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Založeno roku 1919

Vláda uvolní pro kraje fi nance 
na opravy komunikací

Silnice jsou po zimě 
ve špatném stavu

Sníh odtál a odhalil tak škody na silnicích, které způsobila dlouhá zima. 
Opravy komunikací budou stát obce, města i kraje nemalé peníze. Neji-
nak je tomu i v našem regionu. Komunikace Velkého Meziříčí prochází 
pracovní skupina, která mapuje nutné opravy. Zastupitelé proto na duben 
odložili schválení fi nancí k tomu potřebných. Počkají, až bude možné 
částku přesněji stanovit. Původně navrhovaný necelý milion korun totiž 
jistě stačit nebude. Jak zhruba odhaduje starosta František Bradáč, opravy 
místních komunikací po zimě si vyžádají alespoň pět milionů korun. Na 
běžnou opravu silnic pak je z rozpočtu města pro rok 2010 vyčleněna 
částka ve výši necelých dvou set čtyřiceti tisíc korun.

Nejnutnější opravy výtluků již technické služby provedly koncem února 
a počátkem března. Občané města si stěžovali zejména na rozbitý úsek 
Třebíčké ulice u fi rmy Draka Kabely. Výtluky byly dosypány frézovanou 
drtí. Další díry na komunikacích byly opraveny studenou obalovanou 
drtí, což ovšem vydrží jen krátkodobě. „Opravy výtluků teplou balenou 
drtí, tedy tou, která déle vydrží, plánujeme na měsíc duben. Dříve to není 
možné právě kvůli stále chladnému počasí,“ vysvětluje ředitel technických 
služeb města Jaroslav Mynář.

Lépe na tom nejsou ani krajské komunikace. Zejména cesta z Velkého 
Meziříčí na Velkou Bíteš je pro řidiče značně riskantní, vzhledem k mož-
nému poškození vozidla. Vyhýbat se hlubokým a četným dírám ve vozovce 
je náročné. Kraj Vysočina má v plánu pokračovat v opravě silnice II/602, 
která tvoří hlavní tah přes naše město od Jihlavy na Velkou Bíteš. Letos 
by měl přijít na řadu i úsek Velké Meziříčí – Ruda, přesněji po křižovatku 
na Křeptově. „Probíhají jednání s obcí Ruda, s níž se nám nedaří dořešit 
majetkoprávní přípravu akce,“ popsala aktuální situaci tisková mluvčí 
kraje Vysočina Jitka Svatošová. Příprava této stavby proto byla prozatím 
pozastavena do té doby, než se podaří problémy vyřešit.

Martina Strnadová

Celkem sedm set padesát milionů 
korun poputuje na obnovu dopravní 
infrastruktury krajů po letošní 
zimě. O vyčlenění peněz rozhodla 
v minulém týdnu česká vláda v če-
le s premiérem Janem Fischerem. 
Vysočina chce podle informací 
tiskové mluvčí našeho kraje z těchto 
prostředků získat minimálně se-
dmdesát milionů. Letošní náklady 
na zajištění nutné údržby k odstra-
nění škod budou totiž o padesát až 
sto milionů korun vyšší než loni, 
přičemž schválený rozpočet kraje 
na letošek počítá se 124 miliony 

korun na opravy silnic II. a III. 
tříd a mostů. Jde však o částku 
rozpočtovanou na celoroční údržbu. 
„Už teď ale odhadujeme, že výtluky, 
rozsáhlé mrazové trhliny, lokální 
rozpady krytu vozovky a další nutné 
opravy po zimě vyjdou kraj na další 
desítky milionů korun,“ poznamenal 
náměstek hejtmana Vysočiny pro 
oblast dopravy Libor Joukl. Opravy 
komunikací podle jeho slov začnou 
okamžitě, jak to dovolí počasí. Kraj-
ská správa a údržba silnic Vysočiny 
je už na zahájení prací připravena.

Iva Horká

Šest set padesát let od první písemné zmínky si 
letos připomenou lidé v Oslavičce u Velkého Meziříčí. 
Zástupci obce k tomuto významnému výročí připravují 
důstojnou oslavu. Její termín je stanoven na sobotu 
14. srpna 2010 a bude zahájena v 10 hodin mší svatou 
před obecní kapličkou. „Již dnes informujeme občany, 
aby si na tento den vyčlenili čas na bohatý program, 
který bude pokračovat společným obědem a kulturními 
pořady až do pozdních nočních hodin,“ slibuje starosta 
Bohuslav Kandrnál.

 Zastupitelé se podle jeho sdělení počali přípravou 
na tuto náročnou slavnost zabývat již v říjnu loňského 
roku. „Tato akce se stala pevným bodem programu na 
pravidelných měsíčních zasedáních zastupitelstva, kdy 
jsou jednotliví zastupitelé pověřováni úkoly tak, aby 

Připomenou si 650. výročí založení obce
bylo v předstihu vše důležité rozhodnuto a zajištěno,“ 
dodává starosta obce, která se může těšit také na 
nové symboly – znak a prapor obce i tamního sboru 
dobrovolných hasičů. (O tomto tématu přinášíme 
informace v samostatném článku v dnešním vydání 
na straně 2.)

Starosta Kandrnál v únorovém zpravodaji obce 
také vyzývá občany, zdali mají možnost, aby k této 
příležitosti zapůjčili historické dokumenty, předměty, 
fotografi e či jiné vzpomínky, které by organizátorům 
při přípravě slavnosti pomohly. V takovém případě 
stačí kontaktovat starostu, který s dotyčnými projedná 
podmínky zapůjčení i případného zabezpečení vypůj-
čeného vzpomínkového materiálu.

Iva Horká

Neziskové, ale i další or-
ganizace získaly od města 
Velké Meziříčí dotace na 
svoji činnost v roce 2010. 
Podělily se o čtyři sta še-
desát tisíc korun. Mezi 
patnáct žadatelů z oblasti 
neziskových organizací za-
stupitelé rozdělili sto deva-
desát tisíc korun z rezervy 
v rozpočtu pro tento účel. 
To je o čtyřicet sedm tisíc 
korun méně, než obdržel 
stejný počet žadatelů vloni.

Největší částku pětačty-
řicet tisíc korun přidělilo 
vedení města školskému 

zařízení pro zájmové a dal-
ší vzdělávání Chaloupky, 
a to pro jeho velkomeziříč-
ské pracoviště – Středisko 
ekologické Ostrůvek. Po 
dvaceti tisících získaly 
dvě organizace – Asociace 
rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR 
a dobrovolné sdružení 
onkologických pacientů 
Klub Naděje. Po patnác-
ti tisících korunách do-
stanou zdejší organizace 
nevidomých a slabozra-
kých, Svazu postižených 
civilizačními chorobami, 

Svazu tělesně postiže-
ných, Klubu Bechtěre-
viků a také Vlastivědná 
a genealogická společnost 
při Jupiter clubu. Sdruže-
ní Delfín dostává deset 
tisíc korun a zbývající 
neziskové organizace se 
podělí o částky menší než 
deset tisíc.

Dalším organizacím 
pak zastupitelé rozdělili 
také polovinu neúčelové 
rezervy města, tedy sedm-
desát tisíc korun. Z toho 
připadne třicet tisíc Zdra-
votnické záchranné službě 

Rozdělili 460 tisíc korun dotací
kraje Vysočina na nákup 
zdravotnické techniky. 
Po dvaceti tisících koru-
nách dostanou od města 
gymnázium a Hotelová 
škola Světlá a Obchodní 
akademie. Obě na výjezdy 
studentů do zahraničí, ať 
již na výměnný pobyt či 
na odbornou praxi.

Mimořádnou dotaci ve 
výši dvou set tisíc korun 
zastupitelé schválili Ski 
klubu Velké Meziříčí na 
přípravu výstavby roz-
hledny na Fajtově kopci.

Martina Strnadová

Jaromír Nohavica i Jakub Smolík 
beznadějně vyprodali velký sál 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, 
kde se minulý víkend konaly jejich 
koncerty. Nejprve, a sice v pátek, 
do našeho města zavítal zpěvák 
a kytarista Jakub Smolík se svojí 
kapelou Zlatí paroháči a dvěma 
vokalistkami Lenkou Kopeckou 
a Eliškou Vlašicovou. 

Svoje vystoupení zahájil netra-
diční scénkou z roku 2030, která se 
odehrála kdesi v pražském parku. 
Tam na pomyslné lavičce vzpomí-
nal Smolík a jeho kolega František 
Kasl coby dva staří pánové na 
období před dvaceti lety. Hned 
nato navázali písničkou Nejde vrátit 
čas. Posléze už se diváci se svými 
protagonisty ocitli v přítomnosti 
a koncert pokračoval směsicí písní 
známých i zbrusu nových, a to 
z cédéčka Já za tebou dál budu 
stát. O to se v průběhu první polo-
viny večera soutěžilo. Tři divačky 
– Libuše, Eliška a Jana –, které 
uhodly píseň i fi lm, z něhož skladba 
pocházela, byly obdarovány oním 
nosičem, ale například i DVD. 
Vystoupení kromě této soutěže 
zpestřila i videoprojekce, o přestáv-
ce žádaná autogramiáda či hraní 
na přání. Písničku Stýskání, kterou 
Smolíkovi složil Aleš Brichta s Pe-
trem Jandou, věnoval zpěvák jedné 
z posluchaček a jejímu manželovi 
k pětadvacátému výročí svatby. 
Kromě příjemného hlasu a hry na 
kytaru Jakub Smolík oplývá také 
nenuceným a dovedným humorem, 
což diváci v sále patřičně ocenili. 
Stejně jako podporu nemocným 
lidem. Od legrace totiž přešel k váž-
nému tématu. Zazpíval písničku Já 
za tebou dál budu stát a daroval ji 
všem, kdož bojovali nebo se v sou-
časné době potýkají se zákeřnou 
chorobou. Nepochybně vlil naději 
do života mnohým, kteří jsou za 
jakékoliv povzbuzení v nelehké 
době vděčni. Skvělou atmosféru 
v sále pak umocnil závěrečnými 
přídavky Víš a Ave Maria, v nichž 
vzpomenul i na svoje rodiče.

Druhým, velmi vydařeným kon-
certem bylo vystoupení písničkáře, 
kytaristy a harmonikáře Jaromíra 
Nohavici, který si s sebou přivezl 
hosta, výborného polského akorde-
onistu Roberta z Varšavy. Dvě ho-
diny hraní bez přestávky, na třicet 
různých písní starých i nových, pro-
tkaných několikerými virtuálkami 
(krátkými songy pro internet), či 
árií z opery Cosi fan tutte. K tomu 
všemu čtyři nástroje – šestistrunná 
kytara, ostravská heligonka, var-
šavský akordeon a sedmistrunná 
ruská kytara. Ale také kouzelné 
světelné efekty a skvělá práce zvu-
kaře. Zkrátka koncert, na který se 
nezapomíná. 

(Pokračování na straně 3.)

Nohavica a Smolík hráli v Jupiter clubu.
Oba vyprodali velký sál

Jakub Smolík (nahoře) vystoupil opět v Jupiter clubu s kapelou, jejíž 
výraznou postavou je František Kasl (s kytarou).           Foto: Iva Horká

Jaromír Nohavica ochotně přidal autogramiádu, během níž nedal ani ná-
znakem najevo únavu po koncertu a s přítomnými vesele vtipkoval. Z toho 
a především ze skvělého zážitku z vystoupení byli jeho skalní fanoušci 
opravdu nadšeni.                                                                           Foto: Iva Horká

Tento pátek
Sportovec města
Vyhlášení nejlepších spor-
tovců Velkého Meziříčí za 
rok 2009. Proběhne 26. 3. 
2010 od 17 hodin v kinosále 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Vel-
ké Meziříčí. Videoprojekce, 
akci moderuje Milan Dufek. 
Srdečně je zvána sportovní 
i nesportovní veřejnost!

V sobotu
Mezinárodní 

turnaj v hokeji
Finále mezinárodního turna-
je amatérů v ledním hokeji 
v 15.15. Slavnostní zakončení 
a předání cen se koná 27. 3. 
2010 v koncertním sále zhruba 
kolem 18. hodiny.
Více strana 9.

Soutěž 
o cédéčko 

Bagru
Čtěte rozhovor s manažerem 
skupiny Bagr, která zahájila 
novou sezonu a s naším týdení-
kem pořádá malou soutěž.
Více strana 6

Velikonoce 
jsou 

za dveřmi
Přijďte si pro inspiraci do 
Jupiter clubu
Od pondělí 29. do středy 
31. 3. je ke zhlédnutí ve vel-
kém sále tradiční velikonoční 
výstava.
Více strana 7

Avizní okénko připravila
Iva Horká

Výtluky v silnici na Františkově ve Velkém Meziříčí. 
Foto: Martina Strnadová
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Grantový program
Zdravé město 2010

Rada města na svém zasedání 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-

Dne 16. března 2010 v 5.40 hodin 
jel třiačtyřicetiletý řidič s vozidlem 
Citroën Berlingo po silnici směrem 
od obce Zahradiště k obci Radostín 
nad Oslavou. Při míjení se s proti-
jedoucím nákladním vozidlem vjel 
řidič Citroënu vpravo na krajnici na 

rozbředlý sníh, kde s vozidlem do-
stal smyk, který nezvládl a skončil 
s vozidlem vpravo mimo komuni-
kaci na pravém boku. Ke zranění 
osob při dopravní nehodě nedošlo. 
Na vozidle Citroën vznikla hmotná 
škoda ve výši asi 150.000 korun

Dostal smyk a havaroval

Neznámý pachatel v lokalitě Faj-
tův kopec ve Velkém Meziříčí, 
v době od 13. 3. do 17. 3. 2010 pro-
vedl vloupání do tří chat. Do chat se 
dostal po rozbití skleněných výplní 
oken. Z první zahradní chaty odcizil 
plastový kufřík s AKU vrtačkou 

s příslušenstvím a sportovní luk. 
Z druhé chaty si odnesl rychlovarnou 
konvici. Ze třetí chaty odcizil Settop-
Box, miniradio s přehrávačem, rádio 
s přehrávačem, dalekohled a další 
drobné věci. Celková škoda je před-
běžně odhadnuta na 12.000 korun.

Vloupal se do chat

Bítešští pořídí seniorům cvičební prvky
Zahradu pro seniory na Tyršově ulici chtějí Bítešští dokončit letos na jaře. 

Z devadesáti procent je již hotova. Zbývají jenom některé drobnější úpravy 
a vylepšení. Tím by mohly být třeba venkovní fi tness prvky, tedy cvičební 
prvky určené pro širokou věkovou skupinu osob. „Pro volný čas a odpoči-
nek seniorů bychom chtěli vedle laviček do zahrady pořídit ještě tyto prvky. 
Je to taková zatím málo známá novinka,“ uvedl starosta Miroslav Báňa. 
Prvky nemají sloužit k posilování, ale spíš k procvičování, strečink apod.

Mimoto v zahradě zbývá dodláždit ještě asi dvacet metrů čtverečních 
chodníku, doplnit nějakou lavičku a také dodělat altán. „Obyvatelé 
domova pro seniory chtěli, aby jim při posezení v altánu nefoukalo na 
záda. Zadní stěnu tedy uzavřeme pomocí venkovních dřevěných žaluzií,“ 
vysvětlil M. Báňa. Zeleň v zahradě je vysazena již od loňského roku, 
stejně jako osvětlení.

Město Velká Bíteš dostalo na realizaci odpočinkové zahrady pro seni-
ory dar od fi rmy Ebster ve výši padesát tisíc eur. Celkové náklady akce 
přitom přesáhnou jeden a tři čtvrtě milionu korun. Zbytek dofi nancuje 
město z vlastních zdrojů.

Zahrada se rozprostírá na ploše dvou tisíc metrů čtverečních. Využijí 
ji klienti domova pro seniory, kterých je sedmadvacet. Poslouží i oby-
vatelům jedenadvaceti bytů domova s pečovatelskou službou, jenž stojí 
v těsné blízkosti.                                                      Martina Strnadová

Na Vysočině bude podpořeno 
dalšími 600milionovými dotacemi 
patnáct nových projektů, uvedla ve 
své zprávě Milena Marešová, tisko-
vá mluvčí Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod.

 V oblasti dopravní infrastruk-
tury má schválenou téměř 167mili-
onovou dotaci modernizace silnice 
druhé třídy 347 z Humpolce do 
Světlé nad Sázavou. K vyšší kva-
litě veřejné hromadné dopravy na 
Vysočině přispějí dotace více než 
84 milionů pro tři projekty nákupu 
ekologických dopravních prostřed-
ků. V průběhu následujících dvou 
let bude zakoupeno čtyřicet nových 
ekologických autobusů pro páteřní 
linky a příměstskou dopravu a deset 
nových autobusů na plynový pohon 
pro městskou hromadnou dopravu 
v Jihlavě. Vozy budou rovněž 
vybaveny on-line propojenými 
informačními systémy schopnými 

Na Vysočinu putuje dalších 600 milionů evropských dotací
informovat cestující o aktuálních 
změnách v dopravě. Provoz auto-
busů na plynový pohon bude navíc 
velmi ekonomický, protože má 
legislativou Evropské unie i Česka 
dlouhodobě do roku 2020 garanto-
vanou výrazně nižší cenu.

Osm nově schválených projektů 
infrastruktury cestovního ruchu 
je podpořeno dotacemi přes 206 
milionů korun. Jedním z projektů je 
vybudování sítě hipotras (stezky pro 
jezdce na koních – pozn. red.), pro 
který je schválena dotace ve výši 2,5 
milionu korun. V příštích dvou le-
tech budou na Vysočině vyznačeny 
hipotrasy o celkové délce zhruba 850 
kilometrů a budou navíc navazovat 
na stejné stezky z okolních krajů. 
V České republice se tak vytvoří 
unikátní podmínky pro hipoturis-
tiku propojením zmíněných tras 
vedoucích z Rakouska přes území 
České republiky až do Polska. Pod-

le Mileny Marešové se k projektu 
takto velkého rozsahu a významu 
v tomto odvětví cestovního ruchu 
prozatím žádný jiný kraj kromě 
Vysočiny neodhodlal. Spokojeni 
mohou být také například v Novém 
Městě na Moravě. Tamní sportovní 
klub získal dotaci přesahující 98 mi-
lionů korun na rozšíření běžeckých 
tras na Novoměstsku. Výše této 
podpory byla stejně jako u koňských 
tras více než devadesát dva procent.

Nové výzvy 
budou vyhlášeny 

příští týden
Nová výzva k předkládání pro-

jektů služeb v cestovním ruchu 
bude vyhlášena 30. března 2010. 
O dotace mohou žádat obce, svazky 
obcí, kraje, nestátní neziskové orga-
nizace, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji a obcemi, právnické 
osoby s účastí samosprávy, malí 

a střední podnikatelé do 31. května 
2010. O padesát milionů korun, 
vyčleněných pro výzvu, se podělí 
projekty na podporu a propagaci 
nových i existujících specifi ckých 
turistických produktů, projekty 
regionálních systémů informování 
turistů o atraktivitách cestovního 
ruchu a marketingové a informační 
kampaně orientované na propagaci 
kraje či regionu jako jedinečné 
turistické destinace.

Zatím doposud schválené do-
tace z ROP Jihovýchod dosáhly 
částky 12,3 miliardy korun. To 
je více než 60 procent z celko-
vé finanční částky, kterou pro-
gram disponuje do roku 2013. 

Regionální rada Jihovýchod 
proplatila k dnešnímu dni na účty 
př íjemců již přes čtyř i miliar-
dy korun. Informace pocházejí 
z www.jihovychod.cz   

 Iva Horká

Od příštího týdne bude pokračovat oprava mostu na 
Karlově ve Velkém Meziříčí, kde budou opět umístěny 
semafory a provoz bude omezen na jednosměrný střída-
vý. „V pondělí 29. března proběhne první kontrolní den 
stavby v roce 2010,“ informuje tisková mluvčí kraje Jitka 
Svatošová. Poté budou opět zahájeny práce, které byly na 
zimní období pozastaveny. Stavba má být dokončena do 
31. května 2010, ale pravděpodobně to bude o dva týdny 
dříve – 15. května. Most s evidenčním číslem 602-025 
opravuje kraj Vysočina od září 2009. Důvodem byl jeho 
havarijní stav způsobený sesutím opěrné zdi vloni na jaře. 
Do zimy byla provedena více než polovina nutných prací 
a oba jízdní pruhy mostu byly provizorně zprovozněny. 
V letošním roce zbývá dokončit na pravé straně – ve 
směru na Jihlavu – obklad zdi pod římsou z lomového 
kamene. Následně bude nutné vyčistit koryto potoka na 
vtoku a provést terénní úpravy v okolí. Na této straně 
mostu bude chodník pro pěší. Na levé polovině objektu, 
tedy ve směru na Brno, bude nutné odfrézovat živičné 
vrstvy a provést drenáže a uliční vpusti kvůli odvodnění 
vozovky. Po doplnění konstrukčních vrstev budou na 
obou stranách mostu položeny silniční obruby, přídlaž-
by a osazeno zábradlí. Práce zakončí pokládka fi nální 
obrusné vrstvy a úklid staveniště.    Martina Strnadová

Most na Karlově začnou opravovat již příští týden

Zastupitele malé vísky Oslavička 
u Velkého Meziříčí zaujala nabídka 
heraldika Miroslava J. V. Pavlů na 
zpracování návrhu znaku a praporu 
obce. „Protože cenová relace byla 
oproti jiným nabídkám více než při-
jatelná, vstoupil jsem s heraldikem 
v jednání a po diskuzi o historii 
obce vznikly tři návrhy,“ přibližuje 

V Oslavičce připravují nový znak, prapor obce i hasičů
situaci tamní starosta Bohuslav 
Kandrnál, „a zastupitelé z nich 
vybrali jednoznačně návrh číslo 1, 
který byl rovněž velmi dobře kvito-
ván i odbornými osobami z oblasti 
heraldiky.“

Návrh vychází z pečetě Petra 
z Oslavičky, z roku 1388, kde je pa-
trna přilbice a tři pštrosí pera. Tento 
základní motiv rozvinul heraldik 
o linku modré hladiny, což před-
stavuje potok Oslavičku a náznaky 

cimbuří. To odkazuje na skutečnost, 
že jak v Oslavičce, tak v Benedíně 
stála tvrz. Dále je patrna koruna 
s mariánským atributem, která 
avizuje kapličku obce zasvěcenou 
Nanebevzetí Panny Marie. „Návrh 
byl hodnocen jako velmi vkusný 
a odpovídající naší obci,“ říká 
starosta, který věří, že se symboly 
budou líbit i zdejším lidem.

Poté už nic nebránilo tomu, aby 
byla podána žádost do parlamentní 

komise pro heraldiku ke schválení 
zmíněného návrhu. Podle posled-
ních informací by schůze komise 
měla proběhnout pravděpodobně 
v dubnu 2010.

Uvedené symboly může obec 
využívat, ale na zadání výroby 
samotných ofi ciálních praporů si 
Oslavičští podle starostova vyjá-
dření musí ještě nějakou dobu po-
sečkat, protože fi nanční náročnost 
vyšití znaku je vysoká.

Iva Horká

Návrh praporu Sdružení dobrovolných hasičů, které loni oslavilo pa-
desát let od svého vzniku. (Obrázky převzaty z obecního zpravodaje.)Návrh znaku obce Oslavička.

Návrh praporu obce od heraldika 
Miroslava J. V. Pavlů.

Neznámý pachatel v přesně 
nezjištěné době od 19. 3. do 21. 3. 
2010 po rozpletení otvoru v pletivu 
vnikl ze zadní strany do oplocené-
ho areálu fi rmy na ulici Brněnská 
v Měříně. Ve venkovním prostoru 
z několika budov odcizil 6 ks volně 

zavěšených hasicích přístrojů (4 
vodní, 2 práškové) a 1 ks práškové-
ho hasicího přístroje vystříkal. Jed-
náním neznámého pachatele byla 
způsobena na odcizených věcech 
a na poškození plotu převyšující 
10.000 korun.  

Zcizil hasicí přístroje

Opěrná stěna mostu na straně, kde vtéká potok, se vloni sesula. Nyní je opravená a zbývá 
ji obložit.                                                                                      Foto: Martina Strnadová

(Vybráno z policejního servisu www.policie.cz – autorka P. Šmídová)
Připravily Jitka Kočí a Iva Horká

Vlivem vyšších teplot a odtávání sněhu během víkendu i počátku týdne 
se hladiny obou řek ve Velkém Meziříčí zvedly. Zvýšily se nejen jejich 
vodní stavy ale i průtoky a oba toky dosáhly prvního stupně povodňové 
aktivity. U obou je však dále hlášena klesající tendence. 

Podle informací Povodí Moravy vodní stav Balinky v Balinách včera 
k osmé hodině ranní dosahoval 120 cm a korytem protékalo 10,8 kubíků 
vody za vteřinu. Přičemž třetí stupeň povodňové aktivity nastává při výšce 
hladiny 200 cm. Ve Velkém Meziříčí se Balinka, snad jako každé jaro, 
vylila z břehů na louku u koupaliště (viz snímek). Na Oslavě v Dolních 
Borech hladina řeky včera dosahovala 90 cm při průtoku 9,8 kubíků vody 
za vteřinu. K dosažení třetího stupně povodňové aktivity jí chybí pětatřicet 
centimetrů. Ve Velkém Meziříčí byl stav normální.

Vodní dílo Mostiště je v současné době naplněné z osmdesáti procent své 
kapacity, která je 11,9 milionů metrů krychlových. Zbývá tedy ještě 2,43 
mil. m3 volného objemu. Zásoba vody ve sněhu v oblasti nad přehradou 
je již jen 3,2 milionů kubíků. Od 15. března tedy ubylo 7,3 mil. m3 vody.

Do nádrže nyní přitéká 9,8 milionů kubíků a odtéká z ní 8,6 milionů 
kubíků vody. Neškodný odtok je přitom až 19 milionů kubíků vody. 
Tendence hladiny na vodním díle je mírně stoupající. 

Text a foto: Martina Strnadová (Zdroj www.pmo.cz)

Hladiny řek ve městě se zvedly
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Slovo hejtmana
Přicházející jaro nám kromě očekávaných hřejivých paprsků přináší 

i obnažení nepořádků nahromaděných v našich obcích a městech za zimu. 
Zvláště když je ta zima tak dlouhá jako ta letošní. Většinou se pouštíme 
sami do jarního úklidu okolí našich obydlí, i když bohužel mnoho spoluob-
čanů to nepovažuje za svou starost a nechává to na jiných. Naopak zvláště 
v menších městech a obcích si někteří dobrovolníci přibírají i pravidelnou 
péči o to společné – například o pomníky a hroby připomínající oběti 
válek. Ty jsou projevem úcty nejrůznějším osobnostem – od skutečných 
obětavých hrdinů bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné oběti 
zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto památek by mělo být pro 
nás všechny občanskou povinností. A určitě i pietní připomenutí histo-
rických událostí a jejich hrdinů má svůj trvalý význam.

Potěšila mě zpráva, že byla nově zpřístupněna evidence válečných 
hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v za-
hraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky 
osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo 
v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné 
symboly připomínající válečné události. Každý zájemce, který si chce 
vyhledat například někoho ze svých předků nebo osobu, o níž slyšel, že 
zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo kde je připomenuta, 
může si nyní tyto údaje zjistit v centrální evidenci válečných hrobů. Ta je 
k dispozici na internetové stránce www.valecnehroby.army.cz.

V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních 
míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku 
(256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193).

V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě neznáme hrůzy 
války. Za tu historicky nejdelší dobu bez válečného běsnění jsme si na 
mírovou skutečnost zvykli jako na samozřejmost. Ale stále vidíme v bar-
vitém zpravodajství ze všech končin světa, že lidská agresivita ve své 
nejstrašnější podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my udělat pro 
to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty velké války bývají důsledkem 
osobních malostí. Touhy po moci a majetku, po ovládání jiných, důsled-
kem sobectví, závisti a zášti. Můžeme tedy každý „bojovat za mír“ tím, 
že se budeme prostě snažit být lepší. Vzdělanější, tolerantní k odlišnostem 
rozdílných osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve svém okolí. Myslím, 
že všichni takoví přátelští lidé, kteří nemyslí jen na svůj osobní prospěch, 
výrazně přispívají k tomu, že válku známe jen z fi lmů a románů.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Den Země není v posledních 
letech jen 22. dubna, ale předchází 
mu široká aktivita v rámci ochrany 
přírody již od prvního jarního dne 
21. března až do Světového dne 
životního prostředí, který se koná 
6. června. 

Dvaadvacátý březen je Světovým 
dnem vody, následující třiadvacátý 
březen je Mezinárodním meteorolo-
gickým dnem. Tyto dny nabývají na 
významu, neboť upozorňují širokou 
veřejnost na oblast hospodaření 
s vodou i na boj proti povodním. 
Prvního dubna si připomínáme 
Světový den ptactva. Následují 
hlavní akce ke Dni Země, ať již prá-
ce s mládeží, činnosti na naučných 
stezkách v přírodě, různé exkurze, 
vycházky, poznávací akce v přírodě 
a dále v širokém smyslu prováděná 
ekologická výchova jak mládeže, tak 

Blíží se období Dne Země
i občanů. V neposlední řadě jsou to 
organizované jarní úklidy, které bu-
dou letos zvlášť potřebné, aby byly 
zahlazeny stopy po dosti kruté zimě. 
Během května základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody 
koná na celokrajské úrovni Vítání 
ptačího zpěvu, což je napojení na 
celosvětovou ornitologickou akci. 
Provádí dle instrukcí ČSOP různá 
sčítání ptactva, zvěře a podobně. 

U příležitosti Světového dne ži-
votního prostředí bude uspořádáno 
Ekofórum, kde se širší veřejnost 
může vyjádřit k ochraně přírody 
v našem regionu. Základní orga-
nizace Českého svazu ochránců 
přírody uvítá iniciativu občanů, jak 
nadále rozšířit i zkvalitnit dosavad-
ní činnost do budoucnosti. 

PhDr. Arne Němec, předseda 
ZO ČSOP Velké Meziříčí

Dalším činoherním představením 
v jarní divadelní sezoně Jupiter clu-
bu Velké Meziříčí byla Divadelní 
komedie. Tím není myšlen jen žánr 
hry, ale jde přímo o její titul. Před-
stavilo se v ní osm herců Divadla 
Palace v režii Petra Hrušky.

Divadelní komedie pochází 
z pera fi nského dramatika Bengta 
Ahlforse. Sám má za sebou mnoha-
letou zkušenost ze zákulisí divadla, 
kde pracoval jako dramatik, režisér, 
kritik i ředitel divadla, ba občas 
i jako scénograf či dokonce herec. 
Své postřehy zúročil v příběhu, 
kterým diváka posouvá v podstatě 
o krok zpět. Dává mu nahlédnout 
do období, které předchází samot-
nému představení na jevišti. Divák 
se účastní spolu s herci veškerých 
příprav, čtených zkoušek, sleduje 
jejich nervozitu, pracovní zkla-
mání i nadšení. Dosud nedopsaná 
inscenace Matka a dcera se tak 
před zraky diváků teprve postupně 
rodí, přetváří a vlastně ještě nikdo, 
ani samotný autor Bengt v podání 
Jana Bidlase či Matylda – Jitka 
Čvančarová – jako režisérka a ředi-
telka divadla v jedné osobě netuší, 
jak to celé skončí. Osudy herců 
na jevišti se totiž prolínají s jejich 

soukromými, což ovlivňuje celý 
tvůrčí proces. Jako důležitá osoba 
se tak ukazuje třeba i inspicient 
Oskar – Vladimír Kratina –, jenž 
se s většinou herců důvěrně zná 
a mnohým jejich problémům i ro-
zumí. O role herců – nejistého Pera 
a naopak suverénního Harryho – se 
podělili David Matásek a Lukáš 
Vaculík. Kateřina Hrachovcová-
Herčíková zase ztvárnila typickou 
naivní a ztřeštěnou herečku Lottu, 
která dbá víc na vlastní vzhled než 
na podstatu postavy. Divadlem pro-
třelá operetní diva Linda v podání 
Zdeny Herfortové sice navzdory 
svým letům srší energií, ale hřeší 
na své zkušenosti a podceňuje pří-
pravu. Autor nabízí tedy vskutku 
pestrou paletu hereckých typů. 
A všechny je doplňuje paní Jans-
sonová Martiny Hudečkové, taková 
zákulisní pozorovatelka, milovnice 
divadla, dobrá duše místního ochot-
nického spolku i nápověda. 

Bengt Ahlfors posbíral svůj ná-
mět u fi nského divadla, ale že nejde 
o náš kraj, bylo poznat snad jen 
ze severských jmen postav. Láska 
k divadlu se všemi jeho bolestmi 
i radostmi je stejná asi po celém 
světě.              Martina Strnadová

Finská Divadelní komedie 
bavila i české publikum

(Pokračování ze strany 1.) 
Nohavica ho začal slovy: „Můžete 
zpívat, tančit, nebo se jen tak na 
mě dívat a přitom si myslet na to 
své. Jsem rád, že si tady opět můžu 
zahrát, ve městě, kde si ty kamiony 
hrají na honičku,“ narážel s úsmě-
vem na rtech na písničku Ladovská 
zima, v níž zpívá o uzavřené dálnici 
D1 na Vysočině a kopci u Meziříčí. 
„Však, vidíte, myslel jsem na vás, 
v té písni.“

Pak už pokračoval sérií skladeb 
od Dokud se zpívá přes Hlídače 
krav, Košilku, Milionáře, až po 
premiérovou Přimhuř oči. Dále pak 
zazněly Zítra ráno v pět, Remorkér, 
Zatímco se koupeš, Penzion Česko, 
Pane prezidente a spousta dalších. 
Namísto přestávky střihl árii Kuby 
z Mozartovy opery Cosi fan tutte, 
jejíž libreto přebásnil do češtiny. 
Posluchači se dočkali i hospodské 
‚kulajdy‘, tedy mixu písniček na 
nejrůznější hudební motivy – čes-
ké, slovenské, polské, ukrajinské, 
moravské, německé a dokonce 
i kratičké irské. V něm nechybě-
la ani například rozverná píseň 
Propijeme naší bábě bombarďáky 
a jiné. Nezapomněl zařadit ani 
oblíbenou Kometu či jednu skladbu 
od Vysockého a nejnovější virtuál-
ku Na Bedřišce. Krátké popěvky, 
virtuálky, které reagují na aktuální 
situace během týdne, píše Nohavica 
každou neděli a webmaster jeho 
internetových stránek je ihned věší 

na net. Jsou volně ke stažení, a pro 
ty líné, jak řekl zpěvák, jich pár již 
stažených na cédéčku přivezl do 
Velkého Meziříčí. Kdo měl zájem, 
mohl si koupit v předsálí nejen je, 
ale i ostatní nosiče či zpěvníky. 

Po skončení koncertu, kdy diváci 
protagonistům tleskali vestoje, 
proběhla netrpělivě očekávaná 
autogramiáda. Ani při ní folkový 
písničkář svoje fanoušky nezkla-
mal, ochotně jim podepisoval obaly 
nosičů, zpěvníky, notové záznamy 
a podobně. Navíc se s těmi, kdož 
toužili po zvěčnění krásného oka-
mžiku se svým oblíbeným zpěvá-
kem, nechal vyfotit. 
Čtyřleté úsilí pořádajícího Jupiter 

clubu nakonec po vstřícné dohodě 
s Nohavicovou manažerkou Janou 
Linkovou přineslo kýžené a velmi, 
velmi lahodné ovoce.   

Sedmapadesátiletý muzikant, 
který skládá písničky od svých 
školních let, v současné době kon-
certuje nejen po celé naší republice, 
ale také v zahraničí, zejména v sou-
sedním Polsku. Podíval se ale také 
za oceán a po návratu z Ameriky 
napsal například píseň Las Vegas. 
Po nedělním koncertu ve Velkém 
Meziříčí ho v pondělí přivítali 
posluchači v Humpolci, den na 
to v Havlíčkově Brodě a dnes má 
na programu vystoupení ve Velké 
Bíteši. Zítra pak zahraje a zazpívá 
v Přerově. 

Text a foto: Iva Horká

Nohavica a Smolík hráli o víkendu v Jupiter clubu. 
Oba vyprodali velký sál

Sloganem „Nejbližší pomocná ruka je na tvém vlastním rameni“ se při 
propagaci služeb a nabídky svých produktů při prodejích zemědělských 
surovin a potravin z nich vyrobených „ze dvora“ budou řídit farmáři sdru-
žení v projektu „Najdi si svého farmáře“. Vyplynulo to z jejich historicky 
prvního setkání o tomto víkendu v Netíně na Žďársku.

V průběhu setkání přistoupili do projektu další noví farmáři, k dnešku 
tak projekt sdružuje 82 zemědělců z celé ČR. Také spektrum nabídky pro 
spotřebitele se významně rozšířilo. Zájemcům o potraviny a zemědělské 
suroviny nakupované přímo od zemědělců ze dvora mohou farmáři na-
bídnout kromě výrobků z kravského mléka také produkty z kozího mléka 
a v průběhu sezony čerstvou zeleninu, brambory, jahody, bylinky nebo obi-
loviny. Nabídka obsahuje i jehněčí, krůtí a pštrosí maso, vejce či husy.

K propagaci svých produktů se účastníci projektu rozhodli využít vlast-
ních fi nančních prostředků sdružených do společné kasy. Výše poplatků 
by měla být odstupňována podle výše obratu jednotlivých podnikatelů, 

řádově jde o jednotky tisíců korun. Hlavní formou propagace by měla být 
interaktivní webová stránka www.najdisisvehofarmare.cz a informace 
o jednotlivých farmách v tištěných médiích. „Chtěli bychom postupnou 
mediální propagací pracovat na tom, aby si spoluobčané více vážili ze-
mědělců, lidí žijících a pracujících na venkově a aby nás nevnímali jako 
příživníky, kteří jim zvyšují defi cit v rozpočtu,“ říká zakladatel projektu 
František Němec z Netína.

Jeho úspěšnost vidí právě ve spolupráci farmářů, kteří se do projektu 
zapojí a především v kvalitním servisu, který svým zákazníkům poskyt-
nou. Myšlenka prodávat část své produkce přímo na farmách má podle 
Němce perspektivu. „Minimálně část spotřebitelů hledá v současné 
době stále více alternativu k nákupu potravin v supermarketech. My 
tuto možnost nabízíme prostřednictvím kvalitních a čerstvých potravin 
domácího původu s jasně dohledatelným původem,“ podotýká František 
Němec.                                                                                             -fane-

Účastníci projektu Najdi si svého farmáře 
nespoléhají na pomoc od státu

► David Matásek, Zdena Herfortová a  Kateřina Hrachovcová-Herčí-
ková (zcela vpravo).                                            Foto: Martina Strnadová

Valná hromada Unie pro řeku Moravu
V pátek 5. března se uskutečnila v Brně valná hromada Unie pro řeku 

Moravu v Brně. Kolektivním členem této unie je také základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) ve Velkém Meziříčí, a to již 
od roku 2003. Hlavní formou dosahování cílů Unie pro řeku Moravu je 
poskytování obecně prospěšných činností v oblasti životního prostředí. 
Toto občanské sdružení podporuje všechny aktivity vedoucí k trvale 
udržitelnému rozvoji, je iniciátorem ekologicky orientovaných alternativ, 
především s ohledem na vodní toky, plochy a mokřady. Vytváří širší plat-
formu pro výměnu informací, provádí dohled nad ekologickými aspekty 
vodohospodářských akcí. Cílem je osvěta, široká informovanost, práce 
v národních i mezinárodních environmentálních programech. 

V současnosti probíhá akce Morava pro Dunaj, jejímž cílem je pozitivně 
ovlivňovat vztah mládeže k řekám a potokům. Akce ke Dni Dunaje jsou 
zaměřeny na vztah veřejnosti k ochraně řek. Zúčastňuje se správních 
řízení k vodohospodářským stavbám v této oblasti, úprav vodních toků 
a manipulace s vodou. Jsou zde analyzovány plány výstavby vodních 
nádrží i všechny potřebné protipovodňové aktivity. 

Oblast východní části kraje Vysočina spadá rovněž do této působnosti. 
V rámci této činnosti základní organizace Českého svazu ochránců pří-
rody ve Velkém Meziříčí prosazovala od počátku činnosti v této oblasti 
revitalizaci řeky Balinky. Tato revitalizace byla částečně zařazena do 
celkové rekonstrukce oblasti Moravy, části Dyje, která probíhá v sou-
časné době hlavně v oblasti Třebíčska. Jejíž součástí je také přestavba 
čistírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí, která začne již v tomto 
roce. Naše organizace zabezpečuje styk tohoto sdružení i s příslušnými 
krajskými orgány kraje Vysočina. Součástí je i revitalizace vodních toků 
v urbanizovaném prostředí. Znamená to zpřístupnění poříčních zón pro 
obyvatele měst. 

Základní organizace ČSOP se bude i nadále podílet na činnosti v této 
oblasti, pomůže tak nejen přírodě, ale i obyvatelům. Vedle této ekologické 
aktivity se zaměříme i na výchovu, což je rovněž součástí činnosti Hnutí 
zdravých měst.   PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP Velké Meziříčí

a revizor Unie pro řeku Moravu
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Popelnice
Dnes, i přesto jak jsem pojmenoval následující článek, nebude ani o tří-

dění odpadu, ani o zdražení poplatku za odvoz komunálního odpadu, ani 
o lidech, kterým se u nás v polském Horním Slezsku říká hasio-maszket-
nik, a kteří v popelnicích hledají „poklad“. A vůbec, dnešní úvaha bude 
o něčem úplně jiném. V jedné z úterních zpráv, kterou přinesly sdělovací 
prostředky, a jedna věta, kterou jsme četli ve středu v kostele, mne nějak 
nadchly k zamyšlení se nad velmi závažným jevem.

Banálnost – svět se mění a lidé s ním. V VI. stol. př. K. prorok napsal 
v babylonském zajetí větu: Cožpak může zapomenout žena na své pacho-
látko, neslitovat se nad synem vlastního života?

Pro Deutero-Izajáše je to řečnická otázka. V dnešní době by bohužel 
vůbec nebylo divné, kdyby se někdo tak zeptal. Už nejednou jsme slyšeli, 
že matka nechala dítě někde pod stromkem, někdy v popelnici, v nejlep-
ším případě v baby-boxu. Policie matku hledá, lidé ji odsuzují, ale jak 
málo je takových, kteří se opravdu ptají, proč to udělala. A vůbec, je to 
vina jenom matky? To dítě otce nemělo nebo co??? Všichni chtějí „léčit“ 
důsledky, ale kdy konečně budeme hledat příčiny? A to nejenom, když 
jde o děti – novorozence.

!!! A nakonec jedna poznámka. Jestli náhodu by někdo chtěl tvrdit, že 
jsem zastáncem interrupce, tak odpovídám: podle mě život dítěte začíná 
v okamžiku početí a potom je dítě už to v bříšku u maminky. Nezapo-
mínejme, že má také tatínka – třeba i nechtěného/nebo v porodnici nebo 
doma u svých rodičů.                                           P. Lukasz Szendzielorz

Program bohoslužeb – 
sv. Mikuláš a Špitálek

Středa 24. 3.
 7.00 Špitálek – mše sv. za zemřelého syna,
 manžela, rodiče Vlachovy
 a Peškovy a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Oslavice o. M. P.
Čtvrtek 25. 3. – Slavnost zvěstování Páně
 7.00 Špitálek – mše sv. za Bohumíra Brunnera, 
 odpuštění hříchů, obrácení; na poděkování 
 za 40 let, a za zdraví po celý život o. M. P.
18.00 Špitálek – mše sv. za Leopolda Krčála, 
 dvoje rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu o. M. P.
Pátek 26. 3.
 8.00 Špitálek – mše sv. za Josefa Necida,
 dvoje rodiče a prarodiče o. M. P.
14.00-15.00 Špitálek – příležitost ke svátosti smíření
16.30 Špitálek – mše sv. pro mládež za manžela
 Josefa, rodiče Balákovy, Kosourovy, 
 víru v rodině, za Boží ochranu a duše v očistci o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 27. 3.
 7.00 Špitálek – mše sv. za Aloise Augustu, 
 za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Špitálek – mše sv. za Bohuslava Kališe, 
 rodiče Kališovy a Malcovy o. M. P.
Květná neděle 28. 3.
 7.30 Sv. Mikuláš – mše sv. za rodiče Pavelcovy 
 a Bartuškovy o. M. P.
 9.00 Sv. Mikuláš – mše sv. za rodinu Kozinovu
 a Karla Doležala o. L. Sz.
10.30 Sv. Mikuláš – mše sv. pro rodiče s dětmi,
 za zemřelé rodiče, zemřelé bratry Jaroslava
 a Václava, zemřelého švagra Stanislava
 a zemřelou rodinu Kadlecovu o. L. Sz.
17.00 Špitálek – křížová cesta
18.00 Špitálek – mše sv. za rodiče Černých,
 bratry Cyrila, Jaroslava a Jiřího o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu v 18.00 bude náboženství na faře. Ve čtvrtek po večerní mši 
sv. teologická hodina. V sobotu v 7.45 bude setkání všech ministrantů. 
V pátek od 14.00 do 15.30 bude adorace Nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Příležitost ke zpovědi bude také v neděli od 
15.30 do 17.30 ve Špitálku. Otec biskup zve mládež do katedrály v Brně 
na diecézní setkání v sobotu 27. března. Autobus pro přihlášené osoby 
pojede od Domusu v 6.45 hodin ráno. S sebou karimatku, 50 Kč na autobus 
a 50 Kč příspěvek v katedrále. V sobotu v 18.30 bude příprava před křtem 
dítěte a v 19.30 příprava na manželství – VI. setkání. Za týden je Květná 
neděle. Mše sv. budou spojené s požehnáním ratolesti. Mše sv. v 9.00 bude 
s průvodem s ratolestmi, který začne v 8.55 hodin před radnicí. V neděli 
po večerní mši sv. setkání Spolku Ludmila. V sobotu v 8.00 prosíme ženy 
i muže o pomoc při úklidu kostela. Na brigádu můžete přijít pomoct i během 
týdne. Děkujeme za pomoc i sbírku, která činila 42.500 Kč. Zaplať Pán 
Bůh. Osoby narozené v roce 1997 a dříve, které mají základní znalost ka-
tolických pravd víry a které by chtěly v roce 2012 přistoupit ke svátosti biř-
mování, 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.  Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Jak ten čas běží, jak je milo-
srdný a odnese všechno to bolavé 
a smutné. Leč bohudík všechno 
ne, vzpomínka zůstane a vždy se 
vrací. 28. března je to už rok, co nás 
opustil náš Bob, jak jsme mu říkali. 
Bohuslav Mikulášek.

Dovolte přátelé a milí, kteří jste 
ho znali, složit Bobovi při tomto 
smutném prvním výročí malou 
slovní kytičku a vzpomínku. Jak 
už jsem napsal, čas je milosrdný. 
To jistě, ale… Ale chybí nám. Chybí 
Západomoravskému muzeu v Tře-
bíči. Chybí jeho neopakovatelná 
slova a úvahy na vernisážích umě-
leckých výstav, které zahajoval. 
Chybí svým přátelům po republice 
i po Evropě, se kterými vedl čilou 
korespondenci k věcem politickým, 
historickým a fi lozofi ckým. Chybí 
ale především nám, Velkomezi-
říčákům, kteří jsme znali jeho 
hodnoty a schopnosti. Bude chybět 
i v podzimních komunálních vol-

bách, ve kterých sehrával roli první 
osobnosti levice.

Bob Mikulášek – nepřehlédnu-
telný svým duchem a znalostmi. 
Nepřehlédnutelný svou typickou 
menší a předkloněnou postavou 
s drobnými kroky jsa ponořen do 
svých myšlenek a úvah. Chybí 
tomuto regionu, který miloval, ve 
kterém byl hluboce zakořeněn a ke 
kterému se při každé příležitosti 
vyznával. Posuďte sami:

„Vědomí domova, prožívání 
rodného kraje, hledání oné pověst-
né básníkovy cestičky k domovu 
je pramenem úsilí, které chce 
esteticky ztvárnit hlubší roviny 
bytí a sdělit víc, než pouhé uká-
zání turisticky atraktivních málo 
známých míst. Tématy snímku 
jsou řeka a historie města, které 
její jméno mělo ve svém názvu, 
i průniky do současnosti. Ve svém 
pohledu autoři odkazují na velká 
jména, osobnosti, jejichž působení 
ovlivnilo další generace podnes 
– namátkou Lacka z Kravař, Be-
neše Optáta, Jana Sarkandra, J. F. 
Šaška, Jakuba Demla, Stanislava 
Vodičku, Jana Čermáka… Srážka 
úvodního motivu ruchu soudobé 
dálnice s geniem loci přináší první 
dramatický náboj, dále navrstvo-
vaný v oddílech historie zámku, 
knížecí hrobky v Netíně, císařských 
manévrů l909 a duchovního života 
soustředěného do chrámů a huma-
nistického školství.“

Jde o krátký výňatek Bobova 
textu ve videofi lmu Jiřího Mich-
líčka „Vyznání. Krajem Pooslaví 
– Velké Meziříčí“ z roku 1997. Tož 
Bobe, stále vzpomínáme a neza-
pomeneme!

Jan Veleba

SOŠ Jana Tiraye získala první titul
Historicky první vítězství Střední odborné školy Jana Tiraye Velká 

Bíteš zaznamenali žáci učebního oboru obráběč kovů v regionální soutěži 
Řemeslo Vysočiny 2010, které již tradičně pořádá Střední škola technická 
Žďár nad Sázavou.

I přes současné celosvětové hospodářské potíže mají strojírenské obory 
bezesporu velkou budoucnost nejen pro svůj odborný profil, ale i adapta-
bilitu, pro kterou se žáci uplatňují i v jiných oborech. Všichni zaměstnanci 
středních škol mi jistě dají za pravdu, že žáci s takovým profilem se nedají 
vychovat ze dne na den. Základem pro jejich přípravu musí být tradice, 
týmy dobrých pracovníků, zájem a píle žáků a v neposlední řadě i vhodné 
podmínky, ve kterých „noví mistři“ vyrůstají.

Do žďárské střední školy technické se ve dnech 1. a 2. března 2010 
sjela k soutěži družstva ze SŠŘS Moravské Budějovice, SŠ Pelhřimov, 
SŠT Jihlava, S0Š Jana Tiraye Velká Bíteš, SŠPST a VOŠ Chrudim, SŠT 
Žďár nad Sázavou.

Jak se umístili naši žáci?
V soutěži družstev soustružníků obsadili Michal Komínek a František 
Zezula 3. místo
V soutěži družstev frézařů: Zdeněk Kopečný a Jan Nestr 1. místo
Celkové hodnocení frézařů: Zdeněk Kopečný 1. místo
Jan Nestr 2. místo
Čestný titul – nejúspěšnější účastník soutěže ŘEMESLO VYSOČINY 
2010 Zdeněk Kopečný

Jaký byl průběh soutěže?
Průběh soutěže měl daná pravidla, na kterých se předem dohodli 

zástupci jednotlivých škol. Byla stanovena kritéria pro hodnocení žáků, 
jejich vybavenost včetně použiti stojů i nářadí tak, aby výsledky byly 
jasné a předešlo se případnému nedorozumění. Druhý den soutěže patřil 
teoretické části, kde žáci zpracovávali test a příklady z praxe. Hod-
nocení probíhalo za dozoru předsedů komisí tvořené zástupci učilišť. 
Reprezentanti učilišť zde měli možnost změřit si své síly, předat nové 
poznatky, zkušenosti a podělit se o nové aktuální informace, kterých je 
v současném strojírenství a školství stále více. Do soutěže byli vybráni 
žáci, kteří podávali v teoretické i praktické výuce nejlepší výsledky, měli 
dobrý přístup ke studiu a dobré chování. Slavnostní zakončení soutěže 
a předání cen proběhlo na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou za přítomnosti 
představitelů města, zástupců Žďasu a vedení pořádající školy. Žáci 
SOŠ Jana Tiraye byli připravováni na pracovišti První brněnské strojírny 
Velká Bíteš, a. s., pod vedením ředitele střediska Bc. Aleše Janíčka a uči-
telů Ladislava Marka a Josefa Jacka. Teoretickou přípravou prošli pod 
vedením učitele odborných předmětů ing. Jaroslava Coufala. Ředitelka 
SOŠ Jana Tiraye ing. Marie Šabacká poděkovala žákům i pedagogic-
kým pracovníkům za velice dobré výsledky. Zvláštní poděkování patří 
i tradičnímu organizátorovi těchto soutěží SŠT Žďár n. Sázavou a jejímu 
řediteli ing. Josefu Crhovi. Výsledky žáků SOU Jana Tiraye dokazují, že 
se vyplatí podporovat tato řemesla. Finance vložené do mladé generace se 
zřizovateli SOU Jana Tiraye – Městu Velká Bíteš, kterému též patří velký 
dík –, neztratí.                                             Text a foto: Jaroslav Coufal

Děti z 1. stupně rády lyžují. Ne-
věříte? Vzali jsme si lyže, pořádně 
jsme se oblékli a vyrazili na sjez-
dovku. Dvakrát za tuto zimu jsme 
uspořádali lyžařský den. Jednou pro 
2.B a podruhé i pro ostatní žáky. 
Svítilo sluníčko, zima tak akorát, 
tak proč nevyužít našeho zimního 
areálu?

Je potřeba poděkovat rodičům, 
kteř í pomohli s odvozem dět í 
a zajištěním této akce, zvláště pak 
Milanu Dobrovolnému, který nám 
nachystal slalom a závody a ceny 
pro malé lyžaře. Děkujeme všem 
a doufáme, že i při dalších sportov-
ních akcích budeme mít takovéto 
zázemí.                    Text a foto: -ju-

Kraj za díry na silnicích nemůže
Zaujal mě článek v minulém čísle Velkomeziříčska č. 11 nazvaný 

„Kritizují kraj za nebezpečné díry na silnicích“.
Úvodem chci vyjádřit názor, že za díry na silnicích nemůže kraj, ale 

zimní počasí. Rovněž nechápu, proč musí jedna politická strana vyzývat 
kraj, aby situaci okamžitě řešil. Pokud pamatuji, díry na silnicích byly po 
každé zimě a žádná politická strana nevyzývala k okamžitému řešení. Je 
tedy možné, že v minulosti díry na silnicích neohrožovaly život, zdraví 
a majetek a nezpůsobovaly škody na vozidlech. Každý z nás přeci pamatuje 
na rozbité a děravé silnice, které se neopravovaly i několik let. A není to tak 
dávno. A to se žádné poplatky na zdravotnictví neplatily ani neproplácely. 
Proto nevidím důvod spojovat problém děr na silnicích s poplatky u lékaře. 
S blížícími se volbami lze v příštím vydání Velkomeziříčska pravděpodob-
ně očekávat, že některá další politická strana vyzve například k okamžité-
mu řešení situace na stovkách nebezpečných železničních přejezdů, které 
zcela jistě v daleko větší míře ohrožují životy, zdraví a majetek a to nejen 
řidičů, ale i lidí cestujících ve vlacích. Ty bohužel nemohou přizpůsobit 
rychlost a způsob jízdy jako řidiči, kterým to ukládá vyhláška. Bylo by 
v této souvislosti dobré zveřejnit statistiku mrtvých na nebezpečných 
přejezdech a kvůli dírám na silnicích. Chci pana Kasala, který defakto 
kritizuje proplácení zdravotních poplatků krajem, upozornit, že pro některé 
občany, kterým opravdu nezbývá v peněžence pár stokorun na poplatky 
u lékaře a v lékárnách za recept, může zanedbání včasné lékařské péče 
rovněž způsobit vážnou újmu na zdraví nebo i smrt.

Jsem přesvědčen, že fi nanční zdroje se mají hledat v předražených 
státních miliardových zakázkách třeba právě u výstavby silnic a dálnic. 
Stejně tak například u nesmyslných nákupů nepotřebné drahé vojenské 
techniky, nebo se více zaměřit na miliardové daňové úniky utajených 
fi rem, které mnohdy končí v Lichtenštejnských bankách na Bahamách 
a nebo jinde mimo naši republiku. Na rozdíl od výše jmenovaných ku-
příkladu babička, které kraj vrátí poplatek, tuto stokorunu utratí v naší 
republice a přispěje tak formou DPH (zvýšené na 10 % a 20 %) kromě 
jiného i na opravu silnic, neboť náklady na dopravu jsou započítány v ceně 
zboží i poskytnuté službě.

Na závěr chci zdůraznit, že i když kraj začne okamžitě řešit situaci 
a díry po zimě opravovat, postrádám ve výzvě lidovců apel na všechny 
řidiče, aby v rámci bezpečnosti své i ostatních účastníků silničního 
provozu přizpůsobili jízdu svého vozidla stavu na vozovce, jak ukládá 
vyhláška, a tak chránili své životy, zdraví a majetky. Vždyť rozsáhlé škody 
na povrchu silnic, které každoročně způsobuje zimní počasí, se nedají 
odstranit během jednoho dne, ale potrvají zcela určitě týdny a možná 
i měsíce. Proto přeji hodně trpělivosti všem řidičům.        Pavel Abeska

Apoštolská církev zve občany 
Velké Bíteše, Velkého Meziříčí 
a okolí k Celonárodnímu čtení 
Bible, které se uskuteční ve Vel-
ké Bíteši 1. 4. 2010 a ve Velkém 
Meziříčí 2. a 3. 4. 2010, vždy na 
náměstí.

Loni se tohoto projektu zúčast-
nilo více než 80 měst naší vlasti. 
Do této akce se může zapojit každý 
občan. Součástí projektu bude 
i prodej nového překladu Bible 21 
za velmi výhodné ceny, který vyšel 
v loňském roce.                    -kam-

Českobratrská církev evangelická
● 25. 3.: 17 hodin – mládež
● 28. 3.: 9 hodin – bohoslužby
● 30. 3.: 18 hodin – biblická hodina (Tasov)
Setkání jsou otevřena všem. Pokud není uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: www.velke-mezirici.evangnet.cz 

Přečti si svůj kousek Bible

Jak ten čas letí

Lyžařské dny na 3. ZŠ

Bohoslužba se zpěvy
Děkovná bohoslužba za dokonče-

nou první etapu rekonstrukce netín-
ských varhan se bude konat 11. dub-
na 2010 ve 14.30 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. 

Při té příležitosti vystoupí tamní 
dětský pěvecký sbor, sólisté a hos-
té. Zazní také sólová skladba na 
opravené varhany a další. Srdečně 
zveme širokou veřejnost.   -realtym-



■ Bránu 255×170 cm + branku 
105×170 cm, táhla hydrauliky 
Z-3011, el. motor 900 ot./min 
500 W. Tel.: 566 544 224.
■ Kladívkový šroťák na obilí, 
příkon 2,2 kW, 380 V, plně funkční, 
cena dohodou. Tel.: 737 832 137.
■ Samosběrací vůz po opravě 
sběracího zařízení (asi 20 m3). Tel.: 
607 299 168, 566 544 576.
■ Nabízím půdu na zásyp, VM. 
Tel.: 608 550 196.
■ Auto Škodu Felicii 1,3 GLX, nově 
po STK na dva roky, tažné zařízení, 
rádio, střešní okno, dělené zadní se-
dačky, vystříkané dutiny, bez koroze, 
cena 26.000 Kč. Tel.: 608 034 567.
■ Zachovalý kombinovaný spo-
rák Mora, plně funkční, cena 
dohodou. Tel.: 739 285 725.
■  Mace šk y,  6  Kč / k s .  Tel .: 
737 767 876.
■  Pš e n i c e  28 0  Kč /q .  Te l . : 
777 882 467.
■ Sadbové brambory červené/
bílé, polorané, 350 Kč/q. Baleno po 
25 kg, volat po 18. hodině, VM. Tel. 
724 342 805.
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.
■ Motor VW Golf II 16 TD, pouze 
v dobrém stavu. Tel.: 605 299 907.
■ Postýlku a zachovalou výba-
vičku po jednom miminku pro 
holčičku. Tel.: 606 954 718.
■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. 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, Družstevní 
41, VM. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti
■ Koupím menší RD nebo sta-
vební pozemek ve starší zástavbě 
ve Velké Bíteši. Platba hotově. Tel.: 
737 931 500.

■ Prodám RD se zahra-
dou ve Velkém Mezi ř íč í 
na ulici Vrchovecká. Cena 
1.150.000 Kč (dohoda možná). 
RK nevolat. Tel.: 777 628 982.

(Pokračování na straně 6.)
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

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.

montáže – opravy – prodej
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

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.

Provedeme

Tel.: 606 157 522

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

www.lidl.cz

Pro naše logistické centrum v Měříně hledáme 
vhodné kandidáty na pozici:  

Požadujeme:
úplné středoškolské vzdělání• 
řídící a organizační schopnosti• 
vysoké pracovní nasazení• 
časovou fl exibilitu • 

Náplň práce:
po zapracování převezmete zodpovědnost a tyto úkoly: 

příprava zboží pro expedici• 
expedice zboží• 
personální plánování• 
školení nových zaměstnanců • 

Předpokládaný datum nástupu: ihned

Nabízíme:
• výborné platové podmínky
• zajímavé zaměstnání v rychle 

se rozvíjející úspěšné fi rmě
• místo výkonu práce Měřín

Vedoucí směny 

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás 
na našich webových stránkách www.lidl.cz
(Kariéra a společnost). Vyplňte, prosím, on-line formulář, 
nezapomeňte přiložit životopis a motivační dopis.

VS merin 136x120 cb.indd   1 19.3.2010   10:42:12

Zubní pohotovost
27. 3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou, 
 tel.: 566 621 000
28. 3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou,
 tel.: 566 621 000

Trade House, s. r. o.,
Třebíčská 1362/85
594 01 Velké Meziříčí
– ekologická likvidace osobních a nákladních automobilů
– při odběru vydáme potvrzení o likvidaci 
 pro dopravní inspektorát
– prodej použitých náhradních dílů
tel. 739 255 406, 566 523 997

Fa Trojan

Tel.: 739 315 908, 
566 521 329

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

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

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

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

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

a daní min. 3 roky

● velmi dobrá znalost účetní a daňové 
problematiky dle české legislativy

● komunikativní znalost anglického 
jazyka

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

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

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

Prodám
■ Cihlové bloky Tondach 30 P+D 
4 palety (zbytek ze stavby) cena 
18 Kč kus. Tel.: 608 401 132
■  Jawu 350 ,  t y p 639.  Tel .: 
606 157 522.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Sazenice smrku, cca 1 000 ks, 
5 Kč/ks. Tel.: 731 375 904.
■ Lištovou sekačku, značka 
M-M-4-021, šíře lišty 70 cm, cena 
dohodou. Tel.: 721 610 388.
■ 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.



(Pokračování ze strany 5.)
Nemovitosti

■ 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.
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 na-
stěhování duben – květen. Spěchá, 
vážný zájem. Tel.: 777 656 337.
■ Pronajmu byt 2+1, Velká Bíteš, 
U Stadionu. Tel.: 774 836 208.
■ Pronajmu byt 2+1 1. kat. ve 
Velkém Meziříčí. Informace po 
16. hodině na tel.: 602 718 096.
■ Dlouhodobě pronajmu částeč-
ně zařízený byt 3+kk s prostornou 
garáží na ulici Čermákova. Možno 
i jednotlivě. Tel.: 606 403 508.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Rychle a dobře
prodáme za hotové váš

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

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

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)

■ Pronajmu byt 2+1 na No-
vosadech ve Velkém Meziříčí, od 
5. dubna. Tel.: 776 886 576.
■ Pronajmu zděný byt 2+1 na 
ulici Krškova ve Velkém Me-
ziř íčí, částečně zař ízený. Tel.: 
605 524 146.
■ Zdravotní sestra hledá pod-
nájem v rodinném domku ve V. 
Meziříčí. Dle možnosti hlídání dětí, 
výpomoc. Tel.: 603 545 137.
■  P ronajmu z ař í z e ný  by t 
3+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
777 177 635.
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví 
na slavnostní příležitosti. Cena 
dohodou. Tel.: 603 486 635.
■ Poděkování – výzva
Dne 7. března (neděle) mezi 11. 
a 12. hodinou dopolední můj syn 
u benzinového čerpadla Horácké 
autodružstvo na volně přístupném 
vysavači vysával interiér svého 
vozidla. Po skončeném úkonu a na-
sedání do vozidla mu vypadla 
peněženka. Peněženku s veškerými 
doklady na Policii České republiky 
odevzdal majitel vozidla, kterému 
tímto velice děkuji. V peněžence se 
nacházel i určitý fi nanční obnos. Po 
provedení rekonstrukce a vyhodno-
cení poznatků na uvedeném místě, 
fi nanční obnos musel zcizit řidič, 
který čekal na uvolnění vysavače. 
Po odjezdu mého syna před ním 
ležela na vozovce, jak se říká, jako 
na dlani. Věřím, že se u tohoto 
řidiče pohne svědomí, uvedenou 
částku anonymně vrátí. Pokud tak 
neučiní do 15. dubna 2010, veškeré 
mnou získané poznatky, informace 
k tomuto řidiči předám Policii České 
republiky. Karel Pospíšil, Oslavice
Daruji
■ Štěňata kř íženců menšího 
vzrůstu. Tel.: 732 910 648.
■ Za odvoz starší sedací sou-
pravu se dvěma k řesly. Tel.: 
604 573 252.

PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

Hrát sedmadvacet let, to zní skoro neuvěřitelně.
To se tak asi nedá brát. Jde spíš o hudební tradici jména BAGR. Součas-

ná „náctiletá“ sestava si nemůže pamatovat začátky kapely, a naopak její 
zakládající členové už mají asi úplně jiné 
starosti. Nicméně je to úctyhodná řádka let 
a všem, kteří se na nich podíleli, ať už na 
postu hudebníků a techniků či posluchačů, 
patří obdiv a poděkování.
Loni se BAGR velmi těsně nestal „Sko-
kanem roku“ v prestižní anketě Český 
slavík, a celkové 27. místo mezi tolika 
kapelami celé republiky je jistě největ-
ším historickým úspěchem. Ale i zava-
zujícím. Bude to letos ještě lepší?

Na „Skokana roku“ letos určitě nedosáh-
neme. To bychom museli být zlatí slavíci ☺, 
nebo se propadnout v umístění hodně hlu-
boko a zkusit to napřesrok. Přesto budeme 

i letos za zaslané hlasy moc rádi a vděčni. Tato anketa je mediálně velmi 
sledována. Svědčí o tom i to, že nás na základě našeho umístění oslovil 
známý dramaturg TV Nova a  TV Prima Ivan Rössler (dramaturg pořadů: 
Nikdo není dokonalý, Go Go Show, Maxi Clever, Hvězdy u piana, Hogo 
Fogo, Hity století…, zastupující interprety: HOLKI, VERONA, PEHA, 
Ivetu Bartošovou, Hanu Zagorovou…, píšící texty mimo jiné pro: Karla 
Gotta, Helenu Vondráčkovou, Marcelu Holanovou a další). Naše muzika 
se mu zalíbila a má zájem BAGR více mediálně prosadit.
Jaké jsou tedy plány do letošní sezony?

Pokud se nám podaří prosadit i jinde, potěší nás to. Stojíme však no-
hama na zemi, takže pro nás bude opět na prvním místě vystupování na 
Třebíčsku a Velkomeziříčsku, a samozřejmě spokojenost našich příznivců, 
pro které chystáme tradiční i netradiční akce. Postupně se objevíme na 
festivalech v Praze (Arakain, Tam Blue Effect…), Myslibořicích (U.D.G., 
O5 a Radeček), Bzenci (Ewa Farna…), Hradu Houska – Noc s hvězdami, 
největším festivalu Votvírák, na květnových třebíčských Slavnostech 
piva; na první máj se na jednom pódiu v Trnavě objeví tři třebíčské 
kapely: BAGR, Extáze a Vjetef. 17. 7. se ve Studenci utká ve fotbalovém 
utkání BAGR s Týmem hvězd, složeném ze známých herců a zpěváků, 
s doprovodným odpoledním programem a večerní zábavou; 31. 7. se 
těšíme na Miss Pláž do Hartvíkovic. Po prázdninách otevřeme 2. ročník 
loni úspěšné soutěže „Zpívejte s BAGRem“, takže už nyní se mohou zá-
jemci předběžně přihlašovat na www.bagrcz.cz. 30. 10. připravujeme do 
Slavic u Třebíče něco nového: půjde o vystoupení, které věnujeme našim 
příznivcům, takže bude vstup zdarma, bude to jakési neformální setkání 
se všemi, kteří budou mít zájem dostat se kapele blíž či nahlédnout více 
„pod pokličku“. Na 16. 10. se ještě jedná o vystoupení úplně nejstarší, 
tedy zakládající sestavy v čele s Petrem Kapinusem v Trnavě.

A co repertoár?
Vycházíme z toho loňského. Pouze dáme více průchod vlastní tvorbě. 

Chceme hrát současné hudební trendy, ale zároveň sáhnout do starobag-
rovských skladeb, aby si tedy každý posluchač našel to své. Na příznivce 
z Velkomeziříčska se těšíme na velikonoční sobotu (3. 4.) do Hodova.  -ko-

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, ředitelka

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
Floru 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

Velkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny? 
Využijte tedy naší nabídky a objednejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě. 
Zašlete požadavek do naší redakce (velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Předplatíte si týdeník v pdf a bude vám zasílán na vaši 
e-mailovou adresu. 
Jeho cena bude 6 Kč, navíc s barevnou obálkou (tj. první a poslední 
strana novin).
Informace získáte také na telefonu: 566 782 009 (pevná linka) nebo 
739 100 979 (síť O2).                                                                          -ivh-

Výstava obrazů Jitky Králíkové

Pronajmu prostory k podnikání 
v centru města – vhodné pro 
kadeřnictví ale i jinou podnikatel-
skou činnost. Tel.: 604 680 261.

Firma VV SKLO s. r. o.
Na Zahrádkách 426, 594 51 Křižanov

přijme

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
Požadujeme: min. SŠ vzdělání s maturitou, dobrou znalost 
práce na PC, komunikativní ovládání AJ nebo NJ vítána, 
samostatnost, spolehlivost, komunikační a organizační 

schopnosti, fl exibilitu a řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme: zaškolení, možnost dalšího vzdělávání, zajímavé 

fi nanční ohodnocení. Nástup dle dohody.

Máte-li zájem, očekáváme vaši odpověď formou zaslané-
ho strukturovaného životopisu na pozici „Administrativní 
pracovnice“ pod heslem STYLUS na e-mail vvsklo@vvsklo.cz

Termín pro zaslání CV do 30. 3. 2010
Upozornění:

Strukturované CV bez uvedeného hesla nebudou zařazeny 
do výběrového řízení.

www.vvsklo.eu

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

Otevřené srdce – tvořivé a relaxační centrum (ww.tvorive-centrum.cz).
Otevřeno každý všední den a o víkendu 30. dubna až 2. května od 10.00 
do 18.00. Vstupné dobrovolné. Vernisáž výstavy 4. 4. 2010 v 15.00 – jste 
srdečně zváni.
„Brány jsem kreslila pro výstavu Tvořeno světlem v Hranicích na Moravě 
na formáty A1. Napojení na inspiraci bylo tak silné, že ruka pracovala 
velmi rychle, dokonce se mi zavíraly oči a často jsem kreslila poslepu 
– nevěda co, výsledek mě často překvapil, nedalo se přestat v práci, 
tělo pracovalo samo, začala jsem dopoledne kolem desáté a skončila ve 
dvě odpoledne bez přestávky, jedna práce za druhou. Zklidnění přišlo s 
dvanáctou branou.
Brány jsou energetické útvary vytvořeny v 2D automatickou kresbou 
barevnými pastely, ale tvoří multidimenzionální prostor, který svými 
vlastnostmi spojuje vnitřek a vnějšek sluneční soustavy se vším, co tento 
prostor představuje. Systém 12 bran je nutno chápat v mnoha úrovních. 
Zkráceně se dá říct, že představují evoluční proces vývoje bytostí ve 
vesmíru.“

Kdo je Jitka Králíková
Prošla cestou kantorky a nadále pracuje s lidmi všeho věku individu-
álně i skupinově. Svou životní práci nalezla v arteterapii a muziko-
terapii, jež u ní pramení v té nejjednodušší fi lozofi i života. Inspiraci 
pro své dílo nachází v přítomnosti – jako nadšená milovnice zahrady, 
nekonečna obrazů lidské společnosti a celé existence. 

4. 4.–31. 5. 2010
Oslavice u Velkého Meziříčí

Soutěž o CD skupiny Bagr
Pět výherců naší malé soutěže získá jako dárek CD skupiny Bagr. Otázka: 
Na velikonoční sobotu se BAGR představí v Hodově. Se kterým zpěvá-
kem zde naposledy skupina účinkovala?
a) Petr Kapinus b) Alo c) Jarek Filgas d) Petr Szabó
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a jeho originál vystřihněte 
a přineste osobně nebo zašlete do redakce na adresu:
Týdeník Velkomeziříčsko, Náměstí 17. 594 01 Velké Meziříčí

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Bagr zahájil další sezonu,
říká v rozhovoru manažer kapely Karel Ošmera

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



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
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman
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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

PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
JUPITER CLUBU OZNAMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

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

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 defi ni-
tivně 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 přátel-
ský 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 uvědo-
muje, 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!

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!

Dne 28. 3. 2010 oslaví krásné život-
ní jubileum paní
Věra Nestrašilová.
Do dalších let jí přejí hodně zdraví

a štěstí všichni příbuzní, děti, 
vnuci a všichni přátelé, 

kteří ji mají moc rádi. 

Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích 
a vzpomínkách zůstáváš dál. 
Roky plynou, jak tiché řeky proud, 
jen bolest nedá zapomenout. 
Dne 21. 3. 2010 uplynuly 4 roky od 
úmrtí pana 
Pavla Klímy. 

Stále vzpomíná rodina. 

Upřímně děkujeme všem smutečním hostům, kteří se 12. 3. 2010 přišli 
rozloučit s paní 
Zdenkou Kučerovou 
na její poslední cestě. 
Děkujeme. 

Syn Richard s rodinou

Dne 24. března tomu bude 18 let, 
kdy zemřel pan 
Karel Kuřátko 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
s námi. 

Rodina Teplých a dcera Zdenka

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu
M. Bezděkovi 
za poskytnutí první pomoci mému bratrovi S. Janíčkovi. 

Sestra Marie

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 Hauserová, 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 Bře-
zejc); pletení pleskačů, výroba zajíčků ze slámy (pí Horká a klienti DS 
Březejc); zdobení perníčků (studenti SŠ řemesel a služeb VM) , zdobení 
velikonočních 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, pí. Mastná, členky ČSŽ a jejich příznivci
Vstupné dobrovolné!!!
29.–31. 3. * velký sál Jupiter clubu, Náměstí 17, VM * 10 – 18 hodin

Letošní výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu naší 
organizace se koná dne 8. 4. 2010 v 17 hodin v moštárně na Fajtově kopci 
ve Velké Meziříčí. Zveme všechny členy organizace, taktéž i nové zájemce 
o zahrádkaření a s tím související činnosti. Celostátní nové vedení svazu 
hledá novou koncepci rozvoje našeho sdružení, neboť společenské změny 
se zcela zákonitě promítly i do našich aktivit. Blíží se jarní celostátní 
výstava „Flora Olomouc“ a tak jako v posledních letech, opět vyjíždíme. 
Zájezd se uskuteční v sobotu 24. 4. Vyjíždíme v 7 hodin od Domusu, 
přihlášky podávejte od 1. 4. do 15. 4. u př. Švejdové osobně v pátek, 
sobotu a neděli v Radnické ulici č. 13 (zvonek) nebo na telefonním čísle 
775 647 604. Z ekonomických důvodů pojede jen jeden autobus, členové 
organizace mají přednost.                                  Za výbor ČZS Z. Nedopil
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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.

26. 3. Markvartice
27. 3 Lipník

Jupiter club, s. r. o., uvede

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.

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

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. 

Po vydařené Last Hip Hop Night akci vám přináším další informace 
o nadcházející akci Mafi a Records společně s Ecko Unltd uvádí I Am Mu-
sic 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 po-
druhé přijede kráska Julay, která předvede novou show a přiveze si s sebou 
hosta, těšte se na rnb vsuvku. Za domácí scénu vystoupí 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

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. 

Americký rapper z New Yorku 
vystoupí v Rock depu

V pátek 16. dubna 2010 v Jupiter 
clubu
Vstupenky v předprodeji lze zakou-
pit za 180 Kč na programovém oddělení Jupiter clubu.                       -pp-

Komunitní škola Tasov, o. s., zve malé i velké na

Zveme vás na výstavu
Marek Číhal – obrazy, František 
Dvořák – sochy, Milan Fleck – 
obrazy, Erik Janoušek – kresby, 
Daniela Maružánová – sklo, 
Bára Najmanvá – bray Gerda 
Odehnalvá – obrazy, Rosťa 
Pátek – sklo, Sylvie átková – 
keramika, Martina Pospíšilová 
– obrazy, PWL – obrazy, Andrea 
Stehlíková – užité umění, Jitka 
Valová – vitráže
Výstava je př ístupná v pracovní 
dny od 9 do 16 hodin do 18. dub-
na 2010, mimo tuto dobu je mož-
no se objednat na 776 175 670, 
jmatelier@seznam.cz, Výtvarný ateliér Jana 
Mikysková, Novosady 36, Velké Meziříčí

Obec Ruda vás všechny zve opět
na sobotu 27. března v 19 hodin

do kulturního domu v Rudě na cestovatelskou přednášku
a projekci fotografi í s Ivanem Chládkem a Stanislavem Chládkem 

na téma

Od úterý 23. března 2010 je otevřena první výstava letošní sezony. 
V Galerii synagoga představují svoji tvorbu žáci výtvarného oboru zdejší 
Základní umělecké školy. Výstava, která nese název Bájná Atlantida, 
bude k vidění do neděle 18. dubna.

Galerie synagoga je v březnu otevřena od úterý do pátku od 8.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00, v sobotu od 13.00 do 16.00 a v neděli od 10.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Od dubna je Galerie zpřístupněna od úterý do pátku od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00, v sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 10.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00.

Dále bych ještě rád upozornil, že oproti minulým letům došlo k mír-
nému navýšení vstupného. Dospělí za zhlédnutí výstavy i stálé expozice 
Magen David zaplatí 20 Kč; děti, studenti a senioři 10 Kč.

Těším se na vaši návštěvu a přeji klidné prožití velikonočních svátků.
Tomáš Hartman, Muzeum Velké Meziříčí

Svatava Drlíčková a Gendos Čamzyryn
Jihlava – hotel Gustav Mahler, 9. dubna ve 20 hodin

Zazní hrdelní a intuitivní zpěv, tradiční i současné hudební nástroje 
z celého světa a především z Tuvy a Moravy. Gendos Čamzyryn je 
mistrem hrdelního zpěvu ve všech jeho polohách, který se prolíná s in-
tuitivním zpěvem Svatavy Drlíčkové. Jejich tradiční nástroje ladí, jako 
kdyby spolu vedly rozhovor. Kdo se zaposlouchá do spojení tuvinské 
a moravské hudby, bude mile překvapen, jak jsou si blízké.   -sd-

která se koná 27. března 2010 od 14 hodin v tasovské sokolovně.
-kš-

Vhodné i pro děti. Občerstvení zajištěno.Vh d é i děti Obč t í jiště

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu Velké Meziříčí
sděluje všem zájemcům, že v těchto dnech vyšla kniha

Sajtna Kochánov pořádá v KD Netín 16. 4. 2010

Na pomoc začínajícím badatelům
Prodejní místa knihy: Knihkupectví Marie Charvátová, Velké Meziříčí;
Novinový stánek na náměstí, Křižanov; Ivana Wasserbauerová 

Papírnictví–dárky, Měřín.
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ŠACHY

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ MLÁDEŽ

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ QUEBEC – KANADA

(Dokončení z minulého čísla.)
Z těchto hodnocení vyplynulo, že 
letošní úspěšný tým výkonnostně 
stál a padal se čtveřicí výjimeč-
ných hráčů, kteří v současné době 
prokazatelně mají mezinárodní 
úroveň. Jedničkou v naší bráně, 
která odchytala všechny důležité 
zápasy, byl David Ovsjannikov, 
brankář Plzně. Jako stálici naší 
obrany trenéři po právu viděli Jaku-
ba Zbořila z Komety Group. V úto-
ku byli největšími oporami týmu 
s největším počtem odehraných 
minut centr naší první lajny Pavel 
Zacha z Komety Group a Adam 
Musil, který v této sezoně působí 
ve Vancouveru.
Kanadská mise tedy skončila po 
letech českým úspěchem. Tím 
ale sezona zdaleka nekončí. Dva 
vrcholy má ještě stále před sebou. 
Hráči nejlepších českých týmů 
v závěru sezony bojují o účast na 
1. mládežnickém mistrovství Čes-
ké republiky 7., 8. tříd a mladšího 
dorostu v Praze. Poprvé se tako-
vého podniku ujala profesionální 
sportovní agentura, sloučila tři 
kategorie do jedné společné akce 
a připravuje tento smělý podnik na 
termín od 28. do 31. března v Praze 
na stadionu Sparty a v Letňanech. 
Cílem je dosažení diváckých re-
kordů , semináře pro hokejové 
trenéry, medializace a popularizace 
mládežnického hokeje. Hlavními 
partnery jsou vedle ČSLH deník 
Sport a televizní stanice ČT4.
S ohledem na sobotní výhru Ko-
mety Group nad Zlínem je už nyní 
téměř jisté, že také tentokrát se na 
„republiku“ probojuje vítězstvím 
v žákovské lize 8. tříd Kometa 
Group. V tom případě se zdejší 
odchovanec Pavel Zacha bude po-
koušet o pátý titul v řadě. Pokud by 
se něco podobného podařilo, byl by 
údajně vůbec prvním hráčem, který 
by získal takovou sbírku nejcenněj-
ších republikových titulů.
Sportovní vrchol letošní sezony 
čeká nejlepší české 13leté hráče 
v termínu od 28. dubna do 3. května 

v Rize. Zde proběhne mistrovství 
světa národních týmů hokejových 
zemí pod názvem: Turnaj Elite 
„AAA“ 2010 – World Selects In-
vitational Riga – Latia. Turnaje se 
zúčastní dvanáct selectů z hoke-
jových zemí nasazených do dvou 
šestičlenných skupin.
V této chvíli už je z rozlosování pa-
trné, že český tým čekají ve skupině 
tito soupeři:
1. zápas Česko – Kanada – výběr 
východního pobřeží, 2. Česko – 
Švédsko, 3. Česko – Pro Hockey 
Kanada – střední Kanada, 4. Čes-
ko – Rusko, 5. Česko – Západní 
Kanada.
Na základě výsledků ve skupinách 
na sebe narazí týmy z obou skupin 
o konečné umístění. Jde o turnaj, 
na základě kterého bude možno 
hodnotit úroveň českých hráčů 
této věkové kategorie v konfrontaci 
s vyspělým světem. Pokud tedy 
Quebec něco naznačil, Riga by 
měla napovědět víc.
Je velmi pravděpodobné, už s ohle-
dem na výsledek v Kanadě, že 
velkomeziříčský hokej bude mít 
své zastoupení také na této vrcholné 
mezinárodní akci. Kemp, na který 
budou do českého týmu vybráni 
hráči z celé republiky, proběhne 
až 6. dubna v Neratovicích, ale 
s několika hráči se do týmu počítá 
už dnes.
Akce v Rize už představuje pro 
vybrané hráče skutečné vyzna-
menání a uznání jejich kvalit. Sa-
mozřejmostí je špičkové společné 
sportovní vybavení a kompletní 
jednotné oblečení. Bude s námi 
cestovat také tým s kameramanem 
z televizní stanice ČT4.
Podobně jako na MS Pee-Wee v Ka-
nadě, budu také do Rigy cestovat 
s českou výpravou v roli vedoucího 
týmu. Měl bych mít tedy veškeré 
dění opět jako na dlani a věřím, 
že také počátkem května budu mít 
možnost přivézt z Rigy pozitivní 
zprávy pro perspektivu českého 
hokeje. 

-zach-

Dorost
V neděli 14. 3. ukončili sezonu 
dorostenci HHK Velké Meziříčí 
turnajem v Uherském Ostrohu, kde 
se umístili kvůli horší bilanci vzá-
jemného zápasu na druhém místě.
Turnaje se zúčastnily celky z HHK, 
Uherského Brodu, Uherského Os-
trohu a slovenského Púchova. Naši 
hráči začali utkání s Púchovem, 
kde po krátké době prohrávali 
0:2, ale bojovností se jim podařilo 
zvrátit zápas ve svůj prospěch na 
konečných 3:2. Druhý, nejsmolnější 
zápas odehráli s Brodem, se kterým 
prohráli 0:1, kdy nám rozhodčí ne-
uznali regulérní gól. Uherský Brod 
byl sice pod neustálým tlakem, ale 
naši hráči se nebyli schopni trefi t 
do prázdné branky, a tak jsme přišli 
o první body. Poslední zápas sehráli 
naši dorostenci s domácím Uher-
ským Ostrohem a vyhráli ho 2:0.
V dovednostních soutěžích se umís-
tili shodně na druhých místech – za 

rychlost Jirka Štěpánek, za střelce 
Filip Střecha a za brankáře Ladislav 
Hladík.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
realizačnímu týmu – trenérům 
Miloši Stráňovskému a Jirkovi 
Štěpánkovi – za obětavou práci 
s kluky, kteří v tomto věku spíše 
tíhnou k jiným zábavám než je 
ranní vstávání na hokejový zápas, 
ale věříme tomu, že odpovědnost 
ke kolektivu z nich udělá lepší lidi 
a pomůže jim lépe se připravit na 
těžkosti života.
Za dorost v tomto roce nastupovali: 
brankáři Ladislav Hladík, Josef 
Matoušek; obránci Michal Vidlák, 
Adam Suk, Josef Krejčí, David Sa-
laš, Lukáš Štěpánek, Jakub Kučera; 
útočníci Viktor Burian, Jiří Špaček, 
Lukáš Smejkal, Dominik Hubl, 
Štěpán Musil, Pavel Burian, On-
dřej Jakeš, Filip Střecha, Jindřich 
Beránek, Libor Kouřil a Aneta 
Krejčová.                                 -js-

Přebor Velkého Meziříčí 
2009/2010

Tato soutěž probíhala od září loň-
ského roku až do počátku letošního 
března. Zúčastnilo se jí 13 zájemců 
z našeho města a přilehlého okolí 
(Měřín a Ruda, tentokrát však pře-
kvapivě už ne Mostiště). Dlouho-
dobou akci organizoval a řídil Mgr. 
Zdeněk Mejzlík z Velkého Meziříčí. 
Hrálo se systémem 1× každý s kaž-
dým; maximální délka trvání jedné 
partie činila až šest hodin.

Konečné pořadí nejlepších:
1. ing. Michal Nedoma 

9 bodů/45,25
2. Stanislav Kopr (Ruda) 

9 b./43,25
3. Vít Kratochvíl 9 b./43,0
4. Tomáš Mrazík (loňský vítěz) 

8,5 b./46,75
5. Milan Čtveráček 8 b./44,25
Celkovému vítězi, jímž je mladý 
kapitán týmu Spartak Velké Mezi-
říčí A (hrajícího krajský přebor Vy-

sočiny), upřímně gratulujeme. Za 
svou úspěšnou cestu touto náročnou 
soutěží zasluhuje uznání a pochva-
lu. Boj o čelo tabulky byl zajímavý 
a napínavý – no a výsledek je 
nakonec jen velmi těsný; o pořadí 
na prvních třech místech rozhodlo 
pouze pomocné hodnocení.
Svůj vlastní oddílový přebor absol-
vovali také hráči našeho takříkajíc 
„družebního“ Sokola Jámy, ovšem 
v jediném dni. Šlo o uzavřený tur-
naj na 7 kol po 2× patnácti minutách 
na jednu partii; konal se pouze pro 
zvané, a to v klubovně v budově 
staré školy v Jámách. Hracím 
dnem se stala neděle 14. března. 
Pro nejlepší byly připraveny pěkné 
věcné ceny.
První místo obsadil Petr Pelikán, 
druhý skončil Martin Pliško a třetí 
příčka patřila Václavu Šalátovi.
Sponzory akce byly fi rmy Tokoz 
Žďár nad Sázavou, PF Postforming 
Velká Bíteš a vydavatelství Mladá 
fronta. Mediálním partnerem pak 
týdeník Velkomeziříčsko.       -vp-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Otrokovice 24:28 
(13:13)
Neúplný domácí celek vstoupil 
do utkání nezvykle vlažně. Časté 
individuální chyby většinou křídel-
ních hráček v obraně dávaly hodně 
prostoru soupeřkám ke skórování 
(2:5). Postupně se obranná hra 
našich zkonsolidovala a po přes-
ných střelách se podařilo srovnat 
s Otrokovickými krok (6:6, 8:7). 
Ovšem jen dočasně, neboť lépe 
kolektivně hrající soupeřky v dal-
ších minutách snadno zakončovaly 
střelecké př íležitosti, zatímco 
domácí sebevědomí končilo na 
velmi dobře chytající brankářce 
Divílkové (8:11, 10:13). Závěrečná 
dvouminutovka vyšla lépe našim 
barvám. Chytrou střelou těsně 
před zazněním sirény se podařilo 
srovnat na poločasovou remízu. 
Po změně stran jsme se drželi ještě 
do 42. minuty (17:17). Následně 
několik útočných „hrubic“ v roze-
hrávce, které zachránit již nebylo 
v silách našich brankářek a naivita 
v obraně spojená s neproměňová-
ní brankových příležitostí zcela 
rozvrátily psychiku Velkomeziříč-
ských. Bojovný soupeř s větší vůlí 
po vítězství si již pohlídal náskok 
a nenechal si ujít zasloužené bo-
dové maximum (17:21, 21:28). Po-
chvalu z domácího celku zaslouží 
Ivana Salašová, Kristýna Necidová 
a Hana Kratochvílová. 7 m – hody 
2/1:4/3, vyloučení 1:0.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Salašová I. (9), Kratochvílová 
Ha. (7), Kratochvílová Mo. (6/1), 
Necidová Kr. (1), Nechvátalová 
Nat. (1), Hammerová Pa., Bezdě-

ková Alž., Zezulová Kr. Trenéři 
ing. Záviška V., Vidláková R., 
Partlová E.

Jihomoravská divize mladší 
žáci, play-off

Sokol VM – Tatran Bohunice 6:9, 
10:16 (6:6), nájezdy 16:5
Úvodní kolo skupiny týmů hrajících 
o 1.-7. místo přineslo vyrovnaný 
průběh. Souboj osobních obran roz-
hodla až závěrečná dvouminutovka. 
Ve druhé části utkání brněnský tým 
těžil z vyrovnanějšího kádru hráčů, 
o výhře hostů rozhodla „šňůra“ šes-
ti branek v rozmezí 17.–24. minuty 
(7:7, 7:13).
Hráli: Drápela Vojtěch, Macoun 
Filip – Janíček Martin (6), Holub 
Jakub (4), Blaha Tomáš (2), Fiala 
Martin (2), Ambrož Michael (1), 
Svoboda Filip (1), Pažourek To-
máš, Klapal Vojtěch. Kratochvíl 
František. Trenéři Janíček Martin, 
Mgr. Živčic Pavol.
Jihomoravská divize starší žáci, 

play-off
Sokol VM – Tatran Bohunice 
31:32 (17:14)
Bojovné utkání, v němž díky 
dobré útočné hře drželi naši hráči 
až do závěrečné desetiminutovky 
nadějné vedení. Několik chyb 
v útočné fázi, nepřesné zakončení 
střeleckých příležitostí a zbytečné 
vyloučení pak umožnilo soupeři 
otočit brankový poměr a v drama-
tické koncovce uhájit i dvoubodový 
zisk.
Hráli: Blaha Martin – Horák Petr 
(8), Pavliš David (8), Svoboda Jan 
(6), Juránek Jakub (5), Pospíšil Jan 
(2), Janíček Martin (2), Fiala Mar-
tin, Blaha Tomáš. Trenér Janíček 
Martin.                                   -záv-

Krajský přebor 3. třídy, 20. kolo
Hrotovice – Lhotky 9:9
za Lhotky: Konečný 3,5; Lavický 
3,5; Musil 1,5; Nevrtal 0,5

Tabulka krajského přeboru 
3. třídy po 20. kolech

 1. Hrotovice 20 15 3 2 186:109 53
 2. Chmelná B 20 15 1 4 178:110 51
 3. Humpolec B 20 13 1 6 168:132 47
 4. Pacov 20 11 1 8 169:146 43
 5. Kámen 20 10 2 8 150:156 42
 6. Pelhřimov C 20 9 2 9 160:154 40
 7. TJ Žďár D 20 9 2 9 142:156 40
 8. Lhotky 20 9 1 10 158:147 39
 9. Chotěboř D 20 7 3 10 152:162 37

10. Černovice 20 8 0 12 137:159 36
11. Sněžné 20 3 3 14 112:179 29
12. H. Brod C 20 1 1 18 90:192 23

Konečná tabulka
okresního přeboru 1. třídy

 1. Ostrov n. O. 18 15 1 2 206:118 49
 2. Polnička 18 13 2 3 212:112 46
 3. Oslavice 18 8 5 5 183:141 39
 4. Bystřice n. P. 18 8 5 5 171:153 39
 5. V. Meziříčí B 18 9 2 7 184:140 38
 6. Nížkov C 18 6 3 9 165:159 33
 7. Velká Bíteš 18 6 1 11 140:184 31
 8. Nové Město B 18 4 4 10 124:200 30
 9. TJ Žďár n. S. E 18 5 2 11 24:200 30
10. Lhotky B 18 3 1 14 111:213 25
Lhotky B sestupují do okresního 
přeboru 2. třídy                        -pl-

Rozpis utkání
Group A – Zapad Rossii (Rus), Les boys Montreal (Canada), ASG 
Argenteuil Paris (F), Stars Moravia (CZ)
Group B – Hot shots Helsinky (Fin), Les boucaniers Toulon (F), HC 
Riviera Montreux (Switzerland), Old boys Velké Meziříčí (CZ)
Středa – 24. 3.
15.00 Hot shots Helsinki (Fin) – Old boys Velké Meziříčí (CZ)
Čtvrtek – 25. 3.
 8.30 Zapad Rossii (Rus) – Stars Moravia (CZ)
10.15 HC Riviera Motreux (CH) – Boucaniers Toulon (F)
12.00 Les boys Montreal (Can) – ASG Argenteuil Paris (F)
13.45 Old boys Velké Meziříčí (CZ) – Boucaniers Toulon (F)
15.30 Stars Moravia (CZ) – ASG Argenteuil Paris (F)
17.15 Hot shots Helsinki (Fin) – HC Riviera Montreux (CH)
19.00 Zapad Rossii (Rus) – Les boys Montreal (Can)
20.45 HC Riviera Montreux (CH) – Old boys Velké Meziříčí (CZ)
22.30 Les boys Montreal (Can) – Stars Moravia (CZ)
Pátek – 26. 3.
9.00 Boucaniers Toulon (F) – Hot shots Helsinki (Fin); 10.45 ASG Ar-
genteuil Paris (F) – Zapad Rossii (Rus); 12.30 3. B – 4. A; 14.15 3. A – 
4. B; 16.00 1. A – 2. B semifi nále; 17.45 1. B – 2. A semifi nále
Sobota – 27. 3.
10.00 utkání o 7. místo; 11.45 utkání o 5. místo; 13.30 utkání o 3. mís-
to; 15.15 Finále

3. a 4. třídy
Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat sponzorům, díky kterým 
se uskutečnil nedělní turnaj na 
místním zimním stadionu. Jsou to: 
Technické služby Velké Meziříčí, 
Město Velké Meziříčí, Agro – Mě-
řín, a. s., Sport bar Na zimáku, 
Čistírna a prádelna Velké Meziříčí, 
Rytectví Mihal, Pacal Jan – zemní 
a výkopové práce, Borůvka Josef – 
sportovní potřeby, P a L, spol. s r. o., 
Alpa, a. s., Evra a mediálním part-
nerem byl týdeník Velkomeziříčsko.
První jarní den si naši hokejisté 3. 
a 4. tříd zpříjemnili celodenním 
turnajem, kterého se zúčastnily tyto 
týmy: HC Chotěboř, HC Kometa 
Úvoz, HC Orli Znojmo.
3. třída výsledky: Velké Meziříčí 
– HC Kometa Úvoz 4:3, – HC Cho-
těboř 2:5, – HC Orli Znojmo 2:6

Konečné pořadí 3. tříd:
1. místo HC Orli Znojmo, 2. místo 
HC Kometa Úvoz, 3. místo HC Cho-
těboř, 4. místo HHK Velké Meziříčí
Sestava: Tlapáková Lucie, Štulpa 
Libor, Pestr Miroslav – Ambrož 
Filip, Bezák Marián, Bíbr Adam, 
Havliš Matěj, Kroutil Roman, Krů-
za Michal, Paták David, Pitřík Ran-
dy, Pražák Michal, Šandera Lukáš, 

Třeštík Filip, Barák Martin
4. třída výsledky: Velké Meziříčí 
– HC Kometa Úvoz 1:0, – HC Cho-
těboř 4:0, – HC Orli Znojmo 0:3

Konečné pořadí 4. tříd:
1. místo HC Orli Znojmo, 2. místo 
HHK Velké Meziř íčí, 3. místo 
HC Kometa Úvoz, 4. místo HC 
Chotěboř
Sestava: Svoboda Ivo – Báňa Mi-
chal, Budín Nikolas, Dundálek 
Dominik, Janoušek Petr, Karásek 
Luboš, Loup Patrik, Nevěčný On-
dřej, Nováček Stanislav, Pacalová 
Kristýna, Přinesdomů Jakub, Řepa 
Vojtěch, Úlovec Jan, Zeisel Lukáš, 
Juda Miroslav, Pacal Lukáš
Děkujeme trenérům, rodičům, 
rolbařům, časomíře, rozhodčím 
a neposledně děvčatům v restauraci 
za přispění k hladkému průběhu 
turnaje.                                     -pj-

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, dopro-
vod 10 Kč

Vodopády Montmorency.                                  Foto: archiv Pavla Zachy
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FOTBAL

VOLEJBAL

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

MSD sk. D
Forman Boskovice – FC VM 
2:2 (1:1)
Preč (1.), Žilka (76.) – Beran (39.), 
Berka (89.). Rozhodčí: Svoboda – 
Anýž, Podaný, ž. k. 2:0. Diváků 
180. Sestava FC VM: Chalupa – Z. 
Mucha, P. Mucha, Brychta, J. Krejčí 
– Dufek (69. Novák), Průša, Hort, 
Netrda – Jaroš, Beran (75. Berka).
Boskovice v úvodním kole jara 
přenechaly Konici plný bodový zisk 
a další tříbodové manko už si prostě 
nemohly dovolit. Nasvědčoval tomu 
i začátek utkání, v němž byli domá-
cí aktivnější a hned v první minutě 
zahrávali trestný kop nepříjemně 
blízko šestnáctky soupeře. K míči 
se postavil domácí Preč, jehož 
centr by normálně bez problémů 
skončil v rukavicích brankáře 
Chalupy. Ten však při pohybu vpřed 
na umělé trávě podklouzl a míč 
zapadl do pravého horního rohu. 
Snadno nabyté vedení hráče Bo-
skovic povzbudilo, zatímco hosté 
se vzpamatovali až na konci první 
desetiminutovky, kdy Z. Mucha 
protáhl míč až před vápno soupe-
ře a domácího gólmana Grubera 
protáhl svižnou přízemní střelou, 
byť těsně mimo. V následujících 
minutách se karta začala pomalu 
obracet na stranu Velmezu. Neprve 
to byla šance Berana a hned poté 
následoval průnik Dufka po pravé 
straně, zakončený jedovatým cent-
rem, který ale nikdo nezužitkoval. 
Domácí většinou odpovídali míči 
nakopávanými za obranu Meziříčí, 
které se snažili dobíhat a vytvářet 
střelecké pozice pro nabíhající dru-
hou vlnu, ale úspěšní příliš nebyli. 
Zato hosté, jmenovitě Jaroš šel v 25. 
min. neohroženě do vápna Bosko-
vic, po zemi vypálil, jenže brankář 
Boskovických Formanů vyrazil sice 
přímo na Berana, ten už ale nestačil 
adekvátně reagovat. Krátce nato 
Netrda opět vyslal do vápna Jaroše, 
ale Gruber v brance domácích opět 
čaroval, když ref lexivně nohou 
vytěsnil míč na roh. Zahrával jej 
tradičně Netrda, posadil míč na 
hlavu Jaroše, a ten hlavou z malého 
vápna našel jen náruč připraveného 
Grubera. Meziříčí svou nápaditou 
kombinační hrou stále víc svého 
soupeře přehrávalo, tlačilo se do 
šestnáctky Boskovic a i domácí 
příznivci cítili, že vyrovnání visí 
na vlásku. Měli pravdu. Ve 39. min. 
Brychta z hloubi svého pole našel 
dlouhým pasem k vápnu mířícího 

Jaroše, ten prodloužil do strany na 
Dufka a jeho přízemní centr pro-
měnil Beran ve vyrovnávací bran-
ku. Ještě do konce poločasu měli 
Meziříčští na to jít do vedení, ale 
nestalo se. Obraz hry z konce po-
ločasu se přenesl i do úvodu dějství 
druhého. Velmez zahrával několik 
standardních situací za sebou, do 
vápna soupeře chodil jeden centr 
za druhým, ale přesnější finální 
fáze chyběla. V 58. se sice Jaroš po 
Netrdově centru zleva v gólové po-
zici ocitl, jenže v přemíře snahy se 
prosadit netrefi l míč přesně. S blí-
žící se 70. min. domácí pomalu ale 
jistě získávali ztracenou půdu pod 
nohama zpět a dostali se i do gólové 
šance, kterou ještě Chalupa stačil 
zlikvidovat, jenže krátce nato už 
uhodilo. Domácí Preč opět zahrával 
poblíž půlicí čáry tr. kop a Žilka na 
nekoncentrovanou obranu včetně 
Chalupy vyzrál, když hlavou dal 
Boskovicím opět tříbodovou naději. 
Velmez to ale nerozhodilo. Jeho 
hráči zkoncentrovali všechny síly 
do závěrečného tlaku a vyplatilo se. 
V 89. min. po předchozích neúspěš-
ných závarech našel Hort v šest-
náctce nabíhajícího Berku, a ten 
hlavou přesně trefi l mezeru mezi 
levou tyčí a brankářem Boskovic 
vrhajícím se k ní. Velmez zvláště 
po srovnání skóre určitě mohl 
myslet na víc. Bod ze hřiště sou-
peře se ale vždycky počítat bude. 
Příští utkání divize D odehraje FC 
VM A doma s tradičním rivalem, 
celkem HFK Třebíč, který přes 
zimu výrazně posílil a bude chtít 
své předpoklady zúročit. Úvodní 
hvizd se ozve v 10.00, a mělo by to 
být už na Tržišti. S určitostí to ale 
v této chvíli vzhledem k rozmarům 
počasí tvrdit nelze. Proto počítejte 
i tentokrát s možností, že se bude 
hrát na umělé trávě.

-ber-
Moravskoslezská divize – MSD 

– skupina D
 1. Šardice 16 10 4 2 37:9 34
 2. Slovácko B 16 10 3 3 33:14 33
 3. Žďár n. Sáz. 16 10 2 4 28:14 32
 4. Třebíč 16 7 6 3 26:16 27
 5. Pelhřimov 16 7 4 5 27:24 25
 6. Rosice 16 6 5 5 27:26 23
 7. Konice 16 6 3 7 20:24 21
 8. Velké Meziříčí 15 6 3 6 17:27 21
 9. Vikt. Otrokovice 16 4 6 6 17:16 18
10. Blansko 15 4 6 5 21:23 18
11. Uherský Brod 16 4 5 7 19:27 17
12. Rousínov 16 3 5 8 15:28 14
13. Boskovice 16 3 5 8 20:34 14
14. Napajedla 15 4 2 9 16:31 14
15. Vyškov 15 4 1 10 14:24 13

4. kolo nadstavbové části
Extraliga – fi nále o 1.–6. místo
Březka Stanoviště – Technické 
služby VM 3:3
Třeštík, Hladký, Báňa – Hlavnička, 
Muzikář, Chmelíček
Agromotor VM – SK Omega 
VB 5:4
Bíbr 2, Sýkora 2, Babák – Mikulík 
3, Budín
 1. Březka Stanoviště 4 2 1 1 18:17 5
 2. Sanborn VM 3 2 0 1 24:13 4
 3. HC Bory 3 2 0 1 11:10 4
 4. Agromotor VM 4 2 0 2 16:19 4
 5. SK Omega VB 4 1 1 2 15:15 3
 6. Technické služby VM 4 0 2 2 15:25 2

Extraliga – o záchranu (7.–11. 
místo)

SK Vídeň – NHÚ Balinka VM 5:2
Dobrovolný, Nedoma Jan, Nedoma 
Jiří, Navrátil, Ambrož – Požár
 7. SK Vídeň 3 3 0 0 16:5 6
 8. Horní Heřmanice 3 2 0 1 13:11 4
 9. Eurobagging VM 2 1 0 1 7:4 2
10. NHÚ Balinka VM 4 1 0 2 9:20 2
11. SK Lavičky 2 0 0 2 3:8 0

I. liga – o postup (1.–6. místo)
SK Netín – Farma Měřín 8:1

Dvořák 2, Kolář 2, Beran ml. 2, 
Juda, Sýkora – Motyčka
HC Pikárec – Auto Dobrovolný 
VM 2:15
Vařejka 2 – Weber 6, Novák P. 2, 
Šefčík 2, Špaček, Křivský, Láznič-
ka, Dobrovolný, Novák V.
 1. SK Netín 4 3 1 0 23:8 7
 2. SK Afcon Kunšovec VM 4 2 2 0 18:15 6
 3. Auto Dobrovolný VM 4 2 1 1 30:16 5
 4. Farma Měřín 4 2 0 2 11:16 4
 5. HC Benetice 4 1 0 3 14:20 2
 6. HC Pikárec 4 0 0 4 6:27 0

I. liga – o 7.–11. místo
HFC Dráhy VM – SK Stránecká 
Zhoř 3:7
Hudec 2, Šmída – Kazda 2, Bartu-
šek 2, Sedláček 2, Vlach
SPL Radostín nad Osl. – River 
VM 5:4
Mokrý 2, Láznička, Šíma, Kadlec – 
Páral, Míča, Daniel, Krátký
 7. River VM 4 2 1 1 16:10 5
 8. SPL Radostín nad Osl. 3 2 0 1 14:10 4
 9. Stránecká Zhoř 3 1 1 1 11:9 3
10. HFC Dráhy VM 3 1 1 1 12:11 3
11. HC Tasov 3 0 1 2 4:17 1

-fan-

V Libereckém kraji se konaly Hry 
IV. zimní olympiády dětí a mládeže 
ČR, ve kterých velkomeziříčští 
sportovci dosáhli skvělých výsled-
ků. Veronika Čamková získala dvě 
medaile, zlatou a stříbrnou. Sta-
rosta města František Bradáč všem 
k úspěchům pogratuloval.
„Všichni byli skvělí, k výsledkům 
jim gratuluji a děkuji jim za to, 
že prezentují naše město. Takové 
výsledky jsou odměnou za tvrdou 
práci a spoustu odříkání, zaslouží 
si náš obdiv. A pokud se někomu 
nedařilo zrovna na této olympiádě, 
věřím, že se bude dařit zase příště. 
To ke sportu přece patří,“ komentu-
je výsledky starosta Bradáč.
Poté předal sportovcům upomínko-
vé předměty a na oplátku dostal od 
Veroniky Čamkové dres, ve kterém 

dosáhla na olympiádě vynikajících 
výsledků.
Výsledky: Veronika Čamková – 
st. žákyně – alpské lyžování – obří 
slalom 2., slalom 1.; Karolína 
Bednářová – st. žákyně – alpské 
lyžování – obří slalom 8., slalom 
6.; Karolína Novotná – st. žákyně 
– alpské lyžování – obří slalom 20., 
slalom diskvalifikována; Tereza 
Neumannová – ml. žákyně – alpské 
lyžování – obří slalom 26., slalom 
27.; Tadeáš Němec – st. žáci – 
snowboard – paralelní slalom účast 
ve čtvrtfi nále – snowboardcross – 
diskvalifi kován ve čtvrtfi nále; Petr 
Molák – ml. žáci – alpské lyžování 
– obří slalom 22., slalom 20.; Jiří 
Novotný – st. žáci – alpské lyžování 
– slalom i obří slalom nedojel

Veronika Poulová

Sjezdovka na Fajtově kopci ve 
Velkém Meziříčí ještě zdaleka není 
opuštěná. Ba naopak, krom toho, že 
se na ní ještě běžně lyžuje, nabízí 
i soutěžní sportovní akce. Minulou 
sobotu přilákala dobré dvě stovky 
návštěvníků, kteří se přišli podívat 
na waterslide či přejezd devítimet-
rového zábradlí doplněný různými 
triky. Zejména waterslide, tedy pře-
jezd louže nebo lépe vodní hladiny 
na čemkoliv, vzbudil značný zájem. 
Bodejť by ne, pro mnohé bylo velmi 
atraktivní sledovat lyžaře, snowbo-
ardisty či dokonce jednoho nadšen-
ce na bobech, kterak se dobrovolně-
nedobrovolně koupou i s výbavou 
a oblečením. „Viděli jsme takovou 
akci v Třebíči Borovině a nechali 
jsme se inspirovat,“ vysvětlil ma-
nažer velkomeziříčského Ski klubu 
Jiří Pálka, kterak vznikl nápad na  
uspořádání netradiční soutěže.
Do závodu waterslide se přihlásilo 
pětatřicet odvážlivců, dokonce 
dvě dívky, z Velkého Meziř íčí 
i okolí – z Brna, Třebíče i třeba 
Náměště nad Oslavou. Před nimi 

byl úkol, přejet bez úhony vodní 
hladinu nádrže, kterou organizá-
toři vyhloubili ve sněhu a naplnili 
vodou v prostoru pod ski barem. 
Její délka byla devět metrů, šířka 
tři a půl metru a hloubka půl metru. 
První kolo, v němž se závodníci 
rozjížděli zhruba z třicetimetrové 
vzdálenosti, překonali úspěšně 
všichni. Postupně šlo ale do tuhého. 
S každým kolem se totiž rozjezdová 
vzdálenost zkracovala o tři metry 
a koupajících se přibývalo. Sítem 
asi šesti kol nakonec prošli a vítězi 
se tak stali třebíčský snowboardista 
spolu s velkomeziříčským lyžařem 
Ivem Doležalem. Oba pak z recese 
a solidarity skočili do vody také. 
„Myslím si, že akce měla dobrý 
ohlas mezi veřejností a byla di-
vácky atraktivní. Bude-li příznivá 
konstelace i v příští sezoně, určitě 
ji zopakujeme,“ vyhodnotil sobotní 
den Jiří Pálka. Je totiž zřejmé, že 
vzhledem k podmínkám soutěže 
je možné ji pořádat až v jarním 
období, kdy se teploty pohybují nad 
nulou.              Martina Strnadová

Muži
Muži měli na závěr sezony hektický 
program. Nejprve v pátek dohrávali 
odložené první kolo s Jihlavou, 
která v původním řádném termínu 
nedorazila pro špatnou situaci na 
silnicích, a v sobotu v rámci posled-
ního kola krajské jedničky hostili 
nevyzpytatelný, byť poslední celek 
tabulky, Bystřici nad Pernštejnem. 
Ze čtyř zápasů se nakonec radovali 
třikrát a v konečném účtování si 
vylepšili umístění v tabulce.
Sp. VM – SK Jihlava 3:1 a 1:3
sety (23, – 17, 14, 18) a (22, – 17, 
– 18, – 14)
Do prvního pátečního zápasu na-
stoupila hodně netradiční sestava, 
nahrával (a velice dobře) Petr Dvo-
řák z juniorky a post jednoho ze 

smečařů zaujal Martin Novotný, je-
hož hlavní specializací je post libera 
v juniorce. Zahájení bylo proto dost 
tragické, soupeř se snadno dostal do 
výrazného vedení 1:9. Možná si za-
čal myslet, že to půjde samo. Z této 
domněnky jej však naši hráči brzy 
vyvedli. Jejich jasnou předností 
byla obrana v poli, když dokázali 
vychytat spoustu útoků soupeře 
a získat první set. Ve druhém měl 
navrch soupeř, když zlepšení na 
naší straně přišlo pozdě, zbývající 
sety však byly v režii našeho hodně 
mladého celku.
Do druhého zápasu nastoupila, 
možno říci, tradiční sestava, ta se 
však po vyhraném prvním dějství 
nedokázala vyrovnat s některými 
herními činnostmi, především 
s příjmem. Z toho pochopitelně 
rezultovala horší nahrávka a snazší 

role pro soupeřovy blokaře. Jak vid-
no i z uhraných bodů v jednotlivých 
setech, byli naši hráči až do konce 
utkání bez šance na zvrat.
Sp VM – Sokol Bystřice n. P. 
3:1 a 3:0
sety (-19, 22, 22, 17) a (15, 20, 20)
Celek Bystřice skončil poslední 
v základní skupině a příliš se mu ne-
dařilo ani v pokračování ve skupině 
o sedmé až dvanácté místo. Na náš 
celek však především v domácím 
prostředí umí. V jeho dresech nastu-
pují především starší, zkušení hráči, 
kteří dokáží potrápit především 
šikovnými „ulívkami“ a „chytrými“ 
míči. Naštěstí si s ním naši hráči 
dvakrát poradili, v prvním zápase 
po boji, ve druhém jednoznačně.
Muži si tak nakonec v závěru sou-
těže výrazně vylepšili svoji bilanci, 
když porazili dvakrát Přibyslav, 

zvítězili dvakrát na půdě tehdy 
vedoucí Okrouhlice, remizovali 
s Jihlavou a získali plný počet 
bodů i v posledním kole. Polepšili 
si i v tabulce a naznačili, že mají na 
to, hrát minimálně důstojnou roli 
v této krajské soutěži
Sestava VM: Dvořák, Homola T., 
Homola J., Novotný, Villert, Hybášek 
S., Trojan, Holík, Plachetský, Kracl.
Další výsledek: Pelh ř imov – 
Okrouhlice 3:0, 2:3 Jihlava – Při-
byslav

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

1. Spartak Pelhřimov 20 13 7 48:30 33
2. TJ Sp. Vel. Meziříčí 20 12 8 43:35 32
3. Sokol Okrouhlice 20 12 8 43:37 32
4. SK Jihlava 18 10 8 41:28 28
5. Sokol Přibyslav 18 8 10 33:37 26
6. Sokol Bystřice n. P. 20 3 17 16:57 23

-kon-

II. liga ženy
Sokol VM – SK UP HSC Olomouc 
26:30 (11:17)
Od prvních minut byl zřetelně znát 
herní rozdíl obou týmů. Zatímco 
dobře organizovaná a důrazná 
obrana Olomouckých s dobře chy-
tající gólmankou neměla příliš po-
tíží s čitelnou útočnou hrou našich, 
domácí defenziva „se vším všudy 
nestíhala“ (1:3, 3:7, 8:14, 10:17). 
Mizerná střelecká produktivita 
a nevynucené chyby v rozehrávce 
byly vodou na mlýn rychle a přesně 
hrajícím soupeřkám, jejichž chuť 
zastavil až poločasový signál. Po 
přestávce se postupně souhra našich 
zlepšila. Díky změnám v sestavě se 
oživila obranná fáze, jež přinesla 
i řadu brejkových akcí. Postupně 
se podařilo snížit až na nejtěsnější 
rozdíl (53. minuta 24:25). Lídr ta-
bulky, však domácí nápor „ustál“ 
a následnou sérií branek rozhodl 
o cenném vítězství (24:27, 25:30). 
7m-hody 3/3:5/5, vyloučení 3:2.
Hrály: Lavická J., Panáková L. – 
Hrůzová J. (8), Chlubnová J. (5), 
Dvořáková Š. (3/3), Hammerová T. 
(3), Hublová H. (2), Plachetská Ji. 
(2), Klusáčková J. (1), Svobodová D. 
(1), Mejzlíková K. (1), Vidláková R., 
Fischerová M., Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.

Tabulka II. liga ženy
1. Prior Olomouc 12 11 0 1 341:239 22
2. Kunovice 12 9 0 3 361:279 18
3. Karviná 11 7 0 4 337:278 14
4. Velké Meziříčí 11 6 0 5 306:275 12
5. Veselí n. Moravou 12 5 1 6 355:304 11
6. Otrokovice B 11 4 1 6 295:287 9
7. Poruba B 11 4 0 7 291:288 8
8. Bohunice 10 3 0 7 223:273 6
9. Měnín 10 0 0 10 144:430 0

-záv-
II. liga muži

TJ Sokol VM – Legata Hustopeče 
24:27 (10:12)

Dlouho očekávané utkání prvního 
celku s druhým nezačali Velkome-
ziříčští vůbec dobře a možná i kvůli 
nervozitě brzy prohrávali (5. min. 
0:3). Nedařila se především střelba 
spojek. Soupeř po celý první poločas 
diktoval tempo zápasu a v koncovce 
prokázal více přesnosti. Náznak 
oživení domácích přinesl až závěr 
zápasu, kdy se během poslední pě-
timinutovky podařilo snížit náskok 
hostů ze stavu 7:11 na 10:12. Úvod 
druhého poločasu přinesl vyrov-
nanou házenou. Od 37. minuty si 
však domácí vybrali slabší pětimi-
nutovku a soupeř toho šňůrou pěti 
branek využil (42. minuta 12:20). 
Zbytek zápasu již Hustopečím zna-
telně ubývaly síly a domácí bojovali 
o návrat do zápasu. I přesto, že naši 
hráči brankový náskok soupeře 
stahovali, hosté si již taktickou hrou 
vítězství vzít nenechali. V konfron-
taci s prvním celkem tabulky nutno 
uznat, že Hustopeče byly lepším 
a komplexnějším celkem. Hosté 
skvěle bránili především spojky 
a vzadu je ještě výbornými zákroky 
jistil brankář. V útoku se hráčům 
Hustopečí dařilo jednoduchými 
kombinacemi dostávat až na hranici 
8 metrů, odkud bezpečně proměňo-
vali. K vítězství by domácí tentokrát 
potřebovali více štěstí a také možná 
méně zraněných hráčů.
Kotík, Poul – Živčic (7), Šidlo (6/5), 
Večeřa (3), Kříbala (3), Matušík 
(3), Necid (1), Konečný (1), Kříbala 
Pavel, Kaštan Jiří, Raus, Stávek. 
Trenér Vaverka

JM liga
TJ Sokol VM B – Sokol Nové 
Bránice 22:33 (11:16)
Hosté přijeli s minimem hráčů, 
přesto si však jako zkušenější celek 
vítězství vzít nenechali.
Kůra, Poul – Strašák (9), Buchta 
(3/1), Homola (3), Novotný Václav 
(2), Krištof (2), Trojan (1), Rosa (1), 
Kaštan (1), Babáček, Fischer  -nav-

Starosta města přivítal velkomeziříčské olympioniky

Zleva: Karolína Bednářová, Veronika Čamková, starosta města Fr. Bra-
dáč, Karolína Novotná a Jiří Novotný.              Foto: Veronika Poulová

Závodili v přejezdu louže

Foto: archiv Ski klubu


