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Čtěte uvnitř 
listu

Blíží se podávání při-
hlášek na střední školy
Letošní deváťáci si mohou 
podávat až 3 přihlášky, a to do 
15. března. Více strana 3

Výročí úmrtí hraběnky 
Josefy Podstatzké
V úterý 16. února uplynulo 
deset let od úmrtí Josefy Pod-
statzké-Lichtenstein. 
Více strana 3

Lyžařský přebor škol 
kraje Vysočina,
II. ročník 
Tuto středu 17. a v úterý 
23. února na Fajtově kopci
Disciplína: obří slalom (jed-
nokolově)
V 10.15 hodin start od nej-
mladší kategorie 
Ski bus odjíždí v 8.15 hodin 
z vlakového nádraží Velké 
Meziříčí, v 8.20 hodin z au-
tobusového nádraží, zastávka 
č. 1.                 

Výstava MŠ 
Čechova

Slavnostní zahájení výstavy 
dětských děl z projektu Rado-
vánky se Sněhovou královnou 
v pátek 19. února v 10 hodin 
ve vestibulu městského úřadu 
ve Velkém Meziříčí. 

V sobotu na 
fotbal

V sobotu 20. února hraje áčko 
ve 14 hodin na umělé trávě ve 
Velkém Meziříčí s třetiligový-
mi Mutěnicemi.        

Zvířátka 
a Petrovští

Loutkové divadlo pro děti.
Jupiter club, 20. února 2010 
od 15 hodin, malá scéna.

Plesová sezona
III. házenkářský ples
v sobotu 20. února od 20 hodin 
v hasičské zbrojnici VM. 
1. řeznický ples 
v sobotu 20. února ve 20 hodin 
v KD Pavlov
Studentský ples
v sobotu 20. února v Jupiter 
clubu.
Více strana 8

33 minut
Vernisáž výstavy fi lmových 
loutek, videa a ilustrací Josefa 
Jelínka spolu s projekcí autor-
ských fi lmů ve středu 24. února 
v 15 hodin. Více strana 7

Avizní okénko připravila 
Jitka Kočí

Poradna SOS dočasně skončila. 
Nahradila ji poradna ČOI

Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jed-
nou za čtrnáct dní ve středu na městském úřadě ve Velkém Meziříčí, 
dočasně ukončila svoji činnost. Důvodem je nedostatek fi nancí ze strany 
SOS. Velkomeziříčský živnostenský odbor ale zajistil pro občany ná-
hradu – poradnu České obchodní inspekce (ČOI), a to každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 15 hodin. Poprvé zahájila činnost 10. února 
2010, příští termín je 10. 3. 2010. Nachází se v nové budově radnice, 
Náměstí 27/28, kancelář živnostenského odboru.                 -mrs, ivh-

Připravte se na přechod k digitálnímu vysílání už dnes.
Nabízíme vám instalace satelitního příjmu.

Výhody příjmu televize přes satelit jsou nesporné. Nejvyšší možná kvalita příjmu kdeko-
liv, bezkonkurenční počet programů, možnost přijímat programy ve vysokém rozlišení. 
Nabízíme nejen dodání zařízení, ale samozřejmostí je i možnost odborné instalace. Ceny 
zařízení pro jednu televizi začínají na cca 3.490 Kč, cena za standardní instalaci (montážní 
práce) je 600 Kč. Programy, které je možné přijímat neomezeně bez poplatků: ČT1, ČT2, 
ČT24, ČT4Sport, NOVA, NOVA Cinema, Prima, Barrandov, STV1, STV2, JOJ, JOJ plus, 
Z1, NOE, Public TV, Óčko, TA3. Neváhejte a kontaktujte nás. Telefon 566 523 790

Běžkař i mohou využívat až 
čtyřicet kilometrů profesionálně 
upravených tratí kolem Velkého 
Meziř íčí. „Letos jsou kvalitní 
podmínky i pro běžkové lyžování 
a hojně využívané za tímto účelem 
je Balinské údolí,“ říká starosta 
František Bradáč s tím, že město ne-
chalo projet stopy právě tam a ještě 
i na Fajtově kopci a v jeho okolí. 
„Ne všichni jezdí na sjezdových 
lyžích,“ dodává ještě starosta. 

Pětadvacetikilometrová trasa 
projetá sněžným skútrem zavede 

Meziříčí nabízí běžkařům
40 km upravených tratí

milovníky běhu na lyžích z Fajtova 
kopce až do Ronova a nazpět. Dru-
há stejně upravená běžecká trasa je 
pak v Balinském údolí. Tou si lze 
vyjet přes Baliny až k Uhřínovu 
a zase nazpět. Její délka je patnáct 
kilometrů. Město na úpravu obou 
tratí vyčlenilo pět tisíc korun z re-
zervy na sport pro zdejší Ski klub, 
který běžecké stopy skútrem upra-
vil. „Na Fajťáku stopu projížděli už 
šestkrát,“ doplňuje místostarosta 
Josef Komínek.

Martina Strnadová

Komerční banka půjčí městu  
desítky milionů

Úvěr na rekonstrukci čistírny odpadních vod poskytne Městu Velké Me-
ziříčí Komerční banka. Ta vzešla vítězně z výběrového řízení na bankovní 
dům. Městu by měla půjčit až devadesát milionů korun na dofi nancování 
vlastního povinného podílu na největší investiční akci současnosti, jíž je 
rekonstrukce ČOV a odkanalizování místní části Mostiště. O přijetí úvěru 
řeknou ještě konečné slovo zastupitelé.

Akce je součástí druhé etapy Projektu ochrany vod Povodí řeky Dyje, 
jejíž náklady jsou 1,5 miliardy korun. Z toho připadá na akce na Žďár-
sku 730 milionů korun, což je téměř polovina fi nancí celého projektu. 
A největší podíl v tomto balíku peněz patří Velkému Meziříčí. Náklady 
na rekonstrukci ČOV včetně vybudování kanalizačních sběračů jsou 
totiž vyčísleny na bezmála 430 milionů korun. Více než tři sta milionů 
pokryje dotace z Evropské unie. Další příspěvek bude ze Státního fondu 
životního prostředí. Zhruba stomilionový podíl pak připadá na samotné 
město Velké Meziříčí. To bude velkou část těchto fi nancí řešit úvěrem 
a zbytek z vlastních zdrojů.

Samotné práce začnou letos na jaře. Přípravy na ně pokračují. „Již jsou 
zveřejněny zadávací podmínky pro výběr zhotovitele,“ říká starosta Fran-
tišek Bradáč a vysvětluje, že zájemce o zhotovení díla se může zúčastnit 
pouze v jednom zadávacím řízení svazku. Což je podstatné vzhledem 
k tomu, že projekt Dyje II bude realizován na několika územích, jako 
jsou třeba Žďársko, Boskovicko či Třebíčsko. „Očekáváme proto, že o tu 
naši akci, která je ze Žďárska největší, bude také asi největší zájem,“ 
dodává starosta.

Martina Strnadová

Novostavba domova pro seniory v Čechových 
sadech ve Velkém Meziříčí zdárně pokračuje. V sou-
časné době je na polovině objektu hotova montáž 
železobetonového skeletu, na druhé polovině tyto 
práce právě probíhají.

Stavba nového domova pro seniory byla zahájena 30. 
září 2009 vedle současného domova s pečovatelskou 
službou v Čechových sadech. Investorem akce za 
99,5 milionu korun je kraj Vysočina. Náklady mu ze 
sedmdesáti procent pomůže uhradit stát. Pozemky ke 
stavbě poskytlo město Velké Meziříčí.

Na nich teď vyrůstá členěný objekt složený ze 
dvou budov vzájemně propojených atriem, se dvěma 
částečně zastřešenými terasami. Vzhledem k tomu, 
že část novostavby se nachází na navážce, bylo nutné 

založit železobetonové piloty. To se podařilo provést 
ještě do zimy v takovém rozsahu, že i teď v zimním 
období lze pokračovat montáží železobetonového 
skeletu. „V současné době jsou tedy hotovy základové 
konstrukce včetně provedení pilot. V jedné části ob-
jektu je montáž skeletu dokončena a už se zde provádí 
vyzdívky stěn,“ informuje Oldřich Homola z majetko-
vého odboru Krajského úřadu kraje Vysočina. Podle 
něj je také dokončena přípojka dešťové a splaškové 
kanalizace. Montáž prefabrikovaného skeletu ve druhé 
půli objektu v současnosti probíhá. „Harmonogram 
stavby je stanoven tak, aby byly práce dokončeny na 
podzim 2010,“ dodává tisková mluvčí kraje Vysočina 
Jitka Svatošová. 

(Pokračování na straně 2.)

Stavba domova pro seniory
probíhá i v zimě

Zimní údržba silnic se prodražuje 
Prohrnování a sypání silnic na Vysočině se kvůli letošní tuhé zimě 

prodražuje o desítky milionů korun. Podle informací tiskové mluvčí kraje 
Jitky Svatošové se náklady za leden v meziročním porovnání zvýšily o 15 
milionů. Náměstek hejtmana Libor Joukl uvedl, že by se mohly celkové 
letošní náklady na zimní údržbu přiblížit až ke třem stovkám milionů, 
pokud budou výdaje pokračovat podobným tempem. Kraj má přitom letos 
na celoroční údržbu silnic vyčleněno 520 milionů korun. Joukl ale nepřed-
pokládá, že by se kvůli dražší zimě výrazněji omezovaly letní opravy, ale 
vyloučit nelze, že by některé chystané akce mohly být odloženy. 

Za rok 2009 stálo zimní čištění silnic na Vysočině 253 milionů, v před-
cházejících dvou letech byly náklady ještě nižší – až o několik desítek 
milionů. Vzhledem k tomu, že se sněhovými kalamitami letos bojují i níže 
položené oblasti, domlouvá se kvůli vyšší poptávce obtížněji i nákup posy-
pové soli. Radní Joukl uvedl, že asi polovinu soli na zimní sezonu měl kraj 
uloženou ve svých skladech. Teď ale fi rmy vykrývají dohodnuté dodávky 
jen asi z poloviny, proto kraj jedná i s dalšími možnými dodavateli. „Jestli 
už nebude problém se zimou, tak vydržíme,“ doplnil náměstek. Krajští 
silničáři se starají o sjízdnost 4 700 kilometrů vozovek; kromě krajských 
silnic zajišťují také prohrnování a sypání státních silnic I. třídy. Přes zimu 
se na Vysočině neudržuje 302 kilometrů málo frekventovaných tras.

Velkomeziříčské technické služby, které se starají o vybrané vozovky, 
chodníky, zdejší autobusové nádraží, schody, lávky a podobně, a to neje-
nom ve městě, ale i v místních částech Velkého Meziříčí, mají v rozpočtu 
na letošní sezonu schváleno 2.261.000 korun. Přitom k 31. lednu 2010 
už podle slov ředitele Jaroslava Mynáře profi nancovaly 1.733.900 Kč 
(z toho větší díl připadl na město a 124 tisíc na místní části). Tato částka 
je tedy ještě vyšší, než kolik stála údržba za celou loňskou zimu. Tehdy 
bylo profi nancováno celkem 1.700.000 korun. Co se týče posypového 
materiálu, tak písek a sůl, která se ve městě využívá minimálně, mají 
technické služby ještě v zásobě, drť však musely již dokupovat. Do 
nákladů na údržbu se podle sdělení vedení technických služeb započí-
tává jak nákup posypového materiálu, strojní a ruční údržba, tak poho-
tovost i práce od cizích subjektů.                                          Iva Horká

Vylepšený 
turniket zrychluje 
odbavení lyžařů
Všímavým lyžařům na Fajtově 

kopci jistě neunikla novinka, kterou 
provozovatel sjezdovky Ski klub 
Velké Meziříčí pořídil. Začátkem 
února letošního roku totiž speci-
alizovaná fi rma nainstalovala ke 
stávajícímu odbavovacímu systému 
ski karet externí anténu s dlouhým 
dosahem. Tento panel je umístěn na 
levých bocích turniketu a slouží ke 
čtení všech typů karet – jak bodo-
vých, tak časových i celosezonních. 
Toto vylepšení má sloužit především 
ke zvýšení komfortu a rychlosti při 
odbavování lyžařů a snowboar-
distů. Doposud byla čtečka pouze 
vpravo v horní části turniketu, a to 
mnohým návštěvníkům nevyhovo-
valo. Buď neměli na pravém rukávu 
bundy či na rukavici kapsičku na 
ski kartu, a proto ji museli uložit 
kamsi do oděvu nebo ji upnout 
do navíjecího držáčku a pak s ní 
pracně manipulovat.   (Pokr. str. 2.)Foto: archiv Ski klubu

Pohled na novostavbu domova pro seniory z obchvatu na Třebíč. V jedné části stavby právě probíhá montáž 
železobetonového skeletu, zatímco ve druhé polovině již pokračují vyzdívky stěn.   Foto: Martina Strnadová

anténa
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Zprávy z jednání Rady města z 10. února 2010
 1. Rada města zmocnila starostu města (v souladu s ust. § 102, odst. 

3 zák. 128/2000 Sb.) k uzavírání „Smluv o provedení stavby“ mezi 
městem a stavebníkem v případech stanovených stavebním zákonem 
dle vybraných ustanovení § 104 a dle § 110.

 2. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu sklepa na 
pozemku parc. č. 5214/2 v lokalitě Františkov, k. ú. Velké Meziříčí 
na dobu určitou od r. 2010 do r. 2016.

 3. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru směny pozemku města 
parc. č. 5868/1 o výměře 1 381 m2 za část pozemku PK v majetku 
fi rmy Bomavet, s. r. o. Brno parc. č. 6272 o výměře asi 1 450 m2 v k. ú. 
Velké Meziříčí, lokalita Čechovy sady. Předmětná část pozemku PK 
parc. č. 6272 bude geometricky zaměřena. Směna bude provedena 
bez ohledu na výměru pozemků. Současně Rada města doporučila 
Zastupitelstvu města tuto směnu pozemků odsouhlasit.

 4. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene z 29. 6. 2009 mezi městem 
a sourozenci Podstatzkými tak, že tímto dodatkem bude doplněna 
předmětná smlouva větou: Budoucí oprávnění z věcného břemene 
jsou povinni provádět na svoje náklady čištění nánosu v korytě 
vodního toku (přítok do sádek).

 5. Rada města změnila usnesení čís. 868/22. 10. 2010 tak, že souhlasila 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města parc. č. 2895/3 na ul. Družstevní obci a k. ú. Velké Meziříčí ve 
prospěch fi rmy Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Praha za účelem 
uložení telekomunikační sítě do pozemku s právem provozování, 
údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání stavby.

 6. Rada města nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje části po-
zemku parc. č. 5868/1, PK parc. č. 6245 o výměře 74 m2 a části parc. 
č. 6268 v lokalitě Čechovy sady, k. ú. Velké Meziříčí za účelem 
zarovnání majetkových hranic sousedících pozemků. 

 7. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru směny spoluvlastnic-
kého podílu ve výši ideální jedné poloviny na pozemku parc. č. 5725 
o výměře 5 765 m2 v k. ú. Velké Meziříčí za část pozemku parc. č. 
6328 v lokalitě Čechovy sady, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem využití 
pro výstavbu vodovodu pro nový Domov pro seniory.

 8. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 2,8 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
 Rozdělení: 2,8 tis. Kč – § 3419 poukázky na knižní odměny
    sportovcům 
b) Zdroj: 5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
 Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 dotace pro SKI KLUB Velké 
    Meziříčí se sídlem Fajtův kopec 1741, 
    Velké Meziříčí
 Účel:   úprava běžeckých stop v délce cca 25 km 
    v okolí VM
c) Zdroj: 7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 7 tis. Kč – § 2310 úhrada geodetických podkladů pro 
    stavbu „Prodloužení vodovodního řadu 
    na ul. Sportovní

 9. Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření smlouvy o veřejné 
službě spočívající v provozování městské hromadné autobusové 
dopravy se stávajícím provozovatelem městské hromadné dopravy 
autobusové společnosti ZDAR a. s., Jihlavská, Žďár nad Sázavou.
Dále Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření smlouvy 
o veřejné službě spočívající v provozování ostatních meziměstských 
linkových spojů pro potřeby města Velké Meziříčí se stávajícím do-
pravcem, společností ZDAR a. s., Jihlavská, Žďár nad Sázavou.

10. Rada města schválila uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce věcí 
movitých mezi Městem Velké Meziříčí a Diecézní charitou Brno – Ob-
lastní charitou Žďár nad Sázavou, a to dodatku č. 3 ke smlouvě o vý-
půjčce z 22. 6. 2005 (Denní stacionář NESA) a dodatku č. 3 ke smlou-
vě o výpůjčce ze 7. 3. 2008 (Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina).

11. Rada města povolila dle čl. 2 Nařízení Města Velké Meziříčí 
č. 10/2004, tržní řád, panu Leoši Jašovi, bytem Třebíč, prodej čerst-
vých vajec v pojízdné prodejně, a to na Náměstí v místě před domem 
15/17, Velké Meziříčí, v rozsahu jeden den v týdnu. Souhlas Rady 
města může být odvolán z důvodů zvláštního zřetele hodných.

12. Rada města souhlasila s podáním žádosti na SFDI do programu Zvý-
šení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Současně pověřila starostu města 
podepsáním Čestného prohlášení statutárního zástupce žadatele 
o zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající navrhovanému 
podílu žadatele na nákladech akce pro rok 2010.

13. Rada města souhlasila s přidělením bytu na ulici Kostelní č. 1 a s výměnou 
bytu na ulici Karlov. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlou-
vy k bytu v domě č. 463 na ulici Karlov, VM z důvodu přechodu nájmu. 

14. Rada města schválila úpravu nájemní smlouvy týkající se objektu 
Náměstí 79, Velké Meziříčí (Obecník).

15. Rada města souhlasí s vyjmutím textu z evidenčního listu a jeho zapra-
cováním do textu nájemních smluv k bytům ve znění: „Nájemce je od-
povědný za udržování provozuschopnosti a bezpečnosti součástí bytu, 
kterými se rozumí také: – rozvody elektrické energie – počínaje hlav-
ním jističem pro byt před elektroměrem až po jednotlivé zásuvky, vypí-
nače, svítidla a elektrické spotřebiče s pevným připojením, – nízkotla-
ký domovní rozvod plynu – od uzávěru plynu pro byt po uzávěry před 
spotřebiči včetně těchto spotřebičů.“  Ing. František Bradáč, starosta

Velkomeziříčští by chtěli re-
alizovat další akce vedoucí ke 
zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městě. Jejich záměrem je osvětlit 
další přechody pro chodce, osadit 
příjezdové komunikace měřiči rych-
losti či umístit ke školám výstražné 
blikající tabule.

Město na tyto akce bude žádat 
dotaci z programu na Zvýšení 
bezpečnosti dopravy a jejího zpří-
stupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
který letos vyhlašuje Státní fond do-
pravní infrastruktury. „Vloni jsme 
realizaci některých akcí týkajících 
se osvětlení přechodů odložili s tím, 
že počkáme na vyhlášení progra-
mu,“ upřesňuje starosta František 
Bradáč a dodává, že nyní po zma-
pování celého města vyšel záměr na 
pořízení prvků za asi dva miliony 
korun. „Pokud bychom uspěli, tak 
z tohoto fondu je možné získat 
výrazný podíl dotace – osmdesát 
procent. Dvacet procent je vlastní 
podíl. Otázkou je, zda uspějeme se 
všemi našimi návrhy,“ podotýká 
ještě F. Bradáč. V takovém případě 
by město muselo dofi nancovat čtyři 
sta tisíc korun.

Za zhruba dva miliony by Velko-
meziříčští mohli pořídit osvětlení 
sedmi přechodů pro chodce, což je 
podle starosty z hlediska jejich bez-
pečnosti velice kladně hodnoceno. 
Jako další příspěvek k bezpečnosti 
hlavně dětí by posloužily výstražné 
blikající tabule u škol, které upozorní 
řidiče na zvýšený pohyb dětí v pro-
storu a nabádají k větší opatrnosti 
a zpomalení jízdy. Ke stejnému úče-
lu slouží i měřiče rychlosti s eviden-
cí, které by chtělo město také pořídit. 
Jejich instalace na hlavním průtahu 
městem či třeba také v místní části 
Mostiště by však přinesla i další 
užitečné informace. „Takový měřič 
například dokáže rozlišit nákladní 
a osobní vozidla,“ doplňuje místosta-
rosta Josef Komínek. Po stažení dat 
by pak město získalo počty aut za 
určité období. Z toho pak lze třeba 
vyhodnotit, kolik nákladních aut 
sjelo v případě nějakého problému 
na dálnici D 1 do města, či kolik se 
jich snaží vyhnout mýtnému. A to by 
podle starosty posloužilo jako pod-
klad pro diskuzi s krajem Vysočina 
o řešení problematické dopravy ve 
městě v souvislosti s těsnou blízkostí 
dálnice apod.   Martina Strnadová

Čerstvá vejce
lze na náměstí prodávat dál

Doslova poprask způsobila ve Velkém Meziříčí hrozba pozastavení 
prodeje vajec na náměstí. Soukromý prodejce sem již po léta pravidelně 
dojíždí a jednou za čtrnáct dní prodává čerstvá vajíčka v soukromém 
průjezdu jednoho z domů vedle spořitelny. Když však nastaly mrazy, 
prodej vajec nemohl probíhat jako vždycky venku. Prodejce se proto 
přestěhoval do uzavřeného prostoru svého nákladního vozu zaparko-
vaného u okraje chodníku, odkud zákazníky obsluhoval. Prodej tak 
probíhal na veřejném prostranství na náměstí. A v tom je právě kámen 
úrazu. „Městská policie zakročila přesně tak, jak má a prodejce na-
pomenula,“ říká starosta František Bradáč. Způsob, jakým podnikatel 
vajíčka prodával, byl totiž v rozporu s tržním řádem města. Město má 
určené stálé tržiště uprostřed náměstí a pouze příležitostné tržiště po 
celé jeho ploše v době konání řemeslných trhů, o pouti apod. „Jenomže 
k nám na radnici chodily zástupy převážně žen a stěžovaly si, že nemají 
vajíčka,“ dodává F. Bradáč. Radní proto rozhodli o výjimce a prodej 
čerstvých vajec v pojízdné prodejně na náměstí v obvyklém místě 
vedle spořitelny jednou za čtrnáct dní povolili.     Martina Strnadová

OKÉNKO POLICIE  158
Ukradl kabelku

Neznámý pachatel v době okolo poledne 8. 2. 2010 využil chvilkové 
nepozornosti padesátileté poškozené ženy a v prodejním prostoru u chla-
dicích boxů v obchodním domě na ulici K Novému Nádraží ve Velkém 
Meziříčí, jí z nákupního vozíku odcizil odloženou látkovou kabelku šedé 
barvy. V té měla uloženou koženou peněženku hnědé barvy s osobními 
doklady a fi nanční hotovostí, dioptrické brýle a nepřenosné platební karty. 
Způsobená škoda je vyčíslena na 8.800 korun.

Hodily se mu lyže
Neznámý pachatel v době od 2. 2. do 8. 2. 2010 nezjištěným způsobem, 

bez zjevného násilí překonal vstupní dveře bytového domu na ulici U Svět-
lé ve Velkém Meziříčí, které jsou z venkovní strany osazeny koulí. Vnikl 
do sklepních prostor a ze sklepní kóje odcizil sjezdové lyže značky Bliz-
zard fi alovo-červené barvy s černými nápisy v hodnotě 1.500 korun. 

Prohledal rodinný dům
Neznámý pachatel během dopoledne 9. 2. 2010 překonal zamknuté vstupní 

dveře volně přístupného rodinného domu na ulici Jihlavská v obci Měřín. Dům 
po vniknutí prohledal, ale nic zde neodcizil. Na poškození zárubně a vstup-
ních dveří neznámý pachatel způsobil škodu ve výši nejméně 3.000 korun. 

Odnesl uhlí
V době od 20. 1. do 4. 2. 2010 vnikl pachatel bez užití násilí do areálu 

společnosti se sídlem v Mostištích, kde se po vytlačení okna vloupal do 
kotelny, přes kterou se dostal do skladu uhlí. Odtud odcizil celkem 4,5 q 
hnědého uhlí, které následně použil k topení ve svém trvalém bydlišti. 
Z krádeže je podezřelý pětatřicetiletý muž. Způsobil škodu ve výši ne-
přesahující 1.500 korun.

Přehlédl vozidlo a havaroval
Dne 13. února 2010 v 10.45 hodin vyjížděl devatenáctiletý řidič s ná-

kladním vozidlem Škoda Pick-up na ulici Třebíčská. Při vjíždění přehlédl 
z pravé strany od obce Oslavice přijíždějící nákladní vozidlo Citroën 
Jumper. To řídila devětadvacetiletá řidička. Při střetu vozidel došlo 
k lehkému zranění spolujedoucího ve vozidle Škoda, který byl převezen 
vozidlem RZS do nemocnice Třebíč, kde byl ošetřen a propuštěn. Na 
vozidlech byla způsobena škoda 55.000 korun.

Vloupal se do osobního automobilu
Neznámému pachateli stačilo 10 minut, aby odcizil odloženou kabelku 

z uzamčeného osobního automobilu. Pětatřicetiletá žena zaparkovala své 
vozidlo Opel Omega u mateřské školy v obci Osová Bítýška. Po návratu 
k vozu měla rozbité okno u předních dveří a odcizenou kabelku s mo-
bilním telefonem, doklady a dalšími osobními věcmi. Celková škoda je 
vyčíslena na 25.000 korun.

Odcizil kabelku i s doklady
Neznámý pachatel v pátek 12. 2. 2010 ve 12.30 v prostorách obchodního 

domu ve Velkém Meziříčí využil chvilkové nepozornosti čtyřiačtyřiceti-
leté ženy, kdy jí z pojízdného nákupního koše odcizil kabelku. V ní měla 
uloženou peněženku s osobními doklady, platební kartu, fi nanční hoto-
vost, mobilní telefon a další věci. Způsobená škoda převyšuje 8.000 korun.

Řídil s alkoholem a bez řidičského oprávnění
Třiadvacetiletý muž 13. 2. 2010 ve 13 hodin řídil osobní motorové 

vozidlo zn. Škoda Felicia. Jel ve směru z obce Křižanov na Velkou Bíteš. 
Byl spatřen hlídkou OOP ČR Velké Meziříčí, která se jej snažila za použití 
zvláštního světelného a zvukového zařízení doplněného nápisem STOP 
zastavit. Řidič nereagoval a pokračoval v jízdě v uvedeném směru. Za 
obcí Osová Bítýška nezvládl řízení a zajel přední částí vozidla do sněhu 
a zůstal na místě stát. Při prováděné kontrole byl vyzván k odbornému 
měření na alkohol s pozitivním výsledkem. Byla mu naměřena hodnota 
0,84 ‰. Vozidlo řídil i přes to, že není držitelem řidičského oprávnění pro 
žádnou skupinu.                             Jana Martincová, komisařka PIS ŽR

Město chce bezpečnější dopravu

Pokud by Město Velké Meziříčí 
neuzavřelo novou smlouvu na provo-
zování MHD na další rok, došlo by ke 
zrušení většiny spojů MHD ve městě. 

„Odhad ztráty z provozování 
městské hromadné dopravy a ostat-
ních spojů za rok 2010 dosahuje 

Stavba domova pro seniory 
probíhá i v zimě

(Pokr ze str. 1.) Třípodlažní budo-
va nového domova pro seniory po-
skytne ubytování čtyřiadevadesáti 
klientům. Ti se pravděpodobně na 
přelomu roku 2010/2011 přestěhují 
z dnes již nevyhovujícího objektu 
na Hornoměstské ulici, který je 
v havarijním stavu. V Čechových 
sadech budou pro ně připraveny 
jedno až dvoulůžkové pokoje, každý 
s vlastním WC a sprchovým koutem. 
Třicet čtyři lůžek bude určených 

domovu se zvláštním režimem pro 
klienty s demencí. Šedesát lůžek 
pak bude pro klienty převážně nebo 
úplně imobilní. Část kapacity počítá 
i s odlehčovací péčí. Obyvatelé do-
mova budou moci využívat širokou 
nabídku služeb od bufetu a kuchyně, 
přes knihovnu s internetem, až po 
masáže, elektroléčbu a další rela-
xační služby. Příjemné moderní pro-
středí dotvoří zeleň kolem objektu 
i uvnitř v atriu.   Martina Strnadová

téměř jednoho milionu dvou set tisíc 
korun, což je obrovská suma. I přes to 
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí 
při schvalování rozpočtu rozhodlo, 
že vzniklou ztrátu uhradí z rozpočtu 
města, neboť jsme si vědomi toho, že 
ne všichni se dostanou k lékaři či na 

nákup vlastním vozem. Stejné je to 
i s dopravou dětí do škol,“ přibližuje 
důvody uzavření smlouvy na další 
rok František Bradáč, starosta města.

Na základě dřívějších smluv uza-
vřených mezi Městem Velké Meziří-
čí a autobusovým dopravcem, spo-

lečností ZDAR, a. s., Žďár nad Sá-
zavou, provozuje dopravce městskou 
hromadnou dopravu pro potřeby 
města Velké Meziříčí. Smlouvy jsou 
uzavírány na dobu jednoho roku, tj. 
od 1. ledna do 31. prosince kalen-
dářního roku.   Veronika Poulová 

Na provozování městské hromadné dopravy se nic nemění

(Pokračování ze strany 1.) Což 
zdržovalo při odbavení o to víc, 
když někdy karta – zvláště dětem 
– vypadla na zem. 

Nyní jsou všechny tyto potíže 
minulostí. Stačí si jednoduše za-
zipnout kartu do levé kapsy, rukávu 
či nohavice a přistoupit k černému 
panelu nalevo. Ten si odečte body 
nebo jízdu sám, a to v dosahu až 
čtyřiceti centimetrů. Toho, že vás 
okrade, se bát nemusíte, ujišťuje 
Jan Nižník, majitel fi rmy Elvis ze 
Žďáru nad Sázavou, která tento 
nadčasový model vyvinula, vyro-
bila a na Fajťák také dodala. „Při 
průchodu turniketem je odbavován 
pouze jeden zákazník, čili jakmile 
jsou odečteny body, systém ještě 
čeká až lyžař projde tříramenným 
otočným mechanismem,“ vysvětlil 
Nižník, „a až teprve potom odbaví 
dalšího návštěvníka.“ Pozor si 
ale lidé musí dát na to, aby v levé 
kapse neměli dvě karty najed-
nou – časovou i bodovou. „To se 
potom stane, že si systém odečte 
jízdu například z bodové karty, ale 
lyžař jezdil zrovna na časovou, čili 
nechtěl, aby si plýtval body z téhle 
karty,“ upozorňuje na praktické 
zkušenosti manažer Ski klubu Jiří 
Pálka. Proto lidem doporučuje, 

Vylepšený turniket
zrychluje odbavení lyžařů

aby si na levou stranu svého oděvu 
dali jen tu kartu, z níž chtějí čerpat 
limit. Výhoda je, že systém odečte 
body (jízdu) pouze z jedné karty. 
Nemůže se stát, že by ‚obral‘ obě 
karty najednou.

Turniketový odbavovací systém 
s externí anténou a tříramenným 
mechanismem, jaký je na Fajtově 
kopci, patří k nejběžnějším se-
stavám nejen na sjezdovkách, ale 
i v jiných provozech. Jeho provede-
ní v chromu odpovídá i náročným 
klimatickým podmínkám. Dalšími 
nadstavbami jsou podle slov majite-
le fi rmy Elvis například automatická 
pokladna, migrace karet či dálková 
zpráva a další. Prvně jmenovanou 
by ocenil manažer zdejšího klubu, 
aplikaci s migrací karet zase lyžaři. 
Tu by mohli využívat v případě, 
že by se provozovatelé ski areálů 
– třeba na Vysočině, ale i jinde – 
dohodli na propojení systémů. Pak 
by si člověk koupil kartu kupříkladu 
ve Velkém Meziříčí a lyžoval by 
na ni například i ve Špindlerově 
Mlýně. „Tuto službu zatím nemáme 
a ani o ní v tuto chvíli neuvažuje-
me. Spíš přemýšlíme, že bychom 
do budoucna pořídili podobný 
turniket také k dětskému vleku,“ 
uzavírá Jiří Pálka.    Iva Horká

Pracovníci provádějí montáž prefabrikovaného skeletu. 
Foto: Martina Strnadová
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Blíží se termín podání přihlášek 
na střední školy

Už jen několik dnů se žáci základních škol mohou rozhodovat, na ja-
kou střední školu se budou hlásit v prvním kole dubnového přijímacího 
řízení. Na území kraje Vysočina si letos podává přihlášku zhruba 4 730 
domácích žáků, další zájemci o kvalitní vzdělávání se pravidelně hlásí i ze 
sousedních krajů. Stejně jako v minulých letech se předpokládá největší 
zájem o studium na gymnáziích a obchodních školách. Letošní deváťáci 
si budou moci na Vysočině navíc vybírat i z nových studijních oborů. 
Celkem je připraveno zhruba sedm tisíc studijních míst.

I v letošním roce platí, že uchazeč o studium si může podat až tři při-
hlášky (v prvním kole) na různé studijní obory – nejpozději do 15. března 
2010 přímo na střední školu. „Svůj defi nitivní zájem o studium vybraného 
oboru uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku. Ten je třeba doručit 
na zvolenou školu nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení roz-
hodnutí o přijetí. Zápisové lístky letos obdrží absolventi základních škol 
na příslušné ZŠ, ostatní uchazeči u nás na krajském úřadě,“ informovala 
radní kraje pro oblast školství Marie Kružíková. Termíny přijímacích 
zkoušek pro první kolo řízení stanovují střední školy po vlastním uvážení. 
Přijímací zkouška se může konat nejdříve 22. dubna.

Ze základních škol v kraji Vysočina v letošním školním roce vyjde 4 730 
žáků, v loňském roce jich bylo 5 537. Jen pro úplnost, v prvních ročnících 
středních škol na Vysočině v současné době studuje 6 022 studentů. „Při 
přijímacím řízení lze předpokládat podobný zájem o obory vzdělání jako 
v loňském roce,“ uvedl Kamil Ubr z krajského odboru školství, mládeže 
a sportu, a doplnil, že je stálým trendem zájem o studium na gymnáziích, 
naopak rok od roku klesá zájem o obor krejčí. 

Nově budou od 1. září 2010 do vzdělávací nabídky středních škol kraje 
Vysočina zařazeny například následující obory a zaměření: Kamenoso-
chařství a starožitník, Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium 
a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou – do-
mov mládeže; Inovace ekonomického oboru s podporou talentovaných 
sportovců, Střední škola obchodu a služeb Jihlava.

Další novinkou nového školního roku je krajský motivační stipendijní 
program pro žáky vybraných učňovských oborů. „Důvodem je zvýšit zá-
jem studentů o řemesla a udržet si je v regionu u dobrých zaměstnavatelů,“ 
doplnila radní Marie Kružíková. Tito učni mohou získat řádově tisíce 
korun ročně. Očekává se od nich uspokojivý prospěch a docházka bez 
neomluvených absencí. „Výběr podporovaných učňovských oborů jsme 
konzultovali se zaměstnavateli i s úřadem práce. Jde zejména o nedostat-
kové zedníky, tesaře nebo instalatéry,“ uvedla Kružíková s tím, že dobré 
zkušenosti se zmíněným druhem motivace mají i v jiných krajích.

Důležité informace:
Co dělat před odevzdáním přihlášky

– vybrat si z nabídky oborů školu, která poskytuje výuku zvoleného 
oboru,

– ověřit si, jaké podmínky stanovila škola pro přijetí do vybraného oboru 
vzdělání (povinnost ředitele zveřejnit do 31. ledna 2010),

– obstarat si 1 – 3 tiskopisy přihlášky nebo (ředitelství ZŠ nebo www 
MŠMT, prodejny SEVT),

– vyplnit přihlášku a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ,
– obstarat si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je před-

pokladem přijetí,
– odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol do 15. března 2010,
– vyzvednout si v základní škole (na krajském úřadě) zápisový lístek 

do 15. března 2010.
Co dělat do doby přijímacích zkoušek (přijímací zkoušky v 1. kole přijí-
macího řízení denní formy vzdělávání proběhnou od 22. dubna)
Škola pořádá přijímací zkoušky:
– očekávat pozvání na přijímací zkoušku, nebo informaci, že se ji uchazeč 

nemusí zúčastnit,
– v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro jeden 

z oborů vzdělání,
– nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozdě-

ji do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.
Škola nepořádá přijímací zkoušky:

– očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – může přijít 
kdykoliv po 16. březnu 2010.

Co dělat po přijímacích zkouškách – po zaslání rozhodnutí o přijetí, 
nepřijetí do oboru vzdělání:
– očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – do 3 

pracovních dnů po ukončení zkoušky, nebo dříve, pokud nebyla 
zkouška podmínkou.

– vyzvednout rozhodnutí na poště, ve škole. Na poště uschováno jen 5 
pracovních dnů (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).
Obory zařazené do systému motivačních stipendií kraje Vysočina
Stipendium 700 Kč/měsíc: modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, 

kovář, jemný mechanik, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník 
– uzenář, klempíř, dále i malíř a lakýrník (tento však u škol, kde současně 
nenabízejí autoobory).

Stipendium 400 Kč/měsíc: strojní mechanik, instalatér, elektrikář sil-
noproudař a dále elektrikář (tento však u škol, kde současně nenabízení 
autoobory).

Další informace je možno získat na adrese www.kr-vysocina.cz, nebo 
volat na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu 
(tel.: 564 602 944, 564 602 964).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí KrÚ kraje Vysočina

Včera, tj. 16. února, uplynulo na 
den přesně 10 let od úmrtí Josefy 
hraběnky Podstatzké-Lichtenstein, 
matky současných majitelů velko-
meziříčského zámku.

Josefa Podstatzká-Lichtenstein 
se narodila 29. listopadu 1905 na 
zámku Aschach v Rakousku coby 
nejstarší dcera Františka hraběte 
Harracha a princezny Sáry von 
Hohenlohe-Waldenburg-Schillings-
fürstové. Dětství strávila společně 
se svojí o rok mladší sestrou Annou 
Marií střídavě na zámcích ve Vel-
kém Meziříčí, Janovicích u Rýmařo-
va a v Rakousku. V červnu 1908 ze-
mřela jejich matka. Hrabě Harrach 
se roku 1910 znovu oženil a z tohoto 
manželství se narodila dcera Alice.

Paní hraběnka pocházela z ot-
covy linie z významného českého 
šlechtického rodu Harrachů, který 
je poprvé zmiňován již ve 13. sto-
letí. Její matka pocházela stejně tak 
ze starobylého německého rodu, 
jehož počátky sahají dokonce do 
12. století.

Dne 7. ledna 1933 se ve zdejším 
kostele sv. Mikuláše provdala za 
Aloise hraběte Podstatzkého-Lich-
tensteina, který pocházel z Telče. 
Velkomeziříčsko o týden později 
psalo: „Svatební průvod přijel ze 
zámku v 18 autech a v jednom au-
tobusu a skládal se většinou z členů 
vynikajících šlechtických rodů. 
... Při odchodu z kostela vytrubovali 
na městské věži slavnostní trubači, 
načež se konala v zámku svatební 
hostina.“ Z jejich manželství vze-
šly tři děti: synové František Karel 
a Jan a dcera Maria.

Dne 14. května 1937 zemřel její 
otec a podle ustanovení poslední 
vůle se tak stala majitelkou zdejšího 

Včera uplynulo deset let od úmrtí hraběnky Josefy Podstatzké

zámku a velkostatku. Její sestra 
Anna Marie v dědictví získala 
zámek v Janovicích u Rýmařova. 
Nejmladší sestra pak dědila statky 
v Rakousku.

V průběhu druhé světové války 
pomáhal její manžel v odboji, 
ukrýval partyzány, spolupracoval 
s Miladou Horákovou. Oba se 
snažili pomáhat lidem, kteří to po-
třebovali; před gestapem skrývali 
krom odbojářů a partyzánů i sestru 
hraběnky Podstatzké Annu Marii 
a jejího chotě Františka Zikmunda 
Rosty-Forgáche de Bárkócz s jejich 
třemi dětmi.

Po únorových událostech roku 
1948 byla celá rodina Podstatzkých 
donucena emigrovat do zahraničí. 
Ještě dnes žije v našem městě 

jistý pan Krejčí, který vzpomíná, 
jak rodině pomáhal při odchodu 
z Meziříčí.

Jejich cesta pak směřovala přes 
Rakousko do Itálie a později do 
Chile. V jednom rozhovoru paní 
hraběnka vzpomínala: „V Chile se 
z nás stali zemědělci, alespoň na 
čas. Od státu jsme dostali kousek 
půdy u moře a začali jsme ji ob-
dělávat, ale nic se tam neurodilo. 
Takže muž pak dělal, co se dalo. 
Tisíc věcí. Také tkal koberce.“ Živili 
se různě – pan hrabě mimo jiné také 
jako barman, paní hraběnka jako 
vedoucí kuchyně, později vedla ma-
lou prádelnu, to už ale byli zpátky 
v Evropě, kam se paní hraběnka 
s manželem a dcerou v roce 1960 
přestěhovala…

Po listo-
padovém 
převratu 
1989 svit-
la naděje 
návratu do 
Velkého 
Meziříčí. 
V té době 
v š a k  j i ž 
nežil její 
manžel. 
Zemřel 
18. úno-
r a  19 8 2 
v Salzbur-
gu. Zámek 
byl v resti-
tučním ří-
zení paní 
hraběnce 
a její ro-
d ině  na-
vrácen 
18. května 

1995. V té době se rodina Pod-
statzkých pustila do oprav zámku 
i předzámčí a začala hospodařit na 
vrácených pozemcích.

Josefa hraběnka Podstatzká-
Lichtenstein zemřela v Salzburgu 
16. února 2000 ve věku nedožitých 
95 let. Zádušní mši sloužil P. Jan Pe-
ňáz v netínském kostele. Její ostat-
ky byly uloženy v rodinné hrobce 
Všech dušiček v Netíně (pod kaplí 
Sedmibolestné Panny Marie).

Tomáš Hartman, 
Muzeum Velké Meziříčí

Foto: archiv Muzea Velké Me-
ziříčí

Zdroj: Např.: VOTÝPKA, Vl.: 
Návraty české šlechty, Praha – Li-
tomyšl 2000; Velkomeziříčsko.

Přes dvě hodiny bavili dva herci velkomeziříčské diváky v předsta-
vení Plný kapsy šutrů, které uvedl Jupiter club Velké Meziříčí v rámci 
jarní divadelní sezony 
minulou středu ve-
čer. Scénář napsala 
irská autorka Marie 
Jones podle vlastních 
zkušeností získaných 
u fi lmu a hra byla po-
prvé uvedena v roce 
1987 v Manhat tan 
Theatre Club v New 
Yorku. Do češtiny ji 
přeložila Jitka Scoffi -
nová a režie se v Di-
vadle Rokoko, kde 
měla hra premiéru 
před osmi lety, ujala 
Jana Kališová. Celé 
představení hráli pou-
ze dva herci, kteř í 
se ovšem během hry 
bleskurychle ‚pře-
vtělovali‘ do něko-
lika dalších postav 
– komparzisté, reži-
sér, asistentka, italská 
herečka, osobní strážce, irský nýmand apod. Před zraky diváků se tak 
odehrávalo několik natáčecích dnů americké fi lmové společnosti na půdě 
Irska, nedaleko venkovského městečka v hrabství Kerry. Tam byl klid 
najednou narušen hollywoodskou fi lmovou produkcí, která se rozhodla 
„využít“ jak místních lokací, tak obyvatel. Dva statisti z malé irské vísky 
Jake Quinn a Charlie Conclon, které ztvárnili herci Miroslav Vladyka 
a Radek Holub, se samotného natáčení amerického velkofi lmu účastnili 
také. Členové štábu, herecké hvězdy i místní venkovani hráli svoje role 
nejen na place, ale i mimo něj, a to v situacích a vztazích, které natáčení 
vyvolávalo. A co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se náhle 
ocitnou na dosah velkého světa, peněz a slávy? Odolají, nebo ne? Tváří 
v tvář lidem z velkého světa ale nepodlehli ani moci peněz, ani dočasné 
slávě, a vzniklé, mnohdy paradoxní situace řešili s humorem podle své 
přirozenosti. „Vona ta dobrá výchova je kurevskej hendikep,“ spílali 
tehdy, když se jim příčilo udělat něco proti svojí mysli. A právě kvalitní 
základ z rodiny je nakonec vždy uchránil před špatným rozhodnutím či 
lákavými svody velkosvěta či rozmařilostmi zhýčkaných fi lmových star. 
Nakonec se nevzdali ani svého snu natočit jednou vlastní fi lm bez toho, že 
by někomu museli podlézat. Rozhodli se, že tak učiní sami – když se jim 
nepodařilo ho ‚udat‘ renomovaným režisérům a producentům. A jmenovat 
by se podle nich měl Plný kapsy šutrů. Brilantní herecké výkony s nebý-
valou kadencí předvedli oba protagonisté – Vladyka i Holub –, kteří tak 
mnohé jistě mile překvapili. V představení, v němž komparzisté s chutí 
a nadsázkou komentovali vztahy mezi členy fi lmového štábu, hereckými 
hvězdami a venkovany, nechyběl ani humor, ani scénky k zamyšlení. Což 
nepochybně ocenil nejeden divák. 

Jarní divadelní sezonu v Jupiter clubu zahájila hra Plný kapsy šutrů
Herci Vladyka a Holub v rolích zářili

MARIE JONES
zúročila vlastní herecké zkušenosti

Hry této irské autorky se hrály na jevištích celého světa. Marie Jones 
se kromě autorské tvorby zabývá také herectvím. Filmoví fanoušci ji 
měli možnost vidět například v roli Sarah Conlon ve fi lmu In the Name 
of the Father. Vlastní herecké zkušenosti z fi lmů natáčených v Irsku, 
zejména z velkofi lmu In the Name of the Father, Marie Jones právě 
zúročila ve hře Stones in His Pockets (Plný kapsy šutrů). Tato hra byla 
oceněna v roce 1999 cenou Irish Theatre Award za „Nejlepší produkci“ 
a „Nejlepšího herce“, dále cenou Evening Standard. V roce 2000 jí byla 
udělena cena Laurence Olivier Award za „Nejlepšího herce“ a v roce 
2001 za „Nejlepší komedii“. V roce 2002 získala Cenu kritiků města 
New York. Byla přeložena dosud do šestnácti jazyků a s úspěchem se hraje 
na více než dvaceti jevištích po celém světě. Marie Jones obdržela cenu 
John Hewitt Award za významný přínos a literární ocenění. V roce 2002 
získala cenu O.B.E. (Offi cer of the British Empire) při příležitosti oslav 
narozenin královny.                                               Připravila: Iva Horká

(S využitím informací a fotografi e divadla Rokoko a Agentury ADF.)

V příštím představení 15. 3. 2010 Jupiter club uvede hru Divadelní 
komedie, která tentokrát nahlédne do zákulisí divadelního pro-
středí. Hrát by měla Jitka Čvančarová, David Matásek, Kateřina 
Hrachovcová-Herčíková či Ladislav Mrkvička nebo v alternaci 
Vladimír Kratina.

Minulý týden ve čtvrtek a v pátek se v Jupiter clubu objevila Aneta 
Langerová. Zkoušela zde se svojí kapelou před zahájením nového turné 
po republice. „Její koncerty zvučí zdejší fi rma RentalPro a my jsme jim za 
účelem zkoušení poskytli velký sál,“ vysvětlil ředitel Jupiter clubu Milan 
Dufek s tím, že to nebyla ojedinělá akce.     Text a foto: Martina Strnadová

Aneta Langerová
zkoušela v Jupiter clubu

Martina Sáblíková získala olympijské zlato
Dvaadvacetiletá rychlobruslařka 

z Vysočiny ovládla olympijský 
závod na tři kilometry a vybo-
jovala čtvrtou zlatou medaili ze 
zimních olympijských her v historii 
samostatné České republiky. Po 
hokejistech v Naganu 1998, akro-
batickém skokanovi Aleši Valentovi 
v Salt Lake City 2002 a běžkyni 
Kateřině Neumannové v Turíně 

2006 se počtvrté na svátku zimních 
sportů hrála česká hymna. Výkon 
Sáblíkové byl o půl vteřiny lepší, 
než před měsícem na mistrovství 
Evropy v norském Hamaru. Česká 
závodnice i kouč Petr Novák byli 
spokojeni oprávněně. Sáblíková 
dokonce pokořila rekord dráhy 
v Richmondu.

Zdroj: www.krú
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

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

Velké Meziříčí 
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

O štěstí a strádání
Začetl jsem se do knihy pamětí spisovatele Ivana Klímy, která nese 

název „Moje šílené století“. Zaujal mne následující odstavec: „Mnoho 
lidí v naší bohatší části světa trpívá pocitem, že jejich život postrádá 
vzrušující chvíle, hluboký zážitek štěstí, existenciální prožitek nějaké-
ho osvobození od všednodennosti, a to, co postrádají, se snaží nalézt 
pomocí drog či mystických praktik. Málokdy si uvědomují, že hluboký 
osvobozující prožitek štěstí je jen těžko dosažitelný bez stejně hlubokého 
prožitku strádání.“

Strádání se většinou bojíme, utíkáme před ním, je nám nepříjemné. 
Naše psychika nasazuje nejrůznější obranné mechanismy, abychom 
se strádání vyhnuli nebo ho potlačili. Raději se bavíme (někteří přímo 
adrenalinově), užíváme si a hodujeme, pokud můžeme; a pokud ne, tak 
často druhým jejich užívání si ve skrytu závidíme. Pan spisovatel upo-
zorňuje na souvislost mezi hloubkou prožívání strádání a štěstí. Něco 
podobného připomíná i postní doba, která podle církevního kalendáře 
právě dnes začíná. Postní doba je pozváním: Člověče, když se v něčem na 
čas dobrovolně uskromníš, něco si odřekneš, když své strádání přijmeš, 
tak můžeš něco velmi cenného objevit, zakusit a prožít. 

Po pozvání nakonec ještě pozvánka: Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické a Městská knihovna Velké Meziříčí pořádají ve čtvrtek 4. 
března v prostorách knihovny od 16.30 „Podvečer s Ivanem Klímou“. Na 
programu bude autorské čtení, beseda se čtenáři a autogramiáda.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Pořad bohoslužeb u sv. Mikuláše
Popeleční středa 17. 2.
 7.00 Mše sv. za Miroslava Jeřábka o. M. P.
 8.00 Mše sv. za rodiče Vaňkovy, syna a rodiče
 Kučerovy, celou přízeň a za duše v očistci o. M. P.
16.30 Mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Vladimíra a Anastázii Konečných o. L. Sz.
Čtvrtek 18. 2.
 7.00 Mše sv. za Svatavu Mezníkovou a rodiče o. M. P.
18.00 Mše sv. za rodiče Jaškovy, bratra Lubomíra
 a syna Petra o. L. Sz. 
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
Pátek 19. 2.
 8.00 Mše sv. za rodiče Pánkovy, Pazderovy, 
 příbuzné a za duše v očistci o. L. Sz
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za Františka Marka, rodiče 
 a sourozence o. L. Sz. 
Sobota 20. 2.
 7.00 Mše sv. za zemřelou Marii Šoukalovou, 
 rodiče Šoukalovy a rodiče Smejkalovy o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Marii Doležalovou, Antonína Špačka, 
 jeho rodiče a sourozence o. M. P.
1. neděle postní 21. 2.
 7.30 Mše sv. za zemřelé rodiče, všechny živé 
 a zemřelé z rodiny Zemanovy a Letmajerovy o. M. P.
 9.00 Mše sv. za zemřelého Františka Vávru. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za farníky o. L. Sz.
17.00 Křížová cesta
18.00 Mše sv. za manžela Jana Meluzína, syna Jana, 
 za rodiče a prarodiče. o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu je Popeleční středa. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní 

duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, 
kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit 

na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Popeleční 
středa je dnem přísného půstu. Mše sv. s posypáním 
hlav popelem budou v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00. V post-
ní době bude každý pátek v 15.00 společná modlitba 
Korunky k Božímu milosrdenství. Křížová cesta 
s kázáním o umučení a smrti Pána Ježíše a svátostným 
požehnáním bude v neděli v 17.00. Ve středu nebude 
náboženství na faře. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude 
teologická hodina věnovaná dějinám církve. V pátek 
od 14.00 do 16.30 adorace Nejsvětější svátosti. Od 

14.00 do 15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 19.30 
bude příprava na manželství. – 1. setkání. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře. 

Jak už jsme informovali v prosinci, je nutná rekonstrukce celé elektro-
instalace v kostele. Díky vaši fi nanční pomoci a pomoci některých fi rem 
ve Velkém Meziříčí se nám povedlo shromáždit takovou část prostředků, 
které dovolují tuto opravu začít 22. února. Současně prosím o pomoc pří 
stěhování některých věcí v kostele, a to v sobotu od 9 hodin. 

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 17. 2.: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice 
● 18. 2.: 17 hodin – mládež
● 21. 2.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, 16 hodin – 
   střední generace
● 23. 2.: 15 hodin – děti, 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
Pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (Velké Mezi-
říčí, U Světlé 24) – bližší informace: www.velke-mezirici.evangnet.cz

-pj-

V krátkém článku podepsaném 
pracovnicí Mětského úřadu Velké 
Meziříčí Veronikou Poulovou ne-
byla vyvrácena ani jedna z velmi 
vážných připomínek ke kácení 
lip, které bylo schváleno městskou 

radou. Vše, co otištěný článek obsa-
huje, je jen pouhé „mlžení“ vzniklé 
situace. Toto moje jednoznačné 
tvrzení v případě potřeby podrobně 
rozeberu a obhájím. 

Ing. Antonín Dvořák

Doplňující poznámka
ke kácení lip a reakci radnice

Doplňující informace
k mléčnému automatu

Vážení zákazníci mléčného automatu v Radnické ulici, dovolte mi, 
abych zde uvedla několik informací ohledně prodeje syrového mléka. Mlé-
ko je získáváno na naší farmě v Lavičkách, dojícím zařízením a okamžitě 
zchlazeno na 4–5 ºC v nerezovém chladicím tanku. Potom je převezené 
do chlazeného prostoru automatu ve Velkém Meziříčí. Neprodané mléko 
je nejdéle do 24 hodin odvezeno a zlikvidováno. Sanitace celého systému 
se provádí pravidelně každý den. (Vše se musí písemně zaznamenávat.)

Vzorky jsou odebírány vždy při svozu mlékárnou, další čtyři kontroly 
probíhají v měsíčním intervalu neohlášeně, další provádí KVS a další 
jsou zajišťovány naší farmou v akreditované laboratoři v Brně. Mléko 
obsahuje 3,7 – 4,5 % tuku. 

Rádi bychom zákazníkům nabídli provozní dobu nonstop, ale z důvodu 
bezpečnosti v Radnické ulici to zatím není možné, Na četné žádosti se sna-
žíme ponechávat automat v provozu alespoň před a po otevírací době.

A jak je to s převařováním? Jistě jsou zastánci pro i proti. Ve vyhlášce 
č. 289/2007 se praví „Syrové mléko před použitím převařit“. Bez tohoto 
viditelného upozornění nelze automat provozovat! My jsme mléko nikdy 
nepřevažovali a nepřevařujeme. Protože je dodáváme také do mlékárny, 
musí mít a má prvotřídní kvalitu. V opačném případě bychom o to oka-
mžitě pocítili na výkupní ceně a to si nemůžeme dovolit. Zákazník má 
právo volby, upozorněn byl. 

Více o mléku na http://www.tmleko.cz/omlece.html
Za farmu Jana Mikysková, Lavičky

Každý poučený investor ví, že 
nejlépe nakoupí na klesajícím trhu, 
když jsou ceny nejníže. Jenže kdy 
je ten správný okamžik, kdy se cena 
dotkne svého pomyslného dna? 
Nikdo nemáme křišťálovou kouli 
a jediná spolehlivá předpověď je 
až zpětná statistika! O dosažení 
cenového dna se všichni dozvíme, 
až ceny opět začnou stoupat. Pou-
čení pro investora? Kupujte, když 
ceny již klesly a než znovu začnou 
stoupat. V případě nemovitostí vi-
díme všude kolem sebe celou řadu 
tržních indikátorů o tom, že tento 
čas právě nastal. Náš tip: Kupujte 
nemovitost právě teď! Až si to uvě-
domí ostatní a zvýší se poptávka, 
bude již pozdě. S růstem poptávky 
porostou ceny. Každý úspěšný in-

Čas dobrých investic je zde:
kupte nemovitost právě teď

vestor je vždy o krok napřed proti 
ostatním. Ve skutečnosti jde proti 
trhu: Když ostatní prodávají, on 
nakupuje. Když se ostatní začnou 
rozhlížet po dobrých investicích, 
on už má nakoupeno. A když ostat-
ní zvýšenou poptávkou vyženou 
ceny nahoru, on se ziskem prodává, 
aby, až cenová bublina praskne, 
nakoupil levně o to víc. Snadné, 
že? Potíž bývá v našem strachu 
jít proti proudu. Vybočit je těžké. 
Ale nutné, chceme-li uspět. A to 
i s rizikem, že zabloudíme. Risk 
a zisk jsou rubem a lící téže mince. 
Ale riziko „bloudění“ můžeme 
minimalizovat, budeme-li se po 
„cestě“ orientovat podle „značek“, 
které ukazují směr. 

Ivana Dočkalová

Soutěž o Skutek roku 2009
Od 1. ledna do 28. února 2010 mohou nominovat jak osoby, tak i orga-

nizace jednotlivce i kolektivy, kteří svojí dobrovolnou aktivitou pomohli 
v těchto oblastech:

1. sociální oblast, 2. práce se zdravotně postiženými, 3. kultura a umění, 
4. životní prostředí, 5. volný čas dětí a mládeže, 6. oblast zdraví, 7. oblast 
poradenství, osvěty a vzdělávání, 8. propagace a realizace místní Agendy 
21, 9. společenská odpovědnost fi rem.

Vyhlašovatelem této soutěže je kraj Vysočina v rámci projektu Vysočina 
21. Základem je propagace a realizace Agendy 21 a udržitelného rozvoje 
v kraji Vysočina. 

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 
přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat 
jejich vlastní potřeby. Místní Agenda 21 je proces k zajištění dobré a udr-
žitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Zvláštní ka-
tegorií je společenská odpovědnost fi rem. Do ní je možné přihlásit fi rmu, 
která umožní svým zaměstnancům angažovat se ve veřejně prospěšných 
projektech neziskových organizací z Vysočiny nebo která realizuje jiný 
program zaměřený na společenskou odpovědnost. Mezi principy společen-
ské odpovědnosti patří například vytvoření a dodržování etického kodexu 
zaměstnanců, boj proti korupci, vyvážení pracovního a rodinného života 
zaměstnanců, rovnost příležitostí na pracovišti, ekologického chování 
a podobně. Soutěž je určena všem lidem, kteří nejsou lhostejní k prostředí, 
v němž žijí, přemýšlejí o budoucnosti a zapojují se do občanských a veřejně 
prospěšných aktivit v kraji Vysočina. 

Společným cílem soutěže je vzbudit zájem veřejnosti o dobrovolné 
aktivity v neziskovém a podnikatelském sektoru a zároveň poděkovat 
těm, kteří v této oblasti již něco vykonali. Každá aktivita, která bude 
nominována, může sloužit jako inspirace pro další.

Příslušné formuláře k nominaci na tuto soutěž je možné získat u ing. 
Josefa Švece, vedoucího správního odboru Městského úřadu ve Velkém 
Meziříčí. Upozorňujeme na krátkost termínu, neboť návrhy musí být 
zaslány nebo jinak doručeny do 28. února 2010 Zuzaně Krpálkové na 
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, PSČ 587 33.

PhDr. Arne Němec, 
předseda Komise pro zdravé město Velké Meziříčí

10 let jednotky SDH Velká Bíteš
Dne 16. 3. 2000 byla na MěÚ sestavena zásahová jednotka PO města 

Velké Bíteše. Na základě nového plošného pokrytí jednotkami požární 
ochrany je JSDH zařazena od roku 2000 dle vybavenosti a požárního 
nebezpečí v obci do kategorie JPO III. Od této doby byla městem speci-
fi kována pouze jSDH obce – JPO a sbor byl dle mínění některých členů 
odstrčen od ofi ciálního provádění zásahové činnosti. Sbor dále funguje na 
úrovni občanského sdružení. Město ze zákona musí mít zřízenou „zása-
hovou“ jednotku, a proto se obrátilo na členy SDH a uzavřelo s určeným 
počtem členů smlouvy o členství v jednotce. Ta se zúčastňovala zásahů 
v nejbližším okolí s dožívajícím technickým vybavením. Byli to morál-
ně a fyzicky dožilé požární automobily typu CAS 32 Tatra 148 (jedna 
vyřazená z AČR a druhá z HZS ČR) a DA 8 Avia 30 s PS 12. V tomto 
roce nastoupila nová generace mladých aktivních členů. V roce 2000 
a 2003 byly pořízeny vzduchové dýchací přístroje VDP Saturn S 5 – S 7. 
Stále častější opravy vyběhlé techniky byly značně fi nančně náročné, 
to také přinášelo nemalé problémy se zajištěním oprav, náhradních dílů 
apod. Životnost mobilní požární techniky u PO je 8 – 10 let. My jsme 
zachraňovali životy, zdraví a majetek spoluobčanů s technikou stáří 34 
let (r. v. 1976). Co se změnilo? Díky městskému úřadu, sponzorům a HZS 
ČR máme nový hasičský speciál CAS 20 MAN TGM 18.330 4×4 BB, 
přenosnou řetězovou motorovou pilu STIHL, plovoucí a kalové čerpadlo. 
Nejmodernější zásahový automobil snese porovnání pouze s vozidly 
profesionálních hasičů a mezi dobrovolnými hasiči je pouze několik 
málo sborů s tak kvalitní technikou. Na rozdíl od předešlých vozů má 
nová CAS 20 MAN rozšířené požární příslušenství pro technické zásahy 
(například dopravní nehody). Jednu Tatru jsme si nechali, na lesní požáry 
je to stroj k nezaplacení. Avii 30 nahradila novější Avie 31, přežitou PS 
12 lehčí a skladnější plovoucí čerpadlo. Dříve vyjížděli naši členové 
v modrákách, holinkách a ve vozidlech byly erární požárnické přilby 
PZ 11. Dnes má každý aktivní výjezdový hasič přidělené vlastní osobní 
profesionální ochranné prostředky – přilby MSA Galet F1, zásahové 
třívrstvé obleky FIREMAN V, zásahové boty GORE-TEX a pracovní 
stejnokroj PS II (ÚBO). Stávající dýchací technika byla doplněna na první 
výjezd o novou Dräger PA 90. Dále máme profesionální vybavení, které 
je mnoha SDH nedostupné – detektor výbušné koncentrace par a plynů, 
4 ks plynotěsných protichemických ochranných oděvů; 3 ks ochranných 
obleků proti žáru; hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas (souprava 
– střihací + rozpinací nástroj); elektrocentrála. Každý strojník, velitel, 
nositel dýchací techniky a pilař mají absolvovaný příslušný odborný kurz 
na Ústřední hasičské škole a účastní se pravidelného cyklického školení 
na Centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru územní 
odbor Žďár nad Sázavou, což dříve nebývalo pravidlem. Řidiči prochází 
pravidelným odborným školením a jednotka každoročním zdravotnickým 
výcvikem a její členové jsou držiteli příslušného certifi kátu. Provádí se 
výcvik a školení, vč. protiplynového polygonu. Každý člen jednotky je 
pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Na údržbu techniky jsme od MěÚ 
obdrželi vysokotlaký čistič/vapka. Jednotka SDH Velká Bíteš je od roku 
2008 „jednotkou předurčenou k ochraně obyvatelstva“ a pro pomoc při 
případné havárii elektrárny Dukovany, k pomoci při kritické situaci na 
dálnici, např. poskytování základní materiální pomoci lidem ve velkých 
kolonách. Při mimořádných událostech máme poskytovat humanitární 
pomoc. Dále je jednotka od 1. 4. 2009 předurčena k technické pomoci při 
dopravních nehodách. Myslím, že je vidět, co se díky pochopení změnilo 
k dobrému. Je nutné se smířit s novým směřováním úsilí v PO, kdy požárů 
ubývá a přibývá technických zásahů. Dříve jsme na technické pomoci 
nebyli voláni, nyní tvoří 50 % naší zásahové činnosti a její podíl se bude 
zvyšovat. Je nutné na tuto skutečnost pružně reagovat. Nyní již členové 
SDH uznali opodstatněnost jednotky a její přínos pro město i Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska. Nejde o dvě organizace. Jednotka je pevnou 
součástí SDH a tvoří ji aktivní hasiči sboru. Stali jsme se nejvytíženější 
JPO III v okrese Žďár nad Sázavou. Od roku 2003 jsme uchránili hodnoty 
nejméně 27.791.820 Kč. V hasebním obvodu máme 6 485 obyvatel, kteří 
se na nás mohou 100% spolehnout. „Jsme tu pořád, ale doufáme, že nás 
nebudete potřebovat.“

Počet zásahů jednotky SDH podle typu události:
 Rok Požáry Dopravní Plané Ostatní Zásahy
  nehody poplachy zásahy celkem
2000 9 0 0 1 10
2001 6 0 0 1 7
2002 11 0 0 4 15
2003 21 0 0 0 21
2004 6 1 0 0 7
2005 5 0 0 1 6
2006 6 0 1 2 9
2007 5 0 1 1 7
2008 11 1 3 4 19
2009 6 6 2 2 47

„Vám dán je úkol vznešený, své město chránit rodné, kéž město má 
z vás vždycky jen své syny bodné, hodné.“ Citát z r. 1872

David Dvořáček, 
velitel družstva – zástupce velitele jednotky SDH Velká Bíteš



■ Lesní pozemek 0,33 ha s mla-
dými smrčky, 11 km od Velkého 
Meziříčí. Tel.: 732 514 345.
■ Kvalitní louku na konci obce 
Bory, 1,5 ha. Tel.: 732 514 345.
■ Litinové radiátory 160 článků 
(starší). Kotel na drtiny a dřevo do 
dílny, zn. levně. Tel.: 776 268 295.
■ Pneumatiky 7,50-20 A 9 – 20 
(i s disky). Cena dohodou. Tel.: 
739 094 327.
■ Pásovou pilu, průměr kol 80 cm, 
dýhu různé pruhy, truhlářské poky 
6 ks. Tel.: 608 944 219
Koupím
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Vřeteno pohonu do robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Čisté pštrosí vejce (i vyfouknu-
té). Tel.: 728 723 642.
■ Koupím vše, co se týká palič-
kování (paličky, podvinky…). Tel.: 
739 672 508.
■ Koupím les, platba hotově. Tel. 
739 641 944.
Nemovitosti

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

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

■ Koupím rodinný domek k re-
konstrukci ve Velkém Meziříčí. 
Možná výměna za byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí se vzájemným 
doplatkem. Tel.: 774 619 699.

■ Koupíme rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Spěchá. Tel.: 606 662 872.

■ Prodám byt 3+1 v OV na ul. Poš-
tovní ve VM. Tel.: 604 315 659.
■ Prodám podsklepený RD ve V. 
Meziříčí po kompl. rekonstrukci. 
Přízemí: velká kuchyň s jídelnou, 
1 pokoj, koupelna. 1 podlaží – velká 
hala, 2 dětské pokoje, malá koupel-
na. Předzahrádka, studna, dvůr. RK 
nevolat! Tel.: 603 184 919.

(Pokr. str. 6.)
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PRO DÁM • KOUPÍM • VYMÌNÍM

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

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

Nebojte se zavolat,
solidní jednání.

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

Prodej RD Křižanov

Samostatně stojící podsklepený RD 
5+1 s garáží, zahradou a zahradním 
domkem. Dům ve velmi dobrém stavu.
Tel.: 777 824 822, www.rkfi nreal.cz

Mgr. Ilona Dobrovolná
obchodní právo rodinné právo trestní právo
občanské právo pracovní právo zdravotnické právo

Náměstí 79/3 (Obecník), Velké Meziříčí
www.dobrovolna.cz

tel.: 776 576 624

vás srdečně zve
ve dnech 18.–20. 2. 2010 na

Velký výběr zvěřiny: srnec, jelen, daněk,
bažant, divoká kachna, černá zvěř
Rezervace na tel. 566 524 333

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

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety

www.rolux.cz
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy – 
agendy registru vozidel (technik)
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 
a zařazením do 9. platové 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, 
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:

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

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

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

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

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 23. února 2010 
do 12 hodin na adrese:

Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy
budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Zubní pohotovost
20. 2. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou,
 tel.: 566 628 712
21. 2. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 130, tel.: 566 536 712

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

5 krásných štěňátek kříženců, 
půlročního zlatého retrievra 
a fenku českého fouska, stáří jeden a půl roku. 
Tel.: 723 778 248.

JUDr. Edita Pařízková,
advokát a insolvenční správce

tel.: 604 871 900
e-mail: advokat@tilia-merin.cz
Kontakt: Náměstí 16, Měřín

Zajišťuje:
● upomínky dlužníkům 
● vyhotovení insolvenčních 

návrhů 
● podání přihlášek pohledávek 

do konkurzního řízení 
● sledování prohlášení konkurzu 

na vaše dlužníky 

Řeší:
● konkurzy 
● osobní bankroty (oddlužení)

Volejte tel.: 604 133 836.

* Prodej, montáž a servis chladící 
a klimatizační techniky

* Plnění autoklimatizací
* PRODEJ DOMÁCÍCH

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

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

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
dne 17., 18. a 22. 2. od 7.30 do 15.20 hodin ve VM, ul. Nová;
dne 24. 2. od 7.30 do 15.20 hodin ve VM, ul. Karlov po křiž. s ul. K Buči, 
Nová, K Buči, Na Spravedlnosti, Příční, Křižní, Slepá.                 -e.on-

Tel.: 732 302 618

Tel.: 736 240 214.

Prodejna Quelle, Novosady 21,
Velké Meziříčí

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

Prodám
■ Motorovou pilu MS 390 Stihl, 
výkon 3,6 kW, dětské lyžařské 
přilby Uvex, starší dámské horské 
kolo. Tel.: 736 240 216.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Mobil Samsung X660 (T-Mobi-
le), plně funkční. Cena 700 Kč. Tel.: 
737 870 564.
■ Dřevo – bříza, vhodné do krbu, 
700 Kč/prm. Tel.: 737 748 776.
■ Plně funkční fukar na seno to-
vární výroby, značka Neuro, motor 
7,5 kW, průměr roury 50 cm, délka 
12 m s kolenem a koncovkou. Stroj 
umístěn v suchu. Cena dohodou. 
Tel. po 16. hodině 602 837 411.
■ Kola na Ford Escort, zimní 
vzorek 7 mm, vyvážené, cena za 
4 ks 1.000 Kč. Tel.: 734 440 270.
■ Prodám selata. Ivana Uhlířová, 
Pikárec 16. Tel.: 603 997 770.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.
■ Elektrický sporák zn. Gorenje, 
1 rok záruka, PC 1.400 Kč, nyní 
9.000 Kč. Tel.: 737 141 612.
■ Na Fiat Tipo letní pneu, 165/65 
14R, 5 ks, na discích, všechny za 
2.000 Kč. Autobaterii 12 V, 55 Ah, 
stáří 3 měsíce, 1.000 Kč. Tel. po 
17. hodině 737 559 156.
■ Sadu 4 ks nových letních pneu-
matik Matador Elite 2 195/65 R15 
(91V). Pneumatiky jsou nepoužité, 
cena za sadu 4.000 Kč. Doležal, 
Křižanov, tel.: 605 757 363.
■ Dopisní známky, 30 a více 
let staré. Cena dohodou. Tel.: 
777 636 145.

22 m2 + soc. na náměstí 
ve Velkém Meziříčí.

Tel.: 723 565 274.

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

e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

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

VÝUKA JAZYKŮ



■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. dubna 
2010. Tel.: 604 375 645.
■ Pronajmu cihlový byt 2+1 ve 
VM v klidné části, 5 min. chůze 
od centra. Byt je vybavený a volný 
ihned. Tel.: 605 515 657.
■ Pronajmu nový 1+kk, 55 m2, 
od 1. 3. ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 411 587.
Různé
■  Na uč í m  n ěm č i n u .  Te l . : 
737 439 784.

■ Nabízím soukromé hodiny 
německého jazyka (i kon-
verzace) pro všechny úrov-
ně jazykové znalosti. Tel.: 
724 864 441.

■ Je mi 48 let, hledám paní k ob-
časným schůzkám. Okolí VM. Tel.: 
724 857 666 – pouze SMS.
■ Hledám zedníka: Bory (– oko-
lí). Tel.: 732 514 345.
■ Hledám brigádu na přivýdělek 
k zaměstnání. Sháním místo na vý-
pomoc do kuchyně. Nástup možný 
ihned. Tel.: 608 754 140.
Daruji

■ Daruji do dobrých rukou 
štěňata kříženců – matka 
kř íženec střední velikosti, 
otec labrador, s očkovacím 
průkazem, odčervená, očko-
vaná, 2 fenečky a 2 pejsky, 
odběr koncem února. Tel.: 
732 683 734.
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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

Dana A. Cejnková
a kulturní středisko Batyskaf,
Náměstí Republiky 11,
Žďár nad Sázavou
vás srdečně zve na
výstavu olejů a pastelů s názvem

která se koná
od 15. 2. do 19. 3. 2010.
Více na www.batyskaf.net

(Pokračování ze strany 5.)
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteši v 1. NP zrekonstruovaného 
bytového domu v ulici U Stadionu. 
Tel.: 774 836 208.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC spo-
lečné. Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 – 2 osoby. Tel.: 
737 840 914.
■ Pronajmu byt 2+1 Velká Bíteš, 
zařízený, ihned. 2.000 Kč + inkaso. 
Tel.: 739 349 830.
■ Pronajmu byt 3+1 v domě 
s okrasnou zahradou na Družstevní 
ulici č. 1347 ve Velkém Meziříčí, 
možnost i s garáží. V domě je možné 
využít prostory pro relaxaci (např. 
saunu). Dům je v klidném prostředí 
cca 5 min. od centra, v blízkosti je 
také školka, obchod, restaurace. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Dlouhodobě pronajmu řado-
vou garáž na Družstevní ulici. 
Elektřina 220 V. Volná ihned. Cena 
dohodou. Tel.: 777 865 385.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Pronajmu byt 3+kk v klidné čás-
ti centra města VM. Nově zrekon-
struovaný a zařízený, garáž, sklep 
2×, prádelna, zahrádka s poseze-
ním. Kontakt: pstupka@seznam.cz, 
tel.: 608 889 888.
■ Pronajmu byt 3+1, březen 2010. 
Tel.: 608 882 252.
■ Pronajmu garáž na ulici Bezru-
čova (zájemci prosím volat ve večer-
ních hodinách). Prodám dětské jízd-
ní kolo (dítě od pěti let). Cena doho-
dou. Tel.: 605 777 627, 732 282 550.
■ Hledám spolubydlící do zaříze-
ného bytu 2+1. Tel.: 732 725 902.
■ Pronajmu byt 2+1 v RD ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 566 521 545.

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

uměleckoprůmyslové školy, oboru keramika

Seznámení se s různými technikami modelování a výrobou dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. 

Od čtvrtka 18. 2. do začátku června 2010 (vždy ve čtvrtek).
Bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel. 

566 782 005, 566 782 004, 566 782 006.

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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
a Městská knihovna Velké Meziříčí

pořádají
ve čtvrtek 4. března v 16.30 hodin

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

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

Vážení spoluobčané,
pomozte nám prosím zjistit, jak jste spokojeni se zajiš-
těním bezpečnosti v našem městě.
Děkujeme!

1. Víte, že některá místa ve Velkém Meziříčí jsou monitorována 
kamerami?□ Ano (postupte prosím na otázku č. 2)□ Ne (postupte prosím na otázku č. 3)

2. Cítíte se na těchto místech bezpečněji?□ Ano□ Ne□ Nevím
3. Podporujete záměr města rozšířit MKDS (městský kamerový 

dohlížecí systém) a vybudovat další kamerový bod/body?□ Ano□ Ne□ Nevím
4. Která místa/ulice by podle vás měla být monitorována?

doplňte:

5. Stal/a jste se vy nebo členové vaší domácnosti v posledních 
dvou letech obětí nějakého trestného činu (nebo pokusu 
o trestný čin) na území Velkého Meziříčí?□ Ano□ Ne□ Nevím

6. Má přítomnost hlídek městské policie vliv na vyšší bezpečnost 
ve Velkém Meziříčí?□ Ano□ Ne□ Nevím

7. Cítíte se v našem městě bezpečně?□ Ano□ Ne□ Nevím
Termín odevzdání dotazníku je 28. února 2010. Anketní lístek prosím 
vystřihněte a odevzdejte v jednom z následujících sběrných míst: 
Městské informační centrum nebo podatelna Městského úřadu VM. 
Hlasovat můžete i na webových stránkách města www.mestovm.cz. 
Po vyhodnocení budou výsledky zveřejněny ve Velkomeziříčsku a na 
webových stránkách města. Děkujeme všem za zájem.         -MěÚ-

Těšíme se na autorské čtení, besedu a autogramiádu.
Setkání s prozaikem, dramatikem a publicistou
proběhne v městské knihovně Velké Meziříčí.

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

a nezbedných kočkách.

Využijte sběren inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí mají možnost podávat inzerci v Infor-

mačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši, tel. 
566 532 025, 566 532 342; e-mail: ic@vbites.cz. Pro inzerenty z Měřína 
je sběrna inzerce v papírnictví na měřínském náměstí. Pro Křižanovské 
je sběrna inzerce v novinovém stánku na Benešově náměstí v Křižanově, 
u autobusové zastávky. V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smíše-
ného zboží u Jaroslavy Böhmové.                                                 -red-

Hasiči Dolní Heřmanice vás zvou na

Zveme vás naZveme vás na

do kavárny v pasáži IMCA – CAFE TIMEdo kavárny v pasáži IMCA – CAFE TIME
Výstava potrvá do 28. 2. 2010.Výstava potrvá do 28. 2. 2010.

Sobota 20. 2. 2010 od 9 hodin
Masopustní průvod obcemi Oslava a Dolní Heřmanice
Závěrečné pohoštění pro každého účastníka průvodu
Od 20 hodin masopustní veselí s hudbou v hostinci

…masky, koblížky a slivovice… ano, tradiční Masopust Heřmanice

Předplatné týdeníku Velkomeziříčsko
Pro příznivce počítačů je k dispozici inter-
netová verze novin ve formátu pdf, kterou 
si můžete objednat v redakci týdeníku za 
6 Kč za kus.

Tištěný formát obdržíte v předplatném s de-
setiprocentní slevou za 10,80 Kč.

Bližší informace obdržíte v redakci tý-
deníku Velkomezi ř íčsko na telefonu 
566 782 009 nebo na naší e-mailové adrese 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.



Středa 17. v 19.30 hodin
HOLKA Z MĚSTA
Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami. Miluje 
své boty, miluje svá auta a  miluje kariérní postup. Když dostane nabídku 
na jeden krátkodobý úkol – neznámo kde – aby restrukturovala výrobní 
továrnu, skočí po této možnosti s vědomím, že má jasné povýšení na 
dosah ruky. Co však začíná jako jednoduchá práce se brzy stává zku-
šeností, která jí zcela změní život. Lucy postupně odhaluje hlubší smysl 
svého života a co víc, také muže svých snů. Režie J. Elmer. V hlavní roli 
R. Zellweger. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 97 minut
Pátek 19. v 19.30 hodin
ŽENY MÉHO MUŽE
Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého muže jsou spojeny s osudem 
mediálně úspěšného manželského páru. Film je výpovědí o životě ve stře-
doevropské metropoli, z které se v důsledku unáhleného životního stylu 
vytrácí lidskost a duchovní hodnoty. Manželství Very a Daniela je již delší 
dobu na mrtvém bodě, Vera je jako herečka na konci kariéry a Daniel se 
raději baví s mladšími děvčaty než s vlastní manželkou. Do jejich rodiny 
navíc vstupuje mladá Makedóňanka Liana, v níž Vera nachází část svého 
já. Paralelně s Verou a Danielem si místo v životě hledá ošetřovatelka Eva 
a designer Martin. V hlavní roli Z. Studénková, M. Stropnický, V. Dlouhý. 
Drama ČR, SR, Maďarska. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 85 minut
Středa 24. v 19.30 hodin
FAME – CESTA ZA SLÁVOU
Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného 
života. Tito nadaní teenageři cvičili a připravovali se celé dětství, aby 
dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších. V neuvěřitelně soutěživé 
atmosféře bude však jejich vášeň podrobena té nejtěžší zkoušce. Snem 
každého studenta je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout. Tréninkový 
program však komplikují domácí úkoly a zkoušky, a tak se brzy projeví, 
kdo má nejen talent, ale i disciplínu a píli potřebnou pro celkový úspěch.
Režie K. Tancharoen. Hudební fi lm USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný
Vstupné: 64, 66 Kč 107 minut
Čtvrtek 25. v 19 hodin
Filmový klub
VICKY CHRISTINA BARCELONA
Do „španělského New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé 
Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky, která má 
před svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina. Potkávají spontánního 
malíře. Ten neodolatelně začne obě dívky svádět. Woodyho trojúhelník 
ale brzy doplní malířova bývalá přítelkyně. Srážka tak temperamentních 
charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobro-
družstvím… a záleží pouze na optice diváka, zda spatří pod povrchem 
fi lmu romantickou rumbu, ležérní slowfox nebo vášnivě-dramatické paso 
doble. Režie Woody Allen. Hrají R. Hall, J. Bardem, P. Cruz. Film USA, 
Španělska. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 96 minut
Pátek 26., sobota 27. v 19.30 hodin
SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana 
Doyla „Sherlock Holmes“ přináší Holmesov a jeho věrnému partnerovi 
Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti 
jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí 
při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi. 
Režie G. Ritchie. V hlavní roli R. Downey Jr., J. Law, M. Strong, I. Adler. 
Romantický, dobrodružný, akční fi lm USA, Velké Británie, Austrálie. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 128 minut

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

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

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

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

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

◄ Foto: www.osobnosti.cz

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

Komické drama pěti žen 
(z nichž dvě hrají muži), 
kterým tragicky pozname-
nal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Da-
niela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská, Michal Bum-
bálek/Pavel Zatloukal, To-
máš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
► Foto: 
www.divadlomalehry.cz

Divadlo je bordel a náš 
úkol je vyhovovat obe-
censtvu. Poskytovat 
mu vzrušení a senzace, 
za které jsou lidi ochot-
ni zaplatit u kasy… 
Vím, co je to divadlo. 
Fabrika na vzrušení 
– takto vidí milované 
divadlo protřelý inspi-
cient Oskar.
Hrají: Jitka Čvanča-
rová, Ladislav Mrk-
vička/Vladimír Kra-

tina, David Matásek, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

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

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB ÚNOR 

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Jak voda tiše pomalu plyne, 
tak zrovna pomalu utíká čas,
 když na dveře klepe 75 let. 
Tak jsme přišli popřát vše nejlepší 
a Božího požehnání Tobě, 
co si tak můžeš přát, 
lásku dát pro tu svoji velkou rodinu. 
Dne 21. února oslaví své krásné 
75. narozeniny pan 
Jan Pisk 
z Frankova Zhořce č. 4. 

Přejí přátelé a známí.

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání, 
v srdci bude stále bolest 
a tiché vzpomínání. 
Dne 13. 2. 2010 jsme vzpomněli 
4. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše maminka a babička, paní 
Jarmila Ochranová 
z Měřína. Stále vzpomínáme. 

Děti s rodinami

Dne 18. února 2010 by oslavil 
80. narozeniny náš milý manžel, ta-
tínek, dědeček a pradědeček, pan 
Josef Ambrož 
z Vídně.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a rodina Havelkova.

Tolik jsi nás miloval, 
pro nás jsi žil. 
Tvé srdce raněné nemělo sil. 
Jen slzy a svíčky, 
co na hrob Ti můžeme dát, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat. 
Dne 21. února 2010 uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan 
František Marek 
z Velkého Meziříčí. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka děti s rodinami. 

Dne 22. 2. 2010 uplyne 20 let, kdy 
nás náhle opustil náš milovaný 
tatínek, manžel a tchán, pan
Josef Mička 
z Bochovic. 

S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

TJ Dětské středisko Březejc, o. s., děkuje sponzorům Národního turnaje 
1. ligy 1. kola OZP cupu v boccie, jmenovitě Městu Velké Meziříčí, 
Motelu Jestřábec a Dětskému středisku Březejc. Dále děkujeme Střední 
škole řemesel a služeb Velké Meziříčí za ochotu a vstřícnost, paní Aleně 
Pyszakové z Rudy a panu Josefu Kolhamrovi z Velkého Meziříčí za pomoc 
při konání turnaje. Naším mediálním partnerem byl týdeník Velkomezi-
říčsko, kterému patří dík také. 

Monika Zachová, místopředsedkyně TJ DS Březejc

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

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

s názvem

Jupiter club, s. r. o., uvede 

v pátek 19. března 2010 v 19.30 hodin
na velkém sále JC.

Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej na tel. čísle 
566 782 004, 566 782 001
nebo na programovém oddělení JC.
Vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději do 7. března,
jinak budou dány  do volného prodeje.

AKCE JUPITER CLUBU

Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Foto: www.divadlomalehry.cz

JOHN GODBER – překlad Marie Procházková
„To byla ale noc! je jednou z nejlepších Godberových her,
na repertoáru Hull Track Theatre.“ Yorkshire Post
Jedna z posledních komedií autora Vyhazovačů, Barmanek 
(hraje divadlo Radka Brzobohatého) a mnohých dalších. Je to 
noc s Northern Soulem a s ďábelskými malíři pokojů, na niž 
nelze zapomenout! Richard Jackson je středního věku, patří ke střední třídě 
a je zdánlivě spokojen se svým životním osudem… Ale všechno se změní, 
když se v Richardově domě objeví malíři pokojů. Dva malíři pokojů jsou 
malá rodinná fi rma Dannyho a Lea Hardyových, dvou skalních, živočiš-
ných fl ámů, oddaných Northern Soulu. A tak jedné noci, kdy Richardova 
rodina je pryč, se jeho plány na klidnou noc v čínském bistru s lahví vína 
rychle vypaří po náhodném setkání s Dannym, Leem a jejich manželkami.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 3. března 2010 od 19 hodin 
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Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE,
  KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX,
  host večera Jakub Smolík
Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně 
doplňován. Změna vyhrazena!

V sobotu 20. února 2010 od 20 hodin
v sále hasičské zbrojnice Velké Meziříčí,
hraje TOTO BAND,
vstupné 100 Kč včetně místenky, bohatá tombola.
Předprodej – Elektro Raus,
Radnická ulice Velké Meziříčí
www//hazenavm.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., 
klub Velké Meziříčí vás zve na

se skupinou DRING
27. února 2010 od 20 hodin do KD Uhřínov.

Bohatá tombola a doprovodný program. Barmanská šou.
Rezervace místenek: 566 520 456, 777 819 707.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně vás zveme na

s dechovou hudbou Stříbrňanka
v sobotu 20. 2. 2010 ve 20 hodin v KD Pavlov.

Bohatá tombola, zabijačkové speciality.
Rezervace míst – 603 217 959.

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá od března do května 
(termín bude upřesněn)

pro začátečnice,

Chcete vidět, jak si my děti z MŠ „Čtyřlístek“ z Čechovy ulice dovedeme 
hrát s paní Zimou?
Tak se přijďte podí-
vat na výstavu na-
šeho tvoření, která 
je završením zim-
ního projektu „Ra-
dovánky se Sně-
hovou královnou“.
Výstava bude slav-
nostně zahájena 
v pátek 19. 2. 2010 
v 10 hodin ve ves-
tibulu MěÚ.
Srdečně vás zveme 
– MŠ „Čtyřlístek“

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
vás zvou na

Vystoupení kouzelníka Harryho – přebarvování šátků a peří, kouzla 
s kartami a dalšími předměty, mizení kostela, „hořící hlava“ a mnoho 

dalších kouzel.
Soutěže a hry pro všechny děti, diskotéka.

Občerstvení zajištěno. Prodej popcornu, balónků.

Neděle 28. února 2010,
velký sál Jupiter clubu, začátek v 15 hodin.

Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 45 Kč.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá

Pátek 26. února 2010 od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas neodvál“).
Rezervace vstupenek na progr. oddělení JC
nebo tel. 566 782 004, 566 782 005.

Dětské středisko Březejc, Základní škola a Střední škola Březejc a Jupiter 
club, s. r. o. vás srdečně zvou na

Hudba: F-Box
Program: host večera Jakub Smolík
 country tančí děti z TJ DS Březejc a skupina Kosatky
 bohatá tombola, dražba výrobků
Pátek 5. března, sál JC ve 20 hodin
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC, 566 782 004-5

Pionýrská skupina Kamarád
nabízí dětem od 2. tříd základ-
ních škol, se zájmem o turistiku, 
táboření, sporty a výpravami

za dobrodružstvím,

volná místa
v naší nové družince 
ve Velkém Meziříčí.

Schůzky družinky se konají 
každé úterý od 15 do 16.30 
hodin v budově Střediska 
Ostrůvek, Ostrůvek 288/2, 

Velké Meziříčí.

Informace o naší činnosti,
fotografi e a vše o nás 
naleznete na adrese: 
www.lovetin.tym.cz

Foto: Jana Dušková

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 21. března 2010 v 19 hodin

Vstupné: 350 a 330 Kč
Předprodej vstupenek 24. února od 
15.00 na programovém oddělení 
Jupiter clubu
(Prodloužená otevírací doba do 
18 hodin)

Vstupenky nelze telefonicky rezer-
vovat! Pouze přímý prodej! Maxi-
mální počet vstupenek na osobu 6 
ks! Koncert není vhodný pro děti 
do 12 let.

Změna programu vyhrazena!

I n f o r m a c e  n a  t e l .  č í s l e 
566 782 001.

-zh-

Jupiter club, s. r. o. uvede

Sobota 20 2 STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE
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HANDICAP SPORT CLUB

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

HÁZENÁ MLÁDEŽ

Starší žáci porazili Horní Benešov, 
mladším žákům se soupeř nedo-
stavil.

Mladší žáci:
HHK VM – HC Šternberk 5:0 
kontumačně

Starší žáci:
HHK VM – HC Horní Benešov 
5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Branky: 2 Tlapák, Kučera, Ště-
pánek, Kejda. Asistence: Sladký, 
Kejda. Sestava HHK: Vitešník – 
Kučera, Kampas F., Sladký, Smažil, 
Novotný, Tlapák, Štěpánek, Kejda – 
Krejčová, Smejkal, Jašek – Kampas 
M., Bernat, Kampas J.

Program na tento týden:
Středa 17. 2. 2010: HC Znojemští 
orli – HHK mladší žáci, utkání začí-
ná v 15 hodin (ZS Moravské Budě-
jovice); HC Znojemští orli – HHK 
starší žáci, utkání začíná v 17 hodin 
(ZS Moravské Budějovice)
Neděle 21. 2. 2010: HK Kroměříž 
– HHK mladší žáci, utkání začíná 
v 10 hodin (ZS Kroměříž); HC Čes-

ký Těšín – HHK starší žáci, utkání 
začíná ve 12 hodin (ZS Kroměříž)

-hhk-
Jar n í prázdniny si  hokejis té 
3. a 4. tříd krátili zápasem se Žďá-
rem nad Sázavou.

Třetí třída A tým
Žďár n. Sáz. – HHK VM 8:7
Sestava: Štulpa – Bíbr, Pacal, Pitřík, 
Pražák, Juda, Báňa. Branky: 4× 
Juda, 2× Bíbr, Báňa

Třetí třída B tým
Žďár n. Sáz. – HHK VM 4:6
Sestava: Pestr – Krůza, Mynář, 
Stupka, Šandera, Havliš, Tlapá-
ková. Branky: 3× Tlapáková, 2× 
Šandera, Krůza

Čtvrtá třída
Žďár n. Sáz. – HHK VM 4:6 (0:3, 
1:2, 3:1)
Sestava: Svoboda – Úlovec, Zeisel, 
Dundálek, Pacalová, Juda, Budín, 
Báňa, Nevěčný, Karásek, Nováček. 
Branky: 2× Juda, Úlovec, Zeisel, 
Karásek, Nováček

-pj-

ST Velké Meziříčí – Sokol Jaro-
měřice n. R. 10:5
Body: Klíma Petr 4/4, Klíma Tomáš 
2/2, Říkovský Aleš 2/3, Kampas 
Jan 2/4
Dopolední zápas byl od začátku 
v režii domácích. Nutnost získat 
všechny body nám nohy nesvázala, 
ba naopak nás „nabudila“ k přesvěd-
čivému výkonu a tím pádem k jasné 
výhře. Pochválit nelze jednotlivce, 
ale celé družstvo. Na výhře se svým 
výkonem podepsali všichni hráči 
stejnou měrou, 3 body tak zůstaly 
spravedlivě ve Velkém Meziříčí.
ST Velké Meziříčí – Sokol Jem-
nice 10:5
Body: Říkovský Aleš 4/4, Bazala Jan 
3/3, Klíma Petr 3/4, Kampas Jan 1/3
Odpolední zápas s Jemnicí byl 
úplně jiný. Hosté posílení dopolední 
výhrou v Novém Městě nám nedali 
vůbec nic zadarmo. Za hrozivého 
stavu 0:3 se nám nehrálo vůbec 
dobře. Postupem času se přeci je-
nom miska vah převažovala na naši 
stranu. Šňůrou zápasů jsme skóre 
otočili a s přehledem kontrolovali 
sled zápasů až do konce utkání. 
Neporaženi v zápase byli Říkovský 

s Bazalou. Další 3 body tak zůstaly 
v „Mezu“ a cíl postupu o třídu výše 
se nám zase o krůček přiblížil.
Jen tak dále Medřičáci! Děkujeme 
fandům za podporu.
Velké Meziříčí B – Ostrov n. 
Osl. 8:10
Body: Šoukal Slavomír 3,5, Buk 
Martin 2,5, Klíma Tomáš 2, Zelený 
David 0
Velké Meziříčí C – Poděšín 11:7
Body: Kampas Jan 4, Koř ínek 
Stanislav 3,5, Bártík Libor 3,5, 
Pokorný Martin 0
Nížkov – Velké Meziříčí B 9:9
Body: Klíma Tomáš 3,5, Šoukal 
Slavomír 3, Kampas Jan 2,5, Dvo-
řák František 0
Polnička B – Velké Meziříčí C 17:1
Body: Zelený David 1, Zelený 
Tomáš 0, Prachař Vít 0, Prachař 
Václav 0                                    -tk-

Krajský přebor III. třídy
Sokol Kámen A – SK Sokol Lhot-
ky A 10:5
Sestava Lhotky: Doubek 1,5, Ko-
nečný 1,5, Lavický 1, Nevrtal Z. 1
TJ Jiskra Havlíčků Brod C – SK 
Sokol Lhotky A 5:10
Sestava Lhotky: Doubek 2,5, Ko-
nečný 3,5, Lavický 1, Nevrtal Z. 1

V sobotu 6. února se v Kamenné 
na Třebíčsku uskutečnil druhý 
ročník závodu na bežkách pod 
názvem O zmrzlého Kameňáka. 
Na start závodu se dostavilo na 
čtyři desítky vyznavačů bílé stopy, 
převážně z kategorie dospělých. 
U mládeže a dětí tento sport není 
příliš oblíbený, a proto jsme jich na 
startu moc neviděli. Pořadatelé pro 
ně připravili skútrem protažené dva 

okruhy o délce 500 m a 3 km. Dobrá 
nálada účastníků nebyla narušena 
ani mírnou oblevou, která způso-
bila podkluzování lyží téměř všem. 
Přesto se každý statečně pral s ná-
strahami tratě. Hlavní závod žen 
na 6 km vyhrála Jitka Trojánková 
z Velkého Meziříčí a mezi muži na 
trati 12 km zvítězil Jaroslav Bednář 
z Hodova.

Text a foto: -mp-

TJ Chmelná B – SK Sokol Lhot-
ky A 10:5
Sestava Lhotky: Chylík, Konečný 
2,5, Lavický 1,5, Nevrtal Z. 1
Sokol Černovice A – SK Sokol 
Lhotky A 2:10
Sestava Lhotky: Chylík 1,5, Koneč-
ný 3,5, Lavický 3,5, Nevrtal Z. 1,5

Okresní přebor IV. třídy
TJ Poděšín C – SK Sokol Lhot-
ky C 9:9
Sestava Lhotky: Dufek 3,5, Krčál 
1, Nevrtal T. 4,5

Okresní soutěž
TJ Spartak Velká Bíteš D – SK 
Sokol Lhotky D 16:2            -ach-

Turnaj v Dobré Vodě
Kategorie do 12 let

1. Švoma Stanislav Žďár n. S.
2. Kobylka Lukáš Velké Meziříčí
3. Drápela Vojtěch Dobrá Voda
4. Dufková Šárka Bory
5. Macoun Filip Velké Meziříčí
6. Pekárková Anna Vídeň
7. Dvořáková Eliška Dobrá Voda
8. Sklenář Dominik Křižanov
9. Schejbal David Oslavice

Kategorie do 14 let
1. Minařík Jakub Velké Meziříčí
2. Kotačková Kristýna Bory
3. Sklenář Marek Křižanov

4. Pekárková Marie Vídeň
5. Dufková Kateřina Bory
6. Šoukalová Veronika Vídeň
7. Žejšek Marek Dobrá Voda
8. Dvořák Vojtěch Dobrá Voda
9. Žejšková Petra Dobrá Voda

Kategorie muži, ženy
 1. Klusáček Patrik Oslavice
 2. Vodák Petr Velké Meziříčí
 3. Šoukal Miloš Vídeň
 4. Švoma Stanislav Žďár n. S.
 5. Barbec Jaroslav Nový Telečkov
 6. Pokorný Petr Zadní Zhořec
 7. Doležal Jaroslav Bochovice
 8. Drápela Jakub Dobrá Voda
 9. Schabský Luboš Velké Meziříčí
10. Hnízdil Pavel Bochovice
11. Vosáhlo Aleš Brno
12. Caha Martin Velké Meziříčí
13. Trojan Tomáš Bochovice
14. Kratochvíl Josef V. Meziříčí
15. Jura Dominik Bochovice
16. Kubiš Jan Dobrá Voda
17. Pekárek Stanislav Vídeň
18. Hladík Tomáš Dobrá Voda
19. Procházka Lubomír Dobrá Voda
20. Vítek Miroslav Dobrá Voda
21. Kadlec Michal Dobrá Voda
22. Toman Jiljí Dobrá Voda
23. Hladíková Lenka Dobrá Voda
24. Špaček Miroslav Dobrá Voda

-mš-

Ve dnech 5.–7. února se na Základní 
škole Školní ve Velkém Meziříčí 
bojovalo o první body v 1. lize 
boccie OZP cupu. Pořadatel TJ 
Dětské středisko Březejc, o. s., 
měl jako vždy vše připravené na 
jedničku a po oba dva dny se bylo 
na co koukat. Z družstva HSC VM 
byli do soutěže přihlášeni F. Malec 
v kategorii BC2 a I. Smolík v ka-
tegorii BC1, vítěz své kategorie 
z loňského roku a reprezentant 
ČR na MS v Portugalsku, které 
se koná v červnu 2010. I. Smolík 
se z důvodu nemoci bohužel den 
před turnajem musel odhlásit, a tak 

F. Malec zůstal v bojích 1. ligy sám. 
V prvním hracím dnu po jednom ví-
tězství a jedné porážce postoupil do 
čtvrtfi nále, které se hrálo v neděli 
dopoledne. Bohužel, los byl krutý 
a František narazil na pozdějšího 
vítěze F. Serbuse z JÚ Praha. Tento 
soupeř byl nad Františkovy síly. 
V konečném pořadí obsadil F. Ma-
lec 7. místo a oproti loňskému roku 
si o tři příčky polepšil. 
Další kolo 1. ligy se bude konat 
v dubnu v Praze. Mediálním part-
nerem našeho oddílu je týdeník 
Velkomeziříčsko.  

-char-

Krajský přebor Vysočiny
Tento týden přinesl stoprocent-
ní úspěšnost velkomeziříčských 
celků.
Po delší době se áčku podařilo 
zvítězit v Třebíči.
TJ Třebíč C – Spartak Velké 
Meziříčí A
2625:2661 * 2:6
Kohout P. 458:475 Baloun V.
Picmaus P. 382:398 Badalík M.
Gregorovič M. 450:478  Lavický B.
Horák L. 439:417 Krejska R.
Toman Z. 459:451 Lavický J.
Pavlas J. 437:442 Korydek F.

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

Béčko potvrdilo, že má na jaře 

formu a opět po výborném výkonu 
nadělilo Novému Městu na Moravě 
kanára.
Spartak Velké Meziříčí B – Nové 
Město na Moravě C
1745:1563 * 6:0
Kováč Z. 405:396 Jonák J.
Kamenský D. 449:385 Kraus J.
Starý J. 474:387 Vaníčková M.
Víteček M. 417:395 Loučková R.
Po slabším úvodu, dokázalo céčko 
přehrát hosty z Jihlavy.
Spartak Velké Meziříčí C – PSJ 
Jihlava C
1625:1601 * 4:2
Šimek J. 382:408 Voštová S.
Lavický A. 405:437 Švehlík Z.
Mátl J. 434:399 Pospíšilová M.
Weiss V. 404:357 Ševelová Š.

-sta-

Žákyně si zajistily postup mezi 
dvanáct nejlepších týmů ČR.

III. kolo žákovské ligy
Kolektivu velkomeziříčských há-
zenkářek se podařilo až zlepšeným 
výkonem ve druhé půli zdolat hned 
na úvod turnaje soupeřky z Jindři-
chova Hradce. Podle předpoklá-
daného vývoje výsledků ostatních 
účastníků soutěžního turnaje jim 
to nakonec „stačilo“ na postup do 
dalšího kola této celorepublikové 
soutěže. Souboj s Hradeckými sice 
začala lépe naše děvčata, která vy-
cházela z aktivní obrany. Soupeřky, 
však nacházely až příliš snadno 
skuliny na našem brankovišti a do 
poločasu byly brankově lepším tý-
mem. Až důrazná trenérská domlu-
va a změny v rozestavení domácích 
hráček přinesly rapidní zlepšení 
obranné hry. Brejky do soupeřovy 
otevřené obrany zklidnily naši 
hru a přinesly i výraznější náskok 
(8:10, 17:10). Psychicky zlomený 
soupeř pak již do závěrečného sig-
nálu nedokázal vzdorovat. V duelu 
s hráčkami Kobylis jsme začali 
s chutí a ještě v patnácté minutě 
z toho bylo dvoubrankové vedení 
(7:5). Několik hrubých individuál-
ních chyb a neproměňování velmi 
dobrých příležitostí znamenalo 
dokonalý obrat v utkání (9:11). 
Po změně stran vysunutá obrana 
Pražanek a jednoduše řešené pří-
močaré akce zcela zdecimovaly 
naše „útočné snahy“ v té době již 
hodně pomíchané sestavy. Souboj 
pak skončil krutým rozdílem deseti 

gólů. Poslední turnajové vystoupení 
bylo od úvodních minut zcela v režii 
píseckého týmu. Naše hráčky i pod 
dojmem uspokojení z postupu zcela 
viditelně „nestíhaly“ nápaditým 
útočným akcím. Příliš individuálně 
vedené útočné akce neměly šanci 
uspět proti důrazné obraně soupe-
řek. Již do poločasu si Jihočešky na 
palubovce dělaly, co chtěly, a ani 
poločas nepřinesl změny v našem 
herním projevu.

Výsledky:
Sokol VM – Jindřichův Hradec 
20:15 (7:9)
Sokol VM – Sokol Kobylisy II 
17:27 (11:9)
Sokol VM – Sokol Písek 15:31 
(5:16)

Pořadí:
1. Písek 71:48 5
2. Kobylisy 69:58 5
3. Velké Meziříčí 52:73 2
4. Jindřichův Hradec 51:64 0
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (16), 
Kratochvílová Hana (13), Partlová 
Markéta (11/11), Studená Kateřina 
(9), Sedláčková Klára (2), Homolo-
vá Michaela (1), Zezulová Kristýna, 
Koudelová Tereza, Kopečková 
Kateřina, Janečková Denisa, Záviš-
ková Kateřina. Trenéři ing. Záviška 
V., Vidláková R., Partlová E.

I. liga mladší dorostenky
HSK Vlčnov Bánov – Sokol VM 
22:20 (9:8)
Od prvních minut vyrovnaný sou-
boj. Po úvodním vedení Vlčnov-
ských se nám podařilo zlepšenou 

souhrou srovnat brankový poměr 
na 5:5 (18. min.). Naši útočnou hru 
přibrzďovala příliš nepřesná kon-
covka, navíc jsme se trápili i v de-
fenzivě při narušování útočných 
snah soupeřek. Ty těžily ze souhry 
spojek s pivotem a postupně si udr-
žovaly až do hodně překvapivého 
poločasového hvizdu rozhodčích 
nejtěsnější vedení. Po změně stran 
jsme se po hrubkách soupeřek 
často dostávali do přečíslení. I přes 
výrazně vyšší množství střeleckých 
příležitostí jsme postupně zahodili 
pět sedmimetrových hodů a deset 
samostatných brejků! Jedinečná 
šance na zvrat ještě svitla v závě-
rečné desetiminutovce při dvojná-
sobné přesilovce, ovšem opět nízká 
produktivita střelby znamenala 
pouze snížení na jednobrankový 
rozdíl (18:15, 18:17). V úplném 
závěru soupeřům viditelně ubývalo 
sil a k vidění bylo hodně nehezkých 
obranných zákroků, které roz-
hodčí v řadě případů oboustranně 
přehlíželi. Nepřehledná situace 
s měřením času a nevídané diskuse 
s rozhodčími daly hře nezdravou 
atmosféru. Hráčky pořádajícího 
oddílu si i přes naši enormní snahu 
nenechaly vzít vítězství. Prapor 
našich barev střelecky držela Iva 
Závišková.
Doufejme, že se nám do příštího 
víkendu podaří odstranit střelecký 
výpadek spojek a v domácím pro-
středí navážeme na dobré výkony 
podzimu. 7 m – hody 4/3:9/4, vy-
loučení 8:3.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Závišková I. (10/1), Krato-

chvílová Mo. (6/3), Salašová I. (2), 
Necidová Kr. (1), Nechvátalová 
Nat. (1), Janíčková Kat., Bezděková 
Alž., Kratochvílová Ha., Studená 
Kat. Trenéři ing. Záviška V., Vi-
dláková R.

Mladší žákyně – Písek
Zimní přípravný turnaj absolvovaly 
mladší žákyně, které porovnávaly 
svoje házenkářské dovednosti. Ve 
dvoudenním sportovním klání si 
připsaly jedno vítězství s domácím 
„B“ týmem. Po dramatickém průbě-
hu souboje byly hodně blízko výhry 
nad zálohou Pražské Slavie, které 
nakonec v infarktové koncovce 
podlehly nejtěsnějším rozdílem. 
Výsledky: Velké Meziříčí – Písek 
A 7:21, – Písek B 15:11, – Jindři-
chův Hradec 6:18, – Slavia A 9:21, – 
Slavia B 10:11, – Háje Praha 9:22.

Pořadí:
1. Písek A
2. Slavia Praha A
3. Háje Praha
4. Jindřichův Hradec
5. Slavia Praha B
6. Velké Meziříčí
7. Písek B
Hrály: Šabacká Jarmila, Uchytilová 
Agáta (4) – Kopečková Kateřina 
(16), Janečková Denisa (12), Záviš-
ková Kateřina (12), Koudelová Eliš-
ka (5), Bačová Soňa (4), Doležalová 
Romana (4), Pavlíčková Tereza, 
Singerová Kristýna, Weinhöferová 
Simona. Trenérky Jelínková Radka, 
Závišková Ilona.

Pozvánka do haly za Světlou:
Sobota 20. února – 13.00 I. liga 
mladší dorostenky Ostrava Zábřeh, 
15.00 II. liga muži Tišnov.     -záv-
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VOLEJBAL

FOTBAL

SKIKROS

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

HOKEJ B

A mužstvu v pátek skončila 
sezona

V pátek 12. února skončila první-
mu mužstvu HHK sezona, když 
ve čtvrtfi nále prohráli s Kometou 
Úvoz 2:0 na zápasy.

První čtvrtfi nálové utkání:
HC Kometa Úvoz – HHK VM 6:4 
(3:2, 1:1, 2:1)
Branky: 12. Kundera (Otoupalík), 
16. Tůma (Kolečkář, Otoupalík), 
17. Roupec, 31. Korvas (Tůma), 
60. Huňař (Klimeš) – 4. Štěpánek 
(Ferenčík), 8. Rosendorfský (Hor-
ký), 33. Novák (Šerý, Stráňovský), 
60. Grmela (Novák). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Štábl (17. Štourač) – 
Rosendorfský, Hrnčíř, Stráňovský, 
Šerý – Grmela, Troščák, Novák, 
Láznička, Nedoma, Krča, Štěpá-
nek, Barák, Ferenčík.
Rozhodčí: Lerch – Liták, Málek. 
Vyloučení: 13:8, navíc Surý (KOM) 
10 min. OT. Využití: 1:2. Diváků: 
50.
Našemu týmu se nepodařilo udržet 
nadějné vedení, které si vypracoval 
v úvodu utkání. Soupeř dokázal ješ-
tě do přestávky vývoj utkání otočit 
na svou stranu a vedení si udržel 
až do konce. V poslední minutě se 
nám podařilo snížit na 4:5, nicmé-
ně v čase 59:59 zpečetil vítězství 
Komety střelou do prázdné branky 
domácí Huňař.

Druhé čtvrtfi nálové utkání:
HHK VM – HC Kometa Úvoz 2:5 
(1:2, 1:2, 0:1)
Branky: 18. Novák, 38. Troščák 
(Grmela, Rosendorfský) – 5. Koleč-
kář (Krobauer), 9. Tůma (Korvas, 
Klimeš), 25. Krobauer, 36. Tůma 
(Otoupalík, Surý), 45. Otoupalík 
(Tůma).
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 

Štourač (Štábl) – Rosendorfský, 
Stráňovský, Kočí, Šerý, Peterka, 
Troščák, Novák, Grmela, Krča, 
Chlubna, Nedoma, Štěpánek, Ba-
rák, Ferenčík, Janák. Sestava HC 
Kometa Úvoz: Vrba (Nos) – Klimeš, 
Korvas, Novák, Surý, Kolečkář, 
Otoupalík, Tůma, Truhlář, Bažant, 
Roupec, Krobauer, Huňař, Staněk, 
Aulehla, Kundera. Rozhodčí: Palá-
šek – Lukš, Ludvík. Vyloučení: 10:9 
navíc Kočí, Nedoma, Šerý (HHK) 
10 min. Využití: 0:1, v oslabení 1:0. 
Diváci: 170.
Výsledky druhého čtvrtfi nálové-
ho utkání: Velká Bíteš – Vyškov 
2:0 na utkání. Do semifi nále postu-
puje Spartak Velká Bíteš.
semifi nále, 1. utkání, úterý 16. 
února 2010
Moravské Budějovice – Velká 
Bíteš
Minerva Boskovice – Kometa 
Úvoz
semifi nále, 2. utkání, pátek 19. 
února 2010
Velká Bíteš – Moravské Budějo-
vice
Kometa Úvoz – Minerva Bosko-
vice
semifi nále, případné 3. utkání, 
neděle 21. února 2010
Moravské Budějovice – Velká 
Bíteš
Minerva Boskovice – Kometa 
Úvoz

Tabulka
 1. HC Mor. Budějovice 18 11 – 0 – 4 – 0 – 3 92:43 26
 2. HC Uherský Brod 19 11 – 0 – 4 – 0 – 4 82:48 25
 3. HC Uherské Hradiště 18 10 – 0 – 4 – 0 – 4 84:68 24
 4. SK Minerva Boskovice 18  9 – 0 – 4 – 0 – 5 76:69 22
 5. HC Kometa Úvoz 19  8 – 0 – 7 – 0 – 4 60:53 22
 6. Hokej Uherský Ostroh 18  7 – 0 – 5 – 0 – 6 55:46 19
 7. HK Kroměříž 18  5 – 0 – 2 – 0 – 11 49:81 12
 8. HC Spartak Velká Bíteš 18  4 – 0 – 3 – 0 – 11 59:82 11
 9. MBK Vyškov 18  3 – 0 – 4 – 0 – 11 57:86 10
10. HHK Velké Meziříčí 18  3 – 0 – 3 – 0 – 12 40:78 9

-hhk-

Náměšť poprvé na kolenou!
HHK VM B – TJ Náměšť n. O. 
8:3 (2:1; 1:1; 5:1)
Počet diváků: 74. Rozhodčí: Ka-
vina – Maloušek, Molek. Poměr 
střel: 35:36. Branky: 3. Tůma 
(Horký, Peterka), 8. Šoukal (Hor-
ký), 39. Horký (Kudláček M.), 
42. Navrátil (Horký, Trnka), 46. 
Pelíšek (Barák, Bradáč), 48. Horký 
(Bradáč), 49. Kudláček J. (Šoukal, 
Kudláček M.), 59. Navrátil (Tůma, 
Horký) – 2. Fila (Bauer), 26. Kohút 
(Bauer), 57. Bauer (Kejda). Vylou-
čení: 10: 12 – navíc Fila 10 min. za 
zásah do hlavy + Strnad 10 min. 
a následně OK za nesportovní cho-
vání + Hanulík 10 min. za nespor-
tovní chování (všichni Náměšť). 
Využití 2:0. Oslabení 1:0.
Sestava V. Meziříčí: Štourač (Šeba) 
– Kudláček M., Invald – Trnka, 
Bradáč – Peterka, Zelníček – Šou-
kal, Kudláček J., Malec – Pelíšek, 
Barák, Vondráček – Horký, Tůma, 
Navrátil – Šmejkal. Sestava Náměš-
tě: Hanulík – Strnad, Franěk, Rous, 
Ondrůj, Fiala, Špiřík, Kejda, Bauer, 
Fila, Tóth, Kohút, Čada, Staněk.
Zápas začal podobně jako v Ná-
měšti – ve druhé minutě šli hosté 
do vedení. Naštěstí HHK ihned 
v další minutě vyrovnalo. Celá prv-
ní třetina byla ve znamení častého 
vylučování, ve kterém vynikali 
zvláště hráči Náměště. Doplatili na 
to nejenom vedoucí brankou domá-
cích, ale také dvěma 10 min. tresty 
a navíc přišli o kapitána Strnada, 
kterého rozhodčí ve čtrnácté minutě 
poslali pod sprchy.
I ve druhé třetině pokračoval úpor-
ný boj o každý metr ledu. Hra tím 
pádem nebyla příliš plynulá, ale 
přesto měla dobrou úroveň. Hostům 
se ve 26. minutě podařilo vyrovnat 
po nepozornosti domácí obrany, 
ovšem po dvou třetinách byli ve 

vedení opět Meziříčští, když v po-
slední minutě se nekompromisně 
z mezikruží trefi l Horký.
Ve třetí části hokejisté Náměště 
přestávali stíhat bruslit, jelikož se 
na nich projevila únava z časté hry 
v oslabení. Toho domácí náležitě 
využili a čtyřmi brankami během 
prvních deseti minut rozhodli 
zápas. Hosté sice ještě v 57. min 
korigovali stav, ale osmé brance 
v závěrečné minutě po nájezdu 
Navrátila stejně nezabránili.
HHK zvítězilo zaslouženě díky 
neustálé nátlakové hře a pozornému 
bránění středního pásma. Navíc 
je podržel vynikajícím výkonem 
gólman Štourač. Naopak hostům 
evidentně chyběl v brance Sá-
zavský, ale hlavně doplatili na svou 
přehnanou tvrdost.
Dalším soupeřem jsou SK Mos-
tiště. Hraje se doma v sobotu 
20. 2. 2010 v 17 hodin.

Výsledky dalších utkání:
Šerkovice – V. Bítýška 1:5
V. Bíteš – Nedvědice 4:7
Křižanov – Mostiště  7:6

Tabulka okresního přeboru 
po 16. kole

1. Náměšť n. Osl. 14 12 1 1 110:39 25
2. Vev. Bítýška 15 11 1 3 84:45 23
3. Mostiště 14 10 0 4 76:59 20
4. V. Meziříčí B 14 6 2 6 83:53 14
5. Řečice 13 6 0 7 75:84 12
6. Velká Bíteš B 14 5 1 8 66:84 11
7. Křižanov 14 3 2 9 58:90 8
8. Nedvědice B 13 3 1 9 41:96 7
9. Šerkovice 15 2 2 11 53:96 6

-ht-

So 20. 2. 12.45 – 14.15
Ne 21. 2. 13.00 – 14.30
So 27. 2. 14.45 – 16.15
Ne 28. 2. 13.45 – 15.15
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

O víkendu 13. a 14. února se usku-
tečnily první dva závody Českého 
poháru ve skikrosu na Dolní Mora-
vě v Jeseníkách. Tohoto závodu se 
zúčastnilo víc než 80 závodníků, 
mimo jiné i závodníci z velkome-
ziříčského skiklubu Ivo Doležal 
a Jitka Šitková. Na nejdelší a nej-
náročnější trati v ČR, kde se jezdí 
časy okolo jedné minuty a skoky 
jsou dlouhé a vysoké, si naši zá-
vodníci vedli výborně. V sobotním 
závodě obsadila Jitka Šitková 
v kvalifi kaci 2. místo a po kolizi 

ve fi nálové rozjížďce dojela na vý-
borném 3. místě. Ivo se kvalifi koval 
na 10. místě a celkově vybojoval 
10. místo. V nedělním závodě, 
kdy byla trať extrémně rozbitá, se 
našim závodníkům opět dařilo. Ivo 
si v kvalifi kaci polepšil na 7. místo, 
ale z čtvrtfi nálové rozjížďky již ne-
postoupil a skončil tak na výborném 
9. místě. Jitka se probojovala až do 
fi nálové rozjížďky a skončila na 
4. místě. Jitka tak úspěšně navázala 
na výsledky mezinárodních závodů 
v německém Pfrontenu, kde obsadi-
la 2. a 4. místo, a na mistrovství Pol-
ska, kde skončila na 3. místě.   -id-

21. kolo
Extraliga

SK Lavičky – Březka Stanoviště 4:9
Hladík 2, Pařízek, Skryja – Burian 
Vl. 4, Burian Pe, Hladký, Třeštík, 
Smutný 2
Eurobagging VM – SK Omega 
VB 0:10
Čech 3, Budín 2, Dobrovolný 2, 
Vrba 2, Veselý
HC Bory – Horní Heřmanice 
10:1
Janda 2, Kabelka M. 2, Hájek 2, 
Pachl 3, Kabelka P. – Kutílek

Extraliga
 1. Sanborn VM 18 17 1  0 145:45 35
 2. Březka – Stanoviště 19 13 3  3 125:58 27
 3. Technické služby VM 19 12 1  6 106:74 25
 4. HC Bory 19 11 0  8 105:66 22
 5. SK Omega VB  19 10 1  8  78:63 21
 6. Agromotor VM  18  9 2  7  92:91 20
 7. SK Vídeň  19  7 2 10  56:74 16
 8. SK Lavičky  19  8 0 11  63:101 16
 9. NHÚ Balinka VM  18  4 0 14  49:89 8
10. Eurobagging VM 19  4 0 15  45:125 8
11. Horní Heřmanice 19  3 0 16  71:149 6

1. liga
HC Pikárec – Auto Dobrovolný 

VM 3:7
Vařejka 3 – Šefčík 3, Weber 3, 
Uchytil
SK Stránecká Zhoř – HCF Dráhy 
VM 6:6
Bartušek 2, Kazda 2, Vlach, Sojka 
– Šmída 2, Holub, Hudec, Širhal, 
Ivančík
SPL Radostín n. Osl. – Farma 
Měřín 1:6
Pešek – Štoček J. 3, Štoček F., Kaš-
par, Oulehla
SK Netín – HC Benetice 5:6
Plhák, Dvořák, Juda, Turek, Was-
serbauer – Vaněk 5, Houzar

1. liga
 1. SK Netín 19 17 1  1 164:42 35
 2. SK Afcon Kunšovec VM 18 15 0  3 119:54  30
 3. HC Benetice 19 12 2  5  93:51  26
 4. Farma Měřín 19 11 2  6  86:66 24
 5. Auto Dobrovolný VM 19 10 1  8 103:97  21
 6. HC Pikárec 20  8 2 10  77:78  18
 7. HCF Dráhy VM 19  6 3 10  56:76  15
 8. SPL Radostín n. Osl. 19  7 0 12  61:99  14
 9. River VM 19  4 2 13  57:93  10
10. SK Stránecká Zhoř 19  4 1 14  65:139 9
11. HC Tasov 18  2 2 14  42:108 6

-fan-

II. liga muži
HK Ivančice – Sokol VM A 28:22 
(13:7)
Do prvního jarního utkání jsme 
byli oslabení o zraněné hráče T. 
Chlubnu a J. Bezděka. Proti těžké-
mu soupeři však hráči nastoupili 
v bojovém duchu sebrat domácím 
oba body. I přes bojovnost však 
začátek utkání vůbec nevyšel. Do-
mácí dokázali proměňovat téměř 
všechny šance, zatímco naši hráči 
se v útoku trápili. Po 13 minutách 
byl stav 8:1 pro domácí a situace 
začala být kritická. Naši hráči však 
zápas nevzdali a dál bojovali. Do-
mácí tempu hry fyzicky nestačili 
a náš tým tak dokázal do konce 
poločasu snížit ztrátu na 6 branek. 
Druhá půle byla již herně i bran-
kově vyrovnaná. Náš tým dál po-
kračoval v tlaku a snižoval náskok 
domácích. Domácím dál ubývaly 
síly a začali si více pomáhat fauly. 

Po dvou ostrých zákrocích obdrželi 
dva hráči Ivančic červenou kartu 
přímo ze hry. Po šňůře 3 branek 
dokázali naši hráči v 21. minutě 
snížit na 22:19 a svitla nám naděje 
na obrat v utkání. Domácí se ovšem 
opět vzchopili a závěr zápasu již 
patřil jim. O výsledku utkání na-
konec rozhodl nevydařený začátek, 
přesto však naši hráči předvedli bo-
jovný výkon, za který se nemuseli 
stydět. V útoku nám chybělo více 
střeleckého štěstí. Dobrým výko-
nem se prezentoval Vojta Homola, 
který tým táhl jak v útoku, tak 
v obraně. Všechny sedmimetrové 
hody dokázal úspěšně proměnit 
Radim Fischer, kterému se tak 
povedl úspěšný vstup do sezony 
po delším zranění.
Sestava, branky: Kotík, Poul – Fis-
cher (7/5), Homola (5), Večeřa (3), 
Kaštan Jiří (2), Kříbala Petr (2), Ši-
dlo (1), Necid (1), Živčic (1), Kříbala 
Pavel, Raus, Stávek, Konečný

-nav-

V prvním kole play-off narazí 
junioři na Příbram

Po dvou jednoznačných zápasech 
v domácím prostředí nedali junioři 
svému soupeři šanci ani na jeho pa-
lubovce a už se těší na vyvrcholení 
sezony, play-off.
Slávia Liberec – Spartak VM 0:3 
(–15, – 22, – 16)
Naše výprava odcestovala k odvetě 
do Liberce ve vítězné sestavě z mi-
nulého kola, jediným oslabením 
byla neúčast Petra Judy pro pracov-
ní povinnosti. Asistent Petr Vašíček 
si však dokázal poradit stejně dobře, 
a tak se náš celek mohl již po třech 
odehraných setech radovat z postu-
pu do play-off. Domácí dokázali 
hrát vyrovnanou partii jenom ve 
druhém setu.
Sestava VM: Kliment, Málek, 
Vrána, Kučera, Uchytil, Vašíček, 
Novotný, Dvořák, Kameník, Minář, 
Hybášek, Augusta.
V prvním, rozhodně nejdůležitěj-
ším kole PO narazí náš celek na 
možná černého koně extraligové 
soutěže – Vavex Příbram. Celek 
Příbrami skončil v základní skupi-
ně A na třetím místě, ale na tomto 
umístění se určitě podepsalo i to, že 
v základní části téměř nemohl vy-
užít služeb hned šestice reprezen-
tantů, kteří, stejně jako náš Honza 
Kučera mohli nastoupit v klubovém 
dresu pouze v okamžiku, kdy měla 
reprezentace volno. Příbramské 

hráče je proto nutno pasovat do role 
favorita. Výhodou našeho celku je 
zahájení série v domácím prostředí, 
pokud by se rozhodovalo až v pátém 
zápase, budou mít naše želízka 
opět výhodu domácího prostředí. 
Vítězové prvního kola budou v dal-
ších kolech bojovat o umístění na 
prvním až čtvrtém místě, poražení 
budou hrát o páté až osmé.

Zbývající zápasy kola:
Dukla Liberec – Nový Jičín 3:0, 3:0, 
3:0, celkově 3:0 na zápasy
Příbram – Hradec Králové 3:0, 3:1, 
3:0, celkově 3:0 na zápasy
České Budějovice – Zlín 2:3, 3:0, 
1:3, 1:3, stav 1:3 na zápasy
Ostrava – Dansport Praha 3:2, 3:0, 
3:0, celkově 3:0 na zápasy
ČZU Praha B – Ústí n. Labem 3:0, 
3:1, 3:0, celkově 3:0 na zápasy
Velké Meziříčí – Slavia Liberec 3:0, 
3:0, 3:0, celkově 3:0 na zápasy
Pořadí mužstev pro nasazení do 

play-off:
1. ČZU Praha A, 2. Brno, 3. Dukla Li-
berec, 4. Velké Meziříčí, 5 Příbram, 
6. ČZU Praha B, 7. Ostrava, 8. Zlín
Dvojice pro první kolo play-off:
ČZU Praha A – Zlín
Brno – Ostrava
Dukla Liberec – ČZU Praha B
Velké Meziříčí – Příbram
První kolo play-off odstartují naši 
hráči v posledním únorovém ví-
kendu, v sobotu 27. 2. se bude hrát 
v 17 hodin, druhé utkání pak v ne-
děli 28. 2. od 10 hodin. Jako vždy 
v tělocvičně u kostela.           -kon-

Sokol Lázně Velké Losiny – FC 
VM 2:2 (2:1)
Branky: Navrátil (PK za sraže-
ní Šinogla), Huf – Novák, On-
dryáš. Sestava FC VM: Chalu-
pa – Mucha Z., Mucha P., Krej-
čí – Dufek, Průša, Hort, Netr-
da – Invald, Novák, Ondryáš.
Divizní A tým se od úterý do neděle 
připravoval na soustředění v Louč-
né nad Desnou. Z celého kádru se 
tvrdého nabírání kondice nezúčast-
nili pouze útočník Beran a záložník 
Berka. Všichni ostatní si čtyřikrát 
denně „užívali“ výběhů, běžek, 
posilovny a nezbytné masáže.
Do těla si dávali také rekonva-
lescenti Němec a Pokorný, kteří 
absolvovali celou zátěž naplno, 
ale do zápasu se Sokolem Lázně 
Velké Losiny na šumperské umělce 
ještě nezasáhli. Zápas byl ovlivněn 
absencí mnoha hráčů, kromě již 
zmiňované čtveřice chyběli také 
kanonýr Jaroš, který si hned na 
prvním ranním výběhu podvrknul 
kotník, a stoper Brychta, který před 
utkáním odjel ze studijních důvodů 
domů. A tak musel trenér Volf 
postavit na hrot brankáře Invalda 
a hrát jen na tři obránce.
Losiny jsou po podzimu v divizní 
skupině E desáté, Velmez v déčku 
pátý a přestože zápas skončil re-
mízou, více fotbalového umu přeci 
jen předvedli hosté. Ti šli do vedení 
díky dorostenci Novákovi, který do 
sítě poklidil odražený míč po Netr-
dově příhře zleva. Sokol V. Losiny 
srovnal díky sporné penaltě za údaj-
né Dufkovo sražení Šinogla, kterou 
proměnil Navrátil. Do vedení poslal 

domácí Huf, který si zpracoval na 
zadní tyči přetažený centr a pro-
střelil obránce i brankáře Chalupu.
Po obrátce vysunul Hort na půlce 
Ondryáše, který své sólo úspěšně 
zakončil a srovnal na 2:2. V závěru 
měli hosté více sil, mocně fi nišovali, 
losinská obrana v čele s dvoumetro-
vým slovenským stoperem Tabač-
kem často nestíhala. Rychlé ataky 
Velmezu ale své ovoce nepřinesly 
a utkání skončilo remízou.
„Velké Meziříčí se ukázalo jako vel-
mi dobrý tým. Pro nás to byla oprav-
du kvalitní příprava. Máme ale vel-
kou marodku, opět museli v našem 
týmu nastoupit hráči z Loučné. Pro 
ně to ale je asi nečekaně těžká zimní 
příprava,“ pousmál se losinský 
kouč Petr Strnad.
Trenér Volf „Nastoupili jsme k utká-
ní na soustředění z plné čtyřfázové 
zátěže. Měl jsem trošku obavy, aby 
se nikomu nic nestalo. Mám radost 
ze hry a hlavně z toho, že jsme 
fyzicky soupeře předčili, což pro 
mě bylo příjemné zjištění. Chyběli 
Pokorný, Jaroš a Němec, kteří měli 
individuální program, v základu 
proto musel nastoupit i brankář 
Roman Invald a neměli jsme nikoho 
na střídání. Navíc rozhodčí nám 
vůbec nepřál... Chválím kluky za 
přístup jak v celé přípravě, tak i na 
soustředění, přestože to pro ně není 
žádný med, opravdu si sáhli na dno 
fyzických sil. Věřím, že pochopili, že 
nastolená cesta je správná, a budou 
profi tovat ze skvělé tréninkové mo-
rálky v mistrovských utkáních.“
V sobotu 20. února hraje áčko ve 
14.00 na umělé trávě ve Velkém Me-
ziříčí s třetiligovými Mutěnicemi.

-ber-

TJ Dětské středisko Březejc, o. s.
hledá pro svou handicapovanou 
sportovkyni – hráčku boccii Zuza-
nu Švecovou – 

dobrovolníka
jako spoluhráče 

a asistenta 
při hře.

I n f o r m a c e  n a  t e l .  č í s l e 
723 401 431.

Jitka Šitková při tréninku v Dolní Moravě.                  Foto: Ivo Doležal


