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Úklid Velkého Meziříčí po zimě 
začne s největší pravděpodobností 
20. března 2010. Alespoň od to-
hoto data je rozvržen a schválen 
harmonogram blokového čištění 
města. „Předpokládáme, že jaro 
také letos přijde,“ podotkl starosta 
František Bradáč právě minulý 
čtvrtek, kdy napadla další nadílka 
čerstvého sněhu a dodal, „jedině 
kdyby to povětrnostní podmínky 
nedovolily, musel by se začátek 
úklidu posunout.“ Pokud bude po-
časí přijatelné, bude město uklizeno 
od nečistot týden po Velikonocích, 
tedy do 14. dubna.

Stejně jako v předchozích letech, 
některé části města př ijdou na 
řadu dřív, jiné později. Pracovníci 
technických služeb začnou uklízet 
od centra, tedy od náměstí a přileh-
lých ulic. Poté budou pokračovat 
do jednotlivých sídlišť, nejprve 
v oblasti nad gymnáziem a poté 
postupně obkrouží celé město od 
západu k východu až k průmyslové 
zóně. Jako poslední je plánován 
úklid v okrajových lokalitách 
Palouky, Jestřábec, Fajtův kopec 
a Loupežník. Podrobný harmono-
gram blokového čištění města je 
vyvěšen na webových stránkách 
www.mestovm.cz.

Množství posypového materiálu, 
který letošní zimní sezona odčer-
pala ze zásob technických služeb, 
je opravdu značné. Pracovníci ho 
během období od listopadu 2009 
do konce února 2010 vysypali na 
chodníky a komunikace celkem 
963 tun. Největší množství z toho 

Lacrum připravuje žalobu na stát.
Chce vrátit odebrané dotace

Velkomeziříčská mlékárna Lacrum připravuje žalobu na stát o více než 
sto milionů korun. Důvodem je to, že Státní zemědělský intervenční fond 
zmíněné akciové společnosti odebral neoprávněně dotace. To potvrdil už 
loni soud. Kvůli nevyplaceným prostředkům mohl Lacrum zkrachovat. 
Zachránila ho až fi nanční podpora od jeho vlastníka, německé mlékáren-
ské fi rmy, který mu poskytl desítky milionů korun. Tyto informace, jež 
proběhly v minulém týdnu v médiích, našemu týdeníku potvrdil jednatel 
Lacrumu Karel Quast. Žalobu podle jeho slov připravuje známý advokát 
Tomáš Sokol, a jelikož jde o velmi složitou věc se spoustou materiálů, 
které je potřeba připravit, nějakou dobu vše potrvá. „Budeme ji ale chtít 
podat v co nejkratším možném termínu,“ ubezpečil jednatel mlékárny. 
Ten si také spočítal, jak vysoká škoda fi rmě vznikla. Podle prvních 
odhadů jde o zhruba 140 milionů korun, ale K. Quast se domnívá, že to 
může být i víc.

Celá záležitost se podle jednatelova sdělení táhne již sedmým rokem. 
Tehdy fond podle informací zpravodajského serveru Hospodářských 
novin, který kauzu podrobně popsal, při kontrole zjistil, že mlékárna při 
výkupu mléka strhla u několika desítek litrů mléka zemědělcům část sumy, 
protože nemělo státní normou požadovaný obsah sušiny. Fond následně 
Lacrumu odebral exportní dotace a žádal vrácení i dosud vyplacených 
s odůvodněním, že nedodržel nařízené minimální výkupní ceny. Firma, 
která v té době ročně zpracovávala 36 milionů litrů mléka, argumentaci 
fondu neuznávala. Po upozornění nicméně minimální cenu doplatila, 
fond ale na vrácení dotací trval. Tyto kroky však velkomeziříčskou 
mlékárnu poškodily nejenom proto, že se nemohla dál rozvíjet, vyjádřil 
se jednatel Quast. Ačkoliv fond nyní velkomeziříčské fi rmě zaplatil asi 
pětadvacet milionů korun, stále trvá na tom, že nepochybil. Konečný 
verdikt vynese až soud.

Podle našich informací to není jediná žaloba. Jak nám sdělil Karel 
Quast, zažaloval také ing. Jana Velebu, prezidenta Agrární komory České 
republiky. „Důvodem jsou pomlouvačné dopisy, které na mne Jan Veleba 
psal vlastníkovi Lacrumu v Německu,“ upřesnil K. Quast, který s ohledem 
na probíhající právní proces není oprávněn sdělovat bližší podrobnosti. 
Dodal pouze, že první stání v této věci proběhne již začátkem dubna 
letošního roku.

Iva Horká

tvoří 687 tun drti na běžný posyp. 
Při kalamitních stavech se využilo 
dalších 28 tun drti jiné velikosti, 
kterou se sypou zejména kopce. Soli 
spotřebovala letošní zima 37 tun. 
Na posyp komunikací a chodníků 
pokrytých ledem pak padlo ještě 
211 tun písku.

Štěrk, který pracovníci technic-
kých služeb zametou, k opakova-
nému posypu využít nelze. Je plný 
prachu a dalších nečistot. Podle 
starosty jej město využije například 
k prokládání jednotlivých vrstev na 
skládce odpadu.

Martina Strnadová

Jarní úklid města začne asi v sobotu

Minulý čtvrtek nevyjel kamion po čerstvě zasněžené komunikaci do kopce 
Čermákovy ulice, couval a působil zmatek v dopravě. Pracovníci technic-
kých služeb mu nakonec přijeli posypat vozovku.  Foto: Martina Strnadová

Rozdělili část přebytku
Vyúčtování hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2009 vyčíslilo 

přebytek ve výši 42 milionů 400 tisíc korun. Část těchto peněz tvoří 
neprofi nancované prostředky z loňska, které přecházejí do letošního 
roku, a jejich využití je tedy již dáno. Jde o 13 milionů a 200 tisíc korun. 
Zbytek, tedy přesně 29 milionů 195 tisíc korun, zůstalo k rozdělení na 
možné investice v letošním roce. O jejich využití rozhodovali zastupitelé 
na svém jednání 9. března 2010.

„Už při schvalování rozpočtu na letošní rok se nedostaly peníze na 
některé investice do našich škol. Dali jsme tedy 4 miliony a 300 tisíc 
korun na rekonstrukci školní jídelny na základní škole Oslavická,“ 
uvedl starosta František Bradáč a vyjmenoval další schválené fi nance. Je 
mezi nimi například 1 milion 160 tisíc korun na kompletní rekonstrukci 
topení v městské knihovně, které před Vánoci vypovědělo službu. K to-
mu náleží i 191 tisíc korun na následné úpravy jako vymalování apod. 
Zastupitelé schválili také 400 tisíc korun na odstranění vážných závad 
v elektroinstalaci šatny na Tržišti, 500 tisíc na doplatek k již podanému 
projektu na dopravní bezpečnostní prvky jako osvětlení přechodů či 
měřiče rychlostí, a také 1 milion a 300 tisíc korun na dětské dopravní 
hřiště. To vznikne hned vedle posledního zbývajícího ze sítě dětských 
hřišť na Oslavické ulici, s jehož stavbou se začne na jaře. „Jsme snad 
jediným trojkovým městem na Vysočině, kde dopravní hřiště pro děti 
chybí,“ dodal Bradáč.

O větších investicích rozhodnou až v dubnu
Největší diskuze mezi zastupiteli však proběhla kolem větších částek. 

Konkrétně kolem 8 milionů korun na zainvestování dalších sítí v lokalitě 
Hliniště pro nové parcely k výstavbě rodinných domů. Těch by v příštím 
roce v lokalitě mohlo vzniknout asi dvacet. Další diskutovanou částkou 
bylo 6 milionů korun na úpravu areálu na Karlově, kam by se měly přestě-
hovat technické služby. „Tyto investice by se nám totiž už v příštím roce 
měly začít vracet, a to z prodeje parcel na Hliništích i z prodeje stávajícího 
areálu technických služeb,“ vysvětlil starosta. Finanční výbor města však 
byl jiného názoru a navrhoval část peněz z přebytku hospodaření raději 
odložit a využít později na dofi nancování podílu města na rekonstrukci 
čistírny odpadních vod. Město by si potom nemuselo brát tak vysoký úvěr 
90 milionů korun. Zastupitelé nakonec rozhodli velkou část těchto peněz 
zařadit do rezervy na investice s tím, že o nich defi nitivně rozhodnou až 
za měsíc na dalším jednání. Do té doby budou obě akce – inženýrské sítě 
na Hliništích i úprava areálu na Karlově – projektově připraveny a částky 
potřebné pro jejich realizaci tak budou upřesněny. 

(Pokračování na straně 3.)

Prezident Agrární 
komory (AK) České 
republiky ing. Jan 
Veleba z Velkého 
Meziříčí přednášel 
minulý týden v Ju-
piter clubu o součas-
ném stavu našeho 
zemědě ls t v í.  Na 
jeho adresu řekl, že 
je ve velmi špatném 
stavu a zemědělci 
podle něho nesou 
současnou k r i z i 
snad nejhů ře ze 
všech odvětví. Jak 
uvedl, loni došlo 
k trvale nízkému ce-
novému ohodnocení 
produkce, zisk byl 
menší o dvacet pro-
cent, výroba masa 
poklesla o 7,2 pro-
centa, stavy dojnic 
o šest až sedm tisíc 
kusů za měsíc a ná-
kup mléka byl nižší 
o 3,2 %. „Když je 
někdo schopný vylít 
mléko na pole, je to 
signál, že se děje něco vážného,“ po-
ukázal na zoufalý protest prvovýrob-
ců mléka, kteří raději tento produkt 
vylili na pole, než aby ho prodávali 
za nehorázně nízké výkupní ceny.

České zemědělství je ve velmi špatném stavu,
varuje prezident AK Jan Veleba

Dojné krávy současnosti, kterých 
bylo jenom loni poraženo na pěta-
třicet tisíc kusů, přirovnal k dobře 
vyladěným formulím jedna. „Sou-
časná kráva je přešlechtěná a má za 

úkol pouze porodit tele a nadojit co 
nejvíce mléka. Zákon zisku je prostě 
neúprosný,“ zamýšlel se mimo jiné 
i nad tímto problémem prezident 
AK.          (Pokračování na str. 2.)

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba přednášel v Jupiter clubu o aktuálních otázkách 
zemědělské problematiky v EU.                                                               Foto: Iva Horká

Koncerty
Jakub Smolík

V pátek 19. března v 19.30 
hodin ve velkém sále Jupier 
clubu
Více strana 8

Jarek Nohavica
V neděli 21. března v 19 ho-
din v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí, ve středu 24. března 
v 19 hodin v Kulturním domě 
Velká Bíteš. 
Oba koncerty jsou vypro-
dány. 

Travesty 
skupina
Screamers 
s pořadem 

Screamers naruby
V úterý 23. března od 19.30 
hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu 
Více strana 7

Beseda 
Doc. MUDr. 

Zdeněk Susa, CSc.
V sobotu 20. března v 17 
hodin v zasedací místnosti 
obecního ú řadu v Borech 
a v 19.30 v Husově domě ve 
Velkém Meziříčí
Více strana 4

Sportovní 
akce

Loučení se zimou 
na Fajtově kopci

Přijďte se v sobotu 20. března 
od 13 hodin podívat nebo 
osobně zúčastnit závodů ve 
sjezdu devítimetrového zá-
bradlí na snowboardu nebo na 
lyžích či v přejezdu na snow-
boardu přes vodní nádrž.
Více strana 10

Sportovec města 
Velké Meziříčí

V pátek 26. března od 17 ho-
din proběhne v kinosále Jupi-
ter clubu vyhlášení nejlepších 
sportovců Velkého Meziříčí za 
rok 2009.
Více v příštím čísle

Mezinárodní 
turnaj 

amatérských 
hokejových týmů

Od 24. do 27. března, utkání 
o konečné umístění 27. března
Více informací příště

Avizní okénko připravily
Jitka Kočí a Iva Horká
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České zemědělství je ve velmi špatném stavu, varuje Jan Veleba
(Pokračování ze strany 1.)

Ovšem taková dojnice dlouho 
nevydrží. Podle jeho slov produkce 
živočišné výroby vytrvale klesá 
rok od roku a nyní bude propad 
tak veliký, že se ho už nepodaří 
zastavit. Naproti tomu rostlinná 
produkce je zhruba na stejné úrovni 
jako v roce 1991. „Některé plodiny 
ovšem nepotřebujeme – například 
řepku – , ale jiné ano, třeba bram-
bory,“ uvedl.

Tím, jak z tohoto neutěšeného 
stavu ven, se podle Veleby zabývala 
i Agrární komora. Zemědělce by 
mohlo zachránit prosazení sedmi 
následujících bodů. Především 
naplnění rozpočtu 2010, dotace 
a programy pomoci. Pochopitelně 
také urychlené vytvoření koncepce 
českého zemědělství a společné 
dvourychlostní zemědělské politiky 
po roce 2013. „Kromě toho musíme 
přinutit, ano zdůrazňuji přinutit 
politiky, aby konečně věnovali na-
šemu zemědělství a potravinářství 
patřičnou pozornost,“ vypočítal 
Jan Veleba další ze stěžejních bodů, 
„a nakonec také přinutit i státní 
administrativu k vykonatelnosti 
zákonů v oblasti potravinové ver-
tikály. Nepochybně musíme také 
úzce komunikovat s veřejností 

o významu naší práce. Ta je myslím 
stále jaksi nedoceněná.“

Vystoupení prezidenta Agrární 
komory se konalo v rámci cyklu 
přednášek Vlastivědné a genea-
logické společnosti (VGS), která 
působí př i Jupiter clubu Velké 
Meziříčí. Na svoje pravidelná úterní 
odpoledne si zve lidi nejrůznějších 
profesí, zájmů či dovedností, kteří 
stálé členy i nahodilé posluchače 

vždy něčím zaujmou. Namátkou 
jenom připomeneme cestopisné 
přednášky, dále pak povídání 
například o historii sportu, o bor-
ských minerálech či odborné rady 
jak sepsat rodopis či hledat svoje 
předky a mnoho dalších zajímavých 
témat.

Na těchto setkáních se účastníci 
mohou zeptat přednášejícího na to, 
co je zajímá. Nejinak tomu bylo 

i při debatě o zemědělství, kdy 
J. Velebovi byly pokládány otázky. 
Bylo vidět, že posluchače uvedená 
problematika opravdu zajímá. Šéf 
Agrární komory tedy nezůstal 
ušetřen ani kauzy velkomeziříčské 
mlékárny Lacrum, která připravuje 
žalobu na stát kvůli odepřeným 
dotacím. K tomuto problému se ale 
nevyjádřil z důvodu, že jednatel 
zdejší mlékárenské f irmy Jana 
Velebu žaluje. Blíže si o sporu mů-
žete přečíst v tomto čísle na straně 
1 v článku ‚Lacrum připravuje 
žalobu na stát‘.

Bouřlivá diskuze se zhruba pa-
desáti zemědělci z celé Vysočiny 
proběhla i během návštěvy Mirosla-
va Topolánka v minulém týdnu na 
Vysočině. S nimi se předseda ODS 
Topolánek shodnul, že národní 
dorovnávání bruselských dotací na 
francouzskou či španělskou úroveň 
není možné. „Vyzývám vás, abyste 
nás podpořili v nastavení rovných 
podmínek pro zemědělce v celé 
Evropě. Jedině to může českým 
zemědělcům pomoci,“ prohlásil 
podle informací z tiskové zprávy 
regionálního manažera ODS Ja-
roslava Makovce před zemědělci 
Topolánek.

Iva HorkáNejlíp si vedou zemědělci v Holandsku, jak ukazuje graf.    Foto Iva Horká

Kradl v bývalé hale pro chov prasat
V březnu si neznámý pachatel vyhlédl bývalou halu šlechtitelského 

chovu prasat v Křeptově. Nejprve musel překonat oplocení a po vypáčení 
dvířek k výběhu prasat vnikl do haly. Zde uřezal elektroinstalační kabely, 
vymontoval 4 ks zářivek a vodotěsný vypínač. Celkem způsobil škodu 
za téměř 12.000 Kč.

Peníze odeslal, ale zboží nemá
Obchodování přes internet nese určitá rizika. Ne vždy si totiž můžeme 

prověřit, kdo je naším partnerem pro uzavření kupní smlouvy a zda má 
úmysl za naše obdržené peníze doručit objednané zboží. Přesvědčil se 
o tom i devětadvacetiletý muž, který během února odeslal 8000 Euro 
(v přepočtu 210.000 Kč) za dodání stavebního stroje. Toho se však nedo-
čkal a prodejce se stal nekontaktním.

Kluzký povrch vozovek řidičům příliš nesvědčil
Ve čtvrtek 11. 3. 2010 v 8.35 hodin projížděl dvaašedesátiletý řidič 

s osobním vozidlem Suzuki Vitara od Radostína nad Oslavou k obci 
Zahradiště. Při výjezdu z levotočivé zatáčky dostal smyk, který nezvládl, 
přejel do protisměru a zadní částí vozidla Suzuki narazil do přední části 
v opačném směru jedoucího osobního vozidla Škoda Fabia. Při dopravní 
nehodě došlo ke zranění dvaatřicetiletého řidiče vozidla Škoda a spolu-
jedoucího vozidla Suzuki. Zranění na místě nežádali lékařské ošetření. 
Nehodou byla způsobena škoda 140.000 Kč.

Co nezvládl odcizit, to poškodil
Dne 11. 3. 2010 majitel zemědělského areálu v Ostrově nad Oslavou zjistil, 

že ze tří skříní nepoužívaných bazénů na mléko zmizely regulátory námra-
zy, jističe, stykače a čidla. Dále zjistil, že na svém místě není ani čerpadlo 
a dvě čerpadla jsou poškozená. Škoda na odcizených součástkách byla vy-
číslena na 35.000 korun, škoda na poškození skříní je ve výši 5000 korun.

Muž z Velkomeziříčska skončil na záchytce
V odpoledních hodinách dne 10. 3. 2010 policisté zásobovali Protialko-

holní záchytnou stanici v Jihlavě novými klienty. Jako prvního přivezli třia-
padesátiletého muže, kterého policejní hlídka našla ležícího na odkládacím 
stojanu v hale ČD ve Žďáře nad Sázavou, jevil známky silné podnapilosti 
a odmítal se podrobit dechové zkoušce. Další převoz se uskutečnil z obce 
Bohdalov, kde šestačtyřicetiletý muž napadal svou přítelkyni. Dechová 
zkouška ukázala 2,91 promile alkoholu v dechu. Poslední zákazník byl 
sedmačtyřicetiletý muž, který v bytovém domě ve Velkém Meziříčí kopal 
nájemníkům do dveří a pod vlivem silné podnapilosti se válel po chodbě.

Číšnická peněženka zmizela ze zásuvky
 Během noci z devátého na desátého března přišla obsluha restaurace ve 

Velkém Meziříčí o číšnickou peněženku. Zloděj si vyhlédl neuzamčenou 
zásuvku za výčepním pultem, využil chvilky nepozornosti a bez zjevného 
násilí si peněženku přivlastnil. Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na 
nejméně 6000 korun.

Hromadně prchali z diskotéky
Pro netradiční způsob, jak odlákat návštěvníky diskotéky se rozhodl 

čtyřicetiletý muž ve Velkém Meziříčí. Dne 9. 1. 2010 okolo jedné hodiny 
nastříkal injekční stříkačkou v prostorách provozovny zapáchající látku, 
která zamořila všechny místnosti diskotéky a zapříčinila hromadný 
odchod hostů. Stejný kousek zopakoval dne 6. 3. 2010. Skutek původně 
prošetřovaný jako přestupek byl překvalifi kován na trestný čin výtržnic-
tví, za který hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Zloděj se do budovy benzínky v Bohdalově nedostal
V noční době ze 7. 3. na 8. 3. 2010 navštívil benzínovou čerpací stanici 

v obci Bohdalov nezvaný host. Ráno po něm zůstaly poškozené vstupní 
dveře, zámek, okolní obklady a přestřižený kabel sirény alarmu. Přestože 
si s sebou nic neodnesl, způsobil škodu přesahující 50.000 korun.
Řidiči ve Velké Bíteši policisté naměřili přes dvě promile alkoholu

Hlídka Policie ČR ve Velké Bíteš při dopravní kontrole vozidla BMW 
stříbrné metalízy vyzvala řidiče k dechové zkoušce. Digitální přístroj 
naměřil hodnotu 1,73 promile alkoholu v dechu a při opakované zkoušce 
se hodnota vyšplhala přes dvě promile. Je tedy podezření, že spáchal 
trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, ale další úkony mohly 
být s třiatřicetiletým podezřelým prováděny až po vyprchání jeho alko-
holového opojení.

(Vybráno z policejního servisu www.policie.cz – autorka Petra Šmídová)
Připravila: Iva Horká

Novým nájemcem Areálu zdra-
ví na Sportovní ulici ve Velkém 
Meziříčí bude od 1. dubna 2010 
Petr Bača z Velkého Meziříčí. Ten 
se přihlásil jako jeden ze dvou zá-
jemců o pronájem celého komplexu 
nebytových prostor ve vlastnictví 
města. To hledalo nového nájemce 
poté, co ten stávající podal ke konci 
loňského roku z nájmu výpověď. 
Byla jím třebíčská fi rma, zatím-
co nyní bude nájemcem fyzická 
osoba. „Vybrali jsme ze dvou při-
hlášených uchazečů,“ informuje 
starosta František Bradáč, „a to 
na základě jejich dalšího záměru 
s areálem, který představili Radě 
města. Petr Bača bude pokračovat 
v nastoleném trendu.“ O nájemci 
je rozhodnuto, nicméně zcela kon-
krétní podmínky nájmu jsou ještě 
v jednání. Přesné znění nájemní 
smlouvy radní projednají a schválí 
na svém příštím zasedání. Bude 
uzavřena na dobu neurčitou, ale se 
zohledněním přijatelné výpovědní 
lhůty.

Areál zdraví za Světlou tvoří 
několik sportovišť – tenisové a vo-
lejbalové kurty, kuželkářská dráha 
– , dále restaurace, bufet s letní 
terasou, ubytovací prostory a byt 
pro správce objektu. Sportoviště 
využívají místní kluby Spartaku, 
tedy volejbalisté, tenisté a kuželká-
ři, ale také veřejnost. Nový nájemce 
zabezpečí veškerý chod areálu 
a umožní jeho užívání sportovním 
oddílům za stejných podmínek jako 
dosud. Přitom může vyvíjet i další 
vlastní aktivity. Podle informace 
Františka Bradáče má záměr služby 
upravit a rozšířit. „Chce tam upravit 
činnost restaurace, rozšířit další 
volnočasové aktivity v prostoru, 
který se ještě nabízí. Konkrétně 
hovořil o hře pétanque. Dále chce 
obnovit sportovně-relaxační cent-
rum. Má zájem jeden kurt zastřešit 
nějakou nafukovací halou, aby 
mohl být k dispozici i přes zimu,“ 
vyjmenoval starosta některé před-
stavy nového nájemce.

Martina Strnadová

Město rozhodlo o novém nájemci areálu zdraví

Kritizují kraj za nebezpečné díry na silnicích.
Pomoci mají lidé bez práce

Roztávající sníh na silnicích na Vysočině odkryl nebezpečné díry, 
které na některých komunikacích pokrývají celou šíři vozovky a dosahují 
několikacentimetrové hloubky. Lidovci vyzvali kraj, aby začal situaci 
okamžitě řešit. Současná situace ohrožuje životy, zdraví a majetek nejen 
řidičů a může způsobit velké škody na vozidlech, ale také může dojít 
k dopravní nehodě. „Situaci je potřeba řešit co možná nejrychleji,“ 
konstatoval Jan Kasal.

Podle něho by bylo efektivnější kvalitně spravit silnice než vydávat 
peníze za poplatky u lékařů. Jak už dříve lidovci navrhli, pomoci s úpravou 
rozbitých silnic by mohli nezaměstnaní lidé, kteří jsou schopni tuto práci 
vykonávat. „Je to způsob jak lidem nabídnout nějakou práci a zároveň je to 
řešení, které vede k rychlejší opravě nebezpečných silnic,“ navrhuje expert 
na dopravu Václav Kodet, který chce na nejbližším zasedání dopravní 
komise návrh předložit.                                                              -fru, ivh-

Nárůst nezaměstnanosti na Vel-
komeziříčsku se prozatím zastavil. 
Míra nezaměstnanosti v našem 
regionu je za únor 13,7 % z dosaži-
telných. To je oproti lednu o dvě de-
setiny procenta lidí bez práce méně. 
Což sice není významný rozdíl, ale 
aspoň není číslo větší.

Minulý měsíc mělo Velké Me-
ziříčí počet nezaměstnaných ze 
všech měst žďárského okresu nej-
větší. Nyní se opět do vedení vrátila 
Bystřice nad Pernštejnem s mírou 
nezaměstnanosti 14,25 %, která si 
oproti minulému měsíci pohoršila 
nejvíce – o 0,5 %. Pak následuje 
Velké Meziříčí, třetí je Nové Město 
na Moravě s 12 %, těsně za ním 
Velká Bíteš s 11,9 % a nejlepší 
situace na trhu práce je ve Žďáře 

Nezaměstnanost v našem regionu stagnuje
nad Sázavou, kde je „pouhých“ 
9,25 % nezaměstnaných z kategorie 
dosažitelných.

Nabídka volných pracovních míst 
na Žďársku zaznamenala oproti 
minulému měsíci malý pokles. 
V lednu bylo volných pracovních 
míst 293, v únoru 287, přičemž 
uchazečů o ně je celkem 7 227. Na 
jedno volné pracovní místo tak 
připadá 25 uchazečů.

Celkově je na Žďársku 11,7 pro-
cent nezaměstnaných a je tak na 
28. místě ze všech 77 okresů České 
republiky. První v pořadí je přitom 
Jeseník s 19,4 % a posledním, 
nejméně lidí bez práce (3,8 %) je 
v okrese Praha-východ, který je 
tedy na 77. místě.

Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města z 10. 3. 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem, 

jako pronajímatelem a žadateli, jako nájemci, o pronájmu pozemku 
parc. č. 5214/2 se sklepem ve Františkově, k.ú. Velké Meziříčí na 
dobu určitou od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2016

 2. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze 
dne 10. 7. 2002 mezi městem a žadatelem tak, že nájemce bude nadále 
užívat část pozemku parc. č. 850/1 o výměře 97 m2 jako zahradu za 
stávající nájemné. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

 3. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene:
a) mezi městem a krajem Vysočina, ve prospěch města v akci „Ply-

nofi kace ulice Vrchovecká ve Velkém Meziříčí“ přes pozemky 
kraje Vysočina ve prospěch města

b) ve prospěch E.ON ČR, k tíži pozemku města parc. č. 5647 na ul. 
Zahradníčkova – uložení nového kabelového vedení do pozemku 
pro novostavbu rodinného domu

c) mezi městem a krajem Vysočina ve prospěch města v akci „Pro-
dloužení vodovodního řadu na ul. Sportovní“ přes pozemky kraje 
Vysočina ve prospěch města

d) mezi městem a krajem Vysočina ve prospěch města v akci „Osvět-
lení přechodů pro chodce“ na ul. Hornoměstská, Sokolovská 
a Vrchovecká ve městě

 4. Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o právech a povinnos-
tech spojených se vstupem na pozemek, která bude uzavřena mezi 
městem a SVAK Žďársko a týká se rekonstrukce kanalizace na ul. 
Bezděkov – 2. část. Stavbou dotčenými pozemky dle této smlouvy 
budou parc. č. 2778/1, 2778/4 a 2789

 5. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1./ Zdroj: 95 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 95 tis. Kč – § 3639 org. 480 metropolitní síť
2./ Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 dotace na nákup cen za umístění ve 
2. ročníku mezinárodního hokejového turnaje ve Velkém Meziříčí 
– březen 2010

 6. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu kanceláří 
s celkovou plochou109,5 m2 ve 4. nadzemním podlaží v objektu na 
Náměstí 79/3, Velké Meziříčí („Obecník“) za účelem komerčního 
využití.

 7. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového 
prostoru a bytu Areál zdraví na ulici Sportovní ve Velkém Meziříčí 
s nájemcem Petrem Bačou.
Na příští jednání Rady města bude předložen návrh Smlouvy o nájmu 
nebytového prostoru a bytu v Areálu zdraví na ulici Sportovní.

 8. Rada města schválila plán jarního blokového čištění města Velké 
Meziříčí. Harmonogram blokového čištění je uveden na webových 
stránkách města.

 9. Rada města souhlasila s použitím rezervního fondu na posílení 
investičního fondu ve výši 48 tis. Kč na dofi nancování zahradního 
vybavení v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Lhot-
ky 42, příspěvkové organizace.

10. Rada města vyhlásila grantový systém města v těchto oblastech a za 
těchto podmínek:
1. oblasti:
 – Projekty podpory zdraví
 – Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání
 – Rozvoj pohybové výchovy
 – Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže
 – Sociální problematika
2. podmínky:
 – maximální příspěvek na projekt je 5 000 Kč
 – požadovaná spoluúčast min. 40 %
 – o přidělení fi nančních prostředků rozhodne Rada města
 – v rámci tohoto kola může organizace podat jeden projekt
Bližší informace najdete na straně 3 v Okénku radnice II. – pozn. 
red.)

11. Rada města souhlasila s poskytnutím práv používat znak města pro 
jeho další zpracování fi rmě AKTIV 95 OPAVA, s. r. o., se sídlem 
v Opavě.
Rada města požaduje předložit grafi ckou předlohu návrhu.

Ing. František Bradáč, starosta

Pomozme humanitární sbírkou
Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ Velké Meziříčí vyhlašuje 
další humanitární sbírku.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
Humanitární sbírka
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuvi – veškerou nepoškozenou

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve středu 24. 3. 2010 od 8 do 17 hodin
ve čtvrtek 25. 3. od 8 do 14 hodin
v pátek 26. 3. 2010 od 8 do 14 hodin
v obřadní síni budovy radnice ve Velkém Meziříčí
Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme na tel. číslech: +420 224 316 800 nebo 
+420 224 317 203.
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Téměř všichni občané našeho 
města ví o tom, že některá místa 
jsou monitorována kamerami. Na 
jejich pocitu bezpečí v monitorova-
ných oblastech se to však neodráží. 
Další kamery však přesto chtějí. 
Celkově jsou s bezpečností ve městě 
spokojeni.

Velkomeziř íčským občanům 
byla v měsíci únoru předložena an-
keta, v níž bylo formulováno sedm 
otázek, které se týkaly Městského 
kamerového dohlížecího systému 
(MKDS) a s tím souvisejícím poci-
tem bezpečí. Dotazník zodpovědělo 
celkem osmdesát dva občanů.

Na otázku, zda občané vědí, že 
jsou některá místa ve městě moni-
torována kamerami, odpovědělo 81 
z nich, že ano. Pouze jeden uvedl 
negativní odpověď.

Následovala otázka, zda se na 
monitorovaných místech cítí bez-

Občané Velkého Meziříčí
se ve městě cítí bezpečně

pečněji. Zde kladnou odpověď 
uvedlo pouze 19 občanů, 22 neví 
a 40 se jich na monitorovaných 
místech bezpečněji necítí. Na 
otázku odpovídali pouze ti, kteří 
o kamerách ve městě vědí.

Další otázka zněla, zda podporují 
záměr města rozšířit MKDS o další 
kamerový bod či body a jejich ná-
vrh. 54 občanů se shodlo na tom, že 
by ve městě mělo být více kamer. 
18 s rozšiřováním nesouhlasí, 10 
neví.

Nejčastěji se občané shodovali na 
tom, že by měla být monitorována 
především místa kolem diskoték, 
dále ulice Hornoměstská, zkratka 
do Čechových sadů a dětská hřiště, 
která jsou podle nich likvidována 
nudící se mládeží.

Následovala otázka, zda se dota-
zovaný nebo jiný člen domácnosti 
stal v posledních dvou letech obětí 
nějakého trestného činu nebo poku-
su o trestný čin na území Velkého 
Meziříčí. Ano odpovědělo 21 obča-
nů, Ne 58 občanů, Nevím 3.

Že má přítomnost hlídek městské 
policie vliv na vyšší bezpečnost ve 
městě si myslí 43 občanů. Že ne 
28. Neví potom 11. Na poslední 
otázku, zda se občané cítí v našem 
městě bezpečně, bylo 42 kladných 
odpovědí. Ne odpovědělo 25 obča-
nů. Neví 15.   

Veronika Poulová, MěÚ VM

Grantový program
Zdravé město 2010

Rada města na svém zasedání dne 10. března 2010 vyhlásila pět témat 
grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí.

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

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

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

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

Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence 
sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů 
města Velké Meziříčí.

V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt.
Maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 

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

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

Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě před-
lohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet 
z programu podpory zdraví na rok 2010 a z priorit Plánu zdraví města 
Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty 
zaměřené na Den Země (duben), Den bez tabáku (květen), Národní 
dny bez úrazů (červen), Evropský týden mobility (září), Dny zdraví 
(říjen), 30 dní pro občanský sektor (říjen).

Termín odevzdání – 9. dubna 2010.                                           -šve-

Novou širokosortimentní pro-
dejnu otevřela velkomeziříčská 
Jednota v Křižanově. Na ploše 
větší než dvě stovky metrů čtvereč-
ních si nakupující mohou pohodlně 
vybírat potraviny z několika řad 
regálů, z prostorných mrazáků či 
u obslužného pultu s uzeninami. 
Nechybí samozřejmě čerstvá zele-
nina, pečivo nebo třeba drogistické 
zboží. Pro náročného zákazníka 
je vedle běžné nabídky nápojů 
k dispozici například i výčep su-
dových vín.

Moderní prodejna vznikla v pro-
najatých prostorách v objektu po-
blíž radnice. „Jednota v Křižanově 
zřídila svou prodejnu opět po něko-
lika letech. Stavební a další úpravy 
v prostorách, jež máme pronajaté, 
probíhaly asi čtrnáct dní a vyšly na 
zhruba tři čtvrtě milionu korun,“ 
popisuje Jaroslav Pavlíček technic-
ký náměstek Spotřebního družstva 
Jednota Velké Meziříčí.

Nový obchod byl otevřen v úterý 
23. února a denně jej navštěvují 
davy lidí. „Od toho prvního dne tu 
máme zatím stále nával. Nakupující 
si pochvalují hlavně prostornost, 
přehlednost a čistotu obchodu,“ 
říká jeho vedoucí Miluše Lukáško-

vá a vyjmenovává další pozitivní 
postřehy – například praktické 
velké nákupní koše na kolečkách. 
Díky dostatku místa mohou mezi 
regály zajet i maminky s malými 
dětmi v kočárcích. Zákazníky 
obslouží šest prodavaček. Ty byly 
v pracovním shonu již týden před 
otevřením prodejny. „Ve středu 
nám sem navezli pětačtyřicet palet 
s novým zbožím, které jsme musely 
do úterý 23. února vyskládat a při-
pravit,“ dodává Miluše Lukášková 
pro představu.

Křižanovští si novou prodejnu 
Jednoty pochvalují. A nejen oni. 
Např íklad Zuzanu Šafratovou 
nadchla svou prostorností a širo-
kou nabídkou, takže si odtud svůj 
nákup vozí až do Moravce. To stejné 
oceňují i další nakupující. „Je to 
perfektní. Velký výběr, dost místa, 
vyberu si tady vše, co potřebuju,“ 
souhlasně dodává další obyvatelka 
Křižanova.

Velkomeziříčská Jednota tak 
má nyní sto šestnáct prodejen na 
žďárském okrese. Vedle toho ještě 
provozuje jeden velkoobchod ve 
Žďáru nad Sázavou. 

(pi)
Text a 2× foto: Martina Strnadová

Jednota otevřela v Křižanově 
novou prodejnu

Na Vysočině podala kandidátní 
listinu do voleb první strana

Na Vysočině včera podala kandidátní listinu první strana do voleb do 
Poslanecké sněmovny. Jak informovala Alena Kuchařová, koordinátorka 
voleb v kraji Vysočina, první kandidátku podala strana Pravý blok. Strany, 
které mají zájem o účast v letošních parlamentních volbách, musí odevzdat 
kandidátní listiny na krajský úřad do 23. března do 16 hodin.

Do podzimních předčasných voleb, které se ale po verdiktu Ústavního 
soudu neuskutečnily, zaregistroval Krajský úřad kraje Vysočina 15 stran. 
V posledních řádných volbách do sněmovny v roce 2006 kandidovalo 
v našem kraji 19 stran.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Nemocnice ušetří přes 19 mil. 
na nákupu plynu

Kraj Vysočina, resp. jeho osm zdravotnických zařízení, ušetří 19 809 
690 mil. Kč za nákup zemního plynu. Za jeho odběr od letošního května 
do dubna příštího roku zaplatí o 46 procent méně než v předchozím ob-
dobí. Vysočina využila elektronickou aukci zemního plynu jako první 
instituce veřejného sektoru v ČR. Prvenství jí patří od loňského roku 
i v e-soutěžení při nákupu elektrické energie.

„Po loňských dobrých zkušenostech s nákupem silové elektřiny pro 
letošní rok se kraj rozhodl sjednotit poptávku na dodávky plynu v elek-
tronickém výběrovém řízení. Přes ohlášený růst cen budou zdravotnická 
zařízení Vysočiny platit o téměř 50 procent méně. Uspořené prostředky 
ve výši téměř 20 mil. Kč zůstanou nemocnicím na vykrytí např. nutných 
provozních nákladů,“ uvedl po zhruba 37 minutách soutěže náměstek 
hejtmana pro oblast fi nancí Vladimír Novotný a zároveň potvrdil, že 
v případě Vysočiny rozhodně nejde o poslední e-aukci.

„Dnešní výsledek bereme jako průlomový, protože bezezbytku potvrdil, 
že zemní plyn je volně obchodovaná komodita s potenciálem ke snižování 
současných cen. Přes deklarované navýšení ceny pro konečné spotřebitele 
se nám podařilo sjednocením poptávky a využitím elektronických nástrojů 
dosáhnout aktuálně nejvýhodnější ceny na trhu,“ dodal dále Lukáš Kett-
ner, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina.

„Nákup vybraných komodit pro sociální zařízení se na Vysočině začal 
realizovat už v minulých volebních obdobích. Dobré zkušenosti jsme měli 
například s nákupem speciálních matrací. Např. první kroky k plánované 
aukci energií byly učiněny již za mého působení v Radě kraje,“ připomněl 
Miroslav Houška, člen výběrové komise.

Výběrové řízení bylo dvoukolové. V prvním kole doručili zájemci na-
bídky, které pak byly vstupní cenou pro kolo druhé. V něm měli všichni 
účastníci přihlášení do on-line aukce ještě příležitost své nabídkové ceny 
dále snížit. „Zadavatelé se postupně přesvědčují, že jsou cesty k levněj-
ším dodávkám. V oblasti energií to byla nejprve silová elektřina a nyní 
se ukazuje, že se dá významně ušetřit i na dodávkách zemního plynu,“ 
doplnil ředitel eCENTRE Vítězslav Grygar. Kraj Vysočina otestoval 
funkčnost nákupu silové elektřiny přes elektronické výběrové řízení 
za pomoci společnosti eCENTRE již v loňském roce. Nejprve pro pět 
jihlavských pracovišť krajského úřadu, kde úspora pro tento rok dosáhla 
ve srovnání s nabídkou stávajícího dodavatele 29,6 procenta. Výrazně 
lepším výsledkem skončil centralizovaný nákup silové elektřiny pro 
krajské organizace na tento rok. Úspora přesáhla 40 procent a krajský 
rozpočet tak ušetřil přes 12 milionů korun.

Výběrové ř ízení zajišťovala pro k raj Vysočina společnost
eCENTRE.                               Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ

Investoři, architekti, projektanti 
i stavební fi rmy se mohou až do kon-
ce dubna hlásit do osmého ročníku 
soutěže Stavba Vysočiny. Stejně 
jako v minulých letech udělí hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek jed-
né z přihlášených realizací Cenu 
hejtmana kraje Vysočina. Stane se 
tak na slavnostním vyhlášení, které 
je naplánováno na 15. června 2010 
v Kulturním domě v Přibyslavi.

Soutěž probíhá standardním způ-
sobem, resp. stejně jako v minulých 
letech. Je rozdělena na odborné 
soutěžní kategorie:

A1 – Stavby občanské 
vybavenosti

(občanské, komerční a f iremní 
novostavby)

A2 – Stavby určené k bydlení
(novostavby – rodinné domy, by-
tové domy, hotely, penziony, domy 
s pečovatelskou službou atd.)

B1 – Stavby dopravní, 
inženýrské a vodohospodářské

(liniové stavby, mosty, železnice, 
čistírny odpadních vod, kanalizace 
atd.)

B2 – Stavby technologické
a pro průmysl

(novostavby průmyslových a tech-
nologických staveb)

C1 – Rekonstrukce a obnova
(obnova, úplná nebo částečná re-
konstrukce budov)

Veřejnost může rozhodovat 
ve veřejném laickém hlasování. 
Každá realizace bude mít totiž na in-
ternetových stránkách soutěže zpra-
covanou prezentaci, včetně odkazů 
na internetové stránky účastníků 
výstavby (pokud budou uvedeny 
v přihlášce). SMS hlasování bude 
probíhat v termínu od 4. května do 
11. května 2010. Realizaci s největ-
ším počtem zaslaných SMS, bude 
udělen titul CENA VEŘEJNOSTI 
– STAVBA VYSOČINY 2009.

„Kývl jsem na opakovanou na-
bídku organizátorů soutěže a bude 
mi ctí udělit i v tomto ročníku Cenu 
hejtmana kraje Vysočina. Věřím, že 
se mezi nominacemi objeví zajímavé 
projekty financované ze soukro-
mých, ale i evropských zdrojů,“ 
uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek. Další ocenění je v re-
žii časopisu STAVEBNICTVÍ. 
Jednomu ze subdodavatelů soutěžní 
realizace, který se zasloužil o vý-
jimečné technické, konstrukční, 
řemeslnické provedení nebo montáž 
náročné technologie, může být udě-
len titul ZLATÉ RUCE – STAVBA 
VYSOČINY 2009.

Výsledky loňského ročníku: http://
www.stavbavysociny.cz/archiv-sou-
teze-stavba-vysociny.html
Z materiálů www.stavbavysociny.cz

zpracovala: Jitka Svatošová

Rozdělili část přebytku
(Pokračování ze strany 1.) „Mys-
líme si však, že by bylo lepší tyto 
peníze investovat už letos, a nene-
chávat je čekat,“ podotkl František 
Bradáč. Městu se totiž podařilo 
vysoutěžit podmínky úvěru na 
rekonstrukci ČOV tak výhodné, že 
by bylo škoda jich nevyužít a úvěr 
nevyčerpat v plné výši.

Mezi částkami, jež byly navrženy, 
ale jejich schválení bylo prozatím 
odloženo, je i 967 tisíc korun na 
opravy komunikací po zimě. „Již 
teď je zřejmé, že to bude málo,“ 

podotýká F. Bradáč s tím, že jmeno-
val skupinu lidí, která v nejbližších 
dnech zmapuje aktuální stav komu-
nikací ve městě. O konečné částce na 
jejich opravu pak rozhodne zastupi-
telstvo v dubnu. „Osobně odhaduji, 
že bude potřeba minimálně 5 mili-
onů, ale uvidíme,“ dodal starosta.

Finance, jejichž schválení zastu-
pitelé odložili až na duben, zatím 
posílily rezervu na investice města. 
Její výše tak v současné době dosa-
huje 20 milionů a 199 tisíc korun.

Martina Strnadová

Poradna
České obchodní inspekce (ČOI)

Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala 
jednou za čtrnáct dní ve středu na městském úřadě ve Velkém Meziříčí, 
dočasně ukončila svoji činnost. Důvodem byl nedostatek fi nancí ze 
strany SOS. Velkomeziříčský živnostenský odbor ale zajistil pro občany 
náhradu – poradnu České obchodní inspekce (ČOI), a to každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 15 hodin. Nachází se v nové budově radnice, 
Náměstí 27/28, kancelář živnostenského odboru a zavítat do ní se svými 
dotazy můžete např. 14. 4., dále pak 12. 5. a 9. 6. 2010.                   -mrs, ivh-

Stavba Vysočiny:
Hejtman i letos předá svou cenu

Ilustrační foto z loňského ročníku, jehož vyhodnocení proběhlo na velko-
meziříčském zámku.                                     Foto Velkomeziříčsko: Iva Horká



ŘÁDKY NA NEDĚLI

Číslo 11 17. března 2010 strana 4

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Něco tady chybí
Mám dojem, že v naší společnosti něco chybí. To proto, že něco chybí 

nám, jednotlivým lidem. Společnost jsme přece my všichni. Chybí – 
nebo je jí málo – schopnost přiznat chybu a nést odpovědnost za špatné 
rozhodnutí. Málokdo dokáže říct: ano, tehdy jsem se nějak rozhodl, ale 
časem se ukázalo, že to bylo rozhodnutí špatné, a je mi to líto. Chci nést 
důsledky a pokusit se napravit, co se napravit dá. Je to někdy těžké už 
v těch nejbližších vztazích. Komu by se chtělo přiznat, že udělal hlou-
post, byť v dobré víře, nebo že někomu ublížil či uškodil. Není příjemné 
připustit to ani sám sobě, natož někomu druhému. A jak těžké je to pro 
lidi ve veřejných funkcích, pro politiky. Povědět otevřeně všem, že jsme 
se rozhodli pro úplně špatnou cestu, že jsme zjistili, že to takhle nejde, 
a že tedy budeme řešit následky a hledat, jak dál. A třeba i ve spolupráci 
s opozicí, protože zájem všech je přece důležitější než spory mezi stra-
nami. Věřím, že to je těžké a že v tom hraje velkou roli vnitřní síla kon-
krétního člověka. To ale není všechno. Abychom dokázali přiznat chybu, 
ať v rodině nebo v politice, potřebujeme ještě něco. Potřebujeme, aby ti 
druzí naše přiznání přijali. Aby dokázali říct: to je zlé, co se stalo, ale 
vidíme, že tě to mrzí a že se trápíš. Nesmějeme se ti, nezneužijeme tvoji 
slabost, nepotopíme tě. Nebudeme po tobě házet kamením, ale budeme 
v tom s tebou. Vždyť se ta chyba dotýká nás všech. A náprava je nakonec 
taky věcí nás všech.

Ke křesťanské víře patří, že mohu a mám komu vyznat svoje selhání. 
A mám odkud přijmout odpuštění. Od Pána Boha i od lidí. A pak se mohu 
zase narovnat, nadechnout a pokusit se spravit, co se spravit dá. Není to 
lehké, ale je to možné. Přál bych si, aby se naše česká společnost postupně 
kultivovala. Třeba tím, že budeme umět přiznat své selhání a budeme umět 
přijmout selhání někoho jiného. Vyznání viny a odpuštění není projev 
slabosti. Je to síla, která mnoho věcí mění.

Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb – sv. Mikuláš 
a Špitálek

Středa 17. 3.
 7.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Březkovy
 a jejich zemřelé děti z Cyrilova o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
Čtvrtek 18. 3.
 7.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Ambrožovy,
 dva syny, rodiče Zástěrovy a syna o. M. P.
18.00 Špitálek – mše sv. na úmysl dárce o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 8.00 Špitálek – mše sv. za Josefa Buďu a rodiče o. M. P.
14.00–15.30 Špitálek – příležitost ke svátosti smíření
16.30  Špitálek – mše sv. pro mládež, za farníky host, o. L. Sz.
18.00  Špitálek – mše sv. za P. Josefa Skácela,
 Annu Skácelovou a za manžele Petrlíkovy host, o. L. Sz.
Sobota 20. 3.
 7.00 Špitálek – mše sv. za P. Josefa Martináska
 a duše v očistci o. L. Sz.
10.00 Špitálek – mše sv. pro děti, za děti 
 a mládež host
18.00 Špitálek – mše sv. za farníky o. L. Sz.
19.00 Špitálek – promluva pro rodiče dětí 
 a mládeže (zejména těch, kteří půjdou
 letos k 1. sv. příjímání) host
20.30 Na faře – beseda se všemi společenstvími 
 rodin host
5. neděle postní 21. 3.
 7.30 Sv. Mikuláš mše sv. za Vlastimila Smejkala,
 rodiče, bratra, rodiče Hortovy, syna
 a snachu host
 9.00 Sv. Mikuláš mše sv. za Albínu
 a Josefa Lukáškovy a duše v očistci o. L. Sz.
10.30  Sv. Mikuláš mše sv. pro rodiče s dětmi,
 za Ludmilu a Josefa Smejkalovy,
 dvoje rodiče a sourozence o. L. Sz.
17.00 Špitálek – křížová cesta
18.00 Špitálek – mše sv. za živou a zemřelou
 rodinu Michalovu, Střechovu a duše 
 v očistci o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství na faře. Ve čtvrtek po večerní mši 
sv. bude teologická hodina. Ve dnech 19. 3.–21. 3. bude v naší farnosti 
probíhat postní duchovní obnova. Hlavním kazatelem bude P. Pavel Kon-
zul, spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Podrobný program najdete 
v lavicích a ve vývěsce. V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace Nej-
světější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. V postní době 
v každý pátek v 15.00 zveme ke společné modlitbě Korunky k Božímu 
milosrdenství. V sobotu v 8.00 prosíme ženy i muže o pomoc při úklidu 
kostela. Na brigádu můžete přijít pomoct i během týdne. V sobotu v 19.30 
bude příprava na manželství – V. setkání. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře. Děkujeme za pomoc při opravě. Osoby narozené v roce 
1997 a dříve, které mají základní znalost katolických pravd víry a které 
by chtěly v roce 2012 přistoupit ke svátosti biřmování, prosíme, aby se 
přihlašovaly kteroukoliv středu od 17.00 do 18.00 a pátek od 17.30 do 
18.00, a to nejpozději do konce května letošního roku. Pozdější přihláška 
nebude možná. Jak jsme informovali v prosinci, jedním s cílů renovace 
kostela by mělo být vrácení sochy Madony Velkomeziříčské do kostela. 
Po jednání s památkáři a po podzimním setkání farní rady jsme dospěli 
k závěru, že kvůli bezpečnosti a způsobu vystavení sochy by měla být 
ze severního bočního vchodu udělaná kaple Panny Marie. Na interneto-
vých stránkách – v anketě – můžete vyjádřit svůj názor, zda jste ochotní 
obětovat – věnovat boční vchod pro kapli Panny Marie.
Postní duchovní obnova ve Velkém Meziříčí ve dnech 19. 3.–21. 3. vedená 
P. Dr. Pavlem Konzulem, spirituálem Biskupského gymnázia v Brně. Před 
každou mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Opravený rozpis poutí
ve farnostech Velké Meziříčí a Bory 2010

NEDĚLE 11. 4 svátek Božího milosrdenství: 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 6. 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, Lhotky
NEDĚLE 25. 7. Kúsky, Osové
NEDĚLE 1. 8. Oslavice
NEDĚLE 8. 8. Rousměrov
NEDĚLE 15. 8. Netín
NEDĚLE 22. 8. Martinice
NEDĚLE 29. 8. Dolní Bory
ÚTERÝ 14. 9. Velké Meziříčí u sv. Kříže /Špitálek/
NEDĚLE  26. 9. Hrbov
NEDĚLE 7. 11. Horní Bory
NEDĚLE  14. 11. Martinice
NEDĚLE 26. 12. Vídeň – pout‘ sv. Rodiny

P. Lukasz Szendzielorz – farnost Velké Meziříčí, Bory a zástupci obcí.

Českobratrská církev evangelická
● 18. 3. 18 hodin – biblická hodina
● 20. 3. 19.30 hodin – beseda se lékařem, učitelem, kazatelem, poutní-
kem, spisovatelem, vydavatelem knih a znalcem piva Zdeňkem Susou
● 21. 3. 9 hodin – bohoslužby a přednáška Z. Susy: Péče o tělo 
a o duši
● 23. 3. 15 hodin – děti, 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
Setkání jsou otevřena všem. Pokud není uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz

-pj-

Klub dobré pohody v Borech vás zve na
BESEDU
Sobota 20. 3. 2010 v 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borech
Doc. MUDr. Zdeněk SUSA, CSc.
S jeho nelékařskou činností je spojena řada rozhlasových a televizních 

vystoupení, mnoho časopiseckých 
článků a několik knih, z nichž 
si nejvíce cení knihu „Ultreia“, 
zprávu o pěší pouti z Čech až do 
Santiaga de Compostela a na mys 
Finisterre, kterou vykonal v letech 
1991-1996. Knihy, nejen svoje, 
vydává ve svém nakladatelství 
„Zdeněk Susa, Středokluky“; od 
roku 1995 vydal už třicet publikací. 
A jednou z posledních vlastních pu-
blikací je Velká česká pivní kniha.
Dr. Susa si s námi přijde popoví-
dat o všem, co nás bude zajímat, 
a zejména o své poslední knize, 
věnované historii piva a všem 
souvislostem okolo něj.

-bk-

Výstava Prima klima

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

Ve středu 10. března 2010 na-
vštívili žáky 2. A základní školy 
v Křižanově zdravotní klauni. Tito 
klauni jezdí po nemocnicích a snaží 
se svým humorem vnést alespoň 
trochu radosti nemocným dětem. 
Jejich návštěva u „druháčků“ byla 
odměnou za to, že děti společně se 
svými rodiči před Vánocemi vy-
robili spoustu dárků pro nemocné 
děti a poslali je ve dvou velkých 
balících do Prahy, kde organizace 
„Zdravotní klaun“ sídlí.

Děti se od rána nemohly klaunů 
dočkat. Všem se rozsvítily oči, když 
do třídy vtrhl klaunský doktor Žou-
želík s trochu roztržitou klaunskou 
sestřičkou Andělkou. Předvedli 
klauniádu se zdravotní tematikou, 
jakou baví děti v nemocnicích. Po 
celou dobu byly děti vtahovány 
do představení a všichni se bavili. 
Klauni nám také ukázali některá 
kouzla a předvedli své hudební 

nástroje. Největší úspěch mělo 
ukulele, se kterým jsme si společně 
zazpívali písničku. Na závěr byla 
soutěž, ve které děti odpovídaly na 
všetečné otázky klaunů. Za odměnu 
dostali všichni propisku a pravítko.

Protože jsme klauny čekali, už 
předem jsme v hodinách pracovních 
činností vyrobili další dárky pro 
děti. Klaunům jsme předali celkem 
138 obrázků ze zažehlovacích ko-
rálek. Neskrývali nadšení a slíbili, 
že všem nemocným dětem řeknou, 
že tyto dárky pro ně vyrobily děti 
z 2. A z Křižanova.

Jsme rádi, že alespoň tímto způ-
sobem můžeme potěšit nemocné 
kamarády a už znovu přemýšlíme, 
jaké dárky bychom mohli vyrobit 
a poslat do Prahy zdravotním 
klaunům. I takové drobnosti totiž 
učí děti návyku, že si máme všichni 
vzájemně pomáhat.
Text a foto: Mgr. Iveta Doležalová

Zdravotní klauni v Křižanově

Stanislav Vodička – básník i umělec
Právě před 100 lety, 15. března 1910, se v Rožďalovicích narodil Stani-

slav Vodička. Sudičky se nad jeho kolébkou asi nemohly dohodnout, v čem 
má vynikat víc, proto mu daly do vínku lásku ke kráse a umění radovat 
se z maličkostí. Z tohoto nadání se pak odvíjel celý jeho život.

Vyučil se knihařem a na začátku své profesní dráhy se usadil v Tasově. 
Jeho umělecké knižní vazby jsou typické schopností využít nejrůznější 
materiály, více však vytvořil těch „obyčejných“. Tasovský pobyt mu 
přinesl i časté setkávání s Jakubem Demlem a vydal zde také svoji první 
knihu básní „Bezpečí domova“.

Po zrušení knihařské živnosti pracoval ve velkomeziříčské Kablovce, 
kde se zapojil do činnosti národopisného souboru. Působil v něm jako 
vypravěč – „stréc Vodička“ a také jako kronikář.

Tím jsme se zase dostali zpět k Vodičkově literární tvorbě. Jeho první 
kniha povídek „Tam, kde usínají motýlové“ vyšla v roce 1979 a brzy ná-
sledovaly další. Krátké příběhy z přírodní říše v sobě skrývají netušenou 
moudrost a pokoru před vším živým.                   Foto: archiv muzea, -ripp-

Dne 15. března uplynulo 90 let 
od narození nezapomenutelného 
profesora tělocviku a trenéra, na 
kterého vzpomínají celé generace 
studentů gymnázia.

M e z i ř í č s k ý  r o d á k  J a r o -
slav Novák, studenty nazývaný 
Káďa, působil na zdejším gym-
náziu v letech 1948–1968 jako 
profesor tělocviku a zeměpisu.

Svoje nadšení pro sport přenášel 
i na svoje studenty. Vedl školní 
sportovní oddíly lehké atletiky, 
odbíjené a košíkové. Zároveň tré-
noval i městské sportovní oddíly 
dospělých a dorostenců ve stejných 
sportech.

Co je skleníkový efekt? Jak 
funguje sluneční energie? Jak re-
guluje teplotu plynný obal Země? 
Co způsobuje 
svých chová-
ním člověk? Jde 
o problém lo-
kální či globál-
ní? Jak souvisí 
deštné pralesy 
s ochranou kli-
matu? Co může dělat každý z nás 
v každodenních rozhodnutích? Na 
tyto otázky dává odpověď unikátní 
putovní výstava „Prima Klima“.

Téměř každý mluví o globální 
změně klimatu, ale málo se hovoří, 
co může udělat každý z nás. Výsta-
va na dvanácti panelech vysvětluje, 
co je skleníkový efekt, jak je pro 
nás důležitý, jaký je příspěvek člo-
věka, či jak fungují deštné pralesy 
z globálního hlediska. Navíc na 
velké části představuje jednotlivé 
dílčí oblasti, kde můžeme všichni 
dosáhnout významné úspory – do-
pravu, efektivní využívání energie, 

oblast nákupu a změn konzumního 
chování, vliv zemědělství či pre-
venci vzniku a správné nakládání 

s odpadem.
„Málokdo 

z nás si uvědo-
muje, že skoro 
padesát procent 
energie v Čes-
ké republice se 
spotřebuje na 

provoz našich domů. Pokud snížíme 
spotřebu na vytápění např. deset-
krát proti běžnému domu, což dnes 
už není stavebně problém, uděláme 
pro ochranu našeho prostředí velmi 
mnoho,“ říká Yvonna Gaillyová, 
ředitelka Ekologického institutu 
Veronica.

Všech dvanáct výstavních pa-
nelů můžete ještě do 22. března 
zhlédnout ve vstupních prostorách 
radnice ve Velkém Meziříčí.

Dle podkladů Ekologického 
institutu Veronica zpracovala 

Jana Audy, Středisko ekologické 
výchovy Ostrůvek

Profesor Káďa – Novák
Přes svoje sportovní zaměření však 

zemřel v nevysokém věku v prosin-
ci 1968.   Foto: archiv muzea, -ripp-



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

■ Bránu 255×170 cm + branku 
105×170 cm, táhla hydrauliky 
Z-3011, el. motor 900 ot./min 
500 W. Tel.: 566 544 224.
■ Vyloupaná jádra vlašských 
ořechů  – 100 Kč /1 kg. Tel.: 
732 408 515.
■ Velké vyfouknuté pštrosí vejce 
na kraslice. Tel.: 602 559 024.
■ Kladívkový šroťák na obilí, 
příkon 2,2 kW, 380 V, plně funkční, 
cena dohodou. tel.: 737 832 137.
Koupím
■ Gramorádio Tesla 1007A „Alle-
gro“, Tesla 1002A „Maestro I“ nebo 
Tesla 1003A „Orchestr“, 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.
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 154.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Motor VW GOLF II 16 TD, 
pouze v dobrém stavu. Tel.: 
605 299 907.
Nemovitosti
■ Koupím menší RD nebo sta-
vební pozemek ve starší zástavbě 
ve Velké Bíteši. Platba hotově. Tel.: 
737 931 500.

■ 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 3+1 ve Velkém Me-
ziříčí, v OV. Tel.: 732 570 375.
■ Koupím byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Prosím nabídněte. Tel.: 
777 956 476.
Pronájem
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.

■  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 nastěhován í duben – kvě -
ten. Spěchá, vážný zájem. Tel.: 
777 656 337.
■ Pronajmu byt 3+kk v klidné čás-
ti centra města VM. Nově zrekon-
struovaný a zařízený, garáž, sklep 
2×, prádelna, zahrádka s poseze-
ním. Kontakt: pstupka@seznam.cz, 
tel.: 608 889 888.
■ Pronajmu garáž na ul. Bez-
ručova, VM. Dlouhodobě, cena 
dohodou. Tel.: 605 777 627.
■ Pronajmu byt 2+1, Velká Bíteš, 
U Stadionu. Tel.: 774 836 208.
■ Pronájem privátu v centru VM, 
27 m2, od 1. dubna. Možnost zapůj-
čení nábytku. Tel.: 732 411 587.
■ Pronajmu byt 2+1 1. kat. ve 
Velkém Meziříčí. Informace po 
16. hodině na tel.: 602 718 096.
Různé
■ Hledám paní na pravidelné hlí-
dání dětí a výpomoc v domácnosti. 
Tel.: 724 306 760.
■ Rozvedený, 47, sportovní typ, 
172/80, hledá teplou náruč ženy pro 
něžný vztah. Tel.: 736 111 315.
Daruji

■ Štěňata kříženců menšího 
vzrůstu. Tel.: 732 910 648.

■ Za odvoz z Velké Bíteše star-
ší nábytek do dětského pokoje. 
Možno použít i do dílny. Tel.: 
777 186 589.
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

Rychle a dobře
prodáme za hotové váš

DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
Telefon: 566 782 009

e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

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

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

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

Info na tel.: 602 432 181.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nebytových prostor 
v objektu „Obecník“, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí:

– nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží s celkovou 
plochou 109,5 m2, včetně kuchyňky a sociálního zařízení se 
samostatným vchodem, za účelem komerčního využití. 

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory se mohou písemně přihlásit 
na Městské správě bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, řediteli 
JUDr. Karlu Lancmanovi, který poskytne na požádání podrobnější 
informace a umožní prohlídku nebytových prostor. Předpokládaný 
termín uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor od 1. 5. 2010.

Firma Bematech, s. r. o., hledá zaměstnance na pozici

Administrátor(ka)
Požadujeme:  velmi dobrou znalost AJ nebo NJ
 znalost práce na PC (Microsoft Office),
 Outlook
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
Pracovní náplň: fakturace
 logistika dopravy a skladu
 plánování
 komunikace se zákazníky
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 nástup přibl. duben - květen
 možnost profesního růstu
 práci na plný úvazek
 provoz – dvousměnný
 další jazykové vzdělávání, fi remní stravování

Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

Firma Bematech, s. r. o., hledá zaměstnance na pozici

Technika
Požadujeme:  velmi dobrou znalost programu Excel
 znalost práce na PC (Microsoft Offi ce)
 technickou zdatnost
 zodpovědnost, samostatnost a fl exibilitu
 řidičský průkaz sk. B
Pracovní náplň: zpracování nabídek, technické podklady pro výrobu
 technické řešení realizací zakázek
 telefonická pomoc zákazníkům
 tvorba cenových nabídek
Nabízíme: práci ve stabilní a dynamické fi rmě
 možnost profesního růstu
 práci na plný úvazek – možný dvousměnný provoz
 další jazykové vzdělávání, fi remní stravování

Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

Kontakt: ECO Velké Meziříčí p. Procházková
tel.: 566 520 301, fax: 566 520 471, mob: 602 325 108, 

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

individuální a fi remní jazykové kurzy
překlad zajistíme ve všech
evropských jazycích,
popř. jejich kombinacích
překlady technické, ekonomické, 
právní, lékařské, obchodní aj.
soudní překlady dokumentů:
rodné a oddací listy, vysvědčení,
rejstříky trestů, výpisy z OR, smlouvy aj.

VÝUKA JAZYKŮ

KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Lucie Bazalová, Náměstí 81, Velké Meziříčí
(nad oční optikou Němec, 1. patro)
Provozní doba: Po, St 13.00–18.00;
Út, Čt, Pá 9.00–12.00, 13.00–17.00; So dle objednání
Tel.: 605 061 557

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.

Tel.: 732 302 618

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Servis plynových zařízení
dodávka – montáž
instalace – revize

plynových spotřebičů, rozvodů 
plynu včetně domovních 

regulačních stanic.
Jindřich Vaňák, Velké Meziříčí, 

mobil 605 771 912,
e-mail: jindravanak@seznam.cz

Provádíme okamžité 
oddlužení a vykoupení 
bytů, rodinných domů
(i komerčních objektů).
Řešíme zástavy i exekuce. 

Tel. 777 824 822

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Televizor Nokia 100 Hz, úhlo-
příčka 68 cm, 2.000 Kč; satelitní 
komplet analog s pozicionerem + 
parabola 120 cm a pohon 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, š. 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.
■ 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.
■ Mrazák zásuvkový Calex 130 l, 
velmi zachovalý, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 608 929 186.
■ Sadbu brambor odrůdy Dali – 
Marabel – Adéla. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Volkswagen Bora, vínová meta-
líza, nová karoserie, LPG 1.6, r. v. 
1999. Tel.: 739 600 040.
■ Cihly Porotherm 44 cm, celkem 
240 ks. Cena za kus 40 Kč. Ekono-
rem naložím. Místo odběru Vídeň. 
Tel.: 605 840 889.
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POCITY a DEVÍTKA
Brněnská skupina Pocity pozva-
la jednu z nejlepších folkových 
kapel Devítka k jedinečnému 
společnému koncertu, který se 
uskuteční v příjemném prostředí 
Katolického domu v Křižanově 
9. 4. v 19.30. Jste srdečně zváni.

www.pocity.net 
a www.devitka.cz

V sobotu 20. března Josefská 
zábava v KD Netín se skupinou

Výstava se koná 24. dubna 2010 z důvodu stále vyšší účasti v sále 
hasičky ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ (nad gymnáziem).
Zahájení ve 14 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě. Vstup 
je povolen jen osobám starším 18 let.
Vzorky pálenek o obsahu 0,5 litru se podávají nejpozději do 17. dubna 
2010 do 12 hodin v Kozlově u starosty obce Jaromíra Plodka (bytem 
Kozlov, nádraží – tel.: 604 809 429) nebo v pálenici Kozlov u Karla Eliáše 
(tel.: 604 758 947).
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, 
popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce 
(slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, rynglovice atd.).
Přijímají se vzorky s procentem alkoholu maximálně do 55 %.
Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
Vítězné pořadí určí stanovené komise – vyhlášení výsledků bude zveřej-
něno na veřejné výstavě pálenek dne 24. dubna ve Velkém Meziříčí.
Více informací najdete v čísle 13 týdeníku Velkomeziříčsko nebo také 
na www.kozlov.cz                                                              -plod- (pi)

Sponzoři charitativního plesu
AGADOS s. r. o. VM; AGRO a. s. Měřín; ALPA a. s. VM; AMICUS 
s. r. o. VM; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí VM; 
ATIKA – LYSÝ s. r. o. VM; AUTOCOLOR ŠOUKAL s. r. o. VM; AUTO 
DOBROVOLNÝ s.r.o.VM; BDS dopravní společnost Velká Bíteš; BIONA 
Jersín; BIOPRODUKT Trutna VM; BUILDING CENTRUM HSV, s. r. o. 
VM; CYKLO BORŮVKA VM; Dům zdraví, s. r. o. VM; DŘEVO DRUŽ-
STVO Měřín; EKONOM KONZULT GROUP s. r. o. VM; ENPEKA a. s. 
Žďár nad Sázavou; ENVIRO – EKOANALYTIKA s. r. o. VM; E.ON IS 
Czech Republic, s. r. o.; FALCO COMPUTER s. r. o. VM; GALANTERIE 
Konečná VM; GREAN-TECH s. r. o. VM; GREMIS s. r. o. VM; HAR-
MONIZAČNÍ MASÁŽE Syslová VM; HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO 
VM; HOTEL POD ZÁMKEM Čamek; HP NÁBYTEK VM; Jelínkova 
vila VM; Josef Poul & Radek Pojmon; Jupiter club VM; BAR ORCHIDEA 
Pavel Janšta VM; KNIHKUPECTVÍ M. Charvátová VM; LACRUM s. r. o. 
VM; Lékárna Dr. Maxe VM; Lékárna U Černého orla VM; Lesní druž-
stvo obcí Měřín; LESY A RYBÁŘSTVÍ, s. r. o., Velkostatek Podstatzká 
VM; LIGNO MAT s. r. o. VM; Lisovna plastů, s. r. o. VM; M+J Josef 
Motyčka Měřín; Masáže Šimáčková Jana Měřín Město Velké Meziříčí; 
Městys Měřín; MOTO Malec a Jahoda; NÁBYTEK PRIMA, s. r. o. VM; 
NOWACO s. r. o VM; OPTIKA Němec VM; PAPÍRNICTVÍ – UMĚLÉ 
KVĚTINY I. WASSERBAUEROVÁ Měřín; PARADOR Měřín; PARA-
MONT s. r. o. VM; POEX s. r. o. VM; Pan Bartušek Kozlov; Stanislav 
Bernat VM; Karel Jahoda Přibyslav; Pan Prokop; Pan Smejkal VM; Paní 
Doležalová Ruda; Blanka Klapalová VM; Anna Klimentová Nové Sady; 
Stanislava Kočí VM; Paní Mičková Bochovice; Paní Navrátilová VM; 
Marie Ondráčková Vídeň; Hana Svobodová VM; Marta Syslová Olší 
nad Oslavou; Klára Šmídová Třebíč; Aleš Vala Křižanov; Jitka Valová 
Křižanov; Vladimíra Zapletalová VM; PERNÍKÁŘSTVÍ Lucie Krejčová 
Moravec; PILA Malec Vladimír Ruda POEX, s. r. o. VM; POTRAVI-
NY Jihlava; PROLOG VM; PT CZ s. r. o. Holubová Jana VM; REAL 
ELEKTRO VM; Redakce VELKOMEZIŘÍČSKO; RIVER BOWLING 
Kozinová VM; Rodina Vaňkova VM; RODOS kovo s. r. o. VM; ROSS-
MANN VM; Sanborn a. s. VM; Sklenářství a rámování MAREK VM; 
SOLANKA – SOLNÁ JESKYNĚ VM; SPEKTRUM VM; STAVEBNINY 
Smejkal VM; STUDIO IVONNE VM; TIREX – autoplachty Hodonín; 
TISKÁRNA Prchal VM; UZENÁŘSTVÍ A LAHŮDKY SLÁMA, Velká 
Bíteš; VEZEKO s. r. o. VM; WIEGEL CZ žárové zinkování s. r. o. VM; 
WIELTON – ES-TRADING s. r. o. VM; ZAHRADNICTVÍ KOCIÁNKA 
BRNO – Ing. Z. Kuncová; ZZN hospodářské potřeby a. s. VM;
Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem těmto sponzorům, 
kteří náš 10. charitativní ples podpořili svými dary a fi nancemi. Náš dík 
patří i všem dražitelům, kteří si na plese zakoupili naše výrobky.

Děkují všichni zaměstnanci a klienti DS Březejc.

Ředitel Jupiter clubu Milan Dufek (vlevo) předal klientům Dětského 
střediska Březejc šek na 35.000 korun přímo na plese 5. 3. 2010. Celkem 
z výtěžku plesu do Březejce putovalo 60.000 Kč.                  Foto: Iva Horká

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/10
Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace pro školní rok 2010/11.
Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Če-

chova 1523/10, oznamuje rodičům dětí předškolního věku, že zápis do MŠ 
na všech odloučených pracovištích MŠ proběhne ve dnech 14. a 15. 4. 2010 
od 9 do 16 hodin. Zápis provádějí vedoucí učitelky odloučených pracovišť. 
Rodiče mají možnost vyzvednout si tiskopisy k zápisu na jimi zvolené 
MŠ v průběhu měsíce března 2010. Jde o tiskopisy k zápisu. Podrobnější 
informace poskytujeme i na webu MŠ – www.msvm.cz. Rozhodování 
o přijetí dítěte probíhá ve správním řízení.

Seznam odloučených pracovišť MŠ:
MŠ Sokolovská 29, tel. 566 522 832, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková
MŠ Sportovní 6, tel. 566 522 833, vedoucí učitelka Olga Pešková
MŠ Čechova 10, tel. 566 523 025, vedoucí učitelka Naděžda Krčová
MŠ Nad Plovárnou 12, tel. 566 523 362, vedoucí učitelka Věra Kopečná
MŠ Mírová 1810, tel. 566 523 483, vedoucí učitelka Blanka Kadlíková

Informace poskytne rovněž ředitelka MŠ Mgr. Božena Suchánková, 
tel. 566 781 035, sídlo kanceláře ředitelky je Obecník 73, Velké Meziříčí.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelkaJosefové vstup zdarma.

Předsezonní SERVIS sekaček, křovinořezů
● seřízení stroje
● nabroušení nože
● výměna oleje a fi ltru

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

Pracovníka odboru výstavby – 
investičního technika

s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením do 9. pla-
tové třídy dle platných právních předpisů.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Předpoklady uchazeče:

● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 
v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● vyšší odborné vzdělání popřípadě střední vzdělání s maturitní 
zkouškou – obor stavební

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

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

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

ných znalostech a dovednostech,
● vvýpis 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 31. 3. 2010 do 
12 hodin na adrese: Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka MěÚ 
Ing. S. Rosy, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

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



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
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
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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 napl-
no 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

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

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

Vzpomínky

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

Výzva k odběru vstupenek! Objednané vstupenky si vyzvedněte na 
programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 566 782 005. 

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

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.

Divadelní sezona Horáckého divadla 
2010/2011

Programové oddělení, tel. 566 782 004, přijímá rezervace míst na divadelní 
předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2010/2011 – celkem 
6 představení.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
HLAVA XXII – Joseph Keller, překlad Šimon Pellar
MASKA A TVÁŘ – Luigi Chiarelli, překlad Zdeněk Digrin
BŮH MASAKRU – Yasmina Reza, překlad Michal Lázňovský
MAM’ZELLE NITOUCHE – Florimond Hervé – Henri Meilhac, 
Albert Millaud
HRDINA ZÁPADU – John Millington Syne, překlad Vladislav Čejchan
HELLO, DOLLY! – Jerry Herman – Michael Stewart
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 648 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev – např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení 
divadelní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupi-
nu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 28. dubna 2010
od 19 hodin

Čtvrtek 18. v 19 hodin
Filmový klub
NEDODRŽENÝ SLIB
Drama skutečného osudu slovenského Žida Martina Friedman-
na za druhé světové války. Talentovaný fotbalista z rozvětvené 
rodiny si zpočátku neuvědomuje blížící se nacistické nebezpečí a dob-
rovolně 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
Středa 24. v 19.30 hodin
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Rozvedená… s řadou výhod.
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste de-
fi nitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho z ničeho nic potkáte a bác 
ho… Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to 
nějak komplikuje. Jane Adler má tři dospělé děti, prosperující restauraci 
a přátelský vztah s bývalým manželem Jakem, jemuž už odpustila, že 
ji před deseti lety podváděl s výrazně mladší šťabajznou, kterou si vzal, 
sotva uschlo razítko na rozvodových formulářích. Šťastná to žena, bylo 
by možné říct, kdyby se u příležitosti synovy promoce ve společnosti 
exmanžela nezdržela víc, než by se slušelo. Co začalo jako nevinná večeře, 
pokračovalo několika litry vína, prokládanými vzpomínkami na to hezké 
z jejich společného soužití. Finále je asi zbytečné popisovat, ale bylo to 
hodně bouřlivé. Když Jane dospěla do stavu střízlivosti, uvědomila si 
jednu úžasnou věc. Právě se svým ex-manželem podvedla tu, s níž ji 
podváděl, když ještě nebyl ex. Nějak se to komplikuje? Připravte se na to, 
že to bude ještě složitější, neboť ani Jane není úplně bez závazků, protože 
ji aktuálně uhání bytový architekt Adam, jenž měl původně navrhnout 
pouze její kuchyň. Jeho aktuální návrhy jsou mnohem odvážnější, ačkoliv 
si čím dál víc uvědomuje, že se asi ocitl uvnitř velmi bizarního milostného 
trojúhelníku. Režie N. Mezera. V hlavní roli M. Streepová, S. Martin, 
A. Baldwin. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 120 minut
Sobota 27. v 19.30 hodin
ANTIKRIST
Podívej se ďáblovi do tváře.
Muž a Žena se vášnivě milují. Černobílé záběry klouzavé kamery si vy-
chutnávají jejich zaujetí sexem. Zároveň sledujeme krůčky dítěte, které se 
s nadšením blíží směrem k padajícím sněhovým vločkám za otevřeným 
oknem. Divák již tuší, jak tato scéna dopadne, a tragédie, která se dala 
snadno odvrátit, samozřejmě navždy změní životy Muže a Ženy. Žena zcela 
zkolabuje, Muž se snaží zachránit jejich manželství a ulehčit jejich utrpení. 
Navrhuje společnou terapii v odlehlém dřevěném srubu uprostřed lesů, kte-
ré, k divákovu překvapení, jako by vystoupily z té nejhorší noční můry. V tu 
se mění i pobyt manželů a to, co mělo být jejich „rájem“, se stává tím nejhor-
ším peklem. Oživlá příroda a zvrácená psychologie hrají velkou roli v tomto 
podivném experimentu – vrátí se Muž a Žena jako dvojice, nebo každý 
sám? Vrátí se vůbec? Jeden z nejkontroverzněji přijatých fi lmů letošního 
MFF v Cannes vynesl Charlotte Gainsbourgové Cenu za nejlepší ženský 
herecký výkon. Drama, horor USA. Původní znění, české titulky. Scénář 
a režie Lars von Trier. V hlavní roli Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe.
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 104 minut
Středa 31. v 19.30 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší.
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas 
obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama 
Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovské-
ho vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často 
protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného 
psychiatra, morální autority, který má u příležitosti výročí založení repub-
liky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se 
stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, 
jež mu můžou zlomit vaz. „Na začátku fi lmu padne závažné obvinění. 
Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda 
je obvinění oprávněné, nebo není. A pokud ano, zda se vše odehrálo 
způsobem, jakým je to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na 
počátku jeví jako pomluva a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná 
postupně měnit životy lidí a vytvářet paradoxní situace. Pozorujeme jed-
notlivé postavy, jak na toto obvinění reagují, hájí ho nebo zpochybňují… 
Pro mě je tento fi lm žánrově nejbližší fi lmu Musíme si pomáhat. A sice 
v tom smyslu, že sledujeme postavy a měníme na ně názor a s postupujícím 
dějem prohlubujeme znalost charakteru jednotlivých postav,“ říká režisér 
Jan Hřebejk. Hrají L. Vlasáková, D. Kolářová, M. Huba, M. Mikulčík, 
A. Kratochvíl. Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 99 minut

Hudební komedie o dvou dílech podle hry G. B. Shawa Pygmalion
Úprava a texty písní: Alan Jay Lemer. Hudba: Frederick Loewe. Česká 
verze: Ota Ornest.
Slavný americký, dnes již klasický, muzikálový titul měl premiéru na 
Broadwayi v roce1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc repríz. Henry Higgins, 
arogantní, nesnesitelný profesor fonetiky (vědy o lidské řeči), se vsadí 
s přítelem Pickeringem, že naučí chudou pouliční prodavačku květin 
Elizu Doolittlovou správně mluvit. Ta skutečně projde proměnou v se-
bevědomou mladou dámu, kterou pak mohou ve společnosti vydávat za 
urozenou aristokratku. Tento příběh, který ve své prapodstatě vychází 
ze starověké řecké báje, byl označen za nejlepší muzikál století a jeho 
popularitu ještě posílila fi lmová podoba z roku 1964, která získala osm 
Oscarů včetně ceny za režii pro George Cukora i za vynikající herecké 
výkony Audrey Hepburnové a Rexe Harissona v hlavních rolích. Autoři 
tohoto muzikálu se nesnažili vytvořit něco lepšího nebo jiného, než byla 
původní hra geniálního pana Shawa, „pouze“ strukturu hry zhutnili 
a protkali písněmi, které vtipně dokreslují postavy. Nemalou zásluhu na 
úspěšnosti má i nádherná muzika Fredericka Loewe.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Poděkování velkomeziříčským silničářům
Děkujeme všem, kteří se podíleli na údržbě a sjízdnosti silnice do Fran-
kova Zhořce v letošní zimě.                            Vlachovi, Frankův Zhořec

Dne 19. března 2010 oslaví paní
Alžběta Kutilová
z Kochánova
90. výročí narození.
Naše milá maminko, babičko a pra-
babičko, děkujeme ti za lásku 
a obětavost a do dalších let ti pře-
jeme zdraví, pohodu a životní elán. 
Máme tě moc rádi.

Rodina

Dne 14. března to bylo dlouhých 
dvacet let, kdy byl zavražděn
Bronislav Šmíd
z Mostišť.

Vzpomínáme

Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak ráda měla práci, život i nás.
Dne 21. 3. 2010 uplynou 3 roky, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, babička, prababička 
a sestra, paní
Hedvika Krejčová
z Uhřínova.
Stále vzpomínají manžel, synové 
s rodinami a její sestra a bratři.
Ještě jednou ode všech velký dík za 
Tvoji dobrotu a lásku.

Dne 9. 3. 2010 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí pana 
Františka Ventruby.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 20. 3. uplyne 11 let od úmrtí
Lukáše Ventruby. 

Vzpomínají mamka, babička a strýcové s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 6. 3. 2010 rozloučit s naší maminkou 
Marií Pazderovou a tatínkem Bohumilem Pazderou a projevují nám 
v těchto dnech svou soustrast.                 Dcery Jitka a Marie s rodinami

Jupiter club s. r. o. uvede
Veřejná generálka Marka Ztraceného k jarní části turné

Speciální koncert po dvoudenním zkoušení ve Velkém Meziříčí, 
zde Marek Ztracený předvede scénu a repertoár před jarním turné.

Sobota 3. dubna 2010 v 19.30 hodin ve velkém sále JC.
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Předprodej vstupenek na programovém oddělení JC, 
nebo na tel. číslech 566 782 004, 566 782 001.

Změna programu vyhrazena!
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Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

Stolová úprava. Rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč.

Rezervace a prodej na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 
nebo na programové oddělení JC.

20. 3. Studenec
26. 3. Markvartice
27. 3 Lipník

Jupiter club, s. r. o., uvede

Jupiter club, s. r. o., uvede 

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

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 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.

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. 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. 

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 Březejc)
zdobení keram. vajíček, výroba velikonočních misek (pí. Horká a klienti 
DS Březejc)
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí. Hause-
rová, pí. Banasová Jaroměřice), zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel 
a služeb VM)
Úterý 30. března 2010
škrabané kraslice pí. Suchánková Borkovany
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí. Hauserová, 
pí. Banasová Jaroměřice)
pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí. Vaňková a klienti DS 
Březejc)
pletení pleskačů, výroba zajíčků ze slámy (pí. Horká a klienti DS Březejc)
zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel a služeb VM) , zdobení veliko-
nočních 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)
výroba zvířátek z keramiky, zdobení keram. vajíček (pí. Horká a klienti 
DS Březejc)
zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel a služeb VM)
14 – 17 hodin velikonoční tvoření (SEV Ostrůvek), výstava prací
Své práce vystavují:
Drátkování pí Hodáňová, Delfín – 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, Náměstí 17, VM * 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 tel. čísle 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

Po vydařené Last Hip Hop Night akci vám přináším další informace 
o nadcházející akci Mafi a Records společně s Ecko Unltd uvádí I Am 
Music tour, a to jsem si nenechal ujít. 3. 4. k nám do Rock depa zavítá 
americký rapper z New Yorku, žijící v Praze, NIRONIC. Na kontě má 
dvě vynikající desky, které jsou uznávané ze všech stran. Záda mu bude 
krýt DJ Rawal, toho můžete znát z radia SPIN. Program bude bohatý, 
z Prahy k nám podruhé přijede kráska Julay, která předvede novou show 
a přiveze si s sebou hosta, těšte se na rnb vsuvku. Za domácí scénu vy-
stoupí YaknowCheck a Teo. Jak se dělá freestyle a beatbox, to nám ukáží 
Legy a McBeatUp z Bystřice. Bude tombola, videoprojekce, party do 
rána. Underground hip hop night in da Velme začne ve 20.00, budu se 
na vás těšit.                                                                           Miloš Přikryl

s hity 80 – 90 let
V pátek 23. dubna 2010 od 20.00 hodin na velkém sále JC.

Hraje: DJ BOND

v neděli 4. dubna 2010 v motelu Jestřábec 
od 20 hodin. Občerstvení zajištěno.
K poslechu a tanci hraje J. Kratochvíl. 

Zubní pohotovost
20. 3. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě, 
tel.: 566 542 615
21. 3. MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí, tel.: 
603 206 336
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svát-
ky od 9 do 12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost přesu-
nuta do Úrazové nemocnice v Brně, Ponávka 6, pro dospělé i děti, 
tel.: 545 538 421 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víken-
dech a svátcích nepřetržitě).                       Zdroj: http://www.nnm.cz

Americký rapper z New Yorku 
vystoupí v Rock depu

vás zvou v neděli 21. 3. 2010 od 13 hodin do místního kulturního 
domu.
Můžete si prohlédnout slavnostní velikonoční tabuli s tradičními 
pokrmy, výstavu výšivek, perníků, šperků (textil., korálk. Tiffani 
technika) a ostatní nádherné výrobky šikovných rukou našich spo-
luobčanů a hostí.
Naučit se můžete: plést pomlázky, koše, výrobky z pedigu, papíru, 
březového proutí, dále zdobení vajec madeirovou technikou, drátko-
váním, atypickým zdobením, květinová aranžmá, techniku Origami, 
skládaný patchwork, zdobit perníky, pracovat se sdružením Krtek 
z Radenic.
Svými výrobky se bude prezentovat místní mateřská a základní 
škola, Acti boys – výrobce dřevěných hraček a Ústav sociální péče 
z Křižanova.

Bude zde i možnost si některé vystavené 
výrobky zakoupit, popř. si sami pod 

vedením „odborníků“ můžete něco 
vyrobit. Těšíme se na vás!

-miš-

Obecní úřad a knihovna Dobrá Voda, pořadatelé akce

ZO SPCCH Velké Meziříčí oznamuje všem přihlášeným účastníkům rela-
xačního pobytu v Dudincích v době od 16. 5. do 22. 5. 2010, aby zaplatili 
fi n. doplatek ve výši 5.590 Kč nejpozději do 12. 4. 2010. Peníze se vybírají 
každé pondělí od 9 do 11 hodin v klubu důchodců na Komenského ulici.  

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

Jupiter club, s. r. o., opět pořádá ve spolupráci s Hankou Cejpkovou

V něm se můžete seznámit s různými technikami modelování 
a výrobou dekorativní a užitkové keramiky i s prací na hrnčířském 

kruhu. 
Kurz byl již zahájen, ale je možnost se ještě přihlásit. Potrvá do 
začátku června 2010 (vždy ve čtvrtek buď v 15 nebo 17 hodin), mož-
nost účasti rodič + dítě od 4 let. Bližší informace na programovém 
oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 005, 566 782 004, 566 782 006.



FOTBALOVÝ TURNAJ

HOKEJ MLÁDEŽ

Číslo 11 17. března 2010 strana 9

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

STOLNÍ TENIS

FOTBAL

KARNEVAL NA LYŽÍCH

HÁZENÁ MLÁDEŽ

HOKEJ QUEBEC – KANADA
(Pokračování z minulého čísla.)
A Češi dál postupovali turnajem. 
V těchto skvělých dnech jsme doká-
zali porazit také Philadelphii Flyers 
2:1. O den později na nás čekal 
silný a nepříjemný select ze severu 
provincie Quebec zvaný Val d´Or 
Foreurs – Valdorští průzkumníci. 
Jen vítěz může jít do semifi nále. Fo-
reurs už před utkáním vytvořili na 
naše hráče neskutečný tlak. Křičeli 
dlouhé minuty v kabině bez ustání 
bojový pokřik jako smyslů zbavení, 
tloukli přitom hokejkami do všech 
plechových a dřevěných předmětů. 
Všechny prostředky jsou v Kanadě 
dobré pro vítězství. Foreurs sku-
tečně šli v první třetině do vedení. 
Ale český tým dokázal zápas otočit 
a probojovat se do semifi nále.
Zbývaly tři dny do odletu a český 
tým byl stále nevyřazen v turnaji. 
V té době už se více než 40 výjimeč-
ných týmů muselo s mistrovstvím 
rozloučit. Věděli jsme, že ve druhém 
semifi nálovém utkání dokázal ve 
strhujícím souboji zvítězit Montreal 
Canadiens nad Los Angeles Kings. 
Přiznejme si, hráči už byli trošku 
duchem ve fi nále s Canadiens, ale 
zápas, který nás od vysněného 
fi nále a největšího úspěchu dělil, 
zvládnout nedokázali. Měli jsme 
v úvodní třetině čtyři vyložené šan-
ce s nulovým efektem a to byl hlavní 
důvod vypadnutí z turnaje.
Hráči byli v kabině po utkání zdr-
ceni, plakali, nebyli schopni sundat 
si výstroj. Na utěšování trenéra, aby 

nevěšeli hlavu, že v životě ještě 
budou na mnoha turnajích, jeden 
z hráčů odpověděl. Ale na takovém 
turnaji už nebudeme nikdy.
Osobně mu musím dát za pravdu. Ti 
z hráčů, kteří nebudou hrát profe-
sionální hokej v Kanadě, už nikdy 
nic podobného nezažijí.
Když odeznělo zklamání z porážky, 
došlo hráčům a celé české výpravě, 
jaký se po letech podařilo udělat 
skvělý výsledek. Jeden z těch, který 
český mládežnický hokej zoufale 
potřebuje. Vedle uznání, kterého 
si naši chlapci užili požehnaně už 
v Kanadě, bylo nejpříjemnějším 
zážitkem přivítání na letišti v Praze. 
Hráči, unavení po dvacetihodinové 
cestě po trase Quebec-Montreal-
Paříž-Praha, byli bouřlivě přivítáni 
početným davem rodičů, příbuz-
ných, klubových trenérů a dalších 
př íznivců mávajícím vlajkami, 
troubících na trumpety a skandují-
cích bez z přestání „Hoši děkujem!“ 
Kluci byli unavení a nejprve nevě-
řícně hleděli na skandující přízniv-
ce, kteří nás vítali, jako bychom 
přivezli medaile z olympiády. Také 
tohle přivítání na letišti hráči zažili 
na vlastní kůži poprvé v životě.
Cestou autobusem z Quebecu do 
Montrealu je tradičně provedeno 
individuální hodnocení hráčů tre-
nérem. Ten hovoří o přínosu hráče 
pro tým, o jeho herní a morální 
úrovni, dává doporučení do další 
tréninkové práce.   

(Dokončení příště.)

V sobotu se uskutečnil turnaj 
mladších žáků na zimním stadionu 
ve Velkém Meziříčí. Turnaje se 
zúčastnily čtyři týmy: HC Cho-
těboř, HK Kroměříž, HC Břeclav 
a domácí HHK Velké Meziříčí. 
Utkání se hrála na dvakrát 20 minut 
čistého času.
Výsledky jednotlivých zápasů:

Utkání č. 1
HHK VM – HC Břeclav 5:3 (4:0, 
1:3)
Branky HHK: 2 Tichý, Úlovec, 
Fiala, Slabý. Asistence HHK: 2 
Tlapák, Pacalová, Smažil, Lavický. 
Vyloučení: 2:2. 
Utkání č. 2
HK Kroměříž – HC Chotěboř 
5:4 (5:2, 0:2)
Utkání č. 3
HHK VM – HC Chotěboř 6:3 
(3:1, 3:2)
Branky HHK: 3 Tlapák, 2 Fiala, 
Tichý. Asistence HHK: 4 Strnad, 
Slabý, Tichý. Vyloučení: 4:2. 
Utkání č. 4
HC Břeclav – HK Kroměříž 2:3 
(1:3, 1:0)
Utkání č. 5
HC Břeclav – HC Chotěboř 0:12 
(0:5, 0:7)
Utkání č. 6
HHK VM – HK Kroměříž 6:2 
(4:1, 2:1)
Branky HHK: 2 Strnad, 2 Tichý, 
Pacalová, Tlapák. Asistence HHK: 
2 Tlapák, 2 Strnad, Úlovec, Tichý. 
Vyloučení: 0:0.

Konečné umístění na turnaji:
1. HHK V. Meziříčí 3 3 0 0 17:8  6
2. HK Kroměříž  3 2 0 1 10:12 4
3. HC Chotěboř 3 1 0 2 19:11 2
4. HC Břeclav 3 0 0 3 5:20  0
Trenér Jozef Zavadil složil tuto 
vítěznou sestavu:
Brankáři: Jaroslav Juda, Radek 
Vitešník. Obránci: Pavel Smažil, 
Daniel Bezák, Filip Kampas, Domi-
nik Šilpoch, Dominik Báňa. Útoč-
níci: Marek Tichý, Milan Strnad, 
Tomáš Tlapák, Petr Slabý, Marek 
Fiala, Jakub Lavický, Kristýna 
Pacalová, Jan Úlovec, Rostislav 
Juráček, Ondřej Kapusta.      -hhk-

Krajský pohár Vysočiny
3. třídy

HHK VM A – HC Rebel Havlíč-
kův Brod A 15:1 (5:0, 5:0, 5:1)
Branky: 4× Bíbr A., 4× Kroutil R., 
3× Paták D., 2× Třeštík F., Pitřík R., 
Pražák M. Sestava: Štulpa L. – Bíbr 
A., Pitřík R., Pacal L., Pražák M., 
Paták D., Kroutil R., Třeštík F.
HHK VM B – HC Rebel Havlíč-
kův Brod B 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
Branky: 3× Krůza M., 2× Havliš M., 
Joura, Barák M. Sestava: Tlapáková 
L. – Krůza M., Havliš M., Ambrož 
F., Pestr M., Joura, Barák M., Bezák 
M., Poledna, Šandera L.
HC Dukla Jihlava A – HHK VM 
A 2:12 (0:5, 0:4, 2:3)
Branky: 4× Bíbr A., 3x Kroutil R., 
2× Paták D., Barák M., Pacal L., 
Pražák M. Sestava: Tlapáková L. – 
Pacal L., Bíbr A., Barák M., Pražák 
M., Paták D., Kroutil R.
HC Dukla Jihlava B – HHK VM 
B 3:10 (1:3, 2:2, 0:5)
Branky: 3× Krůza M., 2× Havliš M., 
2× Štulpa L., 2× Třeštík F., Bezák 
M. Sestava: Pestr M. – Krůza M., 
Třeštík F., Havliš M., Šandera L., 
Švanda J., Ambrož F., Štulpa L., 
Bezák M.

4. třídy
HHK VM – HC Rebel Havlíčkův 
Brod 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Branky: 2× Úlovec J., Loup P., 
Janoušek P., Nevěčný O., Báňa 
M. Asistence: 3× Pacalová K., 
Úlovec J., Nevěčný O., Karásek L., 
Přinesdomů J. Sestava: Svoboda 
I. – Dundálek D., Řepa V., Loup 
P., Úlovec J., Karásek L., Pacalová 
K., Janoušek P., Zeisel L., Juda M., 
Budín N., Báňa M., Nevěčný O., 
Přinesdomů J.
HC Dukla Jihlava – HHK VM 6:2 
(3:1, 1:0, 2:1)
Branky: Juda M., Karásek L. Asis-
tence: Janoušek P., Báňa M. Sesta-
va: Svoboda I. – Dundálek D., Řepa 
V., Loup P., Juda M., Nevěčný O., 
Janoušek P., Báňa M., Zeisel L., 
Karásek L., Budín N., Přinesdomů 
J., Pacal L.                        

       -zú-

Přijměte srdečné pozvání na

hokejový turnaj 3. a 4. tříd
Již tuto neděli 21. 3. 2010 se na Horáckém zimním stadionu 

ve Velkém Meziříčí uskuteční turnaj 3. a 4. tříd.
Začátek je v 9 hodin a přijedou týmy z Chotěboře, Znojma 

a Komety Úvoz. Přijďte podpořit domácí hráče.

ST Velké Meziříčí – TJ Nové 
Město 10:4
Body: Říkovský Aleš 3, Bazala Jan 
3,5, Klíma Petr 2, Kampas Jan 1,5
Hosté přijeli do Meziříčí bez svých 
dvou nejlepších hráčů a na výsle-
dek to mělo zásadní vliv. Domá-
cí v „tréninkovém“ tempu jasně 
dominovali a oslabenému Městu 
nedali žádnou šanci. Zřejmě klíčové 
a nesmírně důležité 3 body nám tak 
hosté doslova darovali. Poslední 
dvoukolo už nám nohy nemusí 
svazovat. I „případné“ dvě porážky 

nám zřejmě budou stačit k postupu, 
který po loňském pádu byl jediným 
cílem A týmu. Dne 27. 3. nás na 
závěr sezony přivítají stolní tenisté 
z Chotěboře a Nížkova.
Minulý týden skončily i okresní 
soutěže a přebory. Béčko bez pro-
blémů udrželo I. třídu a dokonce bo-
jovalo jeden čas o postup do kraje. 
Céčko mělo za cíl (stejně jako A) po 
loňském sestupu z II. třídy se vrátit 
zpět. Bez větších problémů skupinu 
vyhrálo a s velkým náskokem se 
vrací tam, kam určitě patří. Z toho-
to pohledu byl tento rok, co se týče 
našich rezerv, velice úspěšný.  -pk-

FC VM – HFK Olomouc 1:3 
(1:1)
Beran (4.) – Zedníček (38.), Kovář 
(40.), Krejčí (85.). Rozhodčí Machát 
– Dlouhý, Slezák. Diváků 30. Se-
stava FC VM: Chalupa (60. Invald) 
– Z. Mucha, P. Mucha, Brychta, J. 
Krejčí – Dufek, Průša (63. Hort), 
Netrda, Berka (58. Smejkal) – Jaroš 
(65. dor. Nožička), Beran. 
V průběhu hry dle záměrů trenéra 
Uličného střídali Čtvrtníček, Krejčí 
a Dohnal. Domácím odpadl vzhle-
dem ke svému odstoupení ze sou-
těže soupeř z prvního kola divize D 
Protivanov, hostům zase pro změnu 
odstoupivší Fulnek. Náhradou za 
neodehrané úvodní kolo jim mělo 
být vzájemné střetnutí, které se 
nakonec vzhledem k počasí v zá-
věru týdne uskutečnilo na „Větrné 
Hůrce“. Ta tentokrát „nezklamala“ 
a studeným, nárazovým větrem 
s místy poletujícími vločkami 
všem nelítostně připomněla, že 
zima ještě nekončí. Přesto se oba 
celky od začátku do sebe zakously, 
a pokud hráči obou stran udrželi 
míč na zemi, předváděli svižnou 
a pohlednou hru. Úvod vyšel pře-
devším domácímu celku. Už ve 4. 
min. protáhl míč po lajně Netrda, 
posunul na Jaroše, ten našel na 
vápně Berana, a ten nechytatel-
ným lobem znehybnil vybíhajícího 
gólmana Olomouce. Po chvíli se 
ke slovu dostali i hosté, jenže při 
Costově čisté šanci se vyznamenal 
Chalupa a následný roh domácí 
hladce odvrátili. O čtyři minuty 
později Berka s Netrdou kombinací 
na jeden dotek zle zatopili soupe-
řově obraně, když Netrdův ostrý 
přízemní centr na nabíhající mezi-
říčské hroty odvrátil Zlatohlavý se 
štěstím na roh. Totéž v bílém se po 
chvíli odehrálo ve vápně Velmezu, 

když na roh v poslední chvíli ukopl 
míč Zedníčkovi před nosem Průša. 
Následně po Berkově průniku ko-
pali domácí jen svůj v pořadí druhý 
roh a vzápětí mohli Meziříčští jít do 
dvoubrankového vedení. To Průša 
na své útočné polovině čistým 
skluzem odebral protihráči míč, ke 
kterému se dostal Jaroš, ten správně 
uviděl na vápně operujícího Berana, 
jenže střelec úvodní branky tento-
krát těsně minul. Nedáš – dostaneš 
zapracovalo i tentokrát. Hosté 
přesnou kombinací našli na kraji 
vápna zcela osamělého, zimou se 
třesoucího Zedníčka a střelec jeho 
formátu už věděl kam s míčem. 
A než se domácí stačili oklepat, 
hráči HFK do šroubku rozebrali 
defenzivu Velmezu a Kovář zblízka 
otočil skóre zápasu. Od 46. min. se 
na obou stranách hodně střídalo 
a zvláště na straně domácích to bylo 
znát. Domácí sice hráli po větru, 
ale to jim paradoxně sedělo méně, 
než protivítr v dějství úvodním. 
Naopak hosté byli častým hostem 
před vápnem Meziříčí a vystrna-
dit je odtud a přejít do protiútoku 
dělalo Velmezu problémy. Poda-
řilo se to až v 75. min. kdy hosté 
jen s námahou odvraceli na třetí 
a čtvrtý roh, ale ani jeden z nich 
změnu skóre nepřinesl. V poslední 
čtvrthodině trenér Volf ve snaze 
vyzkoušet si tuto alternativu proti 
zkušenému a kvalitnímu soupeři 
a také případně dosáhnout na remí-
zu, stáhl počet obránců na tři. Úsilí 
domácích vyústilo v 85. min. do 
akce, na jejímž konci volný Novák 
pálil těsně kolem pravého horního 
rohu a ještě v téže minutě nikým 
neobsazený Krejčí po rohu hlavou 
pečetil zasloužené vítězství HFK. 
Příští neděli, tj. 21. 3., se už bude 
hrát o body, a to v Boskovicích na 
umělé trávě se začátkem v 15.00.

-ber-

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

Turnaj minižactva
Přípravný zimní turnaj minižactva, 
pořádaný domácími trenérkami 
přípravky nejrychlejší míčové ko-
lektivní hry, proběhl za účasti pěti 
družstev. Hned v úvodním duelu na 
sebe narazil domácí tým a favori-
zovaný třebíčský celek. Velkome-
ziříčští měli po většinu hrací doby 
více ze hry, prezentovali se dobrou 
obrannou hrou, za níž se dařilo 
brankářce Jarmile Šabacké a stře-
leckými schopnostmi vynikala nad 
ostatní Agáta Uchytilová. Soupeř 
však lepším závěrem dokázal uhrát 
cennou remízu, kterou nakonec 
„přetavil“, díky lepšímu celkovému 
poměru branek ze všech utkání, 
v turnajové prvenství. Ostatní tur-
najové souboje přinesly vyrovnané 
výkony začínajících hráček a hráčů.
Výsledky: DDM a Sokol VM – 
Spartak Třebíč 7:7, – HŠO Svážná 
Brno 5:2, – SK D-P Pardubice 10:6, 

– ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod 5:2.
Tabulka:

1. Třebíč 48:11 7
2. Velké Meziříčí 27:17 7
3. Brno 16:27 2
4. Pardubice 22:37 2
5. Havlíčkův Brod  5:26 2
Hráli: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (20), Pavlíčková Tereza 
(3), Zezulová Denisa (2), Buchta 
Dominik (1), Singerová Klára, 
Buchtová Eliška, Pacalová Lenka, 
Bíbrová Daniela, Hrůzová Kate-
řina, Hledíková Marie. Trenérky 
Ilona Závišková, Radka Jelínková.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 20. března
8.00 divize mladší žáci Brno Bo-
hunice, 9.30 divize starší žáci Brno 
Bohunice, 11.00 I. liga mladší do-
rostenky Otrokovice, 13.00 II. liga 
ženy Prior Olomouc, 15.00 II. liga 
muži Hustopeče, 17.00 Jihomorav-
ská liga muži B Nové Bránice.   -záv-

Ten, kdo navštívil v neděli 14. 3. 
2010 sjezdovku, nestačil se divit. 
Na kopci se to hemžilo vílami, 
čarodějnicemi, beruškami, klauny, 
medvídky, mušketýry a rytíři… 
Dokonce přijel i zájezd několika 
jeptišek a Vinnetou, jenž s sebou 
neměl svého oře, ale to nikomu 
nevadilo. Mezi zhruba devadesát 
masek se ovšem dostal i uprchlý vě-
zeň, který se ani nesnažil skrývat. 
Věděl totiž, že se zde koná tradiční 
karnevalový rej na lyžích. Všech-

ny masky ten den jezdily zdarma 
a byly pro ně připraveny různé hry 
a soutěže. Každý si proto odnášel 
nejenom nějakou tu sladkost, ale 
i pocit z hezky stráveného dne, 
kdy nám celkem přálo i počasí. 
Doufáme jen, že vydrží i do příští 
soboty, kdy se chystá tzv. waterslide 
a přejezd devítimetrového zábradlí 
na snowboardu. Tímto jste všichni 
srdečně zváni.

-lp-
(Blíže o akcích na str. 10.) 

Dne 13. 3. se uskutečnil poslední 
turnaj fotbalových přípravek v hale 
za Světlou. Zúčastnily se týmy FC 
VM 1999 a 2000, Žďár n. S. A + B, 
FC Vysočina Jihlava, Starý Lísko-
vec, Baník Zbýšov, HFK Třebíč, 
Sokol Radostín, Sparta Brno.
Výsledky týmu FC VM v základní 
skupině r. 1999: FC VM – Žďár n. 
S. A 2:1, Zbýšov 0:2, Starý Lískovec 
1:0, Jihlava 1:0. FC VM r. 2000 – 
Žďár n. S. B 0:3, Sparta Brno 0:0, 
Radostín 0:1, Třebíč 0:1. Po ode-
hrání základní části byla mužstva 
rozdělena do skupin o konečné 
umístění, kde se započítaly výsled-
ky ze základních skupin. V souboji 
o konečné 9. místo nastoupil r. 2000 
proti Starému Lískovci. Kluci se 
snažili a podařilo se jim dotáhnout 
zápas až k penaltovému rozstřelu. 
Po výsledku 0:0 došlo na pokutové 
kopy, které jsme bohužel nezvládli. 
Výsledek 1:3 nám přisoudil 10. mís-
to. Poté již došlo k utkáním ve sku-
pinách o konečné umístění. FC VM 
1999 pokračovalo ve výborných 
výkonech a po vítězstvích nad HFK 

Třebíč 3:0 a Žďáru B 2:1 dotáhlo 
turnaj do vítězného konce.
Konečná tabulka turnaje: 1. FC VM 
1999, 2. Jihlava, 3. Žďár B, 4. HFK 
Třebíč, 5. Baník Zbýšov, 6. Sparta 
Brno, 7. Žďár A, 8. Radostín, 9. Sta-
rý Lískovec, 10. FC VM 2000.
Trenéři ročníku 1999 děkují hrá-
čům za bojovnost a odpovědné 
plnění taktických pokynů a rodi-
čům za hlasitou podporu v hledišti. 
Nejmladším hráčem turnaje se stal 
Patrik Chalupa z FC VM, nejlepším 
brankářem Filip Lhotský ze Žďáru, 
nejlepším hráčem Martin Řezáč 
z FC Vysočina Jihlava, nejlepším 
střelcem Jiří Janoušek ze Žďáru. 
Pořadatelé děkují sponzorům, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu 
turnaje: Alpa, Autocolor Šoukal, 
Poex, Falco computer, Kamenictví 
Bula, Rotana, a. s., PT-CZ., s. r. o., 
Výtahy, s. r. o., zvláštní poděková-
ní patří p. Raždíkové za zajištění 
občerstvení jednotlivých turnajů. 
Mediálním partnerem byl týdeník 
Velkomeziř íčsko. Po skončení 
zimní přípravy čekají ročník 1999 

Na snímku FC VM 1999, v horní řadě zleva: trenér Chalupa Václav, 
Homola Z., Pol D., Chevalier M., Kudláček P., Nováček J., trenér Bula 
Kamil. Dolní řada zleva: Dvořák Z., Kafka Z., Jůda O., Štěpánek P. Ležící: 
Jágrik A.                                                                      Foto: archiv FC VM

náročné tři měsíce, ve kterých se 
kromě tréninků a mistrovských zá-
pasů zúčastníme ve dnech 20.-25. 5. 
turnaje v Marseille (Francie), 12. 6. 

mezinárodního turnaje přípravek ve 
Velkém Meziříčí a 18.-20. 6. turnaje 
v Senci (Slovensko).

-chal-

Mezinárodní turnaj amatérských hokejových týmů
Od 24. do 27. března, utkání o konečné umístění 27. března
Horácký hokejový stadion Velké Meziříčí. Podrobný program příště.

Foto: Petr Zezula
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TJ Náměšť n. Osl. – HHK VM B 
8:1 (0:2; 1:3; 0:3)
Rozhodčí: Fiksa – Klíma, Ma-
hel. Branky: 9. Winkler (Kejda, 
Ondrůj), 19. Fiala (Strnad), 25. 
Sázavský M. (Němec, Strnad), 
33. Sázavský M. (Strnad), 38. 
Tóth (Špaček), 46. Fiala (Sázavský 
M.), 51. Kohút (Strnad), 57. Spiřík 
(Němec) – 30. Hrnčíř (Malec). Vy-
loučení: 6:10; využití 2:0; oslabení 
1:0; střely na branku: 52:29. Sestava 
Náměště: Sázavský A. (Hanulík) – 
Strnad, Němec, Fiala, Kejda, Špa-
ček, Ondrůj, Tóth, Winkler, Franěk, 
Čada, Spiřík, Kohút, Sázavský M. 
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Šeba) 
– Kudláček M., Invald – Trnka, 
Bradáč – Peterka, Hrnčíř – Zelní-
ček – Šoukal, Kudláček J., Malec 
– Pelíšek, Barák, Vrána – Horký, 
Tůma, Navrátil.
Vyrovnané utkání se hrálo pouze 
prvních deset minut, kdy jsme si 
vytvořili i dvě vyložené šance. 
Jinak nám Náměšť udělila tvrdou 
lekci z hokejového umění. Všechno 
začalo v deváté minutě tečovanou 
střelou od modré, která skončila za 
tyčí Štouračovy branky. Poté domá-
cí zcela ovládli hru a do konce tře-
tiny to zúročili ještě jedním gólem, 
dokonce ve vlastním oslabení.
Úplně stejně na nás soupeř nastou-
pil od začátku druhé třetiny, a když 
se k tomu přidala tři nešťastná po 
sobě jdoucí vyloučení, nikdo se 
nedivil, že to bylo záhy o tři góly. 
To Náměšť využila přesilovku 5:3. 
Naděje pro nás svitla v polovině 

zápasu po snížení Hrnčířem. V ná-
sledujících třech minutách jsme 
soupeře přitlačili do jejich pásma, 
k čemuž nám pomohla i přesilová 
hra. Škoda, že jsme z krátkého tlaku 
nic nevytěžili a naopak nepohlí-
dali hráče vracejícího se z trestné 
lavice, který nadvakrát skóroval. 
Po této brance jsme opět upadli do 
nemohoucnosti a po páté brance 
domácích před koncem druhé části 
už naše ztráta vypadala hrozivě.
Do poslední třetiny jsme nastoupili 
ve snaze alespoň udržet pro nás 
ještě postupový stav, ale to už se na 
hokejky Náměště přilepilo i štěstí. 
Do čeho „plácli“ to jim tam spadlo. 
Oproti tomu nám se nedařilo vůbec 
nic. I tak si hokejisté Náměště vyso-
ké vítězství zasloužili, protože byli 
po všech stránkách lepším týmem. 
Naše hráče zřejmě svazovala blízkost 
postupu do fi nále a v přílišné snaze 
přehrát soupeře kazili, co mohli.
Tímto zápasem skončila pro B 
tým HHK letošní sezona. I přes 
sobotní prohru byla vydařenější 
než ta minulá, protože jsme se do-
stali do play-off. Podařilo se nám to 
i s oslabeným kádrem, kdy někteří 
hráči z loňské sestavy vypomáhali 
v A mužstvu. Navíc nám chyběli 
pro zranění Vrána a Křípal a před 
vyřazovacími boji jsme přišli o nej-
produktivnějšího hráče Šlapala.
Děkujeme všem našim příznivcům 
za podporu při našich zápasech 
a rádi je uvidíme i v sezoně příští.
Druhý zápas souběžného semifi ná-
le: Mostiště – V. Bítýška skončilo 
remízou 4:4. Do fi nále proti Náměš-
ti postupuje V. Bítýška.           -ht-

Ski areál Fajtův kopec Velké Meziříčí,
prostor u skibaru
Speed rail best trick – Jam na 9 m speed railu
a 3 best tricks, startovné 20 Kč
(nápoj zdarma), ceny pro vítěze
Waterslide – přejezd louže,
jet se může na čemkoliv, startovné 20 Kč (nápoj zdarma),
ceny pro vítěze
Spring party ve skibaru – speciální drinky a program
Harmonogram
12.00-13.00 Rail best trick – registrace a trénink
13.00-15.00 Rail best trick jam
15.00-15.30 Rail best trick – vyhlášení
15.00-16.00 Waterslide – registrace
16.00-18.00 Waterslide – závod
18.00-19.00 Waterslide – vyhlášení
19.00 Spring party

20. 3. 2010 Muži vyloupili
vedoucí Okrouhlici

Mužům se v předposledním kole 
krajské jedničky ve skupině o sed-
mé až dvanácté místo podař il 
husarský kousek. Na půdě vedoucí 
Okrouhlice nesložili zbraně ani 
po dvou hladce prohraných setech 
a v konečném účtování, po dvou 
bitvách přivezli do Meziříčí plný 
počet bodů.
Sokol Okrouhlice – Sp. VM 2:3 
a 1:3
sety (14, 15, – 23, – 21, – 12) a (20, 
– 14, – 23, – 19)
Vstup do zápasu se klukům vůbec 
nepovedl, nedař ilo se jim pře-
devším v útoku a vedoucí celek 
je v těchto chvílích školil v pro-
duktivitě. Do třetího setu trochu 
přeskupili posty, začalo se jim dařit 
a nakonec celý zápas otočili. Slabší 
chvilku si vybrali ještě v koncovce 
úvodního setu druhého zápasu, ale 
potom už překvapivě drželi otěže 
pevně v rukou. Vítězství jsou roz-

hodně z kategorie překvapivých, 
ale díky jim si dokonce vytvořili 
možnost zapojit se do bojů o pr-
venství ve skupině. V posledním 
kole je čeká beznadějně poslední 
Bystřice (hraje se v sobotu v 10.00 
a ve 13.00) a k dobru ještě mají 
dohrávku s, v současnosti rozjetou, 
Jihlavou. Ta využila hned v prvním 
kole nadprůměrné sněhové nadílky 
a nepřijela k utkání. Sportovní 
komise nyní rozhodla, že se utkání 
odehraje. Zápasy se budou hrát 
v pátek večer, první začíná v 17.20 
v tělocvičně u kostela.
Sestava VM: Dvořák, Homola J, 
Villert, Hybášek S. + M. + R., Tro-
jan, Holík, Plachetský, Kracl.
Další výsledek: Bystř ice n. P. 
– Jihlava 0:3, 0:3                -kon-

Neúplná tabulka VYS-M-1-2
(7-12) mužů po 9. kole:

1. Sokol Okrouhlice 18 11 7 40:32 29
2. Spartak Pelhřimov 16 10 6 37:25 26
3. SK Jihlava 16 9 7 37:24 25
4. TJ Sp. Vel. Meziříčí 16 9 7 33:30 25
5. Sokol Přibyslav 16 8 8 31:31 24
6. Sokol Bystřice n. P. 18 3 15 15:51 21

Úspěšné mistrovství ČR
pro velkomeziříčskou lyžařku

Ve dnech 10.–13. března 2010 se ve 
Špindlerově Mlýně v Krkonoších 
konalo Mistrovství ČR žactva 
v alpských disciplínách. Pořada-
telé připravili kvalitní a náročné 
sjezdové tratě, které prověř ily 
dovednosti mladých závodníků, 
jichž se zúčastnilo ve 4 kategoriích 
celkem 230.
Ve středu a ve čtvrtek se za sluneč-
ného počasí závodilo na červené 
sjezdovce ve Svatém Petru, kde se 
jel první závod mistrovství, super-
obří slalom. Nejlepší lyžaři zde do-
sahovali průměrné rychlosti okolo 
80 km/hod. Mezi tyto závodníky se 
zařadila i členka velkomeziříčského 
Ski klubu Veronika Čamková, která 
v této disciplíně získala skvělé 2. 
a 3. místo.
Páteční a sobotní závody se pře-
sunuly na černou sjezdovku na 
Medvědín, kde se jel obří slalom 
a slalom. I v těchto disciplínách 
Verča bojovala o umístění na stup-
ních vítězů. Na náročné trati se jí 

podařilo získat v pátečním obřím 
slalomu 2. místo a v sobotním sla-
lomu opět 2. místo.
Jako jediná v kategorii starších 
žákyň vybojovala Veronika cenný 
kov v každé disciplíně mistrovství. 
Těmito skvělými vyrovnanými 
výkony, se stala absolutní vítězkou 
Mistrovství ČR žáků v alpských 
disciplínách 2010 a v silné konku-
renci i o rok starších soupeřek se 
stala nejúspěšnější a nejvšestran-
nější lyžařkou kategorie starších 
žákyň.
Úžasné výsledky, které Veronika 
na mistrovství ČR předvedla, jsou 
krásnou odměnou za vynaložené 
úsilí při celoročním tréninku a jsou 
i odměnou a poděkováním pro ty, 
kteří pomáhají Veronice takových 
umístění dosáhnout.
Tohoto mistrovství se zúčastnili 
i další členové Ski klubu Velké 
Meziříčí Petr Molák a Barbora 
Bartůňková. Petr skončil v super-
obřím slalomu na 47. a 45. místě, 
v obřím slalomu na 32. místě a ve 
slalomu na 25. místě. Barbora jela 
pouze obří slalom, kde skončila na 
40. místě.                                   -ov-

Finálový závod Lyžařského poháru 
Vysočiny, který se uskutečnil v so-
botu 13. března v Novém Městě na 
Moravě, byl pro členy Ski klubu 
Velké Meziříčí úspěšným zakon-
čením této série závodů. I při neú-
časti některých našich závodníků, 
kteří ve stejném termínu závodili 
na mistrovství České republiky ve 
Špindlerově Mlýně, se nám podaři-

lo získat 7 zlatých, 6 stříbrných a 4 
bronzové medaile. Tím si upevnili 
své pohárové umístění na předních 
příčkách, a tak se můžeme těšit na 
druhou polovinu dubna, kdy by 
mělo proběhnout celkové vyhlášení 
tohoto poháru v našem městě a kde 
většinu našich závodníků uvidíme 
na stupních vítězů.

-id-

II. liga muži
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
A 22:23 (14:11)
Do zápasu nastoupili hráči Meziříčí 
opět ve značně kombinované sesta-
vě i s hráči, kteří by se kvůli nedo-
léčeným zraněním na hřišti objevit 
spíše neměli. Telnice dokáží doma 
vyhrávat a potrápit i silnější soupe-
ře, proto jsme do zápasu nastoupili 
s určitým respektem. V 1. minutě 
se domácí ujali vedení 1:0 a dalších 
sedm minut ani jedno z družstev 
nedokázalo vstřelit branku. To 
se podařilo až v 7. minutě Víťovi 
Večeřovi a do 9. minuty jsme se 
ujali vedení 1:4. Domácí se ovšem 
dokázali „probudit“ a po zbytek 
poločasu již měli na hřišti navrch. 
Vysunutá obrana hostů příliš nefun-
govala. Hráči Telnic se snažili po 
jednoduchých kombinacích důraz-
ně tlačit na hranici šesti metrů, což 
se jim i dařilo. V posledních dvou 

minutách prvního poločasu se jim 
podařilo vstřelit 3 branky, a šli tak 
do šaten s náskokem.
Psychologickou výhodu náskoku do 
druhého poločasu domácí naštěstí 
nedokázali zužitkovat a do 36. mi-
nuty jsme opět srovnali (16:16). Od 
této chvíle hráči na obou stranách 
značně znervózněli a bylo vidět 
mnoho nepřesností. Opět sedm 
minut nepadla na hřišti ani bran-
ka. Velkomeziříčští hráči i tak ale 
tvrdě bojovali o výsledek. V obraně 
pokryli střelce Kupu a posledních 
šest minut hájili nejtěsnější vedení. 
I díky dobrému výkonu Libora Ko-
tíka v brance a chytnuté sedmičce 
v závěru se to podařilo. Střelecky 
opět vynikal Petr Kříbala.
Sestava, branky: Kotík, Poul – Kří-
bala Petr (9), Večeřa (4), Šidlo (2/1), 
Kaštan Jiří (2), Matušík (2), Živčic 
(1), Konečný (1), Raus (1), Fischer 
(1), Necid, Bezděk, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka
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Pozvánka na házenou
V sobotu 20. 3. v 15.00 v hale za Světlou

II. liga muži: Velké Meziříčí – Legata Hustopeče
Souboj dvou prvních celků tabulky. Legata s několika bývalými 
extraligovými hráči kraluje soutěži. Na půdě Hustopečí dokázali 

naši hráči favorita potrápit a pokusí se o to i na domácí půdě.
Zveme všechny příznivce házené!!!

I. liga mladší dorostenky
Veselí nad Moravou – Sokol VM 
24:25 (13:16)
Souboj aktuálně posledního týmu 
s pátým celkem prvoligové tabulky 
byl od prvních minut vzácně vyrov-
naný. Domácí hráčky se brankově 
prosazovaly lepší a nápaditější hrou 
spojek, naše naopak jen těžko hle-
daly skuliny v domácí obraně. Po 
úvodní dvacetiminutovce, přícho-
dem Kateřiny Studené do obrany 
a brankářky Marcely Babáčkové 
se viditelně zlepšila souhra naší 
defenzivy. Veselské začaly více 
chybovat v útočných činnostech, 
což nám přineslo řadu brejkových 
situací s brankovým efektem, které 
obstarávala zejména Iva Závišková 
(6:6, 7:10, 9:12). Ve zbývajících mi-
nutách prvního poločasu se začalo 
dařit naší útočné souhře Moniky 
a Hany Kratochvílových, Ivany 
Salašové a pivotmanky Kristýny 
Necidové, což bylo důležité pro 
udržování čtyřgólového náskoku 
(11:15, 12:16). Bezprostředně po 
poločasové pauze jsme se dopustili 
řady fatálních chyb v rozehrávce 
a během úvodních pěti minut na-
bídli domácím, aby srovnali skóre 
(17:17). Jako polity „živou vodou“ se 
pak Veselanky hrnuly do útočných 
akcí. Ještě štěstí, že řada tech-
nických chyb brzdila jejich chuť 

a aktivitu. Naopak hra našeho týmu 
byla místy až zoufalá. V závěrečné 
fázi jsme dokonce museli dotahovat 
dvoubrankový náskok soupeřek 
(53. min. 24:22). V hektickém 
závěru, v němž jsme neproměnili 
sedmimetrový hod, nás „podržela“ 
svými zákroky brankářka Hana 
Simandlová. Bojovností se pak 
podařilo rozmělnit závěrečný ná-
por domácího celku a udržet těžce 
„vydřený“ nejtěsnější náskok. 7 m 
– hody 5/5:2/1, vyloučení 1:1.
Hrály: Simandlová Ha., Babáčková 
M. – Závišková I. (9), Kratochvílová 
Mo. (8/1), Necidová Kr. (3), Sala-
šová I. (2), Kratochvílová Ha. (2), 
Nechvátalová Nat. (1), Bezděková 
Alž., Studená Kat. Trenéři ing. Zá-
viška, Partlová E.

Tabulka 1. ligy 
mladší dorostenky:

 1. Olomouc 13 13 0 0 371:208 26
 2. Zlín 14 12 0 2 368:291 24
 3. Kunovice 14 11 0 3 411:312 22
 4. Poruba 15 8 1 6 381:375 17
 5. Velké Meziříčí 15 8 0 7 359:371 16
 6. Karviná 15 7 0 8 341:320 14
 7. Zábřeh 13 6 0 7 282:323 12
 8. Otrokovice 14 5 1 8 332:371 11
 9. Vlčnov 14 5 0 9 256:306 10
10. Bohunice 15 1 1 13 311:400 3
11. Veselí nad Mor. 14 0 1 13 252:387 1
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3. kolo nadstavbové části
Extraliga – fi nále o 1. – 6. místo
HC Bory – SK Omega VM 1:3
Uhlíř – Mikulík 2, Dobrovolný
Březka Stanoviště – Agromotor 
VM 6:3
Burian Vl. 3, Burian Pe, Třeštík, 
Hladký – Sýkora 2, Fischer
 1. Březka Stanoviště 3 2 0 1 15:14 4
 2. HC Bory 3 2 0 1 11:10 4
 3. SK Omega VB 3 1 1 1 12:10 3
 4. Sanborn VM 2 1 0 1 11:9  2
 5. Agromotor VM 3 0 1 2 11:15 2
 6. Technické služby VM 2 0 1 1 8:9  1

Extraliga – o záchranu
(7.–11. místo)

Eurobagging VM – Horní Heř-
manice 2:3
Prajsner, Chládek – Mejzlík 2, 
Šilhán
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 3:2
Vacula 2, Navrátil – Dvořák, Pařízek
 7. SK Vídeň 2 2 0 0 11:3  4
 8. Horní Heřmanice 3 2 0 1 13:11 4
 9. Eurobagging VM 3 1 0 2 10:6  2
10. NHÚ Balinka VM 3 1 0 2 7:15  2
11. SK Lavičky 2 0 0 2 3:8  0

1. liga – o postup (1.–6. místo)
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Pikárec 4:2
Klouda 2, Pirochta, Pospíšil – Šu-
michrást 2
HC Benetice – SK Netín 2:7
Kašpar, Vaněk – Plhák M. 2, Plhák 
T., Sýkora 2, Bradáč, Beran st.
Farma Měřín – Auto Dobrovolný 
VM 5:3
Blažek 3, Puža, Bartušek – Weber 
2, Krejčí
 1. SK Netín 3 2 1 1 15:7  5
 2. SK Afcon Kunšovec VM 3 1 2 1 13:11 4
 3. Farma Měřín 3 2 0 1 10:8  4
 4. Auto Dobrovolný VM 3 1 1 1 15:14 3
 5. HC Benetice 3 1 0 2 10:15 2
 6. HC Pikárec 3 0 0 3 4:12 0

1. liga – o 7.–11. místo
SK Stránecká Zhoř – HC Tasov 3:3
Urbánek 2, Kazda – Chlubna 2, 
Havliš
 7. River VM 2 2 0 0 8:1  4
 8. HFC Dráhy VM 1 1 0 0 5:0  2
 9. SPL Radostín n. Osl. 2 1 0 1 9:6  2
10. Stránecká Zhoř 2 0 1 1 4:6  1
11. HC Tasov 3 0 1 2 4:17 1

Krajský přebor Vysočiny
Áčko po slabém výkonu prohrává 
v Žirovnici.
TJ Slavoj Žirovnice B TJ – Spar-
tak Velké Meziříčí
2466:2388 * 6:2
Ryšavý P. 459:391 Baloun V.
Izsofová A. 386:399 Badalík M.
Rataj O. 417:413 Lavický B.
Kejval P. 365:410 Lavický J.
Fittl J. 422:384 Lavický J.
Kožich J. 417:391 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

Céčko v posledním zápase základní 
části nestačilo na lídra tabulky.
Spartak Velké Meziříčí C – SCI 
Jihlava
1597:1750 * 0:4
Šimek J. 392:455 Birnbaum R.
Lavický A. 386:440 Dočekal V.
Mátl J. 389:423 Zeman J.
Weiss V. 430:432 Birnbaum S.

Béčku o bod utekl postup do nad-
stavbové části a bude hrát o 9. místo, 
céčko o 13. místo.

Tabulka po základní části:
1. SCI Jihlava  11 2 3 1664 24
2. BOPO Třebíč B 11 1 4 1700 23
3. Nové Město na Moravě B 10 1 5 1677 21
4. Nové Město na Moravě C 10 1 5 1602 21
5. Spartak Vel. Meziříčí B 10 0 6 1658 20
6. TJ Třebíč E 6 1 9 1627 13
7. Spartak Velké Meziříčí C 5 0 11 1607 10
8. PSJ Jihlava C 4 0 12 1615 8
9. BOPO Třebíč C 2 0 14 1568 4

Sdružený krajský přebor do-
rostu

Turnaj Nové Město – pořadí 
družstev

1. N. Město na Moravě 503 254 12 757 3
2. TJ Třebíč 526 219 10 745 2,5
3. Centropen Dačice 492 207 21 699 2
4. Start Jihlava 507 188 24 695 1,5
5. Slavoj Žirovnice 445 178 24 623 1
6. CHJK Jihlava 441 145 33 586 0,5
7. Spartak V. Meziříčí 443 133 34 576 0
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Veronika Čamková
Foto: archiv Ski klubu


