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Povodně zatím nehrozí
Obávané tání sněhu a s tím spojené zvednutí hladiny řek Balinky 

a Oslavy, očekávané o posledním únorovém víkendu, proběhlo v klidu. 
Město Velké Meziříčí se připravilo na možné povodně předem. Podle 
starosty Františka Bradáče má v zásobě čtyři tisíce pytlů na písek a pět 
násypek. Další tisícovku pytlů a dvě násypky jsou připraveny i pro místní 
část Mostiště. Také vodohospodáři se na oteplení připravovali a předem 
předpustili mostišťskou přehradu. Rezerva měla pojmout asi dvacetipro-
centní zásobu vody ve sněhu.

Velké tání pak skutečně proběhlo, ale nikterak dramaticky. „V závěru 
února odtálo zhruba osm milionů kubíků vody. Zásoba vody ve sněhu se tak 
zmenšila z dvaceti na pouhých dvanáct milionů kubíků,“ potvrdil Marek 
Viskot, vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy. Podle něj 
Oslavou v těch dnech protékalo šest kubíků vody za vteřinu. Provozovatel 
vodního díla Mostiště nyní již přistoupil k opětnému mírnému plnění 
nádrže. „To abychom splnili všechny účely vodního díla, protože Mostiště 
jsou samozřejmě také vodárenskou nádrží,“ dodal Marek Viskot.

Podle veškerých údajů, které jsou dostupné na stránkách Českého 
hydrometeorologického ústavu, je v současné době na všech vodních 
tocích v kraji Vysočina hlášen normální stav. Pro náš region je důležitý 
stav a průtok na Balince a Oslavě. Stav obou těchto toků je také zcela 
v normě. Balinka v Balinách dosáhla zatím svého vrcholu 2. března 
2010, kdy se stav hladiny dostal k výšce jeden metr. Aby dosáhla prvního 
stupně povodňové aktivity, označovaného jako bdělost, musela by mít 
hladinu ve výši metr dvacet. V současné době, tedy ke dni 9. března, je 
vodní stav Balinky v Balinách na pouhých 38 centimetrech a průtok je 
1,88 metrů krychlových vody za vteřinu. Také Oslava v Nesměři byla na 
vrcholu 2. března, kdy její hladina dosáhla k jednomu metru a devadesáti 
centimetrům. Nyní je na stavu 120 centimetrů a jejím korytem protéká 
voda rychlostí 4,10 metrů krychlových za vteřinu.

Meteorologové odhadují množství sněhových zásob v regionu Vyso-
činy v současnosti na 330 milionů metrů krychlových vody ve sněhu. 
Taková zásoba je ve srovnání s jarním obdobím roku 2006, kdy došlo 
k povodním, pouze šedesáti až sedmdesátiprocentní. Nynější ochla-
zení tání sněhu zcela zastavilo.                              Martina Strnadová

Od dvaadvacátého února letoš-
ního roku probíhá rekonstrukce 
elektroinstalace v kostele svatého 
Mikuláše ve Velkém Meziř íčí. 
Odbornou činnost provádí místní 
fi rma a pomocné práce pak velkým 
dílem zajišťují dobrovolníci z řad 
farníků. „Vše probíhá bez pro-
blémů,“ potvrdil velkomeziříčský 
děkan Lukasz Szendzielorz. Podle 
jeho slov je oprava financovaná 
zatím z příspěvků farníků, ob-
čanů a darů některých fi rem. Její 
ukončení je plánováno na konec 

V kostele opravují elektroinstalaci
letošního března. Tím ještě změny 
v chrámovém interiéru nekončí, 
zhruba od července by měl být 
vymalován.

Vzhledem k probíhajícím pracem 
na výše zmíněné rekonstrukci došlo 
též ke změně konání některých bo-
hoslužeb. V kostele zůstávají pouze 
nedělní mše svaté v 7.30, 9 a 10.30. 
Ostatní bohoslužby ve všední dny, 
v sobotu ráno a večer, stejně tak 
večerní nedělní, jsou přesunuty do 
Špitálku na Komenského ulici.

Iva Horká

Nahoře na sním-
ku jsou zřetelně 
vidě t vysekané 
otvory na stěně 
u sakristie, kudy 
vede elektroin-
stalace. Napravo 
pak zakrytý hlav-
ní oltář.

Foto: Iva Horká

NOVÉ MODELY TELEVIZORŮ PANASONIC SKLADEM
TX-P42G20E NeoPDP – 24.990,–
TX-P42X20Y – 14.990,–
Instalujeme satelitní komplety pro příjem českých a slo-
venských programů, ČT, Nova, Nova Cinema, Óčko, STV, 
Prima, Barandov
Akce: balíček prémiových programů 2 měsíce zdarma
Novinka: on-line aktivace balíčků MULTI/SKYLINK

Další výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné 
služby na Vysočině vzniká ve Velké Bíteši. V současné 
době probíhá výstavba nového objektu v průmyslové 
zóně Košíkov. „Z důvodu dobrého pokrytí požado-
vaného území byla vybrána lokalita na okraji města, 
v těsné blízkosti nájezdu na dálnici D1,“ vysvětlil Jiří 
Krejčí z majetkového odboru Krajského úřadu kraje 
Vysočina. Nové výjezdové stanoviště krajské záchran-
ky ve Velké Bíteši dle předpokladu obsadí osádka 
dvou zásahových vozů, prozatím bez lékaře. Počítá 
se však s tím, že v případě potřeby by v budoucnu 
mohlo být i s lékařem. Jeho provoz má být zahájen 
již letos v létě.

Pozemek pro výstavbu stanoviště o velikosti 
1200 metrů čtverečních kraji darovalo město Velká 

Novostavba záchranky v Bíteši již stojí
Bíteš. To navíc investovalo půl milionu korun do 
projektu. Jeho investorem pak je kraj Vysočina. Ten 
uhradí celkové smluvní náklady stavby, které jsou 10 
milionů korun.

Novostavba se rozprostírá na ploše 308 metrů 
čtverečních. Budova je jednopodlažní, nepodsklepená 
a zastřešená pultovou střechou. V únoru byla dokonče-
na hrubá stavba včetně jejího zastřešení. Hotovy jsou 
také vnitřní instalace elektro, voda i topení. „Probíhá 
montáž vnitřních omítek a podkladních vrstev podlah,“ 
doplnil Jiří Krejčí.

Stavba byla zahájena v srpnu loňského roku a do-
končena má být letos v létě. Vzhledem k tomu, že 
práce probíhají podle harmonogramu, žádná prodleva 
s dokončením se neočekává.       (Pokračování na str. 2.)

Prvňáčků, kteří v příštím škol-
ním roce 2010/2011 usednou do 
lavic základních škol ve Velkém 
Meziř íčí, bude pravděpodobně 
víc. Počet dětí, které se v únoru 
dostavily k zápisu, je totiž oproti 
loňsku o devět vyšší. Ovšem rodiče 
některých z nich žádali pro své dítě 
odklad školní docházky a čísla pro-
to ještě nejsou defi nitivní.

Zatím to však vypadá, že od 
září 2010 bude ve třech základ-
ních školách ve městě otevřeno 
o jednu první třídu víc, než dosud. 
V předchozích třech letech jich bylo 
vždy pět, jedna na základní škole 
Sokolovská, a po dvou na Oslavic-
ké a Školní. V letech 2005/2006 
a 2006/2007 se ve městě otevíraly 
dokonce jenom čtyři první třídy. 
Šest prvních tříd, tedy po dvou 
v každé ze tří městských škol, bylo 
naposled v roce 2004/2005.

„Ředitelé základních škol chtějí 
v příštím školním roce otevřít po 
dvou prvních třídách,“ informuje 

místostarosta města Josef Komí-
nek s tím, že radní o této situaci 
dlouhodobě diskutovali. Nakonec 
se rozhodli doporučit ředitelům, 
aby otevřeli jenom pět prvních 
tříd. Tedy stejně jako vloni – dvě 
na Oslavické a Školní a jednu na 
Sokolovské. „Držíme se tak na-
šeho předchozího usnesení z roku 
2007. Postupně totiž třeba některé 
děti ze základní školy odejdou na 
gymnázium a v šesté třídě zůstane 
jenom patnáct žáků, jak to teď 
mají na Oslavické. Přitom třída by 
měla mít 20 až 24 žáků, aby to bylo 
ekonomicky zajímavé,“ dodává J. 
Komínek. Takové je doporučení. 
Konečné slovo k přijetí žáka má ze 
zákona ředitel školy.

Na základní školu Sokolovská 
letos přišlo k zápisu 41 dětí. Pou-
ze rodiče jednoho z nich žádají 
o odklad školní docházky. Do 
první třídy by tedy mělo s největší 
pravděpodobností nastoupit čtyřicet 
dětí. „Snažíme se vyjít vstříc rodi-

čům všech čtyřiceti dětí, a proto 
pravděpodobně otevřeme první 
třídy dvě,“ říká ředitel školy Petr 
Hladík a vysvětluje situaci, „vloni 
jsme totiž měli deset odkladů a tyto 
děti se letos k zápisu vrátily. Letos je 
naše situace výjimečná. Dvě první 
třídy pak u nás zase minimálně další 
čtyři roky nebudou.“ Podle ředitele 
to totiž kapacita budovy prvního 
stupně na Komenského ulici ani 
neumožní.

Na základní školu Oslavická se 
dostavilo k zápisu 51 dětí. U pat-
nácti z nich rodiče zažádali o od-
klad školní docházky. Školní pak 
očekává devětatřicet budoucích 
prvňáč ků ze sedmačtyřiceti cel-
kově zapsaných, přičemž osm dětí 
si pravděpodobně školní docházku 
o rok odloží.

V místní části Mostiště se pak ne-
chalo zapsat 20 dětí a nastoupí jich 
asi 17. Ve Lhotkách přišlo k zápisu 
6 dětí a nejspíš jedno si nástup do 
školy odloží.   Martina Strnadová

Prvňáčků bude asi o jednu třídu víc

Na již desátém jubilejním roč-
níku Charitativního plesu se sešli 
nejen klienti Dětského střediska 
(DS) Březejc a žáci tamní školy, 
ale také rodiče, příbuzní a ostatní 
příznivci střediska. Ples se konal ve 
spolupráci s Jupiter clubem minulý 
pátek ve velkém sále a zahájil ho ve-
doucí DS Miroslav Štěpánek. Jeho 
součástí byla opět bohatá tombola, 
ale také tradiční dražba výrobků, 
jež zhotovili samotní klienti středis-
ka. V letošní dražbě bylo draženo 
celkem sedm výrobků a podařilo 
se je vydražit za 23 tisíc korun. Do 
Březejce tak nakonec z plesu popu-
tuje celkem 60.000 korun. Ředitele 
Jupiter clubu, Milana Dufka, jsme 
požádali o malé hodnocení plesu. 
„ Myslím si, že jubilejní 10. ročník 
plesu se po všech stránkách vydařil. 
Dík patří všem návštěvníkům plesu 
za vytvoření skvělé nálady, kterou 
rozhodně přispěli k naplnění myš-
lenky: ‚Handicap pro nás není pře-
kážkou v aktivním životě‘, se kterou 
jsme vstupovali do organizace prv-
ního ročníku. Uznání účastníkům 
dražby za jejich finanční přínos 
i všem těm, kteří akci partnersky 
či sponzorsky podpořili. Výtěžek 
z plesu napomůže Březejcským 
k aktivní účasti na hudebním fes-
tivalu v Plumlově, zúčastnit se 
soutěží v boccie, atletice, závěsném 
kuželníku a také nakoupit materiál 
potřebný pro práci v rukodělných 
kroužcích, jako je modelování, 
tkaní výrobků, malování, košíkář-
ství a další. Zapomenout nelze na 
vychovatele, učitele i pracovní-
ky dětského střediska, bez jejich 
obětavosti by celou akci nebylo 
možné zrealizovat.“     (Pokr. str. 3.)

Charitativní ples se konal již podesáté.
Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Součástí charitativního plesu byla již tradiční dražba výrobků z dílny 
klientů Dětského střediska Březejc. Na snímku jeden z účastníků přebírá 
obraz, který vydražil. Blahopřeje mu  moderátorská dvojice večera Jitka 
Janatová a Milan Dufek.                                                  Foto: Iva Horká

DNES
Poradna České 

obchodní 
inspekce (ČOI)

Pravidelná poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů, která fun-
govala jednou za čtrnáct dní 
ve středu na městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí, dočasně 
ukončila svoji činnost. Důvo-
dem byl nedostatek fi nancí ze 
strany SOS. Velkomeziříčský 
živnostenský odbor ale zajistil 
pro občany náhradu – porad-
nu České obchodní inspekce 
(ČOI), a to každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 
15 hodin. Nachází se v no-
vé budově radnice, Náměstí 
27/28, kancelář živnostenského 
odboru a zavítat do ní se svými 
dotazy můžete právě dnes. 
Příští poradna bude 14. 4. 2010.

-mrs, ivh-

Kino
PRINCEZNA 

ŽABÁK
Středa 10. března v 18 hodin
Třaskavá směs rozverného 
humoru, napětí, hudby a citu. 
Láska si ale nakonec vždycky 
cestu najde…
Režie R. Clements, J. Mus-
ker. Animovaný rodinný fi lm 
USA, český dabing. Mládeži 
přístupný.
Více strana 7

Podvečer 
s knihovnickou 

pohádkou
Čtvrtek 11. března v 16.30 ho-
din
Více strana 8

Karneval na 
lyžích

Pokud si chcete ještě zalyžovat 
a přitom se i pobavit, zavítejte 
tuto sobotu do skiareálu na Faj-
tově kopci ve Velkém Meziříčí, 
kde se bude konat karneval na 
lyžích.
Více strana 10

Divadlo
Divadelní 
komedie

Pondělí 15. března v 19.30 ho-
din
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladi-
slav Mrkvička/Vladimír Kra-
tina, David Matásek, Kateřina 
Hrachovcová – Herčíková a další
Více strana 7

Kurz 
patchworku 

pro začátečnice
Pondělí 15. března od 17 do 
20 hodin, Jupiter club
Více strana 7

Avizní okénko připravila 
Jitka Kočí a Iva Horká
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Komerční banka půjčí Městu 
Velké Meziříčí devadesát milionů 

Město se může pustit do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zvolilo 
bankovní dům, který mu poskytne úvěr ve výši devadesáti milionů korun. 

„Podmínky úvěru, které byly stanoveny ve veřejné zakázce, byly tak 
specifi cké, že se do původního termínu žádná banka nepřihlásila. Tím 
byl ohrožen celý projekt. Proto jsme původní termín pro podání nabídek 
uchazečů prodloužili o jeden měsíc a poté se přihlásily rovnou banky 
dvě. Základním hodnotícím kritériem při volbě bankovního domu pro 
nás byla ekonomická výhodnost nabídky a také ostatní podmínky úvěru, 
jako je způsob zajištění,“ přibližuje celou situaci kolem výběru starosta 
města František Bradáč. „Výsledky nabídek byly překvapující a inten-
zivní jednání s bankami v minulém roce přineslo ovoce. Město obdrželo 
´zajímavé úrokové sazby´ díky výbornému ratingu hospodaření a nízké 
zadluženosti,“ dodává Pavla Pólová, vedoucí fi nančního odboru. Obě 
nabídky nepožadovaly po městu žádné zajištění.

Celková částka, kterou Komerční banka městu poskytne, činí 
90.784.000 Kč s dobou splatnosti do deseti let. Na úrocích zaplatí téměř 
19 milionů 400 tisíc korun, úrok v nabídce je plovoucí, odvozen od sazby 
PRIBOR 3M. Město v zadávacím řízení požadovalo od uchazečů zpraco-
vat variantní nabídky se splatností 10 a 15 let. Hodnotící komise vybrala 
variantu se splatností 10 let, protože v době, kdy začne město tento úvěr 
splácet, nebude mít žádné jiné úvěrové závazky. Další důvod je ten, že 
se chce město ucházet o dotaci k úrokům v rámci programu ministerstva 
zemědělství, kde musí splnit podmínky splatnosti úvěru do deseti let. Pak 
je možné získat dotaci k úrokům až do výše čtyř procent. 

Informace týkající se rekonstrukce čistírny odpadních vod naleznete na: 
http://web.mestovm.cz/rada-a-zastupitelstvo/starosta/nejvetsi-investice-
schvalena.-mesto-bude-rekonstruovat-cistirnu-odpadnich-vod.html

V krásný slunný den si před 
šedesáti lety řekli své „ano“ Vlasta 
Kalinová a Josef Šnajdr. Paní Vlastě 
bylo tehdy 19 let, Josefu Šnajdrovi 
let 22. Společně přivedli na svět 
dvě děti, dále se mohou těšit se čtyř 
vnoučat a tří pravnoučat. 

„Aby nebyl čas na nedorozumění 
a hádky, posílejte manžela často na 
ryby,“ dává nám paní Šnajdrová 

Manželé Šnajdrovi oslavili
diamantovou svatbu

s úsměvem návod na spokojené 
manželství. „Nestává se často, že 
v našem městě někdo oslaví dia-
mantovou svatbu. Výročí šedesáti 
let manželství je hodné obdivu nás 
všech a oběma patří má upřímná 
gratulace,“ dodává starosta města 
František Bradáč, který společně se 
zástupkyní Spolku Ludmila přišel 
manželům pogratulovat. 

S příchodem jarních teplot mnoh-
dy souvisí i sesunutí sněhu ze střech 
domů. Můžeme s jistotou říci, že 
sněhu bylo letos více než v letech 
minulých a sesunutí představovalo 
v některých př ípadech nemalé 
nebezpečí. V případě, že jde pouze 
o sníh, co sklouzává ze střechy, je 
situace samozřejmě nebezpečná 
a bez sněžných zábran jí lze těžko 
zabránit. Z budovy radnice ve Vel-
kém Meziříčí s sebou však sníh a led 
bral i křidlice. A to jak ze strany uli-
ce Radnická, tak i na straně druhé. 

Ze střechy radnice
padala i střešní krytina

Ve chvíli, kdy došlo k prvním 
pádům ledu se střešní krytinou, 
byla místa bez prodlení zajištěna 
městskou policií, která v těchto 
prostorách umístila uzavírací 
bezpečnostní pás, aby bylo zame-
zeno vstupu kolemjdoucích. Nyní 
už je střecha opravena a další 
nebezpečí nehrozí. Ve chvíli pádu 
křidlic ze střechy nebyli naštěstí 
v místě lidé ani auta. Nikdo nebyl 
zraněn. 

Cena opravy se vyšplhala na 
dvacet tisíc korun. 

Květinový obchod ing. Miloše 
Floumy na velkomeziříčském ná-
městí prošel zkraje minulého týdne 
jarní proměnou. Stalo se tak během 
třídenního odborného semináře, 
který vedl zkušený slovenský fl o-
rista ing. Michal Haut, absolvent 
Zahradnické fakulty v Lednici 

Květinářství může být obchodem,
ale i výstavní síní

a majitel lukrativní prodejny kvě-
tin v Bratislavě. Ten se spolu s asi 
deseti účastníky školení, majiteli 
obchodu, jeho vedoucí a ostatními 
pracovníky, podělil o svoje poznat-
ky a zkušenosti s vytvořením a no-
vým uspořádáním květinářství. 

(Pokračování na straně 3.)

Nosným tématem jarní proměny květinářství Floumových byly svátky 
jara. U překrásných velikonočních dekorací objektiv zachycuje majitele 
prodejny Miloše Floumu (vpravo) a fl oristu Michala Hauta, pod jehož 
vedením byla změna realizována. Více fotek najdete na našich webových 
stránkách ve fotogalerii.                                                 Foto: Iva Horká

Houslista Ladislav Krevňák z Křižanova, člen několika hudebních sku-
pin, letos na jaře oslavuje kulaté jubileum – devadesáté narozeniny. A prá-
vě k těm dostal neobvyklý dárek od populárního zpěváka a vynikajícího 
kytaristy Romana Horkého. Frontman brněnské skupiny Kamelot pozval 
zdejšího oslavence do nahrávacího studia ve Zlíně, aby si okusil atmosféru 
natáčení jeho nového cédéčka ‚Ztracené písně Wabiho Ryvoly‘. Nezůstalo 
jenom u toho, být jako amatérský muzikant při tom, když profesionálové 
tvoří nový nosič, ale nestor velkomeziříčské country a trampské hudby si 
také s R. Horkým zahrál. „Chtěl jsem mu udělat radost, tak doufám, že se 
zadařilo,“ uvedl pro náš týdeník kapelník Kamelotů. Oslavence do Zlína 
doprovodil také jeho spoluhráč a kapelník skupiny Weget Jaroslav Pavlas. 
Studio Ivo Viktorína nechalo v pozvaných hostech velmi dobrý dojem, 
podle svých slov obdivovali profesionalitu zvukařů, kvalitní zázemí pro 
natáčení a velmi dobrou akustiku. 

Na novém Horkého cédéčku, které vyjde prvního září letošního roku, 
posluchači najdou devatenáct písniček od Wabiho J. Ryvoly ze šedesá-
tých a sedmdesátých let minulého století. Ty Roman Horký zaranžoval 
a nazpíval sice po svém, ale se snahou zachovat původní zvuk tehdejší 
skupiny bratří Ryvolů Hoboes. „Proto jsem kytarové party nahrál na 
Wabiho nástroj, který on používal třicet let,“ zdůraznil Horký a dodal, 
že tenhle hudební nosič natáčel s novou sestavou ‚Roman Horký a přáte-
lé‘. V ní se objevila zpěvačka Tiché dohody Blanka Šrůmová, Petr Surý 
z Druhé trávy a některé vokály si zazpíval Viktor Porkristl z Kamelotů. 
Stejná sestava pak doprovodí Horkého na turné od začátku září do konce 
letošního roku, které bude věnováno propagaci právě natočené desky. 
Souběžně ale bude koncertovat také stálá sestava Kamelotů.

Iva Horká

Houslista Ladislav Krevňák z Křižanova si zahrál s Romanem Horkým 
ve zlínském studiu.                                                     Foto: Jaroslav Pavlas

Roman Horký obdaroval Ladislava 
Krevňáka k jeho 90. narozeninám

Vykradl silo
Neznámý pachatel v době od 25. 2. 2010 do 4. 3. 2010 přestřihl oko 

ocelového řetězu zajišťující vstupní bránu oploceného pozemku sila v obci 
Černá. Vnikl na pozemek, kde přestřihl oko visacího zámku zajišťující 
vstupní vrata sila. Ze strojů uvnitř odcizil veškerou přístupnou elektroin-
stalaci v délce okolo 200 m, čímž poškozené společnosti způsobil škodu 
ve výši 4.000 korun. 

Řídil opilý
Dne 2. 3. 2010 byl kontrolován hlídkou OOP ČR Velké Meziříčí na 

ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí dvaačtyřicetiletý řidič. Provedenou 
dechovou zkouškou přístrojem mu byla naměřena hodnota 2,86 ‰ alko-
holu v dechu. Motorové vozidlo již řídit nemohl. Následně byl eskortován 
do PAZS Jihlava. 

Kradl v bývalé pekárně
Neznámý pachatel v době od 2. do 3. 3. 2010 rozbil skleněnou výplň 

u bočních vstupních dveří budovy bývalé pekárny v obci Měřín. Tímto 
otvorem následně vnikl do tohoto opuštěného objektu, který prohledal 
a odcizil zde volně odloženou přímočarou pilu značky Protool, šedé barvy, 
uložené v originálním kufříku, aku šroubovák značky Makita, zelené 
barvy, uložené v originálním kufříku a dále plastový kufřík s ručním 
nářadím. Celkově tedy neznámý pachatel způsobil škodu převyšující 
14.000 korun.

Vloupal se do školy
Neznámý pachatel v době od 26. 2. 2010 do 1. 3. 2010 provedl vloupání 

do budovy Základní školy v obci Moravec. Poškodil zámek u vchodo-
vých dveří a vnikl do budovy školy. Prohledal šatny, místnosti kuchyně, 
knihovnu. Z jednotlivých místností si odnášel drobnou fi nanční hotovost. 
Celková škoda je vyčíslena na 7.000 korun.

Odcizil pánské kolo
Neznámý pachatel v době od 28. 2. 2010 do 1. 3. 2010 v domě na ulici 

Generála Jaroše ve Velkém Meziříčí nezjištěným způsobem překonal 
vstupní dveře do domu. Následně poškodil vložku FAB u kolárny, kde jsou 
uskladněná jízdní kola a odcizil pánské jízdní kolo zn. Specialized FSR 
XC PRO červenobílé barvy, které bylo také zajištěno lankovým zámkem 
k druhému kolu. Ve stejné době tento pachatel prošel ve sklepě spojovací 
chodbou do sousedního domu. Stejným způsobem vnikl do kolárny, ale 
z místnosti nic neodcizil. Způsobená škoda převyšuje 45.000 korun. 

Jana Martincová, policejní tisková mluvčí

Našel tašku s doklady
Občan Velkého Meziříčí nahlásil nález tašky s věcmi při cestě na Faj-

tově kopci. Podle sdělení policejní mluvčí se v ní nacházely běžné osobní 
věci a doklady osoby, která byla okradena. Tedy určitě v ní nebylo několik 
desítek kreditních karet, jak uvedly některé neofi ciální zdroje. Věc byla 
předána místně příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR v Brně.  -ivh-

Novostavba záchranky 
v Bíteši již stojí

(Pokračování ze strany 1.) Výstavba výjezdového stanoviště ZZS ve 
Velké Bíteši je v souladu se schváleným plánem na rozšiřování sítě sta-
novišť ZZS v kraji Vysočina. Dosud jich v kraji funguje šestnáct. Během 
letošního roku pak vedle Velké Bíteše přibudou ještě stanoviště v Jemnici 
a v Přibyslavi. A tím plán nekončí, protože další tři nová se projektují. 
Mají vzniknout v Habrech, Polné a Kamenici nad Lipou. „Tato stanoviště 
zlepší časovou dostupnost přednemocniční neodkladné péče pro obyvatele 
dotčených regionů,“ dodala k tomu Vladislava Filová, ředitelka Zdravot-
nické záchranné služby kraje Vysočina.    Text a foto: Martina Strnadová

Policisté z obvodního oddělení 
Policie České republiky ve Žďáře 
nad Sázavou se z ulice Nádražní 
přestěhovali na uli-
ci Brněnská. Přes-
tože stále probíhají 
dokončovací práce 
v prostorech pro 
zázemí policistů, 
již je zprovozně-
na recepce, kde 
se strážci zákona 
budou občanům 
věnovat v novém 
a příjemnějším pro-
středí. Nové kon-
taktní místo tedy je 

na adrese Brněnská 717/23, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 974 282 500.     

-šmíd-

Stěhování obvodního oddělení policie

Okénko připravila Veronika Poulová, MěÚ VM
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Spisovatel Ivan Klíma se minulý 
týden setkal se čtenáři svých knih 
ve Velkém Meziříčí. Přední český 
prozaik, dramatik, publicista, ale 
i disident přijel na pozvání zdejšího 
farního sboru Českobratrské církve 
evangelické a velkomeziř íčské 
městské knihovny, aby osobně 
přečetl úryvky ze svého díla, po-
besedoval s lidmi a zodpověděl 
jejich otázky.

Literární setkání se spisovatelem 
a fi lozofem v knihovně uvedla její 
ředitelka Ivana Vaňková:

„Společně se zaposloucháme do 
hlasu Ivana Klímy. Jak asi pojal 
své autorské čtení? Poslechneme 
si i to, co veřejné uši zatím neměly 
šanci slyšet?“A vskutku i na to 
došlo. Ivan Klíma předeslal, že 
raději předčítá kratší celek než 
úryvek z románu. Ten totiž zůstane 
vždycky jenom úryvkem, který 
nepostihne podstatu. A proto zvo-
lil příspěvky různorodé. Sáhl po 
oddechovém fejetonu či povídce 
vážnější, úplně nové, již dosud ji 
nikdo z veřejnosti nezná, protože 
zatím nikde nevyšla. Autor ji napsal 
teprve před několika týdny. „Po-
slední dobou píšu stále raději jen 
krátké povídky. Podstatné lze totiž 
sdělit jen několika málo slovy a to 
ostatní kolem je zbytečná omáčka,“ 
podotkl k tomu.

Ve spisovatelově podání tak za-
zněly třeba Jak se dělá fi lm, povídka 
již z roku 1995, která však ze své 
aktuálnosti neztratila nic ani po 
těch patnácti letech. Následovalo 
kratičké zamyšlení o partnerské ne-
věře z cyklu Tři povídky o ptácích. 
V následujícím smutném příběhu 
se autor zcela vžil do role malého 
chlapce čekajícího na návrat své 
mámy.

Besedy se spisovatelem se po-
sléze ujal Pavel Janošík, jenž 
s nápadem večerů s hosty přišel. 
Po předchozích dvou povídáních 
s Petrou Dvořákovou a sociolož-
kou Jiřinou Šiklovou šlo o první 
večer ve spolupráci s městskou 
knihovnou. Pavel Janošík na úvod 
besedy připomněl poslední Klí-
movu knihu Moje šílené století 
a otázal se, v čem byla ta doba pro 
autora šílená. „Myslím si, že by 
bylo snazší napsat, v čem nebyla 
šílená,“ odpověděl Ivan Klíma. 
V knize totiž popsal svou vlastní 
zkušenost se dvěma totalitními 
režimy – nacistickým a komunis-
tickým. „A v podstatě jsem se snažil 

(Pokračování ze strany 1.) Sym-
bolický šek byl zástupcům DS pře-
dán ještě týž večer, kterým provázel 
ředitel Jupiter clubu Milan Dufek 
spolu s Jitkou Janatovou z DS. Dra-
žebním kladívkem pak klepal zpě-
vák a kytarista Jakub Smolík, který 
za všechny poděkoval dražitelům za 
peníze, které věnovali dětem. Smo-
lík kromě účasti na dražbě v průbě-
hu večera taktéž několikrát zazpíval 
a pozval přítomné na svůj koncert, 
jenž se uskuteční ve velkém sále 
Jupiter clubu 19. března letošního 
roku. O skvělou atmosféru se navíc 

Charitativní ples se konal již podesáté.
Dětem vynesl šedesát tisíc

Ivan Klíma přijel za čtenáři

odpovědět na otázku, jak je možné, 
že oba zločinné režimy uspěly 
v tom, že oklamaly tolik lidí, hlavně 
mladou generaci,“ dodal s tím, že 
kniha má určitou autobiografi ckou 
skladbu. Obsahuje spisovatelovo 
poznání života a světa té doby, 
které bylo občas mylné. Proto vždy 
následuje i dnešní autorův pohled. 
Moje šílené století bylo nejen 
oceněno, ale vedle toho se setkalo 
i s masovým ohlasem. Mnozí čte-
náři navrhovali, aby se kniha stala 
povinným doplňkem k výkladu 
dějin ve školách. A kterou svou 
knihu má Ivan Klíma nejraději? 
„V knize Láska a smetí mám ně-
které povedené pasáže, které jsem 
pak už nikdy nenapsal,“ odpověděl 
spisovatel.

Setkání se světoznámým auto-
rem, jenž, jak už to bývá, vystupuje 
velmi skromně a s pokorou, bylo 
poutavé i zábavné. Na co se tedy 
mohou zájemci těšit příště? „Mám 
tak trochu předjednaného ekonoma 
Tomáše Sedláčka, kterému také ne-
dávno vyšla nová kniha,“ prozradil 
Pavel Janošík.

Martina Strnadová

Květinářství může být obchodem, ale i výstavní síní
To se stalo nejenom prodejním místem, které slouží 

především k prodeji řezaných i hrnkových rostlin, ale 
také jakousi výstavní síní květin a dalších nabízených 
doplňků od keramiky počínaje po nejrůznější příbuzné 
dekorace konče. „Nutné je i vytvoření fl oristického 
ducha prodejny, který reaguje například na roční 
období či významné události,“ 
podotýká Michael Haut, „svo-
ji významnou roli při dekoraci 
vnitřního prostoru hraje mimo 
jiné také kombinace barev. 
Na to jsme se zaměřili i tady 
ve Velkém Meziříčí, kde jsme 
pozornost věnovali jak do-
minantní části obchodu, tak 
výloze. Aby zaujala pravidelné 
zákazníky, ale i ty náhodné, 
kolemjdoucí.“

Jelikož šlo o jarní promě-
nu, téma Velikonoc se přímo 
nabízelo. Proto se i výzdoba 
ve velkomeziříčském květi-
nářství nese převážně v tomto 
duchu. Příchozí při vstupu 
do prodejny zkrátka okouzlí, 
a tak člověk setrvá uvnitř 
déle, než když si přijde jenom 
tak koupit kytku. A o to ma-
jitelům obchodu šlo, aby se 
zákazníkovi dostalo i čehosi 
navíc, cítil se zde dobře a od-
nesl si také inspiraci pro svoje 
tvoření. „Vždycky jsem o takovém květinářství snil,“ 
přiznává Miloš Flouma, který pochází ze známého 
místního zahradnického rodu a vystudoval stejnou 

fakultu jako jeho slovenský kolega, „původně jsme 
chtěli změnu realizovat už před loňským adventem, 
ale M. Haut byl příliš zaneprázdněn, tak to vyšlo až 
teď,“ říká. Navíc poukazuje i na to, že prodejní plocha 
nového obchodu je několikanásobně větší než v tom 
v původním, který byl o pár kroků vedle. To s sebou 

nese i rozšíření sortimentu.
 I když ho proměna přišla 

na desítky tisíc korun, ne-
lituje. Naopak věří, že jeho 
iniciativu ocení i zákazníci. Ti 
si mohou kromě květin koupit 
i drtivou většinu vystavených 
výrobků. Jen málo dekorací je 
neprodejných, a to z důvodu 
jejich fi nanční i tvůrčí nároč-
nosti. Nelehké bylo též samot-
né uskutečnění projektu, a to 
především pro zaměstnance. 
„Velmi jim děkuji za pracovní 
nasazení a iniciativu, kterou 
této akci věnovali. Bylo toho 
přece jenom dost,“ dodává 
M. Flouma.

Projekt ‚Květinový obchod 
v praxi‘ podle sdělení Michala 
Hauta uvedl v život obchod-
ník z Moravské Třebové ve 
spolupráci se svým dodava-
telem, společností Vonekl. 
Stejnojmenný seminář se ko-
nal v naší republice doposud 

zatím jenom dvakrát, potřetí se představil právě ve 
Velkém Meziříčí.

Text a foto: Iva Horká (pi)

postarala i hudební skupina F-Box, 
posílená o sekci dechů, která tak 
čítala asi jedenáct muzikantů v čele 
s kapelníkem Leošem Fialou. Pří-
tomní ocenili i taneční vystoupení 
skupiny Kosatky ve stylu country 
i společném projektu s vozíčkáři 
dětského střediska, s kterým vy-
stoupí v dubnu v Táboře na soutěži 
country tanců v kategorii integrova-
ných tanců. Zaujalo i neotřelé mo-
derní vystoupení s gymnastickými 
prvky a deštníky březejcké skupiny 
Umbrella.

Iva Horká

Kraj připravuje 
rozdělení dalších 

dotací z Programu 
obnovy venkova 

Vysočiny
Dotace z krajského Progra-

mu obnovy venkova Vysočiny 
(POVV) bude letos přiznána cel-
kem 624 obcím do 1 500 obyvatel. 
Kraj Vysočina tak v rámci POVV 
rozdělí více než 68,5 milionů korun. 
Nejvíce žádostí obce tradičně poda-
ly na opravy místních komunikací 
(144), následují opravy obecních 
úřadů (72) a kulturních zařízení 
(71). Tyto tř i typy tvoř í téměř 
polovinu všech žádostí. „Obce ale 
budou za peníze z tohoto programu 
opravovat i školy, čekárny na za-
stávkách hromadné dopravy, hřbi-
tovy, hasičské zbrojnice, ale i třeba 
veřejné vodovody nebo kanalizace,“ 
dodal radní pro oblast regionálního 
rozvoje Martin Hyský.

Kraj přispívá na projekty u obcí 
nad 300 obyvatel až na polovinu 
nákladů, u menších obcí to může být 
až 60 procent. Letos kraj přispěje na 
jeden projekt částkou maximálně 
111 tis. Kč, což je o 23 tisíc méně 
než v loňském roce, ale stále se 
jedná o nezanedbatelnou částku 
v rozpočtech nejmenších sídel. 
Stejně jako v minulých letech dotaci 
získala každá obec, která předlo-
žila žádost v souladu se Zásadami 
POVV. Přehled schválených dotací 
bude po projednání v krajském 
zastupitelstvu zveřejněn na inter-
netových stránkách kraje www.
kr-vysocina.cz v sekci dokumenty 
odborů krajského úřadu/odbor re-
gionálního rozvoje/rozvoj a obnova 
venkova. „Pro kraj Vysočina je dů-
ležité i v době omezených fi nančních 
zdrojů, udržovat dotační politiku 
směrem k obcím. Jsme si vědomi, 
že celá řada obvyklých zdrojů tzv. 
vyschla, a o to více je naše stabilní 
podpora obcemi očekávána a vyhle-
dávána,“ konstatoval hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Výběr přidělených dotací v mi-
nulých letech:
Rok – obce s přidělenou dotací – 
celková rozdělená dotace (v mil. Kč)
2010 624 68,5
2009 620 81,1
2008 618 70,4
2007 611 70,9

U projektů se schválenou pod-
porou bude následně provedena 
příslušnou obcí s rozšířenou pů-
sobností tzv. kontrola připrave-
nosti akce a po kladném výsledku 
této kontroly bude se žadatelem 
podepsána smlouva o poskytnutí 
podpory a dotace bude následně 
převedena na účet obce.

POVV administruje krajský úřad 
od roku 2004. Od té doby kraj roz-
dělil téměř 0,5 mld. Kč.
Dušan Vichr, odbor regionálního 

rozvoje KrÚ kraje Vysočina

Ivan Klíma
Spisovatel se narodil 14. září 
1931 v Praze. Tři roky svého 
života strávil v koncentračním 
táboře Terezín, z nějž vyšel 
jako čtrnáctiletý. Vystudoval 
Filozofi ckou fakultu Univer-
zity Karlovy a poté psal mimo 
jiné do Lidových novin či 
Literárních listů. Roku 1969 
odjel hostovat coby profesor 
na Michiganskou univerzitu do 
Spojených států amerických. 
Po svém návratu o rok později 
byl u nás již zakázaným sami-
zdatovým autorem. Roku 2002 
obdržel Cenu Franze Kafky 
a letos v lednu i Cenu Karla 
Čapka. Jeho rozsáhlé a žánro-
vě pestré dílo zahrnuje prózu, 
dramata, reportáže, eseje, 
fejetony i knížky pro děti. 
Z mnohých lze jmenovat na-
příklad knihy Má veselá jitra, 
Láska a smetí, Nejvyšší stupeň 
důvěrnosti, Moje první lásky, 
Poslední stupeň důvěrnosti, 
Velký věk chce mít též velké 
mordy či Moje šílené století.

V lokalitě Na Výsluní
hodlá stavět i ústav v Jinošově

Městské pozemky pro výstavbu rodinných domů ve Velké Bíteši jsou 
rozebrány. Během uplynulých dvou let prodali Bítešští třináct parcel 
v lokalitě Na Výsluní, která propojuje ulice Jihlavskou a Rajhradskou. 
Mimoto je v místě ještě dalších pět parcel soukromých. Vybudování 
technické infrastruktury a komunikace Bítešské stálo asi 12 milionů ko-
run. Stavební pozemky o velikosti od 750 do 850 metrů čtverečních pak 
prodávali za minimální cenu 1 200 korun za metr čtvereční. „O které byl 
větší zájem, o ty se soutěžilo, takže cena se někde dostala i na 1 350 korun 
za metr čtvereční,“ podotýká velkobítešská místostarostka Alena Malá. 
Další zasíťované pozemky pro výstavbu rodinných domů zatím město 
nemá připravené.

„První dva veliké pozemky v této lokalitě hned u silnice na Jihlavské 
bere ústav sociální péče v Jinošově,“ dodává starosta Miroslav Báňa. Na 
nich by měly vyrůst dva rodinné domy pro klienty z Velké Bíteše a okolí, 
kteří jsou schopni se osamostatnit a zapojit se do života v běžné společ-
nosti.                                                                           Martina Strnadová

Dne 7. března uplyne 160 let od 
narození prvního československé-
ho prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka.

Narodil se jako syn kočího a ku-
chařky v Hodoníně. Na studia si 
vydělával sám doučováním méně 
zdatných studentů, ale přesto po 
gymnáziu vystudoval univerzitu 
ve Vídni. V letech 1878–82 zde 
působil jako docent, od roku 1882 
byl profesorem fi lozofi e na české 
univerzitě v Praze. Vedle vzdělání 
v oborech fi lozofi e, historie a so-
ciologie měl také dobré jazykové 
znalosti a byl autorem celé řady 
studií i vědeckých statí.

V roce 1886 zasáhl do sporů 
o pravost rukopisů Královédvorské-
ho a Zelenohorského, v letech 1899–
1900 se angažoval v tzv. Hilsneriádě, 
kde bojoval proti pověrám o židov-
ské rituální vraždě, kterou měl v Pol-

né spáchat Žid Leopold Hilsner.
V tomto období také vstoupil do 

politiky a několikrát byl poslancem 
vídeňského parlamentu. Během 
1. světové války žil v emigraci ve 
Francii, Anglii a USA, kde se mu 
podařilo získat podporu pro exis-
tenci samostatného státu Čechů 
a Slováků. Stál rovněž 
u zrodu českosloven-
ských zahraničních 
legií.

Dne 14. l istopa-
du 1918 byl v ne-
př ítomnosti zvolen 
prvním prezidentem 
ČSR a byl pak opa-
kovaně volen až do 
14. 12. 1935, kdy ze 
zdravotních důvodů 
odstoupil. Zákonem 
ze dne 21. 12. 1935 mu 
byl udělen titul prezi-

T. G. Masaryk – prezident Osvoboditel

Členové souboru Kosatky zatančili ve stylu country.     Foto: Iva Horká

Ivan Klíma ve velkomeziříčské knihovně.        Foto: Martina Strnadová

dent Osvoboditel. Zemřel 14. září 
1937 v Lánech.

Přestože od roku 1918 nebyl 
Masaryk členem žádné politické 
strany, svou přirozenou mravní 
autoritou si i nadále udržel výrazný 
vliv na veřejný život v Českosloven-
sku.                                        -ripp-

Foto: archiv Muzea VM
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají kaž-
dou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 

Velké Meziříčí
Bližší info: www.acvm.ic.cz ■ Kontakt: Mgr. František Kameník, 

e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Den D Medvídka Pú
aneb Plyšáci jedou do Honolulu
Dnes bude trochu legrace, i když…

Jedna moje kamarádka, které bude třicet, má Medvídka 
Pú. Její maminka, které je přes padesát, má Medvídka 

Pú, a jejich společný známý, tomu bude taky tak 
nějak, má také Medvídka Pú. Jeden medvídek 
je větší než druhý. Každý má nějaký obleček, 
čepičku, ponožky – podle počasí a ročního ob-

dobí. Medvídci nesmějí zůstat sami doma, a proto 
většinou cestují se svými majiteli. Tito tři medvídci 

viděli už mnoho zemí a určitě už mají hodně „naléta-
ných“ bonusových kilometrů. Bohužel, občas některý 

medvídek neprošel bezpečnostní kontrolou a místo v ka-
bině letadla skončil v zavazadlovém prostoru. A tam byla zima. Medvídek 
trpěl a majitel plakal a stýskalo se mu během dlouhého letu.

A já, když jsem to všechno slyšel, posmíval jsem se. Ale teď už vím, 
že asi neprávem. Neboť…

Neboť někteří investoři z pořadu České televize Den D se rozhodli, dát 
své fi nanční prostředky dvěma mladíkům, kteří hodlají otevřít cestovní 
kancelář (neřekli, jestli bude pojištěna pro případ krachu) pro plyšáky, 
panenky, loutky atd. I přesto, že jedna z investorek prohlásila, že je to 
největší pitomost, jakou kdy viděla, teď už nebude problém, aby nějaká 
hračka cestovala na dovolenou. Co více, je možné, že poletí někam sama, 
bez svého pána. Tam se udělá pár fotek, třeba pod pyramidou, a jede se 
zpátky. A majitel jásá radostí.

Vážení čtenáři jakékoliv ideové orientace, promiňte mi, ale to je 
moc. Můžu mít medvídka, krtka, hrocha nebo tučňáka. Mohu je „mít 
rád“, ale cestovka pro tyto bytosti se mi zdá hodně přehnaná. Jak se 
dnes tvrdí, máme postmodernismus a ten prostě „zná a přijme“ všech-
no. A proto „nezná“ nic. Abych to vysvětlil: dnešní doba nerozlišuje 
důležitost jednotlivých hodnot, což může vést k tomu, že se postaví 
„=“ mezi to, co vůbec nejde srovnávat.          P. Lukasz Szendzielorz

Přečtete si také: http://www.google.cz/, odkaz – plyšák Den D

Bohoslužby – sv. Mikuláš a Špitálek
Středa 10. 3.
 7.00 Špitálek – mše sv. za farníky a dobrodince o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 11. 3.
 7.00  Špitálek – mše sv. za Andělu Šeffl ovou,
 manžela a duše v očistci o. M. P.
14.00 Sv. Mikuláš – Pohřební mše sv.
 za zemřelého P. Jiřího Bílka.
18.00 Mše sv. za rodiče Oulehlovy, sestru Marii
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 12. 3.
8.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Žundálkovy,
 Šanderovy, zemřelé sourozence a vnuka o. M. P.
14.00–15.30 Špitálek – Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Špitálek – mše sv. pro mládež,
 za Antonína Malce, živou a zemřelou
 rodinu Malcovu a Práškovu a za duše v očistci o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 13. 3.
7.00 Špitálek – mše sv. za živou a zemřelou
 rodinu Neužilovu, rodiče, prarodiče,
 bratra, za Aloisii Coufalovou a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Kryštofovy
 a celou rodinu o. M. P.
9.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
4. neděle postní 14. 3.
7.30 Sv. Mikuláš – mše sv. za Oldřicha Šoba, 
 zemřelé rodiče a celou přízeň o. L. Sz.
9.00 Sv. Mikuláš – mše sv. za manžela Josefa
 Koloucha, rodiče Chylíkovy, sourozence,
 Marii Kolouchovou a duše v očistci o. M. P.
10.30 Sv. Mikuláš – mše sv. pro rodiče s dětmi, za
 zemřelého Josefa Marka, celou živou a zemřelou
 rodinu  Markovu, Peškovu a duše v očistci o. M. P.
17.00 Špitálek – Křížová cesta
18.00 Špitálek – mše sv. za Františka
 a Josefa Šoukalovy o. L. Sz.

Farní oznámení (vybráno)
Ve středu v 18.00 náboženství na faře. Dne 4. března zemřel P. Jiří Bílek, 
rodák z Velkého Meziříčí. Jeho pohřeb bude v kostele sv. Mikuláše ve 
čtvrtek 11. 3. 2010 ve 14 hodin.
Ve středu v 15.30 a v sobotu v 8.00 prosíme ženy i muže o pomoc při 
úklidu kostela. Na brigádu můžete přijít pomoct i během týdne. V pátek 
12. března 2010 v 17.30 na faře ve Velké Meziříčí bude přednáška P. 
Josefa Stuchlého, SJ na téma: Knězem pro vysokoškoláky. Všichni jste 
srdečně zváni. V pátek 12. března 2010 se jede na Nový Jeruzalém do 
Bystřice nad Pernštejnem. Autobus jede z Velkého Meziříčí od Domusu 
v 15.25. Děkujeme za pomoc pří opravě. Děkujeme dobrodincům za dary 
na opravu, které v tomto týdnu činily 46.000 Kč. Zaplať Pán Bůh. Ve 
sbírce na Svatopetrský haléř jste věnovali 36.500 Kč. 

Zdroj: www.dekanstvivm. horacko.com

Neděle 11. 4 – svátek Božího Milo-
srdenství: jarní pouť v Oslavici
Neděle 25. 4. – Na sv. Marka (25. 4.) 
pouť v Mostištích
Neděle 30. 5. Lavičky
30. 5. Velké Meziříčí u sv. Trojice 
(na Moráni)
Neděle 7. 6. – Sklené nad Oslavou
Neděle 13. 6. Radenice
Neděle 20. 6. – Velké Meziříčí 
u sv. Mikuláše
Neděle 27. 6. Dolní Radslavice
Neděle 4. 7. Petráveč
Pondělí 5. 7. Cyrilov
Neděle 18. 7. Vídeň
Neděle 25. 7. Lhotky

Rozpis poutí ve farnostech
Velké Meziříčí a Bory 2010

Neděle 1. 8. Kúsky
Neděle 1. 8. Oslavice
Neděle 8. 8. Rousměrov
Neděle 15. 8. Netín
Neděle 22. 8. Martinice
Neděle 29. 8. Dolní Bory
Úter ý 14. 9.  Velké Mezi ř íč í 
u sv. Kříže (Špitálek)
Neděle 26. 9. Hrbov
Neděle 7. 11. Horní Bory
Neděle 14. 11. Martinice
Neděle 26. 12. Vídeň – pouť sv. Ro-
diny

P. Lukasz Szendzielorz,
Farnost Velké Meziříčí, Bory,

a zástupci obcí

Zemřel P. Jiří Bílek
– rodák z Velkého Meziříčí

P. Jiří Bílek se narodil 22. dubna 1922 ve Velkém Meziříčí v domě na ulici Da-
limilova, dnešní Novosady (jejich dům byl později zbourán). Byl synem truh-
láře Bílka, který měl velký podíl na zhotovení nejstarší části farního betléma.

Na kněze byl vysvěcen v den slavnosti slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje 5. července 1948 v Brně a primici měl ve farním kostele sv. Mi-
kuláše ve Velkém Meziříčí. Působil nejprve jako kaplan v Moravském 
Krumlově a pak v Brně na Křenové, poté jako administrátor ve Veverské 
Bítýšce. Od roku 1958 do 1998 byl farářem v Brně-Zábrdovicích. Po 
zbourání jeho rodného domu dostal náhradní byt na Poštovní ulici, kam 
se nastěhoval 28. 10. 1998 a pak ve farnosti obětavě vypomáhal do roku 
2001. Tím pak ukončil veřejnou kněžskou službu, ale doma sloužil až do 
poslední chvíle. Zemřel 4. března 2010 v Charitním domově pro duchovní 
na Moravci. Se zesnulým otcem Jiřím Bílkem se rozloučíme ve čtvrtek 
11. března 2010 v kostele Sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí a poté ho dopro-
vodíme na místní hřbitov, kde bude očekávat své vzkříšení.   Josef Drlíček

Hlasujte v anketě
Zlatá jeřabina 2009

Až do 9. dubna 2010 můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina 2009 – 
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku. Anketa, kterou již šestým 
rokem tradičně vyhlašuje kraj Vysočina, si klade za cíl propagovat kul-
turní dění v našem regionu. Stejně jako v předešlých ročnících je i letos 
rozdělena do dvou kategorií – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. 
V jednotlivých kategoriích se o vaši přízeň uchází vždy 30 kulturních 
počinů a o tom, který projekt cenu získá, rozhodnete vy svými hlasy. 
Hlasovat v anketě mohou všichni obyvatelé České republiky, a to buď 
elektronicky nebo písemně.

Naše město je v letošním ročníku opět zastoupeno v obou vyhlašova-
ných kategoriích. Mezi kulturní aktivity se letos probojovaly oslavy 100 
let císařských manévrů u Velkého Meziříčí. Oslavy probíhaly o víkendu 
5. – 6. září 2009. Dvoudenní akce v sobě zahrnovala několik vojenských 
přehlídek, průvod vojska městem, návštěvu císaře Františka Josefa I., 
rekonstrukce bitvy v zámeckém parku, různá vystoupení a dobový trh 
na zámeckém nádvoří, kostýmované prohlídky zámku či tematicky za-
měřenou tradiční soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Součástí těchto 
oslav byla i výstava v Galerii synagoga Bylo nebylo aneb Jak Meziříčí 
manévry hostilo. Spoustu fotografi í z těchto akcí najdete na stránkách 
muzea www.muzeumvm.cz.

V kategorii Péče o kulturní dědictví se snaží získat ocenění obnova 
fasády velkomeziříčského zámku a obnova domu č. p. 357 (dům 
s podloubím na Horním městě).

První tři vítězné kulturní počiny v každé kategorii budou oceněny 
při slavnostním vyhlášení ankety, které se uskuteční 20. května 2010 
v Horáckém divadle Jihlava.

Z řad hlasujících budou vylosováni tři účastníci ankety, kteří získají 
publikace vydané s podporou grantového programu Edice Vysočiny 
včetně dárkového poukazu na divadelní představení v Horáckém divadle 
Jihlava pro sezonu 2010/2011 a současně jim bude nabídnuta možnost 
zúčastnit se slavnostního galavečera, v jehož rámci vystoupí vokální 
skupina VOXTET a další hosté.

Svůj hlas (každý má právo hlasovat pouze jedenkrát) můžete dát 
vždy jen jedné akci v každé kategorii. Elektronické hlasování probíhá 
na stránkách krajského úřadu. Podrobné informace jak hlasovat najdete 
právě na těchto stránkách.

Pokud se chcete ankety zúčastnit písemně, pak vyplňte hlasovací lístek, 
který byl uveřejněn v únorovém měsíčníku Kraj Vysočina. Pouze originál 
hlasovacího lístku bude započítán jako platný hlas. Tyto hlasovací lístky 
zasílejte na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památ-
kové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“.

Podpořte naše město a hlasujte v obou kategoriích!
Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí

Opravdu jsme nezapomně -
li a chodíme čím dál raději. Již 
předloni jsme začali v projektu 
„Komunikace se staršími občany“ 
navštěvovat Domov seniorů ve 
Velkém Meziříčí a snažili se po-
máhat již tak vytíženému personálu 
s rozptýlením klientů. Pod vedením 
sociálních pracovnic doplňujeme 
jejich program popř. se snažíme 
zpříjemnit čas ubytovaných, kteří 
jsou díky svému zdravotnímu 
stavu a věku odkázáni na pomoc 
druhých. I nevidomí se rádi do-
zví zprávy z tisku a poslechnou 
pohádku přečtenou právě u jejich 
lůžka. I další klienti se připojují 
a přicházejí (někdy i přijíždí na 
vozíku) na společenskou místnost, 
kde dle jejich přání hrajeme spole-
čenské hry bystřící paměť, postřeh 
a motoriku.

 Někdy nám senioř i vypráví 
o svém životě, koníčcích a zážit-
cích. Vzpomínají na své mládí 
a také se zajímají o osudy děvčat 
z výchovného ústavu. Moudrými 
slovy dokáží povzbudit i poradit 

Nezapomněli jsme na ně
(Spolupráce domova seniorů a Výchovného 

ústavu ve Velkém Meziříčí)
díky svým životním zkušenostem. 
Jsme rádi, že nám důvěřují a ne-
odsuzují.

 I přesto, že jsou někteří trvale 
upoutaní na lůžko, mají v sobě tolik 
vniřní síly a optimismu, že bychom 
se od nich mohli učit. Možná právě 
proto si tam naše děvčata uvědomují 
malichernosti „svých problémů“, 
hodnotu zdraví, vlastních rodin 
a přátel…

Máme dobrý pocit, když vidíme, 
jakou mají v domově radost, když 
jim děvčata mohou nabídnou cukro-
ví, které pro ně sama na odborném 
výcviku upekla. A když nám při 
loučení řeknou, že jsou rádi, že 
jsme přišli, strávili s nimi čas, tak 
víme, že nechodíme zbytečně. Rádi 
bychom v naší spolupráci s domo-
vem seniorů pokračovali a třeba jen 
malým dílem pomohli zaměstnan-
cům tohoto zařízení při tak náročné 
a obdivuhodné práci.

Hodně hezkých a slunečných 
dnů přejí všem děvčata

a zaměstnanci VÚ Velké Meziříčí

V neděli 28.února uspořádaly 
ženy z TJ Efekt Křižanov oddíl 
aerobic už poněkolikáté karneval 
pro děti. I letos se sešlo mnoho dětí, 
rodičů a prarodičů. Masky byly vel-
mi krásné a rozmanité, k vidění byli 
princezny, rytíři, námořníci, indiáni 
i nepřeberné množství zvířátek. Jak 
je již v Křižanově tradičně zvykem, 
v maskách přišli nejenom děti, ale 

Dětský karneval v Křižanově

i jejich rodiče a dokonce babičky, 
kterých je rok od roku stále více. 
Pro všechny byly připravené různé 
soutěže, bohatá tombola, občerst-
vení a také samozřejmě tanec za 
doprovodu hudby.

Odpoledne se velmi vydařilo a ni-
komu se nechtělo odcházet domů. 
Už se všichni těšíme na příští rok.

Text a foto: Dagmar Kolářová,
TJ Efekt Křižanov

Dopoledne
plné karnevalových masek

Nejenom prací je člověk živ. K životu patří také zábava.
Tak nějak to platí i pro děti. Se svými prvňáčky se nevěnujeme pouze 

učení, ale rády jsme pro ně připravily dopolední vyučování plné ma-
sek.

Třídy prvňáčků se proměnily ve třídy plné princezen, kouzelníků, ča-
rodějnic, rytířů a strašidel. Přišla bílá a černá paní, pirát, hasič, policista, 
zajíček, mušketýr, baletka, netopýři a další masky. Všem to náramně 
slušelo. Nejvíce se děti těšily na soutěže, které probíhaly v tělocvičně.
Bravurně zvládly slalom, při kterém balancovaly s neposedným míčkem 
na lžičce. Asi nejnáročnější disciplínou byla chůze na chůdách. Ale i tento 
úkol zvládly děti na jedničku.

A kdo vyhrál? To nebylo vůbec důležité. Nejdůležitější byla radost dětí. 
Na závěr jsme si ještě všichni „zatančili“ při pěkných písničkách.

Text a foto:
Za svoje prvňáčky p. učitelky ze ZŠ Školní Velké Meziříčí.

Českobratrská církev evangelická
● 11. 3.: 17 hodin – mládež
● 12. 3.: 18 hodin – biblická hodina (Křižanov)
● 14. 3.:  9 hodin – bohoslužby a výroční sborové shromáždění,
 14 hodin – biblická hodina (Jabloňov),
 16 hodin – biblická hodina (Jestřabí)
● 16. 3.: 18 hodin – biblická hodina (Vaneč)
Pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (Velké Mezi-
říčí, U Světlé 24). Bližší informace: www.velke-mezirici.evangnet.cz   -pj-



■  Konzumní brambor y 
Lolita – 4 Kč/kg – 25 kg, 
brambory na sázení Lolita – 
4 Kč/kg – 25 kg. P. Jurková, 
tel.: 733 193 270.

Koupím
■ Koupím kultivační pneu na 
Zetor 25 9/36. Tel.: 608 924 839.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile 
– čepice – blůzy – šněrovací boty, 
boty kombinované kůže a plátno – 
helmy a korkové, nože vysouvací 
– bajonety – dýky – pilotní boty 
a kombinézy – kukly – dále staré 
zbraně i vraky a díly – jakékoliv 
šavle – pušky – dýky – vyznamená-
ní a staré mince. Děkuji za zavolání 
kdykoliv, platba hotově, Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154.
■ Koupím motor WWW GOLF 
II 16 TD, pouze v dobrém stavu. 
Tel.: 605 299 907.
■ Koupím gramorádio Tesla 
1007A „Allegro“, Tesla 1002A 
„Maestro I“ nebo Tesla 1003A „Or-
chestr“, popř. jiné gramorádio Tesla 
z let 1958–1961 v dobrém stavu 
(s funkčním rádiem i gramofonem). 
Tel.: 720 167 481 (ve všední dny po 
15. hodině). Prosím nabídněte.
Nemovitosti

■ Prodám RD se zahradou ve 
Velkém Meziříčí na ulici Vr-
chovecká. Cena 1.150.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat.
Tel.: 777 628 982.

■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.

■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí, 3+1, v OV. Tel.: 732 570 375.

■ Koupím byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Prosím nabídněte. Tel.: 
777 956 476.
■ Koupím menší RD nebo sta-
vební pozemek ve starší zástavbě 
ve Velké Bíteši. Platba hotově. Tel.: 
737 931 500.
■ Prodám samostatně stojící RD 
3+1, 7 km od Velkého Meziříčí, 
velká zahrada, garáž, dílna. Cena 
1.500.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC spo-
lečné. Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, balkon, 
garáž, zahrádka. Tel.: 564 571 755, 
732 923 825.             (Pokr. str. 6.)
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

100% DESIGN
100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety

www.rolux.cz
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje bytu:
– o velikosti 1+1 č. 12 v domě č. 1242 na ulici Strmá č. 4, Velké 

Meziříčí. Byt je situován ve 4. nadzemním podlaží o půdorysné 
ploše 62,25 m2 bez vybavení zařizovacími předměty. Minimální 
nabídková cena 394.050 Kč.

Zájemcům bude po dohodě s Městskou správou bytů ve Velkém 
Meziříčí umožněna prohlídka předmětného bytu.
Nabídky v uzavřených obálkách s označením „Prodej bytu“ budou 
soustřeďovány do 31. 3. 2010 po dobu vyvěšení záměru prodeje bytu 
na úřední desce a předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.
Písemné nabídky přijímá JUDr. Karel Lancman, Městská správa 
bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 230

Administrativní
a ekonomický servis
– vedení účetnictví a daňové evi-

dence včetně daň. přiznání
– zprostředkování dotací pro 

občany i podnikatele
Nově ve V. Meziříčí – každou 
sobotu 9 – 11 hodin (prostory 
Studia Draha)
B. Hortová, 605 035 324
Bc. M. Hortová, 736 239 587
www.ucetnictviosova.webnode.cz

Skupina ANO  ve složení 
A. Novotný – heligonka, foukací 
harmonika, zpěv. A. Novotná – har-
monika, klávesy, zpěv, D. Novotná – 
housle, A. Novotná – housle, J. Sláma 
– kytara a baskytara, host bicí. Ozna-
mujeme změnu mob: 737 477 773. 
Hrajeme svatby, rodinné i jiné akce.

Intenzivní víkendová konverzace angličtiny 
s americkým rodilým mluvčím 
 Termín 1: 20.–21. března 2010 10× 90 min.
 Termín 2: 27.–28. března 2010 10× 90 min.
 Zaváděcí cena: 1700 Kč/os/víkend
Cena je platná pouze při max. obsazení tj. 6 osob.
Příjem závazné přihlášky vč. platby do 12. března 2010

Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108

nabízí volné kapacity v

Lakujeme předměty až do velikosti 1500×800×3000 mm
Maximální hmotnost dílu 75 kg

V odstínech stupnice RAL
Předúprava materiálu fosfátováním

Krátké dodací lhůty, příznivé ceny
Příjem zakázek v pracovní době od 6 do 14 hodin

Telefon: 566 521 531; fax: 566 521 750
Lakovna je certifi kována ISO 9001:2009 a ISO 14000:2005

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu

spolupracovníka na pozici:

Požadujeme:
 vyučení v oboru nástrojař, strojní zámečník nebo v jiném ٭
příbuzném strojním oboru ٭ praxe v oboru podmínkou ٭ 
manuální zručnost, přesnost ٭ schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
 zajištění plynulého ٭ opravy a údržba forem a nástrojů ٭

toku výroby ٭ provádění záznamů

Nabízíme:
 násobek mzdy ročně 1,5 ٭ velmi dobré platové podmínky ٭
navíc, podíl na ekonomických výsledcích fi rmy 6 ٭ týdnů 
dovolené ٭ příspěvek na stravování ٭ další zam. výhody 

(masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 30 Velké Meziříčí

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Právníka odboru výstavby
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, zástup za MD a RD.

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

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

● vysokoškolské vzdělání v oboru práva,
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

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

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 15. 3. 2010 do 
12 hodin na adrese:

Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka ing. Stanislava Rosy

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

Nově otevřená prodejna

květiny, dárky v domě 
zdraví ve Velkém Meziříčí

Po–Čt: 7.30–14.00
Pá: 7.30–12.00

Tel.: 728 434 257

Těšíme se na vaši návštěvu

Provedeme

Nově
prodej zahradních traktorů, příslušenství, zaváděcí ceny

Akce:
jarní slevy na polykarbonátové desky, skleníky

Jihlavská 2134 (naproti Jestřabci)
Tel.: 739 435 941

Objednáváme slepičky
stáří okolo 17 týdnů,
prodej 3. dubna 2010 od 13.00. 
A. Novotný, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728, 566 523 772

* Prodej, montáž a servis chladící 
a klimatizační techniky

* Plnění autoklimatizací
* PRODEJ DOMÁCÍCH

ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
chladničky, mrazničky, sporáky, 
pračky, vysavače, roboty, varné 
konvice…

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

Prodám
■  Pultov ý mrazák Zanussi 
250 l, ještě v záruce 6 měsíců. 
Cena dohodou. Tel.: 606 942 594, 
602 231 118.
■ Ocelové disky 4 ks, Škoda Octa-
vie, obuté Dunlop 205×60×15, letní 
vzorek 3 mm. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
603 780 962.
■ Levně dívčí oblečení takřka 
nenošené, vel. 104-116, sedátko na 
kolo zn. Kettler. Tel.: 776 285 724.
■ Na Fiat Tipo letní pneu, 165/65 
14R, 5 ks, na discích, všechny za 
2.000 Kč. Autobaterii 12 V, 55 Ah, 
stáří 3 měsíce, 1.000 Kč. Tel. po 17. 
hodině 737 559 156.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Š Fabii, r. v. 2000, najeto 153 000, 
servisní knížka, tažné zařízení, tm. 
zelená, letní + zimní pneu na dis., 
nová aku, rozvody + řemen, náplně. 
Cena 77.000 Kč. Tel.: 733 767 488.
■ Televizor Nokia 100 Hz, úhlo-
příčka 68 cm, 2.000 Kč; satelitní 
komplet analog z pozicionerem + 
parabola 120 cm a pohonem Nokia, 
1.000 Kč. Kuchyňskou linku v pěk-
ném stavu, 185 cm a 130 cm, cena 
dohodou. Čtyřplotýnkový skloke-
ramický sporák s horkovzdušnou 
troubou, cena 2.000 Kč. Lednice 
s mrazákem – Calex, v. 166 cm, 
cena 3.000 Kč. Čtyřdílnou obývací 
stěnu, 2 roky stáří, šířka 360 cm, 
v. 209 cm, cena 5.000 Kč. Jídelní 
stůl rozkládací tmavý + 6 židlí, 
zánovní, stáří 2 roky, cena dohodou. 
Tel.: 606 157 522.
■ Originál střešní nosiče na Seat 
Toledo, m. r. 1999–2004, nebo Leon 
m. r. 2000-2005. Tel.: 602 421 418.
■ Plynový sporák ve výbor-
ném stavu, cena dohodou. Tel.: 
732 290 683.
■ Ponny – kobylku, stáří 2,5 roku, 
obsednutá, sedlo a postroj. Cena 
dohodou. Tel.: 777 677 039.
■ Šestiplátový sporák na tuhá 
pal iva ,  cena dohodou.  Tel .: 
731 271 047.
■ Sazenice smrku, cca 1 000 ks, 
5 Kč/ks. Tel.: 731 375 904.
■ Starší pianino zn. Petrof. Cena 
dohodou. Tel.: 608 940 636.
■ Lištovou sekačku , značka 
M-M-4-021, šíře lišty 70 cm, cena 
dohodou. Tel.: 721 610 388.
■ Favorit 136 na náhradní díly. Mo-
tor 60 tis. km. Tel.: 725 085 180.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali – 
Marabel – Adéla. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Mrazák zásuvkový Calex 130 l, 
velmi zachovalý, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 608 929 186.
■ Volkswagen Bora, vínová meta-
líza, nová karoserie, LPG 1.6, r. v. 
1999. Tel.: 739 600 040.
■ Zachovalou autosedačku zn. 
Patron, od 0 do 13 kg. Cena 900 Kč. 
Tel.: 739 270 486.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:
vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

Zubní pohotovost
13. 3. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí, tel.: 566 524 275
14. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 642 545
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 12 
hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesunuta do Úrazové ne-
mocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, tel.: 545 538 421 (ve všední 
dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
dne 10. a 11. 3. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM – Mostiště, celá obec Mos-
tiště (napájená z trafostanic s energetickým názvem KOREA a OBEC).

-e.on-

Tel.: 606 157 522



Různé

■ Nabízím úklid sněhu ze 
střech. Tel.: 774 072 862.

■ Hledám paní na pravidelné hlí-
dání dětí a výpomoc v domácnosti. 
Tel.: 724 306 760.
■ Hledám doučování přírodopisu 
k SZZ na VŠ. VM a okolí. Tel.: 
723 745 756, dvoraja@seznam.cz.
■ Rozvedený, 47, sportovní typ 
172/80m hledá teplou náruč ženy 
pro něžný vztah. Tel.: 736 111 315.
Daruji

■  Š t ě ň a t a  k ř í ž e n -
ců menšího vzrůstu. Tel.: 
732 910 106 648.
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(Pokračování ze strany 5.) 
Pronájem 
■ Pronajmu zařízený třípoko-
jový byt na ul. Poštovní ve Vel. 
Meziříčí. Tel.: 777 177 635.

■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, 
balkon, garáž, zahrádka. Tel.: 
564 571 755, 732 923 825.
■  Pronajmu by t 3+1  s  ga-
ráží ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
777 199 556.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 608 642 938.
■  H l e d á m pr o n áje m g a r -
sonky 1+kk, 1+1 nebo 2+1 do 
5.500 Kč/měsíc, včetně služeb, k na-
stěhování duben – květen. Spěchá, 
vážný zájem. Tel.: 777 656 337.
■ Pronajmu prodejnu ve středu 
města. Tel.: 732 988 285.

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

Program:
Pondělí 29. března 2010
škrabané kraslice (pí Suchánková – Borkovany) 
pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti DS Bře-
zejc)
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí Hauserová, 
pí Banasová – Jaroměřice), zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel a služeb 
VM), výstava prací
Úterý 30. března 2010
škrabané kraslice (pí Suchánková – Borkovany) 
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí Hauserová, 
pí Banasová – Jaroměřice)
pletení pomlázek, pleskačů, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková, pí Horká 
a klienti DS Březejc)
zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel a služeb VM), zdobení velikonoč-
ních perníčků (pí Marková)
14 – 17 hodin velikonoční tvoření (SEV Ostrůvek), výstava prací
Středa 31. března 2010
pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti DS Březejc) 
zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel a služeb VM)
14 – 17 hodin velikonoční tvoření (SEV Ostrůvek), výstava prací
Velikonoční dekorace, možnost zakoupení výrobků. 
Své práce vystavují:
Drátkování pí Hodáňová, Delfi n – VM, Dětské středisko Březejc, Domov 
pro seniory VM, Dům dětí a mládeže VM, HŠ Světlá a OA VM, MŠ a ZŠ 
Mostiště, MŠ Nad Plovárnou VM, MŠ Čechova VM, Nesa – Denní sta-
cionář VM, pí. Marková, Pavlína Pospíšilová – Martinice, SEV Ostrůvek 
VM, SŠ řemesel a služeb VM, ZŠ Oslavice – školní družina, děti ze školní 
družiny ZŠ Sokolovská VM, ZŠ Tasov, ZŠ a SŠ Březejc, Tvořivé a relaxační 
centrum Otevřené srdce Oslavice, školní družina Velká Bíteš, Základní 
škola a Praktická škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci 
II. stupně p. u. Štěrbové, p. Mastná, členky ČSŽ a jejich příznivci
Vstupné dobrovolné!!!
Pondělí 29. – středa 31. března 2010
* velký sál Jupiter clubu * 10 – 18 hodin

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi
Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz
Dětská burza 2010
Začínáme přijímat věci na jarní burzu. Noste, prosíme, jen jarní a letní boty 
a oblečení. Větší věci (kočárky, autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky 
s vaším jménem a telefonním číslem vyvěsíme na nástěnku. Oblečení 
přineste označené cenou – nejlépe s lepicím štítkem a špendlíkem!
Příjem věcí k prodeji: 6. 4.: 9.00–14.00; 7. 4.: 9.00–14.00; 8. 4.: 9.00–12.00, 
15.00–18.00
Prodej: 12. 4.: 14.00–18.00; 13. 4.: 9.00–14.00; 14. 4.: 9.00–14.00; 15. 4.: 
9.00–12.00, 15.00–18.00
Výdej věcí zpět: 21. 4.: 9.00 – 12.00, 15.00 – 17.00; 22. 4.: 9.00 – 12.00, 
15.00 – 17.00
Pravidla prodeje se dozvíte na telefonních číslech 732 126 905, 
777 183 388. 
Jedeme na výlet, pojeďte s námi –
v sobotu 24. 4. 2010 se uskuteční zájezd na
Flóru Olomouc – Jarní zahradnické trhy
Odjezd autobusu v 6 hodin od Penny u autobusového nádraží
Návrat v pozdních odpoledních hodinách.
Informace na tel. čísle 777 183 388

V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj strukturovaný životopis včetně 
průvodního dopisu na e-mailovou adresu: lenka.krenkova@becker-acroma.cz.

Becker Acroma spol. s r. o., dceřiná společnost švédské fi rmy zabývající 
se průmyslovou povrchovou úpravou dřeva se sídlem ve Velkém Meziříčí 
hledá pro svůj tým kolegu/kolegyni na pozici:

HLAVNÍ ÚČETNÍ S AJ
Náplň práce: 
● řízení oddělení fi nanční účtárny
● vedení podvojného účetnictví – me-

todicky
● zodpovědnost za účetnictví
● zodpovědnost za DPH, DPPO, další 

daně
● zpracování podkladů pro audit
● zpracování účetní závěrky
● daňová problematika
Požadujeme: 
● SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
● praktické zkušenosti v oblasti účetnictví 

a daní min. 3 roky

● velmi dobrá znalost účetní a daňové 
problematiky dle české legislativy

● komunikativní znalost anglického 
jazyka

● zodpovědnost, fl exibilita, loajalita
● zkušenosti z obdobné pozice výho-

dou
Nabízíme:
● zázemí stabilní společnosti
● fi nanční ohodnocení dle zkušeností 

a praxe kandidáta
● jazykové kurzy a odborná školení
● 5 týdnů dovolené
● příspěvek na stravování

Velikonoce u nás
Přijďte a společně strávíte pěkné nedělní odpoledne v Dobré Vodě.
Prodej nejrůznějších originálů s velikonoční tematikou.
Tvořivá dílna pro malé i velké, dětský hrací koutek, občerstvení.
Neděle, 21. března 2010 v kulturním domě Dobrá Voda od 13 
do 19 hodin.

V neděli jede autobus (spoj pro návštěvy do nemocnice Nové Měs-
to), odj. z VM – autobus. nádr. 11.55, u Floumových cca 12.05, zpět 
z Dobré Vody 17.01, VM 17.18, cena 16 Kč. 

Korek
Korek jako materiál má životnost relativně neomezenou, jelikož časem 

nedegraduje ani nemění své vlastnosti. Vliv na časový horizont životnosti 
má především povrchová úprava. Kvalitní laky dokážou ochránit povrch 

až sedm let za běžného provozu. 
Ale opět tento údaj nemůžeme brát 
striktně.

Korkové podlahoviny patří do 
skupiny podlahovin z přírodních 
materiálů. Korek má však řadu 
výjimečných vlastností, jako napří-
klad pružnost, tepelný a kročejový 
komfort, přírodní charakter, vy-
sokou životnost, snadnou údržbu 
atd., což řadí korkové podlahy mezi 
perspektivní přírodní podlahoviny 
budoucnosti. Postupným vývojem 
společnosti a nových obchodních 
zákonitostí došlo samozřejmě 
k selekci prodeje korkových pod-

lahovin a na nabídku se orientují především specializované interiérové 
a podlahářské fi rmy, které navazují na velkoobchody a dovozce. Nej-
větší část dovozu korkových podlahovin do České republiky pochází 
z Portugalska, které je největším světovým producentem a zároveň 
i gigantem v pěstování a zpracovaní korku jako základní vstupní su-
roviny korkařského průmyslu. V současné době vývoj produkce kor-
kových podlahovin kopíruje světový trend – plovoucí podlahy. Na 
trhu jsou korkové plovoucí podlahy se zámkovým spojem, které se 
kvalitou a cenou přizpůsobují poptávce, v současné době je velký výběr 
barevného provedení korkových plovoucích podlah – veškeré novinky 
v barevného provedení naleznete v prodejně Buffalo na Radnické 6, 
vedle hotelu Pod zámkem a sami si vytvoříte představu o bydlení.      -pi-

Obecní úřad Dolní Libochová
nabízí k pronájmu

Zájemci, hlaste se písemně do 31. 3. 2010 na adresu
Obec Dolní Libochová, Dolní Libochová 30, 592 53 Strážek.

Informace na tel.: 739 463 343.

Předsezónní SERVIS sekaček, křovinořezů
● seřízení stroje
● nabroušení nože
● výměna oleje a fi tru

ES – TRADING, s. r. o.
Karlov 2098, Velké Meziříčí 
(u ben. pumpy Slovnaft, směr Brno) 
Tel.: 776 115 776, 566 523 935
info@estrading.cz

Platnost akce do 30. 4. 2010

Cena: 290 Kč

Info na tel.: 602 432 181.

Telefonní
číslo inzerce 566 782 009

Kdo bude jedenáctou
Vesnicí roku na Vysočině?

Vysočina opět po roce hledá 
další vesnici roku. Až do 30. dubna 
se mohou přihlásit obce, které se 
umí prosadit a rozvíjet ve všech 
oblastech veřejného života. V loň-
ském roce se do soutěže přihlásilo 
na Vysočině 30 obcí. Vysočina je 
krajem, který neskrývá vesnický 
charakter a soutěživost. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
společně s partnery vyhlásilo již 
16. ročník soutěže Vesnice roku. 
Soutěže se mohou účastnit všechny 
obce vesnického charakteru, které 
mají zpracován vlastní Program 
obnovy vesnice a podají přihlášku 
do soutěže. 

Cílem soutěže Vesnice roku je 
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, 
jejich představitelů a občanů, kteří 
se snaží nejen zvelebovat svůj do-
mov, ale rozvíjejí i místní tradice 
a zapojují se do společenského 
života v obci.

„Celostátní vítěz vybraný z kraj-
ských vítězů může od ministerstva 
pro místní rozvoj čerpat dotaci 
z Programu obnovy venkova do 
výše dvou milionů korun. V pořadí 
druhá oceněná obec smí požádat 

až o 1,9 milionu korun, třetí obec 
o 1,8 milionu korun a další krajští 
vítězové o 1 milion korun. Ostatní 
obce, oceněné modrou, zelenou nebo 
bílou stuhou, mohou čerpat maximál-
ně 600 tisíc korun,“ popsal fi nanční 
výhody soutěže radní pro oblast 
regionálního rozvoje Martin Hyský.

Vítěz krajského kola na Vy-
sočině navíc získává od kraje 
Vysočina titul Vesnice Vysočiny, 
který sebou nese i fi nanční benefi t 
v podobě stotisícového daru. I pro 
ostatní oceněné obce kraj pamatuje 
s finanční odměnou, stejně jako 
v minulých letech. 

Titulem Vesnice Vysočiny se do-
sud pyšní obce Pikárec, Studenec, 
Mladoňovice, Jakubov u Morav-
ských Budějovic, Vilémov, Častrov, 
Dukovany, Radostín, Libice nad 
Doubravou, poslední titul získala 
loni obec Hluboké.

Podmínky účasti v soutěži i při-
hlášky jsou k dohledání na webo-
vých stránkách této soutěže http://
www.vesniceroku.cz/podminky-
souteze-2010.
Dušan Vichr, odbor regionálního 

rozvoje KrÚ kraje Vysočina

Black & White
Dne 26. února roku 2010 se uskutečnil, jako již tradičně, na Hotelové 

škole Světlá a OA ve Velkém Meziříčí raut 3. ročníku.
Raut 3. C, který se nesl v duchu slavnostním, s hlavní myšlenkou kom-

binací barev bílé a černé, se dle mého názoru velice povedl. Celý týden 
příprav, který obnášel vypětí všech sil a zkušeností, se nakonec vyplatil. 
Slovy se nedá popsat, co za radosti, ale i strasti studenti snášeli. Jejich 
vůle a odhodlání však přispěly ke zdárnému konci a hlavně k hladkému 
průběhu rautu. A oceněním pro ně byly obdivné pohledy nejen studentů 
a pedagogů, ale hlavně rodičů a příbuzných, v jejichž očích se dala vyčíst 
radost, nadšení, ale i velká pýcha na své potomky. Na to, co dokázali 
společnými silami.

Z celého srdce bych teď chtěl za celou třídu 3. C ještě jednou poděkovat 
všem za umožnění prokázání našich schopností, a to nejen našim rodičům, 
ale i pedagogům, dále vedoucí kuchyně paní Doležalové a odbornému do-
hledu na poli obsluhy paní Chaloupkové, bez kterých bychom nikdy tohle 
všechno nedokázali. Velký dík však patří také našim rodičům, kteří nás 
v našem studiu velmi podporují a společně s námi se radují z našich úspě-
chů. Odměnou všem pak byly výtečné pokrmy, skvělá vína, 2 druhy piva 
a nespočet drinků na baru. Nejdůležitější však byla skvělá atmosféra umoc-
něná vybranou společností, která dotvořila slavnostní ráz našeho rautu.

Osobně bych pak chtěl poděkovat také všem studentům 3. C za jejich 
píli, nadšení, zapálení pro věc a hlavně profesionální přístup k zadaným 
úkolům. 

Díky tomuto rautu jsme dokázali, co v nás opravdu je, co jsme se nau-
čili za tři roky pilné práce a studií na jedné z nejlepších hotelových škol 
v České republice.                                   Za třídu 3. C Tomáš Ventruba

Již potřetí uspořádal SDH Hrbov 
– Svařenov karneval pro děti. Konal 
se v neděli 7. 3. 2010 od 13.30 hodin 
v KD Hrbov. Navštívilo jej odha-
dem 30 dětí. Ty se mohly zúčastnit 
šesti soutěží nebo si o přestávkách 
zatancovat. Soutěžní porota navíc 
vybrala z přítomných masek 3 nej-
lepší. Součástí programu 
byla také dvě 
vystoupe-
ní taneční 
skupiny 
Kosatky 
z Velké-
ho Me-
ziříčí. 

Na závěr obdarovaly organizátorky 
děti připravenými balíčky, které 
ukrývaly například frkačky, perníč-
ky a další překvapení. Odpoledne 
moderovala Kateřina Klimešová, 
bavit děti jí pomáhali klauni Len-
ka Havlíčková, Anna Pospíšilová 

a Iveta Řezníčková. Ozvučení 
zajistil Jan Kieč. Fotogra-

fi e jsou dostupné na 
stránkách www.

hr bov-sva renov.
czweb.org.

Text a foto: 
Tomáš 

Niessner 

Masky soutěžily v Hrbově

Zdenky Vorlové 21,
Velké Meziříčí 
Telefon: 604 103 997
www.squashvm.cz

Posezení na baru v příjemném prostředí
Squash – 2 plně klimatizované kurty
Kardiocentrum – kardiotrenažéry AMT,EFX

Radnická 6,
Velké Meziříčí

Telefon: 566 520 399, 604 245 017
www.buffalovm.cz
Interiérové dveře – Akce na vybrané dekory
Podlahy: PVC, laminát, vinyl, dřevěná třívrstvá, 
korkové barvené plovoucí…
Schodiště včetně zábradlí – kov, sklo, dřevo…



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
16. 3. přednáška Borské minerály prof. Staněk
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER CLUB BŘEZEN DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Život je potřeba žít naplno a 
nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

◄ Foto: www.osobnosti.cz

Prodej vstupenek na tele-
fonních číslech 566 782 004, 
566 782 001 nebo na progra-
movém oddělení JC. Změna 
programu vyhrazena!

Komické d rama pě t i  žen 
(z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život 
jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela 
Zbytovská, Nikola Zbytov-
ská, Michal Bumbálek/Pavel 
Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co je to 

divadlo. Fabrika na vzrušení 
– takto vidí milované divadlo 
protřelý inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, 
Ladislav Mrkvička/Vladi-
mír Kratina, David Matá-
sek, Kateřina Hrachovcová-
Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 20. března 2010 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005,
program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpoz-
ději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínka

Poděkování

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 23. března 2010
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu vystoupení travesty skupiny

Rezervace a prodej vstupenek probíhá na programovém oddělení Jupiter clubu,
tel. 566 782 004, 566 782 005.                                                              -prog-

s názvem

Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

◄ Foto:
www.divadlomalehry.cz

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí 

Jiří Balda – Emanuel Brožík

Hudbu složil Rudolf Piskáček.
13. března 2010 v 18 hodin,

velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.

Foto: 
www.divadlomalehry.cz

min. 28 hodin výuky, lektor: Jana Dušková. 
Cílem kurzu je seznámení s pomůckami (speciální pravítko, řeza-
cí podložka a rotační řezák – pomůcky nezbytné ke strojovému 
šití) při výrobě vlastního výrobku – základová deka o rozměrech 
80 × 110 cm, složená ze 6 různých bloků. 
Na kurzu si bude možné zakoupit všechny potřebné pomůcky pro 
patchwork, bavlněné látky, quiltovací nitě. Zájemci hlaste se na tel. 
čísle: 566 782 004, 566 782 005, 566 782 006.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá od 15. 3. 2010 od 17 do 
20 hodin, a pak každé pondělí v uč. č. 19

pro začátečnice,
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 1. dubna 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.
Vstupné: 35 Kč.

Středa 10. v 18 hodin
PRINCEZNA ŽABÁK
Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného 
žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou se ožení a pak 
spolu žijí šťastně až do smrti. Ve fi lmu Princezna a žabák k polibku mezi 
princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je 
pouze první z celé řády překvapení, kterými tato třaskavá směs rozver-
ného humoru, napětí, hudby a citu oplývá. Láska si ale nakonec vždycky 
cestu najde – ať už mezi princem a princeznou… nebo mezi žabákem 
a žábou… či mezi svatojánkem a jeho milou. Film Princezna a žabák je 
návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci. Objevuje 
se v něm nejnovější z dlouhého zástupu princezen, které studio Disney 
stvořilo, a jde o jeho první pohádku, která se odehrává v Americe, v taju-
plných mokřadech Louisiany. Režie R. Clements, J. Musker. Animovaný 
rodinný fi lm USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 91 minut
Pátek 12., sobota 13. v 19.30 hodin
VYFIČ!
Bliss má ráda rock a její život v americkém maloměstě kdesi v Texasu stojí 
za dvě věci. Matka jí nutí do příšerných soutěží krásy, na nichž si načan-
čané slečinky nepřejí nic než světový mír, uhihňaný spolužačky jsou na 
pěst a brigáda servírky taky není nic moc. Jednou však s kámoškou narazí 
v sousedním městě na drsný závody na kolečkových bruslích a její život se 
rozjede na plný obrátky… Teenagerovská komedie s talentovanou mladou 
hvězdou Ellen Page a se slavnou Drew Barrymore. Režie D. Barrymoreová. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 111 minut
Úterý 16. v 19.30 hodin
LÍTÁM V TOM
Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích.
Životní cíl Ryana Binghama asi většině z vás bude připadat směšný. Chtěl 
by nalétat 10 miliónů leteckých mil a díky tomu vstoupit do elitní společ-
nosti několika málo vyvolených. Pravděpodobnost splnění téhle „mission 
impossible“ je velmi vysoká, protože Ryan prakticky žije v letadle. Jako 
zaměstnanec společnosti, která se zabývá podnikovou optimalizací (profe-
sionální vyhazovač z práce), nepřetržitě létá po Spojených státech a snižuje 
stavy ve fi rmách, jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby své lidi pro-
pustili sami. Nomádský život Ryanovi naprosto vyhovuje. Jeho vlastní byt 
je méně útulný než libovolný hotelový pokoj, rodina s ním už dávno přestala 
počítat a všechno, co má, se vejde do jediného kufru, který ovšem musí spl-
ňovat kritéria pro příruční zavazadlo. Na letištích se navíc dají potkat dost 
zajímaví lidé, jako například příležitostná spolucestující podobného ražení, 
ochotná mít vztah „když to letové řády dovolí“. Žádný strom ale neroste 
až do nebe a Ryanovo ohrožení má podobu mladé ambiciózní kolegyně, 
která v rámci úspor vymyslela propouštění lidí online. To by znamenalo, 
že se Ryan snese z nebes zpátky na zem a ztratí tak všechno, na čem mu 
záleželo. Režie J. Reitman. V hlavní roli G. Clooney, V. Farmigaová. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut
Čtvrtek 18. v 19 hodin
Filmový klub
NEDODRŽENÝ SLIB
Drama skutečného osudu slovenského Žida Martina Fried-
manna za druhé světové války. Talentovaný fotbalista z roz-
větvené rodiny si zpočátku neuvědomuje blížící se nacistické nebezpečí 
a dobrovolně se vydává do pracovního tábora v Seredi, kde mu kamarád 
Fred zařídil místo ve fotbalovém týmu. Další cesta zavede Martina také 
do plicního sanatoria, do kláštera i k partyzánům, své židovství na mnoha 
z těchto míst musí zapírat. Snímek předkládá příběh mladého muže, který 
unikl smrti ne díky svému hrdinství, ale díky štěstí a fotbalovému talen-
tu. Epizodická struktura fi lmu zachycuje všechny významné mezníky 
Martinova válečného období a soustředí se zejména na základní linii jeho 
touhy po přežití… Dnes žije v L.A. v USA pod jménem Martin Petrášek 
a hlásí se ke slovenským kořenům. Proč a jak k tomuto jménu přišel a proč 
pod ním vystupuje i dnes? To a více ve fi lmu – příběhu natočeném podle 
skutečných událostí. V hlavní roli Ondřej Vetchý. Drama Slovenska, 
Česka, USA. Režie J. Chlumský. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 129 minut

Dne 8. 3. 2010 oslavila 80. naroze-
niny naše drahá maminka, babička 
a prababička, paní 
Jarmila Suchánková 
z Velkého Meziříčí. 

Do dalších let jí přejí hodně 
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti 

děti, vnoučata a pravnoučata.

S obdivem sledujeme životní poho-
du naší milované jubilantky
Jiřiny Slabé,
která se 12. března dožívá 90 let.
Jménem rodiny a přátel blahopře-
jeme. 
Přejeme štěstí, zdraví, radost a spo-
kojenost v dalším pokračování 
životního seriálu. 
Všichni doufáme a těšíme se, že 
společně oslavíme další kulaté 
narozeniny.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 22. 2. 2010 přišli 
rozloučit s panem 
ing. Jindřichem Příhodou.

Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje rodina Příhodova.

Dne 14. 3. 2010 uplyne první smut-
né výročí, kdy nás navždy opustila 
naše drahá a milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, 
paní 
Zdeňka Invaldová 
z Velkého Meziříčí. 
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manžel a děti s rodinami.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR děkuje všem 
sponzorům, kteří přispěli na pořádání plesu Dobré vůle, konaného 
27. února 2010 v Uhřínově. Asociace mimo jiné tímto plesem oslavila 
své patnáctileté působení.
FORESTMERI, s. r. o., Brno; Štěpánkovi, VM; ENVIRO EKOANALY-
TIKA s. r. o., VM; Velkostatek Podstatzských; AGADOS s. r. o., VM; 
Pospíšilová, Hrbov; POEX Velké Meziříčí a. s.; DS AGROS, a. s. Netín; 
LIDL Česká republika, v. o. s., Stránecká Zhoř; AGROCENTRUM ZS, 
s.  r. o., Lavičky; František Jaša, Pavlínov; BUILDING centrum-HSV, 
s. r. o; Textil Smejkal, Měřín; Elektroopravna Raus, s. r. o; Maříkovi, 
Nové Město na Moravě; KRONOSPAN, Jihlava; Lékárna Měřín; Blahovi, 
Lavičky; Květinářství Solařová, Měřín; FOTO Michlíček; ARPZPD o. s., 
klub VM; Cyklo Janíček, VM; Bendovi, Černá; Wasserbauerová, Měřín; 
AUTOCOLOR – Šoukal, VM; Dřevo, Měřín; Lesy a rybářství velkostatek 
Podstatzských; Jitom elektro, Měřín; PKS Žďár nad Sázavou; Barvy, 
laky, drogerie Urbanová-Měřín; Tokoz a. s.; Květinářství Jašová, Měřín; 
Ivoš Horák, Měřín; Ligno, Pavlínov; Víťa Kundela, Měřín; Mikyska, 
Lavičky; Oseva Stránecká Zhoř; Pálenice – Skryja, Lavičky; Kadeřnictví 
Jitka, Měřín; Květinka Verunka; Domácí potřeby M+J, Měřín; ELIS – 
pekárna, VM; Truhlářství Petr Komínek; rodina Vidláková, Kuřátková, 
Dvořáková; HOD Plasty Březejc; Základní škola a Střední škola Březejc; 
Pavel Vondráček, Březejc; Alpa a. s., VM; ENPEKA a. s.; Rodos Kovo, 
s. r. o.; Veterinární ordinace – Doležel, VM; Lékárna Dr. MAX; Zdravěnka 
Pasáž VM; Lékárna Amarlex Dům zdraví, VM; Bioprodukt, VM; Optika 
Šárka Kocandová OMV – Drápela, Havlíčkův Brod; Ing. Leoš Novák; 
Veronika Teplá, Nové Město na Moravě; Truhlářství Malec; Truhlářství 
Večeřa, Stránecká Zhoř; Truhlářství Kučera; Jana Červenková, Havlíč-
kův Brod; Construct A&D, a. s.; Keramika Polanská; Vezeko, s. r. o.; 
VM; Stolařství Coufal, Černá Kavárna CAFE – TIME VM; ELBEZ, VM; 
Restaurace Obecník; Milan Čtveráček; Vezeko, s. r. o.; Potraviny Bajer, 
Křižanov; Peroutka Otín; Smíšené zboží Dana Halešová, Křižanov; NPK 
Europe Mfg. s. r. o.; Květinová síň Křižanov; H.B. autolakovna Šeborov; 
VV SKLO Křižanov; Iva a Jiří Trojanovi; Nonstop, VM; Pekárna 
Kamenice; Masna Křižanov; AMBRA, o. s., Černá; Lékárna Mostiště; 
Kuli-Vafek, Nové Město na Moravě; Nowaco VM; Kadeřnictví Jana, 
Havlíčkův Brod; Renata Švejdová, Křižanov; SkiClub, VM; Masážní 
salon, Čermáková Radka, mediální partner týdeník Velkomeziříčsko. 
Děkujeme všem uvedeným i neuvedeným sponzorům.
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13. 3. Čáslavice 
20. 3. Studenec
26. 3. Markvartice
27. 3 Lipník

Jupiter club, s. r. o., uvede

Městská knihovna Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 11. března
v 16.30 hodin

Těšíme se na posluchače a třeba i ilustrátory originálního 
napínavého příběhu o naší knihovně a nezbedných kočkách.

Jupiter club, s. r. o., uvede 

v pátek 19. března v 19.30 hodin
na velkém sále JC.
Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 
566 782 004, 566 782 001
nebo na programovém oddělení JC.
Vyzvedněte si rezervované vstupenky,
nevyzvednuté jsou dány
do volného prodeje.

V pátek 9. 4. 2010 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC
Vstupné: 350 a 300 Kč
Rezervace a prodej na progra-
movém oddělení Jupiter clubu 
nebo na tel. čísle 566 782 004, 
566 782 001.
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
3. dubna 2010, jinak budou dány 
zpět do volného prodeje.
Změna programu vyhrazena!

JUPITER CLUB, s. r. o., VELKÉ MEZIŘÍČÍ A STETSONI
vás srdečně zvou na

TURBO
vystoupí ve Žďáře nad Sázavou

V pátek 16. dubna 2010 vystoupí ve Žďáře nad Sázavou v sokolovně 
skupina Turbo.
Zúčastněte se soutěže o volné vstupenky. Pošlete správnou odpověď na 
soutěžní otázku: Ve kterém roce vznikla první sestava skupiny Turbo 
a v jakém byla složení? do 11. dubna (včetně) na kontakty uvedené v tirá-
ži. Tři výherci budou odměněni dvěma vstupenkami.                         -red-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Karlovarské hudební divadlo Libor Balák
uvede pohádku

Pohádka O Balynce, dobrém štěněti je hrána čtyřmi herci, je protkána 
písničkami, objeví se v ní i látkové loutky. Právě zatoulané štěně Balyna 
potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čaro-
vání, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to dá práce, 
než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí 
detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu. 
Sobota 27. března 2010 * kinosál * 15 hodin * Vstupné: 35 Kč.

Neděle 4. dubna 2010, velký sál JC, začátek ve 20 hodin
Upozornění pro muže: „Pomlázky s sebou!“
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě
Předprodej na programovém oddělení JC, Náměstí 17
Tel. 566 782 004, 566 782 005.

Kopretina
centrum pro rodiče s dětmi

Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2,

594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz 

www.zdar.caritas.cz 
vás zve na

Kurz masáží dětí a kojenců, aromaterapie
s Janou Hlávkovou

Kurz proběhne ve třech částech, vždy ve čtvrtek dopoledne v 9.30 hodin 
25. března 2010, 1. dubna 2010 a 8. dubna 2010.
Propojením láskyplných doteků s účinky čistě přírodních éterických olejů 
přinášíme našim dětem i sobě potěšení, uvolnění a zklidnění. 
S sebou si vezměte přezůvky a ručník. Přihlášky přijímáme pouze do 
18. 3. 2010 na mob: 777 183 388.

Komunikace v rodině - vyjadřování emocí
Pátek 26. 3. 2010 v 9 hodin s Elen Sejrkovou
Co to je a k čemu slouží tzv. emoční konfrontace? Jaká má pravidla? 
Jak může zlepšit vzájemné vztahy v rodině? Proč je nutné vyjadřovat 
i negativní emoce? K čemu je nám empatie? + Praktický nácvik emoční 
konfrontace. Kontakt: E. Sejrková 608 754 953, elen@33soft.com

Březen – měsíc čtenářů
v Městské knihovně Velké Meziříčí
Burza
– neinvestujete po 1 Kč do knih a časopisů?
Anketa 5 P
– prozradíte 5 Překážek/5 Pozitiv, pro k nám ne/chodíte?
Kvíz ten neřád řád
– ověříte si své znalosti knižního řádu?
Leták knihovna ve schránce
– nevyhazujte všechno, co vám pošta doručí!
Bezplatná registrace nových větších čtenářů
Bezplatná registrace nových malých nečtenářů
– nepřihlásíte předškoláky? I jim máme co nabídnout…
Choďte do knihovny, duševní posilovny!

Po vyprodané podzimní „koncertní tkaničce“ a vydání alba „Hlavní uzá-
věr splínu“, kterého se prodalo přes 8 000 kusů, je Tomáš Klus nominova-
ný v kategorii „Zpě-
vák roku“ na hudební 
cenu TV Óčko 2009 
a v kategoriích „Zpě-
vák roku“ a „Album 
roku“ na cenu Žebřík 
2009 Report Music 
Awards. Začátkem 
března startuje dru-
hou část své „kon-
certní tkaničky“. Po 
úspěšných koncer-
tech vyjíždíme do 
dalších měst. Ve Velkém Meziříčí se koncert uskuteční v pátek 16. 4. 2010 
v Jupiter clubu.
Cena vstupenky je 180 Kč v předprodeji a vstupenky lze zakoupit na 
těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, tel: 
566 523 243, eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319. Žďár nad Sáza-
vou: Cestovní agentura Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádražní 464, 
tel: 566 624 164. Třebíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí 47, tel: 603 805 908. 
Jihlava – CA Ježek – Drahomíra Šmerglová, Divadelní 8, tel: 567 330 034. 
Dále v předprodejní síti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. Vstupenky 
jsou v prodeji.                                                                         Pavel Pešek

Základní organizace Českého svazu včelařů pro Velké Meziříčí 
a přilehlé obce vás srdečně zve na

Dovolujeme si vás pozvat na prodejní výstavu obrazů a loutek

Výstava potrvá do 31. března 2010
v kavárně CAFÉ TIME v Passage IMCA

Náměstí 12/14, Velké Meziříčí

kterou pořádají včelaři z Měřína ve dnech 4., 5. a 6. dubna 2010
v zasedací místnosti úřadu městyse Měřína vždy od 9 do 17 hodin.
Na výstavě uvidíte: prosklený úl osazený včelstvem se zřetelně označe-
nou matkou, výrobky ze včelích produktů (medové pečivo, kosmetika), 
výrobky posilující naše zdraví, pomůcky sloužící modernímu způsobu 
včelaření včetně nových úlů, medomety, oplodňáčky, chovné úly apod. 
Koupit si můžete med, medové pečivo, medové bonbony, medovinu, 
medové pivo, fi gurky z vosku, pro včelaře ochranné pomůcky, mřížky, 
podložky, odvíčkovače, značkovače matek, etikety apod. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

VELKOMEZIŘÍČSKO

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vás zve na výstavu

od čtvrtka 18. 3. 2010, výstavní síň Jupiter clubu,
výstava bude dále otevřena v pracovní dny v 8 do 16 hodin.
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ŠACHY

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HÁZENÁ

KUŽELKY LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY

51. SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT 13LETÝCH HRÁČŮ – QUEBEC – KANADA

LOUČENÍ SE ZIMOU 
NA FAJŤÁKUKrajský přebor Vysočiny

A tým nezahrál špatně, ale na druhý 
tým tabulky to nestačilo.
TJ Spartak VM – Sokol Častrov
2639:2687 * 2:6
Baloun Václav 455:440 Havlíček Jiří
Badalík Miroslav 446:448 Němec Miroslav
Lavický Bohumil 441:483 Němec Ladislav
Lavický Josef 416:427 Kolář Jaroslav
Lavický Jiří 448:435 Kadlec František
Korydek František 433:454 Němec David
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
I když na horké novoměstské půdě 
náš tým opět zahrál dobře, po 

vyrovnaném boji bohužel prohrál 
o 22 kuželek.
Nové Město n. Mor. B – Spartak 
VM B
1736:1714 * 5:1
Hlisnikovský Karel 427:417 Kamenský Dušan
Šikula Petr 441:433 Viteček Miroslav
Kořístka Damír 436:413 Kováč Zdeněk
Hladík Josef 432:451 Starý Jiří
Sdružený krajský přebor dorostu
Naši hráči domácím nadělili kanára.
Slavoj Žirovnice B – Spartak 
VM
1040:1116 * 0:4
Kovář Michal 348:379 Trnka Jiří
Kusiová Aneta 337:351 Dycha Jakub
Knotek David 355:386 Mička Jan    -sta-

Regionální soutěž – skupina 
„Jih“ 2009/2010

Do této skupiny náleží z naší oblasti 
oddíl Spartak Velká Bíteš, který je 
pozoruhodný zejména tím, že jsou 
v něm zastoupeny také ženy – no 
a že navíc celkem suverénně vede 
tabulku.
Jednotlivé výsledky ŠO Spartak 

VB:
1. kolo – Sokol Jemnice – Spartak 
VB 1,5:3,5
2. kolo – Spartak VB – SF Gambit 
Jihlava D 4,5:0,5
3. kolo – Sokol Opatov – Spartak 
VB 1,5:3,5
4. kolo – Velká Bíteš měla volno
5. kolo – Spartak VB – Sokol Rou-
chovany 2,5:2,5
6. kolo – Spartak VB – Sokol Jem-
nice nesehráno, odloženo
7. kolo – SF Gambit Jihlava D – 
Spartak VB 0,5:4,5

8. kolo – Spartak VB – Sokol Opa-
tov 3,5:1,5
9. kolo – Velká Bíteš měla volno
10. kolo bude posledním; bítešští spar-
takovci při něm 21. března nastoupí 
v Rouchovanech proti tamějším 
sokolům, s nimiž doma při prvním 
vzájemném měření sil remizovali.

Aktuální pořadí RSJ:
1. Spartak Vel. Bíteš 5-1-0 16 b. 19/22,0
2. Sokol Rouchovany 4-1-2 13 b. 16/18,5
3. Sokol Jemnice 2-2-2 8 b. 14/15,5
4. SF Gambit Jihlava D 2-1-5 7 b. 12/15,5
5. Sokol Opatov 1-1-5 4 b. 12/13,5

Bilance velkobítešských hráčů 
a hráček:

Ladislav Vojtěch 5-0-1 (83 % 
úspěšnost), Marcela Grégrová 
1-4-0 (60 %), Hana Vojtěchová 
4-0-2 (67 %), Jindřich Skula 6-0-0 
(100 %), Jaroslav Burian 1-0-1 
(50 %), Petr Buchta 1-0-0 (100 %), 
Radek Bárta 1-2-1 (50 %).
Hrací místnost mají Bítešané u zim-
ního stadionu.                          -vp-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HHK VM A – HC Ledeč n. Sáz. 
A 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
Branky: 2× Pitřík R., 2x Paták D., 
Loup P. Sestava: Štulpa L. – Bíbr 
A., Pražák M., Pitřík R., Zeisel L., 
Loup P., Paták D., Řepa V.
HHK VM B – HC Ledeč n. Sáz. 
B 11:3 (3:1, 4:0, 4:2)
Branky: 3× Havlíš, 3× Tlapáková 
L., 2× Barák M., 2× Krůza M., 
Švanda J. Sestava: Pestr – Šandera 
L., Barák M., Tlapáková L., Krůza 
M., Ambrož F., Havliš, Švanda L.
TJ Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Branky: 2× Bíbr A., Barák M., 
Havliš. Sestava: Štulpa L. – Paták 
D., Bíbr A., Pitřík R., Pražák M., 
Barák M., Tlapáková L., Pestr, 
Krůza M., Havliš

4. třídy
HHK VM – HC Ledeč n. Sáz. 5:3 
(1:2, 2:1, 2:0)
Branky: 2× Úlovec J., Juda M., 
Přinesdomů J., Pacalová K.
Asistence: Zeisel L., Dundálek D., 
Karásek L. Sestava: Svoboda I. – 
Dundálek D., Řepa V., Budín N., 
Loup P., Báňa M., Pacalová K., Juda 
M., Zeisel L., Nevěčný O., Nováček 
S., Karásek L., Přinesdomů J.
TJ Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Branky: Úlovec J., Báňa M., Juda 
M. Asistence: Loup P., Úlovec J., 
Dundálek D. Sestava: Svoboda 
I. – Dundálek D., Řepa V., Loup 
P., Úlovec J., Budín N., Pacalová 
K., Janoušek P. Zeisel L., Juda 
M., Nevěčný O., Báňa M., Ka-
rásek L.

-úlo-

Dne 7. 3. se uskutečnil další turnaj 
fotbalových přípravek, kterého se 
zúčastnili fotbalisté r. 2002 a mladší 
v tomto složení: VM červená, VM 
bílá, Svratka Brno, FC Kuřim, FC 
Žďár nad Sázavou, FK Humpo-
lec, FŠ Třebíč, Vysočina Jihlava. 
V základní části, kde byla mužstva 
rozdělena do dvou skupin, dosáhli 
hráči FC VM těchto výsledků: VM 
červená – FŠ Třebíč 2:4, Žďár n. S. 
0:4, Svratka Brno 0:3. VM bílá – 
Jihlava 0:0, Kuřim 0:6, Humpolec 
0:3. Po odehrání základní části byla 
mužstva rozdělena do skupin o ko-
nečné umístění, kde se započítaly 
výsledky ze základních skupin. Tře-
bíč – VM bílá 1:0, Jihlava – FC VM 
červená 2:0, Svratka Brno – Humpo-
lec 1:4, Kuřim – Žďár n. S. 1:0, VM 
červená – VM bílá 0:3, Třebíč – Jih-
lava 1:0, Žďár n. S. – Humpolec 0:1, 

Svratka Brno – FC Kuřim 1:0. Ko-
nečná tabulka turnaje: 1. FC Kuřim, 
2. FK Humpolec, 3. Svratka Brno, 
4. Žďár n. S., 5. FŠ Třebíč, 6. FC 
bílá, 7. Vysočina Jihlava, 8. FC VM 
červená. Nejmladším hráčem tur-
naje se stal Blažek Filip FC VM, 
nejlepším střelcem Savi Adam 
Humpolec, nejlepším brankářem 
Malata Marek FC VM. Pořadatelé 
děkují všem sponzorům, kteří se po-
díleli na zdárném průběhu turnaje: 
Alpa, Poex, Cukrárna San Marco, 
Výtahy, Rotana, a. s., Prádelny 
a čistírny, s. r. o., Zelenina Smejkal. 
Mediálním partnerem byl týdeník 
Velkomeziříčsko. V sobotu dne 
13. 3. program zakončí turnaj fot-
balových přípravek r. 1999 a mladší. 
Srdečně zveme příznivce mládež-
nického fotbalu. Začátek 8.00, hala 
za Světlou.   Trenéři přípravek

V sobotu pokračoval Lyžařský 
pohár Vysočiny předposledním 
obřím slalomem ve středisku Ša-
cberk u Jihlavy. Také tam si dobře 
vedli závodníci ze Ski klubu Velké 
Meziříčí. Výsledky budou zveřej-

Ne 14. 3. 13.15 – 14.45
Po 15. 3. 15.30 – 17.00
Pá  19. 3. 15.30 – 17.00
So 20. 3. 12.45 – 14.15
Po 22. 3. 15.00 – 16.30

Ne 28. 3. 13.45 – 15.15
Po 29. 3. 15.00 – 16.30
St 31. 3. 15.00 – 16.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Zatímco na západním pobřeží Ka-
nady začínala zimní olympiáda, na 
východě žil Quebec monstrózním 
mistrovstvím mladých hráčů roční-
ku 1997, největším a jedním z nej-
starších mládežnických hokejových 
turnajů na světě. V pohotovosti 
bylo 2300 nejlepších hokejistů z 15 
zemí, 500 rodin z Quebecu, které 
se po dvanáct dnů starají o hráče 
z různých zemí, 1500 dobrovolníků, 
kteří od rána do večera obětavě 
pracují ku prospěchu tohoto vel-
kého hokejového svátku mladých 
hokejových nadějí. Stejné nadšení, 
které udivovalo sportovní svět ve 
Vancouveru, je desítky let vlastní 
obyvatelům Quebecu.
Již potřetí odletěl za oceán odcho-
vanec velkomeziříčského hokeje 
Pavel Zacha. Zatímco předchozí 
cesty nesly označení testovací 
nebo přípravné, tentokrát už bylo 
třeba v měření sil se stejně starými 
konkurenty prodat všechno své 
hokejové umění.
Problémem české výpravy byl po-
stoj některých klubů, které zakazují 
svým hráčům opustit klub v době 
vrcholících bojů jednotlivých týmů 
o postup na mistrovství republiky. 
Proto nemohli do Kanady odces-
tovat úplně všichni hráči, které 
realizační tým nominoval.
Mistrovství světa věkové kategorie 
Pee-Wee (13 let) má tvrdá pravidla. 
Amerika ctí pouze vítěze. První 
zápas v turnaji můžete prohrát, 
druhá prohra však znamená defi ni-
tivní konec. Celkem 56 špičkových 
týmů z celého světa se utkává ve 
dvou 28 člených elitních skupinách 
AA vyřazovacím způsobem. Další 
skupiny B a C už mají nižší spor-
tovní kvalitu.
Český tým vstupoval do turnaje 
s vědomím, že po mnoho let končili 

Neděle 14. března 2010
První závod Envinet Cup 2010

Prezence: Hospoda v Kamenné u Budišova – začátek v 9.15
Začátek v 10.00 – kategorie rodiče s dětmi, poslední vybíhají 

na trať muži a veteráni.
Bližší informace: Milan Procházka, mob.. 724 091 786,

e-mail: milprochazka@seznam.cz, url: www.kamenaci.eu

jeho předchůdci, starší věkové roč-
níky, hned na začátku. Naši hráči se 
nedokáží rychle orientovat v bez-
kontaktním hokeji, který se na MS 
Pee-Wee hraje, nedokáží se za dva 
dny aklimatizovat, srovnat s jiným 
posuzováním hry rozhodčími, jinou 
mentalitou a dalšími změnami.
První zápas turnaje představoval 
pro naše hráče zážitek na celý život. 
Do Colise Pepsi Arény jsme přijeli 
už čtyř i hodiny před utkáním. 
Hráči s údivem našli svoji hoke-
jovou výstroj krásně vyskládanou 
v prostorné kabině. Žádné tradiční 
tahání výstrojí a hokejek z auto-
busu, ale péče jako o hráče NHL. 
Potom byla zahájena akreditace, 
kde byly pečlivě vyplněny a něko-
likrát každým hráčem podepsány 
osobní listiny, kontrola hráčů do 
detailu, aby regule turnaje nebyly 
ani v nejmenším porušeny. Potom 
fotografování jednotlivců i celého 
týmu. Na chodbě popřál mnoho 
štěstí našemu týmu Mark Messier, 
trenér výběru New York Rangers 
a také trenér místní juniorky Que-
bec Rempards Patrick Roy, jeden 
z nejslavnějších brankářů NHL.
A potom už se šlo na věc. Hráči 
se seřadili do vstupního tunelu, 
kde čekali na pokyn k nástupu na 
plochu. Na levé straně český výběr, 
vedle nich Detriot Red Wings. Ve 
všech byla „malá dušička“. Kam 
oči dohlédly, všude byla vidět hala 
zaplněná diváky, které dostávali do 
varu profesionální maskoti na brus-
lích během probíhající úpravy ledu. 
Burcovali diváky k maximálnímu 
aplausu. A do místa, kde diváci 
skandovali nejbouřlivěji, stříleli na 
vzdálenost mnoha desítek metrů ze 
speciálních pušek v pouzdrech za-
balené dárkové předměty. Ponejvíce 
trička, čepice nebo šály.

něny na webu skivm.cz. Na snímku 
ocenění nejmladších Myšaček. 
Zvítězila Terezka Slováčková ze 
Sokolu Předklášteří. Druhá je naše 
Sára Kůpová Ski VM.

Text a foto: -pz-

V sobotu 20. 3. 2010 od 13. hodiny 
až do pozdních hodin večerních 
proběhne ve skiareálu na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí loučení 
s letošní zimou. Jeho součástí bu-
dou dva závody, v jednom z nich 
se bude jezdit na snowboardu na 
devítimetrovém zábradlí, ve druhém 

to bude pak přejezd na lyžích či 
snowboardu přes vodní nádrž. Podle 
pořadatelů jde o otevřený závod, při-
hlásit se tedy může kdokoliv. Bližší 
informace získáte na webových 
stránkách Ski klubu Velké Meziříčí 
www.skivm.cz 

-ivh, tom-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Zora Olomouc 22:31 
(11:17)
V předehrávce 15. kola zavítal do 
velkomeziř íčské „házenkářské 
Mekky“ lídr prvoligové tabulky 
a v této sezoně dosud neporažený 
tým Zory Olomouc. Od prvních 
minut domácí hráčky nedaly svoji 
kůži lacino a házenkářské umění 
nahrazovaly bojovností. Úvodní 
čtvrthodina patřila Olomouckým, 
které poměrně snadno nacházely 
skuliny v naší nesourodé obraně 
a prosazovaly se neomylnou kon-
covkou zejména z postů křídel (2:8, 
5:10). Zlepšená souhra v obraně nám 
následně přinesla řadu brejkových 
situací, z kterých se podařilo snížit 
brankový odstup (17. min. 7:10). To 
však hostující tým příliš herně „ne-
rozhodilo“ a po nápaditých útočných 
akcích si zpět vybudoval pětigólový 
náskok (7:12), který ještě do po-
ločasu dokázal navýšit. Po změně 
stran naše hráčky dokázaly statečně 
vzdorovat a držely šestigólový rozdíl 

(17:23). Následující minuty pak pat-
řily herně lepšímu týmu, který efek-
tivně trestal naše útočné nepřesnosti 
a po rychlých akcích do otevřené 
obrany tak zasadil rozhodující úder 
(17:28). I přes tento výrazný rozdíl 
ve skóre bylo sympatické, že jsme 
utkání „nezabalili“ a dohráli až do 
závěrečného zvukového signálu se 
vztyčenou hlavou. Herně a střelecky 
se dařilo Ivaně Salašové. 7 m – hody 
3/2:3/2, vyloučení 4:6.
Hrály: Babáčková Marc. – Salašová 
I. (6), Kratochvílová Mo. (5/2), Zá-
višková I. (5), Janíčková Kat. (4), 
Nechvátalová Nat. (1), Studená Kat. 
(1), Necidová Kr., Kratochvílová 
Ha., Partlová Mark., Rosová Ter., 
Bezděková Alž. Trenéři ing. Záviš-
ka V., Vidláková R., Partlová E.

Žákovská liga
Královské město Písek bylo po-
řadatelem čtvrtého kola celostát-
ní soutěže starších žákyň. Na 
naše mladé hráčky čekaly nelehké 
soupeřky v boji o postup mezi 
posledních deset týmů ČR. První 
překážkou v cestě za postupem 
mezi házenkářskou „elitu“ byly 

hráčky Havlíčkova Brodu. Po celý 
první poločas se dařilo vysunutou 
obranou soupeře nutit k chybám 
a ty pak brankově zužitkovávat. Po 
změně stran nastal obrat, když jsme 
již nedokázali udržet obranný val 
a po chybách v útočné fázi nabídli 
soupeřkám příliš mnoho šancí ke 
skórování. Druhým soupeřem bylo 
zlínské áčko. Fyzicky lépe dispono-
vaný soupeř otupil osobní obranou 
naše útočné snahy a zejména ve 
druhém poločase měl jasně navrch. 
S domácím týmem jsme pak opět 
odehráli velice vyrovnanou partii 
ovšem pouze v prvním poločase. 
Po přestávce již rychlé písecké 
brejky po našich chybách stanovily 
výrazný rozdíl v celkovém skóre. 
Postupová matematika před našimi 
posledními dvěma souboji měla 
jasný cíl – porazit západočeského 
zástupce DHK Plzeň. V tomto 
utkání jsme se snažili elimino-
vat útočnou sílu soupeřek osobní 
obranou na plzeňskou kanonýrku. 
Ovšem nesourodá obrana a čas-
té nevynucené chyby pramenící 
z úbytku sil nám „zkřížily“ plány. 

Poslední postupová turnajová mož-
nost byla obrat o oba body druhého 
zástupce zlínské házené. Do závě-
rečného vystoupení jsme vstoupili 
s odhodláním a bojovností. Herně 
vyrovnanější kádr soupeře však byl 
viditelně nad naše síly. I přes vyřa-
zení velkomeziříčský celek dokázal 
svým herním projevem, že patří do 
širší republikové špičky.

Výsledky:
Sokol VM – Havlíčkův Brod 14:19 
(8:6); – Zlín A 13:22 (7:10); – Sokol 
Písek 11:22 (8:10); – DHC Plzeň 
12:20 (5:9); – Zlín B 12:18 (5:9)

Pořadí:
1. Písek, 2. Zlín A, 3. Havlíčkův 
Brod, 4. Zlín B, 5. DHK Plzeň, 
6. Velké Meziříčí
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna – Závišková Iva (23/1), Kra-
tochvílová Hana (11/2), Partlová 
Markéta (10/5), Studená Kateřina 
(8), Sedláčková Klára (6), Rosová 
Terezie (2), Zezulová Kristýna (1), 
Závišková Kateřina (1), Homolová 
Michaela, Koudelová Tereza, Janeč-
ková Denisa. Trenéři ing.Záviška 
V., Vidláková R., Partlová E.   -záv-

Konečně přišel pokyn a oba týmy 
se rozjely ke krátké rozcvičce na 
led světoznámé arény. Ale forma-
litám ještě nebyl konec. Pořadatelé 
rozvinuli červený koberec, na 
který nastoupil zástup hokejových 
a politických celebrit a bylo pro-
vedeno symbolické vhazování pro 
fotoreportéry. A potom už pro nás 
turnaj začal.
Českému týmu se moc nevěřilo. 
Představujeme pro Kanaďany 
vždy atraktivní tým z hokejové 
země, který hraje dobře přátelské 
zápasy ale ve vypjatých chvílích 
většinou selže. Hokejová historie 
turnaje stála proti našim sebemen-
ším ambicím. Proto trenéři Aleš 
Totter a František Musil vsadili 
všechno na týmového ducha. Žádné 
zviditelňování individualit, žádná 
hra na hvězdy, žádné individuální 
statistiky. Pouze český tým a jeho 
společný úspěch nebo pád. Kdo se 
nepodřídil, nehrál. Tento přístup 
byl nastolen už na posledním sou-
středění před odletem a v Kanadě 
byl tvrdě vyžadován.

A tak se stalo, že tento poněkud 
podceňovaný český tým se dokázal 
neuvěřitelně semknout, překonat 
tradiční problémy a nakonec vy-
rovnat postupem až do semifi nále 
nejlepší umístění čs. týmu v posled-
ních deseti letech.
Naše cesta turnajem a jeho nelí-
tostným K.O. systémem vedla ve 
druhém kole přes tým Minutenman 
Flames, nejlepší tým z Bostonu. 
Věděli jsme, že je v americkém žeb-
říčku zúčastněných týmů postavený 
nejvýše a tušili jsme, že naše šance 
v souboji o bytí a nebytí v turnaji 
není velká. Tento zápas už se ale hrál 
pátý den našeho pobytu v Kanadě. 
Hráči se z velké části aklimatizo-
vali a byli schopni podat vynikající 
výkon. Flames jsme po skvělém 
výkonu dokázali porazit a otevřít si 
cestu dál turnajem. Euforie všech 
lidí kolem našeho týmu včetně ka-
nadských rodin byla veliká. Vyřadili 
jsme jednoho z papírových favoritů 
a rázem jsme představovali zajímavý 
a silný tým.         Text a foto: -zach-

(Pokračování příště.)
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HÁZENÁ

BASKETBAL

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HHK VM B – TJ Náměšť n. Osl. 
6:4 (2:0; 2:1; 2:3)
Diváků: 105. Rozhodčí: Kavina – 
Maloušek, Musil. Poměr střel: 42:33. 
Branky: 5. Tůma (Navrátil, Hrnčíř), 
12. Šoukal (Pelíšek, Kudláček M.), 
22. Malec (Vondráček), 36. Tůma 
(Navrátil, Hrnčíř), 41. Štěpánek 
(Šoukal, Invald), 54. Tůma (Navrá-
til, Horký) – 23. Čada (Špiřík), 46. 
Staněk (Tóth), 48. Špiřík, 58. Špiřík 
(Fiala). Vyloučení: 12:16. Navíc 
HHK: Vrána 5+20 za faul kolenem; 
Invald 10 min. za nesportovní cho-
vání, Náměšť: Němec 5+20 naraže-
ní zezadu; Rous 5+20 trest ve hře; 
Kejda, Staněk, Fila všichni 10 min. 
za nesportovní chování. Využití 2:1. 
Oslabení 0:0. Sestava V. Meziříčí: 
Štourač (Šeba) – Kudláček M., 
Invald – Trnka, Bradáč – Peterka, 
Hrnčíř – Zelníček, Martinec – Šou-
kal, Kudláček J., Malec – Pelíšek, 
Vrána, Vondráček – Horký, Tůma, 
Navrátil – Štěpánek. Sestava Ná-
měště: Sázavský (Hanulík) – Str-
nad, Franěk Pavel, Franěk Petr, 
Rous, Fiala, Špiřík, Kejda, Bauer, 
Fila, Tóth, Kohút, Čada, Staněk, 
Špaček, Němec.
První semifinále play-off začalo 
vyloučením domácího Hrnčíře a to 
jako by předznamenalo vývoj zá-
pasu. V plném počtu odehrála obě 
mužstva jen velmi málo času a hra 
tím postrádala na plynulosti. První 

třetinu vyhráli o dvě branky domá-
cí, když se jim podařilo využít hned 
první přesilovou hru a v polovině 
třetiny zvyšoval na 2:0 Šoukal.
Když na začátku druhé třetiny 
přidal zásluhou Malce první útok 
HHK třetí gól, skóre už vypadalo 
pro meziříčské slibně. Jejich radost 
ale trvala pouze jednu minutu, kdy 
v přesilovce snížil Čada. Na rozdíl 
tří branek vrátil prostřední část hry 
svým druhým zásahem Tůma svojí 
úspěšnou dorážkou.
Vyrovnaný průběh utkání vygra-
doval ve třetí třetině. Hned v první 
minutě zvýšil na 5:1 Štěpánek. 
Bezprostředně po návratu z trestné 
lavice úspěšně zakončil svůj nájezd. 
Pak však přišly chvíle Náměště, 
která v enormní snaze o zkorigová-
ní v rozmezí tří minut snížila na 5:3. 
Do konce zápasu padly ještě dvě 
branky. Nejprve završeným hattric-
kem dal Tůma šestý gól domácích, 
ale dvě minuty před koncem upravil 
na přijatelný rozdíl Špiřík.
Vítězství HHK o dvě branky moc 
neznamená. Náměšť je určitě schop-
na s tímto stavem semifi nále ještě 
něco udělat a rozhodně to v odvetě 
bude chtít předvést.
Bude to jistě v sobotu 13. 3. 2010 ve 
Velké Bíteši výborné utkání. Začá-
tek je určen na 16. hodinu.
Výsledek prvního zápasu druhé-
ho semifi nále okresního přeboru
HC Veverská Bítýška – SK Mos-
tiště 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)             -ht-

2. kolo nadstavbové části
Extraliga – fi nále o 1. – 6. místo
Agromotor VM – HC Bory 3:5
Malý, Kadela, Sobotka – Březina 2, 
Janda 2, Zikmund
Sanborn VM – Březka Stano-
viště 7:4
Gryč 2, Fritz, Lorenc 2, Novák 
2 – Papajoanu, Smutný, Burian F., 
Burian Vl.
SK Omega VB – Technické služby 
VM 4:4
Budín 2, Čech, Mikulík – Vítek, 
Kožený, Veselý, Pospíšil
 1. HC Bory 2 2 0 0 10:7  4
 2. Sanborn VM 2 1 0 1 11:9  2
 3. Agromotor VM 2 1 0 1  8:9  2
 4. Březka Stanoviště 2 1 0 1  9:11 2
 5. SK Omega VB 2 0 1 1  8:9  1
 6. Technické služby VM 2 0 1 1  8:9  1

Extraliga – o záchranu
(7.–11. místo)

Horní Heřmanice – NHÚ Balinka 
VM 8:3
Horký 3, Kutílek 3, Mejzlík Jiří, 
Mejzlík Jar. – Pokorný, Vacula, 
Navrátil
SK Lavičky – SK Vídeň 1:5
Dvořák – Ambrož 2, Dobrovolný 
2, Svoboda
 7. SK Vídeň 2 2 0 0 11:3  4
 8. Eurobagging VM  1 1 0 0 5:1 2

 9. Horní Heřmanice  2 1 0 1 10:9 2
10. SK Lavičky 1 0 0 1 1:5 0
11. NHÚ Balinka VM 2 0 0 2 4:13 0

1. liga – o postup (1.–6. místo)
SK Netín – SK Afcon Kunšovec 
VM 3:3
Černý 2, Plhák T. – Strnad, Nová-
ček, Štěpánek
Auto Dobrovolný VM – HC Be-
netice 6:3
Weber 4, Dobrovolný, Říha – Vaněk 
2, Letmajer
HC Pikárec – Farma Měřín 0:3
Petr, Oulehla, Štoček J.
 1. Auto Dobrovolný VM   2 1 1 0 12:9  3
 2. SK Netín 2 1 1 0  8:5  3
 3. SK Afcon Kunšovec VM 2 0 2 0  9:9  2
 4. HC Genetice 2 1 0 1  8:8  2
 5. Farma Měřín 2 1 0 1  5:5  2
 6. HC Pikárec 2 0 0 2  2:8  0

1. liga – o 7.–11. místo
HFC Dráhy VM – SPL Radostín 
n. Osl. 1:6
Tomšík – Kosour 3, Láznička, 
Pešek, Špatka
HC Tasov – River VM 0:5
Mezlík 2, Daniel, Rous, Kozina
 7. SPL Radostín n. Osl 2 2 0 0 15:2  4
 8. River VM 2 2 0 0  8:1  4
 9. SK Stránecká Zhoř 1 0 0 1  1:3  0
10. HFC Dráhy VM 1 0 0 1  1:6  0
11. HC Tasov 2 0 0 2  1:14 0

-fan-

Junioři
Junioři se mezi nejlepší 

nepodívají
Extraliga volejbalových juniorů 
pokračovala o víkendu odvetami 
prvního kola play-off. Minulý týden 
naši hráči na domácí palubovce vy-
hráli první zápas a i v tom druhém 
byli dva míče od vítězství, když 
vedli v tie-breaku 13:11. Koncovku 
však bohužel nedotáhli a soupeř 
se tak dostal před odvetami na do-
mácí palubovce do psychologické 
výhody. Z Meziříčí mohl odjet 
s vědomím, že může sérii, hranou 
na tři vítězná utkání, rozhodnout 
v domácím prostředí. To se mu také 
nakonec podařilo.
Vavex Příbram – Sp. VM 3:0 (16, 
23, 21)
Domácí si posunuli sobotní zápas 
již na čtrnáctou hodinu, aby mohli 
využít dvojici Kott, Prajzler, která 
již nastupuje v extralize mužů. 
Zápas byl bohužel mnohem jedno-
značnější než v Meziříčí, naši hráči 
měli jedinou šanci na nějaký zvrat 
pouze ve druhém setu. To přiznal 
ve svém krátkém hodnocení i Petr 
Juda: „ Příbram hrála líp jak u nás, 
my hůř. Dobře útočil pouze Málek, 
Kučerovi se nedařilo, Uchytil stří-
dal dobré okamžiky se slabšími. 
Uvidíme zítra.“
Vavex Příbram – Sp. VM 3:1 (-13, 
23, 20, 19)
Do nedělního zápasu náš celek 
vlétl jako uragán a překvapeného 
soupeře doslova smetl z palubovky. 
Chleba se lámal ve druhém setu. 
Naši hráči v něm drželi s domácími 
krok až do koncovky, zkušenější 
soupeř se šesticí reprezentantů se 
však již nenechal zaskočit. Kluci 
v Příbrami určitě neudělali ostudu, 
jejich šance byly již před zápasem 
hodně mizivé, na druhou stranu 
byl letošní celek za poslední léta 
nejblíže postupu do elitní čtveřice. 
„Do Příbrami jsme odjeli opět bez 

dvojice Kliment, Kameník, takže 
nahrával Dvořák,“ komentoval 
druhý zápas Petr Juda, „ten sice 
nahrával, jak nejlépe mohl, ale na 
hře to pochopitelně bylo znát. Jeho 
nahrávka byla vysoká, nepříliš pře-
kvapivá a bylo by hodně špatné, aby 
to na příbramský, reprezentanty 
nabitý mančaft stačilo. Nevím, jak 
teď bude soutěž pokračovat, ve 
VISu (ofi ciální server ČVS – část 
soutěží) je sice rozpis další orga-
nizace soutěže, ale na svazu jsem 
zaslechl, že už se skupina o páté až 
osmé místo dohrávat nebude. Mně 
by se to líbilo, alespoň bychom 
mohli začít budovat kádr na příští 
sezonu.“ Takže uvidíme.
Sestava VM: Dvořák, Málek, Vrá-
na, Kučera, Uchytil, Vašíček, No-
votný, Minář, Hybášek.
Výsledky ostatních dvojic 1. kola 
play-off:
Zlín – ČZU Praha A 1:3, celkově 0:3
Ostrava – Brno 1:3, celkově 0:3
ČZU Praha B – Dukla Liberec 0:3, 
celkově 0:3
O postup do finále si to rozdají 
dvojice: ČZU Praha A – Příbram 
a Brno – Dukla Liberec

Muži
Přibyslavi v Meziříčí 

pšenka nekvetla
Sp. VM – TJ Sokol Přibyslav 3:0 
(20, 19, 23) a 3:1 (-19, 13, 15, 23)
Mužům se podařilo po delší době 
bodovat naplno a dvěma vítězstvími 
si vylepšili pozici v tabulce.
Sestava VM: Homola T., Homo-
la J, Villert, Hybášek S., Trojan 
a Holík.
Další výsledek: Bystřice n. P. – 
Okrouhlice 1:3, 2:3

Neúplná tabulka VYS-M-1-2
(7-12) mužů po 8. kole:

1 Sokol Okrouhlice 16 11 5 37:26 27
2 Sokol Přibyslav 16 8 8 31:31 24
3 Spartak Pelhřimov 14 9 5 34:21 23
4 TJ Sp. Velké Meziříčí 14 7 7 27:27 21
5 Sokol Bystřice n. P 14 3 11 14:39 17
6 SK Jihlava 12 6 6 27:21 18

-kon-

Zimní příprava
FC VM – Vysočina Jihlava B 
1:1 (0:0)
Střelci: Brychta (82.) – Peška (62.). 
Rozhodčí Čech – Porupka, Myška. 
Diváků 50. Sestava FC VM: In-
vald (46. Chalupa) – Z. Mucha, P. 
Mucha, Brychta, J. Krejčí – Dufek 
(65. Kafka), Průša, Berka (46. E. 
Smejkal), Netrda – Jaroš, Beran 
(65. Veselý). Zatímco domácím stále 
chybí Hort, Pokorný a L. Němec, 
hosté přijeli ve složení, které do 
začátku MSFL příliš změn nedozná. 
Několik jmen jeho svěřenců jsme si 
nejednou mohli přečíst i v širší se-
stavě jihlavského áčka a podle toho 
vypadal i začátek zápasu. Hosté 
byli aktivnější, přesnější a v úvodní 
desetiminutovce si vybojovali tři ne-
bezpečné standardní situace, ale do-
mácí obrana zafungovala dostatečně 
důrazně. Velmezu se pak podařilo 
hru postupně vyrovnat a i on měl 
možnost zahrávat tr. kop Netrdou 
těsně nad. Po akci trojice Brychta, 
Netrda, J. Krejčí dokonce kopal 
Průša penaltu za ruku v pok. území. 
Jinak spolehlivému exekutorovi ten-
tokrát Matiášek směr kopu vystihl 
a gólový pokřik vzal Meziříčským 
z úst. Domácí se snažili se soupeřem 
držet krok i v odvetných akcích. Ty 
však většinou končily kolem vápna 
Jihlavy nepřesnou nebo pozdní 
fi nální příhrou a to, co prošlo, na 
zkušené hosty nestačilo. Dokladem 
toho byla i 23. min. kdy zahrávali 
hosté svůj třetí roh tak, že do rych-
lého výpadu šli domácí, jenže faul 
na J. Krejčího a nepřesně provedený 
tr. kop všechno zhatil. Krátce nato 
Velmez předvedl jednu z nejhezčích 

akcí utkání. Začal to J. Krejčí tím, 
že sebral v nadějné situaci hostům 
míč, ten přes Brychtu a Průšu dostal 
do plného běhu Dufek, přesně našel 
do vápna nabíhajícího Jaroše, a ten 
hlavou o centimetry minul vzdále-
nější tyč branky Jihlavy. O několik 
minut později Invald vychytal ve 
vápně osamoceného Zelinku a vzá-
pětí po bleskové akci Vysočiny trefi l 
Demeter tvrdou přízemní střelou 
jen vnější část levé tyče. Jedovatou 
střelu vyslal jihlavský krajní zálož-
ník i v 60. min., jenže Chalupa byl 
u tyče včas a míč vyrazil. To se mu 
podařilo také o dvě minuty později, 
kdy zazlobil Leligdon, ale na penaltě 
operující Peška nikým neatakován 
cestu do sítě našel. V 72. min. kryl 
Chalupa další razantní a přesný po-
kus ostrostřelce Demetera a v těchto 
chvílích bylo znát, že hosté jsou 
častěji nejen u míče ale také častěji 
na své útočné polovině. Potvrdil to 
i Peška, který kopal tr. kop z ideální 
vzdálenosti, ale naštěstí pro domácí, 
kteří jinak do šancí svého soupeře 
nepouštěli, nastřelil jen břevno. Po 
pátém rohu Jihlavských se konečně 
z následného protiútoku dočkala 
i zmrzlá hrstka příznivců domá-
cích. Po tr. kopu z boku velkého 
čtverce, který zahrával Netrda, se 
k odraženému skákajícímu míči 
dostal Brychta a prostřelil vše, co 
mu stálo v cestě. Hosté se sice ještě 
snažili v závěru rozhodnout, ale 
hráči Velmezu nepodlehli panice 
a cenný bod s tradičním soupeřem 
si vzít nenechali. Další velmi atrak-
tivní zápas sehraje FC VM A s HFK 
Olomouc v neděli 14. 3. v 10.00. 
Hrát se bude, pokud nedojde k mi-
mořádným klimatickým změnám, 
na Tržišti.                                 -ber-

II. liga
TJ Sokol VM A – TJ Bohunice 
32:19 (15:7)
V sobotu v hale za Světlou nás čekal 
soupeř, který na podzim rozjeté 
domácí dokázal obrat o bod. A je-
likož opět chybělo množství hráčů 
ze základního kádru, hledělo se 
na první těžký domácí zápas s jis-
tými obavami. V úvodu zápasu se 
velkomeziříčští hráči rozehrávali 
trochu pomaleji a soupeř se brzy 
ujal vedení 2:0. Naštěstí se hostům 
nedař ilo hrát jejich trpělivým 
stylem hry a domácím se dařilo 
včas přerušovat hru. Množství 
vybojovaných míčů se podařilo 
rychlými brejky proměnit v branky 
a brzy jsme se již na celý zápas ujali 
vedení. Šňůrou 5 branek jsme do 
12. minuty otočili na 5:2. V dalším 
dění se rychlou hrou a přesnou 
střelbou dařilo navyšovat brankový 
rozdíl (18. minuta 9:4). Hostům 
nepomohl ani oddechový čas. Na 
začátku druhého poločasu se hráči 
Bohunic chtěli vrátit do zápasu, 
kdy byl na spojce nebezpečný pře-
devším Vraný, autor 9 branek. 
Vybudovaný náskok domácích 
se ale hostům nedařilo snižovat 
(37. minuta 18:10) a domácí se opět 
dostávali do herní pohody. Na hřišti 
střelecky celý zápas řádil přede-
vším Petr Kříbala, ke konci zápasu 
se přidával i Víťa Večeřa. 7 – me-
trové hody bezpečně proměňoval 
Laďa Šidlo. Herní pohoda v útoku 
vycházela z kvalitní obrany, která 
rozhodla zápas. Včasným přerušo-
váním a přistupováním k hráčům 
jsme soupeře nutili k nevynuce-
ným ztrátám míče. Oboustranně 
slušně odehrané utkání se tak po-

dařilo dovést k vysokému vítězství.
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Kříbala Petr (11), Večeřa (6), Šidlo 
(5/5), Kaštan Jiří (3), Necid (2), 
Živčic (2), Kříbala Pavel (1), Raus 
(1), Fischer (1), Matušík, Bezděk, 
Strašák.                                  -nav-

II. liga ženy
Tatran Bohunice – Sokol VM 
23:27 (10:14)
Ve druhém jarním vystoupení bylo 
od úvodních minut zřetelné, kdo 
je na tom lépe po herní stránce. 
Naše hráčky se opíraly o velmi 
dobře fungující obranu, z níž se pak 
dařilo přecházet do rychlých akcí 
(1:5, 4:8). Bojovný domácí celek 
využíval chyb v naší rozehrávce 
a dokázal se díky houževnatosti 
držet po celý první poločas na do-
střel. Po změně stran dobrá útočná 
hra přinesla místy až sedmigólový 
náskok (11:18, 19:26). Škoda, že 
v této fázi řada dobrých příležitostí 
byla místy lehkovážně zahozena. 
Bohunické pak v samotném závěru 
korigovaly na „přijatelný“ rozdíl. 
7m-hody 7/7:5/3, vyloučení 1:2.
Hrály: Lavická Ja., Panáková Le., 
Zelníčková Mart. – Hrůzová Jar. 
(6), Klusáčková Ja. (6/3), Hublová 
Ha. (5), Plachetská Ji. (3), Fische-
rová Mi. (2), Mejzlíková Kat. (2), 
Plachetská Zu. (2), Hammerová Te. 
(1), Vidláková R., Dvořáková Šár., 
Trenér ing. Tvarůžek.             -záv-
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Pozvánka do sportovní haly 
za Světlou:

Neděle 14. března
9.00 – 15.00 turnaj mini-
žákyň VM s Brnem, Hav-
líčkovým Brodem, Třebíčí 
a Pardubicemi.14. března od 10 hodin na Fajtově kopci

Liga starších dorostenek:
BK Velké Meziříčí – BK Příbor 
58:77
Sestava a body: Lucka Štáhlová 
21, Vendy Marková 11, Lucka 
Mikulová 9, Peťa Syslová 8, Jája 
Rapušáková 5, Ráďa Vaďurová 
2, Katka Grandičová 2, Niki Ra-
pušáková, Áňa Kamanová, Zuz-
ka Fňukalová a Dáda Zezulová.
BK Velké Meziříčí – SK UP Olo-
mouc 46:65
Sestava o body: Jája Rapušáko-
vá 19, Niki Rapušáková 9, Áňa 
Kamanová 6, Lucka Mikulová 
4, Peťa Syslová 4, Katka Grandi-
čová 2, Lucka Štáhlová 2, Ráďa 
Vaďurová, Vendy Marková, Zuz-
ka Fňukalová a Dáda Zezulová.
O víkendu k nám přijeli soupeři 
ze severu, kteří mezi sebou bojují 
o třetí místo tabulky. Potají jsme si 
dělali zálusk na vítězství alespoň 
v jednom z těchto zápasů. To se 
nám bohužel nepovedlo, v obou 

zápasech jsme si nechali odskočit 
soupeře hned na začátku zápasu 
a ztráta se velmi těžko stahovala. 
K úspěchu proti těmto soupeřům 
nám chybí pouze větší zkušenosti, 
které sbíráme zápas od zápasu.
V lize nás čekají za čtrnáct dní 
zápasy v Jičíně a Nymburku, kde 
rozhodně nechceme nechat soupe-
řům svou kůži zadarmo.
Od 29. března se náš tým zúčastní 
velkého mezinárodního turnaje 
v hlavním městě Rakouska ve Víd-
ni. Loni se tohoto turnaje zúčastnily 
týmy z 21 zemí, kromě zemí jako 
Německo, Itálie, Srbsko mělo své 
zastoupení také Jordánsko. Bude-
me se snažit neudělat ostudu nejen 
našemu městu, ale také dobře re-
prezentovat Českou republiku, což 
je pro náš tým velká čest.
Příští domácí zápasy:
BK Velké Meziříčí – Valosun Brno, 
neděle 14. 3. od 9.00 do 16.30, první 
dva zápasy hrají mladší dorosten-
ky a další dva žákyně, tělocvična 
ZŠ Školní Velké Meziříčí.        -rap-

N. Rapušáková a Z. Fňukalová v souboji pod košem.
Foto: Tomáš Rapušák




