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Kamelot hraje o 106 a vydává album
Minimálně sto za sebou jdoucích 

koncertů během sto šesti dnů ode-
hraje brněnská skupina Kamelot. 
Ta po třech letech vydala nové 
album s názvem Mořská sůl, jež 
má být na pultech od 2. 3. Při této 
příležitosti se toto pondělí vydala na 
velké turné po celé České republice 
a Slovensku, které skončí 14. června 
letošního roku.

Uzlík na šňůře koncertů Kamelot 
udělá i v našem regionu. Nejprve 
v kulturním domě ve Velké Bíteši 
v neděli 8. března v 17 hodin 
a poté ve velkém sále Jupiter clubu 
ve Velkém Meziříčí v pátek 17. 
dubna od 19.30 hodin. V našem 
městě bude koncert obohacen vy-
stoupením místní country skupiny 
Stetson. Nové kameloťácké cédéčko 
pak pokřtí nestor zdejší country 
scény, devětaosmdesátiletý houslis-
ta Ladislav Krevňák ze 
Lhotek. Pro návštěvní-
ky je připravena stolo-
vá úprava sálu, neboť 
po koncertu Kamelotu 
bude následovat taneč-
ní večer se skupinami 
Veget a Stetson. Do 
našeho města se br-
něnští muzikanti vrátí 
po pěti letech, napo-
sledy zde vystupovali 
v březnu roku 2004.

Pomáhají 
Klokánkovi

Kamelot má za se-
bou řadu charitativ-
ních koncertů a pod-
pořit dobrou věc se 
r o z h o d l  i  b ěh e m 
svého velkého turné. 
Všichni členové sku-
piny věnují z každého 
odehraného koncertu 

část svého honoráře Fondu ohro-
žených dětí na projekt Klokánek.

Zároveň také bude s Kamelotem 
cestovat přenosná zapečetěná kasič-
ka, do které mohou přispět všichni 
návštěvníci koncertu libovolnou 
částkou.

Všichni pořadatelé již samotným 
uspořádáním koncertu a zapojením 
se do turné „O 106“ Klokánka 
podpořili.

Pokusí se o rekord
Jestliže se turné podaří usku-

tečnit celé, bude skupina Kamelot 
a všichni partneři a pořadatelé za-
psáni Agenturou Dobrý den z Pel-
hřimova do České knihy rekordů.

Připravila: Iva Horká
(Pokračování na straně 3 – 

rozhovor s kapelníkem Kamelotu 
Romanem Horkým.)

Velkomeziříčsko 
oslavuje – 
vychází

již 90 let!
Týdeník Velkomeziříčsko, je-
hož první číslo vyšlo 1. března 
1919, si toto významné výročí 

připomíná formou oslav, a pro-
to po celý březen probíhají do-
provodné akce. Blíže o nich 
čtěte uvnitř listu – str. 3.

Soutěžní 
maxikřížovka 

o ceny

Na straně 5 dnešního čísla na-
jdete soutěžní maxikřížovku, 
která je exkluzivně připrave-
na pro týdeník Velkomeziříč-
sko u příležitosti oslav 90. vý-
ročí založení zmíněných novin. 
Pokud se chcete zúčastnit slo-
sování o zajímavé ceny, pošle-
te správné znění tajenky do re-
dakce nejpozději do 13. břez-
na 2009. Kontakty naleznete 
v tiráži tištěné podoby našich 
novin (viz strana 10 v dolní čás-
ti) anebo na našich webových 
stránkách.

KAM na březen
– letáček, kde najdete seznam 
kulturních akcí, které pořádá Ju-
piter club Velké Meziříčí v měsí-
ci březnu, je vložen do dnešního 
čísla Velkomeziříčska.

Skibus jede dnes 
na Fajťák 
naposledy

Dnes naposledy můžete využít 
dopravy skibusem na sjezdov-
ku na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Od zítřka jeho provoz 
pro tuto zimní lyžařskou sezo-
nu končí.

Tomáš Pfeiffer 
zahraje na 

vodnářský zvon
Jupiter club, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, 5. 3. 2009 od 18.30 ho-
din. Blíže čtěte na straně 9.

-ivh-

Zastupitelé rozdělí třicet milionů
Velkomeziříčští zastupitelé v březnu rozhodnou o rozdělení více než 

třiceti milionů korun z přebytku hospodaření města za rok 2008. „Po vyúč-
tování hospodaření nám vyšel hrubý přebytek sedmdesát pět milionů korun, 
ale v tom jsou i některé ň nanční závazky z loňska. Ty budou převedeny do 
roku 2009 – například v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí čistírny 
odpadních vod,“ vysvětlil starosta František Bradáč. I tak ale zbývá více než 
třicet milionů korun, jejichž rozdělení navrhne městská rada a zastupitelé 
je budou schvalovat 10. března na svém prvním letošním jednání.

Radní navrhují část � nancí investovat do obnovy a údržby majetku města. 
Šest milionů korun by mělo připadnout na opravu komunikací a chodníků ve 
městě. Další akcí, na kterou by se mohly dostat peníze z přebytku, je zpev-
nění komunikace a břehů V Potokách. Na tuto akci má město již zpracovaný 
projekt. Vedení města také letos počítá s provedením některých úprav pro 
zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě. K tomu by mělo přispět i osvětlení 
dalších čtyř nebo pěti přechodů pro chodce. Radní také prodiskutovali 
koupi radarů na měření rychlosti i se záznamem, které hodlá město osadit 
na hlavní příjezdové komunikace (viz článek z titulní strany minulého čísla 
8 Velkomeziříčska). Namísto původně zamýšlených čtyř budou pouze tři, 
a to při příjezdu od Jihlavy, Třebíče a Brna. „Zhodnotili jsme situaci při 
příjezdu do města od Mostišť a domníváme se, že tam radar být nemusí,“ 
vysvětluje starosta. Další, co by se letos mohlo dočkat realizace, je úprava 
spojovací komunikace pro pěší mezi ulicemi Bezručova a Družstevní. Jde 
o průchod pod železničním viaduktem. „V tom místě jsme stále nemohli 
nic podniknout, protože tudy vede i vodovodní přivaděč na Třebíč, který by 
měla Vodárenská společnost opravovat. Snad k tomu letos dojde, abychom 
tam i my mohli začít s úpravou průchodu,“ podotýká starosta. Průchod 
je hojně využíván zejména dětmi, které tudy chodí do základních škol 
v Čechových sadech. Jeho plánované úpravy zahrnují osazení veřejného 
osvětlení. Část prostředků z přebytku hospodaření radní hodlají ušetřit. 
„Navrhneme zastupitelům část prostředků ponechat na doplatek na re-
konstrukci čistírny odpadních vod,“ dodává starosta s tím, že město si na 
tuto akci bude muset vzít úvěr, a ten by mohl být nižší právě o ušetřené 
� nance.                                                                       Martina Strnadová

Proč se přechází
na digitální vysílání

Digitální vysílání umožní lépe 
nakládat s frekvencemi, na nichž 
vysílají televize. Zatímco v analo-
gové éře se do jednoho vysílacího 
kanálu „vešel“ pouze jeden televiz-
ní program, u digitálního vysílání 
to je hned několik programů a další 
služby, jako např. elektronický 
programový průvodce (obdoba 
tištěných přehledů televizních pro-
gramů). K digitalizaci se přistupuje 
také proto, aby se televizní trh více 
otevřel a přes zemské vysílače moh-
lo vysílat více provozovatelů, a ne 
jen současné televizní stanice.

Jaké výhody přináší digitalizace
Jasnou výhodou digitálního vysí-

lání je větší programová nabídka. Za-
tímco v analogové éře vysílaly v celé 
České republice pouze čtyři televiz-
ní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova 
a Prima, po přechodu na digitální 
vysílání se jejich počet několikrát 
znásobí. V každé digitální síti, která 
využije pouze jeden vysílací kanál, 
který dříve sloužil pro přenos signá-
lu jediného televizního programu, 
vysílají minimálně čtyři televize.

Několik možných nevýhod
Základní „nevýhodou“ digitál-

ního vysílání je nutnost pořídit si 
digitální přijímač.   (Pokr. strana 2.)

Digitální vysílání na Vysočině

Velkomeziříčští se spolu s vodohospodáři připravují 
na jarní tání. Letošní zima přinesla víc sněhu než dvě 
předchozí a jeho náhlé tání v souvislosti se současným 
oteplením může hrozit povodněmi. Proto mostišťská 
přehrada upouští průběžně vodu, aby byla připravena 
zachytit případný jarní příval.

Protipovodňová komise ve Velkém Meziříčí se sešla 
se zástupci Povodí Moravy, aby společně řešili aktuální 
situaci ve městě. „Zásoba vody ve sněhu nad mostišť-
skou přehradou je podle vodohospodářů asi poloviční, 
než byla v roce 2006. Tehdy tam bylo až 34 kubíků vo-
dy,“ sdělil velkomeziříčský starosta František Bradáč. 
Dle hlášení Českého hydrometeorologického ústavu 
byla zásoba vody ve sněhu nad přehradou k 23. únoru 

Přehrada upouští vodu

2009 cca 13,6 milionu metrů krychlových. Podle ve-
doucího útvaru vodohospodářského dispečinku Povodí 
Moravy Marka Viskota vodohospodáři zahájili před-
pouštění nádrže s ohledem na zásoby vody nad vodním 
dílem již od pondělí 16. února. „Tehdy byly zásoby 
vody ve sněhu nižší, než bylo uváděno k 23. 2. 2009. 
Nyní jsme 1,8 metru pod maximální zásobní hladinou 
nádrže a stále s předpouštěním pokračujeme. Máme 
vícekrát větší odtok než přítok, hladina denně poklesne 
dvacet až třicet centimetrů a odtok z vodního díla je 
cca 3 metry krychlové za sekundu,“ upřesnil M. Viskot 
s tím, že ještě po celý víkend 28. 2.–1. 3. předpouštění 
pokračovalo.

(Pokračování na straně 2.)

Pozvánka na
jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 10. března 2009 ve 14.30 hodin v kon-
certním sále Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu
   1. Kontrola plnění usnesení
   2. Majetkové převody
   3. Rozpočtová opatření – návrh na rozdělení přebytku r. 2008
   4. Rozdělení dotací neziskovým organizacím pro r. 2009,
   rozpočtové opatření – dotace ostatním organizacím
   5. Rozbor rozpočtů místních částí města Velké Meziříčí,
   rozpočet místních částí na rok 2009. Rozpočtová opatření
   pro místní části
   6. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 6. 11. 2008 uzavřený
   mezi městem Velké Meziříčí a krajem Vysočina
   7. Dodatek č. 21 zřizovací listiny Městské správy bytů Velké
   Meziříčí
   8. Oprava usnesení č. 16/2008 Zastupitelstva města Velké
   Meziříčí ze dne 16. 12. 2008
   9. Přijaté dotace
  10. Žádost o � nanční výpomoc pro Horácký hokejový klub,
   s. r. o. Velké Meziříčí, družstvo „A“ mužů
  11. Finanční podpora v rámci Integrovaného operačního
   programu /IOP/ „E-Goverment v obcích – Czech POINT“
 III. Interpelace, diskuze
 IV. Závěr                               Ing. František Bradáč, starosta města

Policie vyšetřuje lékaře
Dva lékaře Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště (NSZ) vyšetřuje policie 

kvůli úmrtí sedmašedesátileté pacientky z Velkého Meziříčí. „Rodina paní 
Lukáškové opravdu podala stížnost na léčebný postup lékařů NSZ Mostiště,“ 
sdělila tisková mluvčí zmíněné nemocnice Iva Žáková, „nyní je celé vyšetřo-
vání v rukou příslušných orgánů, kterým jsme poskytli k případu kompletní 
zdravotní dokumentaci a s nimiž ochotně spolupracujeme na objektivním 
vyřešení celé záležitosti, které je samozřejmě i v našem zájmu. Kvůli tomu, 
abychom neovlivňovali postup orgánů, které se touto situací zabývají, jsme 
se rozhodli, že věc nebudeme do oň ciálního ukončení nijak veřejně komen-
tovat.“ Dr. Žáková dodala, že konečné vyjádření od ministerstva zdravot-
nictví neobdrželi a že vyšetřování dosud nebylo o� ciálně uzavřeno.   -ivh-

Na věži mostišťské přehrady je dobře vidět pokleslý stav vodní hladiny od toho, jak vodohododáři vodní ná-
drž preventivně předpouštějí.                                                                                       Foto: Martina Strnadová

Foto:
www.kamelot.cz
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OKÉNKO RADNICE

(Pokračování ze strany 1.) Bez něj 
není možné na klasický televizor 
s analogovým tunerem digitální 
signál přijímat. Digitálním přijíma-
čem se myslí buď set-top-box, tedy 
jakýsi převodník signálu, který se 
zapojuje mezi anténu a analogový 
televizor, nebo televizor se zabu-
dovaným digitálním tunerem, který 
má set-top-box už „v sobě“.

Digitální sítě
Zatímco v analogové éře vysílala 

na jednom kanálu jediná televizní 
stanice, u digitálního přenosu se 
do jednoho kanálu vejde celá jedna 
digitální síť s několika televizními, 
případně i rozhlasovými programy 
a dalšími službami. V době přecho-
du ze zemského analogového na 
zemské digitální televizní vysílání 
v České republice vzniknou čtyři 
takové digitální sítě.

Digitální síť 1, označovanou 
také jako „veřejnoprávní multiplex“, 
provozuje Česká televize a obsahuje 
čtyři programy ČT a sedm stanic 

Zprávy z jednání rady města z 25. 2. 2009
 1. Rada města souhlasila s uložením VN kabelu do pozemků města parc. 

č. 3846/1 a 3846/2 v k. ú. Velké Meziříčí (lokalita bývalá skládka) 
pro výstavbu trafostanice na pozemku parc. č. 3830/1 Vladimíra 
Malce, Petráveč 56 za účelem následného vybudování fotovoltaické 
elektrárny. Po provedení akce bude Radě města předložen geomet-
rický plán a návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na předmětné 
pozemky města.

 2. Rada města souhlasila s pronájmem plochy náměstí ve Velkém 
Meziříčí na umístění pouťových atrakcí o pouti města 21. 6. 2009 
pro Františka Hubeného, bytem Dobronín a s uzavřením nájemní 
smlouvy za obvyklých podmínek.

 3. Rada města schválila uzavření smlouvy o vzniku a závazku veřejné 
služby na zajištění ostatní dopravní obslužnosti s provozovatelem 
veřejné linkové dopravy společnosti ZDAR a. s., Žďár nad Sázavou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jde o specifi ckou zakázku, a že není 
možné oslovit uchazeče na provozování pouze části autobusové linky 
nebo spoje, udělila Rada města v tomto případě výjimku v počtu 
oslovovaných zájemců dle článku VII písm. b/ směrnice č. 4/2007.

 4. Rada města souhlasila s přidělením bytové jednotky na ulici Uhřínov-
ská Velké Meziříčí a se směnou bytu dle návrhu bytové komise.

 5. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu kanceláří 
v administrativní budově areálu TSVM s. r. o. na ulici Karlov ve 
Velkém Meziříčí o celkové ploše 50 m2.

 6. Rada města souhlasila s podáním výpovědi z nájmu bez přivolení 
soudu, případně podání žaloby na vyklizení bytu a žaloby na zahájení 
řízení – vydání platebního rozkazu nájemcům z důvodu neuhrazeného 
nájemného a záloh za období září – prosinec 2008.

 7. Rada města schválila výroční zprávu za rok 2008 o poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in-
formacím, ve znění pozdějších předpisů.

 8. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem Velké Meziří-
čí a Městskou knihovnou Velké Meziříčí. Smlouva řeší vztah městské 
knihovny k pobočkám knihoven v místních částech.

 9. Rada města souhlasila s tím, aby výše nájmů nebytových prostor 
ve školských a kulturních zařízeních pro období od 1. 4. 2009 do 
31. 3. 2010 byla stejná jako v období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. 
Rada města uložila vypracovat pravidla pro stanovení výše pronájmu 
nebytových prostor ve správě města Velké Meziříčí.

10. Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k vnitřní směrnici č. 
4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké 
Meziříčí.

11. Rada města souhlasila s uzavřením dohody o prostorovém uspořádání 
sítí mezi městem Velké Meziříčí, Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, a. s.

12. Rada města schválila následující rozpočtové opatření:
 Zdroj: 1 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení: 1 tis. Kč – § 3612 úhrada spoluúčasti na náhradě škody

13. Rada města schválila harmonogram blokového čistění města při 
jarním úklidu. Předpokládá se zahájení prací 28. 3. 2009. Dle kli-
matických podmínek může být upraveno. Přesný harmonogram se 
seznamem ulic bude včas zveřejněn.              Ing František Bradáč

(Dokončení příště.)

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským 
úřadem Velké Meziříčí
vyhlašuje

Sbírat se bude:
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 knihy

Věci, které nám prosím nedávejte:
svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční ve Velkém Meziříčí ve středu 11. 3. 2009 od 
8 do 17 hodin a ve čtvrtek 12. 3. a pátek 13. 3. 2009 od 8 do 14 
hodin v obřadní síni radnice.
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoško-
dily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, kte-
rá poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává 
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na 
www.diakoniebroumov.org

Připravují se na jarní tání. 
Přehrada upouští vodu

(Pokračování ze strany 1.) Nadále 
pak bude přizpůsobováno aktuální 
situaci, tedy případnému pokraču-
jícímu tání sněhu, množství srážek 
a podobně. Zatím je tedy situace na 
mostišťské přehradě bez problémů. 
Vodní nádrž má za plného stavu 
asi 10 milionů metrů krychlových 
vody, v současné době asi jen 8,8 
milionu metrů krychlových.

Právě před třemi lety nastal 
problém s rychlým táním sněhu 
a naplněním vodní nádrže. Řeka 
Oslava, na jejímž toku se přehrada 
nachází, se v Mostištích vylila 

z břehů a hrozila rozlitím i ve Vel-
kém Meziříčí. Letošní stav zatím 
nenapovídá tomu, že by se situace 
z roku 2006 opakovala. Tání sněhu 
není tak náhlé. Denní teploty nad 
nulou s nočním ochlazením jsou 
ideální k tomu, aby se voda stíhala 
vsakovat. Přesto protipovodňová 
komise aktualizovala připravenost 
města na povodně. „Zkontrolovali 
jsme i pytle s pískem a vše potřebné, 
abychom byli připraveni na to, kdy-
by nás jarní tání ohrozilo povodní,“ 
uzavřel starosta Bradáč.

Martina Strnadová

Velká Bíteš hospodaří podle 
schváleného rozpočtu na rok 2009 
s pětašedesáti miliony korun.

„Letos jsme byli při sestavování 
rozpočtu velmi opatrní. Příjmy 
a výdaje jsou postaveny na částce 
65 milionů 871 korun,“ upřesnil 
starosta města Miroslav Báňa s tím, 
že například vloni byl základní roz-
počet v částce necelých 68 milionů 
korun. „Konečná cifra za loňský 
rok proto pro nás byla zajímavá, 
výdaje dosáhly částky 101 milionů 
208 tisíc korun stejně tak jako 
příjmy,“ dodal starosta. Podle jeho 
sdělení se fi nance nad rámec zá-
kladního rozpočtu většinou týkaly 
získaných dotací.

Rozpočet Velké Bíteše pro rok 
2009 spolu s rozpočtovými opatře-
ními předjednanými Radou města 
ještě koncem loňského roku schva-
lovali zastupitelé na svém prvním 
únorovém jednání. Hned v úvodu 
počítají s rezervou ve výši 2,5 
milionu korun a také další fi nanční 
prostředky, které bude město získá-
vat, budou směřovány do rezervy. 
„Velmi opatrně budeme řešit co 
nového spouštět, protože celková 
situace v souvislosti s krizí vůbec 
není příjemná. V Bíteši jsme zatím 

Bítešští letos hospodaří
s pětašedesáti miliony

ten problém moc nezaznamenali, 
nicméně přijde,“ podotkl Miroslav 
Báňa.

Základní výdaje v rozpočtu Vel-
ké Bíteše tvoří fi nance na nasmlou-
vané obchodní vztahy s partnery, 
kteří pro město dělají investiční 
zakázky. Týká se to těch akcí, které 
přecházejí z loňského do letošního 
roku. Jde například o infrastruktu-
ru na Jihlavské ulici pro následnou 
výstavbu rodinných domů. Na tuto 
akci, která začala vloni v září a má 
být dokončena v průběhu července, 
Bítešští vyčlenili deset milionů 
korun. Také rekonstrukce Tyršovy 
ulice začala už vloni a v letošním 
rozpočtu jsou na ni 2 miliony korun. 
Stejně tak bude letos dokončeno 
veřejné prostranství křižovatky 
u základní školy ve Velké Bíteši, 
kde podle starosty zbývá dořešit 
fi nanční objem 1,5 milionu korun 
a dodělat detaily v parkových ob-
lastech. Největší investiční akce 
čeká Bítešské zhruba od července, 
kdy hodlají začít s modernizací 
středního odborného učiliště Jana 
Tiraye. Evropské fondy jim na tento 
projekt za asi 17 a půl milionu korun 
přispějí více než šestnácti miliony.

Martina Strnadová

Hořela zahradní chatka
Ve středu 25. února 2009 byl v 15.23 

hodin ohlášen na krajské operační a in-
formační středisko Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina požár chatky 
v katastru obce Měřín na Žďársku. Na 
místo události vyjela jednotka profesio-
nálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
společně s jednotkami dobrovolných 
hasičů z Velkého Meziříčí a Měřína.

Při příjezdu jednotek na místo události 
byla celá dřevěná chatka o rozměrech 3 
× 4 m v plamenech. Hasiči na likvidaci 
požáru nasadili dva vodní proudy. Při 
požáru ani samotném zásahu nebyl ni-
kdo zraněn. V 16.58 byl zásah ukončen 
a požářiště předáno majiteli.

Plameny napáchaly škodu v předběžné výši 50.000 Kč. Příčinou požáru 
byla neodborná manipulace s topidlem.

Petra Musilová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Masopustní veselici si nenechali ujít ani obyvatelé velkomeziříčského 
domu s pečovatelskou službou (DPS) na ulici Zdenky Vorlové v Čecho-
vých sadech. Tam v úterý 24. února odpoledne nebyla o zábavu nouze 
a nutno dodat, že senioři spolu se zaměstnanci sociálních služeb našeho 
města neponechali nic náhodě. „Již od rána probíhaly přípravy. Vůně 
smažinek se šířila celým domem, poslední úpravy maškarních převleků, 
výzdoba společenské místnosti a v neposlední řadě zajištění muzikantů,“ 
upřesnila ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí (SSM VM) 
Jana Jurková. Ta na slavnostní ceremoniál pozvala i vzácné hosty – vedení 
našeho města Františka Bradáče a Josefa Komínka, vedoucí sociálního 
odboru Jaroslavu Klapalovou, ale také bývalou ředitelku SSM VM Danu 
Maňasovou a Danu Pospíšilovou, která je v současné době na mateřské 
dovolené, a tak se na masopustní rej vypravila i se svými dětmi. Příjemnou 
atmosféru si užívali téměř všichni obyvatelé DPS. Rozesmátí přítomní 
toho byli důkazem, bavili se totiž až do samého večera nejenom poslechem 
hudby muzikantského dua Křikava – Ambrož, ale také při tanci, soutěžích 
či losování tomboly. Spokojený a usměvavý výraz v očích nejstarší oby-
vatelky DPS paní Chalupové, která letos oslaví 91 let, hovořil za vše.

,,Jsem šťastná a pociťuji naplnění své práce, když vidím spokojené, 
veselé a snad i šťastné tváře našich klientů, kterým se snažíme vyhovět 
v jejich přáních a tužbách,“ zhodnotila vydařenou akci ředitelka Jurková. 
Ta připojila také poděkování všem sponzorům, obyvatelům DPS a zaměst-
nancům, kteří poskytli dary do tomboly, i těm, jež zajišťovali organizační 
průběh masopustního odpoledne. Nezapomněla přidat i vřelé díky panu 
Křikavovi z Dobré Vody a Františku Ambrožovi z Vídně, kteří se posta-
rali o příjemnou atmosféru tím, že zahráli písničky podle gusta většiny 
přítomných. Jak našemu týdeníku sdělila ředitelka organizace, s oslavami 
hodlají v letošním roce pokračovat. Zmíněný pečovatelský dům si totiž 
připomíná desáté výročí uvedení do provozu.                          Iva Horká

Ani senioři nezapomněli na masopust

Obyvatelé, ale i zaměstnanci, si připravili nápadité masky.
Foto: Iva Horká

Pozvání na masopustní veselici do DPS od ředitelky této organizace Jany 
Jurkové (vpravo), která se převlékla do masopustního kostýmu, přijalo 
i vedení našeho města – zleva starosta František Bradáč a místostarosta 
Josef Komínek.                                                                 Foto: Iva Horká

Českého rozhlasu. Hlavní vysílače 
této sítě pro ČT provozují České 
Radiokomunikace.

Digitální síť 2 provozují České 
Radiokomunikace a v součas-
né době obsahuje televize Nova 
a Prima.

Digitální síť 3 provozuje společ-
nost Czech Digital Group, a v sou-
časné době v ní vysílají televize 
Óčko, Z1, Public TV, rádio Proglas 
a v Praze také TV Noe.

Digitální síť 4 provozuje spo-
lečnost Telefónica O2, a v současné 
době vysílá jako experiment pouze 
v Praze a Brně, kde nabízí programy 
Nova a ČT 1 ve vysokém rozlišení 
obrazu (HDTV). K jejich příjmu je 
třeba speciální set-top-box.

Každý přijímáme televizi růz-
ným způsobem. Na typu vysílání 
pak záleží, zda se vás týká při-
pravované vypínání zemského 
analogového televizního vysílání 
a zapínání zemské digitální tele-
vize, či nikoli. Přesvědčte se, zda 

spadáte do skupiny diváků, kterých 
se digitalizace dotkne.

Přijímám televizi přes anténu
ANO, vás se digitalizace týká. 

Musíte si pořídit set-top-box, pří-
padně televizor s vestavěným di-
gitálním tunerem. Pokud přijímáte 
televizi přes společnou televizní 
anténu, je třeba upravit i ji.

Přijímám televizi přes kabel
NE, vás se vypínání analogových 

televizních vysílačů netýká. Tele-
vizní signál přijímáte po kabelu, ale 
pokud byste chtěli sledovat digitální 
kabelovou televizi, musíte si od 
svého operátora vyžádat speciální 
set-top-box. Některé kabelové 
společnosti ale nabízejí pouze ana-
logovou kabelovou televizi. Ta se 
vypínat nebude.

Přijímám televizi přes satelit
NE, vás se vypínání analogových 

televizních vysílačů netýká. Tele-
vizní signál přijímáte z družice. 
Drtivá většina diváků satelitní 
televize přijímá tento signál di-

gitálně. Pokud ale patříte mezi 
hrstku diváků, kteří ještě využívají 
analogový satelitní příjem televize, 
pro sledování digitálního satelitu si 
musíte pořídit satelitní set-top-box. 
Analogové satelitní vysílání se za-
tím vypínat nebude, ale programová 
nabídka je velmi omezená.

Přijímám televizi přes IPTV
NE, vás se vypínání analogo-

vých televizních vysílačů netýká. 
Televizní signál přijímáte po kabelu 
přes internetový protokol (IPTV), 
už v digitální podobě. Pro příjem 
používáte speciální set-top-box.

Územní oblast Jihlava
Televizní diváci na Jihlavsku se 

dočkají digitálního vysílání v červ-
nu 2009, kdy pro ně začne z vysílače 
Javořice vysílat digitální síť 1 Čes-
ké televize. Na komerční programy 
si budou muset počkat další rok. 
Analogové vysílání televizních 
stanic ČT 1, ČT 2, Nova a Prima na 
Jihlavsku skončí v květnu 2011.

-šve- (Pokračování příště.)

Digitální vysílání na Vysočině

Krásné 100. narozeniny oslavil v 
sobotu 28. 2. další občan Vysočiny. 
Dominik Klimeš se narodil před sto 
lety v Rájci-Jestřebí a posledních 
deset let prožil u své dcery Pavly 
ve Velké Bíteši. K významnému 
životnímu jubileu mu v pátek 27. 2. 
popřáli hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek a starosta města Miroslav 
Báňa. Pro oslavence byl připraven 
dárkový koš a květina.

Dominik Klimeš pracoval dlouhá 
léta u Dopravního podniku Brno 
a během 39 let zde vystřídal několik 

profesí. Nejdříve byl řidičem tram-
vají, poté pracoval jako dispečer 
a nakonec deset let vykonával pro-
fesi dopravního revizora. Se svojí 
manželkou Celestýnou vychovali 
jednu dceru, u  které dnes Dominik 
Klimeš bydlí. Radost mu dělají 
i dvě vnoučata.

Pan Klimeš se stále aktivně za-
jímá o dění u nás i ve světě, sleduje 
televizní noviny a občas se zlobí 
u zpráv z politiky. Nenechá si ujít 
ani pravidelný poslech mše svaté.

Eva Neuwirthová

Dominik Klimeš oslaví 100 let
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Internetová síť na Vysočině – připojte se
Prioritou krajských informatiků je v oblasti rozvoje telekomunikačních 

sítí v regionu budovat vysokokapacitní datové sítě veřejné správy s vyu-
žitím existujících nebo doposud nerealizovaných projektů optických sítí. 
Cílem je veřejnému sektoru umožnit kvalitnější sdílení a přenos dat mezi 
jednotlivými organizacemi a zajistit tak rozvoj nových služeb, pro občany 
pak snadný přístup k vysokorychlostnímu internetu. I tento projekt, resp. 
dostupnost kvalitního připojení v regionu a s tím související osvěta mají 
vliv na oblíbenost užívání internetu v domácnostech kraje Vysočina.

Geneze krajských aktivit: Květen 2003 – zahájení výstavby optické 
metropolitní sítě v Jihlavě – náklady 4,5 mil. Kč, 12 organizací. Červenec 
2004 – podán projekt do SROP (EU fond) na výstavbu celokrajské optické 
sítě ROWANet – 25,5 mil. Kč. Prosinec 2004 – vybráni dodavatelé optic-
kých tras. Květen 2005 – vybrán dodavatel aktivních prvků sítě.

Do konce roku 2005 byly předány a oživeny optické trasy Antonínův 
Důl, Havlíčkův Brod, Šachotín, Přibyslav, Žďár nad Sázavou, Nové Město 
na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Stonařov, Želetava, Moravské 
Budějovice. Dne10. 3. 2006 slavnostní zahájení provozu sítě Rowanet 
– 8 měst, 3 obce, cca 50 organizací, celkové náklady cca 30 mil. Kč. 
20. 11. 2006 připojena další lokalita – Pelhřimov, 1. 2. 2008 připojeno 
Velké Meziříčí, 9. 6. 2008 Telč.

Celkové náklady projektu v roce 2005 – 25,5 mil. Kč, rok 2006 – 
6,5 mil. Kč, rok 2007 – 1 mil. Kč, rok 2008 – 2 mil. Kč. Z evropských 
fondů (SROP) 16 mil. Kč.
Čeho jsme do současné doby dosáhli: – postavili jsme páteřní optickou 

síť o celkové délce 223 km (+150 km v nájmu), 813 km optických vláken, 
propojující 10 měst, 6 menších obcí. – propojili jsme 11 metropolitních 
sítí, – provozujeme vysokokapacitní síť postavenou na moderních CWDM 
technologiích, – k síti o kapacitách v řádech desítek gigabitů za sekundu 
jsme připojili přes 70 veřejných organizací, – zřídili jsme 7 nových uzlů 
akademické sítě Cesnet2 a pomohli vzniknout dvěma novým nepřímým 
připojovatelům (MěÚ Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí), – propojili 
jsme 3 tzv. telehousy s cca 20 poskytovateli páteřních služeb, – zřídili jsme 
více jak 10 nových míst s veřejně přístupným internetem a 40 Wifi  HotSpo-
tů, – provozujeme desítky síťových služeb pro potřeby veřejné správy.

Více na www.rowanet.cz.
„V roce 2009 je naším cílem připojit Třebíč ze současného najatého 

okruhu na vlastní optické vlákno. Dále plánujeme připojit Chotěboř, 
Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Velkou Bíteš, Hrotovice, Ledeč 
nad Sázavou, Světlou nad Sázavou, Polnou, Jemnici, Třešť a Kamenici nad 
Lipou. Vše bude záviset zejména na možnostech fi nancování z EU fondů 
– Regionálního operačního programu nebo Integrovaného operačního 
programu,“ prozradil radní Ryšavý. Fond Vysočiny – GP Metropolitní 
sítě: – grantový program vyhlášen již devětkrát v průběhu let 2004 až 
2008, – celkem rozděleno z FV 15.989.313 Kč, – celková spoluúčast žada-
telů na projektech 22.321.542 Kč (tzn. celkem investováno cca 38 mil. do 
infrastruktury).      Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Právě před padesáti lety zemřel 
v Praze velkomeziříčský rodák 
ing. Jan Čermák. „Žanek“, jak se 
mu říkalo, se narodil 7. 10. 1870 
v Podhradském parním mlýně. Již 
od mládí se zajímal o různé tech-
nické vymoženosti a zabýval se 
také sportem. Byl členem místního 
klubu velocipedistů, propagoval 
lyžování, hrál hokej. Jako první 
ve městě měl velociped, později si 
opět jako první pořídil benzínový 
motocykl, který nakonec přestavěl 
na malý automobil. Jeho zájem 
vzbudilo brzy létání. K tomu našel 
inspiraci i v rodném mlýně, kde 
otcův stárek Liška zkoušel kolem 
roku 1892 neúspěšně vzlétnout. 
Dalším impulzem byly také lety ba-
lonem, kterých se zúčastnil v Praze 
v letech 1893 a 1895. Po několika-
letém pobytu v Rusku, kde mimo 
jiné též hledal zlato, se v roce 1910 
vydal do Paříže. Zde absolvoval 
Farmanovu leteckou školu a zpět se 
vrátil se zakoupeným leteckým mo-
torem. Spolu s konstruktéry Stanem 
Bloudkem a Jaroslavem Potůčkem 
pak postavili letadlo, s nímž na pl-
zeňském letišti Bory Čermák v lis-
topadu poprvé vzlétl. V roce 1911 
se Čermák přesunul do Vídeňského 
Nového Města, kde si ve firmě 
bratří Bláhů nechal postavit letadlo 
Libella 
(Vážka). 
Po něko-
likamě-
síčním 
trénin-
ku složil 
v  č e r -
venci 
pilotní 
zkoušku 
a stal se 
tak prv-
ním Če-
chem, 
který 
byl  d r-

Letec Čermák zemřel před padesáti lety
žitelem mezinárodního pilotního 
diplomu FAI (s rakouským pořado-
vým číslem 23). Hned následujícího 
dne se oženil a pak se vydal na turné 
po Balkáně, kde předváděl lety se 
svým letadlem Libella. V Srbsku, 
Bulharsku, Rumunsku, Chor-
vatsku, Sedmihradsku a Uhrách 
vykonal na 14 veřejných vzletů. 
Jeho specialitou byly především 
střemhlavé a noční lety. O jeho 
lety byl velký zájem, články o nich 
se objevovaly ve všech světových 
novinách. Po návratu do Velkého 
Meziříčí koncem roku 1912 na 
čas létání zanechal a věnoval se 
rodinnému podniku. V roce 1914 
založil ve městě první stálé kino. 
K létání se znovu vrátil v průběhu 
první světové války, kdy působil 
jako zkušební pilot.

Po vzniku Československa již 
aktivně nelétal a zabýval se podni-
káním. V Praze, kam se přestěho-
val, nechyběl u zrodu českého fi lmu 
i rozhlasu, zúčastnil se i stavby 
paláce Lucerna.

Letadlo naposledy pilotoval dne 
7. 10. 1945, v den svých 75. naro-
zenin, při otevírání sportovního 
letiště Klecany u Prahy. Zemřel 
na následky dopravní nehody dne 
6. března 1959.

-ripp- Foto: archiv muzea

Dárek pro inzerenty
Po celý měsíc březen probíhá akce Dárek pro inzerenty – objednáte 

si a zaplatíte minimální počet inzerátů a k tomu dostanete dárek – jeden 
i více inzerátů zdarma. Příklad: zaplatíte si dva větší inzeráty a třetí 
dostanete zdarma. Bližší informace dostanete v redakci nebo na našich 
webových stránkách.

Prezentace až do domu pro nové klienty
Minulé pondělí Česká pošta distribuovala do domácností v okolí Vel-

kého Meziříčí propagační list. Roznášku zajišťovali i kameloti – studenti 
s papírovými čepičkami na hlavách, vytvořených z tištěné podoby týdení-
ku Velkomeziříčsko, kteří ho rozdávali zdarma v ulicích našeho města.

Křížovka s tajenkou o ceny pro čtenáře
V dnešním vydání Velkomeziříčska najdete originální křížovku s ta-

jenkou, připravenou na míru pro náš týdeník, která leccos napoví o našich 
oslavách. Pokud se chcete jen tak pobavit, přejeme vám při jejím luštění 
hodně zábavy. Pokud ale chcete třeba ještě něco i vyhrát, zašlete tajenku 
do redakce do 13. 3., uveďte svoje jméno a telefon a budete zařazeni do 
slosování o ceny. Výherci získají předplatné týdeníku VMsko, vstupenky 
na divadelní či fi lmová představení a reklamní předměty našeho týdeníku.

Den otevřených dveří v redakci a v tiskárně
Ve středu 11. března vás od 9 do 15 hodin zveme na den otevřených 

v redakci (sídlíme v Jupiter clubu, první patro, Náměstí 17, Velké Meziříčí) 
a v tiskárně Karla Charváta (pasáž IMCA, Náměstí 11, Velké Meziříčí). Při 
této příležitosti můžete nahlédnout pod pokličku toho, jak se dělají noviny 
v redakci, ale také, co následuje po tom, když redaktoři články napíší, při-
praví zrcadlo a předají materiály do tiskárny. Tam se noviny musí nejprve 
vysázet v DTP pracovišti, potom putují do Třebíče na osvit a následně 
zpátky do Charvátovy tiskárny, kde je tiskaři vytisknou. Další pracovníci 
je potom druhý den ráno musí zkompletovat a připravit k distribuci. Poté 
už je rozvozci vezou do prodejen, kde si je mohou čtenáři každý týden ve 
středu koupit. V redakci je pro vás připraven i malý dáreček.

Slavnostní setkání pro pozvané hosty
Slavnostní setkání pro pozvané hosty se uskuteční 18. března. Jako 

poděkování za spolupráci jsme připravili pro naše spolupracovníky 
a vzácné hosty malé setkání, které jsme nazvali Oslava 90. narozenin 
aneb Jak chutná novinářská kachna.

Je připraven kulturní program s hudebním a divadelním představením, 
na nejlepšího prodejce čeká milé překvapení, stejně tak i na ostatní hosty, 
mimo jiné i vernisáž výstavy a následně raut. Všechny, kteří dostanou 
pozvánku, srdečně zveme.

Výstava pro veřejnost
 Ve výstavní síni Jupiter clubu, Náměstí 17, bude od 19. března do 26. 

března 2009 otevřena výstava, na níž si můžete prohlédnout, jak vypadalo 
Velkomeziříčsko například v roce 1919 či ve vydání před druhou světovou 
válkou anebo po sametové revoluci, kdy začalo znovu pravidelně vycházet. 
Dále budou k vidění i různé dokumenty související se zakládáním novin, 
nebude chybět ani fotogalerie a další.

Rozšířené číslo shrne průběh oslav
Ve středu 25. března vyjde rozšířené vydání Velkomeziříčska, které 

shrne průběh oslav za celý měsíc jak textově, tak v nezbytné fotogalerii.
Změna programu vyhrazena.                              Připravila: Iva Horká

Tři Janové se sešli na jevišti 
velkomeziříčského Jupiter clubu 
a předvedli divákům, jak vypadá 
Kumšt. Řeč je o Janu Třískovi 
(1936), Janu Kačerovi (1936) 
a Janu Hrušínském (1955). A aby 
těch Janů nebylo málo, divadelní 
představení pojí ještě osoba čtvr-
tého Jana, totiž Hřebejka, který 
na pány herce režisérsky dohlí-
žel. Vyhlášenou a světoznámou 
hru francouzské autorky Yasminy 
Rezy přivezla do Velkého Meziříčí 
Divadelní společnost Jana Hru-
šínského v úterý 24. února 2009.

Kumšt zahájil jarní divadelní 
sezonu a hned v úvodu přinesl pří-
jemnou změnu. Příběh řešil pocho-
pitelně i tentokrát mezilidské vzta-
hy, ale na rozdíl od většiny jiných ne 
mezi muži a ženami. Nabídl sondu 
do mužského přátelství. Což je o to 
zajímavější, když autorkou je žena.

A Yasmině Reze se podařilo téma 
vystihnout naprosto výtečně.

Rozebírá přátelství Borise (Jan 
Kačer), Marka (Jan Tříska) a Ivana 
(Jan Hrušínský) skrze zdánlivě ne-
související záminku. Boris si totiž 
koupil bílý obraz s bílými pruhy za 
tři sta tisíc. Na pohled nerozumná, 
pro někoho třeba snobská, pro 
jiného dětinská věc. Ale pro Bo-

rise vnitřně důležitá. Rozhodl se 
k něčemu, co prostě chtěl už dávno 
udělat, a rozhodl se zcela sám. Má 
přece právo na svůj vlastní vkus. 
To rozpoutá duchaplnou debatu tří 
mužů o výtvarném umění. Pod její 
rouškou se však skrývají spletité 
vztahy mezi dlouholetými a ne-
rozlučnými přáteli. Marek žárlí na 
to, že mu Boris kamsi uniká. Ivan 
se zase projevuje jako na pohled 
naivní, možná trošku hloupý, ale 
dobrák, který se za každou cenu 
snaží vyhnout konfl iktu. Zachra-
ňuje rozpadající se vztah.

Příběh vypovídá o toleranci, 
o sobectví a žárlivosti, o touze mít 
pravdu… To jsou věci blízké všem. 
Vždyť kdo někdy neřešil něco po-
dobného. Navíc složité problémy 
jsou divákovi naservírovány s hu-
morem a vtipem. Díky tomu lépe 
vyzní a zasáhnou. Takové pojetí je 
totiž každému blízké a přístupné. 
Sám Jan Hrušínský námět hry oko-
mentoval slovy, že nikdy nic lepšího 
na téma mužů a jejich vzájemného 
přátelství nečetl. A že se páni herci 
v příběhu cítili jako ryby ve vodě, to 
mohli diváci nejlépe posoudit sami. 
Kumšt v jejich podání nebyl jen 
skvěle zahraný, nýbrž opravdový.

Text a foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.)
Charizmatického lídra Kamelotů 

Romana Horkého jsme se zeptali 
na pár otázek týkajících se turné 
O 106, které v případě úspěchu 
bude zapsáno do knihy rekordů.
Čí to byl nápad pokusit se o ta-

kový rekord. Přeci jenom hrát 

denně přes čtvrt roku musí být 
náročné…

Vymyslel jsem to já. Říkal jsem 
si, že když se narodí dítě, taky je 
potřeba to pořádně oslavit, má se 
zapít, aby bylo zdravé a dobře se mu 
dařilo. No a já jsem pracoval tři roky 
na jedenácti písničkách, které vyšly 

na novém cédéčku Mořská sůl. Tak 
jsem je chtěl pustit do světa, mezi 
lidi. Příprava nebyla jednoduchá, 
zabralo nám to rok, než jsme při-
pravili šňůru koncertů. Budeme hrát 
jeden koncert v jednom městě, ni-
kdy ne dvakrát. A pokud se nám ten 
řetězec vystoupení podaří, učiníme 
zápis do knihy rekordů, a to jak do té 
české, tak i světové. Protože zatím 
žádná kapela nezkusila hrát denně, 
více než sto koncertů za sebou.
Četla jsem na vašich webových 

stránkách, že turné má i ušlech-
tilý cíl – věnujete prý část peněz 
Fondu ohrožených dětí. Je to 
tak?

Z každého odehraného koncertu 
věnujeme tisícovku, takže po skon-
čení turné by to mělo být minimálně 
sto tisíc korun. Ty pak dáme Fondu 
ohrožených dětí na projekt Kloká-
nek, který se realizuje po celé naší 
republice. Rozhodnutí bylo snadné, 
je mi totiž těch opuštěných dětí líto. 
A sám si ohlídám, na co konkrétně 
ty peníze byly použity. Také lidé, 
kteří přijdou na koncert, přispějí 
vpodstatě na dobrou věc.

Proč jste pojmenoval nový 
nosič Mořská sůl. Má to nějaký 
zvláštní význam?

Myslím, že sůl je opravdu nad 
zlato a navíc – mám rád moře 
a rybáře v Dalmácii. Na takový 
noční lov langust se nezapomí-
ná…A stejně se jmenuje i ústřední 
píseň, i když hitovkou bude zřejmě 
skladba V rákosí. Doufám, že se 
bude ale líbit celé cédéčko. Kdo má 
o ně zájem, může si ho už koupit. Je 
v prodeji od tohoto pondělí.

Budete hrát i jinde než v Česku 
a na Slovensku? Třeba někde 
v zahraničí?

Jenom u nás a Slovákům. V za-
hraničí jsem hrál krajanům nedáv-
no, v Austrálii. Byl jsem tam sám, 

bez kapely. Pozvali mě přátelé, se 
kterými jsem se setkal na jednom 
festivalu. Byl to napůl pracovní po-
byt a z poloviny soukromý. I když já 
nemůžu říct, že když hraju, tak že 
je to práce. Pro mě je muzika pořád 
koníček. Až na nějaké chvilky, kdy 
pociťuju, že se mi moc nechce. Ale 
to bývá výjimečně.

Kde všude jste vystupoval?
Hrál jsem pro asi sto dvacet 

krajanů v Melbourne a pak v jedné 
restauraci v Sydney. Taky jsem se 
tam potkal s Jaroslavem Samsonem 
Lenkem. Ale neúčinkovali jsme 
spolu. Pro mě ta cesta byla o zku-
šenosti. Jako když kdysi chodívali 
tovaryši na zkušenou do světa, 
tak já jsem si jako takový hudební 
tovaryš jel také zažít, jaké to je 
zpívat v daleké zemi. Ale jednou 
bych se tam rád vrátil i s celou svojí 
skupinou, s Kamelotem.

Na co se mohou těšit posluchači 
v našem regionu?

V Bíteši to bude koncert věnova-
ný ženám. Můj bítešský kamarád 
to pojal jako poděkování něžnému 
pohlaví a uspořádal vystoupení 
právě v neděli osmého března, kdy 
se slavil někdejší Mezinárodní den 
žen. Cédéčko by měl křtít možná 
pan starosta, ale to zatím není jisté. 
Uvidíme.

 Co se týče koncertu tady u vás ve 
Velkém Meziříčí, tak ten bude jak 
jsem se dozvěděl bohatší. V progra-
mu kromě nás vystoupí také moji 
kamarádi-muzikanti, se kterými se 
znám řadu let. O to to bude myslím 
zajímavější. Necháme se překvapit. 
V každém případě zvu všechny, ať 
si přijdou poslechnout i zazpívat 
písničky, které je snad pohladí po 
duši. Mám ve vašem kraji spoustu 
kamarádů, tak i na setkání s nimi se 
těším. Doufám, že také přijdou.

Iva Horká

Část výtěžku z koncertů věnujeme dětem, slibuje Roman Horký

Divadelní sezona v Jupiter clubu 
zahájila trefně – Kumštem

Kamelot ve Velké Bíteši před třemi lety. Tuto neděli tam zahraje znovu. 
Ve Velkém Meziříčí se objeví 17. 4. 2009.                          Foto: Iva Horká
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MALÝ SERIÁL
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INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU

ŘÁDKY NA NEDĚLI

Půst, krize a šance
Minulou středu začalo podle církevního kalendáře postní období. Je zají-
mavé, že letos se o půstu nemluví jen v církevním prostředí. Na rozdíl od 
let předchozích o něm debatují díky fi nanční krizi i různí jiní myslitelé, 
především ekonomové, fi lozofové a sociologové. Zdá se, že půst se znovu 
stává aktuální, že se mu vrací jeho hluboký smysl, totiž důraz na sebeká-
zeň, omezení spotřeby a otevření se duchovnímu rozměru života.
Tomáš Halík nedávno v rozhlase mluvil o tom, že dnes nejde jen o krizi fi -
nanční, ale prvotně o krizi důvěry a odpovědnosti. Pro mnohé, zvláště pro 
ty, kteří přišli o práci, se sebeomezení stalo nutností. Mnozí asi přemýšlí 
o tom, do jaké míry bylo odpovědné si brát vysoké půjčky a žít dlouhodo-
bě na dluh. Ekonom Tomáš Sedláček nazývá současnou dobu jako dobu 
dluhovou. Zdá se, že na druhou stranu přibývá těch, kteří si jsou vědomi, 
že hodnota člověka je v něčem jiném než v tom, co všechno má.
Každá krize je zároveň i určitou šancí. Možná je doba, kterou právě 
procházíme, příležitostí k hledání a objevování mravního či duchovního 
rozměru lidského života. Ne že by materiální rovina nebyla důležitá, 
ale omezit život jen na ni znamená zůstat na povrchu. Není to příjemné 
slyšet o půstu, sebeomezení, o změně životního stylu. Také bych raději 
přemýšlel o něčem jiném nebo poslouchal řeči o tom, že se budu mít jen 
a jen lépe. Není však životní moudrost a odpovědnost v tom dokázat 
slyšet i nepříjemné?
V církevním kalendáři dobu postní vystřídá doba velikonoční. Přál bych 
sobě i vám, abychom dobu postní i čas společenské krize nepromarnili. 
Byla by totiž škoda této šance nevyužít. Třeba pak až krize odezní, 
budeme o trochu moudřejší a odpovědnější.         P. Pavel Janošík

Ohlášky pro farnost Velké Meziříčí
Pořad bohoslužeb od 4. 3. do 11. 3. 2009

Středa 4. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Kravalovu, Mitášovu
 a přízeň. o. L. Sz.
10.00 DPS Mše sv.
18.00 Lavičky – Mše sv.
I. čtvrtek v měsíci – Den modliteb za povolání ke kněžství a duchov-
nímu životu 5. 3. 2009
 7.00 Mše sv. – volný úmysl o. M. P.
17.40 Pobožnost za povolání.
18.00 Mše sv. za Zdenka Bastla a rodiče. o. L. Sz.
 18.00 Hrbov Mše sv.
I. pátek v měsíci 6. 3. 2009
 8.00 Mše sv. za rodiče Filovy a Františku Odehnalovou. o. M. P.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. L. Sz.
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
16.30 Mše sv. pro mládež, za Jiřího Rolina,
 jeho sourozence a dvoje rodiče. o. L. Sz.
Sobota 7. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Miloslava Bartoše, rodiče a sourozence. o. P. K.
18.00 Mše sv. v byzantském ritu ve Špitálku,
 za rodiče Oulehlovy, sestru Marii a duše v očistci. o. Hořák
2. neděle postní 8. 3. 2009
 7.30 Mše sv. za rodiče Bártovy, rodiče Šumovy
 a duše v očistci. o. M. P.
 9.00 Mše sv. za rodinu Řezníčkovu a Dohnalovu. o. P. K.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi, za rodinu Rousovu
 a Dvořákovu, za Boží ochranu a požehnání
 pro celou rodinu. o. M. P.
17.00 Křížová cesta, pašijové kázání, svátostné požehnání.
18.00 Mše sv. za rodiče Jiřího a Hedviku Bukovy. o. P. K.
Pondělí 9. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Františka Solaře, Anastázii Solařovou,
 Františka Pospíšila a jejich syna Oldřicha. o. P. K.
14.00 Mše sv. v nemocnici sv. Zdislavy. o. P. K.
Úterý 10. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za zemřelého manžela Jana Šturmu
 a duše v očistci. o. M. P.
16.30 Mše sv. pro děti, za Josefa Urbánka, dvě manželky
 a děti. o. L. Sz.
Středa 11. 3. 2009
 7.00 Mše sv. za Andělu Šeffl ovou. o. L. Sz.
18.00 Oslavice – Mše sv. o. M. P.

Farní oznámení
Křížová cesta pro děti je každé úterý v 16.00. Křížová cesta pro všechny 
je každou neděli v 17.00.
Každé úterý je příprava dětí na I. svaté přijímání.
Ve středu v 18.30 bude náboženství pro mládež.
Ve čtvrtek 5. 3. 2009 od 9.00 bude návštěva nemocných s udělováním 
Svátosti nemocných. Prosíme, abyste své nemocné nahlásili v sakristii 
nebo na faře.
V pátek 6. 3. 2009 od 8.30 do sobotního rána bude adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V postní době v každý pátek v 15.00 bude společná modlitba korunky 
k Božímu milosrdenství.
V sobotu v 8.00 bude setkání všech ministrantů.
V sobotu 7. 3. 2009 v Netíně v 16.00 bude první sobota po 193. (12.30 
jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus).
V sobotu 7. 3. 2009 v 18.30 bude příprava na svátost manželství.
V neděli 22. 2. 2009 jste věnovali ve sbírce 35.320 Kč. Zaplať Pán Bůh.
Svátost biřmování udělí Biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 16. 5. v 9.30.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.                           -ls-

NÁMĚSTÍ
Z Karlova má cesta „do měs-

ta“ a do obecné školy na náměstí 
vedla přes kus Mezř íče, Dolní 
branou a Komenského ulicí. Tady 
si nejvíc vzpomínám na pekařství 
pana Šlapala. Byl to ten klasický 
„kvelb“, bez výkladu, se železnými 
dveřmi na závoru, protáhlá prodejna 
bez oken, s masivními policemi 
s vonícím chlebem a pečivem. 
Naproti bylo malé papírnictví pana 
Studeného, kde jsme si za haléřové 
sumy kupovali školní potřeby. Na 
začátku náměstí, za historickou 
budovou někdejšího evangelického 
lycea, pivovarem a sodovkárnou 
firmy Heide s továrnou na kůže 
s místní elektrárnou fi rmy Jelínek, 
bylo velké papírnictví pana Šaška 
a moderní budova spořitelny. Do 
obchodů na náměstí, kde se prodával 
textil (Michlíček, Benáček), domácí 
a hospodářské potřeby (Hejátko, 
Vaněk), léky (Šilberský), smíšené 
zboží (Svoboda), jsme jako školáci 
natolik nepřicházeli. Když bylo 
za co, nejraději jsme nakupovali 
v cukrářství pana Musila. Jednou 
nás tam katecheta páter Buš při 
nějaké příležitosti poslal nakoupit 
pendreky, gumové hady, sladké 
špalky a jiné dobroty. Nesměly být 
drahé, aby jich bylo moc; pohostit 
se měla celá třída. Na náměstí byla 
i fara, sokolovna, samozřejmě radni-
ce a Obecník, dva hotely s restaura-
cemi a kavárnami (Pavelka, Mottl), 
pošta, několik dalších obchodů, mezi 

nimi řeznictví pana Holána, otce 
naší pozdější spolužačky Míly. Dále 
trafi ka, benzinová pumpa a kašna, 
okolo lavičky ve stínu několika 
stromů. Tu zastavovaly autobusy, 
státní Brno – Jihlava, soukromé 
do Radostína (pan Klimeš, šofér 
pan Ptáček), do Tasova (pan Bor-
kovec) a tuším ještě do Borů, ale 
na jméno majitele si nevzpomínám. 
Před válkou bývaly na náměstí živé 
trhy s produkty rolníků z okolních 
vesnic. Na svátek Božího těla se 
tady konal průvod s pobožnostmi 
u oltářů v branách čtyř měšťanských 
domů. V nedělních dopolednech 
se na horním chodníku korzovalo, 
také za naší účasti jako studentů, 
po návratu ze mše v gymnaziální 
aule. Obzvláště rušno tu bylo na 
Velikonoční pondělí. K velkému 
potěšení kluků i mladých mužů si 
ani tehdy korzování nedokázala 
odříct děvčata a raději za velikého 
durdění a pískotu každou chvíli 
„šla do dřepu“, aby si cípy jarníku 
uchránila vzácné punčochy. Farní 
kostel sv. Mikuláše s impozantní 
věží a později i amplionem místní-
ho rozhlasu, byl i dějištěm našeho 
prvního přijímání a biřmování. Jako 
školáci jsme sem chodili na nedělní 
a sváteční mše na roráty, ráno na 
Popeleční středu pro křížek z popelu 
na čelo, dvakrát do roka také na spo-
lečné zpovědi a přijímání. A na rohu 
náměstí a Komenského ulice dodnes 
stojí naše obecná škola.

Ing. Bohumír Kvasnička

Bory a okolí V
Tento díl má bohužel jisté neplánované zpoždění, nicméně po čase 

znovu navazujeme na povídání o nerostech Vysočiny a přilehlého okolí. 
Posledně – zhruba tak asi před měsícem – jsme už počtvrté pojednávali 
o podzemním bohatství krajiny v blízkosti Borů. Stávaly se zde i některé 
kuriózní příhody, neboť touha sběratelů po krásných kamenných exem-
plářích bývá nezřízená, ba leckdy nezná mezí. Kvůli zajímavému nálezu 
jsou schopni třeba se i poprat, anebo nějaký ten pěkný kousek někde 
ukrást, někomu uzmout, odněkud vytáhnout či vyrvat. To sedí si takhle 
jednou jedna místní babička pěkně venku na lavičce, v šálečku nebo 
v hrníčku kafíčko, a jediné, co jí chybí k naprosté spokojenosti, je snad 
leda nějaký ten dědoušek s fajfčičkou plnou tabáčku. Sedí si a sedí – když 
tu náhle u domečku zabrzdí auto s brněnskou espézetkou, z něj vyleze 
mírně maskovaný chlápek, porozhlédne se, nu a protož babku bleskově 
vyhodnotí jako zcela nepohotovou a neškodnou, rázně přeskočí dílcový 
plot, z upravené skalky rychle vyviklá či prudce vytrhne pěkný agretát 
krystalických záhněd – – – a než se stará paní vzpamatuje, lapajíc po 
dechu, týž zloduch už skáče přes drátěné panely zpátky na ulici, svou 
blýskavou kořist háže do auta a v oblacích prachu hned vyráží směrem 
fuč. A už je tentam. Babičce zbyly jen údiv, rozčilení, šok a oči pro pláč. 
Na nic jiného se nezmohla, než že si zapamatovala písmena BM; toť 
byla jediná – a to, jak sami jistě uznáte, převelice chabá – identifi kace 
pachatele. Poučení: Neradno vystavovati cenné věci lidem na odiv… Záhy 
o ně z téhož důvodu přijdete! Žalem zblednou vaše líce, nebude tu cennost 
více. Dokonce vám maličko zhořkne sladké kafíčko.

Nejen u Borů, nýbrž také u Cyrilova, Radnic, Skleného nad Osla-
vou, Rousměrova, Laštoviček, Suků, Bohdalce, Bobrůvky, Řečice, ba 
i u Vídně a Dobré Vody se daly a dají nalézt lecjaké interesantní kousky. 
Například velký a překrásný krystal čirého křišťálu, jenž byl objeven na 
poli u Rousměrova, byl později využit jako hlavice pro insignii Vysoké 
školy polytechnické v Jihlavě – a na onom školském žezle se vyjímá 
skutečně královsky. Spoustu křišťálů, záhněd, růženínů a citrínů právě 
odsud využili nejrůznější brusiči, leštiči a šperkaři, podobně jako na-
příklad i další odrůdy křemene odjinud (acháty, jaspisy, chalcedony… 
a obzvláště pak fi alové i růžové ametysty a černé moriony od Bochovic či 
Hostákova). Fasetově vybroušené a ve špercích zasazené kameny z těchto 
míst jsou velice vyhledávané. Například růženíny se brousí především do 
tvaru tzv. mugle, což je malé tělísko oválného tvaru, případně do tvaru 
destiček – aby se staly součástmi moderních klenotnických výrobků. 
Například na přelomu 60. a 70. let minulého století bylo smluvně dodáno 
velké množství této suroviny z dolnoborské těžby jedné západoněmecké 
šperkařské fi rmě.

V příslušné literatuře se lze dočíst, že dle odborníků nemají u nás žluté 
citríny od Rousměrova konkurenci. Mimo jiné se zde uvádějí následující 

příklady unikátů mezi vybroušenými fasetovými 
kameny, které pocházejí z okolí – tedy z tak řeče-

ného extravilánu – zmíněné obce: čirý křišťál 
/ typ „oválný briliant“ (s diamantem však 

pochopitelně nemá mnoho společného) 
/ rozměry 50×35,2 mm/hmotnost 246 
karátů = 49,2 g; žlutý citrín / kruhový 
fasetový brus / průměr 42,8 mm / hmot-
nost 294 karátů = 58,8 g; žlutý citrín 
s hnědavým nádechem / typ „kruhový 

briliant“/průměr 50,2 mm / hmotnost 525 
karátů = 105 g.

Pokračování v některém z dalších čísel.
Vladimír Pařil

Environmentální výchova
na SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí

Když Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 
koncem ledna t. r. rozvojový program „Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009“, podala 
žádost o poskytnutí fi nančních prostředků i naše škola, Střední škola 
řemesel a služeb Velké Meziříčí.

Vyhlášením tohoto programu je realizováno usnesení vlády č. 1048/2000 
o státním programu EVVO v ČR a úkoly obsažené v jeho akčním plánu 
na období 2007 – 2009. V rámci rozvojového programu na podporu en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou poskytovány dotace 
mateřským, základním, středním a základním uměleckým školám.

Mezi podporované aktivity patří zejména tvorba, vyhodnocování 
a aktualizace školního programu EVVO, tvorba školních projektů EVVO 
realizovaných v souladu se školními vzdělávacími programy, materiální 
vybavení školy pro EVVO a další vzdělávání v oblasti EVVO.

Naše škola se nezapojuje do aktivit v oblasti ekologie poprvé. V loňském 
školním roce obdržela dotaci (66 % fi nančních prostředků) na projekt 
Využívání získaných znalostí a dovedností z oblasti životního prostředí 
v provozu školy a v praktickém životě v celkové hodnotě téměř 150 tisíc 
Kč, který úzce souvisí s projekty IQ AUTO a ENERSOL, do nichž je škola 
taktéž aktivně zapojena především v oblasti podpory obnovitelných zdrojů 
energie a snižování emisí v dopravě.                           Ing. Alena Vodová

Poradenské dny pro veřejnost 
jsou vždy každý čtvrtek od 15 hodin 
v klubu důchodců Komenského 6. 
Měření glykémie a tlaku krve. Cena 
20 Kč, což pokryje nutné režijní 
náklady. Dále nabízíme posezení 
při kávě nebo čaji a ke čtení dia 
literaturu (Diaživot, Regenu, Dia-
styl). Zúčastnit se může každý, kdo 
má zájem o své zdraví, členství ve 
svazu není podmínkou k účasti.

ÚO svazu diabetiků ve Velkém 
Meziříčí i letos zajistila ozdravné 
pobyty u moře pro členy, rodinné 
př íslušníky a blízké př íbuzné. 
Zájemci o tyto ozdravné pobyty 
nemusí být členy svazu.

Itálie – Palmová riviéra – Mar-
tinsicuro od 19. 6. do 28. 6. 2009. 
Přihlášku je třeba podat do konce 
března. Itálie – Bibione od 4. 9. do 
13. 9. 2009. Přihlášku je třeba podat 
do konce května.

Chorvatsko – Střední Dalmácie 
– Drvenik – Makarská riviéra od 

11. 9. do 20. 9. Přihlášku je třeba 
podat do konce května. Odjezd 
z Velkého Meziříčí, cestování přes 
noc. Možnost fakultativních výletů, 
dle nabídky CK. Přihlášky: Josef 
Savara, nad Sv. Josefem 238, Velké 
Meziříčí, tel.: 566 523 605, 606 375 
555 osobně nebo volat ráno-večer. 
Přihlášky lze také vyzvednout na 
městském informačním centru na 
městském úřadě v přízemí.

Diabetici se mohou přihlásit 
k udělení plakety 50 let života s di-
abetem v územní organizaci, a to 
na poradenských dnech nebo na vý-
borových schůzích organizace, do 
konce srpna 2009. Plaketa pak bude 
slavnostně předána v Brožíkově síni 
v Praze u příležitosti Světového dne 
diabetu 14. 11. Nenechte si ujít tuto 
jedinečnou slavnostní příležitost 
a ocenění plaketou 50 let života s di-
abetem na Staroměstské radnici.

Územní organizace
Svazu diabetiků Velké Meziříčí

Svaz diabetiků informuje občany

Jak jsem objevoval Mezříč (2. díl)

Lhůta pro podání daňových při-
znání: do úterý 31. března. FÚ Velké 
Meziříčí rozšiřuje od 9. 3. úřední 
hodiny pro veřejnost, a to 9. 3. – 
20. 3. 2009 podatelna, přejímka 
daňových přiznání, poskytování 
informací: pondělí, středa 8.00 
– 17.00, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 
–15.00. Pokladna: pondělí, středa 

8.00 – 16.00, pátek 8.00 – 13.00. 
23. 3. – 31. 3. 2009 podatelna, 
přejímka daňových přiznání, po-
skytování informací i pokladna: 
denně v pracovní dny 8.00 – 18.00. 
18. a 25. 4. 2009 bude služba i pro 
občany Velké Bíteše a okolních obcí 
v zasedací místnosti MěÚ V. Bíteš od 
12 do 17 hodin.  -fú- (red. kráceno)
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Výrazy uváděné v legendě tímto typem písma mají jednu společnou vlast-
nost, kterou jistě sami snadno odhalíte – což vám hodně pomůže i při samot-
ném luštění, stejně jako nápověda. Křížovka by jinak byla značně obtížná, 
takto ovšem bude podstatně „jedlejší“. Stačí poslat kompletní tajenku, 
abyste byli zařazeni do slosování o ceny. Přejeme ostrovtip a hodně zdaru.

Vodorovně
A. Chem. zn. palladia; zkr. Domu městské kultury; volání o pomoc; 
nekulturní člověk; kočkovitá šelma; ozn. velmi krátkých vln v radi-
otechnice; dovednost. B. Anglicky „nebo“; usilovnost; Čínská lidová 
republika; švédská automobilka; dřívější spotřební družstvo; tučnolistá 
rostlina; ruský souhlas. C. Latinsky „svá“; označení žluté karty (v ko-
pané); papoušek nestor; a tak dále; část těla; americký strýček; iniciály 
fi lm. režiséra Lamače; jméno někdejšího předsedy ČLR Šao-čchiho 
(v 60. letech). D. Chem. zn. thoria; zvedák; označení vědeckotechnické 
revoluce; kancelářská zkratka; dusičnato-fosforečno-draselné hnojivo; 
zmrzlina na dřívku; iniciály herečky Medvecké. E. Umotání; pichlavé 
křoví; označení nejvyšší kvality zboží; nacistická tajná služba (Sicher-
heitsdienst); iniciály zpěvačky Olmerové; starobylé indické město 
(chrám Tádž Mahal); přístavní hráze. F. Značka základní jednotky tlaku; 
předložka 7. pádu; spojka; zkratka mistrovství světa; náš režisér (Igor); 
iniciály spisovatele Kaplického; přípona přechylující mužské profese 
do ženského rodu (např. rybář – rybářka); SPZ Brna-města; Evropská 
unie. G. Horský skřítek; přebývat; domácky Eliška; 
římsky 2000; zkratka technicko-ekonomických 
informací; severokorejsko-čínská pohraniční řeka 
známá z korejské války (1950–1953); nejvyšší karta. 
H. Římsky 51; osobní zájmeno; dřívější mezinárod-
ní kód Československa; samice jelena; předpona; 
iniciály Ilji Lavrentijeviče Nurbekova; značka Li-
dových novin; šachová zkratka pro tzv. Regionální 
soutěž „Západ“; označení Komerční banky. I. Asiat; 
zkratka pro tzv. elektromagnetický impuls (např. 
při jaderném výbuchu); značka oerstedu; označení 
celebrit; přístavní dílna; babylónský bůh vod; spo-
dek nádoby; domácky Izabela. J. Město v Srbsku; 
nacistické milice; zkr. Sportovního klubu tenistů; 
ozn. středních vln; citoslovce bolesti; čaj; zkr. býv. 
Ministerstva národní obrany; sibiřská řeka; věčné 
město. K. Zkr. býv. Československého svazu tělesné 
výchovy; jméno herečky Farrowové; MPZ Dánska; 
alpská pastvina; značka voltampéru; býv. sovětská 
tajná služba (1922–1934); vrba. L. Určití v pořadí; 
čínsky „pohoří“; SPZ Pelhřimova; slovenský souhlas; 
zakončení většiny příjmení českých žen; iniciály 
desetibojaře Dvořáka; umíněný zápor; africký stát. 
M. Vůdce námořnické vzpoury v boce Kotorské 
(1918, František); sídlo v Gabunu; monogram našeho 
současného prezidenta; jméno zpěvačky Pugačovové; 
čínské ženské jméno; Valdštejnův generál; desetiny 
tisíců. N. Zkr. někdejšího Národního shromáždění; 
franc. kód pro Československo; předpona významu 
„dolů“; Heyerdahlův člun; vyznamenání; zkr. za 
lat. „et cetera“ (jako naše atd., též hudeb. skupina 
Vladimíra Mišíka); monogram šachisty Kasparova; 
pralesní savec; iniciály spisovatele Klímy; iniciály 
politika Devátého. O. Cizí mužské jméno (řec.); ital-
ská politická strana (demokraté); oblíbená hračka; 
sídliště v Iránu; albánský přístav (Vlorë). P. Italská 
řeka (Pád); jméno zpěváka Volka; špaň. zkratka 
pro Evropskou unii; bol; nástroj k sečení; lenochod 
tříprstý; židovské mužské jméno; řím. 49. R. Titul 
inženýra; titul muže; iniciály popraveného politika 
Slánského; orgány zraku; bezkmenná dřevina; iniciá-
ly herce Kovaříka; příslovce místa; rostlina zběhovec 
plazivý. S. Korejská automobilka; označení vozů 
poháněných plynem; zámecký pták; kulatosti; římská 
trojka; sídlo v Kolumbii; kulička oživující Golema. 
T. Iniciály zpěv. Simonové; anglicky „moře“; chem. 
zn. železa; anglicky „páska“; jméno řeky ve Vančuro-
vě románu Rozmarné léto; římsky 501; označení pro 
oddělení ušní-nosní-krční (v nemocnici); německý 
souhlas. U. Nářečně kocour; býv. kožedělný podnik 
ve Velkém Meziříčí; předchůdce fotbalové Dukly; 
chem. zn. radonu; žvást; Kristovo zvolání s kříže 
(též „Eli“); trojice bezvýznamných lidí (rébusově). 
V. Ozdobný pás ke kimonu; anglicky „všechno“; 
strž; jméno Csákové; anglicky „inkoust“; tři stejná 
znaménka. W. Africký signální buben; díry na 
punčoše; latinsky „spisy“; popelářský vůz rébusově; 
asijský pes. X. Lstivá; velký zpevněný batoh; druh 
želvy. Y. Zkratka býv. německé měny; PÁTÁ ČÁST 
TAJENKY; značka kosmetiky. Z. Označení někdejší 
Estonské sovětské socialistické republiky; dokončiti 
text; nebezpečná africká moucha přenášející spa-
vou nemoc; anglicky „dělat“. A’. Nemoc avitaminóza 
B 1; vyhynulý mauricijský nelétavý pták (dronte, 
blboun nejapný); nehotový výrobek. B’. České 
město; ŠESTÁ (POSLEDNÍ) ČÁST TAJENKY; 
chem. zn. antimonu. C’. Malý cizokrajný savec (též 
orientální jídlo); zimní stadion; izolační lepenka; 
jméno Sawyera; chem. zn. astatu; Vlašsko ve starším 
pravopisu. D’. Pobřežní mělčina oddělená písečnou 
kosou; německy „čin“; strana účetní knihy; staré 
vztažné zájmeno žen. rodu; značka kancelářských 
potřeb; turecké město (Smyrna).

Svisle
1. Pohyb vpřed; býv. extraligový hokejista; lesní zvíře; 
karetní barva; totální vítězství v boxu; SPZ Teplicka; 
ostudná porážka. 2. Sorta; africký stát; cizí ženské 
jméno; chobotnatci; severský přežvýkavec; anglicky 
„zbraně“; obec na Pelhřimovsku; fyzikální označení 
el. napětí a el. proudu. 3. Pár stálých návštěvníků 
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restaurace; druh psa; iniciály herce Rudolfa Jelínka; chem. zn. samaria. 
4. PRVNÍ ČÁST TAJENKY; SPZ Hodonína; slovensky „řeka“. 5. Chuch-
valec; iniciály dirigenta Talicha; arabské mužské jméno; značka miliam-
péru; britský ostrov; asijský jelínek; ženské jméno; německá pravicová 
politická strana; bez sparťanského fotbalisty (rébusově). 6. Dřívější mlýnští 
údržbáři (např. Braha v „Lucerně“); legendární americká věznice; snímek; 
polní míra; předložka; zkratka železniční stanice. 7. Pomluvit protivníka; 
rudofi alová barva; patron rybářů; zkr. někdejšího okresního úřadu; pří-
rodní pěnové sklo vulkanického původu. 8. DRUHÁ ČÁST TAJENKY; 
zkr. autonomní oblasti; Mauglího krajta z „Knihy džunglí“; maďarská 
spojka; rozvoj. 9. Dopravní uzel slovenské metropole; označení kusů; SPZ 
Prahy; Hebrejec. 10. Ruské město v ústí Volhy do Kaspiku; ženské jméno; 
holčička maxipsa Fíka; řeka slovensko-ukrajinského pomezí; druh vína; 
lokomotivní dílny. 11. Slovní pomoc; automatická zbraň; jméno slov. herce 
Hlaváčka; dějiště minulého MS v klasickém lyžování; země slavného fi lm. 
čaroděje; měsíc Jupiteru; sovětský šachista. 12. Zlá stará žena; trhavá 
střela s rozpilovanou špičkou; mastná kapalina; naklopit směrem dolů; 
zkr. sportovního klubu Slavoj; zkr. technických dat; značka elektrospo-
třebičů. 13. Předplatitelé; česká řeka; německy „brána“; zkr. Egyptské 
arabské republiky; anglicky „letadla“; ruská řeka. 14. TŘETÍ ČÁST 
TAJENKY; zkr. Akademie věd; iniciály Pilarové; jméno slavné jihoamer. 
zpěvačky Sumac. 15. Východoevropské fi lmové umění; iniciály spisovatele 
Nového; zn. kilometru; vertikální a horizontální čárka; jinak. 16. Známý 

cizokrajný keř poskytující vonnou kanangovou silici; druh miniaturní 
africké antilopy; myšlenka; německy „úhoř“; hníti. 17. Krásné historické 
město v Uzbekistánu (sídlo dobyvatele Timura/Tamerlána); odstraňovati 
ohněm; vůdce šestice sarajevských atentátníků (Danilo); chem. zn. thalia; 
slovenská předložka; akt. 18. Psovitá šelma; chem. zn. sodíku; zkratka ně-
kdejší Albánské lidové republiky; hovorové přitakání; typ auta Fiat; africká 
antilopa; indické město ve svazovém státě Maháráštra [též -ú-]; saharské 
sídlo; seknouti. 19. Hlavní událost roku 1492; rodné iniciály Sklodowské; 
slitina mědi a zinku. 20. ČTVRTÁ ČÁST TAJENKY; slovenské ozna-
čení voj. jednotky o cca třiceti lidech; iniciály obrozeneckého divadelníka 
Tháma; Lidové milice. 21. Konzervovat kouřem; nablýskanost; projevovat 
ospalost; zasněné; důrazný hovorový souhlas; útok; starořímský peníz; 
římská dvojka. 22. Protikoloniální povstání v Keni v 50. letech; součas-
ný prezident USA; umělecký směr v 1. pol. 20. stol.; bezhrbý velbloud; 
výkřik důrazného obdivu; astronomická jednotka; saharský domorodec.

Nápověda:
Pd, or, oul, sua, kea, Liu, Th, Ágra, Pa, Chaun, alp, Yalu, Oe, Ea, Niš, 
Mia, alma, GPU, šan, Raš, Ingu, Lo, Ilov, etc. (ETC), Alanis, PDI, Erd, 
Valona, ai, Alav, yva, Kia, LPG, sea, tape, Orše, ATK, Rn, Eloi, obi, all, 
ink, acta, DM, make, Sb, At, Tat, Alinč, TP, Nista, arms, UI, Sm, NPD, 
– Jun, és, AI, Oz, Io, Tor, planes, Onon, Yma, Aal, Ilič, Tl, Poona, Aie, 
UA.                                                                                                       -vp-
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

BEZ POPLATKU!
Nyní je u nás zpracování úvěru ZDARMA!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424, Sokolovská 23, VM
pr. doba: Po 13–15, St 10–13, Čt 14–17

Tel.: 777 034 567.

HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

na pozici
ÚVĚROVÝ PORADCE

v nebankovní oblasti.

Pronajmu v centru Velkého
Meziříčí, ul. Pod Hradbami,
prostory vhodné pro kan-
celáře, možné i pro byt.

Tel.: 737 386 284.

Přijímáme objednávky 
na slepičky Dominant.

Stáří 17 týdnů,
odběr 4. dubna 2009

od 13 hodin.
Novotný, Hrbov 42,

tel.: 566 523 772, 604 707 728.

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

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

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

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

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

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

EnviTec Biogas Central Europe s. r. o. – se sídlem ve Velkém 
Meziříčí, dodavatel bioplynových elektráren a systémů „na klíč“
přijme do hlavního pracovního poměru

Stavbyvedoucí
Požadavky:
– vzdělání v oboru, praxe min. 2 roky
– znalost NJ nebo AJ výhodou
– zkušenosti s projektovou dokumentací
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook – základní znalost
– výborné organizační schopnosti – vedení stavby a stavebního 

procesu
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat

Administrativní pracovnice/podpora projektu
Požadavky:
– aktivní znalost anglického jazyka podmínkou
– práce s PC – Microsoft Offi ce, Outlook, Power Point
– znalosti z oboru účetnictví – výhodou
– výborné organizační schopnosti, příjemné vystupování
– fl exibilita, ochota dále se vzdělávat, ochota cestovat
Nabízíme:
Dobré platové podmínky, práce v mladém a přátelském kolektivu, 
zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 566 520 800
nebo emailem na adresu: martina@envitec-biogas.cz
www.envitec-biogas.cz

VĚŽNÁ, tel.: 566 567 146, 
606 484 571, http://porta.zde.cz

renovujeme interiérové dveře 
plastovými foliemi

rychlé a čisté řešení
původní jádro dveří zůstává

zachováno
široký výběr typů provedení

dveří
zavolejte nám, zašleme prospekt 

a ceník

Hledáme řidiče pro vnitros-
tátní a mezinárodní dopravu.

Více informací na tel.: 
737 816 573.

Dlouholetá praxe v oboru

Provozovny:
Žďár nad Sázavou

Nové Město na Moravě
Velké Meziříčí

Jaroslava Sobotková 
721 526 504

colletka@seznam.cz
www.daches.net

Sanatoria Klimkovice obdržela 
k patnáctinám certifi kát Evropské kvality

Lázně Sanatorií Klimkovice dostaly dárek k patnáctinám. Počátkem února byl těmto 
lázním udělen evropský certifi kát kvality. Komisaři Evropské unie vyhodnotili Klimkovice 
jako druhé nejlepší z certifi kovaných lázní Evropy v úrovni služeb a kvalitě lékařské péče 
a hygieny. 

Lázně Klimkovice, které zahájily provoz v roce 1994, letos oslaví 15 let od svého zalo-
žení. Lázeňský komplex, který svou moderní architekturou nemá na světě obdoby, se za tu 
dobu dostal do povědomí veřejnosti nejen u nás, ale i v zahraničí, a je vyhledáván širokou 
klientelou lázeňských hostů. 

Lázně Klimkovice poskytují klientům – pacientům klasické lázeňské a rehabilitační 
služby.

Přijet může návštěvník i na krátkodobé týdenní nebo víkendové léčebné pobyty, ale také 
třeba jen na koupel, masáž nebo si zaplavat do lázeňského bazénu s vodou teplou 31 stupňů. 
Obrovskou úlohu při léčení zde hraje i proslulá klimkovická jodobromová solanka, zvaná též 
Elixír mládí. Tato třetihorní mořská voda zázračně působí na lidský organizmus, regeneruje 
unavené svaly a vrací pružnost kloubům. Zmírňuje artritidu a revmatizmus, doporučuje se 
aplikovat při výskytu akné, perfektně regeneruje pokožku po operacích, při kterých je třeba 

doléčit jizvy, dodává tělu potřebné minerály 
a úžasně působí proti stresu.

„Velkou část naší klientely tvoří pacienti 
po totálních endoprotézách. Klimkovická 
voda rovněž působí skvěle na hojení veš-
kerých vazivových tkání,“ sdělil generální 
ředitel lázní MUDr. Zdeněk Machálek. 
Podle jeho slov je místní solanka doporučo-
vána také k léčení neurologických a cévních 
onemocnění.

„Gynekologové doporučují solanku jako 
podpůrnou léčbu zánětlivých onemocnění, 
skvělých výsledků dosahujeme aplikací 
koupelí také u pacientek, které si u nás 
léčí sterilitu,“ dodává MUDr. Machá-
lek.                                                                           -pi-

POZOR! Neuvěřitelná nabídka! 
Není to sen, ale skutečnost! Koneč-
ně řešení pro všechny, kteří potřebu-
jí peníze! Nebankovní Super HYPO 
za bankovních podmínek! Bez příjmu 
a registru. Doba splatnosti? Taková, 
jaká bude vyhovovat vám. Bez po-
platku předem! Volejte 775 383 240.

Zubní pohotovost
7. 3. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
8. 3. MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: So, Ne a svát-
ky od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karásko-
vo náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 
7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě).   Zdroj: www. i-zdarsko. cz

Prodám
■ Rybářskou loďku, nově natřená, 
dále prodám hurdy + patky 60 ks, 
litinové radiátory. Cena dohodou. 
Tel.: 732 785 647.
■ Kysané zelí, 1 kg/20 Kč. Tel.: 
608 715 020.
■ Rohovou nízkou obývací stěnu 
černé barvy, kuchyňskou čalouněnou 
rohovou lavici + 2 židle, rozkládací 
sedací soupravu z vínového mikro-
plyše. Vše levně. Tel. 733 241 422.
■ Levně 70 ks starších nepouži-
tých skleněných tabulí rozměrů 
147 cm × 48 cm × 4 mm, vhodné 
na skleník. Cena 1 tabule 100 Kč. 
Svařovací transformátor JS-90-
1,380 V, 120 A – 34 V – 30 %, 70 A 
– 27 V– 100 %. Elektromotor 380 V 
– 2,2 kW, 1 420 ot./min. Elektromo-
tor 1,5 kW, 1 420 ot./min. Kulatý 
masivní stůl. Tel.: 566 522 496.

■ Čtyřrámkový medomet, rámky 
39×24, hever a nápravu s koly na 
výrobu dvoukoláku. Dále Jawa 350 
Cros. Tel.: 737 857 566.
■  P r o d á m  p r a s e .  Te l . : 
604 894 701.
■ Kombinovanou lednici Zanus-
si, velmi dobrý stav a kombinovaný 
sporák Mora (plyn-elektro). Tel.: 
608 980 834.
■ Nošené těhotenské oblečení (kal-
hoty, dlouhé A3/4, halenka, trička). 
Cena dohodou. Tel.: 777 347 569.
■  Pšenici  270 Kč /q, ječmen 
250 Kč/q. Brambory konzumní 
400 Kč/q. Tel.: 561 023 474.
■ Konzumní brambory bílé i čer-
vené. 5 Kč/kg. Baleno po 25 kg. Tel. 
večer 566 544 456.
■ Dvě válendy s úložným pro-
storem. I samostatně. Velmi lev-
ně, spěchá. Tel. po 15 hodině, 
724 891 863.
■ Pšenici, ječmen. Cena 350 Kč/q. 
Tel.: 737 916 835.
■ Škodu Octavii 1,6 GLXi, r. v. 
1998, najeto 120 000 km (servisní 
knížka), barva červená, airbag, 
rádio, střešní okno, výškově stavi-
telné sedadlo řidiče, nové pneu, po 
STK, cena 79.000 Kč, možno na 
splátky. Tel.: 608 034 567.
■ Tříkolový sportovní kočárek 
vyšší kategorie české výroby Pat-
ron F3 (světle modrá + pistáciová), 
vhodný od narození, autosedačku 
Deltim 0–13 kg (tm. modrá + 
oranžová), včetně odepínací stříšky 
a nánožníku, krosnu Chicco. Vše 
po 1 dítěti, perfektním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Brambory na sázení a konzum, 
odrůdy Dali, Adela, Marabel; dále 
ječmen a pšenici. Cena dohodou. 
Tel. po 17 hodině 566 544 576, 
607 299 168.
■ Klec na prase, šráky a pařák. 
Velký mlýnek na zabíjačku. Tel.: 
775 371 161.
■ Benzínovou pilu ALKO – ně-
mecká, nová, 1,7 kW, 45 cm. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 776 794 747.
Koupím
■ Součástky na předválečné auto 
zn. Tatra. Příp. i na jiné značky, 
event. celý vůz či jeho zbytek. Také 
sháním kompletní předvál. bicykl 
v zachovalém stavu +moto/velo 
katalogy. Volejte na 606 640 340, 
děkuji.
■ Cirkulárku s kolíbkou. Tel.: 
777 564 374.
■ Motocykl Ogar 250 nebo jen 
díly. Tel.: 737 524 676.
■ Dvoukolovou vlečku za traktor 
– sklopnou alespoň dozadu, brzdě-
nou, v jakémkoli stavu. Děkuji za 
nabídky. Tel. od 15. do 20. hodiny 
602 837 411.
■ Jakýkoli starší motocykl, též 
jen díly. Platba hotově. P. Hlaváč. 
Tel.: 774 219 122.
■ Velmi dobře zaplatím věci po 
německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
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. Vla-
dimír Kubát, Družstevní 41, VM. 
Tel.: 723 531 154 – možno volat 
kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, 
staré odznaky, mince, bankovky, 
staré zbraně, pušky, pistole, šav-
le, kordy, dýky, vysouvací nože 
i neúplné. Děkuji za zavolání. Tel.: 
723 531 154.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1, Třebíč-Bo-
rovina, nová plastová okna, volný 
ihned – spěchá. Cena 1.090.000 Kč. 
Tel.: 606 662 871.
■  Prodám byt  ve VM. Tel.: 
606 662 872.
■ Hledám RD, chalupu nebo 
zemědě l skou used los t .  Tel .: 
775 703 242.

■  P r o d á m  z d ěn o u  g a r á ž 
na Františkově za železničním 
mostem o vnitřních rozměrech 
3,90 × 5,80 m. Garáž je podsklepe-
ná a je vybavená montážní jamou, 
el. proudem 380/220 V. Čistá míra 
garážových vrat je 241 × 200 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 737 133 020.

■ Koupím menší rodinný do-
mek v blízkosti VM. Nabídněte. 
Nejsem RK. Tel.: 777 670 827, 
777 876 522.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v os. 
vlastnictví. Balkon, zahrádka před 
domem. Možno volat po celý den. 
Tel.: 777 717 882.
■ Prodám byt 2+1 ve V. Meziříčí 
nad gymnáziem, OV, cihlový. Tel.: 
777 734 530.
■ Koupíme rodinný dům ve V. 
Meziříčí a okolí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■  P ro d ám by t  1+1  v  K ř i -
žanově, OV, cena 450 tis. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupíme byt kdekoliv ve V. 
Meziř íčí. Platba hotově. Tel.: 
731 508 270.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 295 tis. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
ve VM. Nabídněte cokoli. Tel.: 
777 570 497.
Pronájem

■ Hledám dlouhodobý pronájem 
malého bytu ve Velkém Meziříčí 
nebo Velké Bíteši. Prosím nabíd-
něte, spěchá. Volejte kdykoli tel. 
731 027 530.
■ Nabízím pronájem pokoje 
v bytě 3+1. Tel.: 777 323 005.
■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 149 483.
■ Nabízím ubytování v RD ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 732 411 587.
■ Pronajmu pěkný cihlový byt 
3+1 ve Velkém Meziříčí, volný od 
března. Tel.: 732 183 331.
■ Pronájem bytu 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí, ul. Pionýrská. Tel.: 
777 606 107.
■ Hledáme pronájem 2+1 nebo 
3+1 od 07 do 11/2009 ve Velkém 
Meziříčí. Jsme čtyřčlenná rodina, 
2 děti na ZŠ. Nabídky prosím přes 
SMS na 723 107 272.
■ Nabízím ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nádobí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ Hledám přivýdělek, nabízím 
2× týdně veškerou pomoc v domác-
nosti starým nebo osamělým lidem. 
Čestné a slušné jednání. Nabídněte, 
děkuji. Tel.: 739 361 370.
■ Hledám hodnou, svobodnou, 
bezdětnou dívku do 33 let, ŘP 
podmínkou. Tel.: 728 056 247.
■ Kdo daruje nebo levně prodá 
starší šlapací stroj, může být i ne-
funkční, nebo jen stolek.
Tel.: 724 742 145.
Daruji
■ Vybavení 3pokojového bytu, 
jako nábytek, poličky, stoly, žid-
le, sklo, keramika apod. Tel.: 
728 921 186.
■ Nenáročné mamince oblečení 
po 2 raubířích 0 – 5let. Některé 
kousky mírně poškozené. Tel.: 
724 742 145.
■ Cca 50 ks starých vydání (1–5 
let) časopisů Betynka a Mamin-
ka. Tel.: 724 742 145.
■ Hledáte milého psího společ-
níka a dobrého hlídače a zároveň 
hodného k dětem? Kamaráda pro 
vaše vycházky? Pro jednoho ta-
kového hledám u hodných lidí 
nový domov. Je to čtyřletá fenka, 
kříženka dobrmana. Z rodinných 
důvodů. Tel.: 775 335 528.

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

Nebytové prostory
k pronájmu.

Cca 70 m2 ve VM, ul. Ko-
menského v přízemí.

Informace tel.: 603 849 249.

Povedu účetnictví – daň. 
evidenci spolehlivě 

a přesně.
Udělám daň. přiznání.

Tel.: 776 330 209.
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HÁZENÁ

SNOWBOARD

FOTBAL

LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY

BÍTEŠSKÁ ANKETA 
O SPORTOVCE ROKU

STOLNÍ TENIS
II. liga muži

TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
30:23 (18:10)
S Bohunicemi máme dlouhodobě 
negativní bilanci. Podzimní zápas 
Meziříčským také nevyšel, proto 
nastupovali s patřičným respek-
tem. Domácí ale začali dobře (7. 
min. 4:1, 15. min. 10:4). Dařila se 
především střelba spojkám, které 
úspěšně zakončovaly po pěkných 
útočných akcích. S předvede-
nou hrou mohli být hráči i diváci 
spokojeni až do stavu 14:10. Pak 
na oba týmy přišla pětiminutová 
herní krize a na hřišti bylo vidět 
hodně nepřesností a zbrklých akcí. 
Nahoru nás dostali až dvě důležité 
vydřené branky Miloše Necida. 
Poločas jsme nakonec vyhráli o na-
dějný osmibrankový rozdíl.
Druhá půle byla herně jiná. Hosté 
po celý druhý poločas nasadili 
osobní obranu na Romana Matu-
šíka, který v první půli vstřelil 6 
branek. Domácím se již nedařilo 
zvyšovat brankový náskok, kdy 
si v útočných fázích nerozuměli 
tolik jako v první půli. V obraně 
jsme hráče Bohunic nechali střílet 
z nebezpečné hranice osmi metrů. 
Nedařilo se nám ani měnit tempo 
hry dle momentální situace na 
hřišti. Bohunicím se podařilo v 26. 
minutě stáhnout náskok na 24:20 
a začali jsme se bát o výsledek. 
Když pak ale náskok zvýšil Bezděk 
a po něm Konečný, bylo již o zápasu 
rozhodnuto. Velmi důležité dva 
body zůstaly tedy doma.
Sestava a branky: Kubát, Stoklasa 
– Matušík (6), Fischer (5), Bezděk 
(4), Konečný (4), Necid (4), Večeřa 
(3), Kříbala M. (3), Kříbala Pa. (1), 
Kříbala Pe., Kaštan Pe., Šidlo L. 
Trenér Vaverka. Diváků 60.
Příští neděli zavítají naši hráči 
v derby na palubovku Nového Ve-
selí. Zveme všechny příznivce! Více 
informací, včetně odjezdu autobusu 
na www.hazenavm.cz.          -nav-

II. liga ženy
KH Orel Paskov – Sokol VM 
20:25 (12:16)
V prvním jarním kole odvetné 
části druhé ligy začaly lépe domá-
cí hráčky, kterým patřila úvodní 
čtvrthodina hry, když dokázaly 
těžit především z nevynucených 
chyb a neurovnané hry našeho cel-
ku, který nastoupil s minimálním 
počtem hráček. Postupem času pak 
přišlo na řadu několik přesných 
zásahů z prostorů spojek, což 
zvýšilo naši herní iniciativu a do 
poločasové pauzy jsme si dokázali 
vypracovat vícebrankový náskok. 
Srdnatě bojující domácí celek se 
po přestávce nevzdával šance na 
úspěch a díky dobře organizované 
defenzivě držel Velkomeziříčské 
„na uzdě“. Postupem času byl 
patrný úbytek sil na naší straně 
a útočné akce viditelně postrádaly 
rychlost. Dobře, že jsme v této fázi 
dokázali efektivně využít brankové 
příležitosti a nepřipustit již žádné 
změny ve vývoji. 7 m hody 3/3:1/1, 
vyloučení 1:1.
Hrály: Panáková, Zelníčková – 
Hrůzová (10), Hublová (4), Ham-
merová T. (4), Plachetská (3/1), 
Chlubnová (2), Mejzlíková (2). 
Trenér ing. Tvarůžek.

Tabulka II. ligy žen
1. SK UP PRIOR Olomouc 7 5 0 2 185:160 10
2. TJ Sokol Poruba 7 5 0 2 192:195 10
3. HC Britterm Veselí 7 4 0 3 184:173 8
4. SHK Kunovice 7 4 0 3 196:186 8
5. Sokol Velké Meziříčí 7 4 0 3 203:201 8
6. TJ Sokol Karviná 7 3 0 4 178:161 6
7. Tatran Bohunice 7 3 0 4 170:174 6
8. KH Orel Paskov 7 0 0 7 147:205 0

Pozvánka do haly Za Světlou:
11.00 I. liga mladší dorostenky 
– Kunovice, 13.00 II. liga ženy – 
Kunovice.

Czech Coal cup – turnaj
minižactva Nové Veselí

Nejmladší zástupci velkomeziříčské 
mužské házené předváděli velmi 
dobré výkony na přípravném tur-
naji v Novém Veselí. Šest účastníků 
turnaje změřilo svoje házenkářské 
schopnosti ve vzájemných soubojích 
hraných 2 × 10 minut. Naše družstvo 
se prezentovalo rychlým přechodem 
do útoku, z čehož plynula řada 
pohledných a brankově úspěšných 
akcí. V souboji o celkové turnajové 
prvenství jsme nakonec podlehli 
těsným rozdílem domácímu A celku 
a obsadili tak stříbrnou příčku. Zá-
pas o prvenství byl více než vyrov-
naný. Kluci bojovností a viditelně 
zlepšenou organizací obranné hry 
domácí celek do posledních mo-
mentů souboje „trápili“. Oporami 
našich barev byl bravurně chytající 
brankář Vojtěch Drápela, vzrůstající 
hráčskou úrovní se předvedli Jakub 
Holub, Martin Fiala a nejlepší stře-
lec turnaje Martin Janíček.
Výsledky: Sokol Velké Meziříčí 
– Havlíčkův Brod 6:4, – N. Veselí 
B 11:4, – Sokolnice 12:3, – Telnice 
6:5, – N. Veselí A 10:12

Celkové pořadí:
1. Sokol Nové Veselí A 51:29 10
2. Sokol Velké Meziříčí 45:28 8
3. Sokol Telnice 38:29 6
4. Jiskra Havlíčkův Brod 28:37 4
5. Sokol Nové Veselí B 26:38 2
6. Sokol Sokolnice 16:38 0
Hráli: Drápela – Janíček 20, Holub 
9, Fiala 9, Svoboda 5, Klapal 1, So-
botka 1, Pažourek, Zelinka. Trenéři 
Janíček, Živčic.
Turnaj minižactva – Havlíčkův 

Brod
Osm zúčastněných chlapeckých 
i dívčích celků bylo rozděleno do 
dvou základních skupin. Velkome-
ziříčský celek, složený ze začínají-
cích hráček a hráčů, si v první fázi 
turnaje dokázal poradit s děvčaty 
Ledče nad Sázavou v poměru 7:4. 
V ostatních soubojích základní sku-
piny pak výsledkově nestačil na do-
mácí dívky 10:15 ani na pozdějšího 
vítěze turnaje – hráčky pražských 
Hájů 2:15. Po dramatickém průběhu 
souboje o celkové páté místo bylo 
nakonec šťastnější družstvo chlapců 
Praha Úvaly 7:9.
Pořadí: 1. Praha Háje, 2. Nové 
Veselí (chlapci), 3. Havlíčkův Brod 
(chlapci), 4. Havlíčkův Brod (dívky), 
5. Praha Úvaly, 6. DDM a Sokol Vel-
ké Meziříčí, 7. Ledeč nad Sázavou, 
8. Ledeč nad Sázavou (chlapci).
Hráli: Kateřina Závišková (20), 
Kateřina Kopečková (5), Eliška 
Koudelová (2), Agáta Uchytilová 
(1), Jarmila Šabacká, Tereza Pav-
líčková, Denisa Zezulová, Andrea 
Marková, Klára Singerová, Eliška 
Buchtová, Dominik Buchta, Fran-
tišek Kratochvíl. Trenérka Ilona 
Závišková.                              -záv-

Olympijský vítěz David Kostelecký 
předal pohár vítězi ankety Sporto-
vec roku Jiřímu Božkovi (snímek 
nahoře). Sportovcem města pro rok 
2008 se stal Jiří Božek (kulturis-
tika). Na druhém místě se umístil 

Jan Mynář (hokej) a na třetím místě 
skončila Katka Božková (volejbal). 
V kategorii mužstev zvítězil tým 
fotbalové přípravky (snímek dole) 
a trenérem roku se stal Petr Dačev.  

Text a foto: -jira-

Ski areál Šacberk u Jihlavy hos-
til 28. 2. třetí závod Lyžařského 
poháru Vysočiny v obřím slalo-
mu. I přesto, že se koná již šestý 
ročník tohoto poháru, měl závod 
na Šacberku premiéru. Neznámý 
kopec s kombinací teplého počasí 
značil nejistotu – naši závodníci 
nevěděli, co je čeká. Pořadatelé, 
kteří se o takovou akci starali také 
poprvé, zvládli vše na výbornou 
a pro závodníky se snažili udržet 
co nejlepší podmínky na trati, 
které ztěžovalo zmiňované teplé 
počasí. Závodu se účastnilo 27 
závodníků Ski klubu Velké Me-
ziříčí, kteří doplnili opět velký 
počet 140 účastníků. Celkem se 

podařilo závodníkům místního 
Ski klubu získat 14 medailí a do-
konce v kategorii mladších žáků 
obsadili hned všechny tři stupně 
vítězů. Následující víkend čeká 
šestici našich závodníků Veroniku 
Čamkovou, Karolínu Bednářovou, 
Petra Moláka, Hanku Vrábelovou, 
Jirku Novotného a Karolínu Novot-
nou Mistrovství ČR žáků v obřím 
a superobřím slalomu v Peci pod 
Sněžkou. Ostatní odjíždí do Nové-
ho Města na další pohárový závod. 
A tak přejme další úspěchy ve zbý-
vajících závodech této sezony.
Podrobné výsledky závodu LPV na 
Šacberku najdete na www.skivm.cz   

-id-

Zimní příprava
FC VM muži A – AFK Chrudim 
2:0 (1:0)
Střelci: Dufek (44.), Průša (48. p. 
k.). Rozhodčí Machát – St. Slezák, 
P. Rosický. Diváků 50. Sestava FC 
VM: Invald (46. Trnavský) – Z. 
Mucha, P. Mucha, Klusák, Souček 
– Jedlička, Němec, Průša, Dufek, J. 
Krejčí – Beran.
Velmez vzhledem ke stále vysoké 
nemocnosti a dalším technickým 
příčinám (např. v souvislosti s již 
avizovaným odchodem Vyškováků 
ukončil své působení u nás i Fober) 
absence hráčů základu, nastoupil 

ve značně slepené sestavě a kromě 
brankářů bez možnosti střídat. Ti, 
co nastoupili, ale o to víc bojova-
li, zaskakovali jeden za druhého 
a svému soupeři povolili z hlediska 
počtu gólových šancí jen skutečné 
minimum. V první seznamovací 
půlhodině se na obou stranách 
kromě dvou tří standardních situací 
mnoho nedělo. Až ve 32. po akci 
pravé strany vyzval Průša šikovným 
obloučkem za obranu ke skórování 
Dufka, ten ale s gólmanem o fous 
přehodil i branku. Vynahradil si to 
minutu před poločasem po průniku 
a ligovém centru Z. Muchy na vzdá-
lenější tyč, kde nabíhající Souček 
z téměř nulového úhlu trefi l pada-

jícího gólmana a Dufek pohotově 
vrátil míč do sítě. Po přestávce se 
znovu vyznamenal Z. Mucha, který 
šel důrazně za míčem do pokutové-
ho území, kde byl sražen a Průša 
z p. k. vítězství domácích pečetil. 
Krátce nato byl nešťastně faulován 
v souboji J. Krejčí, jehož nakonec 
bolestivé zranění donutilo v 60. 
odstoupit. Po zbytek zápasu hrál 
soupeř přesilovku, ale domácí se 
rvali do poslední minuty. Využívali 
každé příležitosti ke kontrům a čisté 
konto bez větších problémů uhájili.
Další zápas sehraje Velmez v sobo-
tu 7. 3. ve 14.00. Utká se s atraktiv-
ním soupeřem, a to s celkem 1. FC 
Znojmo.                                   -ber-

Humpolec – Velké Meziříčí 10:8
Body: Pokorný 4, Klíma P. 2, Ří-
kovský 2, Klíma T. 0
Chotěboř – Velké Meziříčí 10:8
Body: Říkovský 4, Pokorný 3, Klí-
ma P. 1, Klíma T. 0
V sobotu naši stolní tenisté zajížděli 
do Humpolce a Chotěboře. Oba dva 
zápasy dopadly nejtěsnějším rozdí-
lem pro soupeře. Byl to pořádný boj, 
kde jedno utkání trvalo přibližně 
4 hodiny. V Humpolci předvedl 
krásný stolní tenis Pokorný, který 
nedal v jednotlivých dvouhrách 
protihráčům šanci, a všechny jeho 
zápasy dopadly dobře. Utkání se 
táhlo až do stavu 9:8 pro domácí. 
Poslední zápas Tomáše Klímy nám 
mohl přinést vytouženou remízu, 
ale bohužel se tak nestalo. Všechny 
jednotlivé dvouhry byly velice vy-
rovnané, ale štěstí stálo při soupeři, 
potřebné koncovky vyhrávali oni. 
Druhý duel v Chotěboři už byl dost 
vyčerpávající a stál nás mnoho sil. 
Dopadl bohužel opět nejtěsněji 
10:8. V zápase zazářil Říkovský, 
který neutrpěl žádnou porážku. Za 
zmínku určitě stojí, že jsme prohráli 
v obou zápasech čtyřhry, které měly 
zásadní vliv na konečný výsledek. 
Teď nás čeká poslední dvojzápas ve 
Žďáře a v Nížkově. Hrozba sestupu 
o třídu níž se blíží. Teoretická nadě-
je záchrany už je minimální.
Bystřice n. P. – Velké Meziříčí 
B 7:11
Body: Bednář Ivan 3,5, Šoukal 
Slavomír 3,5, Dvořák František 2,5, 
Kampas Jan 1,5
Velké Meziříčí B – Sokol Žďár 
nad Sázavou 9:9
Velké Meziříčí C – Řečice 3:15
Body: Kampas Jan 2, Zelený To-
máš 1, Zelený David 0, Němec 
Tadeáš 0
Lhotky – Velké Meziříčí C 14:4
Body: Kampas Jan 3, Zelený Tomáš 
1, Zelený David 0, Prachař Vít 0
Velké Meziříčí C – Nové Dvory 
4:14
Body: Kampas Jan 3, Zelený Tomáš 
1, Zelený David 0, Prachař Vít 0

-pk-
Okresní přebor 1. třídy, 16. kolo
Bystřice n. Per. B – V. Meziříčí B 7:11

Tabulka okresního přeboru
1. třídy

 1. Sokol Žďár n. S. B 15 13 1  1 182:88 42
 2. Ostrov n. O. A 16  9 4  3 167:121 38

 3. Nížkov C 16 10 1  5 156:132 37
 4. Fryšava A 14  9 1  4 151:101 33
 5. Velká Bíteš A 15  8 1  6 149:121 32
 6. Velké Meziříčí B 15  7 2  6 144:126 31
 7. Nové Město B 16  3 3 10 98:190 25
 8. Bystřice n. P. B 15  3 3  9 121:149 24
 9. TJ Žďár n. S. E 15  2 3 10 115:155 22
10. Velká Bíteš B 15  1 3 11 85:185 20
Okresní přebor 2. třídy, 16. kolo
Nové Dvory – Netín 9:9
Lhotky B – V. Meziříčí C 14:4
N. Veselí B – Oslavice B 10:8

Tabulka okresního přeboru
2. třídy

 1. Lhotky B 15 11 2  2 169:101 39
 2. Nové Dvory A 16  9 4  3 164:124 38
 3. Netín A 15  9 2  4 159:111 35
 4. Vojnův Městec B 15  9 1  5 155:115 34
 5. Nové Veselí A 13  9 2  2 143:91  33
 6. Oslavice B 15  7 0  8 135:135 29
 7. Sokol Žďár n. S. C 15  5 3  7 134:136 28
 8. Řečice A 15  4 1 10 121:149 24
 9. Sněžné A 15  2 5  8 124:146 24
10. Velké Meziříčí C 16  0 0 16  46:242 16
Okresní přebor 3. třídy, 16. kolo
Škrdlovice – Netín B 8:10
Malá Losenice – Uhřínov nehlášeno
Okresní přebor 4. třídy, 16. kolo
D. Heřmanice – Lhotky C 9:9
Netín C – Bystřice n. Per. C 12:6
Okresní přebor 5. třídy, 16. kolo
Lhotky D – Sokol Žďár D 14:4
Oslavice C – Borovnice B odlo-
ženo                                          -pl-

Krajský přebor III. třídy
TK Autocolor Oslavice A – SK 
Sokol Lhotky 5:10
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Ko-
nečný 3,5, Nevrtal Z. 2, Chylík 1
Spartak Pelhřimov C – SK Sokol 
Lhotky 10:6
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Ko-
nečný 1,5, Nevrtal Z. 0,5, Chylík 0,5

Okresní přebor II. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Jiskra 
Vojnův Městec B 13:5
Sestava Lhotky: Procházka 4,5, 
Musil 4, Doubek 3,5, Večeřa 1
SK Nápoje Netín A – SK Sokol 
Lhotky B 5:13
Sestava Lhotky: Doubek 3,5, Musil 
3,5, Procházka 3,5, Večeřa 2,5

Okresní přebor V. třídy
Sokol Nové Veselí B – SK Sokol 
Lhotky D 12:6
Sestava Lhotky: Krčál 3, Šoukal 
1,5, Nevrtal T. 1, Hladík 0,5

Okresní soutěž
TJ Sokol Sněžné B – SK Sokol 
Lhotky E 0:18
Sestava Lhotky: Holubář 4,5, Kupka 
V. 4,5, Marek 4,5, Špaček 4,5   -ach-

FK Pelhřimov – FC VM st. žáci 
2:2 (1:2)
Střelci: 1. a 60. – 19. Polanský, 22. 
Ráček. Sestava: Sysel – Pazderka 
(50. Horký), Štefka, Rosický, Bra-
dáč (62. Pažourek) – Bárta, Pokor-
ný, Ráček, Benda (57. Kaminaras) 
– Polanský, Komínek.
Na závěr soustředění se naši žáci 
střetli s týmem Pelhřimova. Než 
se rozkoukali na hřišti, prohrávali 
1:0. Prvních 15 minut byli domácí 
lepším týmem. V 19. byl na hranici 
pokutového území faulován Komí-
nek, míč rozehrál Bradáč a Polan-
ský šikovnou tečí prodloužil do sítě 
domácích. V 22. se uvolnil po křídle 
Komínek, nahrál volnému Ráčkovi, 

a ten nedal tvrdou střelou brankáři 
šanci. Do druhého poločasu jsme 
vstoupili lépe. Domácím se podaři-
lo vyrovnat v 60., kdy špatně odkopl 
míč Bárta a domácí útočník vybíha-
jícího brankáře Sysla prostřelil. Od 
té chvíle se hra odehrávala většinou 
na polovině hřiště, žádný tým už 
chybu neudělal. 
Tatran Brno Bohunice – FC VM 
st. žáci 1:2 (0:2)
Střelci: 47. – 32. Polanský, 35. Po-
korný. Sestava: Sysel – Juda (36. 
Pazderka), Štefka, Rosický, Bra-
dáč – Krejčí (36. Bárta), Pokorný, 
Ráček, Benda (36. Procházka) – 
Polanský, Komínek.
V dalším utkání se naši žáci střetli 

V sobotu 28. února 2009 uspořádal 
KSL úsek snowboardingu kraje Vy-
sočina ve spolupráci se Ski klubem 
Velké Meziříčí na Fajtově kopci 
snowboardové závody ve slalomu. 
Zúčastnilo se jich osmatřicet závod-
níků v osmi kategoriích. Přinášíme 
výsledky na prvních třech místech. 
Závody proběhly dvoukolově, 
uvedené časy jsou tak výsledkem 
součtu obou předchozích.
Mladší žákyně do r. 97: 1. Teplá 
Lucie, Velké Meziříčí, 1:30:17
Mladší žáci do r. 97: 1. Průša 
Štěpán, Velké Meziříčí, 1:16:03; 2. 
Trojan Matěj, Nové Sady, 1:17:27; 3. 
Šilpoch Dominik, Velké Meziříčí, 
1:17:50
Starší žákyně r. 93–96: 1. Po-
spíchalová Lucie, Velké Meziříčí, 

1:18:49; 2. Doležalová Klára, Ba-
liny, 1:20:47
Starší žáci r. 93–96: 1. Janoušek 
Dominik, Velké Meziříčí, 1:10:34; 
2. Sýkora Tomáš, Blízkov, 1:10:46; 
3. Hladík Michal, Vídeň, 1:13:35
Juniorky r. 78-92: 1. Kučerová 
Petra, Velké Meziř íčí, 01:10,8; 
2. Musilová Blanka, Skřinářov, 
01:21:1
Junioři r. 78-92: 1. Číhal Marek, 
Ski klub Velké Meziříčí, 00:58:1; 2. 
Šitka Petr, Ski klub Velké Meziříčí, 
00:58:6; 3. Málek Tomáš Ski klub, 
Velké Meziříčí, 00:58:8
Masters ženy od r. 77: 1. Plačková 
Magdalena, V. Meziříčí, 1:03:58
Masters muži od r. 77: 1. Cej-
pek Jiří, Ski klub Velké Meziříčí, 
00:48:2; 2. Karásek Jara 00:59:6
3. Kadlík Zdeněk, Velké Meziříčí,
01:02:4                                     -ski-

s účastníkem MSŽD mužstvem 
Bohunic. Domácí se snažili hrát 
ze zajištěné obrany a spoléhali se 
na rychlé brejky. V 32. se uvolnil 
na hranici pokutového území Po-
lanský, obešel obránce a tvrdou 
střelou k tyči nedal brankáři šanci 
1:0. V závěru prvního poločasu 
zahrával Polanský roh, na který 
si naběhl Pokorný a hlavou rozvl-
nil sít‘ podruhé 2:0. Do druhého 
poločasu udělaly oba týmy změny 
v sestavě, ale na hře našeho týmu se 
to neprojevilo. Domácí se do zápasu 
dostali v 41., kdy na polovině hřiště 
špatně odkopl míč Komínek a útoč-
ník domácích nadvakrát překonal 
brankáře Sysla.                    -dek-
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Cena permanentky 800, 750 a 700 Kč.
Prodej permanentek zahájen.
Telefon 566 523 243, 566 524 572
nebo programové oddělení JC.

14. dubna 2009 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

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

květen 2009
AP-PROSPER

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

Pátek 27. března 2009 v 19.30 hodin, velký sál JC

(Petr Spálený se skup. New Apollo Band a Miluše Voborníková)
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě 280 Kč

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

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 6. března 2009!
Nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje!

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

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

koncert skupiny

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 23. května 
2009 v 19.30 hodin, 
velký sál JC.

Vstupné v předpro-
deji 350 Kč, na místě 
430 Kč.
Rezervované vstu-
penky je nutno si 
v y z v e d n o u t  d o 
20. března 2009!
Nevyzvednuté vstu-
penky budou dány 
zpět do prodeje!
Rezervace a prodej 
vstupenek na tel. 
čísle 566 523 243, 
566 524 572 nebo na 
programovém oddě-
lení JC.

*
Změna programu 
vyhrazena!

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

Vstupenky zakoupené do 19. března 250 Kč, od 20. března 350 Kč.
Informace na tel. čísle 566 523 243, 566 524 572, www.jupiterclub.cz.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Změna programu vyhrazena!

koncert

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2008 – 2009 pro skupinu O (platí pouze pro před-
platné) se uskuteční ve středu 11. března 2009 v 19 hodin

Jiří Suchý (muzikál), hudba: Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík
Upraveno s přihlédnutím k pozdější fi lmové verzi.
Obrázky s písničkami nebo, chcete-li, scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v kasárenských prostorách. Jedno z nejzná-
mější děl dnes již legendární dvojice, které si stále udržuje půvab osobitého 
humoru svých tvůrců. Hlavně je nutné, aby divák věřil na zázraky, pak 
se určitě nebude nudit. 
Vždyť jen si vzpomeňte na písničky jako byly:
Malá Babeta / Šla do světa / A krk za to dám / Že ta Babeta / Je popleta / 
Vždyť já zůstal sám – Ona asi netuší / Že mně sólo nesluší / A že bez ní se tu 
/ Hloupě pletu / Chyťte tu Babetu ať je tu / Se mnou… Anebo: Tereza jedině 
Tereza / Měla by slyšet píseň mou / Ostatní prominou / Nestojím o jinou / Jen 
pro tu jedinou chci tady žít / A zpívat – Tereza jedině Tereza / Je toho pravou 
příčinou / Že tady statečně / Hrdě a zbytečně / Do větru zpívám píseň svou…
Odjezd od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme, přijďte včas! 

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 25. března 2009 od 19.30 hodin 

ve velkém sále Jupiter clubu travesti show skupiny

LÉTO JE LÉTO.LÉTO JE LÉTO.
tentokrát s názvem

Rezervace míst na tel. 566 524 572, 566 523 243
nebo na programovém oddělení Jupiter clubu.

Vstupné: 220 Kč

DDM Velké Meziříčí pořádá

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

diskotéky, atd.
Přihlášky v kanceláři DDM do 31. 3. 2009.

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

Jupiter club zve všechny příznivce country muziky na

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

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Sobota 14. 3. a 28. 3., malá scéna, 15 hodin

Loutkové divadlo pro rodiče a děti.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace vstupenek na tel. 566 524 572, programové odd. JC.

Pátek 6., sobota 7. v 19.30 hodin
KAMARÁDOVA HOLKA
Proč je drsňák lepší než slušňák? Jedna žena, dva muži a hra bez 
pravidel.
Úspěšná právnička Alexis právě končí vztah s přehnaně horlivým Dustinem 
a rozhodne se, že si začne pořádně užívat svobodného života. Už nechce být 
ta spořádaná, ale chce randit s různými chlapíky bez emocí a výčitek svědo-
mí. Dustin je ovšem do Alexis beznadějně zamilovaný a je ochotný udělat 
vše pro to, aby se k němu Alexis vrátila. A tak si najme kamaráda Tanka, aby 
ukázal dívce jeho snů všechny své nejhorší stránky a vrátil ji zpět do Dusti-
novy náruče. Alexis se svou touhou po nezávislých fl irtech není typickým 
obrazem romantické hrdinky a ač se snaží ze všech sil, nepodaří se jí se do 
Tanka nezamilovat… Hrají D. Cook, K. Hudsonová, A. Baldwin. Romantic-
ká komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 63, 65 Kč 102 minut
Úterý 10., středa 11. v 18 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
I první let na měsíc měl své mouchy.
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je 
snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. 
Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na 
palubě ponese tři odvážné astronauty – Armstronga, Aldrina a Collinse. 
Jejich kroky budou prvními kroky lidí po měsíčním povrchu…“ Pro Nata 
a jeho kamarády je to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o obrovském 
dobrodružství…
3…2…1… START! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v helmách 
astronautů, jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové. Kouzelný animovaný 
příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. 
Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny gene-
race nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. Zažijte na 
vlastní oči Cestu na Měsíc s 3D brýlemi. Režie B. Stassen. Rodinný ani-
movaný, dobrodružný fi lm USA a Belgie. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 85 minut
Středa 18. v 19.30 hodin
OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře ve věku 29 let. A je mu právě 
tolik, když ho opustí žena i se synem a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství 
s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň ho 
však přivádí do stále větších problémů. Zdá se, že nově poznaná láska je 
nalezením smyslu jeho života, ale dramatický sled událostí vystaví Josefa 
zkouškám, které mu pomohou změnit sebe i svůj osud. Režie: I. Trajkov.
Hrají D. Švehlík, K. Zima, M. Durnová, S. Zindulka, D. Novotný, K. Liška 
Boková. Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 90 minut
Sobota 21. v 19.30 hodin
MAMMA MIA!
Nejlepší fi lmová pohoda letošního léta!
Film vypráví o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává její 
divoká máma. Nikdy své dceři neprozradila, kdo je její otec. Děvče pátrá na 
vlastní pěst, vyhledává tři kandidáty, se kterými měla matka kdysi vztah, 
a pozve je na svou svatbu. Ve fi lmu zazní spousta nádherných písní legen-
dární švédské skupiny ABBA. V hlavní roli M. Streep, P. Brosnan a další. 
Muzikál Velké Británie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 63, 65 Kč 108 minut
Úterý 24. v 19.30 hodin
ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
Nebezpečná cesta. Neznámá země. Neuvěřitelné dobrodružství. Boj 
o věčnost je fantastičtější, než si dokážete představit.
Jason Tripitikas je sedmnáctiletý fanoušek kung fu, který často sní o pří-
hodách Opičího krále a nakupuje levná DVD s kung fu fi lmy u tajemného 
slepého starce jménem Starý Hop. Prastará hůl, kterou v jeho obchodě 
jednoho dne objeví, ho za dramatických okolností přemístí do staré Číny, 
kde se v doprovodu bojovníka Lu Jena, mladé a odvážné Golden Sparrow 
a mlčenlivého mnicha musí vydat na cestu plnou nástrah, na které je nucen 
čelit zlověstným nefritovým válečníkům a jejich veliteli a na jejímž konci 
nejen zachrání samotného Opičího krále a celou zemi, ale možná se stane 
i lepším člověkem. Hrají M. Angarano, J. Chan, G. Sparrow, C. Chou. Akč-
ní fantasy komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 113 minut
Filmový klub
Čtvrtek 26. v 19 hodin
HORSKÁ HLÍDKA
Mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem vládnou, mírně 
řečeno, napjaté vztahy. Tento brutální, a přesto pře-
krásný fi lm líčí obtížnou výpravu na čínské nepřátelské 
území, přičemž se opírá o skutečný příběh jedné z posledních expe-
dic vedených tibetskými dobrovolníky bojujícími proti pytlákům.
Mládeži přístupný od 12 let. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 45, 75 Kč 95 minut

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

Pro rodáky a obyvatele Lhotek, Kůsek, Dolních Radslavic
V sobotu 21. března v 16 hodin v KD

aneb Když staří byli mladí a mladí malí

Obec Lhotky pořádá zábavný program

Zajíčkova chaloupka a káčátko
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Vzpomínky

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
10. 3. přednáška Austrálie II. díl – kontinent Radek Smejkal

17. 3. přednáška Slavnostní odhalení pamět. kamene Ing. Karel Hromek  zaniklé obce Urbanice
31. 3. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 7. 4.  přednáška O Zubří zemi Dr. Jiří Šmíd

Jupiter club, s. r. o. pořádá v pátek 20. března 2009
od 17 do 21 hodin v předsálí velkého sálu

Vstupné: 35 Kč • Určeno pro žáky od 12 do 15 let

Ať Ti všechno vychází,
co sama si nejvíc přeješ,
ať když slunce někdy zachází,
tak ať se pořád směješ!
Dne 3. března oslavila své 80. na-
rozeniny naše maminka, babička 
a prababička, paní
Zdeňka Čiperová
z Velkého Meziříčí.
Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, 
spokojenosti a pevné zdraví do dal-
ších let přejí manžel, dcera s man-
želem, vnoučata a pravnoučata.

Dne 1. 3. 2009 uplynulo již 11 let ode dne, kdy nás navždy opustil náš 
tatínek, pan
Jan Kučera.

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

Čas plyne a nevrátí co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál.
Dne 1. 3. 2009 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 5. smutné výročí 
úmrtí pana 
Ladislava Nožičky
z Měřína. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka a děti

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Jsi s námi, i když jsi musel odejít.
Dne 5. března vzpomeneme 18. vý-
ročí úmrtí pana
Františka Janáka
z Martinic.
Stále vzpomínají maminka, sestra 

a bratr s rodinami. 

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

„ŠUMĚNÍ 2009“
25. – 31. července 2009

Studnice u Nového Města na Moravě
(…je to konec světa… za chatou jsou už jen koně, louky, les a klid…)
Zaměření: hra na kytary, fl étničky, zpívání, výtvarná činnost, 

tancování, hry, soutěže…
Děti, které nehrají na hudební nástroj, čeká jiný zajímavý program.
Vyučují: lektoři hudebních škol a studenti pedagogických fakult

Přihlášky zasílejte do konce května 2009 na adresu Pavla Krejzlová, 
Netín 22, 594 44.

Informace: 737 310 513 – Pavla Krejzlová, 776 077 433 – Boženka 
Mikysková, www.sum-merin.cz

Cena zahrnuje ubytování v budově, stravu 5× denně, pitný režim.

Děkuji všem lékařům, sestřičkám a ostatnímu obsluhujícímu per-
sonálu za vzornou práci a obětavou péči, kterou věnovali p. Zezulovi 
z Dolních Heřmanic v jeho nemoci jak v nemocnici, tak na oddělení LDN 
v nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích.

Za celou rodinu manželka

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí
zve všechny příznivce dobré hudby na

V programu zazní skladby barokních i současných autorů (Georg 
Muffat, Christian Erbach, Johann Sebastian Bach, Jan Křtitel Vaňhal, 

Johannes Matthias Michel, Peter Planyavsky).
Koncert se koná při příležitosti slavnostního uvedení nových chrá-

mových digitálních varhan.
Husův dům – U Světlé 24 ■ neděle 8. března 2009 v 15 hodin

vstupné dobrovolné

í kl db b k í h i č ý h t ů (G

VÝSTAVA OBRAZŮ

Otevřena do 31. 3. 2009
V kavárně v pasáži IMCA

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek pořádá přednášku

Zajímavé povídání s promítáním fotografi í
o ročním pracovním pobytu v Číně a cestování říší Středu.

Čtvrtek 12. 3. v 17 hodin 
v budově střediska Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
Přednáší David Vejslík, cestovatel a průvodce

Tuto akci fi nančně podpořilo ministerstvo životního prostředí.

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

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

Sobota 4. 4. 2009, Jupiter club Velké Meziříčí
Host: objev loňského roku Marek Ztracený
Začátek: ve 20 hodin
Vstupenky v síti Ticketstream a ve Velkém Meziříčí (MusicData, Sokolovská 250, 
tel.: 566 521 370, Jupiter club – programové oddělení, Náměstí 17, tel.: 566 523 243
a eM Móda, Vrchovecká 73, tel.: 566 521 082). Cena vstupenky 220 Kč. 
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko

aneb …VO TOM TO JE

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

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

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

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

nevyzvednuté vstupenky budou dány zpět do prodeje.

Obec Dobrá Voda
vás zve

v sobotu 7. 3. 2009 v 17 hodin do kulturního domu na operetu

Hraje divadelní soubor z Budišova.
-mz-

I kdybychom si oči vyplakali,
život půjde dál.
Dne 2. března 2009 uplynuly dva 
roky, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel a tatínek, pan
Vladimír Peterka.
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manželka Zdeňka
a synové Aleš a Tomáš. 

Výstava prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí
Otevřena do 26. 3. 2009
Výstavní sál městské knihovny 

příběhy z devíti osmitisícovek

Radek Jaroš Expedice 2008
Beseda a promítání

Ruda v KD v pátek 6. 3. 2009 v 19 hodin
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY ŠKOL 
KRAJE VYSOČINA

SPORT STR. 7.

ŠACHY

VOLEJBAL

MĚSTSKÁ LIGA

BASKETBALHOKEJ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HHK VM – HC Uničov 3:6 (2:2, 
1:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 10. Kunstmül-
ler (Bula, Troščák), 12. Sobotka 
(Kartůsek), 27. Nekvasil (Stráňov-
ský) – 6. Pavlas, 10. Čada (Diviš), 
38. Frieb (Pekr, Ševčík), 41. Pekr 
(Jurča), 43. Ševčík (Pekr, Frieb), 
58. Diviš (Pavlas, Ševčík). Sesta-
va HHK Velké Meziříčí: Betinec 
(Štourač) – Střecha, Stráňovský, 
Konta, Vlašín, Hajas, Pálka – Bula, 
Troščák, Kunstmüller – Burián, 
Nekvasil, Jonáš – Kartůsek, So-
botka, Fila – Láznička. Sestava HC 
Uničov: Cihlář – Molota, Rajnoha 
M., Pavlas, Heča, Bahula, Žákov-
čík, Ševčík, Komínek, Frieb, Jurča, 
Pekr, Handl, Rajnoha K., Šindler, 
Diviš, Bařica, Pur, Čada. Rozhodčí: 
Pokorný – Doležalek, Drobílek. Vy-
loučení: 6:5, využití: 1:1, v oslabení: 
0:1. Diváků: 203.
Ostatní výsledky 44. kola: Prostě-
jov – Nový Jičín 3:2 SN, Šumperk 
– Hodonín 5:2, Opava – Orlová 9:2, 
Technika Brno – Valašské Meziříčí 
2:6, Šternberk – Břeclav 4:5 SN, 
Přerov – Pelhřimov 9:0, Žďár n. 
S. – Vsetín 2:6.

HC Nový Jičín – HHK VM 8:0 
(4:0, 1:0, 3:0)
Branky: 7. Tomášek (Pelikán), 12. 
Lhotský (Macháček, Štindl), 15. 
Toman R. (Hruškovský, Pelikán), 
19. Gulda ml. (Pelikán), 24. To-
man R. (Hruškovský), 44. Bacul, 
49. Macháček (Štindl, Lhotský), 
59. Bacul (Tomášek, Hruškovský). 
Sestava HC Nový Jičín: Kozák 
– Štindl, Vašut, Hruškovský, Pe-
likán, Gulda st., Marek, Částečka 
J., Valchář – Lhotský, Macháček, 
Sluštík – Bacul, Tomášek, Toman 
R. – Skaloš, Zedník, Gulda ml. – 
Částečka R., Křesťan.
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Betinec (44. Štourač) – Střecha, 
Stráňovský, Konta, Vlašín, Hajas, 
Pálka – Bula, Troščák, Kunstmüller 
– Burián, Nekvasil, Jonáš – Kartů-
sek, Sobotka, Kadela. Vyloučení: 
6:6. Využití: 2:0. Diváků: 258. 
Střely na branku: 35:20
Ostatní výsledky 43. kola: Uni-
čov – Šumperk 2:1 SN, Hodonín 
– Opava 5:1, Orlová – Technika 
Brno 4:3 PP, Valašské Meziříčí – 
Šternberk 5:2, Břeclav – Přerov 4:0, 
Pelhřimov – Žďár n. S. 4:1, Vsetín 
– Prostějov 4:1.

-hhk-

Extraliga 1. kolo fi nálové části
Skupina o vítěze městské ligy 

1.–6. místo
Březka Stanoviště – SK Omega 
VB 6:2
Ventruba 2, Dvořáček, Hladký, 
Burian Pe., Burian Pa. – Dočkal, 
Budín
Technické služby VM – Sanborn 
VM 5:0
Hosté nenastoupili pro nedostateč-
ný počet hráčů.
HC Bory – Agromotor VM 2:0
Činčera, Kabelka M.
Skupina o záchranu 7.–12. místo
SK Lavičky – SK Building VM 7:4
Bradáč 3, Plhák 2, Kampas, Novot-
ný – Cízl 2, Hamáček, Kolář
Eurobagging VM – NHÚ Balinka 
VM 3:1
Štveráček, Tomek, Mejzlík – Mucha J.
Horní Heřmanice – SK Vídeň 6:2
Horký 3, Kutílek 2, Mejzlík J. – 
Vávra, Nedoma
I. liga – 6. kolo nadstavbová část
Skupina o postup (1. – 5. místo)
HFC Dráhy VM – Farma Měřín 
0:5

Puža, Seknička, Blažek, Štoček, 
Kožený
HC Lhotky – SK Afcon Kunšovec 
VM 1:8
Pirochta 2, Štěpánek 2, Hanáček, 
Kadlec, Svoboda, Strnad
 1. SK Afcon Kunšovec VM 5 4 0 1 27:15 8
 2. Opel Dobrovolný VM 4 3 1 0 24:7  7
 3. HC Lhotky 5 2 1 2 13:24 5
 4. Farma Měřín 5 2 0 3 17:20 4
 5. HFC Dráhy VM 5 0 0 5  7:22 0

Skupina o 6. – 10. místo
HC Pikárec – River VM 4:7
Broža, Marek, Vařejka, Zezula 
– Rous, Daniel, Míča, Havlík, Kej-
chal, Kozina, Loub
HC Tasov – Stránecká Zhoř 2:7
Grec, Palas – Bartušek 2, Sedláček 
2, Vlach, Kuřátko, Svoboda 
 6. Stránecká Zhoř 4 3 1 0 22:7  7
 7. River VM 4 3 0 1 16:8  6
 8. SPL Radostín nad Osl.  4 1 2 1 11:9  4
 9. HC Tasov 5 2 0 3 14:22 4
10. HC Pikárec 5 0 1 4  9:26 1

  -fan-

Březen 2009
So  7. 3. 12.45–14.15
Ne  8. 3. 13.45–15.15

První ročník lyžařských závorů 
kraje Vysočina, který se konal ve 
dvou dnech 18. a 25. února na sjez-
dovce ve Velkém Meziříčí, zaštítila 
krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Marie Kružíková. 
Pořadatelem lyžařského klání byl 
Ski klub Velké Meziříčí.
Do lyžařských závodů kraje Vy-
sočina se mohl přihlásit každý. 
Z jedné přihlášené školy však maxi-
málně šest žáků v každé kategorii. 
Obou kol závodů se zúčastnilo 
téměř pět set závodníků z třiceti 
sedmi škol, kteří byli rozčleněni 
do pěti kategorií. Mezi školy z celé 
Vysočiny se dostala i jedna z Brna, 
která na Fajtův kopec pravidelně 
jezdí na lyžařský výcvik. Ta se 
však společně s bítešskou školou 

zúčastnila pouze prvního kola.
Konečné výsledky lyžařských 

závodů kraje Vysočina:
1. Gymnázium Velké Meziříčí
2. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
3. ZŠ Komenského Pelhřimov.
Tři nejlepší školy obdržely křišťá-
lový pohár z rukou krajské radní 
Kružíkové a nejlepší jezdce, kteří 
stanuli na stupních vítězů v jed-
notlivých kategoriích, obdaroval 
osobním pohárem místostarosta 
Velkého Meziříčí Josef Komínek.
Nutno však dodat, že krédem těchto 
závodů není vystoupit na stupně 
vítězů, ale propagovat lyžování jako 
celoživotní aktivitu pro všechny 
generace.
Více informací na www.skivm.cz

Iva Horká, Jitka Svatošová

Přebor Velkého Meziříčí 
2008/2009

Konečné pořadí soutěže, která se 
hrála od září loňského roku do 
letošního února:
1. Tomáš Mrazík VM 12 b. (11 ví-
tězství – 2 remízy – 1 porážka), 2. 
Mgr. Zdeněk Mejzlík VM 11,5 b. (9–
5–0), 3. Stanislav Kopr Ruda 11 b. 
(10–2–2)/78,70, 4. Jaroslav Jan VM 
11 b. (9–4–1) 75,50, 5. ing. Michal 
Nedoma VM 9,5 b. (6–7–1), 6. Mi-
lan Čtveráček VM 9 b. (7–4–3), 7. 
Vít Kratochvíl VM 7 b. (5–4–5), 8. 
Jiří Urbánek VM, 9. Vladimír Pařil 
VM, 10. Miloslav Kučera Mostiště, 

11. Radek Handa VM, 12. Zdeněk 
Mejzlík Bory, 13. Josef Dvořák 
Měřín, 14. Andrej Dohnalík VM, 
15. Martin Dočkal VM atd.
Místní ligu jednotlivců zaslou-
ženě vyhrál teprve osmnáctiletý 
šachista, jemuž tímto upřímně 
gratulujeme.
Vyskytlo se však bohužel poměrně 
dost zkontumovaných partií, poně-
vadž ne všichni stihli odehrát do 
uzávěrky veškeré svoje duely. Do-
cházka byla letos a vloni vůbec vel-
kým problémem – a celá soutěž byla 
tímto faktem dosti ovlivněna. Po-
řadí na popředních místech je však 
mimo jakoukoli diskuzi: je správné 
a naprosto nezpochybnitelné. -vp-

Finálová skupina
OP mladších dorostenek

Proton Zlín – BK VM 63:69 
(29:27) a 50:71 (27:25)
Dva nádherné zápasy odehrály 
mladší dorostenky ve Zlíně. V prv-
ním zápase po vlažném nástupu 
prohrával náš tým už 25:7. Když 
ale každá jednotlivá hráčka přidala 
na bojovnosti v obraně a zlepšila 
vzájemnou komunikaci při hře, tak 
se hra celého týmu rapidně zlepšila. 
K tomu přišla větší dravost v útoku 
a v polovině zápasu jsme náskok 
soupeře skoro vymazali. Zlínské 
hráčky ale bojovaly a nechtěly si 
domácí vítězství nechat ujít. Defi -
nitivní zlom v prvním zápase přišel 
na začátku poslední čtvrtiny. Naše 
hráčky zdravě naštval koš soupeřky 
v poslední sekundě třetí čtvrtiny, 
kdy domácí jednou rukou ze své 
poloviny vstřelila koš, kterým by 
směle mohla kandidovat na akci 
„borec na konec“ a zvýšila náskok 
na 49:43 pro domácí. Za první tři 
minuty poslední části hry měl náš 
tým skóre 12:0 a soupeřkám ne-
pomohly ani dva oddechové časy, 
kdy se domácí snažily náš tlak 
zlomit. Jenže zlínské bojovnice se 
nevzdávaly a tři minuty před kon-
cem stáhly skóre na rozdíl jediného 
bodu na 60:59. V závěru ale náš tým 
prokázal více zkušeností a dokázal, 
že takovéto vyrovnané zápasy nám 
sedí a umíme je zvládnout. Výsle-
dek prvního zápasu byl 69:63 v náš 
prospěch.
Druhý zápas byl tři čtvrtiny vy-
rovnaný. Za zmínku stojí určitě 
průběh třetí čtvrtiny zápasu, kdy už 
to vypadalo, že soupeři defi nitivně 
odskočíme, protože jsme tři minuty 
před koncem čtvrtiny vedli 37:30. 
Domácí hráčky měly ale šňůru 10 
bodů a otočily stav zápasu, který 
byl před poslední čtvrtinou 40:39. 
Závěr třetí čtvrtiny zcela jistě 
ovlivnila technická chyba, kterou 
dostala naše hráčka za odhození 
míče směrem k rozhodčím. O udě-
lení tohoto trestu lze zcela jistě 
polemizovat, ale pro náš tým to byl 
další důvod k přeřazení na vyšší 

rychlostní stupeň. Poslední část 
hry zahrály naše hráčky excelentně 
a vyhrály ji poměrem 32:10. V této 
čtvrtině se našemu týmu podařilo 
dobře hrajícího soupeře naprosto 
zdevastovat a vyhrát zápas rozdílem 
21 bodů. Nejcennější skutečností 
bylo, že se o úspěch zasloužil celý 
tým rovným dílem. Za to patří všem 
velké poděkování a ocenění.

Krátké hodnocení
našich hráček:

Zdena Kupská – neúnavná bo-
jovnice, která se svými rychlými 
protiútoky hlavní měrou přičinila 
o dotažení náskoku soupeře v prv-
ním zápase, v závěru prvního zápa-
su proměnila důležité šestky, které 
znamenaly definitivní zlomení 
odporu soupeře, Lucka Mikulová 
– šikovná rozehrávačka, která má 
nezlomnou touhu vyhrávat a naplno 
ji mohla projevit v závěru druhého 
zápasu jako náš „žolík“, Katka 
Grandičová – bojovala s velkým 
úsilím i když byla těsně po nemoci, 
Áňa Kamanová – měla pomalejší 
rozjezd, ale naplno se projevila 
v poslední čtvrtině druhého zápa-
su, kdy úspěšnými nájezdy zničila 
odpor soupeře, Niki Rapušáková 
– skvělá pod oběma koši, výborně 
bránila a také v rozhodujících chví-
lích podržela svůj tým důležitými 
body, Zuzka Fňukalová – výborně 
zapadla do týmu dorostenek, napl-
no se projevila v druhém zápase, 
kdy skvěle bránila rozehrávačku 
soupeře a nebála se i úspěšně 
zakončit v útoku, Terka Sojková 
– bojovala, dřela v obraně, žádný 
míč pro ni nebyl ztracený, úžasně 
efektivní v útoku, předvedla jeden 
ze svých nejlepších výkonů, Lucka 
Nováková – výborná hráčka, pro 
kterou není žádný míč ztracený, 
která se prosazuje jak v obraně, 
tak v útoku.
Průběžné pořadí fi nálové skupiny:
Družstvo U V P Skóre B
1. BK Velké Meziříčí 8 6 2 482:436 14
2. Sokol Lanžhot 6 4 2 362:322 10
3. Gambrinus Sika Brno  6 4 2 338:332 10
4. PROTON Zlín 8 0 8 438:530 8

Nejbližší program:
7. 3. žákyně BK VM – DDM 
Slavkov, 9.30, 11.30 (tělocvična ZŠ 
Školní)                                    -rap-

Před posledním turnajem měli volej-
baloví kadeti nepříliš velkou naději 
na přímou záchranu v nejvyšší sou-
těži. Po dvou turnajích ztráceli bod 
na druhou Třebovou a dokonce tři 
body na vedoucí Liberec. Poslední 
turnaj se hrál v České Třebové, na 
půdě soupeře, kterého jsme nedoká-
zali porazit ani v domácím prostředí. 
Takže vyhlídky na alespoň druhé 
místo nic moc, k cíli vedla pouze 
jediná cesta. Vyhrát všechna utkání 
a ještě spoléhat na příznivou konste-
laci ostatních výsledků.
Na úvod čekal naše mužstvo vedou-
cí celek Liberce. Ten přijel na turnaj 
bez prvního nahrávače a i to byl 
možná jeden z důvodů, proč odešel 
opět poražen. Po dvou prohraných 
setech se sice pokusil zápas otočit, 

náš celek však věděl, co je ve hře 
a nenechal se zaskočit. Na světě tak 
bylo první, především psychicky 
velice důležité vítězství. VM – Li-
berec 3:1 (12, 16, – 23, 17).
Minulý víkend se kluci nechali za-
skočit nevyzpytatelným soupeřem 
z Ervěnic. Nechali si vzít vítězství, 
ač vedli již 2:0 na sety, a tahle po-
rážka je určitě hodně mrzela. Proto 
v pátek dokázali zlomit soupeře i ve 
strhující koncovce druhého setu 
a ten pak již víceméně rezignoval. 
VM – Ervěnice 3:0 (22, 31, 18). 
Opět velice cenné vítězství.
První sobotní zápas s teoretic-
ky slabším soupeřem z Plzně, se 
kterým jsme zatím vždy vyhráli, 
nebyl vůbec jednoduchý, ač skončil 
opticky jednoznačně. Plzeň svou 
kůži rozhodně neprodala lacino 
VM – Plzeň 3:0 (22, 12, 23).

Program na tento týden:
Ve středu 4. 3. SHK Hodonín – HHK VM v 18 h (ZS Hodonín).
V NEDĚLI 8. 3. OD 17 HODIN DOMA PROTI ORLOVÉ.

Místostarosta Velkého Meziříčí Josef Komínek ocenil nejlepší lyžaře 
osobními poháry.                                                           Foto: Petr Zezula

Hradec na prvním turnaji skončil 
druhý, na druhém minulý týden 
naopak úplně vyhořel a nezískal 
ani bod. V prvním sobotním utkání 
však dokázal porazit Liberec a po 
pátečním vítězství s Plzní začal opět 
žít. Proto byl zápas s tímto soupe-
řem obrovskou bitvou, po slibném 
vedení soupeř vyrovnal stav setů, 
v tom rozhodujícím však kluci opět 
prokázali svou ohromnou vůli. VM 
– Hradec Králové 3:2 (22, 15, – 20, 
– 12, 6). Po sobotě tak bylo najednou 
vše jinak, v průběžné tabulce vedla 
Třebová s desíti vítězstvími, náš ce-
lek se díky lepšímu skóre posunul na 
druhou příčku před Liberec a rázem 
měl svůj osud ve svých rukou. Čekal 
na něj však těžký oříšek.
Domácí Třebová, která do těchto 
chvil nezaváhala a měla extrali-
govou definitivu nadosah, byla 

rozhodně favoritem. Náš celek měl 
nůž na krku. V posledním zápase 
této sezony i turnaje buďto zvítězí 
a bude sedmý, porážka by znamena-
la devátou příčku a baráž. V před-
posledním klání si totiž Liberec 
hladce (nikoliv však lehce) poradil 
s Plzní a tak jiné řešení nebylo 
možné. Tady musím zase pochválit 
náš celek, který v průběhu sezony 
zrál jako víno. Kluci se pustili do 
domácích ve velkém stylu a překva-
pivě jednoznačně urvali první set. 
Soupeř zabojoval a vyrovnal, potom 
však už vyhrávali jenom naši hráči 
a zaslouženě zvítězili. VM – Čes-
ká Třebová 3:1 (19, – 17, 21, 23). 
Smekám a blahopřeji celému týmu, 
oběma trenérům Petru Vašíčkovi 
a Petru Dostálovi i všem kompe-
tentním volejbalovým nadšencům 
z celého kraje Vysočina. Tento 

celek byl opravdu reprezentantem 
celého kraje, družstvo bylo složené 
z hráčů Velmezu, Brodu, Jihlavy 
a Moravských Budějovic a je více 
než jasné, že bez podobné spolu-
práce nebude v budoucnu možné 
extraligu na Vysočině udržet.
Hráli: Kliment, Kučera, Dvořák, 
Cempírek, Šolc, Uchytil, Janoušek, 
Minář a Neuwirth.
Ostatní výsledky: H. Králové – Li-
berec 3:1, – Plzeň 3:2, – Ervěnice 
2:3, – Č. Třebová 0:3, Liberec 
– Ervěnice 3:1, – Plzeň 3:0, – Č. 
Třebová 0:3, Č. Třebová – Ervěnice 
3:1, – Plzeň 3:0, Plzeň – Ervěnice 3:1
Podobně vyrovnané byly i boje 
o titul ve skupině o 1. – 6. místo. 
I tam se rozhodovalo až v neděli 
a o pořadí na prvních třech mís-
tech rozhodovaly sety. Mistrem 
republiky se nakonec stala záloha 

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad

chlapce a děvčata ročníků narození 1998 a mladší.
Pravidelná tréninková činnost probíhá ve sportovní hale
Za Světlou každé pondělí a středa 15.00–16.30 hodin.

ČZU Praha (bývalé USK), druhá 
skončila Příbram, třetí Brno, čtvrtý 
Zlín, pátá Ostrava a šesté České 
Budějovice. Na sedmém místě jsou 
naši hráči, osmý je Liberec. Devátá 
Třebová a desátý Hradec si zahrají 
baráž, jedenáctá Plzeň a dvanácté 
Ervěnice pak sestupují.

Tabulka EX-KTI, 
skupina o 7. – 12. místo:

1. Sp. Velké Meziříčí 15 10 5 38:20 1325:1164 25
2. Slavia Liberec 15 10 5 33:19 1163:1031 25
3. VK Sokol Č. Třebová  15 10 5 32:20 1196:1050 25
4. Hradec Králové  15 7 8 29:30 1280:1266 22
5. Slavia Plzeň 15 5 9 19:34 1034:1228 19
6. Ervěnice-Jirkov 15 3 12 14:42 1074:1333 18
Pozvánka na následující víkend. 
V sobotu 7. 3. v 17.00 a v neděli 
8. 3. v 10.00 sehrají junioři nejdů-
ležitější zápasy sezony. Jde o účast 
v PO v případě vítězství nebo baráž 
v případě porážky. Soupeřem jim 
bude Slávia Liberec.              -kon-

So 14. 3. 16.30–18.00
Ne 15. 3. 14.30–16.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč




