale pořád nemohla zapomenout, co jí 
provedli. Neustále měla pocit méněcennosti. Ale doufejme, že ted’ už je 
její štěstí stoprocentně naplněno.

Samozřejmě, že ve srovnání s lidmi, kteří byli pronásledováni, 
vězněni, je to prkotina. Ale trošku vyjadřuje myšlenku, že nic nejde 
vrátit zpět. Jakákoliv omluva je jenom prázdné gesto, které má spíše 
uklidnit viníka, než aby rekompenzovalo něčí újmu. A ještě něco, co 
je důležité – odpustit neznamená zapomenout. Je asi spravedlivé, že 
viníci budou obviněni a odsouzeni, i když jejich trestání (věznění) je 
dalším nesmyslem tohoto světa.                       P. Lukasz Szendzielorz

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 8. 4. do 15. 4. 2009
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.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Zelený čtvrtek 9. 4. 2009
16.30 Mše sv. pro děti, za zemřelou Miladu Zopfovou.  o. L. Sz.
19.00 Mše na památku večeře Páně – za papeže, biskupy,
 kněze a jáhny a za nová kněžská povolání. o. L. Sz.
Velký Pátek 10. 4. 2009
15.00 Křížová cesta. o. L. Sz.
19.00 Liturgie památky umučení Páně o. L. Sz.
Bílá sobota 11. 4. 2009
20.00 Velikonoční Vigilie, za farníky. o. L. Sz.
Neděle zmrtvýchvstání Páně 12. 4. 2009
 7.30 Mše sv. za rodiče Bartošovy a za celou přízeň. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Jana a Anastázii Svobodovy, bratra Jana
 a za rodinu Hoškovu. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za děti,
 které přijímají svátost křtu. o. L. Sz.
17.30 Velikonoční pobožnost o. L. Sz
18.00 Mše sv. za dvoje rodiče, strýce Cyrila a bratra Josefa o. M. P.
Velikonoční pondělí 13. 4. 2009
 7.30 Mše sv. za rodiče Vidlákovy, Dvořákovy, Maláškovy. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Andělu a Jaroslava Chlubnovy a prarodiče. o. P. K.
10.30 Mše sv. za otce Jaroslava Novotného
 a rodinu Dvořákovu a Novotných. o. P. K.
18.00 Za rodiče Bradáčovy. o. L. Sz.
Velikonoční úterý 14. 4. 200
 7.00 Mše sv. za Josefa Bednáře a rodiče. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro děti za Annu Peškovou,
 sourozence a rodiče  o. L. Sz.
Velikonoční středa 15. 4. 2009
 7.00 Mše sv. na poděkování Pánu Bohu
 s prosbou za požehnání pro celou rodinu o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Lavičky

Farní oznámení
Na Zelený čtvrtek začínáme Velikonoční triduum. Ve čtvrtek v 16.30 
bude mše pro děti a v 19.00 mše na památku večeře Páně. Po mši adorace 
v adorační kapli do 22.00. Na Velký pátek adorace od 7.00. V 15.00 bude 
Křížová cesta. Liturgie památky umučení Páně bude v 19.00. Adorace 
u Božího hrobu do 22.00. Sbírka bude na Boží hrob v Jeruzalémě. Na Bílou 
sobotu adorace u Božího hrobu od 7.00 do 19.30. Velikonoční vigilie bude 
ve 20.00. Na tuto bohoslužbu přineseme svíčky. V neděli 12. 4. slavíme 
Velikonoce. Mše sv. budou spojeny s požehnáním pokrmů. V 17.30 bude 
velikonoční pobožnost. Hrkání bude na Velký pátek v 6.00, 12.00, 15.00, 
18.00. Na Bílou sobotu v 6.00, 12.00, 18.00. Podrobný plán předveliko-
nočních zpovědí najdete ve vývěsce. V úterý 14. 4. bude příprava dětí na 
1. svaté přijímání. Ve čtvrtek 16. 4. po večerní mši sv. bude teologická 
hodina. V pátek 17. 4. od rána do soboty. Od 14.00 do 16.30 bude adorace 
Nejsvětější svátosti. Příležitost ke svátosti smíření a pokání bude od 14.00 
do 15.00. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.
Předsvatební ohlášky najdete na nástěnce.                              -ls-

Předvelikonoční zpověď v kostele
ve Velkém Meziříčí

 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 ve farnosti Bory

 8. 4. středa svatého týdne Dolní Bory 16.00 – 17.00 i po mši sv.       -ls-

Velikonoční evangelické bohoslužby
Českobratrská církev evangelická zve ke svátečním shromážděním, která 
se konají v Husově domě, U Světlé 24.
Čtení pašijí: 9. 4. v 18 hodin – Zelený čtvrtek
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně: 10. 4. v 18 hodin – Velký 
pátek, 12. 4. v 9 hodin – Velikonoční neděle                      Pavel Janošík

V sobotu 21. března 2009 proběhl 
v základní umělecké škole v Jihla-
vě již XI. ročník oblastního kola 
soutěžní přehlídky zpěváčků lido-
vých písní pod názvem Zpěváčci 
2009. Cílem přehlídky je podpořit 
zájem dětí a mládeže o sólový 
zpěv prezentující regionální lidové 
písně. Vítězové jsou nominováni 
do národního fi nále probíhajícího 
každoročně v měsíci květnu ve 
Velkých Losinách.

Oblastní kolo má několik věko-
vých kategoriích. V mladší sku-
pině jsou děti do 10 let, v hlavní 
postupové kategorii soutěžící ve 
věku od 10 do 15 let (letos ročníky 
1994 – 1999 včetně) a dále starší 
kategorie nad 15 let, která je stejně 
tak, jako ta nejmladší, nepostupová. 
Zájemci se přihlašují především 
prostřednictvím škol a folklorních 
souborů. Letos se do oblastního 
kola přihlásilo přes šedesát zpěváků 
z následujících souborů a škol: ZŠ 
Seifertova Jihlava, ZŠ Kollárova 
Jihlava, Pramínek (Jihlava), Šípek 
(Jihlava), Vrabčátka (Jihlava), ZŠ 
Kamenice, Bystřinka (Žďár n.Sáz.), 
Rozmarýnek (Žďár n. Sáz.), Ka-
mínek (Žďár n. Sáz.), Lubeňáček 
(Lubná u Poličky), Groš Dolní 
Rožínka, Rožínka (Dolní Rožínka), 
Okřešánek (ZŠ Okříšky), SZUŠ 
Blansko, Borověnka (Ujčov), Bí-
tešan (Velká Bíteš) a Bítešánek (MŠ 
Velká Bíteš).

Přehlídka probíhala ve dvou kon-
certních sálech v oddělených věko-
vých kategoriích. Horácká oblast 
našeho regionu byla celkem početně 
zastoupena. Škoda jen, že ze škol 
a souborů z celé velké oblasti Pod-
horácka se zúčastnili pouze zpě-
váčci z Velké Bíteše – na přehlídce 
vystoupili Pavel Řezníček (11 roků), 
Barbora Smutná (7 let), Lucie Ne-
klapilová (5 let) a Tereza Smutná (4 
roky). Všichni podali velice pěkný 
pěvecký výkon a obdrželi diplom 
na památku. Věřme, že jim záliba 

v lidové písni vydrží a jejich řada na 
Podhorácku se rozroste. V žebříčků 
vítězů v mladší skupině se umístila 
na druhém místě Barbora Smutná, 
která s houslovým doprovodem 
učitelky zpěvu Kamily Coufalové 
přednesla písně „Zazpívé, kohótku“ 
(z Křoví u Velké Bíteše) a „Krajino, 
krajino“ (ze Studnic).

První místo v mladší věkové 
skupině získala Michaela Šobová 
ze ZUŠ Blansko a třetí byla Anna 
Harnušková z Jeřabinky Jihlava. 
Vítězové starší věkové skupiny po-
stupující do národního kola ve Vel-
kých Losinách jsou: 1. Zbyšek Voda 
(Pramínek, Jihlava), Marian Hübner 
(Pramínek, Jihlava), 3. Martin Uher 
(Groš, Dolní Rožínka), 4. Hana 
Prokšová (ZŠ Seifertova, Jihlava) 
a jako náhradnice na 5. místě Marie 
Málková (Pramínek, Jihlava).

Vítězové oblastního kola vy-
stoupí na společném koncertu, 
který se koná v pátek 24. dubna 
2009 v jihlavském domě kultury. 
Začátek je v 18 hodin.

Silva Smutná, Muzeum Vysočiny 
Třebíč, pracoviště tradiční lidové 

kultury

Vlevo Barbora Smutná.
 Foto: archiv MVT

Letošní zpěváčci v Jihlavě

Po několikaměsíční přestávce jsme 
19. března t. r. opět navštívili naši 
partnerskou školu J. G. Tajovského 
v Senci u Bratislavy. Odjezd od školy 
5.30, příjezd do Sence 8.15 hodin.

Počet účastníků 42 dětí, 5 učitelů, 
2 externí spolupracovníci školy.

Zaměření: fl orbal – 10 chlapců 4. 
a 5. ročníku; košíková – 8 chlapců 7. 
ročníku; projekt „Jazyky bez bariér“ 
– prezentace výukového programu – 
4 žáci 5. a 6. ročníku; národopisný 
soubor Bítešan při ZŠ Velká Bíteš 
– 11 dětí; výtvarné aktivity realizo-
vané v ÚL‘UV Bratislava – 9 děvčat 
5. – 8. ročníku; prezentace činnosti 
školního klubu „Filmák“.

Odpoledne tříhodinové koupání 
v moderním seneckém Thermalpar-
ku. Odjezd ze Sence 16.30, příjezd 
do Velké Bíteše v 19.15 hodin.

To je nejstručnější zachycení 
činností velice příjemně stráve-

Mezinárodní spolupráce
na ZŠ Velká Bíteš pokračuje

ného dne u našich přátel v Senci, 
se kterými se střetáváme již více 
než 6 roků.

Skvělá organizace celého dne 
– činnosti probíhaly v prostorách 
ZŠ Tajovského, v ZUŠ Senec, 
v Ústrediu ľudovej umeleckej 
výroby v Bratislavě a v areálu 
vnitřních a venkovních bazénů 
Thermal parku, ale také srdečné 
přijetí a málo vídaná péče o hosty 
po celý den v nás zanechaly velice 
příjemné pocity.

Po poměrně krátké odmlce tak 
byla nastartovaná další etapa naší 
spolupráce, která by měla pokra-
čovat v oficiální rovině v rámci 
projektu Socrates-Comenius I spo-
lečně s dalšími dvěma školami 
z Rakouska a Maďarska po dobu 
následujících 3 let.

Mgr. Dalibor Kolář,
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Beran 20. 3. – 19. 4. (5. díl)
Znamení: Ohnivé
Vládce znamení: Mars
Povaha: neústupná
Soulad se znamením: Kozoroha
Souvztažná barva: černá, fi alová, modrá
Souvztažný kov: železo

Kameny znamení: karneol, tyrkys, rubín, opál červený, korál, granát, 
diamant, aventurín, akvamarín, ametyst, citrín, ohnivý a turitella achát, 
nefrit, jaspis, kunzit, zelený granát, železitý křemen, prokřemenělá 
dřeva, fl int, rodonit, rodochrozit, magnetit, hematit, růžový turmalín, 
korund, topaz

Charakteristika: Vládcem znamení Berana je planeta Mars, která 
symbolizuje energii, zdraví, bojovnost i vůdčí schopnosti. Lidé narození 
v tomto znamení jsou odvážní a ve většině situací života rozhodní. Do 
každé práce nebo akce se vrhají s nadšením a s důvěrou ve své schopnosti, 
ale často jim chybí rozvaha a trpělivost. Berani jsou lidé kamarádští, 
přátelští a veselí a mají silně vyvinutý smysl pro fair play. Je dobré mít 
je za kolegy, protože překypují množstvím dobrých nápadů, které sami 
nestihnou realizovat, ale umějí strhnout druhé k radostné spolupráci. Bu-
dou-li ve vedoucím postavení, lze se spolehnout, že budou spravedliví, ale 
těžko se smíří s lenivými nebo nešikovnými partnery. Vzájemné problémy 
budou řešit rychle, prudce a nekompromisně. Tito lidé nesnesou, aby je 
někdo řídil nebo jim dokonce poroučel a svou svobodu a nezávislost si 
získají za každou cenu. Jejich odvaha bývá neuvěřitelná, ale vyplývá ze 
sebedůvěry, kterou získali svými výkony. Mají velký elán a chuť pouštět 
se stále do nových věcí a mají dost nápaditosti a inteligence, aby si pora-
dili i s nejsložitějšími úkoly. Tito lidé mohou zastávat všechna povolání, 
u kterých je nutné rychlé a bystré rozhodování i velká zodpovědnost. Je 
pro ně typické otevřené a upřímné jednání a ve styku s lidmi dovedou 
být diplomatičtí a taktní. Mají velký smysl pro humor.

Karneol: Harmonie a meditace. Symbolizuje teplou a živoucí energii 
Země. Jeho elektromagnetické vlastnosti posilují náš pocit vyrovnanosti 
a přírodní sounáležitosti. Takto jsou v duchovní rovině naše myšlenky 
prohřáty ohledem, pochopením a spoluúčastí k našemu okolí. Nechává 
volně proudit naši vitalitu, probouzí naše tvůrčí schopnosti. Povzbudivá 
a zároveň uklidňující síla karneolu působí blahodárně při nedostatku 
motivace. Byl odedávna pokládán za kámen krve, zastavuje krvácení, 
snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev, uklidňuje, odstraňuje trému. Po-
siluje zrak a pomáhá při vředových onemocněních a nemocech trávicího 
traktu. Využívá se při cukrovce a střevních chorobách. Utišuje zlobu, 
vztek a dodává trpělivost a sebedůvěru. Odstraňuje zlý vliv uhrančivého 
pohledu. Je kamenem harmonie a meditace. Ovlivňuje sakrální čakru 
a Alter major. Zvyšuje schopnost těla vstřebávat vitamíny a minerály.

Rubín: Je to drahý kámen nejvyšší třídy. Jeho název je z lat. Rubeos. 
Znám byl už v dávné době, hlavně na východě, 
ve staré Indii, kde mu říkají rat na radza – ká-
men císařských rodů. Je symbolem bouřlivé 
a strastiplné lásky, je velmi silný. Člověk 
musí být při jeho nošení opatrný, povzbuzuje 
k velkým činům. V rukou vůdců jim dává 
velké schopnosti. V rukou obyčejných lidí 
přináší úspěch, lásku a štěstí. Podle některých 
východních tradic dává sílu lva, nebojácnost, svobodu orla a moudrost 
země. Na ruce ženy zaručuje plodnost. Posiluje rovněž některé negativní 
znaky charakteru. Akceptuje egoismus, přirozenou divokost, nemilo-
srdnost. Majiteli se může stát osudným. Léčí krevní oběh, zastavuje 
krvácení, dává dobrotu a veselost, ostrost paměti, blahodárně působí na 
srdeční onemocnění, pomáhá dobrému spánku bez škaredých snů, chrání 
proti touhám a melancholii, prodlužuje čáru života. Rubín, oheň srdce, 
inspiruje lásku k pravdě a moudrosti. Rubín nám zvěstuje: své rozličné 
polohy lásky – tělesné i duchovní – mohou spolu existovat v souzvuku. 
Sexualita, jakožto výraz původní kreativní energie života, je stejně plno-
hodnotná tvořivá síla jako duchovní. Neznatelná modř vnáší do ohnivého 
fyzického světla červeně duchovní zář. Takto se tu snoubí pozemské 
se spirituálním.                                                          Gerda Odehnalová

Císařská koruna
Tato vysoká důstojná cibulovina zdobí naše zahrady svým květem od 

dubna do května. Její název je řebčík královský (Fritillaria imperialis), 
ale často se nazývá i císařská koruna. Každopádně už její vzhled připo-
míná skutečně něco majestátného. 
Pochází z krajin Afghánistánu, 
Iránu a Himálají.

Množí se cibulemi, které se sází 
až do hloubky 20 až 30 cm. Sázíme 
je nejraději už v srpnu. Do země je 
dáváme mírně zešikma, aby se poz-
ději v jejich dutých stoncích nedr-
žela voda, která by mohla způsobit 
plíseň. Rostlina je v období květu 
vzrostlá 60 – 120 cm. Na vysokém stvolu jsou oranžové, žluté nebo červené 
zvonkovité květy. Na jedné lodyze jich bývá 5 až 8, květy jsou dlouhé asi 
6 cm. Řebčík má rád půdy bohaté na živiny, vhodné je i přihnojování. 
Dobře se mu daří na slunném stanovišti, snese i mírný polostín, prospívá 
mu vlhká půda, ne však přemokřená. Hodí se do trvalkových záhonů, na 
předzahrádky. Když rostlina odkvete a zatáhne, můžeme nad ni nasázet 
letničky, které vyplní jinak prázdný prostor. Je důležité nechat rostlinu po 
výsadbě nerušeně růst. Někdy to trvá déle než se dočkáme prvních květů, 
ale vyplatí se být trpělivý. Zahrádkáři někdy dělají chybu, že když rostlina 
nekvete, zkouší ji stěhovat na nová stanoviště, řebčík však potřebuje klid. 
Můžeme ho nechat na jednom místě třeba deset let nebo i déle. Časem nás 
začne těšit stále bohatším kvetením. Po odkvětu se doporučuje seříznout 
stonek až k listům a nechat rostlinu zatáhnout, pak až odstranit zeschlé listy. 
My však necháváme obvykle rostlinu po odkvětu i se semeny pozvolna 
zaschnout, vypadá i tak velice zajímavě. Kvete stále pěkně.

Je třeba pamatovat na to, že celá rostlina je jedovatá, nejvíce jedu je 
v cibulích. Nachází se v ní toxické alkaloidy, otrava se projevuje mimo 
jiné i nevolností. Řebčík je zajímavý také tím, že údajně odpuzuje svým 
zápachem hraboše a krysy, takže je to i takový pomocník do zahrady. 
Řebčík je krásnou ozdobou jarní zahrady, určitě ho doporučuji všem 
zahrádkářům. Nekvete sice v takových úžasných barevných variantách 
jako mnohé jiné cibuloviny, přesto je zajímavý. Jeho žlutá odrůda je zvlášť 
velmi pěkná.                                                                        Alois Mikyska
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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,—

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

V posledním období zaznamenáváme zvýšený zájem 
o bytovou výstavbu v našem městě. Z těchto důvodu si ne-
chala fi rma BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o. zpracovat 
analýzu trhu s byty a rozhodla se zareagovat na zvýšený 
zájem o byty do osobního vlastnictví vlastním projektem. 
Vytipovali jsme několik vhodných lokalit a výsledkem 
je rozsáhlý projekt nazvaný Obytný soubor Za Školou. 
V současné době je zpracovávána změna územního plánu, 
po které může dojít k vlastní realizaci.

Předpokládaný termín zahájení výstavby je začátek 
druhého pololetí tohoto roku.

Ve fázi intenzivní přípravy jsou projektové a inženýrské 
práce. Plánovaná výstavba je celkově rozdělena do čtyř 
etap, které budou realizovány postupně podle potřeby 
trhu. Půjde o moderní bytové domy s důrazem na tepelně 
technické vlastnosti a úsporu energií, odpovídající sou-
časným i budoucím požadavkům na bytovou výstavbu. 
Většina bytů disponuje podlahovou plochou cca 86 m2, 
nabídka je doplněna malometrážními nebo mezonetovými 
byty. Bytový dům bude orientovaný tak, aby jednotlivé 
byty nabízely uspořádání na severní i jižní stranu objektu. 
Společné vybavení domu nabídne kromě standardního zá-
zemí, jako jsou sklepní kóje a kočárkárna, i osobní výtah 
a garáže. Další garáže jsou plánovány jako samostatně 
stojící, jejich realizace se bude odvíjet podle poptávky.

Od 16. 4. 2009 bude projekt k nahlédnutí na inter-
netových stránkách www.bc-hsv.cz. Další informace 
ohledně výstavby bytů a fi nancování je možné získat na 
informační schůzce, která se koná 29. 4. 2009 v 16.00 ve 
společenském sále hasičské zbrojnice nebo na bezplatné 
telefonní lince 566 686 266. Rezervace jednotlivých bytů 
začne 1. 5. 2009.

BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o.

NOVÉ BYTY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Nově otevřené Oblastní ředitelství
od 1. 1. 2009

Provozní doba:
Pondělí: 8.30–12.00 13.00–17.00
Úterý: 8.30–14.00
Středa: 8.30–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.30–14.00
Pátek: 8.30–14.00

Kontakt:
Oblastní ředitel Pavel Munduch
Mlýnská 1212/6,
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 777 617 675,
PMunduch@obchod.rsts.cz

Hledáme
pracovníky
na pozici
výhradní
reprezentant.

Poradenství v oborech:
stavební spoření, úvěry, hypotéky, penzijní připojištění, 
majetkové a životní pojištění.

Prodej: polykarbonátových desek, sklolaminátu,
 plexiskla, elektroinst. materiálu

Nově: návrh, projekt, prodej, instalace
 fotovoltaických panelů – elektráren
Nově: prodej skleníků z polykarbonátu

nabízí

Malá stránka 345
www.haban.cz
Tel.: 739 435 941,
 739 479 449
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Veronika Čamková 
– lyžování

trenér Vratislav Ča-
mek; 3. místo MČR 
slalom; ZOM 3 a 2 × 
5. místo, 6. místo 
v celk. pořadí ČR, 
členka reprezenta-
ce ČR ml. žačky; 
16. místo Fillasprint 
Cup Sallbach Ra-
kousko

A d a m  Č e r m á k 
(2000) – motokros

trenéři Tomáš La-
něk, Petr Stupka; 
Vysočina MX Cup 
8. místo (kat. 50 
ccm)

Vendula Holubová 
(1996) – basketbal

t rené rka Renat a 
Dvořáková; kapi-
tánka a opora týmu 
minižákyň , které 
bojují ve sdruženém 
přeboru jižní Mora-
vy a Vysočiny

Martina Homolová 
(1996) – atletika

t renérky Zuzana 
Vil ler tová , Mar-
kéta Vaňková; KP 
ml. žactva 1. místo 
dálka, 2. místo 60 
a 150 m; Evropské 
dě tské atlet . h ry 
účast v B fi nále na 
60 m

Petr Chytka (1996) 
– sportovní střelba 

(vzduchovka)
Trenér Stanislav 
Chylík; KP – po-
stup na mistrovství 
České republiky v r. 
2009 Nástřel – 2 × 
I. VT, 2 × II. VT, 
osobní rekord 295 
z celk. 300 (5 bodů 
za rekordem ČR)

J a r o s l a v  J u d a 
(1998) – hokej

trenér Jan Konečný; 
spolehlivý brankář 
4. třídy

Hana Kratochvílo-
vá (1996) – atletika

t renérky Zuzana 
Villertová, Markéta 
Vaňková; KP ml. 
žactva 1. místo vrh 
koulí, 3. místo ve ví-
ceboji, 3. místo kri-
ket, Evropské dětské 
atlet. hry 2. místo 
kriket (46,53 m)

Tereza Neumanno-
vá – lyžování

trenéři Ivo Doležal, 
Stanislav Neumann; 
1. místo v celkovém 
pořadí Lyža řský 
pohár Vysoč iny, 
15. místo celkově 
v Funsport Cup (po-
hár Českých krajů)

Jiří Novotný
– lyžování

trenéři Jiří Novotný, 
Ivo Doležal; 1. místo 
v celkovém pořa-
dí Lyžařský pohár 
Vysočiny; 10. místo 
na zimní olympiádě 
mládeže ve slalomu

Markéta Partlová 
(1996) – házená

trenérka Olga Kra-
tochvílová; nejlepší 
hráčka družstva há-
zené mladších žá-
kyň, nejlepší hráčka 
a střelkyně na ně-
kolika žákovských 
turnajích

David Pavliš (1996) 
– házená

trenér Martin Janí-

ček; nejlepší hráč 
družstva mladších 
ž á k ů  v  h á z e né , 
opora k rajského 
výběru kraje Vyso-
čina v této věkové 
kategorii; nejlep-
ší střelec několika 
i  mezinárodních 
turnajů

Lukáš Pololáník 
(1998) – fotbal

trenér Petr Invald; 
KP starší přípravky 

Matyáš Pospíši l 
(2001) – motokros

trenéři Tomáš La-
něk, Petr Stupka; 
V y s o č i n a  M X 
Cup 9. místo (kat. 
50 ccm)

H y n e k  R á č e k 
(1996) – fotbal

trenér Libor Deket; 
KP starších žáků

Petr Slabý (1999) 
– hokej

trenér Jan Konečný; 
několikanásobný 
vítěz turnajů př í-
pravek

P a t r i k  S t u p k a 
(2001) – motokros

trenéři Tomáš La-
něk, Petr Stupka; 
V y s o č i n a  M X 
Cup 6. místo (kat. 
50 ccm)

K l á r a  U b r o v á 
(1996) – basketbal

t rené rka Renat a 
Dvořáková; opora 
týmu minižákyň , 
odehrála již několik 
zápasů za tým star-
ších žákyň

Lukáš Vokurka 
(1997) – fotbal

trenér Petr Koláčný; 
KP mladších žáků

Jednotlivci – ka-
tegorie do 15 let 
(ročník narození 

1993–1995)

Jiří Havlíček (1993) 
– atletika

t renérky Zuzana 
Villertová, Markéta 
Vaňková; KP žactva 
v hale 1. místo 60 
přek., KP na dráze 1. 
místo 150 m a 200 m 
přek., MČR žactva 
10. místo 200 m pře-
kážek 

I v a  Z á v i š k o v á 
(1995) – atletika

trenér Vincenc Zá-
viška; KP ml. žactva 
na dráze, 1. místo 
kriket, Evropské dět-
ské atlet. hry 1. mís-
to žákyně kriket

Mart in Perutka 
(1995) – atletika

t renérky Zuzana 
Villertová, Markéta 
Vaňková; KP ml. 
žactva na dráze 1. 
místo 60 m přek., 3. 
místo 150 m, Evrop-
ské dětské atlet. hry 
5. místo skok daleký

J i ř í  P o l a n s k ý 
(1994) – fotbal

trenér Libor Deket; 
KP starších žáků, 
nejlepší střelec sou-
těže po podzimní 
části 32 branek

L u k á š  H o m o l a 
(1993) – fotbal

trenér Jaroslav Ku-
bec; MSD mladšího 
dorostu (brankář)

Adam Komínek 
(1995) – fotbal

trenér Libor Deket; 
KP starších žáků

Ivana Sa lašová 
(1993) – házená

trenér Vincenc Zá-
viška; v ročníku 
2007–2008 opora 
družstva st. žákyň, 
druhá nejlepší střel-
kyně prvoligového 
družstva mladších 
dorostenek, na tur-
najích hraje úspěšně 
již za družstvo žen

Mon i k a K rato -
chvílová (1994) – 
házená

trenér Vincenc Zá-
viška; nejlepší hráč-
ka starších žákyň 
na přebor u ČOS 
a několika dalších 
turnajích, druhá nej-
lepší střelkyně celé 
soutěže mladších 
dorostenek

Jak ub Ju ránek 
(1995) – házená

trenér Martin Janí-
ček; opora družstva 
starších žáků, člen 
krajského výběru 
kraje Vysočina

J a k u b  K u č e r a 
(1995) – hokej

trenér Zbyněk Peká-
rek; nejlepší obránce 
mladších žáků

M i c h a l  V i d l á k 
(1994) – hokej

trenér Miloš Strá-
ňovský; nejlepší 

obránce sta rších 
žáků

V i k t o r  B u r i a n 
(1993) – hokej

trenér Miloš Strá-
ňovský; jeden z ne-
lepších útočníků 
starších žáků

Karolína Bedná-
řová – lyžování; 

trenér Josef Bednář; 
1. místo na mistrov-
ství České republiky 
ve slalomu mlad-
ších žákyň, 4. místo 
v celkovém pořa-
dí mladších žaček 
v republice, ZOM 
– 4, 4, 2, 2. místo 
Fillasprint Cup Sall-
bach Rakousko

Kateřina Čamková 
– lyžování

t r ené r  Vra t i slav 
Čamek; 1. místo 
v celkovém pořa-
dí Lyžařský pohár 
Vysočiny; 15. mís-
to slalom 17. místo 
obří slalom ZOM; 
11. místo Fillasprint 
Cup Sallbach Ra-
kousko 

Karolína Novotná 
– lyžování

trenéři Jiří Novotný, 
Ivo Doležal; 1. místo 
v celkovém pořa-
dí Lyžařský pohár 
Vysočiny, 12. místo 
slalom ZOM

P e t r a  S y s l o v á 
(1994) – basketbal

trenér Daniel Ubr; 
opora týmu žákyň, 
který v letošní sou-
těži ještě neprohrál 
a také už stabilní 
členka týmu do-
rostenek, extrémně 
rychlá, dravá a bo-
jovná hráčka s úžas-
ným tahem na koš, 
hráčka týmu, který 
obsadil v ČM lize 
5. místo

Lucie Nováková 
(1993) – basketbal

trenér Daniel Ubr; 
opora týmu žákyń, 
který v letošní sou-
těži ještě neprohrál 
a také už stabilní 
členka týmu doros-
tenek , neúnavná 
bojovnice, k terá 
nevzdá jediný sou-
boj a velmi rychlá 
hráčka týmu, který 
obsadil v ČM lize 
5. místo.

Jasna Rapušáková 
(1995) – basketbal

trenér Daniel Ubr; 
opora týmu žákyň, 
který v letošní sou-
těži ještě neprohrál 
a také už stabilní 
členka týmu do-
rostenek, výborná 
v obraně, hráčka 
s dobrou st řelou 
i přihrávkou z týmu, 
který obsadil v ČM 
lize 5. místo

Jan Kampas (1993) 
– stolní tenis

t r ené r  V lad i m í r 
Hubl; odehrál něko-
lik zápasů za A tým 
v KP I. třídy, lídr 
týmu C v OP II. tří-
dy mezi velkomezi-
říčskými hráči

Michaela Charvá-
tová (1993)
– handicap sport

trenéři Petr Gott-
lieb, Vít Nekovařík; 
MEZ atletika Brno 
– 1. místo vrh koulí, 
2. místo hod diskem, 
MČR Bílina 1. místo 
vrh koulí a zapsán 
ná rod n í  r ekord , 
2. místo v hodu dis-
kem, podzimní atle-
tika Bílina, 1. místo 
vrh koulí, 1. místo 
hod diskem, závěsné 
kuželky družstev 
Nová Paka 2. místo, 
MČR v dráhových 
kuželkách Liberec 
4. místo, 1. nár. tur-
naj v curlingu Pra-
ha 2. místo, 2. nár. 
turnaj v curlingu 
Brno 2. místo, Vel-
ká cena Trutnova 
v curlingu 3. místo, 
MČR Praha 4. mís-
to, úspěch v České 

reprezentaci cur-
lingu: MEZ turnaj 
Německo Schwen-
nigen 8. místo, MEZ 
Dánsko Kobenhavn 
3. místo, kvalifi ka-
ce na MS v Praze 
4. místo

M a t ě j  U c h y t i l 
(1994) – volejbal

trenér Jan Havliš; 
jeden z nejlepších 
hráčů kraje Vysoči-
na, 3. místo v kraji; 
nastupuje již jako 
ml. žák v kadetské 
extralize

Iveta Zelená (1993) 
– sportovní střelba 
(vzduchová puška, 
malorážka)

t renér  St an islav 
Chylík; krajská stře-
lecká liga – 5. mís-
to (z 11. střelkyň), 
33. místo na MČR 
malorážka vleže, 
celkem nastř ílela 
5 × 1. výkonnost-
ní třídu, 8 × II. VT 
a 2 × III. VT

Jednotlivci – ka-
tegorie do 19 let 
(ročník narození 

1989 – 1992)

P e t r  H o l á n e k 
(1992) – atletika

t renérka Zuzana 
Villertová; KP do-
spělých, 3. místo 
1500 m, mistrovství 
České republiky do-
rostenců, 7. místo 
2000 přek.

Lucie Komínková 
(1991) – páka

trenér Tomáš Mička; 
juniorská mistryně 
republiky nad 60 kg, 
medailové pozice na 
extraligách, podílela 
se na 4. místě na MR 
klubů, 6. místo – ju-
niorské mistrovství 
Evropy – do 70 kg

Filip Urban (1992) 
– páka
trenér Tomáš Mička; 
vítězem dvou extra-
lig – junioři do 75 
kg, podílel se na 4. 
místě na mistrovství 
republiky klubů

Nominace nejlepších sportovců Velkého Meziříčí za rok 2008
Eduard Smejkal 
(1992) – fotbal

trenér Libor Smej-
kal; MSD staršího 
dorostu

Z deněk Večeřa 
(1991) – fotbal

trenér Libor Smej-
kal; MSD staršího 
dorostu

Jaros lav Dufek 
(1989) – fotbal

trenér Jan Fňukal; 
MSD staršího do-
rostu

Denisa Hladíková 
(1991) – házená

trenéři Vincenc Zá-
viška, Stanislav Tva-
růžek; v uplynulém 
sout. ročníku nej-
lepší hráčka druž-
stva ml. dorostenek, 
2008–2009 členka 
základního kádru 
družstva žen – 2. liga

Diana Svobodová 
(1991) – házená

t r ené ř i  Vi ncenc 
Záviška, Stanislav 
Tvarůžek, opora pr-
voligového družstva 
ml. dorostenek, nyní 
členka družstva žen 
– 2. liga

Mart in Kř íbala 
(1990) – házená
trenér Vlastimil Va-
verka; stabilní opo-
ra družstva mužů 
– 2. liga – střední 
spojka, současně 
hostuje v 1. lize st. 
dorostu TJ Sokol 
Nové Veselí

Petr Troščák (1990) 
– hokej

trenér Jiří Poláček; 
nejlepší junior, na-
stupuje za A druž-
stvo, II. liga

Jiří Košut (1991) – 
karate

trenér Martin Ko-
šut; 1. místo v ku-
mite s postupem na 
MČR

Vladimír Hladík 
(1992) – karate

trenér Martin Košut; 
3. místo v kumite

Karolína Čechová 
(1993) – karate

trenér Martin Košut; 
2 × 1. místo v kumi-
te, 2. místo v kumi-
te, 3. místo v kata

Nikola Rapušáková 
(1992) – basketbal

trenér Tomáš Ra-
pušák; opora týmu, 
který bojuje o vítěz-
ství v přeboru jižní 
Moravy, Vysočiny 
a Zlínského kraje; 
výborná podkošová 
hráčka a kapitánka 
týmu dorostenek, 
k ter ý skonč i l  na 
8. místě v ČM lize, 
skvělá střelkyně ze 
střední vzdálenosti 

Z d e n a  K u p s k á 
(1992) – basketbal

trenér Tomáš Ra-
pušák; opora týmu, 
který bojuje o vítěz-
ství v přeboru jižní 
Moravy, Vysočiny 
a Zlínského kraj, 
výborná obranářka 
a skvělá zakončo-
vatelka rychlých 
protiútoků
(Některé fotografi e 
nebyly redakci do-
dány.)

Po dla d y  do d a ly 
sportovní oddíly, 
zpracovala a vyhod-
notila je sportovní 
komise města.

Jednotlivci – 
kategorie do 

12 let bez pořadí 
(ročník narození 
1996 a mladší)



Otto Doležal
– fotbal

d lou hole t ý  h r áč 
a funkcionář, 1982 
– 1989 předseda 
fotbalového klubu, 
v součastné době 
komentátor mistrov-
ských utkání našich 
mužstev na domá-
cím hřišti 

Marek Smejkal – 
karate
zakládající člen od-
dílu (1993), dlouho-
letý úspěšný trenér, 
rozhodčí a funkci-
onář

Petr Zezula
– lyžování

zakladatel klubu ly-
žování a dlouholetý 
aktivní člen, zakla-
datel a stálý instruk-
tor lyžařské školy, 
dlouholetý trenér 
alpského a travního 
lyžování, úspěšný 
pořadatel meziná-
rodních FIS závo-
dů na Fajtově kopci 
v travním lyžování, 
archivář a dokumen-
tarista lyžování, ale 
i jiných sportů ve 
Velkém Meziříčí

František Dvořák 
st. – stolní tenis
přínos velkomezi-
říčskému stolnímu 
tenisu, symbol fy-
zické bezedné stud-
ny, který předává 
zkušenosti mladým 
hráčům, ve svých 
75 letech je stále 
aktivním hráčem 
a nevynechá žádný 
trénink

Tereza Sojková 
(1993) – basketbal

trenér Tomáš Ra-
pušák; opora týmu, 
který bojuje o ví-
tězství v přeboru 
jižní Moravy, Vy-
sočiny a Zlínského 
kraje, velmi rychlá 
a šikovná hráčka 
s výbornou střel-
bou z dlouhé vzdá-
lenosti

Barbora Laňková 
(1991) – motokros

trenéři Tomáš La-
něk, Petr Stupka; 
mistrovství ČR žen 
v motokrosu 1. mís-
to, mezinárodní mi-
strovství Rakouska 
žen v motokrosu 
1. místo

Z d e n ěk  M á l e k 
(1990) – volejbal

trenér Petr Vašíček; 
extraliga juniorů, 
6. místo v ČR, 1. liga 
mužů H. Brod

Jan Kučera (1991) 
– volejbal
trenér Petr Vašíček; 
extraliga kadetů, 8. 
místo v ČR, extrali-
ga juniorů, 6. místo 
v ČR, reprezentace 
kadetů ČR

Vítězslav Trojan 
(1989) – volejbal

trenér Petr Vašíček; 
extraliga juniorů, 
6. místo v ČR

Slávka Kamanová 
(1990) – sportovní 
střelba (vzduchová 
puška, maloráž-
ka)

t renér  St an islav 
Chylík; krajská liga 
v malorážce – 5 
kol – 5 × 1. místo 
(11 střelkyň), KP 
v malorážce (vleže 
i polohovka) 2. mís-
to, MČR malorážka 
vleže 15. (ze 41), 
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účast na MČR ve 
vzduchovce, MČR 
členka krajského 
družstva – 3. místo 
v polohovém závo-
dě, celkem nastřílela 
18 × I. VT, 10 × II. 
VT a 7 × III. VT

Ivana Zelená (1991) 
– sportovní střelba 
(vzduchová puška, 
malorážka)

t renér  St an islav 
Chylík; MČR ma-
lorážka vleže 17. (ze 
41), MČR členka 
krajského družstva 
– 3. místo v po-
lohovém závodě, 
účast na MČR ve 
vzduchovce, český 
pohár talentované 
mládeže v maloráž-
ce: IV. kolo – 4. mís-
to, fi nále – 11. místo, 
celkem nastř ílela 
10 × I. VT, 8 × II. VT 
a 7 × III. VT.

Jednotlivci – ka-
tegorie nad 19 let 
(ročník narození 

1988 a starší) 

Jiří Bradáč (1984) 
– páka
2 × 2. místo na MR, 
podílel se na 4. mís-
tě na MR klubů, 3. 
místo Golem’s hand 
2008 – mu ž i do 
70 kg, (dále reprezen-
tant v boulderingu)

To m á š  M i č k a 
(1986) – páka

2. a 3. místo na MR, 
medailové pozice na 
extraligách, podílel 
se na 4. místě na 
MR klubů, 3. místo 
Golem’s hand 2008 
– muži do 90 kg

Jiří Mejzlík (1985) 
– páka

3. místo na mistrov-
ství republiky, podí-
lel se na 4. místě na 
mistrovství republi-
ky klubů

František Pokorný 
(1983) – fotbal

trenéři Roman Kotol 
a Miroslav Karpí-
šek, Moravskoslez-
ská divize

Jiří Hort (1978) – 
fotbal
trenéři Roman Kotol 
a Miroslav Karpí-
šek, MSD

Z de něk  Mucha 
(1985) – fotbal

trenéři Roman Kotol 
a Miroslav Karpí-
šek, MSD

Jitka Šitková
– lyžování

trenér Zdeněk Šafář; 
1. místo v celkovém 
pořadí českého po-
háru v lyžování – 
krosu, 2× 2.místo 
v německém po-
háru, 1. místo ve 
slovenském poháru 
v lyžování – krosu

Petr Stupka (1976) 
– motokros

trenéři Tomáš La-
něk, Petr Stupka; 
Meteor Cup – pře-
bor jižní Moravy, 
4. místo (kat. Elite), 
Vysočina MX Cup, 
3. místo (kat. MX1)

Jiří Bradáč (1983) 
– motokros

trenéři Tomáš La-
něk, Petr Stupka, 
Vysočina MX Cup, 
5. místo (kat. MX1)

Jan Coufal (1970) – 
handicap sport

trenéři Petr Gott-
lieb, Vít Nekovařík; 
MEZ atletika Brně 
1. místo 100 m vo-
zík, 3. místo v hodu 
oštěpem, Podzimní 
atletika v Teplicích 
1. místo 100 m vo-
zík, závěsné kužel-
ky družstev Nová 
Paka 2. místo, M ČR 
v dráhových ku-
želkách v Liberci 
– 2. místo,1. nár. tur-
naj curlingu Praha 
2. místo, 2. nár. tur-
naj curlingu Brno 
2. místo, Velká cena 

trenér Daniel Ubr; 
vedoucí tým pře-
boru jižní Moravy 
a Vysočiny bez jedi-
né porážky, 5. místo 
v ČM lize starších 
žákyň 2007/2008, 
neúspěšná kvalifi-
kace o 1. ligu

Starší žáci – stolní 
tenis
t renéř i Vladimír 
Hubl, Petr Klíma; 
mlad íc i  bojujíc í 
v OP II. třídy do-
spělých

Mladší žáci – vo-
lejbal
trenér Jan Havliš; 3. 
místo ze 7 družstev

Družstva – ka-
tegorie do 19 let 
(ročník narození 

1989-1992)

Starší dorost – fot-
bal
trenér Libor Smej-
kal; MSD starší do-
rost, jaro 9. místo, 
po podzimní části 
na 7. místě

Mladší dorostenky 
– basketbal
trenér Tomáš Rapu-
šák; vítěz základní 
skupiny přeboru již-
ní Moravy a Vysoči-
ny, účastník fi nálové 
skupiny nejlepších 
4 celků , 8. místo 
v Českomoravské 
lize mladšího doros-
tu 2007/2008

A tým – stolní tenis
(Aleš Řikovský, Petr 
Klíma, Tomáš Klí-
ma, Jan Pokorný); 
t renéř i Vladimír 
Hubl, Petr Klíma; 
družstvo setrváva-
jící již řadu let v KP 
I. třídy

Junioři – volejbal
trenér Petr Vašíček; 
extraliga juniorů 6. 
místo v ČR

Kadeti – volejbal
trenér Petr Vašíček; 
extraliga kadetů 8. 
místo v ČR

Družstva – kate-
gorie nad 19 let 

(ročník narození 
1988 a starší) 

Pákaři – smíšený 
tým – páka
4. místo na MR klu-
bů (tým z podstatné 
části tvoří senioři, 
proto tato katego-
rie)

Muži A – fotbal; 
trenéřiRoman Kotol 
a Miroslav Karpí-
šek; 5. místo v Mo-
ravskoslezské divizi 
– historicky nejlepší 
umístění jakéhoko-
liv fotbalového týmu 
z velkomez. regionu 
v rámci ČR

Muži B – fotbal
trenér Jan Fňukal; 
4. místo v 1. A třídě 
(skup. B), historicky 
nejvyšší umístění B 
týmu FC VM

A družstvo mužů – 
házená
t renér Vlast imi l 

Vaverka; několika-
letá účast ve 2. lize 
mužů , v loňském 
ročníku 6. místo 
vesměs s vlastními 
odchovanci, polo-
vinu družstva tvoří 
věkově starší do-
rostenci

Ženy – SDH Velké 
Meziříčí
t renér  St an islav 
Kratochvíl; 2. místo 
v požárním sportu, 
5. místo v kvalifi-
kaci na Hasičskou 
oly mpiádu 2009 
CTIF podle mezi-
národních pravidel 
(družstvo postoupi-
lo), 2. místo v me-
zinárodní soutěži 
CTIF na Slovensku, 
5. místo v meziná-
rodní soutěži CTIF 
v Rakousku

Handicap curling 
tým
(Jan Coufal, Mi-
chaela Charvátová, 
Bohumír Dvořák, 
Petr Gottlieb); tre-
néři Petr Gottlieb, 
Ví t  N e kov a ř í k ; 
1. národní turnaj 
v curlingu Praha 2. 
místo, 2. národní 
turnaj v curlingu 
Brno 2. místo, Vel-
ká cena Trutnova 
v curlingu 3. místo, 
MČR Praha 4. mís-
to, úspěch v České 
reprezentaci cur-
lingu: MEZturnaj 
Německo Schwen-
nigen 8. místo, MEZ 
Dánsko Kobenhavn 
3. místo, kvalifi ka-
ce na MS v Praze 
4. místo

SDH Lhotky Sport 
tým (Radka Svobo-
dová, Hana Kama-
nová st., Hana Ka-
manová ml., Marti-
na Rolinová, Dana 
Strnadová, Květa 
Skryjová, Marie Šit-
ková); trenér Stani-
slav Kaman; 2. mís-
to Velkopopovický 
kozel Extraliga ČR 
v požárním útoku 

Nejlepší trenér – 
bez pořadí

Tomáš Mička – 
páka

trenér úspěšných ju-
niorských závodní-
ků Lucie Komínko-
vé a Filipa Urbana

Libor Smejkal – 
fotbal

postup se staršími 
žáky do MS žákov-
ské divize v sezoně 
2005/2006, postup 
st. dorostu do Mo-
ravskoslezské do-
rost. divize v sez. 

2006/2007; starší 
doros t  v  sezoně 
2007/2008 celko-
vé 9. místo, starší 
doros t  v  sezoně 
2008/2009 po pod-
zimní části na 7. místě

Vlastimil Vaverka 
– házená
dlouholetý trenér 
družstev TJ Sokol 
ve všech věkových 
kategoriích, v sou-
časné době trénuje 
dorostence a muže. 
Velmi obětavý, há-
zené věnuje velký 
objem volného času 
včetně dovolených, 
trenér 2. třídy.

Vincenc Záviška – 
házená
dlouholetý t renér 
d ívč ích  m ládež-
nických kategorií 
v házené mládeži se 
věnuje od věku mini-
žákyň až do věku do-
rosteneckého. Řadu 
let vede družstvo 
dorostenek v 1. lize, 
organizuje házenou 
i na škole, pořádá 
řadu turnajů všech 
věkových kategorií 
i na krajské úrovni

Stanislav Kaman – 
hasičský sport
S č in nost í  začal 
v SDH Lhotky v roce 
1976, ve své trenér-
ské práci se věnoval 
zejména mládeži, 
dorostu a dodnes že-
nám. Pravidelně se 
svými družstvy do-
sahoval a dosahuje 
dobrých sportovních 
výsledků v okrese 
a k raji ,  uvádíme 
úspěchy na celostát-
ní úrovni. V součas-
né době trenér SDH 
Lhotky Sport. 1981 
– děti – 1. místo mi-
strovství ČSSR hry 
Plamen, 1982 – děti 
– 2. místo M ČSSR 
hry Plamen, 1987 
– ženy – 2. místo 
na Mistrovství ČSR 
v požárním sportu, 
2007 – ženy – 3. mís-
to Velkopopovický 
kozel extraliga ČR 
v požárním útoku, 
2008 – ženy – 2. mís-
to Velkopopovický 
kozel extraliga ČR 
v požárním útoku

Odchovanci

Petr Peňáz (1991) – 
atletika

Sokol Kolín; M ČR 
dorostu, 1. místo 110 
překážky a skok dale-
ký, člen dorostenec-
ké reprezentace ČR

Kamil Běhounek 
(1991) – atletika

trenér Pavel Svo-
boda; Spartak Tře-
bíč, M ČR dorostu 
v hale 6. místo vrh 
koulí, M ČR dorostu 
2. místo vrh koulí, 
člen dorostenecké 
reprezentace ČR, 
mezistátní utkání 
ČR–Maďarsko – 
Slovensko dorosten-
ců a dorostenek

Theodor G ebre 
Selassie (1987) – 
fotbal;

Slova n Libe rec; 
1. Gambrinus liga, 
reprezentant do 21 
let 

M i c h a l  P o l á k 
(1991) – fotbal

1. FC Brno, 1. liga 
staršího dorostu

Anna Gebre Selas-
sie – házená

DH K Zora Olo -
mouc, členka ká-
dru interligového 
teamu Zora, opora 
prvoligové junior-
ky Zora. Ačkoliv je 
věkem dorostenka, 
je členkou doroste-
necké, ale i junior-
ské reprezentace ČR 
v házené

Lukáš Horký
– házená

HC Zubří, mistr re-
publiky s družstvy 
mladšího i staršího 
dorostu, nejlepší 
střelec finálového 
turnaje o titul pře-
borníka ČR, člen 
dorostenecké repre-
zentace ČR, účast-
ník Mistrovství Ev-
ropy 2008

Ondřej Poul – há-
zená

TJ Sokol Nové Ve-
selí, brankář prvo-
ligového družstva 
mladšího dorostu

Pavel Ambrož – 
hokej

HC Rebel Havlíč-
kův Brod, extraliga 
dorostu 

Petr Weis – hokej

HS Třebíč, liga do-
rostu 1. místo

Jan Barák (1989) – 
volejbal

Volleyball.cz Klad-
no; extraliga mužů, 
reprezentace juni-
orů, účastník ME 
v Brně

Zvláštní ocenění

Přemysl Bdinka 
– páka

jeden z průkopní-
ků sportu ve měs-
tě, který se zasadil 
o zasvěcení součas-
né úspěšné generace 
pákařů do základů 
sportu, bývalý tre-
nér a hledač talentů 
používající myšlen-
ku: sportem proti 
sociálně-patologic-
kým jevům

Soutěž pro čtenáře 
Velkomeziříčska

Redakce týdeníku Velkomeziříčsko 
uspořádala u příležitosti vyhlašování 
nejlepších sportovců Velkého Meziříčí 
malou tipovací soutěž pro čtenáře. 
Zkuste si tipnout výsledek letošního 
ročníku, napište svůj tip a pošlete ho 
do redakce obvyklým způsobem, tj. 
normální nebo elektronickou poštou či 
prostřednictvím SMS (kontakty nalez-
nete v tiráži tištěných novin na posled-
ní straně nebo na webových stránkách 
www. velkomeziricsko.cz). Vyberte 
si tedy z každé kategorie sportovce, 
o kterém si myslíte, že letošní ročník 
vyhraje a získá tak ocenění Nejlepší 
sportovec města Velké Meziříčí za 
rok 2008. K rozhodování by vám měly 
pomoci krátké popisky pod fotkami, 
které shrnují nejcennější úspěchy 
nominovaných. Ti čtenáři, kteří se 
shodnou s odbornou porotou, budou 
zařazeni do slosování a výherci budou 
odměněni malým dárkem. Hlasování 
čtenářů končí v pátek 17. dubna ve 
14 hodin, tedy tři hodiny před tím, 
než začne slavnostní vyhlašování 
sportovců v Jupiter clubu. (Informace 
k tématu získáte též na straně 1.)

Iva Horká

Nominace nejlepších sportovců Velkého Meziříčí za rok 2008
Trutnova v curlingu 
3. místo, MČR Pra-
ha 4. místo 

František Malec 
(1965) – handicap 
sport

trenér František Ma-
lec st., Mezinárodní 
M ČR v boccie ka-
tegorie BC 2, Pra-
ha 4. místo, I. liga 
OZP Cupu v boccie 
I. liga, Nová Paka 4. 
místo, M ČR v boc-
cie kategorie BC 
2, I. liga Praha 4. 
místo 

P e t r  G o t t l i e b 
(1966) – handicap 
sport

trenéři Petr Gott-
lieb, Vít Nekovařík; 
MEZ atletika Brno 
3. místo hod diskem, 
podzimní atletika 
Bílina 3. místo hod 
oštěpem, 3. místo 
hod diskem, závěsné 
kuželky družstev 
Nová Paka 2. mís-
to, MČR dráhové 
kuželky Liberec 
1. místo a titul mis-
tr České republiky, 
1. nár. turnaj curlin-
gu Praha 2. místo, 
2. nár. turnaj cur-
lingu Brno 2. místo, 
Velká cena Trutnova 
v curlingu 3. místo, 
MČR Praha 4. mís-
to úspěch v České 
reprezentaci curlin-
gu: MEZ turnaj Ně-
mecko Schwennigen 
8. místo, MEZ Dán-
sko Kobenhavn 3. 
místo, kvalifi kace na 
MS v Praze 4. místo

Družstva – kate-
gorie do 12 let bez 

pořadí (ročník 
narození 1996 

a mladší)

Mladší žáci A – 
fotbal
trenér Petr Koláčný; 
3. místo krajského 
přeboru, po pod-
zimní části na 2. 
místě

Př ípravka (roč . 
1999) – fotbal
trenér Václav Chalu-
pa; 1. místo v okres-
ním přeboru ZR

Družstva – ka-
tegorie do 15 let 
(ročník narození 

1993-1995)

Starší žáci A – fotbal
trenér Libor Deket; 
7. místo v kraj. pře-
boru, po podzimu 
na 1. místě v KP

Starší a mladší žá-
kyně – basketbal
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Výchovný ústav, SŠ a ŠJ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,
vyhlašuje výběrové řízení na:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Požadavky na vzdělání: ÚSO se zaměřením na stravování – SHŠ 
nebo SOU kuchař/ka s maturitou
Předpokládaný nástup 18. 5. 2009
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 6. 5. 2009.

UČITELKU ODBORNÉHO VÝCVIKU
pro učební obor cukrář, cukrářské práce
Požadavky na vzdělání: vyučení v oboru – cukrář, cukrářské práce 
+ maturita + doplňující pedagogické studium pro učitele odborného 
výcviku nebo ÚSO – SHŠ + doplňující pedagogické studium pro 
učitele odborného výcviku;
Předpokládaný nástup 1. 9. 2009
Písemné žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na ředitelství 
ústavu nejpozději do 20. 6. 2009.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

SAUNA RELAX Dům zdraví VM
Tel.: 728 382 202

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

► drobné domácí opravy
► kosení trávy křovinořezem
► pořez a štípání palivového dříví
► montáže nábytku

Zavolejte 739 085 746

Kadeřnictví Jana Zezulová
Po, St, Č, Pá – dle objednání

Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

Většina lidí jí kapra jen o Vánocích, nabízíme jeho nejzdra-
vější maso i o Velikonocích. Žije v přirozeném prostředí 
a živí se jen živočišnou bílkovinou a obilím. Tuk z jeho masa 
rozpouští usazený cholesterol v cévách lidí.

Využijte toho a navštivte sádky Rybářství Velké Meziříčí, a. s.
za Motorpalem na Zelený čtvrtek 
a Velký pátek od 8 do 16 ho-
din.

K prodeji jsou samé velké ryby.

Dům zdraví Velké Meziříčí upozorňuje
Upozorňujeme spoluobčany, že byly rozšířeny ordinační dny na urologické ambulanci.
Nabízíme preventivní prohlídky prostaty a močových cest. Řešení problémů úniku moče ad.

Bližší info na tel. čísle 566 522 442 (kl. 138 – urologie)

Žaluzie, rolety,
lamelové dveře,

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

E-mail: zaluziecaha@seznam.cz

Pozor na fi rmu PROPA 
z Velkého Meziříčí!

– neplnění smluvních závazků,
nedostupnost a mlčení

běžnou praxí!
Vlastní negativní zkušenost!

MUDr. T. Navrátil

25. dubna 2009, 14.30 hodin
Bližší info www. kozlov.cz
Vzorky pálenek odevzdat 
nejpozději do 18. dubna do 

12 hodin.

Hledáte práci?
Zahraniční firma hledá
obchodního zástupce.

NENÍ nutnost
znát cizí jazyky.

Pro bližší informace volejte 
na tel.: 732 439 682.

Česká a. s. s mezinárodní
působnosti př i jme na 
HPP a brigádu 5–6 lidí.

Tel.: 775 383 240.

od švýcarského investora.
Jednička na českém trhu.

Tel.: 775 383 240.

Starosta obce s majitelem pálenice v Kozlově vás srdečně zvou na

KOZLOVSKÝ KOŠT 
PÁLENEK,

který se koná 25. dubna 2009 v objektu pana Rybníčka (původně státní 
statky) v Kozlově (naproti rozcestí do Kozlova – směrovky vás dovedou).
Zahájení ve 14.30 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě.
Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.
Jde o již pátý ročník výstavy. Všechny ročníky byly velmi úspěšné. 
Bližší informace o dřívějších ročnících je možné taky najít na webových 
stránkách obce www. kozlov.cz. Mediálním partnerem je také týdeník 
Velkomeziříčsko.
Výstava má stále větší popularitu, zúčastňuje se stále více vystavovatelů 
(v roce 2008 bylo 78 vzorků) a také je více hostů, a proto neváhejte a zú-
častněte se letos i vy jako vystavovatelé nebo jako hosté. Přijďte ochutnat 
nejlepší pálenky ze širokého kraje!

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

na 2009 do 12 hodin u starosty obce J. Plodka (bytem nádraží – 
tel: 604 809 429) nebo v pálenici u K. Eliáše (tel.: 604 758 947). Vzorky 
označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, popř. 
uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce 
(slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, rynglovice aj.)

3. Přijímají se vzorky s  procentem 
alkoholu maximálně do 55 %.

4. Vystavovatel bude mít vstup na 
košt za poloviční cenu.

5. Vítězné pořadí určí odborné ko-
mise – vyhlášení výsledků bude 
zveřejněno na veřejné výstavě 
pálenek dne 25. dubna.

6. Vítězové obdrží diplom a rovněž 
cenné poháry.                      -pi-

Prodám
■ Brambory sadba, odrůda Adéla, 
Belana, Rosara, 400 Kč/q. Tel.: 
775 418 612.
■ Litá kola na Škodu Felicii, obu-
tá – použité pneu. Cena 2.500 Kč. 
Tel.: 777 321 877.
■ Sazenice jahod, 1 ks/2,50 Kč. 
Tel.: 566 524 369.
■ Kompletní kola na Škodu 
Felicii, 4 ks. Nové gumy Barum-
Brilant. Disky jako nové. Poř. cena 
6.600 Kč, nyní za polovic 3.300 Kč. 
Tel.: 606 723 319.
■ Levně dopěstované rododen-
drony a azalky z Výzkumného 
ústavu z Průhonic. Dále 35 druhů 
velkokvětých jiřin, 1 ks/10 Kč. Tel.: 
728 921 186.
■ Starší cihly (suché, oklepané) 
cca 500 – 1000 ks, 3 Kč/1 ks. 
Starší suché trámy (na přístřeš-
ky) 10×10×400 cm, cca 40 ks, 
100 Kč/1 ks. Dlažební kostky 
10×10 cm, cca 500 ks, 10 Kč/1 ks. 
Betonové dlaždice (na chodníky 
do zahrady) 25×25×3 cm, 80 ks, 
10 Kč/1 ks. Malou kovovou pře-
vodovku na dodělání (na vrátek), 
300 Kč. Tel. mezi 10. a 18. hodinou 
603 561 129.
■ Rozkládací jídelní stůl, spolu 
se 4 židlemi (leštěný mahagon) za 
2.000 Kč. Tel.: 603 706 560.
■ Starší funkční kotel na pevná 
paliva zn. Dakon 24 kW. Cena 
500 Kč. Tel.: 603 879 581.
■ Dětské kolo Autor, 1,5 roku 
staré, původní cena 6.300 Kč, nyní 
3.000 Kč. Tel.: 733 729 510.
■ Vnější plášť na ZETOR 25 K, 
rozměry 90–36, 1 kus. Cena doho-
dou. Tel.: 731 841 227.
■ Konzumní brambory bílé – 
Adéla a červená Laura. Baleno po 
25 kg. Cena 5 Kč/kg. Tel. večer 
566 544 456.
■ Sazenice dubu, 1 ks 6 Kč. Tel.: 
736 784 301, 723 175 433.
■ Na Ford Focus kombi, r. v. 2000, 
nové náhradní díly se slevou – před-
ní nárazník, sadu předních tlumičů, 
rameno, levý přední blatník, levé 
zrcátko vyhřívané el. ovládané, 
levou zadní lampu. Klec na křečka 
nebo andulku 300 Kč, elektromo-
tor 1,5 kW (2HP) 2 850 ot./min 
2.000 Kč. Tel.: 774 570 571.
■ 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.
■  Macešky,  kus 6 Kč.  Tel.: 
737 767 876.
■ Venkovní roletové žaluzie, 
10 ks, zn. Lomax. Nízká cena. Tel.: 
776 074 151.
■ 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.
■ Kolo Favorit – závodnička, dětské 
kolo SOBI 20, hydr. rozvaděč, litino-
vou vanu, el. motor 5,5 kW a 2 900 otá-
ček, stříkačku PS-8. Tel.: 732 724 122.
Koupím
■ Pařák na vaření brambor. Tel.: 
603 780 962.
■ Třídílný naklepávač na kosy 

a srpy a rouby jabloně Titovka 
Usikova. Tel.: 608 273 918.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, ko-
šile, kabáty barvy pískové, zele-
né a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám zahradu na Fajtově 
kopci se zděnou chatkou. Tel.: 
777 824 822.
■ Prodej bytu 3+1 v OV, na ul. 
Mírová ve Vel. Meziř íčí. Tel.: 
777 636 157 Reality Vysočina.
■ Prodám RD ve VM ve vilové 
čtvrti, 5+1 zahrada, vhodný pro 
lékaře, veterináře. Cena dohodou. 
Tel.: 608 030 760.
■ Prodej domu k bydlení i pod-
nikání v centru Křižanova. Tel.: 
777 636 157 Reality Vysočina.
■ Koupím chatu nebo chalupu 
v okolí Vel. Meziříčí. Tel.: 602 521 766.
■ Prodej rod. domu na ul. Vr-
chovecká ve VM. Tel.: 777 636 157 
Reality Vysočina.
■ Prodám byt 2+1 ve VM, ul. Če-
chova, OV, cihlový, 1. podlaží. Nej-
vyšší nabídce. Tel.: 604 337 132.
■ Vyměním st. byt 2+1 za 1+1. Tel. 
v odpoledních hodinách 733 729 510.
■ 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 RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodej zahrady na Fajtově 
kopci ve VM, 130 tis. Kč. Tel.: 
777 636 157 Reality Vysočina.
Pronájem
■ 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 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.
■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 737 840 914.
■ Hledám pronájem garáže. Tel.: 
731 521 949.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Me-
ziříčí. Tel. po 19. hodině 774 399 689.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ Hledám zedníka na pomoc 
na stavbě ve V. Meziříčí. Tel.: 
776 687 791.
■ Doučím vaše dítě z 1.–5. ročníku 
(od 12 do 20 hodin). Zn. Učitelka. 
Tel.: 776 319 525.
Daruji
■ 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.

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

Nepůjde el. proud
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; dne 10. 4. 2009 od 7.30 do 12.00 v Mostištích, část obce 
Mostiště od trafostanice pod hřbitovem podél silnice na V. Meziříčí; dne 
16. 4. 2009 od 7.30 do 13.30 v Martinicích, Martinice cihelna.
Děkujeme za pochopení.                                                                -E.ON-

Autoservis – Pneuservis
UBÁNEK

provádí plnění
KLIMATIZACÍ

již od 500 Kč

tel.: 566 544 266
mobil: 604 755 986, 

737 125 792

více na 
www.autoservisurbanek.cz

Zubní pohotovost
11. 4. MUDr. Miluše Hrašková, 
Studentská 4/1699, Žďár nad Sá-
zavou
12. 4. MUDr. Anna Špárníková, 
Křižanov, zdravotní středisko
Nepřetržitá stomatologická po-
hotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední 
dny od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).

Zdroj: www. i-zdarsko. cz
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

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

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

Český svaz žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o. zvou na

Velikonoční zábava se skupinou

Dne 29. 3. 2009 oslavila
Marie Škárková,
rozená Hedejová
95. narozeniny.
Milá babičko, chtěla bych Ti touto 
cestou poděkovat za to, co pro mne 
děláš a není toho málo. Přeji Ti 
v životě už jenom samou radost, 
štěstí a hlavně zdravíčko.

S úctou a láskou
Tvá vnučka Jana s rodinou

Dne 9. 4. 2009 uplyne 10 let, kdy 
zemřel pan 
Pavel Bednář 
z Velkého Meziříčí. 
Stále vzpomínáme. 

Manželka a dcery s rodinami

Přišel čas žít,
však přišel čas i odejít.
Ty však budeš žít dál
v našich srdcích a vzpomínkách.
Dnes, 8. dubna 2009, si připomíná-
me 4. smutné výročí úmrtí našeho 
milovaného tatínka, tchána, švagra, 
strýce a dědečka, pana 
Josefa Prachaře
z Velkého Meziříčí. 
Za tichou vzpomínku děkuje dcera 

Iveta s rodinou. 

Dne 12. 4. 2009 by se dožil 65 let pan 
Stanislav Kuřátko 
z Laviček. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme p. Vidlákovi za umožnění bruslení našim žákům na zimním 
stadionu ve Velkém Meziříčí a pracovníkům ZS za vstřícnost a ochotu 
kdykoli pomoci.

ZŠ speciální a praktická škola Březejc

Program: pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a klienti Dětského střediska Březejc), zdobení velikonočních per-
níčků (pí Marková), 14 – 17 hodin výroba voňavých přání (SEV 

Ostrůvek), výstava prací
Středa 8. dubna 2009, velký sál Jupiter clubu, otevřeno: 

10 – 18 hodin. Vstupné dobrovolné!!!

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-

KŘIŽANOV 11. 4.

ARBOK • ABI GAIL • DOGA • Nightwish revival • ARAKAIN
20. 6. 2009

11. 4. KD Lhotky

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH

5. ročník

LHOTECKÉ SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ

27. 6. 2009 začátek v 15 hodin
výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

DDM Velké Meziříčí pořádá
letní rekreaci pro rodiče,

prarodiče s dětmi

OSTROV LOŠINJ
v termínu od 27. 7. do 2. 8. 2009

Bližší info a přihlášky do 13. 4. v kanceláři DDM, tel.: 566 522 087.

Člověk si uvědomí význam, sílu a hloubku přátelství zvláště v těžkých 
životních okamžicích. Jen stěží hledáme slova, která by vyjádřila naši 
úctu a vděk všem přátelům a známým, kteří nám podali pomocnou ruku 
v době zákeřné nemoci nám nejbližšího člověka. Děkujeme také všem, 
kteří nám projevili svoji účast ve dnech zármutku. 

Jasna a Marie Mikuláškovy

kavárna v pasáži IMCA

1. – 30. 4. 2009

Pozvánka na

Koná se 22. 4. 2009 v 9 hodin ve zdejší restauraci U Brány. 

Kytičku květin na Tvůj hrob dáme,
s velkou bolestí a úctou
na Tebe vzpomínáme.
Dne 11. dubna uplyne 15 let, kdy 
nás beze slůvka rozloučení opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan
Jaroslav Valenta
z Velkého Meziříčí.

Vzpomíná rodina.

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

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
Pátek 24., sobota 25. v 19.30 hodin
STRÁŽCI – WATCHMEN
Kdo bude strážit strážce?
Napínavé dobrodružství se odehrává v Americe v roce 1985, kde super-
hrdinové v kostýmech jsou běžnou součástí společnosti a kde se Hodiny 
posledního soudu, které sledují napětí mezi USA a Sovětským svazem, 
stále více blíží půlnoci. Když je zavražděn jeden z nich, rozhodne se Rors-
chach, zatracený, ale o to víc odhodlaný strážce, odhalit komplot, který má 
zlikvidovat a zkompromitovat všechny dávné i současné superhrdiny. Dá 
dohromady původní protizločineckou jednotku, což je už jen skupina vy-
sloužilých hrdinů, z nichž pouze jeden má opravdové nadpřirozené schop-
nosti. Rorschach narazí na rozsáhlé a znepokojující spiknutí, jehož kořeny 
vedou k jejich společné minulosti a mohou mít za následek katastrofi ckou 
budoucnost. Jejich úkolem je strážit lidstvo…, ale kdo bude strážit Strážce?
Akční sci-fi  horror Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 161 minut

Nabídka volných míst
v mateřské škole Dobrá Voda

Základní škola a mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace 
nabízí rodičům předškolních dětí několik volných míst v mateřské 
škole v Dobré Vodě.
Informace o škole a kontakty na telefonních číslech 566 543 158, 
733 510 327 nebo na www.skoladobravoda.estranky.cz.

Jiřina Marková, ředitelka školy

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

„ŠUMĚNÍ 2009“
25. – 31. července 2009 Studnice u Nového Města na Moravě

Přihlášky zasílejte do konce května 2009 na adresu Pavla Krejzlová, 
Netín 22, 594 44. Inf.: 737 310 513, 776 077 433  www.sum-merin.cz
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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.

Vstupné: 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

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.

Vstupenky vracejte
na programovém oddělení JC

do konce dubna.
Účinkují: Ivan Mládek, L. Plačková, M. Pitkin a další

Rezervace a prodej vstupenek 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
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
16. 6. přednáška Malíř Oldřich Blažíček Jitka Rousová
23. 6. přednáška Z cest po světě Mgr. Tomáš Fiala

Změna programu vyhrazena!                         www.vgsvm.estranky.cz

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

určeno pro žáky 12 – 15 let
Vstupné: 35 Kč

& Jupiter club Velké Meziříčí,
Náměstí 16/18

Pozvánka na výstavu obrazů 
Heleny Puchýřové:
NÁLADY VYSOČINY
doplněná fi gurální keramikou 
Ladislavy Břečkové 

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.

Sponzoři:
Město Velké Meziříčí,
ORFIDEUS s. r. o.

Otevřeno do 23. 4. 2009
pondělí – pátek
v době 8 – 16 hodin,
neděle 19. dubna 14 – 16 h.

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

Timberlake Wertenbakerová, drama,
překlad: Marie Procházková
Timberlake Wertenbakerová – rodem Američanka, která vyrostla ve 
Francii a žije v Británii – patří k nejúspěšnějším současným anglickým 
autorům.
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!

PLODY
ZEMĚ
Galerie synagoga

do 19. 4. 2009

Výstava prací žáků ZUŠ VM

Z pohádky 
do pohádky 
Výstavní síň městské knihovny 

od 2. do 24. 4. 2009

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, 
proběhlo 18. 2. 2009.

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

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá
v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 9. 4.:
8.00–10.00 návštěva místních stájí, 10.00–12.00 výroba robota (co lze 
vyrobit z krabic), 12.00–13.00 výroba prstýnků z korálků, 13.00–14.00 
orientální tanec (pro děvčata, která ráda tančí), 14.00–16.00 zdobení 
velikonočních vajec (vezměte si s sebou tři vejce uvařená natvrdo)
Za jednorázový poplatek mohou děti navštívit jednu nebo více činností. 
Bližší informace v kanceláři DDM nebo na tel. čísle 566 522 087.

SVĚT POD KŮŽÍ
Galerie dvorek Křižanov do 30. dubna 2009

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na cestopisnou přednášku

Albánie – Stínadla Evropy
ve čtvrtek 16. 4. 2009 od 17.00 v budově střediska Ostrůvek 2, VM

Tuto akci fi nančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
Jana Audy

Zrušeno!
Náhradní termín 4. listopadu
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HÁZENÁ –MLÁDEŽ HANDICAP SPORT CLUB

FOTBAL BORY

FOTBAL – MLÁDEŽSTOLNÍ TENIS ARMWRESTLING

KUŽELKY

Hodnocení stolního tenisu VM 
2008/2009

Dne 28. 3. 2009 se odehrály posled-
ní zápasy v krajských přeborech. 
Naše hlavní cíle pro tuto sezonu 
byly udržení v soutěži a dostateč-
ná příprava C družstva na další 
rok. Bohužel se našim stolním 
tenistům z A družstva nepodařilo 
soutěž zachránit a po 4 letech 
sestupují o třídu níž. Sezona byla 
pro naše hráče velice náročná, po 
půlce se uskutečnil přestup hráče 
Pokorného ze Žďáru, ale i to bylo 
málo k záchraně. Naše A družstvo 
nastupovalo převážně v sestavě: 
Jan Pokorný, Aleš Říkovský, Petr 
Klíma a Tomáš Klíma. Náš sou-
časně nejlepší hráč v tomto roce byl 
Pokorný, který skončil po sezoně 
s krásnými 62,8% úspěšnosti. Hned 
v závěsu byl Říkovský s 61,4%, na 
třetím místě Petr Klíma s 41,2%, 
na čtvrtém místě Tomáš Klíma 
s 16,4% úspěšnosti.
Hráči z B družstva skončili v okres-
ním přeboru v tomto pořadí: Sla-
vomír Šoukal, Radek Buk, Martin 
Buk, František Dvořák, Stanislav 
Kořínek, Ivan Bednář.
V C družstvu byl nejlepší hráč Jan 
Kampas, který skončil v soutěži 
okresního přeboru II. třídy s krás-
nými 51,7% úspěšnosti. Na druhém 
místě skončil Tomáš Zelený a o třetí 
místo se dělí Vít Prachař a David 
Zelený. Pro C družstvo byla sezona 
obzvlášť náročná, jelikož hrálo 
prvním rokem v soutěži okresního 
přeboru II. třídy.
Hlavní úkoly do příští sezony jsou 
jasně dány – postoupit zpět do 
krajského přeboru I. třídy a pokra-
čovat v dokonalosti našich mladých 
stolních tenistů.
Konečné tabulky našich družstev:

Krajský přebor I. třídy
Tabulka soutěže – základní část 

po 22. kole
 1.  Světlá A  22 18 2 2 211:105 60
 2.  Rovečné A  22 16 1 5 204:121 55
 3.  Humpolec A  22 13 5 4 190:142 53
 4.  Třešť A  22 13 2 7 187:139 50
 5.  Nížkov A  22 12 3 7 186:128 49
 6.  Ledeč A  22 10 3 9 166:170 45
 7.  Chotěboř B  22 8 5 9 166:172 43
 8.  TJ Žďár B  22 9 3 10 168:175 43
 9.  Jihlava B  22 9 3 10 168:155 43
10.  Rouchovany A 22 5 2 15 109:199 34

11.  V.Meziřičí A  22 3 1 18 127:199 29
12.  Přibyslav A  22 1 0 21 35:212 24

Okresní přebor I. třídy
Tabulka soutěže – základní část 
po 18. kole
 1.  Sokol Žďár n. S. B 18 14 2 2 210:114 48
 2.  Ostrov n. O. A  18 11 4 3 189:135 44
 3.  Fryšava A  18 12 1 5 193:131 43
 4.  Nížkov C  18 11 1 6 178:146 41
 5.  Velká Bíteš A  18 8 2 8 173:151 36
 6.  Velké Meziříčí B  18 7 3 8 164:160 35
 7.  TJ Žďár n. S. E  18 5 3 10 147:177 31
 8.  Bystřice n. P. B  18 4 4 10 149:175 30
 9.  Nové Město B  18 4 3 11 116:208 29
10.  Velká Bíteš B  18 1 3 14 101:223 23

Okresní přebor II. třídy
Tabulka soutěže – základní část 

po 18. kole
 1.  Lhotky B  18 14 2 2 206:118 48
 2.  Nové Veselí A  17 13 2 2 192:114 45
 3.  Nové Dvory A  18 11 4 3 195:129 44
 4.  Vojnův Městec B  18 10 1 7 171:153 39
 5.  Netín A  18 9 2 7 177:147 38
 6.  Sokol Žďár n. S. C  18 6 3 9 163:161 33
 7.  Oslavice B  18 7 1 10 156:168 33
 8.  Řečice A  18 5 1 12 147:177 29
 9.  Sněžné A  17 3 6 8 144:162 29
10.  Velké Meziříčí C  18 0 0 18 51:273 18

-pk-
Krajský přebor III. třídy, 

21. a 22. kolo
Chmelná B – Oslavice 10:5
Pacov – Oslavice 10:3
Lhotky – H. Brod B  1:10
Lhotky – Chotěboř D  7:10
Konečná tabulka krajského pře-

boru III. třídy
 1. H. Brod B 22 18 2  2 209:114 60
 2. Jemnice 22 16 2  4 198:122 56
 3. Nové Město 22 13 5  4 199:150 53
 4. Panská Lhota 22 14 2  6 181:147 52
 5. Pelhřimov C 22 13 2  7 196:135 50
 6. Pacov 22 12 2  8 179:155 48
 7. Chmelná B 22  9 3 10 163:174 43
 8. TJ Žďár D 22  8 3 11 147:184 41
 9. Chotěboř D 22  8 2 12 160:175 40
10. Lhotky 22  5 2 15 153:194 34
11. Polnička 22  3 1 18 115:204 29
12. Oslavice 22  0 0 22  74:220 22
Oslavice a Polnička sestupují do 
okresního přeboru I. třídy žďárské-
ho okresu.                                -pl-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod B 1:10
Sestava Lhotky: Nevrtal Z. 1, La-
vický, Musil, Chylík
SK Sokol Lhotky A – SK Chotě-
boř D 7:10
Sestava Lhotky: Lavický 3, Nevrtal 
Z. 1,5, Chylík 1,5, Musil 1     -ach-

Extraligová sezona skončila, avšak 
místní pákaři jsou právě v plné 
přípravě na blížící se mistrovství 
republiky, kam se všichni bez 
problému kvalifi kovali. Pojďme si 
tedy přiblížit jednotlivé závodníky, 
jejich sezonní úspěchy a ambice 
na MR.

Tomáš Mička
Zažívá možná doposud nejúspěš-
nější sezonu, když na všech svých 
extraligách skončil nejhůře třetí. Za 
zmínku určitě stojí výsledek z me-
zinárodní soutěže Golemova ruka, 
kde za sebou nechal 20 závodníků 
ze 6 států, v přímém souboji poprvé 
v životě porazil absolutního mistra 
ČR na pravačku Svačinu z Podivína 
a před ním se umístili pouze mistr 
Belgie a mistr Slovenska (zároveň 
světový šampion). Ze své poslední 
extraligy v Podivíně si odvezl 
tučnou kořist, když se mu podařilo 
umístit na stupních vítězů kategorie 
bez rozdílu vah. A jeho ambice na 
MR? „Na pravačku za současné 
konstelace očekávám stříbro, tam 
jsou karty rozdané celkem jasně. 
Ovšem na levou ruku to bude za-
jímavější. Kdyby mi přálo štěstí, 
mohl bych i zvítězit, ale taky bych 
se nemusel podívat na bednu, je to 
tam vyrovnané.“

Filip Urban (viz foto)
Zaznamenal obrovský nárůst vý-
konnosti. Zkrátka, co se týče ext-
raligových soutěží a jeho levé ruky, 
můžeme říct, že kam přijel, tam 

nepoznal porážku. Na Golemově 
ruce zariskoval a zkusil vyšší vá-
hovku, což se mu příliš nevyplatilo 
a pouze si pošramotil pravou ruku. 
To naštěstí nehraje větší roli, pro-
tože tato soutěž nepatří do seriálu 
extralig. Co od sebe očekává na 
MR? „Vzhledem k tomu, že jsem 
na levou ruku v žádné z uplynulých 
extralig nenašel přemožitele, dou-
fám, že si jedu pro vítězství. Pravou 
ruku startovat nebudu kvůli zranění 
z Golemovy ruky.”

Lucie Komínková
Pro Lucku letošní sezona asi určitě 
nebude tak slavná, jako ta poslední, 
ve které získala mistrovský titul a 6. 
místo z ME. Během sezony se sice 
pohybovala převážně na medailo-
vých pozicích, a to hlavně na levou 
ruku (pravačka – zranění zápěstí), 
na Golemově ruce dokonce vybojo-
vala parádní stříbro, ale na poslední 
extralize si bohužel přivodila zraně-
ní loketních vazů na levačce, takže 
se na MR pojede zřejmě jen podívat 
na výkony svých soupeřek. Sama 
k MR říká toto: „Nečekám vůbec 
nic. Kvůli zranění si nedávám žádné 
šance, pořád to bolí.”

Tomáš Komínek
Letos se Tomovi celkem daří, na ex-
traligách bývá na levačku do třetího 
místa. Na pravou ruku mu ovšem 
vystavila stopku zlomenina zápěstí 
z D. Bousova. Ale i tak mu dávají do-
savadní výsledky dobrou šanci pro 
úspěch na MR.  Armwrestling VM

FK Kunovice – FC VM st. dorost 
2:3 (1:2)
Góly: Budzinsky (19.), Koníř (44.), 
E. Smejkal (75.). Rozhodčí: Gloser 
– Kotačka, Uherka. Sestava: Po-
korný – Mucha, Kerouš, Z. Večeřa, 
Nožička – Liška (82. Kaminaras), 
E. Smejkal (92. Dočkal) Budzinsky, 
Kozuň – Denev, Koníř (78. Vítek)
Zápas o šest bodů sehrál v sobotu 
starší dorost na umělé trávě v Ku-
novicích. Hrálo se za velmi pěkného 
počasí slušné utkání s jednou žlutou 
kartou na straně domácích. Náš tým 
zcela ovládl hru v prvním poločase 
a vytvořil si mnoho gólových šancí. 
Využili z nich pouze jednu, a to 
v 19. minutě, kdy parádní střelou 
z 30 m otevřel skóre Budzinský. 
V 21. šel opět sám na branku Koníř, 
ale domácí obránce mu ukopl v po-
slední chvíli míč na roh, z kterého 
padl málem gól po střele Budzinské-
ho. Jak se říká nedáš – dostaneš, tak 
to se vyplnilo v 32. minutě, kdy po 
ztrátě míče na polovině domácích, 
šel rychlý míč za naší obranu a stře-
lou do šibenice soupeř vyrovnal. 
Konečně to vyšlo v 44. minutě, 
kdy se konečně do sítě domácích 
trefi l Koníř a otočil opět vedení na 
naši stranu. V prvním poločase náš 
tým jednoznačně přehrál soupeře 
a zasloužil si větší vedení.
Ve druhém poločase se na naší hře 
nic nezměnilo. Kluci hýřili aktivi-
tou, ale už si nevytvořili tolik gó-
lových šancí. V 68. minutě soupeř 
vyrovnal po chybě a skrumáži po 
rohovém kopu. Kluci měli takovou 
převahu, že chvílemi nepouštěli 
domácí vůbec za polovinu hřiště. 
V 75. minutě vzal odpovědnost 
na sebe E. Smejkal, prokličkoval 
vápnem a technickou střelou k tyči 
dal náš vítězný gól. V 80. minutě 
po přímém kopu Muchy střídající 
Vítek trefil hlavou míč do tyče 
branky. Zápas jsme vyhráli zcela 
zaslouženě, vytvořili jsme si mno-
ho gólových šancí. Výborně kopal 
přímé kopy Mucha, rohové Kozuň 
a z těchto standardek bylo hodně 
živo před brankou domácích.  -sme-

FK Kunovice – FC VM ml. dorost 
1:0 (1:0)
ŽK: domácí 2 ×, Partl. Sestava: 
Liška – Partl, Kubec, Kuřátko, 
Wasserbauer – Miškela, Prudík, 
Denev (58. Jurda), Minařík (45. 
Nožička) – Malec, Polák.
Další zápas, to byla pro nás cesta do 
Kunovic na umělou trávu. Krásné 
počasí, ale vedro k padnutí ještě 
umocněné sálajícím granulátem 
z umělky, to byl další soupeř pro 
obě mužstva. Po opatrném začátku 
z obou stran se hra spíše odehrá-
vala uprostřed hřiště, kde to byl 
boj o každý metr. Pak se začala 
projevovat únava z počasí, a to 
u obou týmů, ale ojedinělé průniky 
k vápnům likvidovaly obranné řady. 
Pak jsme asi ve 25. min. faulovali 
poblíž vápna, Liška si stavěl zeď, 
ale domácí rychle rozehráli a kol-
mou přihrávku za naši obranu do 
vápna pak centrovali na zadní tyč, 
kde skórovali hlavou do odkryté 
branky. Obdržený gól nás hodně 
zmrazil a po dvou minutách asi 
z 30 m na nás poslali jedovatou 
ránu, se kterou si ale Lukáš Liška 
poradil a vyboxoval ji na roh. Pak 
jsme zabrali a několik slibných 
šancí nám sebral brankář domácích 
z kopačky. 
Ve druhém poločasu jsme chtěli mi-
nimálně vyrovnat, a tak kluci plnili 
jasně daný úkol hrát maximálně po 
zemi, protože jejich vysocí soupeři 
nám všechny centry posbírali. Hra 
se hodně zlepšila i po příchodu Rad-
ka Nožičky, který se snažil kolmicí 
najít naše útočníky, ale v soubojích 
na něm byla vidět únava po celém 
zápasu za starší. Domácí pak důraz-
ně bránili a v podstatě nás k ničemu 
nepustili. Sice se vůbec nedostali na 
dostřel k naší brance, ale na druhou 
stranu ani naši moc nezahrozili. 
Několik dobrých střel skončilo 
buď nad, nebo vedle, ale skóre se 
už neměnilo. Kluci druhý poločas 
dřeli a předvedli bojovný fotbal, jen 
v koncovce jsme zklamali. I tak jim 
děkuji, že to nezabalili.      

 -kub-

Jarní část sezony jsme zahájili cel-
kem poklidně – dvě remízy a jedna 
porážka.
Dorost: Hamry – Bory 1:1 (1:1)
Bory vedly brankou V. Chalupy 
z přihrávky L. Ochrany. Domácí 
však do poločasu vyrovnali. Hřiště 
bylo spíš v začáteční úpravě – hr-
bolaté a hrubé.
Jabloňov – Bory B 1:0
Diváků 60, rozhodčí Bártová. Do-
mácí byli po oba poločasy v mírné 
převaze a ve 40.’ dali lehkou branku 
k tyči zblízka. Podobně jsme mohli 

skórovat i my ve druhé půlce, ale 
míč se do branky nedostal.
Vír – Bory A 0:0
Diváků 150. Bory měly i určitou 
pozemní převahu, ale všechny naše 
početné akce skončily bezvýsledně. 
O utkání byl z divácké strany velký 
zájem, protože Bory se tam cení 
a bylo jich skoro více, než bývá 
u nás.
Budeme se těšit na příští, už veliko-
noční víkend, kdy v sobotu zahajuje 
doma béčko s Olším a v neděli ve 
13 hodin hraje doma dorost s Rad. 
Svratkou a áčko potom se Žďárem B.

-ochr-

Pozvánka na 
výroční konferenci Tenisového oddílu
TJ Spartak Velké Meziříčí
místo konání: Restaurace SPIN BAR na ul. Sportovní ve Velkém 
 Meziříčí (u tenisového areálu U Světlé)
termín: pátek dne 17. 4. 2009 v 17 hodin
 od 16.30 hodin budou v místě konání schůze přijímány
 platby členských příspěvků
Účast je podmíněna zaplacením členských příspěvků (částka ve výši 
600 Kč – dospělí a 500 Kč – mládež jako v loňském roce).
Účast na konferenci je umožněna členům, kteří v tomto roce dovrší 
14 let, mladším členům je dovoleno delegovat zástupce. Členům 
do 14 let doporučujeme uhradit členské příspěvky před začátkem 
konference.
Navrhovaný program:
– vyřizování členských záležitostí před začátkem konference – 
členské poplatky, rozvrh na kurtech

– volba pracovních komisí
– zprávy: o činnosti oddílu – J. Malášek
 o hospodaření – L. Lišková
– schválení systému rozdělení tenisových kurtů… včetně diskuze 

k tomuto bodu
– diskuze, různé
– občerstvení, závěr
Pro účely rychlejší a kvalitnější komunikace s členskou základnou 
prosíme členy o zasláním svých e-mailových adres, pokud tuto 
možnost mají, a to na adresu: malasekj_@iol.cz.

K účasti srdečně zve výbor TO
Za výbor předseda oddílu MVDr. Jiří Malášek

Krajský přebor Vysočiny
20. kolo

TJ Spartak Velké Meziříčí A – 
CHJK Jihlava
2642:2575 * 5:3
Baloun V. 486 1:0 378 Zeman M.
Badalík M. 416 1:0 391 Novák L.
Lavický B. 445 0:1 453 Janovský P.
Krejska R. 441 1:0 433 Zabloudil A.
Lavický J. 414 0:1 462 Cháb J. ml.
Korydek F. 440 0:1 458 Cháb J.
Áčko po výborné výkonu porazilo 
lídra tabulky.
KK SCI Jihlava – TJ Spartak 
Velké Meziříčí B
2565:2434 * 6:2
Birnbaum R.  435 1:0 388  Kováč Z.
Chalupa J.  461 1:0 401  Lavický F.
Pospíchal P.  410 0:1 424  Mátl J.
Zeman J.  411 1:0 370  Lavický J.
Matějka M.  416 0:1 445  Víteček M.
Birnbaum S.  432 1:0 406  Starý J.

Béčko po nevýrazném výkonu 
prohrálo v Jihlavě
Krajská soutěž Vysočiny – nad-

stavba 9.–16. místo
TJ Spartak Velké Meziříčí C – TJ 
Spartak Pelhřimov D
1742:1747 * 2:4
Šimek J. 421 0:2 459 Kříž R.
Weiss V. 430 0:2 452 Štefáček J.
Mátl J. 451 1:1 416 Dušovský O.
Lavický A. 440 1:1 420 Kovář V.
Céčko podalo výborný výkon, zahrá-
lo své sezonní maximum, ale soupeř 
byl lepší o pouhých pět kuželek.

Sdružený krajský přebor
dorostu

TJ BOPO Třebíč – TJ Spartak 
Velké Meziříčí
1096:1084 * 2:2
Urubek M. 314 0:1 332 Žák J.
Sedlák M. 345 0:1 366 Dýcha J.
Mokrá H. 437 1:0 386 Šišpela J.
Dorost si překvapivě dovezl bod za 
remízu z Třebíče.                    -sta-

V neděli 29. 3. 2009 proběhl v cur-
lingové hale v pražských Roztylech 
1. národní turnaj vozíčkářů v cur-
lingu.Tohoto turnaje se zúčastnila 
družstva Praha 1, Praha 2, Brno 
1, Brno 2, Velké Meziříčí a Nové 
Město nad Metují. Velké Meziříčí 
nastoupilo v sestavě B. Dvořák, 
M. Charvátová, J. Coufal a skip P. 
Gottlieb. Při rozlosování neměli 
Velkomeziříčští štěstí a byli nalo-
sováni s favority turnaje Prahou 1 
a Novým Městem nad Metují.
V obou zápasech chybělo hrá-
čům z Velkého Meziříčí pověstné 

štěstí a oba zápasy nejtěsnějším 
rozdílem prohráli a v konečném 
součtu bodů sehráli v odpoledních 
hodinách poslední zápas o páté 
místo s družstvem Brno 2. Toto 
utkání bylo jasnou záležitostí pro 
hráče z Velkého Meziříčí, ale po 
skvělém výkonu a druhém místě 
v Trutnově se čekalo lepší umíst-
nění. Dne 4. května budou hrát cur-
leři z Velkého Meziříčí v Brně na 
turnaji Mix Handicap a doufejme, 
že si skvělou hrou vybojují stupně 
vítězů. Mediálním partnerem je 
týdeník Velkomeziříčsko.     -char-

Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 6:10, 
7:16 (3:8), nájezdy 5:13
Po velmi dobrém kolektivním 
výkonu dokázali naši hráči získat 
plný počet bodů. Velmi dobrá 
obrana v čele s brankářem Filipem 
Macounem a rychlé brejky byly nad 
síly domácích.
Hráli: Macoun – Lečbych (2), Ve-
selý (6), Stupka T. (5), Janíček (6), 
Drápela, Svoboda F., Pavliš (4), Fia-
la (1), Holub (2). Trenér Janíček.
Jihomoravská divize starší žáci
Sokol Juliánov – Sokol VM 28:16 
(12:6)
Proti aktuálně druhému celku 
tabulky naši hráči herně nestačili. 
Přímočaré domácí akce a efektivní 
střelba rozhodly o jejich zaslouže-
ném vysokém vítězství. V našem 
kádru přísnější měřítko snesl snad 
jen výkon Petra Horáka.
Hráli: Lečbych – Veselý, Pavliš (5), 
Holub, Fiala, Horák (3), Krátký (4), 
Pospíšil M., Svoboda (2), Juránek 
(2), Pospíšil J. Trenér Janíček.

Mladší žákyně v Pardubicích 
čtvrté

V šestém ročníku Memoriálu Jiřího 
Klinery pořádaném SHK D-P Par-
dubice obsadily v konkurenci deseti 

týmů naše hráčky čtvrtou příčku. 
Po hladkých vítězstvích nad pořá-
dajícím družstvem Pardubic 17:7, 
Žeravicemi 14:7, Astrou Praha 12:3, 
Plzní 18:5, Vršovicemi 7:1, je čekal 
nelehký souboj s B-týmem Kobylis 
9:5. Herně i brankově nad naše síly 
byl pozdější vítěz Havlíčkův Brod 
5:13 a stříbrný celek Kobylis A 7:13. 
V souboji o bronzovou příčku jsme 
nakonec po dramatickém průběhu 
podlehli Zlínu nejtěsnějším rozdí-
lem 12:13.

Pořadí:
 1. Havlíčkův Brod 125:32 16
 2. Kobylisy A  115:50 14
 3. Zlín 101:48 12
 4. Velké Meziříčí  91:78 10
 5. Pardubice  55:67  8
 6. Vršovice  38:93  6
 7. Plzeň  43:80  4
 8. Žeravice  46:83  2
 9. Astra Praha  35:90  2
10. Kobylisy B  31:79  0
Hrály: Sypátková V., Hleba Inna – 
Kratochvílová H. (40), Partlová M. 
(24), Studená K. (10), Sedláčková 
Kl. (10), Matoušková S. (9), Rosová 
T. (4), Kravalová E. (3), Zezulová 
Kr., Koudelová T., Homolová Mi., 
Bačová S. Trenérky O. Kratochví-
lová, E. Partlová.                    -záv-

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí

zve do svých řad
chlapce a děvčata ročníků narození 1998 a mladší.

Pravidelná tréninková činnost probíhá ve sportovní hale Za Svět-
lou každé pondělí a středa 15.00-16.30 hodin.

Přehled umístění:
Soutěž Velké Meziříčí Dolní Bousov Golemova ruka Podivín Lysá n. L.
Tomáš Mička 2., 3. 2., 2. 8., 3. 1., 3., 3./4.
Filip Urban 1., 5./6. 1., 4. 11., 7.  1.
Lucie Komínková 3., 5./6.  2., 4. 2., 2. 3., 3.
Tomáš Komínek 3., 4. 2., 4.  3.  
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SKIKROS MĚSTSKÁ LIGA – HOKEJ

BOCCIA

VOLEJBAL

HÁZENÁ

FOTBAL

BENFIKA

2. liga muži
Sokol Bystřice n. P. – Sokol VM 
B 21:30 (12:13)
Naši hráči se prezentovali dobrým 
vstupem do utkání. Soustředěnou 
obranou a rychlými protiútoky 
navyšovali skóre až do 15. min. 
Následovalo bohužel uspokojení 
a nepřesnosti. Domácí v závěru po-
ločasu neproměnili sedmimetrový 
hod, skóre proto zůstalo o jednu 
branku ve prospěch našich barev.
Druhý poločas byl opět ve znamení 
dobrého výkonu našich hráčů. Hosté 
se již nesoustředili tolik na navyšová-
ní skóre a na hřišti si dovolili zkoušet 
různé herní varianty. Vyzdvihnout 
lze výkon Stanislava Kuchaře. 
V tabulce nám tedy i po druhém 
zápase jarní části patří první místo.
Sokol Brno Juliánov – TJ Sokol 
VM A 6:11 (21:25)
V nedělním odpoledním utkání na 
půdě nepříjemného soupeře jsme 

po třech porážkách konečně čekali 
„povinné“ body. Našim hráčům 
podařil vstup do utkání (9. min. 1:5, 
18. min. 2:9). Dařilo se především 
v obranné fázi. Následovalo určité 
sebeuspokojení a soupeř našeho 
polevení využil. I tak jsme ale prv-
ní půli utkání zakončili nadějným 
brankovým náskokem. V druhé půli 
si naši hráči udržovali dostatečný 
náskok až do 10. minuty. Přestala 
fungovat naše obrana a v útoku naši 
hráči nedokázali najít správný herní 
rytmus. Následovala pětibranková 
šňůra domácích, kteří se tím vrátili 
do zápasu (40. min. 10:16, 46. min. 
15:16). V 50. minutě se soupeři 
dokonce podařilo srovnat (18:18). 
Trenér Vaverka si vzal oddechový 
čas. Po změnách v sestavě a bojov-
ném výkonu se podařilo vstřelit 
několik důležitých branek a soupeře 
ubránit. Po dlouhé době jsme tak 
opět naplno bodovali.
Sestava a branky: Stoklasa, Kotík 
– Chlubna (6), Matušík (4), Kří-

bala Martin (4), Večeřa (3), Necid 
(2), Kříbala Petr (2), Konečný (2), 
Kříbala Pavel (1), Kaštan Jiří (1), 
Živčic. Vaverka.

Divize muži
SK Kuřim B – TJ Sokol VM B 
20:24 (9:7)
Nástup do utkání mělo naše béčko 
horší. Brzy jsme prohrávali 3:0. 
Po „rozkoukání“ našich hráčů ná-
sledoval obrat na 5:3. Opět ovšem 
následoval herní útlum a od 15. 
minuty do konce poločasu se nám 
nepodařilo vstřelit gól. V druhé půli 
jsme se se soupeřem tahali o skóre 
do 50. minuty, kdy se nám podařilo 
brankově odskočit. V zápase se 
dařilo spojkám. Několik důležitých 
branek v závěru se podařilo vstřelit 
z rychlých protiútoků.            -nav-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Poruba 11:29 
(5:13)
Domácí hráčky dokázaly s aktuálně 
čtvrtým celkem prvoligové tabulky 
držet krok pouze úvodní čtvrtho-

MSD sk. D
FC VM – HFK Třebíč 0:3 (0:1)
Střelci: Pospíchal 2 (2., 56.), Cupák 
(61.). Rozhodčí: Pojezný – Hitzger, 
Kurka, ž. k. Průša (62.) – Kopeček 
(60.), č. k. Průša (D 65.). Diváci 
520. Sestava FC VM: Invald – Z. 
Mucha, Klusák (64. Berka), Brych-
ta, J. Krejčí – Dufek (71. Souček), 
Pokorný, Průša, L. Němec, Loup 
(46. Kratochvíl) – Durda . HFK – 
Beer – Brabenec (73. Křivánek), 
Cupák, Dvořák, Vejmelka – Duraj-
ka, Kopeček, Koníř (67. Václavek), 
Smažil – Karásek, Pospíchal (79. 
M. Řezáč).
Úvod zápasu se domácím nezdařil. 
Po počátečním výpadu do šestnáct-
ky soupeře faulovali u postranní 
čáry na vlastní půlce a Třebíč už 
ve druhé min. měla výhodu trest-
ného kopu. K ostrému točenému 
míči se ve vápně dostal nejdříve 
nikým neatakován kanonýr HFK 
Pospíchal a hlavou zajistil hostům 
vedení. Velmez měl dost času na 
adekvátní odpověď, ale úvodní 
sprcha byla studená a Velmez se 
rozjížděl příliš těžkopádně. Tomu 
odpovídá i další hrubka domácí 
obrany na konci první čvrthodiny, 
po níž osamocený Pospíchal sice 
přehodil vybíhajícího Invalda, ale 
branku netrefi l. V boji o střed hřiš-
tě domácí ztratili řadu důležitých 
míčů a ty, co šly do stran, kýžené 
ovoce nepřinesly. Do první gólové 
šance se tak Velmez dostal až v 36. 
min. Po akci Dufka a prodloužení 
Němce se sám na malém vápně ocitl 
Loup, jenže polovysoký míč poslal 

nad. O minutu později tvrdě vypálil 
Durda, Beer stačil jeho střelu jen 
vyrazit, ale červený dres domácích 
nikde poblíž nebyl. Na následující 
míč z rohu Pokorný i když jen o píď 
nedoskočil a do druhého dějství šli 
hosté s jednobrankovým náskokem. 
V 50. sice Kratochvíl vybojoval 
roh, ale k přímému ohrožení Beera 
se domácí nedostali. Krátce nato 
nezafungovala obrana Velmezu, jak 
měla, a kdo jiný než Pospíchal vede-
ní HFK bez problémů zdvojnásobil. 
Akcie Velmezu povážlivě poklesly, 
ale pořád se s výsledkem dalo něco 
dělat. O výsledku rozhodla opět 
standardní situace z 61., v níž Invald 
první střelu vyrazil, jenže domácí 
trestuhodně nechali svého brankáře 
na holičkách a hned dva útočníci 
Třebíče před ním už věděli, jak do-
pravit míč do sítě+ potřetí. Krátce 
nato byl vyloučen Průša a Meziříčš-
tí přes všechnu snahu nedokázali 
výsledek ani zkorigovat.
Příští utkání, věřme, že už o body, 
sehraje Velmez tentokrát v sobotu 
11. 4. v 15.30 v Otrokovicích.

-ber-
 1. Šardice 19 13 3 3 36:13 42
 2. Líšeň 19 13 2 4 39:16 41
 3. Hulín 19 10 6 3 32:14 36
 4. Třebíč 18 10 5 3 25:12 35
 5. Vyškov 19 10 4 5 29:21 34
 6. Žďár n. Sáz. 18 8 5 5 36:30 29
 7. Konice 19 8 3 8 29:34 27
 8. Rousínov 19 7 4 8 21:24 25
 9. Boskovice 18 7 4 7 22:29 25
10. Vikt. Otrokovice 19 6 4 9 28:26 22
11. Velké Meziříčí 19 7 1 11 24:35 22
12. Protivanov 18 6 2 10 17:21 20
13. Ždírec 18 4 3 11 16:31 15
14. Rájec-Jestřebí 18 3 5 10 15:30 14
15. Napajedla 18 2 7 9 17:32 13
16. Mohelnice 18 3 4 11 17:35 13

Velkomeziříčské divizní mužstvo 
fotbalistů trénuje Roman Kotol 
se dvěma novými asistenty. Jeho 
kolega Miroslav Karpíšek totiž své 
působení v klubu ukončil minulý 
týden v pondělí. Smlouvu přitom 
měli oba trenéři do léta. „Vytvořil 
se nedobrý vztah mezi ním a hráči. 
Sám se proto rozhodl odejít. Druhý 
trenér Roman Kotol si vzal čas na 
rozmyšlenou do pátku. Rozhodl 
se, že zůstane,“ popsal situaci 
místopředseda FC Velké Meziříčí 
Radovan Necid s tím, že si Kotol 
vybral dva asistenty – nehrajícího 
Kamila Krejčího a hrajícího Kamila 
Průšu.
Samotný Miroslav Karpíšek svůj 
odchod z pozice trenéra FC Velké 
Meziříčí po roce a půl svého pů-
sobení komentoval slovy: „Došlo 
k nemilé komunikační přestřelce 
mezi mnou a skupinou hráčů. 

Nelíbilo se mi, že svoje požadavky 
prezentují touto formou. Oslovil 
jsem tedy vedení, do jaké míry mohu 
očekávat podporu z jejich strany, 
a tu jsem necítil. Mrzí mě to, protože 
oddíl je zdravý, jsou v něm dobří 
lidé a zažili jsme i úspěšné chvilky. 
Ale tohle nějakým způsobem grado-
valo, dál to nemělo smysl.“   -mrs-

Miroslav Karpíšek opustil post 
trenéra áčka

dinu (4:6). Ostatní průběh pak byl 
zcela v režii soupeřek. I když naše 
hráčky bojovaly, jejich útočné akce 
postrádaly vůdčí osobnost, přesnost 
a zejména nápaditost. V řadě pří-
padů pak řada naivních přihrávek 
končila v rukou Ostravských a ná-
sledně po rychlých brejcích i v naší 
brance. Po změně stran pokračoval 
soupeř v dobře organizované hře, 
když důraznou obranou a pestrou 
útočnou hrou jasně přehrával zou-
falé snahy našich. První branka do-
mácího týmu byla zaznamenána ve 
druhém poločase až ve 45. minutě 
(6:22), což také jasně vyjadřovalo 
nadvládu fyzických sil a herních 
dovedností hráček Poruby na hrací 
ploše. Vítězné družstvo pak utkání 
dohrávalo v tréninkovém tempu. 
7m-hody 4/3:3/1, vyloučení 2:1.
Hrály: Babáčková – Salašová (5/1), 
Hammerová P. (2), Necidová S. (2), 
Závišková I.(1), Bártová (1), Svobo-
dová. Rousová, Necidová Kr. Tre-
néři ing. Záviška, Vidláková.   -záv-

Poslední závody letošní skikrosové 
sezony, kterých se zúčastnila Jitka 
Šitková, se jely na Horních Míseč-
kách v Krkonoších 3.–4. 4. a byly 
to dva závody evropského poháru, 
z nichž ten sobotní byl zároveň mis-
trovstvím České republiky. Za krás-
ného takřka letního počasí pořada-
telé opět připravili velice náročnou, 
ale kvalitní trať s mnoha skoky. 
Jitka v pátečním závodě po drobné 
kolizi se soupeřkou v semifi nálové 
rozjížďce skončila na 7. místě, 
a tak si chtěla vylepšit v sobotu své 

umístění. To se nakonec podařilo. 
Jitka se po velice vyrovnaných a ví-
tězných rozjížďkách probojovala až 
do fi nále, kde skončila na 2. místě 
za závodnicí z Velké Británie, která 
se nezapočítávala do českého mis-
trovství, tím získala Jitka Šitková 
titul mistryně České republiky. Po 
2. místě v celkovém pořadí Čes-
kého poháru, je titul mistryně ČR 
krásným završením letošní sezony 
a především motivací na obhajobu 
v příštím roce. Poděkování patří 
všem, kteří Jitce v letošní sezoně 
pomáhali a umožnili tak dosažení 
těchto skvělých výsledků.        -id-

Ach, ty Budějovice
Minulý víkend v Praze rozhodl 
o tom, že naši junioři nebudou hrát 
o medaile, neboť podlehli vítězi 
skupiny A, ČZU Praha a tak je če-
kal boj o páté až osmé místo. Jejich 
prvním soupeřem byl druhý celek 
skupiny A, z Českých Budějovic, 
mužstvo, se kterým se nám v po-
sledních létech příliš nedaří. Toto 
kolo, na rozdíl od toho prvního, 
nejdůležitějšího, se již hraje tradič-
ně, na tři vítězná utkání, klukům se 
však bohužel opět nepodařilo sou-
peře zaskočit a vytvořit si na půdě 
soupeře lepší výchozí podmínky.
Jihostroj České Budějovice – Sp. 
VM 3:1 (18, – 23, 12, 18) a 3:1 (31, 
– 19, 22, 21)
V prvním klání naši hráči s výjim-
kou druhého setu soupeře příliš 
nepotrápili, zato druhý zápas byl 

obrovskou bitvou. I když matema-
ticky a statisticky skončila stejně 
jako první, naše želízka naznačila, 
že se ještě v domácím prostředí 
poperou o postup. Bude to určitě 
těžké, ale ne nemožné.
Petr Juda komentoval výkon na-
šich hráčů lakonicky: „Soupeř 
hrál dobře, my o trochu hůř než 
v Praze, z přemíry snahy místy až 
křečovitě.“
Odveta se hraje již za týden v so-
botu. První zápas začíná v 10.00, 
v případě vítězství našich barev pak 
série pokračuje ve 14.00 hodin.
Hráli: Šimek, Málek, Kameník, 
Kučera, Trojan, Vrána, Kliment, 
Žikeš, Dvořák, Veselý
Ostatní výsledky: o fi nále
Brno – Dukla Liberec 3:0, 3:0
Praha – Ústí n. Labem 3:2, 1:3
O páté místo
Příbram – N. Jičín 3:0, 3:2

-kon-

Extraliga – konečné pořadí
1. Technické služby VM
2. Březka Stanoviště
3. HC Bory
4. Omega VB
5. Agromotor VM
6. Sanborn VM
7. Eurobagging VM
8. Horní Heřmanice
9. SK Lavičky
10. NHÚ Balinka VM
11. SK Building VM
12. SK Vídeň
I. liga – 10. kolo nadstavbová část 
– konečné umístění
Do extraligy postupují hráči SK 
Afcon Kunšovec VM a Opel Dob-
rovolný VM.
Skupina o postup (1.–5. místo)

Opel Dobrovolný VM – HC Lhot-
ky 7:1

Weber 5, Dohnal, Novák – Po-
spíšil
SK Afcon Kunšovec VM – HFC 
Dráhy VM 4:2
Pyrochta 3, Klapal – Fischer, Ivančík
 1. SK Afcon Kunšovec VM 8 7 0 1 51:28 14
 2. Opel Dobrovolný VM 8 6 1 1 49:26 13
 3. HC Lhotky 8 4 1 3 25:31  9
 4. Farma Měřín 8 2 0 6 27:41  4
 5. HFC Dráhy VM 8 0 0 8 12.37  0

Skupina o 6.–10. místo
SPL Radostín n. Osl. – HC Ta-
sov 7:2
Láznička 2, Pešek 2, Krejčí, Váša 
A. st., Váša A. ml. – Švec, Páral
 6. Stránecká Zhoř 8 5 1 2 36:19 11
 7. SPL Radostín nad Osl. 8 4 2 2 27:16 10
 8. River VM 8 4 0 4 29:26  8
 9. HC Pikárec 8 3 1 4 21:35  7
10. HC Tasov 8 2 0 6 22:39  4

-fan-

Vstup březejckých druholigových 
boccistů do roku 2009 byl nadmíru 
úspěšný.
Druhou ligu republikové soutěže 
OZP CUP v boccie hrají z TJ DS 
Březejc celkem tři boccisté – Rosťa 
Štursa, Maruška Folvarská a Zuzana 
Švecová. Z prvního turnaje sezony, 
pořádaného v Krupce u Teplic, při-
vezli diplomy za umístění do 3. mís-
ta dva ze tří zúčastněných hráčů!
V kategorii BC 1 (hráči schopni 
samostatného odhodu s nárokem 
na asistenta na podávání míčků) 
byl tím šťastným boccistou Ros-
tislav Štursa, který se díky svým 

zdařilým odhodům a troše štěstí 
probojoval až do fi nále. Tam už měl 
však málo sil a prohrál s Ivanou Mi-
kulcovou z SKK Brno. I tak je jeho 
2. místo úžasné a nečekané.
V kategorii BC 3 (hráči neschop-
ni samostatného odhodu hrající 
s asistentem a rampou) se pot řinul 
proudem, neb zápasy byly velmi vy-
rovnané a dramatické. 3. místo Zu-
zany Švecové je tedy velmi cenné. 
Je to hezké vyšlápnutí do letošního 
boccistického roku, a Zuzka, jejímž 
snem je postup do 1. ligy, pilně 
trénuje, aby výkon zopakovala i na 
podzim při druhém a závěrečném 
turnaji druholigových boccistů 
ČR.                                     -md-

FC VM B – FC Budišov – Nára-
meč 3:1 (2:1)
Střelci: 14. Beran, 36. Kružík, 
55. Střecha – 7. Nováček. Sestava 
domácích: Kučera – Netolický (60. 
Invald D.), Kružík, Střecha, Halá-
mek – Berka (65. Jedlička), Souček, 
Hort, Kafka (85. Smejkal L.) – Be-
ran, Trnka. Rozhodčí: Beseda
Domácí začali v regionálním mi-
niderby aktivně a od počátku měli 
snahu prezentovat se nátlakovou 
hrou založenou na kombinaci. 
Budišov, koučovaný kapitánem 
velkomeziříčského A-týmu Prů-
šou, odpověděl perfektně orga-
nizovaným defenzivním blokem, 
s osamoceným Nováčkem (vedle 
něj nastoupili za hosty další čtyři 
hráči, kteří v minulosti oblékali 
velkomeziříčský dres) číhajícím 
na hrotu. Budišovský kanonýr se 
dočkal mnohem dříve, než kdokoliv 
z přítomných předpokládal, v 7. 
minutě totiž při rutinním postup-
ném útoku domácích dostal pár 
metrů před šestnáctkou „namazá-
no“ z velkomeziříčských kopaček 
prakticky do ideální pozice a hráč 
jeho formátu si v takovýchto si-
tuacích ví rady – Kučeru propálil 
neomylně k tyči 0:1. Běžela 7. mi-
nuta a reminiscence na odpolední 
představení A-mužstva se nabízela. 
Jenže Benfi ka ukázala svoji velkou 
semknutost a vnitřní sílu – nejdříve 

předvedla pár pěkných kombinač-
ních akcí, a pak už ve 14. minutě 
odcentroval od postranní čáry 
Berka, ve velkém čtverci se před-
pisově pověsil do vzduchu Beran 
a vyrovnal. Domácí, povzbuzeni 
úspěchem, tlačili dál, hosté vyráželi 
do kontrů, nejblíže gólové šanci měl 
asi J. Dvořák a následně i Nováček, 
ale domácí obránci vždy dokázali 
nebezpečí zažehnat. Postupně si 
Benfi ka vytvořila soustavný tlak, 
z něhož nakonec ve 36. minutě 
rezultovala vedoucí branka po 
pumelici Kružíka, jemuž odražený 
míč nezištně přiťukl velmi dobře 
hrající Souček.
Po přestávce se obraz hry nezměnil, 
naopak po standardní situaci v 55. 
minutě se prosadil hlavou Střecha 
a dal velkomeziříčským barvám 
klid znamenající dvougólové vede-
ní. Pravda, někdy bylo toho klidu až 
příliš a po některých zdlouhavých 
a bohorovných rozehrávkách se po 
přestávce aktivněji presující hosté 
už, už dostávali do brejku. Vše se 
ale podařilo včas (někdy i s trochou 
štěstí) uhasit a utkání se postupně 
už jenom dohrávalo, k čemuž 
přispěli jistými a spolehlivými 
výkony i všichni střídající domácí 
hráči. Hosté předvedli na Tržišti 
sice sympatický snaživý výkon, na 
semknutou a pozitivně naladěnou 
Benfi ku, dirigovanou ostřílenými 
Hortem a Kružíkem to ale prostě 
nestačilo.                                 -kre-

Zleva R. Štursa, Z. Švecová.                                                     Foto: -md-

Foto: archiv Velkomeziříčska

Mistryně ČR Jitka Šitková.                                                        Foto: -id-


