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CO VÁS ČEKÁ

UVNITŘ LISTU

Ing. Ladislav Molnár ZAHRADNICTVÍ
ZAHRADNÍ CENTRUM V BUDIŠOVĚ (vedle zámku)

• rododendrony, azalky, 
• zakrslé jehličnany, převislé dřeviny
• skalničky, trvalky, okrasné trávy
• popínavé rostliny
• dřeviny na živé ploty
otevřeno Po – Pá 9 – 17, So 8 – 12 hodin
tel. 568 875 403, 736 484 434

(směr přehrada,1. odbočka vlevo)
Nabízíme okrasné dřeviny, trvalky, 
skalničky, balkonové rostliny.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17
 Pá 8–12, 13–18
Vídeň 91, e-mail: v.rozmarinova@seznam.cz

DNES 
ROZŠÍŘENÉ
VYDÁNÍ
s fotogalerií
měsíce dubna
Více strana 6 a 7

a KAM!
Pálení čarodějnic

Starý zvyk, který měl lidi
chránit před zlými silami.
Na vyvýšených místech se 
pálily ohně na ochranu před
čarodějnicemi.
Více strana 10

Uzavírka 
silnice… 
Od 1. 5. bude uzavřena 
silnice na Třebíč
Více strana 1 a 3

…a náměstí
2. 5. bude uzavřeno velko-
meziříčské 
náměstí od 12 hodin do 1 
hodiny po půlnoci.
Probíhá hasičský sportovní 
den od 14 hodin.
Více strana 12 

Prohlídka věže
Během soutěže hasičů si mů-
žete prohlédnout město z věže 
kostela. Bude otevřena.

Rozhovor 
s herečkou
Janou 
Hlaváčovou
Více strana 3
Připravila Iva Horká

Foto: Martina Strnadová

Výstavba protihlukové stěny nad městem směrem 
na východ bude zahájena již v květnu. Její délka bude 
jeden kilometr a čtyři sta metrů, v kilometrech 145,530-
146,900. Dva měsíce nato začne i rekonstrukce mostu 
D1 u sjezdu z dálnice Velké Meziříčí – východ. V sou-
vislosti s tím řidiči jedoucí kolem Velkého Meziříčí po 
D1 musí počítat s uzavírkami. 

„Dle informace ředitelství silnic a dálnic bude 
uzavírka probíhat v několika etapách,“ uvedl starosta 
František Bradáč. První bude zahájena již 4. května 
a potrvá do 6. června 2009. Doprava v pravém jízdním 
pásu kolem pracovního místa bude vedena dvěma jízd-
ními pruhy, které budou zúžené. Levý jízdní pás zůsta-
ne bez omezení. Druhá fáze bude následovat hned od 
7. června do 5. září. To se již k výstavbě protihlukové 
stěny přidají i práce na opravě mostu. Doprava kolem 
pracovního místa bude vedena opět dvěma zúženými 
jízdními pruhy pravého pásu. Oba však budou následně 
převedeny do protisměru, po třech stech metrech se 

jeden z nich vrátí zpět, další až po padesáti metrech. 
Dva jízdní pruhy v obou směrech však zůstanou opět 
zachovány. Třetí fáze prací bude probíhat od 6. září 
do 24. října, a to opět pouze na protihlukové stěně. 
Dopravní omezení budou stejná, jako v případě první 
fáze. Konec všech dopravních omezení nastane až 
v listopadu. Od 25. října do 8. listopadu bude probíhat 
poslední fáze prací – stavba portálu. V pravém i levém 
jízdním pásu budou dva pomocné jízdní pruhy. 

„Naštěstí během stavby protihlukové stěny i při re-
konstrukci mostu zůstanou zachovány vždy dva jízdní 
pruhy v jednom směru. To je pro nás důležité. Je tak 
předpoklad, že řidiči nebudou sjíždět k nám do města,“ 
připomíná František Bradáč. Navíc případné vedení 
objízdné trasy přes Velké Meziříčí vylučuje havarijní 
stav mostu na Karlově, na komunikaci 602, který kraj 
Vysočina plánuje ještě letos opravovat. I tak však nelze 
zcela zamezit tomu, aby někteří jednotliví řidiči do 
Velkého Meziříčí nesjížděli.        Martina Strnadová

Stavba protihlukové stěny
s první uzavírkou začne již v květnu

Od prvního května letošního ro-
ku, tedy již od tohoto pátku, začíná 
úplná uzavírka silnice u Oslavičky 
ve směru na Třebíč. Důvodem 

Do Třebíče povede objížďka

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie
Velké Meziříčí

U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel. 566 522 837
aramis@hotelskola.cz

www.hotelskola.cz

Program
PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ

STUDENTŮ ŠKOLY
slavnostní tabule, odbytová střediska,

slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP CLASSIC

barmanská soutěž v kategorii Junior
UKAŽ, CO UMÍŠ

cukrářská soutěž v kategorii Junior
CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR

barmanská soutěž v kategorii Junior
BĚH ČÍŠNÍKŮ

tradiční sportovní soutěž družstev
PREZENTACE FIREM SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ

STEAKOVANÁ S NOWACEM
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

pozvánka k návštěvě Itálie
PREZENTACE, BESEDA A AUTOGRAMIÁDA

BÁRY ŠTĚPÁNOVÉ
ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ 

DOPROVODNÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM
módní přehlídka

Výstavba mostu přes železniční trať a silnici II/360 je důvodem úplného zavření 
zmíněné vozovky – na snímku. Úsek se musí objíždět.                Foto: Iva Horká

Velkomeziříčské technické služby vyúčtovaly 
provoz sportovišť ve městě, jež spravují. Výsledná 
čísla ukázala ztrátu jak v případě koupaliště, ta činí 
371 tisíc korun, tak na zimním stadionu, kde je to 766 
tisíc korun. Zatímco u koupaliště je hlavním důvodem 
výrazně nižší návštěvnost, u zimního stadionu je 
příčina ztráty jinde. „Využitelnost zimního stadionu 
je vysoká, ale největší podíl na ztrátě má spotřeba 
elektrické energie na mražení ledu,“ uvedl starosta 
města František Bradáč. Ve srovnání s rokem 2005 
platba za spotřebu elektrické energie na zimním sta-
dionu narostla dvojnásobně. „Jednak je to způsobeno 
prodloužením sezony ze šesti měsíců na osm – bruslí se 
už od srpna až do března–, ale také došlo ke zdražení 
elektřiny. Oproti 673 tisícům korun v roce 2005 nyní 
zaplatíme už 1 milion 376 tisíc korun,“ vysvětlil ředitel 
technických služeb Jaroslav Mynář. 

Koupaliště zaznamenalo nižší návštěvnost v posled-
ních dvou letech. Zájemce samozřejmě ovlivňuje nej-
více počasí. Podle ředitele Mynáře však má svůj podíl 
i přibývající počet lidí, kteří mají doma na zahradě svůj 
vlastní bazén. Vloni tak na koupaliště přišla polovina 

návštěvníků, tedy 16 tisíc, než před dvěma lety. To 
v roce 2006 čerstvě zrekonstruované koupaliště a navíc 
s tobogánem přilákalo na 32 tisíc osob. Ale ani sezona 
s atraktivními novinkami nepředčila rok 2003, kdy 
bylo mimořádné léto a slunečné a teplé dny přitáhly 
k bazénům koupaliště 42 tisíc lidí. Oproti tomu vůbec 
nejslabší čtrnáctitisícová návštěvnost za posledních šest 
let byla v roce 2005. „Už jsme zvažovali i přihřívání 
vody nějakými kolektory,“ podotkl starosta Bradáč. Ale 
zkušenosti z jiných koupališť, kde tento způsob zavedli, 
neukazují žádoucí výsledný efekt. Prostě, když nesvítí 
sluníčko, lidi nepřiláká ani teplá voda.

Zatímco počasí ovlivnit nelze, s náklady na elek-
trickou energii to Velkomeziříčští hodlají zkusit. A to 
nejen na zimním stadionu. „Chceme zavést opatření 
týkající se všech odběrných míst města, včetně našich 
příspěvkových organizací i veřejného osvětlení, a elek-
trickou energii na příští rok nakoupit na burze,“ dodal 
František Bradáč. Ač je současná situace nejistá, fi xace 
ceny elektřiny na celý rok by městu mohla přinést 
úspory až v desítkách procent.

Martina Strnadová

jsou práce na stavbě mostu přes 
železniční trať, které probíhají ve 
druhé etapě výstavby obchvatu 
obce Oslavička.

Až do 15. 6. 2009 bude zcela 
uzavřen kilometrový úsek silnice 
č. II/360 před Oslavičkou, a to od 
křižovatky se silnicí č. III/36055 

ve směru na Baliny, po 
křižovatku se silnicí čís-
lo III/36065, směr Rohy, 
a s místní komunikací ve 
směru na Nový Telečkov. 

Objízdné trasy budou ve-
deny ve třech směrech – přes 
Uhřínov, Tasov a Velkou 
Bíteš, směr Náměšť nad 
Oslavou. Délka objížděk 
je 14, 24 a 48 kilometrů. 
Autobusy budou z výchozí 
stanice vyjíždět dle jízdní-
ho řádu. Do cílové stanice 
však přijedou se zpožděním. 
Druhá uzavírka výše uvede-
ného úseku na řidiče čeká od 
sedmého do dvacátého září 
letošního roku.

Iva Horká
(Objízdné trasy najdete 

na straně 3.)

Provoz sportovišť prodražuje 
elektřina i nižší návštěvnost

Jedna z prvních poutí na Velkomeziříčsku proběhla již tradičně na svá-
tek svatého Marka v Mostištích uplynulý víkend. Ač i náš region sužoval 
v neděli silný vítr, poutníky to neodradilo a vydali se na atrakce. S těmi do 
obce přijel Lunapark Vysočina pod vedením Františka Hubeného. Paleta 
pouťových atrakcí byla pestrá, ceny vstupenek však mnohdy poněkud 
vysoké. Zatímco jedna jízda například na labutích (viz snímek) stála před 
deseti lety 10 korun, nyní už to bylo třikrát tolik. „Naše ceny se odvíjí od 
poplatků, které platíme za pronájem pozemků,“ vysvětlila Anna Hubená. 
To potvrdil i zástupce Sportovního klubu (SK) Mostiště, který pozemky 
pronajímá a s provozovateli má smlouvu. V ní je uvedeno, kolik zaplatí 
a kolik budou stát jednotlivé atrakce. „Třeba letos jsme požadovali, aby 
houpačky pro malé děti nestály 30 korun, ale jen 20, na čemž jsme se 
domluvili,“ uvedl J. Kovář ze sportovního klubu, „stejně tak jsme ochotni 
zohlednit cenu pronájmu v případě špatného počasí.“ Všechny vytěžené 
peníze pak SK dává na obnovu sportovního areálu v obci.

Text a foto: Iva Horká

Začínají poutě
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OKÉNKO RADNICE

Ve dnech od 1. do 10. května 
2009 byla plánovaná výluka in-
formačních systémů Ministerstva 
vnitra ČR a měla být proto uzavře-
na pracoviště evidence obyvatel, 
občanských průkazů, cestovních 
dokladů a registr silničních vozidel 

Výluka provozu zrušena
Městského úřadu Velké Meziříčí.

Ministerstvo vnitra tuto od-
stávku zrušilo. Všechna praco-
viště městského úřadu budou tedy 
občanům k dispozici.

Stanislav Rosa, tajemník MěÚ

Zprávy z jednání Rady města z 22. 4. 2009
1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene s právem uložení nové kabelové smyčky NN do 
pozemku města parc. č. 3852/12 v na ul. K Novému světu, k. ú. Velké 
Meziříčí, provozování, údržby a oprav ve prospěch E.ON ČR a to na 
dobu určitou po dobu trvání této stavby.

2. Rada města schválila následující rozpočtové opatření:
a) Zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 4 tis. Kč – § 3792 dotace pro Chaloupky o. p. s., 
  školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, 
  Kněžice
 Účel: fi nanční příspěvek na akci Ukliďme si město
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3113 vypracování hlukové studie pro 
  víceúčelové hřiště ZŠ Sokolovská

3. Rada města schválila na základě shrnutí dodatků ke smlouvám 
o výpůjčce příspěvkových organizací, uzavřených na základě dele-
gování pravomocí vedoucích odborů, úplné znění smluv o výpůjčce 
k 31. 12. 2008 vůči těmto příspěvkovým organizacím:
1. Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí
2. Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí
3. Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, Velké Meziříčí
4. Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště
5. Mateřská škola Velké Meziříčí

4. a) Rada města ve smyslu § 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., 
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném 
k 1. 4. 2009, schválila s účinností od 1. 4.2 009 nabývání majetku 
do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených městem Velké 
Meziříčí, a to v hlavní i doplňkové činnosti. Jde o majetek jimi poří-
zený od 1. 4. 2009 do doby schválení změn jejich zřizovacích listin 
upravujících uvedené majetkové vztahy, vymezený v příl. č. 1 vyhl. 
č. 505/202 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkový-
mi organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu:
Z části A – Stálá aktiva:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Z části B – Oběžná aktiva:
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Finanční majetek

b) Rada města na základě § 39b) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném k 1. 4. 2009, 
udělila s účinností od 1. 4. 2009 pro příspěvkové organizace města 
Velké Meziříčí předchozí souhlas k nabytí peněžních darů účelově 
neurčených.

5. Rada města souhlasila s realizací osvětlení přechodu pro chodce na ulici 
Třebíčská a s projekční přípravou ostatních navrhovaných přechodů 
na krajských komunikacích dle návrhu odboru dopravy.

6. Rada města projednala a schválila uzavření dodatku č. 2 k vnitřní 
směrnici č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Velké Meziříčí.

7. Rada města vzala na vědomí zprávy o hospodaření příspěvkových 
organizací Sociální služby města Velké Meziříčí, Městská správa 
bytů Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí, a to za 
I. čtvrtletí 2009.

8. Po jednání Rady města se konala valná hromada společnosti 
TSVM s. r. o, která projednala návrh na schválení roční účetní uzávěrky 
společnosti za rok 2008, návrh na schválení úhrady ztráty a výroční 
zprávu společnosti.

Ing. František Bradáč, starosta

Stav zemědělství v České republice, soběstačnost v produkci základních 
surovin, systém rozdělování dotací či vliv obchodních řetězců na výši 
cen potravin, tato a další témata zazněla minulý týden v koncertním sále 
Jupiter clubu. Na besedu s prezidentem Agrární komory České repub-
liky ing. Janem Velebou z Velkého Meziříčí tam zavítalo zhruba třicet 
posluchačů A ti jej rozhodně nešetřili. Úvodní část vyplnila precizně 
připravená prezentace zahrnující pro srovnání starší i nejnovější informace 
z oblasti vývoje cen jednotlivých potravin nejen v České republice, ale 
i v zahraničí. Příkladem je vývoj cen potravinářské pšenice, respektive 
bílého pečiva. V roce 2007 byla farmářská cena 3,42 Kč za kilogram, 
cena u pekaře 27,77 Kč a u obchodníka 41,83 Kč, to znamená, že marže 
obchodníků na kilogramu bílého pečiva dosáhla 50,6 %. Z prezentace 
vyplynulo, že hlavní podíl na výši cen mají obchodní řetězce. V součas-
né době je u nás 1 325 hypermarketů, které tvoří 75 % maloobchodního 
obratu potravin, přičemž jen jeden jediný řetězec je český, a to COOP 
Jednota, ostatní jsou v rukou zahraničního kapitálu. Mezi obchodní 
praktiky velkých řetězců, jak Jan Veleba uvedl, patří i zasílání návrhů 
například mlékárnám, aby samy nabídly snížení svých cen o několik pro-
cent. Jejich dovoz vepřového masa nejnižší kvality za nízké ceny ruinuje 
chovy českých prasat. „Česká republika již není samostatná v produkci 
vepřového masa, dovážíme již více než třetinu spotřeby,“ uvedl Veleba: 

„na základě delegace zástupců obchodních řetězců u ministra zemědělství 
Gandaloviče provedla Agrární komora kontrolní nákupy po celé republice 
na 49 místech, kde nakoupila 8 113 mléčných výrobků za 115 tisíc korun. 
Oproti tvrzení zástupců obchodních domů, kteří uváděli 90% podíl čes-
kých produktů v sortimentu, průzkum prokázal pouze 63% zastoupení. 
Přičemž v rakouském LIDLu bylo podle zjištění televize Prima 80 % 
mléčných výrobků rakouských a ani jeden český.“ Dále uvedl, že loňský 
rok byl rokem vystřízlivění: „Vypadá to totiž, jako by našim politikům 
nezáleželo na tom, zda vyrobíme potraviny, které můžeme, u nás nebo je 
dovezeme. Přitom současné nízké stavy dobytka mají již hluboké dopady 
– může přijít jakákoli neúroda a stále bude přebytek obilí. Ti, kteří pěstují 
obilí a nechovají dobytek, dostanou dobrou cenu jen tehdy, když je od 
nich odkoupí někdo ze zahraničí za dobrou cenu. Spotřeba chlebového 
a krmného obilí je 5,5 milionů tun, u nás nikdy produkce neklesla pod 
toto číslo. Není tedy pravda, že by obilí pro energetické účely zvyšovalo 
cenu pro zákazníka.“ Ke konci přednášky zazněly i údaje o dotacích, 
které do českého zemědělství plynou ze čtyř zdrojů. I tak po sečtení všech 
nákladů v zemědělství berou čeští zemědělci 50,5 % dotací na hektar, 
které dostávají zemědělci rakouští. „Proto bychom byli pro zrušení všech 
dotací v EU pro zemědělce, aby se nastolily rovné podmínky. Věřím, že 
český zemědělec by obstál,“ konstatoval na závěr ing. Veleba.

Po jeho vystoupení následovaly dotazy, které směřovaly na celou oblast 
zemědělství a potravinářství, a to i za hranicemi u sousedů. „Mohl byste 
prosím stručně říct, jaká je situace u polských a maďarských zeměděl-
ců?“ zazněl první dotaz. „Co se týče maďarských zemědělců, tak tam 
je situace daleko horší. Před vstupem do EU byla v Maďarsku klíčová 
produkce vepřového masa, tím byli od nepaměti známí. Bylo tam před 
vstupem 10,5 milionu prasat, v současné době jich jsou tři miliony tři 
sta tisíc, to znamená, že stavy šly na jednu třetinu. Mají totální přebytek 
obilí i kukuřice, což má za následek velmi nízké ceny. Podobná situace 
je i v Polsku. Tam pracuje v zemědělství 20 % obyvatelstva, u nás jsou 
to necelá 3 %. Tím, že jich je taková masa, tak je to politicky velmi vý-
znamná síla. Získali mnoho výhod, do určité velikosti farem nemusí vést 
účetnictví, platit zdravotní a sociální pojištění. Tím, že jsou podporováni 
a vyjednali si mnoho výjimek (nelze, aby si půdu koupil cizinec až do roku 
2015), jsou kupodivu nad vodou a zasypávají náš trh potravinami. Horší 
to pro všechny bude poté, kdy se Evropská unie bude muset stát bezcelní 
a otevřít se světu. Pak evropské zemědělství převálcuje severoamerické, 
jihoamerické a australské.“

Mezi dalšími se objevil dotaz na restituce zpracovatelského průmyslu, 
který byl vždy svázán se zemědělskou prvovýrobou. To, že k navrácení 
tohoto majetku původním majitelům nedošlo, označil Veleba jako chybu 
a politickou záležitost. „Potraviny by nebyly tak levné, jak jsou dnes 
a zemědělci by měli silnější pozici,“ dodal. U nás je v současné době 970 
tisíc hektarů zelených ploch. Jejich jedinými uživateli jsou býložravci. 
Až u nás dojde ke zrušení chovů skotu, protože produkce mléka je vysoce 
ztrátová a pokud zůstane výkupní cena mléka kolem 6 korun, tak nevím, 
co se s těmito plochami bude dělat, zda se nechají zarůst.“ Neřešily se 
jen politické a cenové otázky, došlo i na zdravotní nezávadnost potravin. 
K tomu Jan Veleba uvedl: „Naše potraviny i provozy prochází daleko lepší 
kontrolou než zahraniční, český systém kontroly zdraví zvířat i kvalita 
potravin je obecně lepší, velmi přísné normy a kvalitní lidé, kteří se o pro-
vozy starají,“ a pokračoval otázkou: „Jak chcete zkontrolovat desetitisíce 
farem v Anglii oproti patnácti stovkám velkých podniků v České republi-
ce?“ Nelze opomenout, že na zemědělskou prvovýrobu je napojeno přímo 
i nepřímo zhruba 20 % práceschopného obyvatelstva.              Jitka Kočí

Ceny potravin výrazně ovlivňují obchodní řetězce, 
zaznělo na přednášce Jana Veleby v Jupiter clubu

Kraj Vysočina hodlá urychlit re-
alizaci vybraných investičních akcí 
letoška. „Půjde například o stavbu 
výjezdového stanoviště Zdravotnic-
ké záchranné služby kraje Vysočina 
ve Velké Bíteši. Předpokládané 
zahájení je ve druhé polovině roku 
2009,“ uvedla tisková mluvčí kraje 
Jitka Svatošová. Dále by podle její-
ho sdělení šlo o rekonstrukci střechy 
a odhlučnění Základní školy a Prak-
tické školy Velké Meziříčí. Celkové 
náklady za tuto skupinu akcí se po-
hybují kolem 45 milionů a výdaje na 
silniční infrastrukturu by pak měly 
činit zhruba 220 milionů korun.

Některé investiční akce uspíší
Tento mimořádný balíček projek-

tů silniční infrastruktury, který se 
bude ucházet o podporu ze zdrojů 
Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod, byl schválen 
samosprávnými orgány kraje Vyso-
čina v březnu tohoto roku. „V sou-
časné době probíhá vytipování dal-
ších potenciálních projektů, které 
by mohly být realizovány také ještě 
letos. Konečné slovo v této otázce 
bude mít Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina na svém zasedání 16. června 
2009,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro oblast majetku a silničního hos-
podářství Libor Joukl.      Iva Horká

V Bíteši vznikne
výjezdové stanoviště záchranky

O plánovaném zřízení výjezdového stanoviště zdravotní záchranné 
služby (ZZS) ve Velké Bíteši je rozhodnuto. Kraj Vysočina již připravuje 
jeho výstavbu na vybraném pozemku v průmyslové zóně Velká Bíteš – 
Košíkov, který darovalo město. To navíc uhradí i projekční náklady akce. 
Kraj poté bude fi nancovat výstavbu střediska a také následný provoz. 
„Podmínkou ze strany kraje bylo nedělat zbytečně časově náročný pro-
jekt. Pozemek musel být v majetku města a co nejblíže dálnice. Předložili 
jsme k posouzení lokalitu v průmyslové zóně mimo bytovou a rodinnou 
zástavbu a kraj dal našemu návrhu zelenou,“ uvedl starosta Miroslav 
Báňa. Varianty možného umístění výjezdového stanoviště ZZS byly pů-
vodně tři. Jedna z nich byla v nástavbě budovy hasičského záchranného 
sboru, podobně je to například ve Velkém Meziříčí. Bítešští mají tuto 
možnost dokonce projektově zpracovanou. „Pár let ukázalo, že doba je 
někde jinde a kombinace hasičů a záchranky není ideální ani praktická. 
Při současném výjezdu obou totiž vznikají kolizní body. Před šesti sedmi 
roky tento projekt město sice stál čtvrt milionu, ale to se nedá nic dělat,“ 
podotkl starosta. Podle něj by rekonstrukce a nástavba vyšla dráž, než 
když se postaví zcela nová a samostatná budova. Druhou zvažovanou 
lokalitou byly louky u křižovatky ulic Hybešova a Kpt. Jaroše, podél po-
toka Bítýška. Projektant posoudil tuto variantu jako nákladnou z důvodu 
přeložek inženýrských sítí a zajištění stabilizace podloží. Konečně tedy 
třetí návrh pozemku v průmyslové zóně vyhověl jako bezproblémový. 
„Vybudováním nového výjezdového stanoviště ZZS ve Velké Bíteši dojde 
vzhledem k blízkosti dálnice ke zlepšení pokrytí území a úseku dálnice 
D1,“ informoval hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a popsal návrh 
novostavby budovy jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt 
s hlavním vstupem z boku. Chod výjezdového pracoviště bude na směny 
zajišťovat záchranář a řidič rychlé zdravotnické pomoci, do budoucna se 
v případě potřeby uvažuje o obsazení stanoviště lékařem.

V současné době tvoří krajskou síť zdravotnické záchranné služby 
šestnáct výjezdových stanovišť. Záměr vybudování střediska ZZS ve 
Velké Bíteši je v souladu se schválenou podobou rozšiřování sítě stanovišť 
ZZS kraje Vysočina, která byla projednána v srpnu 2008.

Martina Strnadová

Novela zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, a to zákon č. 85/2004Sb. 
upravuje Osvědčení vydané samo-
statně hospodařícímu rolníkovi 
podle zákona 105/1990 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, platí 
do 1. května 2009. Po tomto datu 
„stará“ osvědčení zanikají.

Pokud zemědělský podnikatel 
hodlá dále ve své činnosti pokra-
čovat, může pouze pokud vlastní 

osvědčení vydané v období od 
1. 5. 2004 – 30. 4. 2009.

Bližší informace vám budou 
poskytnuty na Městském úřadě ve 
Velkém Meziříčí, odbor živnosten-
ský na tel. č. – 566 781 043, 566 781 
040, osobní jednání: pondělí a stře-
da od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek, 
pátek od 8 do 13 hodin, polední 
přestávka 11.15 – 11.45 hodin.

Zdeňka Peterková, vedoucí
obecního živnostenského úřadu VM

Živnostenský úřad ve Velkém Meziříčí
upozorňuje na novelu zákona o zemědělství

Řemeslné 
trhy

Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 13. 5. 2009 na ná-
městí tradiční řemeslné trhy. 
Náměstí bude po celý den 
uzavřeno pro vjezd vozidel.

MěÚ Velké Meziříčí

Dne 7. května 2009 se na hřbitově 
Karlov ve Velkém Meziříčí koná

Začátek v 17 hodin u památníku.
Zajištěna doprava autobusem – od-
jezd v 16.30 hodin od Jupiter clubu 
se zastávkou U Smrčkových.
Organizováno ve spolupráci s Čes-
kým svazem bojovníků za svobodu. 

Srdečně zve starosta města.

 Na besedu s prezidentem Agrární komory České republiky ing. Janem 
Velebou z Velkého Meziříčí zavítalo zhruba třicet posluchačů, kteří se 
o problematiku živě zajímali.                                          Foto: Jitka Kočí

Při nehodě se zranilo osm lidí
Minulý pátek došlo na dálnici ke dvěma dopravním nehodám. První se 

stala časně ráno, byla na krajské operační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru kraje Vysočina ohlášena v 5.55 hodin a došlo 
k ní na 156,7 km D1 ve směru na Brno. Na místo události vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí. „Při střetu kamionu 
a dodávky bylo celkem osm osob zraněno. Hasiči na místě vyprošťovalitři 
zraněné osoby za pomoci speciálního hydraulického nářadí,“ uvedla Mar-
tina Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina. Podle jejího sdělení 
byl provoz na dálnici omezen, průjezdný zůstal s opatrností pouze levý 
jízdní pruh. Zranění byli sanitkou a vrtulníkem LZS transportováni do 
nemocnice. Hasiči zajistili havarovaná vozidla proti požáru a úniku pro-
vozních kapalin, vyproštění automobilů provedla specializovaná fi rma. 
Po sedmé hodině hasiči po dohodě s policií ČR z místa zásahu odjeli. 

Další dopravní nehoda se stala tentýž den po 18. hodině na 112. km 
dálnice D1 ve směru na Brno. Jak uvedla tisková mluvčí hasičů, na místo 
události vyjeli profesionální hasiči z Jihlavay „V připojovacím pruhu došlo 
ke střetu šesti osobních automobilů a dodávky. Zdravotníci převezli z mís-
ta události celkem osm zraněných osob k ošetření do nemocnice. Hasiči 
zajistili havarovaná vozidla proti požáru a úniku provozních kapalin,“ 
sdělila M. Musilová. Od doby střetu byla dálnice D1 ve směru na Brno 
zcela neprůjezdná, poté byl provoz obnoven v jednom jízdním pruhu. Před 
dvacátou hodinou byla dálnice zprůjezdněna. Příčiny obou dopravních 
nehod vyšetřuje Policie ČR.                                                      Iva Horká

SOS
radí každou středu

Mgr. Michala Šťávová, absol-
ventka právnické fakulty, vám 
poradí vždy od 14 do 16 hodin na 
živnostenském odboru MěÚ, v nové 
budově radnice (dveře č. 4). Tel. kon-
takty: v době úředních hodin na vel-
komeziříčské radnici 566 501 044 
nebo 045. Mimo úřední hodiny 
volejte 543 255 371 nebo na mobil 
M. Šťávové 775 303 443.   -mrs-
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O volbách do Evropského parlamentu
Ve dnech 4. až 7. června 2009 se v rámci Evropské unie uskuteční 

v pořadí druhé volby do Evropského parlamentu, přičemž na území České 
republiky proběhnou volby tradičně v pátek 5. června od 14 do 22 
hodin a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin.

Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu (EP) může na území 
České republiky volit státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let. Volit mohou také státní občané jiného člen-
ského státu EU, kteří kromě dosažení věku 18 let alespoň druhý den voleb, 
musí splňovat další podmínky: mají na území České republiky trvalý 
pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu 
voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí nebo požádali o zápis do 
seznamu voličů již pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004. 
Voličem je i státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději 
do 26. dubna 2009 do 16 hodin požádal obecní úřad, v jehož správním 
obvodu je veden v evidenci obyvatel, o zápis do seznamu voličů pro volby 
do EP a splňuje podmínku, že je po dobu nejméně 45 dnů veden v evi-
denci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, v platném znění, tedy nejméně od 22. dubna 2009. Splnění této 
podmínky volič dokládá buď kopií potvrzení o přechodném nebo kopií 
povolení trvalému pobytu na území České republiky. V daném případě 
tedy zápis do seznamu voličů pro volby do EP 2009 není automatický, 
ale pouze na žádost voliče.

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je tedy zápis 
voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v r. 2009. 
Státní občané České republiky jsou do tohoto seznamu zaneseni automa-
ticky obecním úřadem v místě trvalého pobytu a to přenesením údajů 
ze stálého seznamu voličů, který obecní úřad vede pro účely všech typů 
voleb. Do seznamu voličů pro volby do EP v r. 2009 jsou automaticky 
přeneseny i údaje o voličích – státních občanech jiných členských států 
EU, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do EP již v roce 
2004. Všechny shora uvedené úkony museli být provedeny nejpozději 
do 26. dubna 2009.

V této souvislosti je nutné upozornit na odlišnost voleb do EP oproti 
jiným typům voleb. Zákon o volbách do EP totiž neumožňuje po 26. dubnu 
2009 dopsání voliče do seznamu voličů, ani do výpisu ze seznamu voličů 
ve dnech voleb a to ani v případě, kdy volič prokáže své právo volit v pří-
slušném volebním okrsku tak, jak je tomu např. u voleb do zastupitelstev 
obcí. Aby se předešlo nesrovnalostem či případným stížnostem, měli si 
voliči v případě pochybností ověřit u obecního úřadu v místě trvalého 
pobytu, že jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu, a to nejpozději do 26. dubna 2009. Vhodné to bylo zejména u těch 
voličů, kteří od posledních voleb změnili místo trvalého pobytu.

V případě, kdy volič neví jistě, zda se ve dnech voleb bude nacházet 
v místě svého trvalého pobytu, např. má být hospitalizován, nebo pobý-
vá v některém z ústavů sociální péče, má možnost si u obecního úřadu 
v místě trvalého pobytu požádat o vydání voličského průkazu, který ho 
opravňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Žádost 
o vydání voličského průkazu musí být písemná a musí na ní být ověřen 
podpis žadatele. Pokud žadatel doručí svoji žádost o vydání voličského 
průkazu příslušnému úřadu osobně, podpis na žádosti není třeba ověřovat. 
O voličský průkaz je možné požádat nejpozději do 21. května 2009 do 
16 hodin. Za účelné považujeme vyžádání voličského průkazu zejména 
tehdy, kdy volič změní místo svého trvalého pobytu po 26. dubnu 2009. 
V takovém případě zůstane zapsán v seznamu voličů v místě svého pů-
vodního pobytu, neboť OÚ v místě původního trvalého pobytu již nemůže 
voliče ze seznamu vyškrtnout a OÚ v místě nového trvalého pobytu nao-
pak nemůže voliče do seznamu dopsat. Více informací Alena Kuchařová, 
odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.

Vysočina se připravuje na setkání 
ředitelů zodpovědných za lesy v ze-
mích EU. Akce zařazená do sezna-
mu aktivit předsednictví ČR v Radě 
Evropy bude v našem regionu ve 
dnech 23. – 25. června 2009. Kro-
mě odpovídajícího kongresového 
zázemí Vysočina zaujala především 
např. pestrou vlastnickou struktu-
rou lesů nebo soustředěním největ-
ších dřevozpracujících fi rem.

Zhruba osm desítek účastníků 
z celé Evropy dorazí na Vysočinu 
23. června a stráví zde tři pracovní 
dny. „Předběžný program v prvním 
dni počítá s odborným jednáním 
v Jihlavě, druhý den se účastníci 
setkání přesunou také do terénu 
v blízkosti lesního hradu Roštejn, 
třetí den je v programu vyhrazen 
exkurzím na lesní majetky různých 
vlastníků – lesní majetky rodiny 
Kinských v okolí Žďáru nad Sá-
zavou, návštěva LDO Přibyslav 
a STORY ENSO Ždírec nad Doub-
ravou,“ uvedla Kateřina Nedvědová 
z krajského úřadu.

Zastřešující ministerstvo země-
dělství i spoluorganizátor setkání 
kraj Vysočina důsledně dbají na 
to, aby veškerý servis účastníkům 
poskytovaly regionální společnosti 
a podnikatelé. Dopravu z Prahy, 
kde jednání 22. června začíná, na 
Vysočinu zajistí místní dopravce, 
účastníci budou ubytováni po 
celou dobu v Jihlavě, kde budou 
také probíhat zásadní pracovní 

jednání. S organizací programu 
budou pomáhat i studenti kra-
jem zřizovaných středních škol 
– Hotelové školy Třebíč a Střední 
umělecko-průmyslové školy Jih-
lava. „Studenti už nyní prochází 
intenzivním školením a průpravou, 
tak aby mohli zastoupit funkce 
zkušených průvodců v anglickém 
či francouzském jazyce a jejich 
pomoc využijeme i při stravovacích 
procesech,“ doplnila Kateř ina 
Nedvědová.

U příležitosti setkání ředitelů 
lesů, ale nejen proto, vydá kraj 
Vysočina dvojjazyčně také novou 
publikaci o funkcích a zajímavos-
tech lesů našeho regionu. Z pro-
středků získaných z Regionálního 
operačního programu tak vzniká 
populárně zpracovaný materiál, 
který přivítají nejen lesní hos-
podáři, lesní pedagogové, školy, 
neziskové organizace, ale i turisté 
a návštěvníci kraje Vysočina. „Na 
24 stránkách v sedmi kapitolách 
pracují autoři nejen se srozumitel-
ným textem, ale především s velice 
zdařilými fotografiemi. Brožura 
bude doplněna o zajímavosti, které 
se v případě lesů váží k Vysočině. 
Cílem nové tiskoviny je překvapit, 
poučit a především poukázat na 
důležitost lesů a jejich ochrany,“ 
uvedla Jitka Svatošová z týmu 
realizátorů nové brožury.

Jitka Svatošová,
tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Přípravy na předsednické aktivity 
na Vysočině jsou v plném proudu

Na Boží hod velikonoční, tedy 12. dubna letošního roku, byla zvolena 
nová pastorační rada římskokatolické farnosti (PRF) ve Velkém Meziříčí 
při kostele svatého Mikuláše. Pastorační rada je společenství sloužící 
farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život Božího 
lidu, praví se ve stanovách pastorační rady. Ta je poradním sborem faráře, 
případně administrátora, ve věcech týkajících se pastorace a života far-
nosti. Jednotliví členové mohou, jsou-li k tomu pověřeni farářem, převzít 
spoluzodpovědnost za některé úkoly ve farní obci. Podrobná specifi kace 
úkolů a činnosti PR se provádí průběžně na jejich zasedáních a je zachy-

Čtyři pražští herci přijeli do 
Velkého Meziříčí minulý týden 
s broadwayskou komedií Smíšené 
pocity. Tři z nich, Jana Hlaváčová, 
Petr Kostka a Jaroslav Satoranský, 
jsou navíc dlouholetí kolegové 
z Divadla na Vinohradech. Janu 
Hlaváčovou, jako jedinou ženu, 
jsem požádala o krátký rozhovor. 

Pořád jste ve stálém angažmá 
Divadla na Vinohradech?

No už hodně dlouho, od roku 
1991.

A v současné době tam hrajete 
ve třech hrách, je to tak?

Ano, v muzikálu Donaha, ve 
Familii (Familie aneb Dědictví otců 
zachovej nám, pane – pozn. red.) 
a v Krásce z Leenane.

Hrála jste už dřív v nějakém 
muzikálu?

Nikdy jsem v žádném nehrála 
a moc mě to baví.

Bohužel jsem ten muzikál zatím 
neviděla, taky v něm zpíváte?

Taky – tedy v uvozovkách zpí-
vám. Proti těm ostatním zpívám 
daleko hůř, ale ráda.

Je to asi změna oproti diva-
dlu…

Je to příjemná změna, ale ono je 
to taky divadlo. Je to hezký téma 
i ten fi lm byl moc krásnej.

Kráska z Leenane je zase 
o vztahu matky a dcery, vy hraje-
te matku. Zahrála byste si tu roli 
ráda s vlastní dcerou Barborou 
Munzarovou?

Ne. Ne, protože ty vztahy mezi 
nimi jsou tak strašný, hrozný, po-
norková nemoc… jsou odkázány 
samy na sebe v pustině někde 
v Irsku, v horách a jsou k sobě tak 
krutý… a lidi jsou někdy hloupí 
a mysleli by si, že takové vztahy 
jsou mezi námi opravdu.

Takže vyloženě byste takovou 
nabídku odmítla?

No tak kdyby to obsadili, tak 
bychom do toho šly, ale kdybych si 
sama měla vybrat, nebo Bára, tak 
si myslím, že ne… protože říkám 
– lidi mnohdy zaměňují roli, to, co 
hrajete, za to, že jste takovej a že 
i ty vztahy takový jsou. A nehledě 
na to, že Lucka Juřičková tu roli 
dcery hraje moc krásně.

Ve Smíšených pocitech, se kte-
rými jste dnes přijeli do Velkého 
Meziříčí, máte za partnera Petra 
Kostku. V další hře – Milostné 
dopisy – taky…

Lidi mnohdy zaměňují roli za skutečnost, míní herečka
No my jsme toho spolu hráli už 

víc. Známe se léta letoucí, přímo 
od puberty. A já s Petrem Kostkou 
pracuju moc ráda, protože vím, že je 
na něj spolehnutí, že každé předsta-
vení hraje, jak nejlíp umí. Nikdy se 
nestane, že by řekl: to je zájezd, na 
to se vykašlu. Prostě děláme to, jako 
kdybychom hráli v Národním, pro-
tože lidi, kteří si zaplatí, mají dostat 
to nejlepší. Petr je naprosto spolehli-
vej a je to člověk, který šíří dobrou 
náladu. U takové skupiny lidí je dost 
důležité zázemí, a to včetně hochů, 
kteří nás vozí, staví, svítí a pouští 
muziku. Protože stačí jeden protiv-
nej nebo neukázněnej člověk… to 
nejde takhle dělat. Čili jsme spolek 
lidí, na který je naprostý spoleh-
nutí, že jsou všude včas a střízliví.

Hrála jste také několikrát 
v Torontu pro krajany – ti české 
divadlo asi umí ocenit…

Tam je spolek lidí, kteří jsou 
nadšenci českýho divadla, mluví 
krásně česky, líp, než lidi tady. Češi 
přijedou do Toronta na to divadlo 
třeba až z Vancouveru, což je asi 
šest nebo devět hodin cesty a je to 
taková komunita, která je víc česká, 
než kdyby byla tady.

Na zájezdová divadla jezdíte 
ještě s nějakým jiným představe-
ním, než se Smíšenými pocity?

Léta jsme jezdili s mnoha tituly, 
třeba Pobřeží... Teď jezdíme s Ha-
nou Maciuchovou, jmenuje se to 
Žárlivost. A ještě s jednou hrou – 
se dvěma mladými dívkami, které 
se střídají. Jedna je Jitka… hodně 
dabuje… ježišmarja, teď jí nepřijdu 
na jméno, ale já si za chvíli vzpo-
menu, a druhá je moje neteř Lucka 
Matoušková.

Takže také hodně pracovně 
cestujete…

Je to docela únavné, ale na zájezd 
si člověk sám vybere komedie, které 
chce hrát, ve kterých se nechce 
stydět, na úrovni. Čili, já si vyberu 
titul, mám šanci si obsadit lidi, 
kterým věřím, i režiséra… a pak – 
je to úžasně povzbudivý, jezdit po 
krajích českých. Protože lidi jsou 
úžasní, jsou věrní, rozeznají velice 
dobře kvalitu a šmejd a pro mě je 
to satisfakce. Já si myslím, že to 
divadlo má lidem dávat naději, cit, 
má pohladit. A reakce diváků mi 
to potvrzují.

Nedávno jsem vás viděla v dět-
ském televizním pořadu Kouzel-
ná školka, v němž nyní pravi-
delně vystupujete. Jaká je tohle 
zkušenost, pracovat pro děti, 
když s nimi přitom nemáte žádný 
kontakt?

Kontakt nemám, jedině na ulici 

třeba děti volají: hele, babi Jani 
a tak dále…

Já si myslím, že všechno co se pro 
maličký děti dělá a není to vyloženě 
hloupý, tak je to bohulibá záležitost. 
Slyšela jsem několik hlasů, jak hlu-
boko jsem klesla. Tak spíš je mi líto 
těch lidí, kteří tohle řekli, protože já 
se necítím být ponížená, nebo že dě-
lám něco, za co bych se měla stydět. 
Je to velice náročný a namáhavý, 
protože dva dny se točí čtyři díly, 
já to musím všecko umět nazpaměť, 
jsem sama na place a hraju s mrtvou 
loutkou Fanynkou… ale Lucinka ji 
mluví tak dokonale, že mám vždyc-
ky, když to skončí, pocit, že je to 
živá bytost a že ji pozvu na kafe, tu 
Fanynku… (smích)

Smíšené pocity režíroval váš 
manžel Luděk Munzar. Pracuje 
se vám dobře pod jeho vedením?

Režíroval Smíšené pocity i Žárli-
vost. Pracuje se mi s ním výborně. 
Je to s ním jiný, protože má starou 
školu, je poctivej, př ipravenej 
a můžu mu věřit každý slovo.

Takže na něj hodně dáte…
Velice.
A on na vás?
To nevim, to mi nikdy neřek 

(smích) – snad jo.
Vítáte, když je v každé hře 

alespoň trocha humoru?
I d e á l n í  j e , 

když je tam hu-
mor a taky hloub-
ka, která někoho 
dojme. Když to 
má takovou tu 
vlnovku, tak to je 
i pro obecenstvo 
ideální. Jsou ale 
i vyloženě hlu-
boké věci, které 
člověku mohou 
dát víc, než hu-
mor – blbej hu-
mor… (smích). 
Ale pro odpoči-
nek, pro vymytí 
hlavy je příjem-
ný, když to má 
ně j a k ý  t é m a , 
který může mít 
pod sebou ně -
jakou hloubku 
a ještě  je t am 
i humor – tak je 
to ideální.  

Martina 
Strnadová

1. Marie Cahová  62 hlasů
2. Josef Marek ml. 236
3. Blanka Burešová  26
4. Pavel Stupka  91
5. Libuše Charvátová 103
6. Pavla Kamanová 137
7. Petr Sypták 116
8. Iva Pospíšilová   91
9. Petr Kejda  71
Velké Meziříčí (město)
1. Marie Řezníčková 100 hlasů
2. Stanislav Rosa 208
Lavičky
1. Marie Čermáková 170
2. Josef Vrátil  88
Oslavice
1. Anežka Pánková  95
2. Josef Maloušek  99
3. Pavel Janoušek  85
Vídeň
1. Jiří Dvořák 185

2. Ludmila Řezáčová  76
Hrbov
1. Pavel Oulehla 241
Lhotky
1. Jana Bartošová 130
2. Josef Dvořák 118
Kúsky
1. Jarmila Střechová 248
Dolní Radslavice
1. Milada Kravalová  41
2. Ludvík Střecha 132
3. Alena Vodová  89
Mostiště
1. Jan Doležal 108
2. Václav Vávra 115
3. Václav Krejčí  60
Baliny
1. Jindřich Říha 263.

Připravila: Iva Horká
Zdroj: webové stránky ŘKF VM

cována v zápisech, které jsou k dispozici na farním úřadě. Funkční období 
je pětileté a začíná ustavujícím zasedáním po volbách do PR, na kterém 
její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství v PR 
a také ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpo-
vědnost. Funkční období pastorační rady končí na ustavujícím zasedání 
po volbách následující PR.

S novými členy se můžete seznámit v tabulce dole nalevo, stejně jako 
s tím, kolik který člen získal od věřících hlasů.

Iva Horká

Výsledky voleb do nové pastorační rady 
farnosti ve Velkém Meziříčí

Zvolili novou pastorační radu farnosti

Jana Hlaváčová se představila velkomeziříčským divákům spolu se svým dlouholetým 
hereckým partnerem Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským (zcela vpravo) a Josefem 
Zýkou (vlevo).                                                                                 Foto: Martina Strnadová

Objízdné trasy:
1. Od Třebíče do Velkého Meziří-

čí povedou po silnicích III. třídy 
č. 3494 a č. 3497 trasou Vlča-
tín-Horní Heřmanice-Uhřínov. 
Tato objížďka je pro vozidla do 
12 tun celkové hmotnosti, vyjma 
autobusů.

2. Další objížďka z Velkého Mezi-
říčí do Třebíče bude směrována 
po silnicích II. třídy č. 390, 392 
a 602 trasou Dolní Heřmanice-
Tasov-Kamenná-Budišov-Ná-
rameč. Týká se vozidel do 12 
tun celkové hmotnosti, vyjma 
autobusů.

3. Třetí trasa je plánována po 
silnicích II. a I. třídy číslo 602, 
399 a 23 obousměrně, a to přes 
Jabloňov, Rudu, Velkou Bíteš, 

Jinošov, Náměšť nad Oslavou 
a Vladislav. Je určena pro ná-
kladní automobily.

Délka objížďky je 14 kilometrů 
přes Uhřínov, 24 kilometrů ve 
směru na Tasov a 48 km na Náměšť 
nad Oslavou.

Provoz od Měřína do Třebíče 
bude odkloněn již na dálnici, kde 
bude umístěna informační tabule 
s upozorněním na uzavírku. Ři-
diči tak nepojedou až do Velkého 
Meziříčí, ale odbočí na Třebíč už 
v Měříně, s dalším odbočením 
na Otín přes Horní Radslavice 
a Bochovice. Podruhé bude potom 
silnice zcela uzavřena na podzim, 
tj. od sedmého do dvacátého září 
2009.

Iva Horká

Do Třebíče povede objížďka
(Navazuje na článek ze strany 1.)
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PŘÍBĚHY ZPOZA PLOTU

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮŘÁDKY NA NEDĚLI

Tento pořad není vhodný
pro děti a mladistvé

Varování s tímto nadpisem můžeme skoro každý den zhlédnout v te-
levizi. Většina dospělých dobře ví, o co jde. „Na programu“ bude určitě 
plno brutality, zla, krve a sexu. Zajímavé na tom je, že toto upozornění 
se na televizní obrazovce objevuje až po 22. hodině. I když někdy je to 
tak, že pořad s takovým varováním neobsahuje nic, co by nějak výrazně 
škodilo. A obráceně – některá talk-show nebo tituly nabízené třeba i ráno 
nebo dopoledne mnohdy škodí morálce našich mladých přátel víc, než 
nějaký fi lm vysílaný v pozdních večerních hodinách.

Ještě dnes si vzpomínám, jak mi jeden starší pán kdysi v dětství řekl: 
Když se budeš dívat na fi lmy pro dospělé, tak oslepneš. Samozřejmě, že 
nikdo neoslepne (když nebudeme brát v úvahu fakt, že časté sledování 
obrazovky škodí našemu zdraví), ale všechno, na co se díváme, co čteme, 
posloucháme – ať chceme, nebo nechceme – ovlivňuje naše chování. 
A tady se dostáváme k jádru celého problému. Nejde jenom o děti a mlá-
dež, to je problém všech lidí! Myslím si, že téměř polovina toho, co se 
vysílá, tiskne, přehrává, všechny ty hloupé soutěže, fi lmy, reportáže, texty 
sdělující lži nebo polopravdy, by měly mít varování: Člověče, toto není 
vhodné pro tebe a tvůj rozum! Existuje nebezpečí změknutí mozku. 
Volba je ve tvých rukou!                                    P. Lukasz Szendzielorz

Pěstování: Při nakupování ci-
bulek zkontrolujeme vždy jejich 
kvalitu. Dbáme o to, aby byly pevné 
a zdravé. Barva cibulek nám může 
napovědět, jaká bude barva květů, 
takovéto určování však není spo-
lehlivé. Pokud koupíme maličké 
cibulky, musíme počítat s tím, 
že pravděpodobně nepokvetou 
hned prvním rokem po výsadbě. 
Hyacinty je nejvhodnější sázet 
od poloviny září přes celý říjen. 
Neuděláme však chybu ani při 
jarní výsadbě. Vyhovuje jim slunné 
stanoviště. Jsou pěknou ozdobou 
předzahrádek, skalek a trvalkových 
záhonů. Je vhodnější jich do jed-
noho místa nasázet více, hyacinty 
pak daleko lépe vyniknou. Sázíme 
je do hloubky 10 až 15 cm. Vzdá-
lenost mezi rostlinami by měla být 
podobná – také 10 až 15 cm. Mají 
rády propustnou hlinitopísčitou 
půdu. V době růstu nadzemních 
částí a kvetení jim prospěje zvýšená 
péče kypřením, odplevelováním 
a podle potřeby i zálivka. Hyacinty 

kvetou od konce března do května. 
Květy po odkvětu odstraníme, aby 
rostlinu nevyčerpávaly zbytečně 
tvorbou semen. Po odkvětu již rost-
liny nezaléváme. Listy postupně 
zežloutnou a odumřou, tento proces 
necháme proběhnout, aniž bychom 
listy odstraňovali. V té době je 
vhodné rostliny vyrýt a uskladnit 
na suchém místě až do podzimu, 
kdy je opět zasadíme na stanoviště. 
Hyacinty totiž mají sklon k návratu 
k původnímu druhu tak, že jeho 
květy se každým rok zmenšují 
a jeho klas řídne. Předejít tomu 
můžeme tím, že vyjmeme cibule 
po odkvětu ze země a následným 
vysazením na podzim. V praxi je 
však nepřesazujeme každým ro-
kem, na jednom stanovišti je vždy 
ponecháme několik let.

Pokud koupíme nebo sami pěs-
tujeme v zimě rychlené hyacinty, 
můžeme je brzy zjara také vysadit 

Na sobotu 25. dubna připravilo 
Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek bohatý program, který se 
odehrával přímo v přírodě v blíz-
kosti Velkého Meziříčí. Všichni, 
kdo se vydali na procházku pří-
rodním parkem Balinské údolí, si 
mohli po cestě prohlédnout ukázky 
živých ryb, dravců i drobných bez-
obratlých živočichů. Tyto ukázky 
pro organizátory zajistili ochotní 
pracovníci z rybářství z Velkého 
Meziříčí i záchranná stanice z Hor-
ní Cerekve. Vše se vázalo k pěti 
novým obrazovým panelům, o kte-
ré byla v letošním roce rozšířena 
naučná stezka. „Chtěli jsme přírodu 
Balinského údolí přiblížit i dětem, 
a proto jsme panely doplnili o drob-
né interaktivní prvky, které budou 
jejich trvalou součástí,“ vysvětluje 
Mgr. Jana Audy, vedoucí střediska. 
„Děti si tak mohou společně se 
skřítky Baliňáčky vyzkoušet, jestli 

poznají ryby podle tvaru jejich těla, 
stromy podle jejich kůry a barvy 
dřeva, jestli dokáží obejít nástrahy 
a dojít k cíli stejně jako brouk či 
mravenec a dokonce mohou porov-
nat rozpětí křídel dravců či váhu 
drobných i větších pěvců.“ Naučná 
stezka končí v obci Baliny. Na 
všechny, kteří došli nebo dojeli na 
kole či v kočárku až do cíle, čekala 
další část programu. Mohli se svézt 
v gumových člunech po řece Ba-
lince, vyzkoušet svoji obratnost na 
lanových aktivitách, pro děti byly 
nachystány drobné soutěže a tvo-
ření a nechybělo ani občerstvení. 
„Pohostinnost místních obyvatel, 
kteří pomohli s přípravou celé akce, 
byla vítanou odměnou pro příchozí 
návštěvníky,“ poděkovala Jana 
Audy. „Myslím, že se sem budou 
lidé rádi vracet nejen na oslavu 
Dne Země.“

-text a foto: ja-

O bábě porodní
Již staří Egypťané měli dobré porodní znalosti a báby porodní byly v té 

době již značně vzdělané. Měly i své učebnice, které Řekové vydali ve 
3. století př. n. l. Starověké porodnictví dosáhlo svého vrcholu ve starém 
Římě. Po zhroucení otrokářské společnosti však nastal úpadek věd včetně 
lékařství a řada poznatků upadla v zapomenutí.

Obrat k lepšímu nastal za renesance a porodním bábám se dostala do 
rukou v roce 1512 učebnice Eucharia Rösslina, která byla přeložena do 
staročeštiny pod názvem „Zpráva o naučení ženám těhotným a bábám 
pupkořezným“. V Paříži vzniká v roce 1630 první babická škola.

Profese báby porodní je tedy stará jako lidstvo samo a každá žena si 
zaslouží svoji porodní asistentku. Víte, kdo je porodní asistentka?

Mezinárodní defi nice, která byla přijata na kongresu Mezinárodní konfe-
derace porodních asistentek konané 19. 7. 2005 v Brisbane (Austrálie) říká: 
„Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pra-
covník, který pracuje jako partner ženy, poskytuje jí potřebnou podporu, 
péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na 
svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozenci a dětem v kojenec-
kém věku. Má důležitou úlohu ve zdravotnickém poradenství a vzdělávání 
nejenom žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by 
měla zahrnovat předporodní přípravu i přípravu k rodičovství a může být 
rozšířena i do oblastí zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví 
a péče o dítě. Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoliv 
prostředí, včetně domácího, v ambulantních zdravotnických zařízeních, 

nemocnicích či klinikách.“
V současnosti se stále více porod-

ních asistentek osamostatňuje a péči 
o ženu těhotnou či rodící vykonávají 
samostatně. Co samostatná porodní 
asistentka nabízí?

Individuální předporodní kon-
zultace. Individuální př ípravu 
žen (i párů) k porodu. Skupinovou 
přípravu žen (i párů) k porodu. 
Těhotenský tělocvik. Doprovod 
a asistence během porodu (snížení 
stresu, kontrola stavu matky a dítě-
te). Asistenci při porodu v domácím 
prostředí. Péči o ženu a dítě po 
porodu. Konzultaci týkající se ko-
jení. Návštěvní službu po porodu. 
Na samostatně pracující porodní 
asistentku se mohou obrátit také 
ženy gynekologicky nemocné, ženy 
v klimakteriu a ženy stárnoucí.

Každá žena si tedy právem za-
slouží svoji porodní asistentku.

Tento příspěvek posílám všem 
svým kolegyním jako dárek k Me-
zinárodnímu dni porodních asisten-
tek, který připadá na 5. května.

Libuše Kotoučková, 
samostatná porodní asistentka

Znáte to – chcete hrát, ale vaše 
výchozí situace není zrovna růžo-
vá. Můžete hru hned na začátku 
„zabalit“, a nebo se pokusit hrát 
s tím, co jste dostali – aniž jste to 
mohli nějak ovlivnit, aniž jste si to 
zasloužili nebo ne. I se špatnými 
kartami se dá totiž hrát a dokonce 
i vyhrát! Chce to jen důvěru v sebe 
a ve své schopnosti. A pokud ji ne-
máte, mohou pomoci lidé kolem – ti, 
co vám věří, povzbuzují a podají 
pomocnou ruku. Pár příběhů začí-
najících špatně rozdanými kartami 
vám přinášíme…

Co vlastně znamená rodina?
Kdyby to šlo, tak bych své dět-

ství vymazala z paměti! Jak jsem 
záviděla ostatním dětem, že jejich 
tatínkové mají normální práci! Můj 
nevlastní otec byl totiž nehorázně 
agresivní. Dodnes nechápu, jak si 
máma mohla vybrat tak přísného, 
neurotického muže, který si liboval 
v křiku a byl jejím pravým opakem. 
Nikdy jsem neslyšela, že by si po-
stěžovala. Jen občas v noci, když si 
myslela, že všichni spí, jsem z ku-
chyně slyšela její tichý, zoufalý pláč. 
Přesto mamka nevlastního otce 
bránila! Lhala sama sobě a později 
i mně. Pomáhal totiž mámě platit 
nájem a zajišťoval jídlo. I když 
nám takhle pomáhal, pořád jsem 
nedokázala pochopit, proč mámu 
tak terorizuje. Bylo mi mámy líto 
čím dál víc.

Jednou, když jsem přišla ze školy 
domů a otevřela jsem dveře od 
bytu, nemohla jsem uvěřit svým 
vlastním očím – viděla jsem sedět 
mámu v rohu chodby s potrhaným 
oblečením a hroznou nafi alovělou 
modřinou pod okem! Hned jsem za 
ní běžela, abych jí pomohla. Na mou 
otázku, co se stalo, odpověděla, že 
nic, že je vše v pořádku. V ten mo-
ment jsem si uvědomila, že takhle 
už dál ne – a utekla jsem z domu.

Přespávala jsem u kamarádů 
a pořád se jen tak „f lákala“. Po 
nějaké době mě chytla policie. Ptali 
se mě, jestli chci domů a já jsem od-
pověděla, že rozhodně nechci. Tak 
jsem se dostala do diagnostického 
ústavu. Dlouhou dobu jsem si tam 
nemohla zvyknout. Po delší době mi 
zavolala máma a nalhávala mi, jak 
je to doma už v pořádku. Nevěřila 
jsem jí a začala si o ni dělat starosti. 
Tak jsem jednoho dne utekla, abych 
zjistila, jak to doma vypadá. Doma 
bylo vše jako dřív…

Po nějaké době mě mámin přítel 
nahlásil na polici a já jsem byla při-
vezena zpět. A od té doby jsem z dia-
gnostického ústavu utíkala pořád. Při 
mém posledním útěku mě převezli 
do výchovného ústavu, kde jsem do-
teď. Po čase se mi podařilo začít opět 
s mámou i s tátou komunikovat…

Nicméně i přesto, nebo právě pro-
to, vím, co slovo „rodina“ vlastně 
znamená.                              Beáta

Děvčata z VÚ si mákla
Děvčata ekologického kroužku z Výchovného ústavu (VÚ) Velké Me-

ziříčí se 15. dubna zúčastnila pracovní akce – úklidu staré trávy a větví 
z pořezaných trnek na stráni pod cihelnou u Martinic.

Tato stráň je významnou lokalitou výskytu chráněných nebo ohrože-
ných druhů fauny a fl ory. Cílem této akce bylo redukovat invazi keřů trnky 
(Prunus spinosa) a sklizení kupek trávy, které se loni nestihly svozit.

Holky, které byly vyzbrojeny 
rukavicemi, stahovaly trnité vět-
ve náročným svažitým terénem 
a ukládaly je na určené místo. 
V průběhu dne hromada rostla do 
nemalých rozměrů.

Počasí nám přálo a sluníčko nás 
v tuto jarní dobu doslova spalovalo. 
Ani trnky nás nešetřily – každá 
z nás si několik škrábanců a ně-
jaký ten trn na rukou odnesla. 
Přesto se děvčata nevzdala a pilně 
pracovala.

Součástí této akce bylo i odborné 
seznámení s místem a vzácnými 
druhy rostlin a hmyzu. Informace 
a pracovní doprovod nám poskytl Mgr. Filip Lysák z ČSOP Kněžice, 
který připomněl, že je důležité obnovovat a udržovat travní společenstva 
v krajině a tyto biotopy chránit. Akci pomáhala na náš podnět organizovat 
Mgr. Jana Audy ze SEV Ostrůvek VM. Děkujeme za spolupráci a těšíme 
se na další společné činnosti.

Učitelé a vychovatelé z VÚ Velké Meziříčí se snaží v rámci různých 
akcí, besed a projektů prohlubovat znalosti našich děvčat v oblasti ekologie 
a environmentální výchovy. Ekologický kroužek spojený s projektem 
,,EKOOSVĚTA“ je zaměřen na ekologickou výchovu mládeže v našem 
zařízení a zapojení děvčat i mimoškolní aktivitou do praktické ochrany 
přírody, prohlubování přírodovědných znalostí a zájmu o čistotu životního 
prostředí.                                              Olga Bartuňková, Lenka Cendelínová

Hyacinty
(dokončení z minulého čísla)

Více než tři sta lidí oslavilo
Den Země v Balinském údolí (díl V.)

Když život rozdá špatné karty

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

si vás dovolují pozvat na

ve středu 20. 5. 2009 od 10 hodin.
Program:
10.00 – slavnostní

zahájení
s kulturním
programem

10.15 – vyhlášení
výsledků
výtvarné soutěže

10.30 – prohlídka
zařízení

Pořad bohoslužeb
Středa 29. 4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, 
patronky Evropy
 7.00 Mše sv. za rodiče Váchovy a rodinu Polcarovu. o. L. Sz.
 9.00 Pohřeb zemřelé Marie Homolové. o. L. Sz.
Čtvrtek 30. 4.
 7.00 Mše sv. za Jaroslava Pařila, živou a zemřelou rodinu
 a za zemřelé rodiny Pařilovu a Kadlecovu. o. M.P.
18.00 Mše sv. za Františka Filipa a rodinu. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. – Hrbov o. P. K.
18.00 Mše sv. – Mostiště o. M. P.
1. pátek v měsíci 1. 5. – Památka sv. Josefa, dělníka
 8.00 Mše sv. za rodiče Mejzlíkovy, Jardovy, Jaroslava
 Kadlece, vnučku Kateřinu a Josefa Navrátila. o. L. Sz.
16.30 Mše sv. pro mládež za děti, které přistoupí
 k 1. svatému přijímání a jejich rodiče. o. M. P.
Sobota 2. 5. – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 7.00 Mše sv. za rodiče Oulehlovy, celou přízeň, Boženu Sojkovou
 a za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Pavelcovu. o. P. K.
18.00 Špitálek – mše sv. v byzantském ritu o. Hořák
4. neděle velikonoční 3. 5. – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 7.30 Mše sv. za Květoslava Pýchu a rodiny dětí. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za zemřelého Jiřího Bradáče, celou rodinu,
 za zemřelé sourozence a dvoje rodiče. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za živou a zemřelou
 rodinu Stehlíkovu a duše v očistci. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nedomovu. o. M. P.
Pondělí 4. 5.
 7.00 Mše sv. za dvoje rodiče a prarodiče a všechny jejich
 zemřelé sourozence, celou přízeň a duše v očistci. o. P. K.
14.00 Mše sv. v nemocnici. o. P. K.
Úterý 5. 5.
 7.00 Mše sv. za oboje rodiče, manžela, zemř. přízeň
 a duše v očistci. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti za Jaroslava Brodského,
 rodiče Brodských a Motyčkovy a bratra Františka. o. M. P.
Středa 6. 5. – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 7.00 Mše sv. za náš národ, aby zůstal národem
 svatováclavským. o. P. K.
10.00 Mše sv. v DPS o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
19.00 Mše sv. Lavičky o. P. K.

Farní oznámení
V úterý 5. 5. v 16.30 bude mše sv. pro děti s přípravou na 1. svaté přijímání. 
Ve středu v 18.30 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 30. 4. po 
večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14.00 bude adorace 
Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. V sobotu 2. 5. v 18.00 
v Netíně bude první sobota po 195. (14.30 jdou pěší, 17.00 odjíždí autobus). 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.                                            -ls-

na záhon. Levněji samozřejmě vy-
jde nákup cibulek a jejich následná 
výsadba na podzim.

Pokud si hyacint v květinářství 
chceme koupit, vybíráme takový, 
který teprve začíná kvést. Hyacinty 
kvetou odspodu, proto by mělo být 
naspodu květenství rozkvetlých jen 
několik květů. Ostatní poupata by 
měla být při nákupu ještě zavřená, 
díky tomu nám pak hyacint ještě 
dlouho pokvete a bude dělat radost. 
Můžeme ho koupit buď ve skleněné 
nádobce nebo v květináči. Dosta-
tečná teplota pro takto rychlenou 
rostlinku je asi 15 stupňů. Pokud ji 
budeme mít v teplejší místnosti, kve-
tení proběhne daleko rychleji a rost-
linka vydrží pěkná kratší dobu.

Hyacinty jsou podobně jako 
mnohé další jarní cibuloviny mírně 
jedovaté. Požití může vyvolat trávi-
cí potíže, bolesti, koliky. Pro citlivé 
lidi může být nevhodný i kontakt 
s cibulkami, proto je vhodnější 
pracovat s nimi v rukavicích. 

Alois Mikyska
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SILVACO, a. s., jeden z největších distributorů zahradní a les-
ní techniky, hledá pro rozšíření svého týmu posilu na pozici:

REFERENTKA/REFERENT 
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Popis pozice:
● příjem a zpracování objednávek zákazníků do informačního systému
● poskytování zákaznické podpory a informací o produktech zákazníkům
● zpracování podkladů pro expedici zboží, podkladů pro přepravce
● zpracování podkladů pro objednávání zboží od dodavatelů
● řešení zákaznických a dodavatelských reklamací
● příprava reportů, výstupů pro ostatní úseky
● aktualizace dat pro informační systém a e-shop
● administrativní činnost
Požadujeme:
● SŠ s maturitou
● velmi dobrá znalost MS Offi ce – Word, Excel, PowerPoint
● vyjednávací a organizační schopnosti
● chuť učit se a aktivně se podílet na vnitřních procesech
● komunikativnost, samostatnost, důslednost, zodpovědnost za vlastní výkon
● anglický jazyk – základní úroveň
● praxe v obchodní společnosti vítána
Nabízíme:
● práce na HPP
● perspektiva profesního růstu
● motivující fi nanční ohodnocení
● odpovědná práce s možností seberealizace
● mladý kolektiv se zaměřením na výkon
● možnost dovolené navíc
Další informace:
● pracoviště Velké Meziříčí
● nástup dle dohody

Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte
na vychytil@silvaco.cz

Informace na tel. čísle: 566 523 245, mobil: 724 281 452

– stravenky
– fi remní benefi ty
– 25 dní dovolené
– příspěvek zaměstnavatele na penzij-

ní a životní připojištění
– možnost tuzemské fi remní rekreace
– pracovní doba 5.30 – 14.00 hodin

– řidičský průkaz sk. C
– platný profesní průkaz
– znalost vyhl. ČUBP č. 50/1978 Sb.
– pro samostatnou činnost na elek-

trick ých zař ízeních do 1 000 V 
(minimálně § 6)

– nástup možný ihned

hledá nové zaměstnance na pozice

AUTO M+V, s. r. o.

pro speciální úpravu karosérií osobních automobilů
Místo výkonu: Průmyslová, Velké Meziříčí

Kontakt: 777 241 002, 777 286 630

AUTOKLEMPÍŘ
ZÁMEČNÍK
KLEMPÍŘ

TRADIČNÍ

UHELNÉ SKLADY

UHLÍ SLOŽÍME
PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM DO SKLEPA

NEJNIŽŠÍ CENY PALIV
upozornují své zákazníky naupozornují své zákazníky na

BYSTŘICE n. P. 566 550 630  ŽĎÁR n. S. 566 622 218
NOVÉ MĚSTO n. M. 566 615 090 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 566 522 047

Nepůjde el. proud
Dne 29. 4. 2009 od 7.00 do 16.00 ve Velkém Meziříčí, Jihlavská – Elektro, 
Gremis, Pechasan, Bigboard;
dne 6. 5. 2009 od 7.30 do 11.00 ve Velkém Meziříčí, F. Stránecké od 
Hornoměstské po č. p. 1058, Na Pískách 922, 987, Nová říše (od ul. Na 
Pískách po Zahradní), Zahradní (od Uhřínovské po ul. Nová říše), Strmá, 
Uhřínovská (po ul. Nová říše), Hornoměstská bytovky 103, 104, 105, 113, 
423, 424, 425, 426, Hornoměstská 363, 348, 395, pneuservis, Samota 467;
dne 6. 5. 2009 od 11.30 do 15.00 ve Velkém Meziříčí, Malá stránka, 
Třebíčská (po Nádražní), Nádražní, V Jirchářích, zastávka ČD, Nad 
Tratí 909.
Děkujeme za pochopení.                                                               -E.ON-

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
na dobu určitou – zástup za MD a RD
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí
a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

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

● vyšší odborné vzdělání sociálního směru, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, 

odborných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 7. 5. 2009 
do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy –
agendy registru řidičů a vozidel
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 
a zařazením do 5. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou – zástup za MD a RD

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

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

● střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● práce ve veřejné správě výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 13. 5. 2009 do 12.00 
hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ Ing. S. Rosy, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Jabloňov nabízí
– nástřik podvozku a dutin
– opravy osobních vozidel
– výměna olejů a výfuk. 

systémů
– provedení STK
– dovoz vozidel ze zahraničí
Provozovna:
Jabloňov 10,
Vel. Meziříčí
Tel.:
604 435 142,
566 521 966

Volejte 604 157 827.

Zubní pohotovost
1. 5. MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí
2. 5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
3. 5. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny.      Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Drobné zásilky kusové
i větších rozměrů

do hmotnosti 600 kg.
Ceny smluvní

pod tarifem dopravného.LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.
vypisuje výběrové řízení na kumulovanou pozici

Požadavky: min. SŠ, dobrá znalost a praxe v oboru, 
 samostatnost, pracovitost, fl exibilita, loajalita.
Nabízíme nadstandardně dobré platové podmínky a přátelský
kolektiv.
Nástup nejpozději 1. 7. 2009
Nabídky zasílejte na adresu: LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o. 
 Hornoměstská 383
 594 26 Velké Meziříčí
Kontakt: 566 501 611

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ ÚČETNÍ
/
REFERENTKA ODBYTU
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FOTOGALERIE MĚSÍCE DUBNA 2009

Předsedkyně Základní organizace Českého svazu žen Velké Meziříčí Libuše Kučerová (vpravo) spolu s Jupiter 
clubem VM organizuje každoročně velkou velikonoční výstavu.                                               Foto: Iva Horká

Výrobky z kurzu paličkované krajky (tulipány a slepičky), jež pořádá DDM Velké Meziříčí, které byly k vidění 
na výstavě v Jupiter clubu od 6. do 8.4.                                                                                Foto: Jitka Kočí

Skupina Kamelot zahrála v Jupiter clubu 17. 4. a její nové cédéčko jí pokřtil zdejší houslista Ladislav 
Krevňák (vlevo). Na snímku s kapelníkem Romanem Horkým (uprostřed). Lídr skupiny, stejně jako všichni 
ostatní členové Kamelotu, posluchače překvapil svojí novou vizáží. Muzikanti se totiž dohodli, že se během 
turné O 106 nebudou holit, a tak jejich tváře pokrýval plnovous.                                       Foto: Iva Horká

Členové brněnské skupiny Kamelot (zleva): Viktor „Viki“ Porkristl, Roman „Romiš“ Horký-kapelník, Pavel 
„Bongo“ Plch a Jiří „Jíra“ Meisner na pódiu v Jupiter clubu..                                         Foto: Iva Horká

Fanoušci skupiny Olympic, která hrála v Jupiter clubu 18. 4., se dostavili v hojném počtu. Měli větší štěstí, než 
Jihlavští, kde byl její koncert nedávno zrušen.                                                                          Foto: Iva Horká

Roker Petr Janda (67) se svojí oblíbenou kytarou značky Ibanez. I přesto, že mu táhne na sedmdesátku, podává 
stále špičkové hráčské i pěvecké výkony. Tak tomu bylo i ve Velkém Meziříčí.                     Foto: Iva Horká

Stránku připravila Iva Horká
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Tým pákařů získal ocenění v kategorii družstev i jednotlivců nad devatenáct let. Přemysl Bdinka (vlevo) obdržel 
zvláštní ocenění, Lucie Komínková byla druhá v jednotlivcích a Tomáš Mička – nejlepší trenér. 

Foto: Martina Strnadová

Kategorie jednotlivců do patnácti let byla vyhlášena bez pořadí – zleva Jakub Kučera (hokej), Jiří Polanský 
(fotbal) a Ivana Salašová (házená).                                                                             Foto: Martina Strnadová

Fotbalisté mladší žáci A si šli pro cenu v kategorii družstev do dvanácti let bez pořadí.                                           
  Foto: Martina Strnadová

Milan Dufek (vlevo), který večerem provázel, právě vyhlásil nejlepší sportovce do devatenácti let. 
Zvítězila Barbora Laňková (motokros), druhá za ní byla Lucie Komínková (páka) a třetí Peter Troš-
čák (hokej).                                                                                                Foto: Martina Strnadová

Mezi družstvy nad devatenáct let zvítězili fotbalisti A týmu mužů, druzí za nimi skončili házenkáři (vlevo).                        
Foto: Martina Strnadová

Stránku připravila Martina Strnadová

Radní Radovan Necid ocenil mezi sportovci do dvanácti let bez pořadí také Matyáše Pospíšila (motokros).                 
Foto: Martina Strnadová

FOTOGALERIE Z VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ MĚSTA 2008
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Nejlevnější půjčky
na koupi bytu, domu,
stavbu, rekonstrukci
Zdarma poradíme na tel.: 
604 658 962, 724 368 544.

Esoterický obchod Larimar

Tel.: 603 184 919

Nelíbí se vám vaše kuchyně – co ji takhle sešrotovat?
Při nákupu kuchyňské linky v nábytku NEKO
nabízíme:
– šrotovné – 3.000 Kč u kuch. linky nad 30.000 Kč
– šrotovné – 5.000 Kč u kuch. linky nad 80.000 Kč
Více informací na tel. 608 144 567
Nábytek NEKO Velké Meziříčí

Rychlé půjčky
od 20.000 do 2.000.000 Kč 

za bezkonkurenčních
podmínek!

Zavolejte 775 383 240.

DŮM ZDRAVÍ, spol. s r. o. 
Velké Meziříčí

nabízí celoročně
k pronájmu

od 1. 5. 2009
vytápěné garáže
za částku 800 Kč měsíčně. 

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

Prodám
■ Pianino zn. Főrster.  Tel.: 
775 997 269.
■ Rotoped, levně. Tel.: 731 138 085, 
566 522 719.

■ Základní umělecká škola Velké 
Meziříčí prodá 40 ks čalouněných 
koncertních lavic po 5 místech. 
Celkem 200 míst. Cena 20.000 Kč. 
(Jen v kompletu). Tel.: 566 782 400, 
566 782 402.
■ Patkový el. motor Siemens 
8 kW, 1 400 ot./min, Pionýr 555, 
předválečný Singer k renovaci. Tel.: 
603 849 249.
■ Škoda Felicie, orig. AL kola 
s pneu letní 165/70/13, dobrý stav 
i pneu, lze i na Favorit od r. v. 93, 
cena 3.700 Kč. Tel.: 777 182 760.
■ Ložnici – 3.000 Kč, sedač-
ku (rohovou) – 6.000 Kč, sporák 
komb. – 5.000 Kč, mikrovlnku – 
3.000 Kč, mrazák 80 l – 2.000 Kč, 
el. olej. radiátor – 1.000 Kč. Tel.: 
776 228 506.
■ Nová, celokovová garážová vra-
ta – zateplená. Rozměr – š. 214 cm, 
v. 200 cm, cena dohodou. Tel.: 
737 448 775.
■ Osobní automobil Mercedes 
Benz A 160, obsah 1,6, plná výba-
va, tažné zařízení – najeto 148 905 
km. Původní cena 113.000 Kč, nyní 
98.000 Kč i s poplatkem 3.000 Kč. 
Tel.: 603 879 581.
■ Seno luční, volně, cena 150 Kč/q, 
ručně sušené. Okapové žlaby, nové, 
pozink., levně. Frézu na železo, ver-
tikální frézy, výstružníky, děličku. 
Auto Fiat Brava 1,4 SX, r. v. 1998, 
najeto 74 000 km, první majitel, 

koupeno v ČR, nové zimní a letní 
pneu na discích, perfektní stav, 
TP r. 2010, červená metalíza. Tel.: 
725 552 447.
■ Fiat Punto II, Palio, Bravo, 
Brava atd. 4 ks letní obutá kola 
s pneu Firestone 165/70/14, pneu 
i ráfky zánovní, cena 3.800 Kč. Tel.: 
777 182 760.
■ Litá kola na Škodu Favo-
rit, obutá pneu 175/70R13, cena 
3.000 Kč. Tel.: 603 314 644.
■ Škodu Favorit 136 LS, r. v. 
1990, STK do 10/2010, motoricky 
velmi dobrý, nové př. blatníky, plně 
funkční, náhr. zimní pneumatiky. 
Dohoda jistá. Tel.: 731 411 980.
■ Prase, krmené doma, 31 Kč/kg. 
Seno. Tel.: 566 520 629.
■  Dl a ž ebn í  ko s tk y  10×10 , 
cca 1 750 ks, 5 Kč / ks. Tel.: 
737 717 706.
■ PC-FIFA 08 , česká verze, 
350 Kč; Gamepad LOGITECH 
Cordless RumblePad 2, 400 Kč; 
TV Samsung Plano, stříbrné bar-
vy, plochá obrazovka uhl. 72 cm, 
50 Hz, 2.500 Kč. Dohoda možná. 
Tel.: 605 530 687.
■ Repasovanou krbovou vlož-
ku Romotop, 8 kW, levně. Tel.: 
776 611 016.
■ Vozík za OA, 165×125×30. Po 
GO, cena 5.000 Kč, možno i sleva. 
Tel.: 739 448 755.
■ Řepu a kedlubny gigant. Tel.: 
731 572 709, 739 250 021.
■ Srovnávačku s horním prota-
hem domácí výroby. Šířka 200 mm. 
Cena 5.000 Kč. Tel.: 732 226 097.
■ Chlapecké kolo sportovní s vy-
bavením, na 8–14 let. Cena 900 Kč. 
Starší počítač + monitor + kláves-
nice, myš, cena 1.000 Kč. Tel.: 
723 305 070.
■ Čerpadlo na vodu, s el. moto-
rem 2,2 kW, 1 450 ot./min. Nutno 
vidět. Volat po 19. hodině. Tel.: 
775 428 959.
■ Sadbové brambory, 7 Kč/kg. 
Tel.: 739 619 677.
■ Babetu typ 210, dvojrychlostní; 
motorovou lištovou sekačku. Info 
na tel. 606 149 288.

■ Kuchyňskou lin-
ku včetně spotřebičů, 
možno i samostatně, 
cena dohodou; dále 
pán. 3/4 horské kolo 
Olpran za 500 Kč; star-
ší funkční počítač včet-
ně monitoru a dalšího 
příslušenství za 300 
Kč. Tel.: 608 949 273.
■ Náhradní díly VW 
JETTA II – VW GOLF 
II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.
■ Brambory, sad-
ba – 6 Kč/kg, kon-
zumní 4 Kč/kg. Tel.: 
777 754 759.
■ Sadbu brambor 
Filea. Cena 6 Kč/kg. 
Tel.: 737 937 326.
■ Modrobílého per-
ského kocourka bez 

PP, oba rodiče čistokrevní, šampi-
oni. Velice pěkný, typový, vhodný 
i na chov. Cena 2.000 Kč. Tel.: 
566 615 553.
Koupím
■ Větší káru za traktor, rozměr 
170 × 300 cm. I bez sklápění. Tel.: 
603 713 892.
■ Plastovou nádrž na 1 000 lit-
rů, lžíci na čelní nakladač HON, 
staré trámy. Tel.: 737 477 773.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladi-
mír Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám RD se zahradou v Mě-
ř íně. Sítě, 6 místn., dům před 
opravou, cena 1,560 mil. Kč. RK 
nevolat. Tel.: 602 948 306.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
850.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám stavební pozemek 
ve VM v lokalitě Amerika. Tel.: 
608 464 607.
■  P r o d á m řa dovou  g a r á ž 
(18 m2) na ul. Záviškova. Tel.: 
732 675 588.

■ Koupím pěkný byt 2+1, 
2+kk, výhradně s balkonem 
v hezkém prostředí. Platím 
hotově. Tel. po 16. hodině 
776 378 273.

■ Koupím byt 2+kk nebo 2+1 
s balkonem. Platba hotově. Tel.: 
604 320 136.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 250.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám RD ve VM ve vilové 
čtvrti, 5+1, zahrada, vhodný pro 
lékaře, veterináře. Cena dohodou. 
Tel.: 608 030 760.
■ 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.
Pronájem
■ Hledám pronájem garáže na ul. 
Záviškova ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
608 354 520.
■ Pronajmu řadovou garáž pod 
ul. Čermákova ve VM od 05/2009. 
Tel.: 732 850 136.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
■ Hledám pronájem bytu 2+1 
nebo 3+1 na delší dobu bydlení. Tel.: 
736 190 088.
■ Pronajmu nový byt 3+kk v cen-
tru VM s parkováním ve dvoře. Tel.: 
732 850 136.
■ Pronajmu cihlový byt 3+1 
s možností odkupu nebo výměny za 
1+1 ve Velkém Meziříčí nebo Velké 
Bíteši. Tel.: 777 824 822.
■ Hledám podnájem v Měříně 
nebo okolí. Byt nebo RD. Prosím 
nabídněte. Tel.: 773 615 017.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, zateplený, nová okna, 
plyn topení, výtah, částečně vyba-
vený. Tel.: 733 107 489.
Různé
■ Sekání trávy pro králíky na 
zahradě knihovny nabízíme po do-
mluvě (Vaňková 566 521 529).

■ Hledám spolucestující 
Velké Meziříčí – Žďár nad 
Sázavou a zpět. Příjezd do ZR 
mezi 6.30 a 8.30 (dle dohody), 
odjezd ze ZR nejdř íve od 
14.30, obvykle v 16.00 (dle 
dohody). Tel.: 731 277 097.

■ Přenechám volná místa – Itálie 
3. – 12. 7. Cena 5.500 Kč, plná pen-
ze. Tel.: 723 305 070.
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.

JESTŘÁBEC 2044,
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

774 511 300
773 533 151

ve výši 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 Kč
Akce od 29. 4. do 10. 5. 2009
Přijeď, dotáhni, dotlač starý vůz a šrotovné na jiný vůz 
je tvoje.
Možno fi nancovat úvěrem, schvalování do 30 minut.
Mimořádná akce se již nebude opakovat!
Informujte se osobně na Autobazaru (u Motelu Jestřá-
bec), vedle STK.

Anna K vystoupí v Jupiter clubu
Anna K vystoupí ve velkomeziříčském Jupiter clubu v náhradním 

termínu, a to 7. 5. od 20 hodin. Původní koncert jsme museli odložit 
z důvodu nemoci. Anna K nedávno vyprodala pražský Lucerna Music 
Bar a je připravena naplno odehrát i zbývající koncerty. Lístky jsou stále 
v prodeji, a to na programovém oddělení Jupiter clubu nebo v síti Ticket-
stream. Zveme vás na jeden z posledních koncertů Aukro Best of Tour 
Anna K právě do Velkého Meziříčí, společně s Annou K zde vystoupí 
loňský objev roku Marek Ztracený.                                      Pavel Pešek

Základní škola Měřín vyhlašuje výběrové řízení na

Požadavky na vzdělání: ÚSO se zaměřením na stravování – SHŠ 
nebo SOU kuchař/ka s maturitou
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2009

Písemné žádosti s přiloženým životopisem
zasílejte na ředitelství školy nejpozději 

do 21. 5. 2009 na adresu: Základní škola Měřín, Náměstí 96, 
594 42 Měřín nebo: reditel@zsmerin.cz

ola Měřín vyhlašuje výbbbběrěrěrěrěrěěě oooy j ýbbbběěěěě o
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Blahopřání
KULTURNÍ AKCE JUPITER CLUBUSPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

* * *

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

Jupiter club, s. r. o. uvede

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, s. r. o. uvede
zábavnou
kouzelnickou show

Účinkují: Vladimír Hron, Pavel Ko-
žíšek
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.

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

Timberlake Wertenbakerová, drama,
překlad: Marie Procházková
Timberlake Wertenbakerová – rodem Američanka, která vyrostla ve Fran-
cii a žije v Británii – patří k nejúspěšnějším současným anglickým autorům.

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

VELKOMEZIŘÍČSKOVELKOMEZIŘÍČSKO

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                                          Změna vyhrazena!

Telefon 566 523 243, 566 524 572 nebo programové oddělení JC.
Pondělí 25. května 2009 v 19.30 hodin
AP – Prosper

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
  5. 5. přednáška Vzpomínka na květen ’45 v našem městě členové VGS
12. 5. přednáška Současná Čína Ing. Jaroslav Pazdera

LADIES PARTY PRO DÁMY
Po velkém loňském úspěchu opět přijedou

RANGERS TEAMRANGERS TEAM
se svojí novou striptýzovou show
Pátek 29. 5. 2009 v 19.30 hodin
Stolová úprava • Vstupné: 150 Kč

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

Kdo pevně věří,
bude žít věčně.
Dne 28. dubna 2009 by oslavila 
naše milovaná manželka, mamin-
ka, babička a prababička, paní
Jarmila Kostečková
z Velkého Meziříčí své jubilejní 
80. narozeniny.

S úctou a láskou stále vzpomíná 
rodina.

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstá-
vá. Dnes, 29. dubna 2009, uplyne již 
7 let, kdy nás navždy opustil pan 
František Matula
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají
syn a  dcera s rodinami. 

V neznámý svět odešel jsi spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Roky plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest trvá a nedá zapomenout. 
Dne 1. května 2009 uplyne 7 let od 
doby, kdy nás opustil pan
Josef Bradáč
z Mostišť. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
vzpomínku. 

S bolestí v srdci stále vzpomínají 
rodiče a sestry s rodinami. 

Čas ubíhá,
ale bolest ze ztráty drahého tatínka 
a dědečka zůstává…
Dne 4. 5. 2009 už to bude 9 let od 
úmrtí pana 
Jana Zavřela 
z Velkého Meziříčí. 
Děkuji za tichou vzpomínku na 
laskavého a dobrého člověka. 

Dcera Jana s rodinou

Setkání rodáků 19. září 2009
Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty 
našeho města a místních částí, kteří se narodili v roce 1959. Srdečně 
jsou zváni i jubilanti, kteří se narodili v jiných místech, žijí v našem 
městě a okolí a navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí.
Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, zvláště těch, 
kteří žijí mimo naše město a spádové obce. Adresy sdělte laskavě 
na matriku (budova spořitelny), nebo podatelnu městského úřadu co 
nejdříve. Děkujeme za spolupráci.
Martina Bednaříková, matrikářka Městského úřadu ve Velkém Me-
ziříčí, tel. 566 501 027, email: bednarikova@mestovm.cz

Pátek 1., sobota 2. v 19.30 hodin
MARLEY A JÁ
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley…
Novomanželé John a Jenny Groganovi se rozhodnou, že opustí drsné zimy 
Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo 
málo, pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se 
během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné 
energie. Takto začíná fi lm, který popisuje 13 let života se psem, života, 
který někdy – a to dost často – připomíná soužití s nevypočitatelným 
uragánem. A tak John a Jenny Groganovi sledují, jak Marley slintá po 
nově natřených zdech, cupuje všechno na kousky, žere polštáře a kytky, 
pije vodu ze záchodu a honí pošťáka. V hlavní roli O. Wilson a J. Aniston. 
Komedie USA, původní z nění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 111 minut
Úterý 5. v 19.30 hodin
MĚSTO EMBER
Posledních dvě stě let je útočištěm lidské rasy podzemní gigantické město 
Ember. Nyní však stojí na pokraji zániku. Generátor, poskytující jeho oby-
vatelům energii, která zajišťuje světlo, teplo a vzduch, dosluhuje a začíná 
selhávat. Obrovské sklady potravin jsou již téměř prázdné a komplikují se 
i dodávky vody. Klesá morálka přeživších. A nikdo neví, co nastane, až 
se celé město ocitne v temnotě. Romantické dobrodružné fantasy USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 96 minut
Pátek 8., sobota 9. v 18.30 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Malý hrdina s velkým srdcem.
Dobrodružný příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky, 
je animovaný fi lm pro děti. Filmoví autoři z komorní pohádky vytvořili 
výpravný dobrodružný příběh, ve kterém divák s hlavním hrdinou projde 
fantastickými světy, do nichž by se vzhledem ke své velikosti asi jen tak 
nepodíval. Animovaný rodinný fi lm USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč  94 minut
Úterý 12. v 19.30 hodin
NENAROZENÍ
Zlo potřebuje život.
Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží 
vrátit do života. Casey je vysokoškolačka v rozpuku, kterou trápí snad jen 
dávná vzpomínka na matčinu sebevraždu. Záhy se kolem ní ale začnou 
dít podivné věci, které nabývají čím dál zlověstnější charakter. Sny se 
prolínají s realitou, Casey se začne měnit barva očí, zdánlivě bez příčiny 
umírá kojenec, kterého hlídala… Na konci děsivé spirály, která ji přivede 
na samou hranici šílenství, Casey pochopí, proč její matka spáchala sebe-
vraždu. Na rozdíl od ní se ale nepoddá a rozhodne se s temnými silami, 
které ji chtějí ovládnout, svést nerovný souboj. Pomáhat jí budou přátelé 
a hlavně židovský rabín Sendak, který jako jediný ví, jak dybuka zastavit. 
Nebo se tak alespoň tváří. Režie a scénář David S. Goyer. Horor USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  87 minut
Středa 13. v 18.30 hodin
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Pro superpsa Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik – 
alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní show 
nešťastnou náhodou d ostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná 
prožívat své největší dobrodružství v životě – skutečnou cestu po skutečném 
světě. Rodinný, animovaný snímek USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 103 minut
Pátek 15. v 19.30 hodin
BAADER MEINHOF KOMPLEX
Film líčí smutnou kapitolu moderních dějin západního Německa, které bylo 
v sedmdesátých letech sužováno vlnou násilností ze strany RAF, hnutí bo-
jujícího proti kapitalismu. Pozornost je především věnována první genera-
ci mladých teroristů, jejichž vůdci byli milenci Andreas Baader a Gudrun 
Ensslinová a novinářka Ulrike Meinhofová. Snímek téměř dokumentárně 
zachycuje vznik RAF, první násilné útoky, vojenský výcvik v Jordánsku, 
uvěznění teroristů, soudní líčení a nástup krvavé druhé generace. Drama 
Německa, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  150 minut
Sobota 16. v 19.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Nový model, původní součástky.
Ocitáme se v Dominikánské republice, kde hodlá Torrettova skupina rychle 
a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu z jedoucího konvoje. Velkolepá akční 
sekvence jen předjímá tempo, jaké bude Justin Lin po zbytek fi lmu diktovat. 
Po ostrém střihu se ocitáme v Los Angeles, kde narazíme na druhého „ztra-
ceného syna“. Brian O’Conner zůstal věrný policejní placce. Právě se snaží 
rozkrýt drogový kartel, jehož členové pašují drogy do Spojených států přes 
mexickou hranici nebezpečnými spanilými jízdami podzemními tunely. 
Mistr volantu O’Conner získá od nadřízených ofi ciální posvěcení oprášit 
své řidičské umění a proniknout do tohoto gangu coby jeden z řidičů. 
Stejný záměr, nicméně mnohem osobnější cíl, který se nesluší prozrazovat, 
má i Dominic Toretto. A tak se oba sejdou na startu nelegálního závodu, 
jehož vítězové získají pochybné právo stát se členy gangu a pracovat pro 
něj jako námezdní jezdci. Znovu tak budou řvát motory, pneumatiky trhat 
asfalt a proteče i pár litrů krve. Tahle jízda rozhodně není pro čajíčky. 
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč  107 minut
Úterý 19., středa 20. v 19.30 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí v televizním studiu naproti mode-
rátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem? a čeká na poslední 
otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedáv-
nou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do 
světa bez budoucnosti, do světa nám nepředstavitelné bídy. Jak se kluk z uli-
ce dokázal dostat tam, kam se nedostali ani hoši z lepších rodin ani učenci 
s několika tituly v kapse? Odpovědi na tyto otázky bude z Jamala tahat někdo 
mnohem méně příjemný než televizní moderátor. Film Velké Británie, pů-
vodní znění, české titulky. Film získal Oscara. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 65, 67 Kč  120 minut

Dne 1. května se dožije významného životního jubilea paní 
Květa Nezvalová,
dlouholetá členka výboru Českého zahrádkářského svazu ve Velkém 
Meziříčí.
Do následujících roků jí přejeme mnoho životního optimizmu, radosti 
a zdraví.                                                            Výbor ČZS Velké Meziříčí

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

Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas!
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ARBOK • ABI GAIL • DOGA • Nightwish revival • ARAKAIN
20. 6. 2009

KULTURNÍ AKCE VE LHOTKÁCH

5. ročník

Lhotecké setkání harmonikářů
27. 6. 2009 začátek v 15 hodin

výletiště Lhotky 

Mediálním partnerem akcí je VELKOMEZIŘÍČSKO

Fajtův kopec
17. 7. – 18. 7. 2009

www.fajtfest.xf.cz

První dvoudenní
OPEN AIR festival
ve Velkém Meziříčí

X-CORE
HAZYDECAY
FOURT FACE
MAGMA HOTEL
MAWATAKI

SINDICK8
BAD VICTIM
SEPPUKA
DEVASTHATOR
FILTHYMINDS

Přednáška
na téma

Jupiter club, Velké Meziříčí
Středa 6. května 2009

v 18 hodin
Přednáší

Dr. Krejčík a Dr. Navrátil

Dne 30. dubna 
se ve spoluprá-
c i  s  D o m e m 
dět í a mládeže 
Velké Meziř íčí 
a Sborem dob-
rovolných hasičů 
Velké Meziř íčí 
koná velkolepé 
pálení čarodějnic 
v lokalitě Kunšo-
vec. Pokud ještě 
nemáte na tento 
večer program, 
přijďte se s námi 
pobavit a podělit 
o nezapomenu-
telné zážitky.
Program: 18.00 – 19.50 „Rej ča-
rodějnic“ – zábavný program pro 
děti i dospělé plný tance a soutěží 
pořádaný Domem dětí a mládeže 
Velké Meziříčí. Čarodějnické kos-
týmy a rekvizity vítány!

OVERHYPE
SIC.ENGINE
BROKEN SIGHT
SUNSET TRAIL

EVROPSKÝ 
FESTIVAL 
FILOZOFIE

Ve dnech 5.–7. června 2009 
připravuje Město Velké Me-
ziříčí 3. ročník Evropského 
festivalu filozofie, který je 

jedinou akcí svého druhu v ČR. Odbornými partnery festivalu jsou 
Filozofi cký ústav AV ČR a Filozofi cká fakulta MU v Brně. Mottem 
festivalu je tentokrát fi lozofi cké téma „HARMONIE A CHAOS“. 
Tyto dva vzájemné protiklady můžeme charakterizovat, defi novat či 
popsat např. takto: Harmonie pochází z řečtiny (harmonía) a zname-
ná „hodit se k sobě nebo spojovat“. Myšlenka harmonie pochází od 
Pythagora. Obecně znamená soulad, souzvuk, souznění, spojení, 
správný poměr. Můžeme si ji také představit jako všudypřítomný 
základ řádu světa, který není zjevný na první pohled. Chaos se 
odvozuje z řeckého χαος a typicky označuje nepředvídatelnost. 
V metafyzickém smyslu jde o opak zákona a pořádku. V klasickém 
období starověkého Řecka chaos neznamenal „nepořádek“. Znamenal 
„primární prázdnotu, kosmický prostor“. Nepochopením lidí v raném 
křesťanství se postupně význam slova měnil na „nepořádek“.

Program bude zahájen v pátek odpoledne přírodovědnou přednáš-
kou pracovníka hvězdárny v Ondřejově. Následovat by měla přednáš-
ka Tomáše Pfeiffera. Poté vystoupí se svým autorským čtením Petra 
Hůlová (Umělohmotný třípokoj) – držitelka ceny Magnesia Litera za 
prózu. Večer v rámci spolupráce s hudebním festivalem Concentus 
Moraviae se uskuteční koncert Vůně ženy – tři duše – tři ženské hlasy 
(Eva Vrbková, Tatiana Vilhelmová, Lela Geislerová).

V sobotu bude festival slavnostně zahájen na nádvoří zámku. 
Svou účast potvrdili: doc. ing. Ivan M. Havel, Ph.D. (Studium mysli 
v kognitivní vědě a fi lozofi i), dr. Nickl (Hannover), fi lozofové z FF 
MU Brno – prof. Jan Zouhar (A. I. Bláha o harmonii společnosti), 
doc. Radim Brázda (Objevování nebo konstrukce řádu?), prof. Josef 
Krob – děkan FF MU (Chvála chaosu), Mgr. Zdenka Jastrzembská 
(Harmonie a chaos jako nástroje vysvětlování a předvídání), prof. 
Josef Šmajs (K harmonii ve vztahu přírody a kultury), prof. Miloš 
Štědroň, z FÚ AV – Michael Hauser (Disharmonie), Kryštof Boháček 
(Éros a harmonie). Prof. Tomáš Halík a prof. Erazim Kohák se omlu-
vili z důvodu časového zaneprázdnění. Festival již tradičně provází 
celá řada doprovodných akcí: např. divadelní představení pro děti 
(Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha), studentské představení 
z uskupení A.I.D.S., výstavy, Dětský den pod patronací DDM, 
fl oristické show Slávka Rabušice a další. S podrobným programem 
festivalu vás seznámíme v dalších číslech.       

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

SDH Vídeň pořádá 9. května

 1. 5. Netín, host: Rituals
 2. 5. Benetice + Extáze
 3. 5. M. Budějovice – nádvoří 

zámku, nedělní čaje 15.00 – 
21.00 hodin

 8. 5. Čáslavice, host: S.O.P.E.L.
 9. 5. Budišov
15. 5. Kojetice
16. 5. Studenec, host: Crossband
22. 5. Rokytnice, host: Brizzolit

Svatava Drlíčková, Monika Nikodýmová,
Bára Cigánková, Jitka Králíková,

dr. Lubomír Holzer, Jiří Šorm,
František Pavlík, Tomáš Dufek

Netradiční výstava zaměřená na arteterapii
a muziokterapii

s doprovodným programem.
Muzikofi letická pohádka Jak se přivolává Slunce

14. 5. v 18 hodin
Koncert Strom šamanů 29. 5. v 18 hodin,

zakončení výstavy

Otevřeno denně mimo pondělí

Netradiční výstava v Galerii synagoga

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek
vás zve na přednášku spojenou s pozdně večerní exkurzí do terénu

Cesta za kvákajícím bratrstvem
ve čtvrtek 7. května od 19 hodin v budově střediska.
Předpokládaný konec ve 23 ho-
din.
Můžete se těšit na poutavé vy-
právění Mgr. Vlastislava Káni 
spojené s promítáním fotogra-
fií. Následovat bude exkurze za 
obojživelníky na mokřady v oko-
lí Velkého Meziř íčí. Doprava 
autobusem zajištěna. Doporučená výbava: př iměřené oblečení, 
sportovní obuv, gumáky a baterka. Tuto akci fi nančně podpořilo Mi-
nisterstvo životního prostředí.                           Markéta Navrátilová

Výstava prací žáků Základní školy 
speciální a praktické školy Březejc

Svět kolem nás
4. – 25. května 2009
Městská knihovna
Velké Meziříčí
Poštovní 1392/22
Finančně podpořeno
krajem Vysočina
v rámci projektu
„MY TO DOKÁŽEME“

K tanci a poslechu hraje
harmonikový soubor

Akordeon band Vysočina.
Začátek v 19.30 hodin

v kulturním domě ve Vídni. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Galerie synagoga Velké Meziříčí vás zve na výstavu

Zveme všechny na Fajtův kopec, 
kde bude od 19 hodin připraveno občerstvení a soutěže pro děti.

Odlétat se bude po 20. hodině.

20.30 Slavnostní zapálení ohně 
a upálení jedné velmi zlé čarodějnice
20.40 Volná zábava
Hudba a občerstvení je zajištěno.

Srdečně vás všechny
zvou pořadatelé. 

Od středy 29. dubna je v Galerii 
synagoga veřejnosti zpřístupněna 
netradiční výstava Na společné ces-
tě, spojená s programem zaměřeným 
na energetické a duchovní vnímání 
světa, hledání a uvědomování si 
svých vnitřních postojů a pocitů. 
Cílem je seznámit širokou veřejnost 
s arteterapií a muzikoterapií, po-
skytnout příjemnou formu relaxace 
a poznání sebe sama.

Pro mateřské, základní i střední 
školy (ale i pro další věkové skupiny 
a pro tělesně či mentálně postižené 
spoluobčany) je připraven speci-
ální program arte a muziko dílna, 
jejichž výsledkem budou netradiční 
zážitky. V předsálí galerie vznikne 
výtvarné dílo, které děti a studenti 
vytvoří pod vedením terapeut-
ky Svatavy Drlíčkové. Na tento 
program, který bude vždy při-
způsoben dané věkové kategorii 
zúčastněných, je nutno se předem 
objednat na tel.: 566 522 773. Ma-
ximální kapacita je omezena!

Arteterapie je léčebný postup, 
který využívá výtvarného projevu 
jako hlavního prostředku k poznání 
duše člověka. Důraz je kladen na 
prožívání během procesu tvorby. 
Techniky arteterapie jsou hojně 
využívány ve školách jako sebez-
kušenostní prostředek, rozvíjejí 
vnímavost, empatii, myšlení, tvo-
řivost a představivost výchovnou 
formou. Velmi často je arteterapie 

kombinovaná s dalšími expresivní-
mi terapiemi jako je muzikoterapie, 
taneční Muzikoterapie je léčebný 
postup, který využívá hudbu, hlas, 
rytmus, vibrace a vše, co s tímto 
souvisí, k navození pozitivních 
změn v oblasti tělesné, duševní, 
emoční, energetické a duchovní. 
Rozvíjí soustředěnost, koordinaci 
pohybů, vnímání okolí i vlastní 
osoby, fantazii, emoční prožívání, 
smysl pro rytmus, správné dýchání, 
zmírňuje fyzickou bolest, psychická 
traumata, zbavuje nás stresu, uvol-
ňuje a navozuje pocit štěstí. Muzi-
koterapie má léčebné i preventivní 
účinky. Léčí člověka ve všech jeho 
částech a zároveň v celku.

Nejlepším způsobem jak porozu-
mět arteterapii a muzikoterapii, jak 
zjistit všechny její účinky, je zažít ji 
osobně. Proto neváhejte a přijďte se 
na vlastní oči, uši i kůži přesvědčit 
do Galerie synagoga každý den kro-
mě pondělí, až do 29. května.

V rámci výstavy se uskuteční 
ještě dvě doprovodné akce: 14. 
května v 18 hodin muzikofi letická 
pohádka Jak se přivolává Slunce 
a 29. května v 18 hodin koncert 
Strom šamanů, který výstavu 
ukončí. Další informace můžete 
získat na tel. čísle 566 522 773 nebo 
na internetových stránkách muzea 
www.muzeumvm.cz.

Dle materiálů S. Drlíčkové zpra-
coval T. Hartman, Muzeum VM
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ŠKOLNÍ SPORT

FOTBAL – MLÁDEŽ

FOTBAL BORY

MSDD
FC VM st. dorost – SK Líšeň 
1:1 (1:1)
Střelci: Denev (15.) – Milotin-
ský (16.). Rozhodčí: Nováček – 
Straka, Beneš. Sestava: Simandl 
– Mucha, Budzinsky, Z. Veče-
řa, Nožička – Liška, Smejkal, 
Vítek (88. Horký), Kozuň (45. 
Kaminaras) – Denev, Koní ř
V sobotu 25. 4. 2009 hrál náš tým 
s lídrem tabulky. Měl to být jasný 
zápas, ale kluci se dobře připravili. 
I když nám chyběli tři hráči – Ke-
rouš, J. Večeřa a Dočkal – kluci 
mohli nakonec i vyhrát. Zápas za-
čali disciplinovaně a po celou dobu 
dodržovali domluvené věci tak, aby 
nepustili soupeře do hry.
První poločas začal oboustranně 
opatrně. Nikdo nechtěl udělat první 
chybu. V desáté minutě poslal do 
samostatného nájezdu na brankáře 
Líšně Koníře Budzinsky, ale Petr 
nedal. Byla to vyložená golová šan-
ce. Ve čtrnácté minutě udeřil Liška, 
kdy jeho samostatná akce byla 
zastavena za pomoci faulu na hraně 
velkého vápna. Následně nařízený 
přímý kop zahrál Mucha. Jeho centr 
do vápna hlavičkoval Vítek na úplně 
volného Deneva, a ten se již nemýlil 
a bylo 1:0 pro domácí. Bohužel naše 
radost netrvala dlouho a o minutu 
později hostující kapitán Milotín-
ský po PK ze středu hřiště vyrovnal 
na 1:1. I přes tento fakt měl náš tým 
převahu a lepší držení míče, což 
předvedl ve 21. minutě, kdy sehráli 
akci na jeden dotek Smejkal, Liška 
a Denev. Posledně jmenovaný pálil 
těsně vedle branky. V prvním po-
ločase se hrál velmi kvalitní fotbal 
z obou dvou stran a plně splňoval 
divizní parametry.
Druhá půle začala naší šancí, která 
skončila přímým kopem. V jedna-
padesáté minutě poslal do malého 
vápna centr Kaminaras na Vítka, 
ale Jakub netrefil branku (jasná 
gólovka). V 63. minutě první naše 
větší chyba v obraně, ale podržel 
nás gólman Simandl, kdy zlikvido-
val jedovatou střelu k tyčce branky. 
Do konce zápasu se nic vážnějšího 
neudálo, hra se přelévala od vápna 
k vápnu. Zápas skončil zaslouženě 
remízou, i když náš tým si vypra-
coval daleko více šancí. Zápas měl 
vysokou herní kvalitu a oba dva 
týmy předváděly moderní zónový 
fotbal.                                  -sme-
FC VM st. žáci – Ledeč n. Sáz. 
16:0 (9:0)
Rozhodčí: Vidlák. Střelci: 8., 9., 
16., 27. a 50. Komínek, 33., 56. 
a 66. Krejčí, 54., 61. a 67. Hladík, 
2. a 29. Polanský, 5. Pokorný, 21. 
Chytka, 49. Štefka. Sestava: Řehá-
ček – Pazderka, Štefka, Bradáč (36. 
Vokurka), Bárta (36. Procházka) 
– Chytka, Pokorný, Ráček, Krejčí 
– Polanský (45. Hladík), Komínek.
Raketový nástup našich starších 
žáků, rozhodlo celé utkání. Než se 
stačila Ledeč rozkoukat, prohrávala 
za deset minut 4:0. Skóre utkání 
otevřel kanonýr Polanský, potom si 
vzal slovo útočník Komínek, který 
za 20 minut vstřelil čtyři branky. 
Další branky v prvním poločasu 
přidali Polanský, Pokorný, Chytka, 
Krejčí. Do druhého poločasu na-
stoupili i náhradníci, ale na obrazu 

hry se to neprojevilo. Skóre otevřel 
po rohu Polanského hlavou Štefka. 
Potom se postupně trefi li svou pátou 
brankou Komínek a dvakrát Krejčí, 
který vstřelil také tři branky utkání. 
Ve 45. minutě utkání vystřídal ka-
nonýra Polanského Hladík a za dva-
cet minut na hřišti vstřelil hattrick. 
Naši žáci si tak připsali na své konto 
nejvyšší vítězství v sezoně.
HFK Třebíč B – FC VM st. žáci 
1:3 (0:2)
Rozhodčí: Burian. Střelci: 51. – 11. 
Pokorný, 19. Štefka, 37. Ráček. 
Sestava: Sysel – Pazderka (36. 
Benda), Štefka, Rosický (44. Hibš), 
Pazderka, Bradáč – Chytka (36. 
Procházka), Pokorný, Ráček (46. 
Vokurka), Bárta – Polanský, Ko-
mínek (42. Hrabálek)
Karty a vyloučení: ŽK 1:1 60. Po-
lanský. ČK 0:1 62. Benda.
Vstup do utkání vyšel Meziříčským 
dobře. V 11. minutě se trefi l Pokor-
ný a v 19. Štefka. I druhý poločas 
jsme brankově zahájili my, ve 37. 
skóroval Ráček. Domácí snížili 
skóre v 51. hlavičkou, na kterou 
Sysel nestačil.
FC VM ml. žáci – Ledeč n. Sáza-
vou 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Vidlák. Střelci: 5. Vokur-
ka, 43. Novotný. Sestava: Hladík 
– Horký, Novotný, Juda, Špaček – 
Kožený, Procházka, Hibš, Chalupa 
– Vokurka, Krčál. Dále nastoupili: 
brankář Dvořák, Benda M., Heto, 
Liška R., Kučera L.
Skóre utkání otevřel hned v 5. Vo-
kurka. Druhá branka utkání padla 
z hlavičky Novotného. Další šance 
se nepodařilo proměnit.
HFK Třebíč B – FC VM ml. žáci 
0:5 (0:4)
Rozhodčí: Burian. Střelci: 4., 13. 
a 41. Liška, 10. Chalupa, 21. Vokur-
ka. Sestava: Hladík – Horký, Hibš, 
Smejkal, Špaček, – Heto, Vokurka, 
Procházka, Chalupa, – Liška, Kr-
čál. Dále nastoupili: brankář Dvo-
řák, Kožený, Kučera, Singer.
Naši mladší žáci opět předvedli 
výborný výkon a pěti brankami jen 
potvrdili svou velmi dobrou formu 
v posledních utkáních.
FC V. Bíteš – FC V. Meziříčí st. 
žáci B 0:3 (0:3)
Rozhodčí: Cupl. Střelci branek: 9. 
Rosický, 13. Polanský, 30. Procház-
ka, 57. Hladík. Sestava: Řeháček – 
Pažourek, Štefka, Rosický, Bradáč 
– Bárta, Polanský (64. Kavalec), 
Ráček, Procházka, – Hladík (63. 
Smejkal), Nedoma. Karty a vy-
loučení: ŽK 1:2 33. Hladík, 52. 
Nedoma.
Naši žáci začali v regionálním 
miniderby aktivně a od počátku 
měli snahu prezentovat se hrou za-
loženou na kombinaci. Již v deváté 
minutě zahrával Polanský roh, od-
ražený míč se dostal k Rosickému, 
a ten propálil vše, co mu v cestě 
stálo. Další branku jsme vstřelili 
ve 13. po standardní situaci. Obraz 
hry v druhém poločasu se nezměnil. 
Domácí se k brance Sysla dostávali 
jen pomocí nakopávaných míčů. 
Svou největší šanci měli v 67. mi-
nutě, ale přímý kop vyrazil brankář 
Sysel na břevno. Žáci Velmezu si 
tak odváží cenné vítězství z Velké 
Bíteše.

-dek-

Dorost: Rozsochy B – Bory 1:2 (1:1)
Za Bory nejdříve skóroval L. Ochra-
na a po něm tradičně V. Chalupa. Je 
to pro nás dobrý podnět k postupu 
do vyšší soutěže.
Bory B – Strážek B 1:1 (1:1)
Diváků 80. Až ve 38. překonal tvrdý 
val soupeře O. Zikmund. Ten byl 
pro nás dost kritický, a proto mu-
sela ve druhé půli doplnit mančaft 
i bývalá fotbalová garnitura. Ale i té 
se to povedlo jen z části a výsledek 
nezlepšila.
Bory A – Osová Bítýška A 2:0 (2:0)
Diváků 170. Za velké účasti svých 
významných fanoušků přijeli hos-

té potvrdit svou prioritu. Ovšem 
v mimořádně větrném počasí to ani 
nebylo možné. Už ve 14. dal náš Ro-
man Zikmund gól a za chvíli v 17. 
to potvrdil Martin Vávra. Potom se 
už do poločasu nic nezměnilo, a bo-
hužel ani do konce utkání. Velice 
početní diváci byli pochopitelně 
fotbalem zklamaní. Snad to bude 
lepší už na 1. máje, kdy se dohrá-
vají odložená utkání z 29. března 
pro nepřízeň počasí. 3. 5. zahajuje 
př ípravka v Kř ižanově, dorost 
doma s Jívovím, áčko s Nedvědicí 
a béčko zajíždí do Tasova. Přejeme 
dobré počasí. Snad.         -ochr-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Ostrava Zábřeh 22:21 
(12:10)
Předposlední domácí vystoupení 
proti aktuálně pátému celku prvo-
ligové tabulky začal notně prořídlý 
domácí kádr aktivně (4:1). Věkově 
výrazně mladší soupeř efektivní 
střelbou zejména ze střední vzdále-
nosti dokázal kontrovat a následně 
i srovnat brankový poměr (7:7). 
Zlepšená defenzivní činnost a z ní 
pramenící úspěšně zakončené brej-
ky vynesly opětovné čtyřbrankové 
vedení (11:7). V závěru prvního 
dějství přišel do řad domácích herní 
útlum a Ostravské se dokázaly do-
táhnout až na poločasových 12:10. 
Po změně stran pokračoval vzácně 
vyrovnaný duel. Domácí tým si 
udržoval nejtěsnější vedení, a to 
i díky úspěšným zákrokům bran-
kářky Marcely Babáčkové. Škoda, 
že řada velmi dobrých střeleckých 
příležitostí, včetně neúspěšných 
sedmiček končila bez efektu, což 
dávalo Ostravským šanci pomýšlet 
do posledních chvil na bodový 
zisk. Dramatickou koncovku jsme 
na rozdíl od předchozích duelů 
dokázali sehrát lépe v obranné fázi 
a po zaznění zvukového signálu 
se tak radovat ze zaslouženého 
vítězství. Herně se dařilo Monice 
Kratochvílové, Nikole Rousové 
a Ivaně Salašové. 7 m – hody 5/2:7/4, 
vyloučení 3:3.
Hrály: Babáčková, Simandlová – 
Kratochvílová M. (8/1), Salašová 
(4/1), Rousová (3), Bártová (3), Neci-
dová S. (2), Necidová Kr. (1), Záviš-
ková I.(1). Trenér ing. Záviška.

Divize mladší žáci
SHC Maloměřice – Sokol VM 
7:10, 16:21 (8:13), nájezdy 6:11
Od úvodních minut byli naši hráči 
fyzicky i herně lepší a již úvodní 
souboj osobních obran s převahou 
vyhráli. Ve druhé části opět výraz-
ně efektivnější útočnou hrou drželi 
náskok až do závěrečného signálu. 
Maximální bodový efekt dovršilo 
úspěšné zvládnutí nájezdů.
Hráli: Macoun F. – Veselý J. (10), 
Pavliš (7), Janíček M. (4), Stupka T. 
(4), Lečbych J. (3), Drápela V. (2), 

Fiala M. (1), Pažourek L. Trenéři 
Janíček, Živčic.

Divize starší žáci
SHC Maloměřice – Sokol VM 
33:20 (17:9)
Úvodní čtvrthodinu souboje se naši 
hráči drželi zejména bojovností na 
dostřel (6:6). Domácí v dalších mi-
nutách potrestali nepřesnosti naší 
útočné hry a „šňůrou“ pětibranek 
si získali zklidňující náskok, který 
ještě v úplném závěru první části 
navýšili. Vyrovnanější a zejména 
fyzicky lépe vybavený kádr Br-
něnských ve druhém poločase jasně 
opanoval dění na hřišti a s přehle-
dem zvítězil.
Hráli: Horák P. – Pospíšil M. (5), 
Pavliš (5), Veselý J. (6), Juránek (3), 
Janíček (1), Lečbych, Fiala. Trenéři 
Janíček, Živčic.                     -záv-

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 2.května
11.30 a 13.00 hodin –  divize ml. 
a st. žáci Tišnov,
15.00 hodin – II. liga muži Tišnov.

Tabulka I. liga
mladší dorostenky:

 1. HC Zlín 17 15 0 2 454:345 30
 2. DHK Zora Olomouc 17 14 0 3 460:368 28
 3. SHK Kunovice 18 13 0 5 490:412 26
 4. TJ Sokol Poruba 18 10 2 6 454:429 22
 5. Sokol Ostrava Zábřeh 18 10 0 8 474:395 20
 6. TJ Jiskra Otrokovice 17 9 2 6 462:392 20
 7. SK HC Železárny Veselí 19 8 0 11 402:423 16
 8. Tatran Bohunice 17 7 1 9 411:399 15
 9. TJ Sokol Velké Meziříčí 19 4 2 13 396:492 10
10. TJ Sokol Karviná 18 4 1 13 352:423 9
11. SK UP PRIOR Olomouc 18 0 0 18 294:570 0
Jihomoravská divize mladší žáci
 1. Tatran Bohunice 39 37 0 2 598:262 74
 2. Sokol Nové Veselí 36 29 2 5 479:253 60
 3. HK Ivančice 39 27 2 10 493:321 56
 4. HK KP Brno 39 24 2 13 521:321 50
 5. Sokol Velké Meziříčí 39 22 2 15 446:418 46
 6. SK Kuřim 36 18 0 18 309:346 36
 7. Sokol Juliánov 39 16 0 23 307:368 32
 8. SHC Maloměřice 36 12 2 22 318:416 26
 9. Sokol Sokolnice 36 6 2 28 209:457 14
10. Sokol Hostěrádky 39 5 1 33 167:480 11
11. SK HC Tišnov 36 4 1 31 217:422 9
Jihomoravská divize starší žáci

 1. Sokol Nové Veselí 11 11 0 0 367:152 22
 2. Sokol Juliánov 11 10 0 1 338:224 20
 3. Sokol Sokolnice 11 7 0 4 291:230 14
 4. SHC Maloměřice 10 6 0 4 250:187 12
 5. HK KP Brno 11 5 0 6 253:248 10
 6. Sokol Velké Meziříčí 12 5 0 7 258:278 10
 7. Tatran Bohunice 11 5 0 6 210:258 10
 8. HK Ivančice 12 3 1 8 227:277 7
 9. SK HC Tišnov 10 1 1 8 101:272 3
10. SK Kuřim 11 1 0 10 104:273 2

Hokejový rok v žákovských kate-
goriích vyvrcholil Mistrovstvím 
republiky sedmých tříd ve dnech 
26. – 28. 3. 2009 ve Slaném. Pořa-
datelství akce se ujala Sparta Praha. 
Titul mistra republiky vybojovala 
Kometa Brno s odchovancem HHK 
Velké Meziříčí Pavlem Zachou na 
své soupisce.
Mistrovství má právo se zúčastnit 
pět vítězů nejvyšší žákovské ligové 
soutěže z pěti dvanáctičlenných 
skupin v rámci naší republiky. Jde 
o vítěze ligy, kteří se kvalifi kovali 
z 60 ligových týmů naší republiky. 
Sem patří z našeho okolí například 
Dukla Jihlava, Třebíč nebo Kometa 
Brno. Oddíly jako je HHK Velké 
Meziříčí, Ždár nad Sázavou nebo 
Technika Brno hrají o třídu nižší 
soutěž – krajský přebor mladších 
a starších žáků – a z té se není 
možné na mistrovství republiky 
kvalifi kovat. Moravskou skupinu 
tvořenou z předních klubů Jiho-
moravského, Olomouckého kraje 
a z kraje Vysočina vyhrála brněn-
ská Kometa Group. Dalšími vítězi 
a účastníky mistrovství se stala 
HC Sparta Praha, VHK Vsetín, 
HC Slovan Ústí nad Labem a HC 
Letci Letňany.
Kometa Brno pod vedení trenéra 
Jana Níznera se dokázala vypořádat 
se všemi soupeři, získala titul a její 
dominance v českých rozměrech 
trvá. Nikdy dříve, ve sledovaném 
horizontu 30 let, se nepodařilo 
dosáhnout nějakému žákovskému 
týmu na tři tituly v řadě. Stejně jako 
překonat časové období jednoho 
tisíce dnů bez porážky v soutěž-
ním utkání. V průběhu mistrovství 
postupovala Kometa turnajem 
vítězů žákovské ligy následujícím 
způsobem:
Kometa Group – Slovan Ústí n. 
Labem 7:3
Kometa Group – Sparta Praha 4:1
Kometa Group – Letci Letňany 5:4
Kometa Group – Vsetín 4:0
Hlavní výkonnostní cíl hokejového 
roku stanovený v tomto kolektivu 
se podařilo splnit. Titul byl také 
hlavním cílem roku pro odchovance 
Velkého Meziříčí Pavla Zachu. Ten 
tímto úspěchem dovršil neuvěřitel-
nou bilanci. Podařilo se mu získat 
v různých klubech a věkových ka-
tegoriích již čtvrtý titul hokejového 
mistra ČR v řadě za sebou.
A jak lze z jeho pohledu hodnotit 
tento další vrcholný moment mladé 
hokejové kariéry?
Na mistrovství ČR přicestovalo 
celkem 116 hokejistů pěti nejvyspě-
lejších hokejových týmů. Celkem 
42 hráčů se narodilo v roce 1995, 
69 hráčů je ročníku 1996 a pouze 
5 nejmladších hráčů bylo ročníku 

1997, stejně jako Pavel Zacha. Tři 
z nich však zřejmě do bojů vůbec 
nezasáhli a nefigurují v žádné 
statistice. Ze statistického pohledu 
zdejšího odchovance a nejmladšího 
hráče mistrovského týmu lze uvádět 
tyto údaje: V týmu Komety Group 
mu na mistrovství patří ve statisti-
kách druhá pozice, v rámci statistik 
všech hráčů MČR potom 5. příčka 
v tabulce střelců a 7. místo v kanad-
ském bodování. Jako podstatnější se 
ale jeví skutečnost, že patřil k těm 
nejvytíženějším hráčům brněnské-
ho týmu plného osobností.
A jak se odvíjely nejdůležitější oka-
mžiky letošního mistrovství?
Ve fi nále republikového mistrovství 
dvou neporažených celků a součas-
ně největších favoritů na sebe nara-
zily týmy Vsetína a Komety. Vsetín 
do té doby vedl tabulku šampionátu 
díky vyššímu počtu vstřelených 
branek. Soupisku v tomto roce 
doplnil o několik předních hráčů 
ze slovenských klubů a udělal i po 
této stránce pro letošní úspěch 
maximum. Podobně posílila také 
Kometa. Z početné soupisky 23 
hráčů Komety Group a tří brankářů 
mohli trenéři stavět na zápasy jen 
odpovídající počet těch svěřenců, 
kterým nejvíce věřili. Na skvělém 
výsledku 4:0 ve prospěch Komety 
se podíleli Kozel a dvakrát dvojice 
Zacha – Račický a jednou Zbořil – 
Zacha. Před zraky asi 400 diváků 
mohla propuknout bouřlivá vítězná 
euforie. Ze všech hráčů i realizač-
ního týmu spadl obrovský stres 
a mohlo se slavit. Byl čas podívat 
se na sport z té nejhezčí stránky. 
Podařil se ojedinělý úspěch, tento 
mladý kolektiv zaznamenal zlatý 
hattrick v mistrovských titulech. 
Letošní mistrovství se konalo pod 
záštitou majitele a současně tre-
néra hokejového centra pražských 
Letců, vítěze z Nagana a bývalého 
hráče NHL, Františka Kučery. Na 
podzim se představí při některém 
extraligovém utkání Komety před 
zaplněným Rondem jako nejlepší 
český mládežnický hokejový tým 
současnosti a největší naděje ob-
rody kdysi slavného brněnského 
hokeje. Možná brněnského, protože 
kolem předních hráčů tohoto kolek-
tivu se začíná rojit více a více hráč-
ských agentů a činovníků předních 
českých klubů lákajících je pod svá 
„křídla“ a slibujících „hory doly“. 
Nikdo neví, jak dlouho ještě se tento 
tým podaří udržet pohromadě.
Titul je krásná věc, ale už od zítra 
je třeba začít přemýšlet a tvrdě pra-
covat pro úspěch v další hokejové 
etapě, abychom v následujícím roce 
mohli mít opět nejvyšší ambice.

Text a foto: -zach-

Titul hokejového mistra
České republiky také pro Velké Meziříčí

SK Mostiště pořádá

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
smíšených družstev
v sobotu 9. 5. 2009

Srdečně zveme fandy volejbalu.

Sportovní hala Bouchalky Žďár nad 
Sázavou byla ve středu 15. dubna 
dějištěm okresního kola odbíjené 
žáků základních škol. Pořadatelé 
této akce z DDM Žďár nad Sázavou 
sedm zúčastněných škol rozlosovali 
do dvou základních skupin. Tří-
člennou skupinou prošlo družstvo 
chlapců ZŠ Oslavická Velké Me-
ziříčí bez zaváhání, když nejprve 
zdolalo po vyrovnaném průběhu 
soupeře z I. ZŠ Nové Město na 
Moravě 2:0 (11, 18) a následně po 
hladkém průběhu i ZŠ Nádražní 
Bystřice nad Pernštejnem 2:0 
(12, 7). Semifi nálovým soupeřem 
po dramatickém rozuzlení druhé 
základní skupiny nakonec bylo 
družstvo ZŠ Palachova Žďár nad 
Sázavou. Tohoto soupeře se po-

dařilo poměrně snadno zdolat 2:0 
(14, 9) a splnit si tak turnajový cíl. 
Finálový souboj o jediné postupové 
místo bylo reprízou utkání základní 
skupiny s týmem I. ZŠ Nové Město 
na Moravě. Tentokrát se projevila 
výrazná herní nadvláda hráčů ZŠ 
Oslavická, kteří nenechali nikoho 
na pochybách o svých kvalitách 
a vítězstvím 2:0 (9, 11) si zajistili 
možnost startovat v krajském kole. 
To proběhne 5. května v Havlíčkově 
Brodě a nemusí být zdaleka posled-
ním v této postupové soutěži.
Hráli: Matěj Uchytil, Lukáš Duben, 
Petr Augusta, Jakub Havlíček, 
Jiří Špaček, Tomáš Lipka, Lukáš 
Homola, David Sysel, Mar tin 
Bouček.

-záv-

Žáci ZŠ Oslavická
vítězi okresního kola odbíjené

Pavel Zacha – hokejový mistr republiky
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HASIČSKÝ SPORTOVNÍ DEN

VOLEJBALLYŽOVÁNÍ

FOTBAL

BASKETBAL

2. liga muži
SHC Maloměřice – TJ Sokol VM 
A 32:26 (12:15)
Se soupeřem, proti kterému se na-
šemu celku tradičně nedaří, jsme 
nastoupili v sestavě oslabené o 2 
hráče základní sestavy – Romana 
Matušíka a Víťu Večeřu. Začali 
jsme nicméně vcelku dobře a po 
vyrovnaném začátku zápasu jsme 
se ujali vedení (9. min. 4:7). Dařilo 
se v obraně. Soupeř se nicméně 
vývojem utkání nenechal znervóz-
nit a do 15. minuty se mu podařilo 
srovnat na 9:9. Závěr poločasu 
patřil našim hráčům a po šňůře 5 
branek skončil o 3 branky v náš 
prospěch. Po přestávce bohužel 
soupeř pracně vybudovaný náskok 
smazal (35. min. 16:16, 40. min. 
20:16). Maloměřice trestaly rych-
lými protiútoky nevynucené chyby 
našich hráčů v rozehrávce, v útoku 
se nám navíc také nedařilo promě-
ňovat šance. Bojovným výkonem 
jsme se nicméně pokusili utkání 
ještě zdramatizovat, kdy jsme se na 
domácí brankově dotáhli (44. min. 
22:20). Konec zápasu byl již však 
v režii domácích, kteří si vítězství 
v zápase nenechali vzít.
Sestava a branky: Kubát, Kotík – 
Bezděk (6), Konečný (4), Kříbala 
Petr (4), Šidlo (3/3), Necid (2), 
Kříbala Martin (2), Živčic (2), Ho-
mola (1), Rosa (1), Kříbala Pavel (1). 
Trenér Vaverka

Divize muži
TJ Sokol Juliánov B – TJ Sokol 
VM B 25:25 (12:11)
V utkání prvního s druhým měli 
domácí možnost zdramatizovat 

našemu „béčku“ postup do vyšší 
soutěže. Na náš celek ztráceli před 
zápasem 3 body. Celý průběh zápa-
su byl značně vyrovnaný a soupeři 
se spravedlivě podělili o bod.   -nav-

2. liga ženy
Sokol Poruba B – Sokol VM 33:23 
(18:13)
Poslední soutěžní utkání začalo 
torzo Velkomeziříčského celku 
odhodlaně. Na půdě soupeře bo-
jujícího o postup do první ligy se 
podařilo po dvacet minut prvního 
poločasu držet krok (8:7, 11:11). 
Závěr poločasu Ostravské zvládly 
sehrát efektivněji a vytvořily si 
i výraznější pětibrankový náskok. 
Po změně stran se ještě úvodní 
čtvrthodinu dařilo hrát vyrovnanou 
partii, a to díky dobré obranné hře 
(42. min. 21:18). Několik našich 
neproměněných šancí a zejména 
větší počet technických chyb a ztrát 
pak rozhodlo ve prospěch důrazněji 
a účelněji hrajících domácích (47. 
min. 25:18). Zbytek hrací doby se 
pak dohrával již plně v režii vý-
razně hráčsky vyrovnanějšího ká-
dru Severomoravanek. 7 m – hody 
2/1:4/2, vyloučení 1:5.
Hrály: Panáková, Zelníčková – 
Hrůzová (14/1), Plachetská (6/2), 
Lavická (2), Svobodová D.(1), Fis-
cherová, Hladíková D., Pacalová. 
Trenér ing. Tvarůžek.

2. liga ženy
1. Sokol Velké Meziříčí 14 8 1 5 397:388 17

2. SK UP PRIOR Olomouc 11 8 0 3 293:246 16

3. HC BRITTERM Veselí 13 8 0 5 332:313 16

4. TJ Sokol Poruba B 11 8 0 3 299:285 16

5. TJ Sokol Karviná 12 6 0 6 315:277 12

6. Tatran Bohunice 12 5 1 6 298:301 11

7. SHK Kunovice 13 5 0 8 329:351 10

8. KH Orel Paskov 12 0 0 12 243:345 0

Whistler Cup je největší a nejpres-
tižnější lyžařský závod, který se 
koná na americkém kontinentu, kde 
mnoho mladých závodníků stojí na 
startu své lyžařské budoucnosti. Pra-
videlně se tohoto svátku účastní více 
než 400 závodníků z 20 zemí světa.
První závod ve slalomu se Veronice 
vyvedl skvěle. V nervy drásají-
cím závodě vybojovala stříbrnou 
medaili a nechala tak za sebou 
osmdesát soupeřek. Ve druhém 
kole měla sice nejlepší čas, ale 

nestačil na ztrátu z kola prvního, 
která byla pouhopouhých šestnáct 
setin sekundy.
Druhý den jeli závodníci obří sla-
lom. V něm Veronika skončila na 
skvělém osmém místě.
Nedělní závěrečný závod, tzv. 
combirace, kde jsou v jedné trati 
slalomové i obřákové branky, vybo-
jovala čtvrté místo se ztrátou sedmi 
setin na medaili, což komentovala 
několika výstižnými výrazy a zavr-
šila tak úspěšnou sezonu.

Junioři jsou sedmí
Meziříčský celek jel po dvou domá-
cích vítězstvích na sever Moravy 
s cílem neponechat nic náhodě 
a rozhodnout sérii o sedmé místo 
už na půdě soupeře a nejlépe hned 
v prvním utkání. To se mu také 
podařilo a v zápase, který si svou 
dramatičností příliš nezadal s dru-
hým zápasem na domácí půdě, se 
mohla naše výprava radovat ze 
zisku sedmého místa. Do jubilejní 
desáté sezony, což je určitě unikát 
pro aglomeraci, která úspěšně 
soupeří především s krajskými 
městy, tak mohou vstoupit s cílem 
obhájit ji.
TJ Nový Jičín – Sp. VM 2:3 (-21, 
23, 15, – 20, – 14)
Domácí celek chtěl sérii ještě 
prodloužit, každá příčka směrem 
vzhůru by pro nováčka soutěže 
znamenala strašně moc, naši hráči 
však soupeře zaskočili kvalitním, 
soustředěným výkonem a ujali se 
vedení. Domácím se podařilo urvat 
druhou koncovku pro sebe a když 
se našim hráčům příliš nepovedl 
ani třetí set, zdálo se, že se bude 
hrát ještě minimálně večer. Kluci 
to však nezabalili, ba naopak, po 
zodpovědném výkonu nedali domá-
címu mužstvu ve čtvrtém setu šan-
ci, a tak opět rozhodovala zkrácená 
hra. Pověstné štěstíčko se přiklonilo 
opět na tu správnou (naši) stranu 
a sedmé místo bylo doma.

Na tomto místě se určitě sluší našim 
borcům poblahopřát, ale hlavně 
poděkovat za celé desetiletí poctivé 
práce. Na tomto místě si dovolím 
připomenout umístění předchozích 
ročníků.
2000-01 – 4. místo, 2001-02 
– 5. místo, 2002-03 – 3. mís-
to, 2003-04 – 6. místo, 2004-05 
– 9. místo, 2005-06 – 6. místo, 
2006-07 – 7. místo, 2007-08 – 
6. místo, letos tedy 7. místo.
Hráli: Šimek, Málek, Vašíček, 
Kučera, Žikeš, Vrána, Kliment, 
Trojan, Dvořák, Kameník, Veselý, 
Uchytil

Ostatní výsledky: fi nále
Praha – Brno 0:3, velké blahopřání 
do Brna, k titulu přidalo ještě obtíž-
ně překonatelný mezník, celou sou-
těž absolvovalo bez jediné porážky

O třetí místo
Dukla Liberec – Ústí n. Labem 2:3, 
celkově 0:3

O páté místo
Č. Budějovice – Příbram 3:2 a 2:3, 
celkově 2:2, rozhodovat se bude ve 
středu 29. 4. v Příbrami

Pořadí EX-JRI v sezoně 
2008-09 je tedy následující:

1. Brno, 2. Praha, 3. Ústí n. Labem, 
4. Dukla Liberec, 5. Č. Budějovice 
nebo Příbram, 6. Č. Budějovice 
nebo Příbram, 7. Velké Meziříčí, 
8. Nový Jičín.
Nejvyšší soutěž v baráži s celky z 1. 
ligy obhájili: Dansport Praha, Zlín, 
Hradec Králové, Ostrava a Slavia 
Liberec, do soutěže postoupila na 
úkor Olomouce ČZU Praha.   -kon-

Krajská soutěž Vysočiny – nad-
stavba 9.–16. místo

TJ Spartak Pelhř imov C – 
TJ Spartak VM C
1586:1570 * 5:1
Vintr J. st. 354:425 Šimek J.
Kubů O. 397:388 Lavický A.
Bulíček J. 399:371 Weiss V.
Vintr J. ml. 436:386 Mátl J.
Céčko prohrálo v posledním zápase 
jen o šestnáct kuželek.            -sta-

Žákyně vítězky soutěže OP
BK VM – SKB Tišnov 68:28, 
71:19
V posledních dvou zápasech OP 
starších žákyň potvrdily naše žáky-
ně prvenství v soutěži a vybojovaly 
si účast v kvalifi kaci o ligu mladších 
dorostenek. Soupeře z Tišnova naše 
hráčky jednoznačně přehrály, když 
se soupeřky trochu držely pouze 
v první polovině prvního zápasu.

Soutěž mladých hasičů a 39. roč-
ník Memoriálu Jaroslava Vaňka
již 2. května 2009 na náměstí ve 
Velkém Meziříčí. Od 14 hodin 
začnou předvádět svoje dovednosti 
mladí hasiči. Pro zájemce bude 
také zpřístupněna velkomeziříč-
ská věž.
Ve večerních hodinách vystř í-
dají hasičské mládí družstva žen 
a mužů, která budou usilovat o nej-
lepší čas v téže disciplíně požárního 

sportu. Soutěží ve Velkém Meziříčí 
odstartuje 14. ročník seriálu soutěží 
žďárské hasičské ligy v hasičských 
dovednostech a disciplínách. Ob-
čerstvení bude zajištěno v prostoru 
náměstí. Zároveň se omlouváme 
občanům bydlícím na náměstí za 
zvýšenou hladinu hluku v době 
soutěže a upozorňujeme na uzavír-
ku náměstí v uvedený den od 12 do 
1 hodiny po půlnoci.

Starosta SDH VM

Čamková v Kanadě uspěla

Sestava domácích: Nováková Lucka, 
Rapušáková Jája, Buková Šárka, 
Syslová Petra, Ubrová Klára, Fňuka-
lová Zuzka, Zezulová Dáda, Kryš-
tofová Verča, s týmem byly také 
nemocná Kovářová Jana, zraněná 
Malcová Markéta a trenér Dan Ubr.
Letošní soutěž dopadla jednoznač-
ně v náš prospěch, tým BK prohrál 
pouze jediný zápas ve Žďáře. 
Průměrné skóre na jeden zápas je 
69:31 v náš prospěch. O 1111 bodů 
v koších soupeřů se podělilo celkem 

dvanáct hráček. Škoda jen, že dvě 
hráčky základního kádru ukončily 
svou basketbalovou činnost. Tým 
žákyň se kvalifi koval do kvalifi ka-
ce o ligu mladších dorostenek, která 
se bude konat v květnu.

Konečná tabulka soutěže:
1. BK Velké Meziříčí 16 15 1 1111:498 31
2. TJ Žďár nad Sáz. 16 11 5 796:667 27
3. PROTON Zlín 16 9 7 851:903 25
4. DDM Slavkov 16 4 12 800:942 20
5. SKB Tišnov 16 1 15 549:1097 17

Text a foto: -rap-

SK Rostex Vyškov – FC VM 1:1 
(0:1)
Střelci: 86. Baričák – 32. Dufek. 
Sestava hostí: Trnavský – Hort, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(85. Loup), Němec (77. Durda), 
Pokorný, Berka (90. Klusák) – 
Kratochvíl – Karásek. Rozhodčí: 
Konečný
Po úvodním oťukávání to byli hos-
té, kteří se jako první osmělili a od-
vážnými průniky po stranách hřiště 
začali ohrožovat branku Vyškova. 
Pak už došlo i na vyložené šance, 
ale Karásek i Kratochvíl v koncov-
ce neuspěli. Nebojácnou hrou dával 
„Velmez“ zapomenout na tabulko-
vé předpoklady a byl po zásluze 
odměněn, když si po křídelní akci 
vynikajícího Kratochvíla naběhl na 
přední tyč Dufek a usměrnil míč do 
Kopáčkovy sítě. Pak zahrozili přece 
jen i domácí, ale nepokrytý Hanus 
po přetaženém centru z levé strany 
naštěstí přestřelil.
Po přestávce mohli hosté opakovaně 
rozhodnout o výsledku utkání, ale 
Kratochvíl ve vyložené šanci po 
individuální akci znovu neuspěl 
a následně chyběla několika dobrým 
uvolněním Němce fi nální příhra do 
křídla. Domácí mohl dorazit střída-
jící Durda, ale po další výborné akci 
Kratochvíla si nedokázal poradit se 
skákavým míčem a pověsti kano-
nýra nedostál. A tak přišel trest… 
Teprve v závěrečné desetiminutovce 
si díky řetězci standardních situací, 
které byly nejnebezpečnější zbraní 
Vyškova, vytvořili domácí znatel-

nou převahu a vyrovnávací branku 
vstřelil hlavou po rohovém kopu 
čtyři minuty před koncem normál-
ní hrací doby v prostoru malého 
čtverce se trestuhodně prosadivší 
střídající Baričák. Možná více než 
nezvládnutý závěr mohou náš tým 
mrzet neproměněné vyložené šance, 
kterých si „Velmez“ vytvořil nej-
méně pět. Herní projev A-týmu ale 
prokázal ve Vyškově jednoznačně 
stoupající tendenci, o čemž je třeba 
v neděli dopoledne na Tržišti pře-
svědčit nejen náročného a neúprosně 
kritického domácího fandu, ale ze-
jména třígólovou výhrou nad Konicí 
nabuzené hosty z Mohelnice.
Sokol Kouty – FC VM B 2:2 (1:1)
Střelci: 28. Novotný, 48. Tenkl – 25. 
Trnka, 70. Jedlička (PK). Sestava 
hostí: Kučera – Invald D., Kružík, 
Střecha, Halámek – Jedlička, Sou-
ček, Trnka (64. Krejčí P.), Netolický 
– Beran, Kafka. Rozhodčí: Šetek
Benfika začala v zachraňujících 
se Koutech aktivně, i přes špatný 
terén si vytvořila územní převahu 
a byla za ni odměněna vedoucí 
brankou z hlavy Trnky. Jenomže 
pak posadila domácí na koně dale-
konosná rána domácího Novotného 
po přímém kopu z půli hřiště, která 
k překvapení všech přítomných 
včetně brankáře Kučery skončila 
ve velkomeziříčské síti a domácí 
získali vítr do plachet.
Po přestávce domácí na naši re-
zervu vlétli a jednoduchým „skot-
ským“ fotbalem si vytvořili první 
vyložené šance, z nichž rezultovala 
vedoucí branka Tenkla. Benfi ka, 
ale nesložila zbraně, snažila se 

o brejky a přečíslení, až se dočkala 
zaslouženého vyrovnání, když pe-
naltu po předchozí ruce proměnil 
Jedlička. Po penaltě se domácí zuby 
nehty rvali o tři body, na hřišti se 
jiskřilo, ale do ani jedné z branek 
už bohužel neuhodilo, čímž utkání 
dospělo k závěrečné dělbě bodů, 
která znamená pro Benfi ku bohužel 
první jarní ztrátu.                 -kre-

Tabulka MSD – muži A
 1. Šardice 22 15 4 3 42:14 49
 2. Líšeň 22 15 3 4 43:17 48
 3. Hulín 22 12 7 3 38:14 43
 4. Třebíč 22 11 6 5 27:14 39
 5. Vyškov 22 11 5 6 36:25 38
 6. Žďár n. Sáz. 22 8 6 8 38:38 30
 7. Konice 22 9 3 10 30:43 30
 8. Protivanov 22 8 4 10 23:22 28
 9. Rousínov 22 8 4 10 23:27 28
10. Vikt. Otrokovice 22 7 6 9 34:29 27
11. Velké Meziříčí 22 7 4 11 27:38 25
12. Boskovice 22 7 4 11 22:40 25
13. Rájec-Jestřebí 22 6 5 11 22:31 23
14. Ždírec 22 6 4 12 21:34 22
15. Napajedla 22 4 7 11 21:39 19
16. Mohelnice 22 4 4 14 21:43 16

Tabulka Benfi ka
 1. Stará Říše 17 12 4 1 42:11 40
 2. Náměšť nad O. 18 9 5 4 41:31 32
 3. V. Meziřičí B 17 8 7 2 40:18 31
 4. Přibyslavice 18 7 8 3 30:17 29
 5. Rapotice 17 8 5 4 40:28 29
 6. Rantířov 18 7 7 4 21:19 28
 7. Třešť 18 8 3 7 33:32 27
 8. Bohdalov 18 8 2 8 24:23 26
 9. Budišov 18 7 4 7 30:30 25
10. Šebkovice 18 5 5 8 23:35 20
11. Křižanov 18 5 3 10 22:33 18
12. Kouty 18 4 3 11 22:33 15
13. Herálec (ZR) 17 4 1 12 22:47 13
14. Čáslavice 18 3 1 14 24:57 10

Extraligová 
házená ve Velkém 

Meziříčí
V úterý 5. května 2009 v 19.15 
ve Velkém Meziříčí v hale za 
Světlou proběhne přátelský 
zápas extraligových týmů 

mužů
HC Zubří

vs. Dukla Praha.
Zápas je pro oba týmy pří-
pravou před závěrečnou částí 

extraligy. 
Zveme všechny př íznivce 

kvalitní házené!!!

Veronika Čamková třetí zleva.                                          Text a foto: -rč-


