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NOVĚ OTEVŘENA
V OBCHODNÍ PASÁŽI „NOVÝ SVIT“

(bývalý Svit – proti kostelu)

NOVĚ OTEVŘENA

Zítra
Třet í setkání 

se starostou
čtvrtek 3. února, malá scéna 
Jupiter clubu v 16 hodin

Závody na Fajtově kopci

HF 
SNOWBOARD 

FIGHT 
sobota 5. února, Ski areál – 
snowpark, SNOWBOARD 
A FREESKI SLOPEST-
YLE

Tradiční 
hasičský ples

sobota 5. února, Jupiter club, 
hraje Kozénka band

Město s krajem jedná 
o slučování škol

Jednání ve věci slučování středních škol absolvoval starosta Radovan 
Necid v Jihlavě. Sešel se s Marií Kružíkovou, radní kraje Vysočina pro 
oblast školství, spolu s Miroslavem Pechem, vedoucím odboru školství, 
mládeže a sportu, a s Kamilem Ubrem, vedoucím oddělení rozvoje vzdě-
lávání školského odboru krajského úřadu kraje Vysočina. „Vysvětlovali 
jsme si stanoviska. Vzájemně jsme se nepřesvědčovali o svých postojích, 
protože paní Kružíková v tom má jasno a já taky,“ zhodnotil starosta 
Radovan Necid s tím, že další jednání nad stejnou problematikou by 
mělo následovat již zítra. Radní Marie Kružíková spolu s oběma kolegy 
ze školského odboru krajského úřadu má navštívit ve čtvrtek dopoledne 
Velké Meziříčí, kde se má sejít s radními města. „Schůzka bude o tom, 
abychom i my předložili kraji svoje vidění situace a možné návrhy,“ 
upřesnil Radovan Necid a dodal, „některé věci by bylo dobré udělat. 
Budeme je krajským radním navrhovat. Určitě bychom chtěli zvlášť na 
zemědělské škole rozšířit možnosti nabídky učebních oborů tak, aby byli 
spokojeni zaměstnavatelé v našem regionu. Chybí nám tady tradiční 
obory, které tu byly dřív, než se zrušila učňovka.“ Na dalším stanovisku 
se shodl velkomeziříčský starosta i s kolegy z dalších měst v kraji, kte-
rých by se mělo týkat rušení osmiletých gymnázií. Jejich názor je ten, 
aby, pokud už by k tomu mělo dojít, zrušili všechna víceletá gymnázia 
v kraji, i když by to bylo špatně, a ne jen v některých městech s tím, že 
v bývalých okresních by měla zůstat zachována.

Zástupci kraje již mimo jiné vysvětlili a vyčíslili i některé předpoklá-
dané úspory, které by sloučení škol ve Velkém Meziříčí přineslo. „Podle 
nich se ušetří třeba na investicích. Gymnázium potřebuje tělocvičnu za 
padesát milionů korun. A protože ty peníze nejsou, tak by gymnazisté 
chodili cvičit na zemědělku. Na hotelové škole údajně není dostatek 
ubytovacích kapacit na internátu. A protože na zemědělce jsou, tak by 
děti mohly spát tam. A další takové přesuny studentů,“ popsal starosta 
Necid některé z argumentů zástupců kraje Vysočina, jak ušetřit na in-
vesticích, které by kraj potenciálně čekaly. Další úspory kraj očekává od 
kroku, kterým by se ze tří institucí stala jedna. To by ušetřilo provozní 
náklady, protože by prý stačilo méně uklízeček i dalšího personálu včet-
ně učitelů. Ti dle krajských zástupců mají malé úvazky. A ředitel jedné 
velké školy, která by měla třeba dvanáct stovek žáků, by mohl jednoho 
pedagoga nechat učit dvě hodiny na gymnáziu, další na hotelovce a další 
na střední škole řemesel a služeb. I co se týče oborové nabídky – dle kraje 
by se ve velkém celku mohly lépe přelévat fi nance, čímž by bylo možno 
podržet třeba jen šest zedníků v jednom učebním oboru, který by jinak 
bylo nutno zavřít. 

Nejnovější informace ve školské problematice přinesla pondělní schůz-
ka hejtmanů krajů ČR s ministrem školství Josefem Dobešem. Společně 
se dohodli, že víceletá gymnázia v krajích se budou postupně rušit. Ve 
fi nále by měla jejich kapacita klesnout asi na polovinu. Hlavním důvodem 
je údajně snaha zvýšit kvalitu vzdělávání. Jednali i o slučování, v němž 
ministr hodlá hejtmany podporovat stejně jako v rušení škol. Na těchto 
krocích se shodl se všemi zástupci krajů vyjma Středočeského.

Na záměr krajského úřadu reagují stovky lidí
Osud velkomeziříčských středních škol není lhostejný asi nikomu. 

Někteří jsou záměrem kraje školy sloučit v jeden celek či zrušit víceleté 
gymnázium zcela pobouřeni. Jiní zase připouštějí, že dětí je v současné 
době méně, peníze chybí a nějaká opatření jsou nutná. Své názory do 
redakce týdeníku Velkomeziříčsko i na kraj Vysočina zaslali absolventi 
velkomeziříčského gymnázia, kteří sepsali i druhou petici. Dalšími, kteří 
bojují za svoji školu, jsou například plnoletí studenti velkomeziříčského 
gymnázia. Reagují i jednotliví občané a vyjádřila se také místní orga-
nizace jedné z politických stran ve městě. Všechny příspěvky si můžete 
přečíst na straně 5. 

Martina Strnadová

GVM pořádá 
přijímací 
zkoušky 
nanečisto

Ředitelství Gymnázia Velké 
Meziř íčí oznamuje, že ve 
školním roce 2011/2012 bude 
otvírat jednu třídu čtyřletého 
studia a jednu třídu osmile-
tého studia. Zájemci o studi-
um si budou moci 16. února 
2011 odpoledne nezávazně 
vyzkoušet „přijímací zkoušky 
nanečisto“. Podrobnosti (včet-
ně časového harmonogramu) 
budou zveřejněny na stránkách 
školy: www.gvm.cz.

Letošní tříkrálová sbírka je úspěš-
ně skončena. Mezi koledníky bylo 
vydáno 369 kasiček, jejichž obsah 
byl postupně spočítán a předán na 
účet tříkrálové sbírky. Celkový 
výtěžek koledníků na území, kde 
poskytuje služby Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou, je o 135.028 Kč 
vyšší než v minulém roce. Přes 
počáteční skeptické prognózy o vý-
sledku letošní sbírky vykoledovali 

králové neuvěřitelných 2.167.854 
korun. „Finanční prostředky z této 
sbírky v našem regionu podpoří 
především rozvoj terénních služeb, 
jako je například služba osobní 
asistence, o kterou je velký zájem. 
Dále v důsledku ekonomické krize 
může dojít k poklesu objemu fi nancí 
pro fungování našich služeb, takže 
peníze budou možná záchranou 
pro některé z našich zařízení. 
Nezapomínáme ani na jednotlivce, 
část sbírky poputuje také na pomoc 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
fi nanční či jiné tíživé situaci.

Velmi si vážím toho, že i v době 
ekonomické krize a snížení ro-
dinných příjmů, jsou mezi námi 
lidé, kteří si uvědomují důležitost 
Tříkrálové sbírky. Velikou radost 
mám i z rostoucího počtu koledníků 
a z jejich nadšení pro věc. To vše se 
totiž projevilo v letošním nárůstu 
výtěžku. Velmi všem děkuji za 
důvěru,“ dodala ředitelka oblastní 
charity Jana Zelená.

Zprac.: Iva Horká

Tři králové letos na našem okrese
nasbírali 2.167.854 korun

Českou republiku reprezento-
val během uplynulého víkendu 
na Olympiádě poštovních holubů 
v polské Poznani se svým holu-
bem ing. Václav Švec z Velkého 
Meziříčí. Účast na ní mu zajistilo 
druhé místo v České republice ze 
závodů nad sedm set kilometrů. 
Z celkového počtu osmatř iceti 
závodníků obsadil dvanácté místo. 
Mezi oceněné dovednosti patřil 
rychlý návrat domů z určeného 
místa vypuštění. „Například trať 
dlouhou 850 kilometrů z Bruselu 
zpět domů do Velkého Meziříčí 
letěl jeden den,“ upřesňuje majitel 
tříletého šampiona.

Václav Švec, který vlastní kolem 
stovky poštovních holubů, se jejich 
chovem zabývá od dětství. Jako řada 
jiných chovatelů, i on začínal s ně-
kolika užitkovými holuby. „Protože 
v mojí rodné vesnici v Dolních Heř-
manicích bylo 
více chovate-
lů a poštovní 
holubářství 
tam bylo v té-
to době na vy-
soké úrovni, 
propadl jsem 
i já tomuto 
koníčku,“ 
vzpomíná 
na svoje za-
čátky úspěš-
ný chovatel, 
„ovšem neby-
lo to jedno-
duché, neboť 
jsem studoval 
střední a po-
té  v ysok ou 
školu a přes 
t ýden jsem 
býval mimo 
domov.“

V roce 1994 se přestěhoval 
i s holuby do Velkého Meziříčí. Pro 
chov má k dispozici půdu rodinné-
ho domku. Osazenstvo holubníku 

Poštovní holub z Velkého Meziříčí 
‚doletěl‘ až na olympiádu v Polsku

tvoří převážně holubi na střední 
a dlouhé tratě původem z holubů 
Fabry a Espt. „V poslední době se 
snažím o zlepšení výkonu kříže-

ním s rychlejším typem holubů,“ 
vysvětluje V. Švec, „směrodatný 
je pro mě výkon holubů v našich 
podmínkách Českomoravské vy-
sočiny. Proto př i sestavování 
chovných párů kladu důraz na 
rodiny mých osvědčených závodní-
ků, upevňování dobrých vlastností 
a jejich zlepšování pomocí nových 
holubů.“

(Pokračování na straně 2.)

Moderní stavba i vnitřní špičkové vybavení nadchly 
nejenom první hosty, kteří si nový domov pro seniory 
ve Velkém Meziříčí mohli prohlédnout u příležitosti 
slavnostního otevření v pondělí 24. ledna, ale rozhodně 
se do něho těší i klienti. Ty čeká stěhování ze starých 
prostor na Hornoměstské ulici letos v únoru. Obsadí 
celkem čtyřiadevadesát lůžek. Pečovat o ně bude 
sedmašedesát zaměstnanců.

Veřejnost bude mít příležitost se do zmíněných prostor 
v Čechových sadech podívat v dubnu v rámci dne otevře-
ných dveří, který budou naše noviny zcela jistě avizovat.

Do minulého čísla se nám ale vzhledem k uzávěrce 
našeho týdeníku nedostaly všechny informace, proto 
je přinášíme v tomto vydání.

Budova se zelenooranžovou fasádou, kterou zdobí 
další neotřelé prvky, jako například velká či malá 
kulatá okna, prostorné terasy a přilehlý parčík, má tři 
nadzemní podlaží a suterén.

V podzemním podlaží je umístěna prádelna, která 
je vybavena mandlem, pračkami a sušičkami. Stejně 
jako ve starém domově bude i tady zajišťováno praní 
veškerého prádla. Vzhledem k tomu, že se zde bude 
připravovat i celodenní strava pro klienty, dále obědy 
pro zaměstnance a nově také pro pečovatelskou službu 
ve Velkém Meziříčí, nachází se tu kuchyň. Kromě toho 
je součástí tohoto podlaží technické 
zázemí pro sklady a údržbu.

V prvním nadzemním podlaží 
příchozí míjí u vchodu recepci, 
kde si může povšimnout mramo-
rové desky s datem 8. 10. 2009, 
kdy byl poklepán základní kámen, 
dále tapety na zdi s panoramatem 
Velkého Meziříčí či kominíčka 
Štístka, busty ze šamotové hlíny, 
kterou vyrobili klienti z Ústavu 

Nový domov pro seniory je špičkově vybaven.
Nechybí ani kaple či knihovna

sociální péče Zboží v dílně Volšové ruce a seniorům 
ji věnovali.

Pak je v tomto prostoru umístěna jídelna pro 
seniory, zaměstnance domova, popřípadě i pro klienty 
pečovatelské služby, ordinace lékaře s čekárnou, jedna 
denní místnost pro klienty a jedna centrální koupelna 
se zvedací vanou a sprchovým panelem, která je k dis-
pozici na každém křídle.

Kromě toho je zde šest jednolůžkových a devět 
dvoulůžkových pokojů, které jsou všechny vybaveny 
sprchou, toaletou a umyvadlem. V tomto podlaží bude 
tedy bydlet celkem dvacet čtyři seniorů.

Najdete tu též univerzitu 3. věku, jejíž předpoklá-
dané slavnostní otevření proběhne v dubnu letošního 
roku a podle slov ředitelky domova Heleny Chalupové 
ji budou moci navštěvovat i zájemci z řad veřejnosti.

Do druhého nadzemního podlaží jsou situovány 
kanceláře, ale pochopitelně i další pokoje, tady pro 
šestatřicet lidí – osm jich je jednolůžkových a čtrnáct 
dvoulůžkových, opět všechny s vlastním WC, umy-
vadlem a sprchou. Na každém křídle se pak nachází 
jedna centrální koupelna, čili jsou tam celkem dvě, 
vybavené zvedací vanou a sprchovým panelem a také 
dvě denní místnosti pro klienty – opět na každém 
křídle po jedné.             (Pokračování na straně 3.)

Václav Švec (na snímku) z Velkého 
Meziříčí se svým poštovním holu-
bem (foto vlevo) získal 12. místo na 
olympiádě v Poznani. 

Foto: Jaroslav Zeman 
a Václav Švec
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Zprávy z jednání Rady města z 26. 1. 2011
1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o vzájemných právech 

a povinnostech, spojených se vstupem na pozemky města parc. 
č. 1568/57, 1568/90 a 1568/112 v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Čechova 
v souvislosti se stavbou vodního díla „Velké Meziříčí – ul. Čechova, 
kanalizace“, a to mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací.

2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne mezi městem a E.ON ČR k tíži pozemků města parc. č. 5999/150, 
5999/1 a 5964/1 v Čechových sadech, k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení kabelového vedení VN a trafostanice pro Domov pro seniory, 
a to na dobu určitou po dobu trvání předmětné stavby za jednorázovou 
úhradu 20 tis. Kč bez DPH s právem provozování, údržby a oprav.

3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o právech a povinnostech, 
spojených se vstupem na pozemky města parc. č. 1628/10, 1628/11, 
1628/22 a 1628/208 v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Na Výsluní v souvis-
losti s rekonstrukcí kanalizace na ul. Na Výsluní, a to mezi městem, 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou 
společností, a. s. Brno.

4. Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě 
č. 1927 na ulici Čermákova č. 4, Velké Meziříčí. Nájemní smlouva na 
dobu určitou jednoho roku. Nájemní smlouva se bude obnovovat po 
uplynutí sjednané doby opakovaně, a to vždy na dobu jednoho roku po-
kud si budou nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z této nájemní 
smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.

5. Rada města schválila od 1. ledna 2011 platové výměry ředitelů škol 
a školských organizací dle návrhu.

6. Rada města vzala na vědomí informaci o připravovaném projektu 
„Prevence kriminality“. Uložila v rámci programu Prevence krimi-
nality v našem městě připravit výše popsanou projektovou žádost 
„Dovybavení centra volnočasových aktivit mládeže“ a předložit na 
Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím kraje Vysočina do 28. 1. 2011. 
Rada města dále schválila rozpočtový rámec projektu ve výši 224.000 
Kč (dovybavení centra volnočasových aktivit mládeže). Předpokládaná 
dotace je ve výši 200.000 Kč, spoluúčast města ve výši 24.000 Kč. 
Projekt bude městem předfi nancován.

7. Rada města schválila dnem pro uzavírání manželství každou sobotu 
od 8 do 14 hodin a místem pro konání těchto slavnostních obřadů 
obřadní síň v budově radnice.

8. Rada města schválila zapojení transferů, přijatých v lednu 2011 do 
upraveného rozpočtu 2011: 79.000.000 od MPSV – celoroční objem ne-
investiční účelové dotace na příspěvek na péči oprávněným osobám.

9. Rada města schválila směrnici č. 1/2011 pro usměrňování mzdových 
prostředků příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Investice 
do  dopr av y 
v menších měs-
tech, objízdné 
trasy dálnice 
a  p roblé my 
měst, které na 
nich leží, vý-
voj politické 
situace v ko-
alici a uvnitř 
ODS. To byla 
hlavní témata, 
nad kterými 
se ve sněmov-
ně sešel sta-
rosta Velkého 
Meziříčí Ra-
dovan Necid 
s předsedky-
ní sněmovny 
Miroslavou 
Němcovou (viz 
snímek).

„Paní před-
sedk yně zná 
palč i vé  do -
pravní problémy Velkého Meziříčí 
a okolních obcí velmi dobře. Nemu-
seli jsme se tedy zdržovat popisem 
situace, ale spíše hledat konkrétní 
řešení. Všechna se ovšem odvíjí 
od peněz, a tak jsme rychle přešli 
k debatě o zdrojích financování 
velkomeziříčských obchvatů a po-
litické vůli jednotlivých institucí 
řešit těžkou situaci obyvatel Velké-
ho Meziříčí,“ řekl Radovan Necid 
a dodal: „Investorem obchvatu 
je kraj, provozovatelem objízdné 
trasy je kraj, dálnice má na starosti 
stát. Město může jen apelovat na 
představitele státu a kraje a žá-
dat nápravu. I v tomto je pro nás 

Miroslava Němcová přijede 
do Velkého Meziříčí

podpora předsedkyně sněmovny 
neocenitelná.“

Miroslava Němcová na pozvání 
Radovana Necida Velké Meziříčí 
navštíví. Přijede si spolu s míst-
ními připomenout památku obětí 
velkomeziříčské tragédie 6. května. 
Historicky první návštěva před-
sedkyně sněmovny ve městě se 
neomezí jen na pietní akt. „Chci 
diskuzi s druhým nejvýše postave-
ným ústavním činitelem naší země 
umožnit i představitelům veřejného 
života a občanům. S kanceláří před-
sedkyně sněmovny teď hledáme 
způsob, jak to co nejlépe provést,“ 
doplnil Necid.                       -měú-

Nejstarší občanka ČR 
žije ve Velké Bíteši

Nejstarší 
občankou 
Č e s k é  r e -
publ i k y se 
od 26. ledna 
2011  s t a l a 
Františka 
Kožnarová 
z Velké Bíte-
še. Své 107. 
narozeniny 
oslavila loni 
v zář í 2010 
pouze 14 dní 
po kroměříž-
ské občance, 
která minulý 
týden zemře-
la .  Zpráv u 
vysílala ČT 
1 v hlavních 
večerních 
zprávách.

Text 
a foto: -zor-

Poštovní holub z Velkého Meziříčí 
‚doletěl‘ až na olympiádu v Polsku

(Pokračování ze strany 1.)
Vracejí se jenom 

dobří a rychlí holubi
Každoročně odchovává asi šede-

sát holoubat, ze kterých do dalšího 
roku podle svých slov ponechává 
podle situace po závodní sezoně 
třicet až čtyřicet opeřenců tak, aby 
jich přes zimu bylo na holubníku 
kolem stovky. „Holoubata začínám 
cvičit sám, vypouštím je jednotlivě, 
aby sama hledala cestu domů. Prak-
ticky to vypadá tak, že jich do auta 
naložím zhruba šedesát a poprvé 
je odvezu třeba k Měřínu. Tam je 
postupně vypouštím. Pak odjedu 
domů, a čekám, kolik se jich vrátí. 
Stane se, že přiletí jenom padesátka, 
některá holoubata zabloudí a cestu 
zpět nenajdou. Po několika dnech 
těch zbylých padesát opět vezmu 
a odvezu například za Jihlavu, kde 
je zase vypustím a čekám, kolik se 
jich vrátí tentokrát. Celý postup 
se pořád opakuje a vzdálenosti se 
zvyšují. Pak následují společné 
nácviky a závody holoubat podle 
plánu oblastního sdružení. Vý-
sledkům závodů holoubat na mém 
holubníku nepřikládám velkou 
důležitost, hlavní je jejich návrat 
domů. Na závody z ČR a zahraničí 
vozíme poštovní holuby hromadně 
autem našeho oblastního sdružení. 
Takto vycvičený holub potom letí 
závody od 300 do 1 000 kilometrů 
a skutečně přiletí zpátky domů, má 
to zkrátka vrozené. A pravda je, že 
se vrací jenom ti dobří a rychlí holu-
bi. Z těch se pak odchovávají další, 
u kterých je předpoklad, že budou 
mít také výborné výsledky,“ přibli-
žuje dále velkomeziříčský holubář.

Velký důraz pak klade na čištění 
holubníku, neboť jak Václav Švec 
podotýká, nejlepší obranou proti 
nemocem je čistota a pořádek. Den-
ní úklid je podle něho nutností pro 
udržení dobrého zdravotního stavu.

Ke krmení používá směsi z běž-
ně dostupného sortimentu, jako 
ječmen, pšenici, hrách, kukuřici, 
slunečnici, řepku, proso apod. 
V době závodů používá i komerční 
směsi různých fi rem míchané přímo 
pro závody poštovních holubů. Ne-
dílnou součástí výživy je dostatek 
pitné a čerstvé vody. Proto zrušil 
všechny zásobníkové napáječky, 
neboť ho sváděly k tomu, že v nich 
byla voda, dokud ji holubi nevypili. 
Nyní používá plastové napáječky 
na dva litry vody, které každý den 
umývá a dává do nich čerstvou 
vodu. V horkých letních měsících 
i několikrát denně.

Jak probíhají závody
„Každý holub je označen ro-

dovým kroužkem, na kterém je 

uveden rok narození, číslo orga-
nizace a individuální číslo holuba. 
Žádný holub nemůže mít tento 
rodový kroužek stejný. Holubi 
se shromáždí ve středisku, kde 
jsou komisionelně zapsáni – na 
kontrolní list, je jim přiděleno 
závodní označení, třeba gumička 
s číslem nebo elektronický čip, 
který má též svoje číslo. Pak se 
vloží do jednotlivých boxů, které 
jsou z uvedených středisek autem 
hromadně odvezeny na místo 
vypuštění. Potom se, pokud je 
příznivé počasí, v určitou hodinu 
– zpravidla brzy ráno – vypouštějí, 
a to ze všech boxů najednou, což 
hlídá speciální zařízení. A pak 
už holub letí domů. Na základě 
souřadnic jsou spočítány vzdále-
nosti z místa vypuštění do jednot-
livých míst těch chovatelů. Jakmile 
holub přiletí domů, chovatel musí 
zaznamenat čas příletu – buď 
se dá gumička do mechanických 
hodin, kde se orazí čas příletu, 
anebo pokud má elektronický čip, 
čas se automaticky označí. Na 
základě vzdálenosti a individu-
ální délky na holubník chovatele 
se spočítá rychlost a podle toho 
se určí pořadí. Takže vítězí holub 
s nejvyšší rychlostí, které dosáhl. 
Tím se eliminuje skutečnost, že ně-
kdo bydlí třeba ve Velkém Meziříčí 
jiný v Náměšti či v Brně,“ popisuje 
způsoby závodění chovatel Švec.

Před závodem klade velký důraz 
na přípravu jedinců, protože jak 
sám říká, žádná soutěž není stejná 
– počasí, vzdálenost, průběh sezo-
ny, stav a chování holubů se různí. 
Na úspěch má pak samozřejmě vliv 
kvalita holuba a motivace, dobrý 
trénink, rozcvičení, kdy se začíná 
od kratších tras a postupuje až po ty 
dlouhé apod., dále celoroční péče 
o ně, výživa a krmení, zdravotní 
stav, počasí v daném závodě a také 
kus sportovního štěstí. „Žádná 
z těchto oblastí nemá dominantní 
vliv, žádnou nelze přeceňovat ani 
podceňovat. Pro přípravu holubů 
na závod neexistují zázračné pi-
lulky, ale pouze poctivá a pečlivá 
každodenní práce,“ zdůrazňuje 
Václav Švec. Nejlepších výsledků 
pak opeřenci dosahují ve věku od 
tří do pěti let, a to na dlouhých 
tratích, přičemž se některý jedi-
nec může dožít až patnácti roků. 
Zatímco Václav Švec vlastní kolem 
stovky holubů, někteří kolegové 
jich mají v chovu pět až osm set. 
Velkomeziříčská základní orga-
nizace sdružuje patnáct chovatelů 
– dva jsou přímo z našeho města, 
další z Velké Bíteše, Křižanova, 
Rudíkova, Dolních Heřmanic, 
Holubí Zhoře a dalších míst.

Iva Horká

V letošním roce dojde k vý-
raznému pokroku v digitalizaci 
zemského televizního vysílání. 
V mnoha oblastech České repub-
liky se chystá defi nitivní vypnutí 
analogového televizního vysílání. 
„V květnu se vypíná celá územní 
oblast Jihlava, v červnu Trutnov 
a Brno, v říjnu dojde k vypnutí 
vysílačů velkého výkonu v územní 
oblasti Jeseník a v listopadu skončí 
zemské analogové televizní vysílání 
i v územní oblasti Ostrava,“ říká 
Tadeáš Novák, tiskový mluvčí 
projektu digitalizace televizního 
vysílání. Na rok 2012 pak podle 
jeho sdělení zbývá Zlín a menší 
vysílače zejména v územní oblasti 
Jeseník. Od června 2012 se již bude 
v ČR vysílat pouze digitálně.

Digitalizace televizního vysílání 
probíhá v ČR již od roku 2008. 
V každé územní oblasti nejprve 
dochází ke spuštění zemského 
digitálního televizního vysílání 
(DVB-T) a následně, po minimál-
ně tř íměsíčním souběhu, dojde 
k vypnutí zemského analogového 
televizního vysílání. V letech 2009 
a 2010 již bylo vypnuto zemské ana-
logové televizní vysílání v územních 
oblastech Praha, Praha město, Plzeň, 
Sušice, České Budějovice, Ústí nad 
Labem a Brno město. „Celý proces 

digitalizace zatím probíhá přesně 
dle takzvaného technického plánu 
přechodu, který je pro nás jako 
nařízení vlády závaznou normou. 
Tohoto plánu se samozřejmě budeme 
držet i v roce 2011,“ doplňuje Zdeněk 
Duspiva, předseda Národní koordi-
nační skupiny pro digitální vysílání 
v ČR. Nařízení vlády č.161/2008 Sb., 
o technickém plánu přechodu podle 
Novákových informací udává vždy 
konkrétní měsíc, ve kterém by mělo 
dojít k vypnutí analogového vysílání 
v dané oblasti. Daná hodina vždy zá-
visí na jednotlivých provozovatelích 
televizního vysílání. „Ti doposud 
volili nejčastěji půlnoc, někdy však 
proběhlo vypnutí analogu i kolem 
dvacáté hodiny, bezprostředně po 
večerním zpravodajství,“ upozor-
ňuje Novák.

Ve všech územních oblastech, 
kde dochází k vypnutí analogového 
vysílání, probíhá více jak tři měsíce 
dopředu intenzivní informační 
kampaň. Proto předseda Duspiva 
doporučuje televizním divákům 
řešit přechod na digitální televizní 
vysílání s dostatečným předstihem, 
aby se vyhnuli případným tech-
nickým problémům na poslední 
chvíli. Více k tématu lze nalézt 
na lince 800 90 60 30 nebo na 
www.digitalne.tv.     Iva Horká

Letos skončí analogové vysílání 
téměř v polovině ČR

V Nesměři proběhne mistrovství ČR 
v orientačním běhu

Během víkendu 11. a 12. června letošního roku se nesměřským údolím 
nedaleko Velkého Meziříčí bude prohánět přibližně dvanáct set běžců nej-
různějšího věku. Ti se zúčastní mistrovství České republiky v orientačním 
běhu na krátké trati, který se bude konat v Nesměři. Závodníci od čtrnácti 
do sedmdesáti let poběží v kategoriích dorost, junioři, dospělí a veteráni. 
Pořadatelem je Oddíl orientačního běhu Třebíč a závod je podle propozic 
zařazen do světového rankingového seriálu WRE. V sobotu proběhne se-
mifi nále, v neděli pak od desáté hodiny fi nále. Zázemí budou mít závodníci 
v rekreačním středisku Nesměř, někteří tam potom budou i ubytováni.

Akci podpořili také radní našeho města, a to i fi nančně. „Nebude to ale 
nějaká horentní suma, půjde o příspěvek mezi pěti až deseti tisíci koru-
nami,“ uvedl starosta Radovan Necid. Ten také dodal, že město pomůže 
i s propagací a ubytováním, které by mělo být zajištěno v tělocvičnách 
zdejších základních škol. Tam by se účastníci mohli také stravovat.

Sám Necid pořadatelům nabídl také osobní sponzoring a vyjádřil naději, 
že se zapojí i další místní fi rmy. „Například byl zájem o ozvučení akce a vel-
koplošnou videoprojekci, kterou by mohla zajistit zdejší fi rma,“ míní starosta.

Oddíl orientačního běhu myslel též na neregistrované běžce i děti. „Pro 
příchozí závodníky budou připraveny dvě tratě, jedna tříkilometrová 
a druhá šestikilometrová,“ doplnil Martin Klusáček, který má na starosti 
propagaci závodu, „a pro děti plánujeme běhání zábavnou formou na 
louce.“                                                                                       Iva Horká

Termíny Vypnutí zemského analogového 
televizního vysílání v roce 2011

Datum Územní oblast Vysílač velkého výkonu
 31. 5. Jihlava  Jihlava – Javořice
   Pacov – Strážiště
   Třebíč – Klučovská hora
 30. 6. Trutnov Trutnov – Černá hora; Hradec Králové – 
   Krásné; Liberec – Ještěd
   Rychnov nad Kněžnou – Litický Chlum
 Brno  Brno – Kojál
   Hodonín – Babí lom
   Mikulov – Děvín
   Svitavy – Kamenná Horka
   Žďár Nad Sázavou – Harusův kopec
 31. 10. Jeseník Jeseník – Praděd; Olomouc – Radíkov
 30. 11. Ostrava Ostrava – Hošťálkovice; Frýdek-Místek 
   – Lysá hora; Nový Jičín – Veselský kopec

Ředitelka SŠŘS Velké Meziříčí informuje 
o přijímacím řízení ve šk. r. 2011/2012

Reaguji na současnou situaci v oblasti středního školství v souvislosti 
s návrhem kraje Vysočina na řešení problematiky středního školství a na 
nepravdivé informace, které se rozšiřují o naší škole.

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí oznamuje, že přijímací 
řízení pro školní rok 2011/2012 bude probíhat jako obvykle do všech 
oborů vzdělání, které má škola v nabídce.

Vedení školy bude nadále rozvíjet nabídku odborného vzdělávání pro 
žáky i veřejnost za velké podpory sociálních partnerů (města, Agrární 
komory ČR, Hospodářské komory, fi rem regionu atd.). Škola podporuje 
výuku učňů, kteří mají zájem o vzdělávání v technických, opravárenských 
a službových oborech, o získávání dalších certifi kátů vzdělání (řidičská 
oprávnění, svářečské kurzy) a o rozvíjení celoživotního vzdělávání. 
V nabídce školy je také maturitní obor Podnikání v denní i dálkové formě 
studia pro absolventy tříletých učebních oborů.

Zkušený tým pedagogických pracovníků naší školy bude v příštích 
letech pokračovat v dlouholeté tradici školy, která je v současné době 
jedinou školou ve městě nabízející vyučení v technických, opravárenských 
a službových oborech. Věřím, že všichni dobře připravení absolventi školy 
najdou pracovní uplatnění ve fi rmách našeho regionu.     

Ředitelství SŠ řemesel a služeb

Meziříčská ČSSD má nového předsedu
Novým předsedou místní organizace ČSSD Velké Meziříčí se stal 
Josef Komínek a místopředsedou Miroslav Jágrik. Členové strany 

je zvolili na výroční schůzi organizace 28. ledna 2011.
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Nový domov 
pro seniory 
je špičkově 
vybaven. 

Nechybí ani 
kaple či 

knihovna
(Pokračování ze strany 1.)

V nejvrchnějším podlaží je 
umístěn domov se zvláštním re-
žimem pro tř icet čtyř i klientů 
s demencí. Ti budou ubytováni 
v šesti jednolůžkových a čtrnácti 
dvoulůžkových pokojích včetně 
př íslušenství (WC, umyvadlo, 
sprcha).

V tomto patře se nachází také 
nadčasová kaple, kam si budou 
moci věřící zajít na mši svatou, 
útulná knihovna s internetem a opět 
dvě centrální koupelny se zvedací 
vanou a sprchovým panelem a dvě 
denní místnosti.

Navíc jsou tu dvě terasy s kou-
zelným výhledem do okolí, které 
budou moci využívat také imobilní 
klienti.

Zatímco nový objekt dělá zá-
stupcům města radost, ten původní 
naopak vrásky na čele. Stará bu-
dova na Hornoměstské ulici ve 
vlastnictví kraje Vysočina, o jejíž 
historii jsme podrobně informovali 
v minulém čísle, je totiž v havarij-
ním stavu. Podle slov velkomezi-
říčského starosty ji proto s největší 
pravděpodobností čeká demolice. 
„Podle odborného posudku z roku 
2007, který si nechalo zpracovat 
město, by jenom oprava monolitic-
kých stropů stála kolem sto padesá-
ti milionů korun. A to si v současné 
fi nanční situaci opravdu nemůžeme 
dovolit. Kraj chce budovu převést 
na město, ale jenom její likvidace 
by stála deset až dvanáct milio-
nů korun. A ty momentálně také 
nemáme, šetříme totiž v rozpočtu 
kde se dá,“ okomentoval situaci 
velkomeziříčský starosta Radovan 
Necid. Přiznává ale, že mnoho lidí 
s demolicí nesouhlasí. „Proto pro 
veřejnost hodláme uspořádat den 
otevřených dveří ve staré budově, 
aby se osobně přesvědčila, v jakém 
stavu je,“ dodal starosta.

Iva Horká

Jednolůžkový pokoj s polohovací postelí.                   Foto: Iva Horká

Novou kapli si prohlédl také Mons. Jiří Mikulášek.       Foto: Iva Horká

Prostorná zvedací vana se snadnou obsluhou.                Foto: Iva Horká

Slovo hejtmana
Jak budou fungovat 
nemocnice, nevíme
Obyvatelé Vysočiny jistě sledují 

s obavami vývoj kolem situace 
v našich nemocnicích v souvislosti 
s výzvou „Děkujeme, odcházíme“. 
Absolvovali jsme mnohá obtížná 
a složitá jednání na všech úrovních, 
stále se setkáváme se všemi zúčast-
něnými a hledáme dostupná řešení 
v konkrétním čase – vědomi si 
všech omezení a toho, že se situace 
bude stále proměňovat a my budeme 
muset vícekrát operativně reagovat. 
Máme rozpracována různá řešení, 
ale jak skutečně budou zdravotnic-
ká zařízení fungovat od 1. března 
2011, nemůže dnes s jistotou vědět 
nikdo. Kraj Vysočina jako zřizova-
tel pěti nemocnic v regionu udělá 
vše pro to, aby dostupnost a kvalita 
akutní lékařské péče zůstaly v mož-
né míře zachovány. Vnímáme svou 
zodpovědnost, které se nezříkáme, 
ale máme jen velmi omezené mož-
nosti řešení situace. Ve chvíli, kdy 
píšu s předstihem tento text, není 
stále jasné, jak se situace v našich 
nemocnicích vyvine.

Kraj pomáhá 
starostům

Koncem roku začali své volební 
období mnozí noví starostové, 
v jiných našich městech a obcích 
obhájili své posty jejich představi-
telé z minulého období – což je jistě 
oceněním jejich práce samotnými 
občany. Z pozice kraje chceme 
i nadále pokračovat v pomoci před-
stavitelům všech měst a obcí – bez 
ohledu na stranickou příslušnost. 
Nejvíce naší pozornosti si zvláště 
v začátcích zaslouží ti začínající 
starostové a členové rad a zastupi-
telstev. Zvláště pro ně jsme koncem 
ledna připravili setkání a podklado-
vé materiály, jež by jim mohly být 
určitým pomocníkem. Snažíme se 
pomáhat městům a obcím konkrét-
ními grantovými programy i hledat 
další možnosti pro zmírňování stále 
existujících dopadů snad už dozní-
vající hospodářské krize.

Vysočina 
na Regiontouru

Jistou přehlídkou úspěchů a krás 
Vysočiny byl opět letošní vele-
trh cestovního ruchu Regiontour 
v Brně, kde se v lednu náš kraj 
prezentoval jako místo přírodních 
krás, bohaté historie a pracovitých 
a schopných lidí. Expozice Vy-
sočiny návštěvníky zaujala svou 
pestrostí. Představili jsme náš 
region jako cíl dovolených a místo, 
kde je třeba se zastavit, proto jsme 
naše výstavní prostory uvedli 
autobusovou zastávkou s logem 
kraje. U ní se odehrával bohatý 
program s nabídkou cílů této cesty 
po Vysočině. Mezi nimi se kromě 
jiného prezentovaly Šiklův mlýn, 
chotěbořský pivovar, poutní místo 
Křemešník, vinice na Sádku. K ná-
vštěvě kraje lákala i pěkná nová 
mapa „Vysočinou hravě“ směrova-
ná ke všem generacím. Předvedli 
jsme i ukázky tradičních řemesel 
jako např. přípravu těsta pro různé 
druhy perníků, výrobu perníku, 
jeho zdobení v podání perníkářky 
Věry Novákové z Moravských 
Budějovic nebo klasické stloukání 
másla Richardem Blížkovským 
z jihlavského sdružení Caletníci. 
Všechna větší města využila vele-
trhu pro svou propagaci prostřed-
nictvím palety krásných materiálů 
i přímých pozvání a informací 
usměvavých hostesek. Líbila se 
mi atmosféra společného sdílení 
stánku Vysočina, kde průběžně 
docházelo i k množství užitečných 
setkání. Doufám, že i v budoucnosti 
budeme na celé Vysočině vnímat to, 
co nás spojuje.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Domov pro seniory zajišťuje všem svým klientům 
zdravotní péči podle jejich potřeb.

Ošetřovatelská péče je poskytována všeobecnými 
sestrami zaměstnanými v domově. K 1. 1. 2011 pra-
cuje v zařízení celkem patnáct všeobecných sester 
– deset ve směnném provozu, dvě na rehabilitaci, 
dvě staniční sestry, vrchní sest-
ra – a jedna nutriční terapeutka. 
Dále v domově pracuje devatenáct 
pracovníků v sociálních službách 
na pozici pečovatelek, a to pod 
vedením všeobecných sester. Pra-
covní kolektivy jsou rozděleny na 
domov pro seniory a domov se 
zvláštním režimem. „Všeobecné 
sestry vykonávají všechny odborné 
činnosti související s poskyto-
váním komplexní ošetřovatelské 
péče, jako je chystání a aplikace 
medikace, odběry biologických 
materiálů, klyzmata, převazy ran, 
měření fyziologických funkcí, od-
sávání z horních cest dýchacích, 
aplikace inhalací, podávání stravy PEG, aplikace 
infúzí atd.,“ vyjmenovává ředitelka zařízení Bc. Helena 
Chalupová (na snímku). Podle ní má každý klient svou 
ošetřovatelskou dokumentaci, která obsahuje všechny 
náležitosti. Sestry pracují formou ošetřovatelského 
procesu. Všechny činnosti vykonávané sestrami jsou 
indikovány praktickým lékařem a některé jsou vyka-
zovány na zdravotní pojišťovny.

Od prvního ledna loňského roku zaměstnává domov 
také nutriční terapeutku. Zařízení je nyní v celostát-
ním programu standardizace nutriční péče. Má za 
sebou proces tvorby a postupné aplikace standardu. 
V současné době je před závěrečným auditem. „Pokud 

Kvalitní bude i zdravotní péče o seniory
vše dobře dopadne, stane se Domov pro seniory Velké 
Meziříčí prvním akreditovaným zařízením v kraji Vyso-
čina v oblasti poskytování nutriční péče. To znamená, 
že domov zaručuje všem svým klientům poskytování 
adekvátní nutriční péče podle jejich potřeb,“ dodává 
ředitelka. Lékařská péče je poskytována prostřed-

nictvím praktického lékaře, který 
do domova pravidelně dvakrát 
týdně dochází. Kromě pravidelných 
návštěv lékař dochází za klienty 
v případě, že to jejich zdravotní 
stav vyžaduje. Vyšetření klientů 
probíhá podle jejich zdravotního 
stavu buď v ordinaci domova, nebo 
u lůžka klienta. Kromě praktického 
lékaře je lékařská péče zajištěna 
také odbornými lékaři. Dvakrát 
do měsíce dojíždí do domova 
psychiatr, podle potřeby dochází 
neurolog, stomatolog a další. Při 
náhlém zhoršení zdravotního stavu 
pak sestra, která má zrovna službu, 
přivolá RZP. Veškerý personál je 

pravidelně proškolován v poskytování první pomoci, 
což patří ke standardu. Navíc k tomu patří celoroční 
vzdělávání podle předem stanoveného plánu. Vzdělá-
vací programy jsou vybírány tak, aby bylo zajištěno 
stálé zvyšování kvality. V domově jsou mimo jiné 
k dispozici další zdravotní přístroje a pomůcky, jako 
například ambuvak, dva oxymetry, koncentrátor kys-
líku, vakuové lehátko, ultrazvukový inhalátor, dvě od-
sávačky, horkovzdušný sterilizátor, dostatek tonometrů 
a fonendoskopů, glukometry. Při poskytování základní 
hygienické péče pracuje personál s kvalitními zvedáky 
pro imobilní klienty, které obsahují i digitální váhy na 
měření hmotnosti.                     Text a foto: Iva Horká

Když dostal prof. PhDr. Jan 
Sokol, PhD., CSc. před lety z jedné 
kanadské univerzity nabídku, aby 
k nim šel přednášet etiku, tak ho 
to zaskočilo. Říkal si, o čem by stu-
dentům vykládal? Přece jim nestačí 
jenom říkat – nemáte krást, nemáte 
lhát, nemáte podvádět, to by bylo 
málo, tak to odmítl. Když přišla 
pozvánka před třemi roky znovu, 
tentokrát z americké univerzity, 
tak ji už přijal a semestr přednášel 
etiku a mezilidské vztahy na Har-
wardově univerzitě. Proč svůj názor 
změnil? Na tuto a další otázky 
spojené s etikou života odpovídal 
nedávno v Husově domě ve Velkém 
Meziříčí, kam ho pozval zdejší farář 
Českobratrské církve evangelické 
Pavel Janošík.

Po změně režimu dostal Jan 
Sokol, jak řekl, báječnou možnost 
přednášet na univerzitě. Dvacet 
let se setkává s mladými lidmi. 
Dnes jim podle jeho slov život na-
bízí velké možnosti, ale oni často 
nevědí, jak si s nimi poradit. Za 
tu dobu udělal i velkou zkušenost 
s tím, jak na tom je dnešní mladý 
člověk, který z velké části není 
křesťan. Mladí lidé mají hlavu na 
správném místě, mají otevřené 
srdce, ale nevědí si rady. Sám, jako 
věřící člověk ale nemůže ve škole 
dělat žádnou náboženskou agitaci. 
Proto se snažil najít způsob, jak 
hovořit mezi lidmi, kteří nejsou 
křesťané, a rovněž si potvrdil, jak 
je to důležité. Křesťan má takovou 
tu samozřejmou představu, že ví, 
jak má žít, protože se to dozvěděl 
z Písma, četl to v evangeliu a když 
se podle toho bude řídit, čeká ho po 
smrti blaženost. Dále ví, že tento 
život a vše s ním spojené (lásku, 
děti, přátele) dostává jako boží dar, 
a proto má být za něj vděčný.

Ale co lidé, kteří nejsou věřící? Ti 
jsou většinou podle zkušeností Jana 
Sokola přesvědčeni, že život je jakási 
náhodná věc, že se náhodou narodili 
a že až život skončí, nic není, nemají 
žádnou naději. Pak je nasnadě myš-
lenka: užij si, co se dá, urvi, co se 
dá a s ničím jiným si nelam hlavu, 
stejně umřeš a všemu bude konec. 
To je nebezpečí, se kterým dnešní 
mladí lidé zápasí. Tuší, že to na světě 
takto jenom asi není, ale nevědí si 
s tím rady. Často se objevuje názor, 
že jsou zde zákony a soudy a pokud 
člověka neodsoudí, tak mu nemá 
kdo co vyčítat. Všechno, co nevede 
k trestu, tak je stejně dobré i špatné.

Náboženská etika a morálka je 
podle Sokola tak jasná a pevná, že 
se ničím nahradit nedá, ale není 
možné říci, že ten kdo náboženskou 
morálku nepřijímá, nebo přijímá 
jinou, je ničema. Proto se snažil 
najít něco společného pro ty, kteří 
křesťanskou morálku př ijímají 
s těmi, pro které je neznámá. Najít 
společnou řeč v tom, že se nemá 
krást, lhát, podvádět, problém není, 
ale to zdůvodnění musí být širší. Za 
dvacet let svobody jsme poznali, 
že představy o svobodě jsou různé 
a že není možné žít bez nějakých 
omezení. Pokud by tato omezení 
nebyla, tak se lidé začnou jeden 
druhého bát. Člověk nežije na pus-
tém ostrově, a proto musí připustit, 
že svobodu, kterou si chce užívat, 
musí připustit, že ji chtějí užívat 
i ostatní. Naše svoboda může být 
tak široká, jak širokou ji chceme 
připustit těm druhým.

Od dětství se v rodině a ve škole 
učíme, co a jak máme dělat, že to tak 
dělají všichni. Jsou věci, které všich-
ni děláme, ale pak se ukáže, že jsou 
situace, kdy člověk nemůže jednat, 
jak jednají všichni.    (Pokr. str. 5.)

Život nedostáváme, abychom ho spotřebovali
Prof. Jan Sokol hovořil v Husově domě o etice

Písní 
Ave Ma-
ria zahájil 
minulou 
neděli od-
poledne ve 
Stránec-
ké Zhoř i 
svůj kon-
cert Jakub 
Pustina. 
Devěta-
dvacetile-
tý operní 
zpěvák ze 
Žďárska 
vystupu-
je  m i mo 
jiné také 
v  r á m c i 
projektu 
‚Jakub 
Pustina 
zpívá ob-
cím kraje 
Vysoči-
na‘, který 
podpořil 
též k raj-
ský radní 
Tomáš Škaryd. V současné době je do něho zapojeno deset obcí, a právě 
Stránecká Zhoř je jednou z nich. Starosta Antonín Račický, který se do 
projektu přihlásil, evidentně nelitoval. Do tamní kaple svatého Benedikta 
si našlo cestu nemálo zpěvákových příznivců, a tak bylo plno. Barytonista, 
jehož doprovázel klavírista Jiří Hrubý, pro posluchače připravil skvělý 
repertoár. Vsadil na osvědčené skvosty naší i zahraniční klasické hudby. 
Krom již zmíněné písně tedy zazněly skladby jako například Granada, 
O sole mio, Santa Lucia, Oči černé, Helena z Nedbalovy Polské krve, Fu-
niculi Funicula, ale též Figaro či árie toreadora z Bizetovy opery Carmen 
a spousta dalších. Student JAMU Jiří Hrubý, který se na Pustinových 
koncertech střídá s dalším klavíristou Richardem Pohlem, pak přidal 
dvě sólová vystoupení, za něž sklidil stejný aplaus jako protagonista. 
Minimálně za Mozartův Turecký pochod ano. Mladí umělci publikum 
zaujali nejenom svými pěveckými a hudebními výkony, ale zejména Pus-
tina i osobitým a přirozeným přístupem k divákovi, s nímž umí navázat 
potřebný kontakt. Přítomné vtáhl zcela do děje. Ti se milerádi přidali 
a bez ostychu si s ním zazpívali. Barytonista tyto komorní akce v malých 
vískách má podle svých slov raději, než třeba koncert v Obecním domě 
v Praze. I letos ho tedy čeká pestrý rok, a to s minimálně stovkou koncertů 
u nás i v zahraničí.                                                  Text a foto: Iva Horká

Jakub Pustina zazpíval 
ve Stránecké Zhoři
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.

Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kame-
ník, e-mail: kamenikf@cent-
rum.cz, mob. 739 600 015

Být v něčem dobrý
Jsem přesvědčen, že každý člověk dostává do vínku své speciální 

obdarování. Určitě pro každého existuje nějaká oblast, v níž může vy-
niknout, nějaká činnost, pro kterou má skvělé předpoklady. Někdo hraje 
výborně fotbal, jiný je nedostižný v přípravě jídel a další má talent na 
jazyky. Nebo dokáže skvěle vyprávět, zpívat, malovat, jezdit na koni, hrát 
si s dětmi, prostě cokoliv – něco, v čem je opravdu třída. Otázka je, zda 
člověk má dost příležitostí, aby právě to své obdarování vůbec objevil. 
Mám zkušenost, že děti, které ještě nerozpoznaly, v čem jsou dobré, bývají 
nejisté. Jakmile jim dáte příležitost a ony mohou v něčem vyniknout, 
jejich sebevědomí i nadšení roste přímo před očima.

Je to škoda, když někdo žádný svůj talent, žádné své obdarování za 
celý život neobjeví. Anebo objeví a nechá ležet ladem. V bibli je inspi-
rativní příběh o tom, že každému z nás je svěřena nějaká ta hřivna (či 
několik hřiven), se kterou má hospodařit. Zakopaná, nevyužitá hřivna 
je smutná záležitost. Možná bychom mohli častěji – hlavně dětem, ale 
někdy i dospělým – s tím objevováním taky trochu pomoci. Dávat druhým 
jasně najevo, v čem jsou dobří. Zatím si spíš šuškáme, nebo jim dokonce 
dáváme – lidově řečeno – „sežrat“, v čem dobří nejsou… Vždyť každý 
je v něčem přece dobrý. Nebo není?

Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 2. 2. do 6. 2. 2011
Středa 2. 2. – svátek uvedení Páně do chrámu
 8.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
16.30 mše sv. za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy
 a celou rodinu o. M. P.
18.00 mše sv. na poděkování Pánu Bohu za výročí svatby
 a za 86 let života o. L. Sz.
Čtvrtek 3. 2. – den modliteb za nová kněžská povolání, památka 
biskupa a mučedníka sv. Blažeje
 7.00 mše sv. za rodinu Sojkovu, Doležalovu
 a Krejskovu o. M. P.
17.30 mariánská pobožnost
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 4. 2. – 1. pátek v měsíci
 8.00 mše sv za rodinu Kotkovu, živé a zemřelé členy
 rodiny a na vlastní úmysl o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. ve volný úmysl o. M. P.
Sobota 5. 2. památka sv. Agáty, panny a mučednice
 7.00 mše sv. za Lumíra Dobrovolného, živé a zemřelé
 z rodiny Hajných o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Jaškovy, bratra Lubomíra
 a syna Petra o. M. P.
Neděle 6. 2. – 5. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Marii a Cyrila Černých
 a za rodiče Černých o. M. P.
 9.00 mše sv. za Josefa Střechu, rodiče Motyčkovy o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za děti,
 které přijímají křest o. L. Sz.
18.00 mše sv. za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovou
 a manžele Petrlíkovy  o. M. P.

Farní oznámení
Modlitby na úmysl Nového Jeruzaléma budou každý den v 17 hodin.
Dne 2. února je svátek uvedení Páně do chrámu, mše sv. budou v 8, 16.30 
a 18 hodin. Prosíme, abyste si na bohoslužbu donesli hromničky. Svato-
blažejské požehnání budeme udělovat ve středu po večerní mši sv. v 18.00 

a ve čtvrtek po ranní mši sv. Ve čtvrtek od 9 hodin bude 
návštěva nemocných. Ve čtvrtek večer se budeme modlit 
za nová kněžská povolání. V 17.30 hodin bude pobož-
nost na přímluvu Madony Velkomeziříčské – Matky 
a Královny všech kněží a potom mše sv. s eucharistic-
kou adorací. Dále po večerní mši sv. bude teologická 
hodina. V pátek od 8.30 hodin do sobotního rána bude 
adorace nejsvětější svátosti. Od 14 do 15.30 hodin 
bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 

v 18.30 hodin bude příprava na křest a v 19.30 hodin bude 5. příprava na 
manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. V sobotu 
bude v Netíně v 16 hodin pout‘ první soboty (12.30 jdou pěší, v 15.00 
odjíždí autobus, z Borů ve 14.40).
Plán bohoslužeb pro Bory od 2. 2. do 6. 2. 2011
Středa 2. 2. svátek uvedení Páně do chrámu
18.00 Horní Bory 18.00 mše sv. za rodiny Královy, Hedvábných,
 Františka Švomu a duše v očistci
Pátek 4. 2. – 1. pátek v měsíci
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Sukovy, Františka Marka,
 Ludmilu Markovou, rodiče Sukovy a syny o. M. P.
Neděle 6. 2. – 5. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Petra Ženatého, rodiny Dřímalovu,
 Královu a Sedmidubských o. M. P.

-P.L.Sz.-

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 
se bude konat v základních školách ve městě v pátek 11. února 2011 
v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2010. 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete 
o odkladu školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:

Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-
ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 7. 2. do čtvrtka 10. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod 
školy je tvořen ulicemi:

Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Gen. Jaroše, Hřbitovní, K Haltýři, 
K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, 
Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, 
U Bašty, U Vody a V Podloubí.
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na we-
bových stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy 
je tvořen ulicemi:

Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachar-
dové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, 
Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad 
Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, 
Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve 
Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na we-

bových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Školní rok – Zápis do 
1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Hliniště, Hornoměstská, 
Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, 
K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, 
Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, 
Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová 
říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod 
Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneč-
ní, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, 
Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

Ve dnech 24. ledna až 3. února 
provádí optometristé Bc. Marian 
Němec a Bc. Veronika Kroulíková 
z Oční optiky NĚMEC screenin-
gové vyšetření zraku, které má za 
cíl odhalit a zachytit různé zrakové 
vady. Vývoj vidění (podobně jako 
řeči) má svá kritická období a jed-
ním z nich je období předškolního 
věku. Pokud je vada zraku rozpo-
znána v tomto období a je následně 
včas zahájena náprava – léčení 
(brýle, okluzor), lze umožnit další 
normální vývoj oka. Některé pozdě 
zjištěné oční vady (asi v 8 letech) 
lze ovlivnit jen velmi málo nebo 
vůbec, což může dítě v jeho budou-
cím životě výrazně hendikepovat, 
např. při výběru povolání, získání 
řidičského oprávnění apod.

Uvedení optometristé mají nyní 
zapůjčený speciální přístoj Plusop-
tix, který měří binokulárně dioptrie 
(refrakci oka), dále postavení očí 
(šilhání), vyhodnocuje rohovkové 
ref lexy a velikost a vzdálenost 
zornic. Vyšetření je bezkontakt-
ní, velmi rychlé (asi 1,5 vteřiny) 
a pro dítě šetrné a nenáročné (stačí 
minimální spolupráce dítěte), je 

Screeningové vyšetření zraku 
ve školkách

zcela bez bolesti a je možno je 
provádět již od šesti měsíců věku. 
Toto záchytné vyšetření umožňuje 
odhalit řadu očních vad – tupozra-
kost, krátkozrakost, dalekozrakost, 
astigmatismus nebo šilhání.

Vyšetření zatím proběhlo v pěti 
mateřských školách – v Borech, 
Měříně, na náměstí ve Velké Bíteši, 
a ve Velkém Meziříčí v MŠ Spor-
tovní a Sokolovská. Bylo vyšetřeno 
již 227 dětí a rodičům 24 z nich bylo 
doporučeno navštívit s dítětem oční 
lékaře a výsledky vyšetření s nimi 
konzultovat.

Z očních vad se objevil zatím 
nejčastěji astigmatismus a rozdíl 
dioptrií mezi pravým a levým 
okem. Byla zaznamenána i krátko-
zrakost nebo šilhání. Vyšetřování 
bude prováděno ještě v dalších pěti 
školkách (v Osové Bítýšce, U Sta-
dionu ve Velké Bíteši, v Křižanově 
a ve Velkém Meziříčí v MŠ Velox 
a MŠ Čechova).

Další informace o celém projektu 
přineseme v některém z příštích 
čísel.

Text a foto: 
Bc. Veronika Kroulíková

Druhý únor –
Světový den mokřadů

Na 2. únor připadá Světový den mokřadů, který vyhlásilo UNESCO 
poprvé v roce 1991. Snahou je zabezpečit využívání mokřadů a jejich 
ochrana z důvodu velké rozmanitosti rostlin a živočichů, které se v mok-
řadech nacházejí. Celosvětově je zatím registrováno 750 velkých mokřadů 
o výměře 50 milionů hektarů. Tuto konvenci je třeba naplňovat i na regi-
onální úrovni. V našem regionu je to oblast Zátoky u Olší nad Oslavou, 
kde jsou zvláště vzácné rostliny a obojživelníci. Občané mohou upozornit 
na další malé mokřady odbory životního prostředí městských úřadů, nebo 
základní organizace ochránců přírody v daném regionu. Mohou tak být 
zachována místa významných biologických hodnot a zajímavostí.

PhDr. Arne Němec, předseda ZO Českého svazu ochránců přírody VM

Předchůdci velkoobchodů, supermarketů
a vietnamských tržnic

Ve Velkém Meziříčí se dnes nachází mnoho obchůdků i velkoobchodů. 
Jak to však u nás vypadalo v době mezi světovými válkami a v době oku-
pace? Nabízíme dobový přehled předchůdců dnešních obchodníků, mezi 
nimiž nechybí ani předci dnešních živnostníků… (Z dobových materiálů 
vybrali a sepsali Martin Klement a Vladimír Makovský.)
Jan Adamec, prodej klobouků a čepic, módní zboží, Velké Meziříčí

Zakladatelem a majitelem tohoto závodu ve Vel. Meziříčí, známého 
velmi i mimo okruh města, byl Jan Adamec. Založil svůj podnik v r. 1937. 
Začínal jako většina lidí jeho druhu z vlastních úspor a výpůjčkami. 
Původně převzal obchod s klobouky a čepicemi, kterého chtěl zanechat 
s tím, že přesedlá na obchod s módním a střižním zbožím. Byl však nu-
cen od tohoto zamýšleného plánu upustit vlivem doby, a tak se stalo, že 
zůstal věren tomu, s čím začal. Věřil však, že v budoucnu se mu podaří 
jednou uskutečnit svůj ideál módního závodu. Jeho děd Jan byl zední-
kem a otec Jana Adamce provozoval stolařství. Syn a majitel uvedeného 
závodu, narozen 7. března 1898 ve Vel. Meziříčí, se vyučil v témže 
městě v obchodě se střižním a módním zbožím. Zůstal v tomto závodě 
několik roků a poté i po návratu ze světové války, v roce 1922. Když se 
osamostatnil, podařilo se mu podnik vybudovat tak, že odpovídal všem 
požadavkům moderního zákazníka z města i vesnice. Od začátku s ním 
spolupracovala manželka Božena.
Josef Borůvka, šicí stroje, hospodářské stroje, jízdní kola a součástky,

Velké Meziříčí, Dalimilova 40 (dnešní Novosady)
Majitel tohoto velmi známého závodu na moravském Horácku, Josef 

Borůvka, se narodil 9. března 1911 ve Žďáře na Moravě. Jeho otec obcho-
doval s drůbeží. Když mladý talentovaný hoch vychodil školu, zatoužil, 
stát se jednou obchodníkem s mechanickými stroji a jejich součástkami, 
a proto se již brzy začal pro tento úkol připravovat. Činil tak tím, že se 
stal zástupcem fi rmy obchodující s hospodářskými stroji a tuto činnost 
provozoval až do roku 1936, kdy se rozhodl etablovat ve svém nynějším 
působišti. Začal s bratrem Antonínem, který se narodil 2. června 1908 
také ve Žďáře. Tento byl rovněž zástupcem fi rem tohoto druhu a ve svém 
oboru se dobře vyznal. Proto byl majitelovým společníkem. Zboží při-
jímali nejprve do komise. Když v roce 1937 zakoupili dům a přemístili 
podnik do větší místnosti, dařilo se již jejich závodu dobře. K tomuto 
úspěchu jim přispěly hojně různé kurzy, zejména šití, které pořádali na 
různých místech, a tak získali velký počet zákazníků, který se snažili 
neustále zvětšovat.

Hermína Brázdová, ovoce, zelenina, lahůdky, Velké Meziříčí,
Komenského č. 6

Podnik založil manžel nynější majitelky Jan Brázda v roce 1931 v Jihla-
vě. V roce 1933 přesídlil do Vel. Meziříčí a asi po půl roce předal živnost 
manželce, která pocházela z knihkupecké rodiny.

František Číhal, oděvnictví, Velké Meziříčí, Dalimilova 5
(dnešní Novosady)

Majitel podniku se narodil v roce 1895 v Heřmanicích u Vel. Meziří-
čí. Vyučil se krejčím ve Vídni (tehdy Wienu), kde delší dobu pracoval 
u předních oděvních fi rem. Z Vídně se přestěhoval do Brna, kde působil 
dalších šest let v důst. dílnách. V roce 1921 se přestěhoval do Val. Klo-
bouk, kde se svým společníkem F. Matyášem založil vlastní závod. Z Val. 
Klobouk se přestěhoval do Lednického Rovné na Slovensku a odtud do 
Filakova u Lučence na Slovensku. V roce 1938 se vrátil zpět do Lednic-
kého Rovné a v roce1939 do Vel. Meziříčí, kde v Dalimilově ulici otevřel 
svůj závod. Začal z vlastních úspor, které vložil do obchodu s látkami, 
jež začal prodávat na trzích. Zisk s prodeje pečlivě ukládal, a tak se mu 
podařilo získat část peněz do krejčovského podniku, které tam vložil 
jeho společník. Ve společném podnikání však ztratil, a proto odešel na 
Slovensko, kde bez prostředků otevřel vlastní provozovnu. Závod dobře 
prosperoval, ale rok 1938 vrátil podnikatele zpět k jeho počátkům. Nesložil 
ruce, ale v roce 1939 podnikl znovu boj o existenci. Houževnatou prací 
a pílí se propracoval mezi přední podniky. Byl jedním z těch podnikavých 
živnostníků, které neúspěch nejen neodradí, ale naopak povzbudí k další 
intenzivnější činnosti.
Antonín Dostál, koloniál a lahůdky, Velké Meziříčí, Palackého 29 

(dnes Radnická)
Majitel podniku se narodil v Tištíně u Nezamyslic v roce 1903. 

Vyučil se v oboru a pracoval jako příručí v Kroměříži a ve Vel. Mezi-
říčí, kde si v roce 1930 zařídil vlastní obchod. Začal z vlastních úspor 
a z manželčina přínosu. Houževnatý majitel se i přes širokou konku-
renci (se zdatnou pomocí manželky Milady, která pocházela ze staré 
živnostenské rodiny) zařadil svou pílí a pracovitostí mezi prvotřídní 
podniky ve Vel. Meziříčí.                              (Pokračování příště.)

Marian Němec provádí vyšetření očí v MŠ Sokolovská.

Českobratrská 
církev evangelická

6. 2.:  9 hodin – bohoslužby
8. 2.: 17 hodin – biblická ho-
   dina (Hrbov)
9. 2.: 15.30 hodin – náboženství 
   pro děti 
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-
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SLUČOVÁNÍ ŠKOL
Na navrhované změny kraje Vysočina ve školství přišlo do redakce 

týdeníku Velkomeziříčsko značné množství reakcí obyvatel města i celého 
regionu. Jelikož jsou poměrně dlouhé a navíc je jich mnoho, z kapacitních 
důvodů máme problém všechny otisknout v plné verzi na stránkách na-
šeho týdeníku. Proto žádáme případné další potencionální dopisovatele, 
kteří by měli zájem se ke slučování středních škol ve Velkém Meziříčí 
vyjádřit, aby zasílali své příspěvky do novin jen v krátké verzi, případně 
z ní sama redakce vybere k otištění jenom část. Příspěvek v původní verzi 
můžete zasílat na adresu městského informačního centra ic@mestovm.cz, 
které přípěvek zveřejní na internetových stránkách města Velké Meziříčí 
www.mestovm.cz.                                                                           -mars-

rádi bychom se vyjádř ili ke 
krajem navrhovaným změnám 
v oblasti školství. Jsme plnoletí 
studenti Gymnázia Velké Meziříčí 
a k těmto změnám máme mnoho 
výhrad, které si vám touto cestou 
dovolujeme sdělit. Podle nastíně-
ného plánu se mohou naší školy 
týkat následující kroky: zrušení 
osmiletého gymnázia, jehož jsou 
někteří z nás studenty, dále pak 
sloučení gymnázia s hotelovou 
školou Světlá a se střední školou 
řemesel a služeb.

Vašemu hlavnímu argumentu, 
že osmileté gymnázium podporuje 
jakési elitářství, si dovolujeme 
oponovat. Naopak si myslíme, že 
studenti osmiletého gymnaziálního 
studia jsou nezanedbatelnou vrstvou 
společnosti, která si zkrátka vybrala 
pro svůj rozvoj jen obtížnější způsob 
studia. Z vlastní zkušenosti víme, že 
tyto studenty osm let na gymnáziu 
nijak neomezuje v kontaktu s jejich 
vrstevníky z jiných škol. Krajem 
chystané změny chápeme jako ome-
zení možnosti výběru. Rádi bychom 
vás upozornili na fakt, že poslední-
mi, kteří rušili osmiletá gymnázia, 
byli komunisté v padesátých letech 
minulého století.

Fakt, který kraj při svém pláno-
vání zřejmě nezohlednil a který 
chápeme především my díky aktiv-
nímu pobytu mezi studenty, je ten-
to: omezení počtu škol na malých 
městech povede ke zvýhodnění 
velkoměstských studentů. Nemů-
žeme hovořit o rovnosti přístupu 
ke vzdělání, pokud se někteří žáci 
takřka zbytečně dostanou do situ-
ace, kdy na osmileté gymnázium 
budou muset dojíždět několik desí-
tek kilometrů. Jako úplně scestný 
pak vnímáme názor, že osmiletá 
gymnázia „berou dětem dětství“. 
S odkazem na sebe vás ujišťujeme, 

že frustrací určitě netrpíme a těší-
me se na univerzitní studia.

V souvislosti se slučováním škol 
byly krajem rozeslány dopisy, ve 
kterých naše rodiče uklidňujete, 
že se změny studentů téměř nedo-
tknou. Domníváme se, že slouče-
ním gymnázia a středních odbor-
ných škol dojde ke zhoršení kvality 
výuky na obou stranách. Není přece 
možné sloučit tři různé školy v jed-
nu, aniž by se to nepodepsalo na 
výsledcích studentů. A o ty, jak 
proklamuje ministr školství Josef 
Dobeš, jde především.

Dovolte nám upozornit vás i na 
to, že ztráta několika žáků pro 
základní školy, kterou obhajujete 
rušení osmiletého gymnázia, není 
zdaleka tak závažná. Podle našich 
zkušeností (pocházíme z různých 
základních škol) odchází z pátého 
ročníku každé školy přibližně čtyři 
žáci ročně. Sama jistě uznáte, že 
takový počet chod školy neohrozí.

Chápeme vaši snahu ušetř it. 
Stejně tak rozumíme nutnosti 
propouštění učitelů. Ale z vašich 
materiálů na reorganizaci škol vy-
plývá, že ušetřené peníze padnou 
na byrokratické a zbytečné funkce 
typu manažer kvality.

Apelujeme na váš zdravý rozum 
a doufáme ve změnu způsobu šet-
ření v oblasti školství, bez této víry 
by na nás vaše jednání působilo jako 
útok proti vzdělanosti obecně.

Paní doktorko Kružíková, před 
112 lety naši předkové zakládali 
gymnázium ve Velkém Meziříčí, 
aby dosáhli zvýšení úrovně vzdě-
lávání a kvality života na Velko-
meziříčsku. Vy a vaši kolegové jste 
získali ve volbách v r. 2008 právo 
tuto školu po čtyři roky spravovat, 
neusilujte tedy o její zánik.

S úctou plnoletí
studenti Gymnázia Velké Meziříčí

Vážená paní doktorko Kružíková,

Petice na podporu udržení samostatnosti 
Gymnázia Velké Meziříčí

(dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

Vážený pane hejtmane, vážení členové Rady a Zastupitelstva kraje 
Vysočina,

reagujeme tímto na připravovaná opatření, jež, jak uvádíte, by měla 
směřovat ke zvýšení kvality vzdělávání a k podpoře úspor a efektivity 
středního vzdělávání v našem kraji. Jedním z těchto opatření je i možné 
slučování škol ve Velkém Meziříčí, což by vedlo k zániku samostatnosti 
a svébytnosti velkomeziříčského gymnázia. Značně znepokojeni touto 
skutečností vyjadřujeme nesouhlas s chystanými změnami. Sami jsme 
získali středoškolské vzdělání na Gymnáziu Velké Meziříčí. Víme, jakým 
bylo jeho absolvování přínosem, vkladem a zázemím pro náš další život 
profesní i soukromý. Můžeme tedy pracovat nikoli s dohady a předpoklady, 
nýbrž skutečnými fakty, která přesně určila naši připravenost pro další stu-
dium na vysokých školách. Právě v této chvíli, kdy se chystá projednávání 
návrhu systémových změn ve středním školství v krajském zastupitelstvu, 
musíme na vás důrazně apelovat, aby nebylo zasaženo a znehodnoceno to, 
co se na Gymnáziu Velké Meziříčí ukázalo jako plně funkční.

S vědomím snah společnosti o ekonomickou prosperitu apelujeme 
na dominantní nutnost zvýšení vzdělanosti současné mladé generace, 
a to ve školách plnících už v historicky ověřeném období tyto funkce: 
hodnotně vzdělávací, výrazně výchovnou, kulturně nezastupitelnou, 
geografi cky ojedinělou. Velkomeziříčské gymnázium, jehož jsme ab-
solventy, prokazovalo a stále dokazuje tyto skutečnosti už po 112 let 
svého trvání – v místě regionu má jedinečné postavení nejen co do 
spádovosti širokého okolí, ale i svým významem výchovně vzděláva-
cím a kulturním. Jeho kvalita dala možnost udržet si svoji podobu 
humánní i odbornou po celé, byť složité, historické období 20. století. 
Jsme přesvědčeni o neuváženosti myšlenky na omezení působnosti na-
šeho gymnázia formou slučování s jinými typy škol či snižování počtu 
zájemců o absolvování gymnázia, kde zájem z řad mladé generace, 
ač právě probíhá populační krize, je stále stabilní.

Touto peticí apelujeme na znovuzvážení skutečností, jež ve vaší kon-
cepci evidentně nebyly brány v potaz, na přehodnocení postojů a zájmů 
všech těch, kteří zásadně mohou změnit právo na kvalitní vzdělávání 
našich dětí v regionu Velkého Meziříčí a jeho širokého okolí.

Předkladatelé petice: PaedDr. Eva Kočí Valová,
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová, Mgr. Richard Smutný

Výroční členská schůze MO ČSSD ve Velkém Meziříčí, konaná 
28. ledna 2011, se zabývala záměrem odboru školství, mládeže a sportu 
kraje Vysočina na sloučení dvou nebo dokonce všech tří středních škol 
ve Velkém Meziříčí do jedné i případným zrušením nižšího stupně gym-
názia, a zaujala následující stanovisko:

Je nám známo, že v celé České republice i v kraji Vysočina dochází 
dočasně k úbytku žáků na středních školách. Na druhé straně důvody, 
které pro sloučení uvádí OŠMS kraje, jsou ve značné míře sporné až 
nepravdivé. Konkrétně:
1. Nikde není prokázáno, že dojde k úsporám na provozu škol. Současné 

střední školy, tedy gymnázium, hotelová škola a obchodní akademie 
a střední škola řemesel a služeb se nacházejí ve Velkém Meziříčí ve 
třech, od sebe značně vzdálených objektech. K úsporám by mohlo dojít 
pouze tehdy, kdyby některý z objektů nebyl pro střední školství trvale 
využíván. Toto však je v současné době neproveditelné, neboť naplně-
nost jednotlivých škol žáky je poměrně dobrá a nelze některou budovu 
nevyužívat. Kromě toho každá škola má své specifi cké požadavky na 
odborné zázemí výuky.

2. Nelze akceptovat argument, že ve větších celcích se lépe utlumí 
zánik některého učitelského místa. Bude-li některý z učitelů nadby-
tečný a měl-li by být propuštěn, pak je jedno, jestli je součástí menší 
školy nebo školy velké.

3. Tabulky, které OŠMS uvádí a v nichž se snaží prokázat, že nejsou plně 
využity prostorové kapacity středních škol, není možné brát příliš 
relevantně. Jde o čísla, která vyjadřují naplněnost učeben na nejvyšší 
možnou míru bez akceptování požadavků na specializované odborné 
učebny. Ty jsou však, z důvodu stále se zvyšujících nároků na propojení 
teorie a praxe, pro kvalitní výuku nezbytné.

4. Není pravda, že dojde k úsporám na platech učitelů, neboť při poklesu 
počtu žáků dostane škola automaticky méně fi nančních prostředků 
na mzdy.
Proti slučování středních škol hovoří i řada dalších okolností, zejména 

však skutečnost, že každá z uvedených středních škol plní specifi cké, 
značně rozdílné úkoly.
1. Gymnázium je v prvé řadě přípravou ke studiu na všech vysokých 

školách a letos si připomene 112 let od svého založení. Jeho absolventy 
je celá plejáda významných českých vědců, techniků, lékařů, ekonomů, 
učitelů i umělců. Ze zdejšího gymnázia byli jak v minulosti, tak i v sou-
časnosti téměř všichni absolventi přijati ke studiu vysokých škol a řádně 
je ukončili. Žáci gymnázia se pravidelně účastní různých celostátních 
i mezinárodních soutěží a umísťují se na předních místech.

2. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie připravuje absolventy 
na práci v hotelnictví, gastronomii a ekonomice a ti nejlepší odcházejí 
studovat vysoké školy v oborech stejného či podobného zaměření. Škola 
si letos připomene 110 let od svého založení. Po roce 1945 byla jedna 
ze dvou středních škol gastronomického zaměření na Moravě. Vycho-
vala celou řadu vynikajících odborníků české gastronomie, jejich děti 

a vnuci opět studují zdejší hotelovou školu (HŠ). Při škole je kvalitně 
zařízený domov mládeže s ubytovací kapacitou pro asi 250 žáků. 
Z tohoto důvodu by škola byla schopna v oboru hotelnictví, gastrono-
mie a případně i cestovního ruchu pokrýt požadavky celého kraje. Jde 
o nadregionální školu pro zájemce z celé České republiky. I současná 
HŠ reaguje na moderní trendy v hotelnictví a veřejném stravování, 
včetně zahraničních praxí v Itálii, Německu, Francii a Velké Británii. 
Jedna třída obchodní akademie má pro zdejší region plné opodstatnění, 
její žáci dosahují pravidelně úspěchy na celostátní ekonomické soutěži 
zaměřené na fi ktivní fi rmu.

3. I Střední škola řemesel a služeb má dlouholetou historii (založena 1867) 
a její role v přípravě žáků na kvalifi kovaná dělnická povolání je pro zdej-
ší region nezastupitelná a to i proto, že koncem devadesátých let došlo ve 
Velkém Meziříčí v rámci tzv. optimalizace škol ke zrušení integrované 
střední školy v ulici Na Poříčí. O tom, že nešlo o rozhodnutí nijak pro-
myšlené, svědčí skutečnost, že těsně před zrušením bylo na rekonstrukci 
a následnou přestavbu školy investováno v řádu desítek milionů Kč.

4. V případě sloučení škol je nepředstavitelné, aby se učitelé přemísťovali 
mezi budovami, které jsou od sebe vzdáleny asi 2 kilometry, neboť by 
to naráželo na rozvrhové možnosti i na dopravní obslužnost.

5. Sloučení škol by v žádném případě nebylo přínosem pro efektivní řízení 
a plnění specifi ckých úkolů škol. Řízení velkého, nesourodého celku, 
s lokalizací na třech vzdálených místech, by bylo velice těžkopád-
né a nefunkční. Výzkumy zahraničních i českých vědců ukazují, že 
menší školy jsou ve všech směrech lepší, než školy veliké. Například 
český vědec prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. z Univerzity Karlovy 
v Praze uvádí: „Velké školy (nad 1 000 žáků/studentů) všude ve světě 
charakterizují negativní jevy: zvýšený výskyt agresivních projevů, 
šikany a kriminality; vznik společenství žákovské kontrakultury, pokles 
výsledků vzdělávání a zvýšené náklady na řízení.“
Nepovažujeme také za správný záměr kraje Vysočina zrušit ve Velkém 

Meziříčí osmileté gymnázium a ponechat je jen v okresních městech. 
Jsme toho názoru, že by šlo o diskriminaci nadaných dětí, které bydlí ve 
větších vzdálenostech od okresních měst, konkrétně za diskriminaci dětí 
z Velkomeziříčska a Velkobítešska. Je nepředstavitelné, aby jedenáctileté 
děti cestovaly 35 kilometrů do gymnázia například ve Žďáru nad Sáza-
vou, a to zejména z důvodu dopravní obslužnosti, bezpečnosti, přípravy 
na výuku a zájmové činnosti. Diskuze o potřebě osmiletých gymnázií 
se vede na celostátní úrovni. Tuto problematiku však nelze „řešit“ tak, 
že se někde osmileté gymnázium ponechá a jinde zruší. Toto by bylo to 
nejhorší, byl by to akt diskriminace a asociálnosti. Když rušit osmiletá 
gymnázia, tak centrálně z ministerstva všude a ne jen někde.

Z výše uvedených důvodů MO ČSSD nesouhlasí s jakýmkoliv slučo-
váním středních škol ve Velkém Meziříčí. Toto sloučení by nepřineslo 
žádné ekonomické úspory, podstatně by snížilo efektivnost řízení škol, 
snížení kvality výuky i větší výskyt negativních jevů a je tedy naprosto 
zbytečné. Nesouhlasíme se zrušením osmiletého gymnázia ve Velkém 
Meziříčí a ponecháním osmiletých gymnázií v okresních městech. Tím 
by došlo k nepřípustné diskriminaci nadaných dětí z Velkého Meziříčí, 
Velké Bíteše, městysů Měřína a Křižanova i z dalších okolních obcí. Velké 
Meziříčí je šestým největším městem kraje, v minulosti bývalo též okres-
ním městem a spolu s Velkou Bíteší a okolními obcemi tvoří významný 
region, v němž má existence osmiletého gymnázia své opodstatnění.

MO ČSSD Velké Meziříčí

Stanovisko MO ČSSD Velké Meziříčí k slučování škol

Zločinný útok na naše školy
S hrůzou se dozvídám o nápadu pana hejtmana kouzlit s našimi školami 

a hlavně s gymnáziem. A čtu také bláboly radní kraje pro oblast školství, 
místo aby raději mlčela a neprozrazovala se.

A slyším, že není sám. Že i jeho oranžoví kolegové na postech hejtmanů 
také trpí touto poruchou.

V prvním okamžiku si říkám, to je vtip. Potom se ale člověk zamyslí 
hlouběji a vysvětlení se nabízí jediné. Jsou to všechno členové partaje, která 
byla dlouho u moci a požívala obrovské prebendy, viz Gross, kakaové boby, 
atd. Nyní již nemají kormidlo pevně v rukou, proto kolem sebe kopou. 
Stejná taktika jako za bolševika. Rozděl a panuj! A čím hůř, tím líp! A když 
je rozkradeno, říkají: musíme šetřit. A za tím se dá schovat mnoho. Oni tedy 
kradou všechny barvy. Ale tato pokračuje v taktice červené, léty propraco-
vané a úspěšně ověřené v celém světě! Ty obrovské peníze, které partajím 
dáváme na dobré živobytí, by pomohly ve školství nebo zdravotnictví.

Vždyť dodnes je na postech hejtmanů, šéfů úřadů, v senátu, justici mnoho 
členů zločinné organizace, i když někteří zoranžověli! Mohou s lidmi lehce 
manipulovat. Čtyřicetileté prznění národa. Čteme Blesk, Aha a tupě zíráme 
na Novu! Večer jsme nadopováni zlem, závistí, negativizmem. Máme vypra-
né mozky a volíme ty, co slibují hodně peněz a málo práce. Dříve se zpívalo 
„teď už máme, co jsme chtěli“. A také se dozvídáme, že kdo čte Aha, má ma-
turitu. Tak k čemu gymnazia a školy? Koho jsme si zvolili, toho tam máme.

No a lidé jsou nespokojeni. Polínko přiloží odboroví bossové a začne 
se stávkovat, odcházet, důchodci pláčou!

Zločinost nápadu, ne myšlenky, (ta je od slova myslet) rušit a spojovat 
nespojitelné fundovaně vysvětluje prohlášení rodičů při gymnáziu a čle-
nové Vlastivědné a genealogické společnosti.

Co s tím? Pan starosta jistě udělá vše proti této zvrhlosti. Obávám se však, 
že je sám. Má kolem sebe také lidi jako bývali naší představitelé? Lidi vzdě-
lané, čestné, inteligentní, s rozhledem? Ochotné pracovat pro dobré věci? 
V novinách čtu, že pan místostarosta říká, klid a nevířit prach! Ale v tomto 
případě je nutné rozvířit obrovské množství prachu, aby byl vidět až v Praze, 
nebo až za hranicemi! Jako spolupartajník tvrdí muziku. My bychom si ale 
měli pamatovat, že tady už jeho stejnopartajníci vládli a jak nakonec dopadli.

A tak pozor!!! Každou špatnost, zlo nebo hloupost je třeba zašlápnout 
hned zpočátku! Jsme ještě Meziříčáci, jak také píše pan Makovský? 
Snad ano. Jistě se brání i Bystřice, Nové Město a další města, postižená 
„osvícenými“ panovníky. Bylo by dobré se spojit a nedat se! Můžeme 
také stávkovat, manifestovat. Nebo pojedeme do Jihlavy defenestrovat? 
Nebo je to většině jedno? Že pivo stejně nebude levnější?      Václav Štipák

(Pokračování ze str. 3.) V díle Obra-
na Sokratova tento filozof říká: 
„Milí Atéňané, přišel jsem na to, že 
takto, jak jednáte, já jednat nemůžu, 
není to dobře, přišel jsem na to, že 
co všichni dělají, je špatně“.

Ještě ostřeji to říká Písmo: „Ne-
přidáš se k většině, když dělá 
ničemnosti.“ Najednou to není tak, 
aby člověk dělal všechno, co dělají 
ostatní. Člověk dostal v podobě 
Desatera pomůcku, která mu říká, 
co jsou to ty ničemnosti, co nemá 
dělat i kdyby to shodou okolností 
dělali všichni. Proto i kdyby všichni 
kradli, zabíjeli…, tak ty to dělat 
nebudeš! Jsou doby, jak řekl Sokol, 
kdy všichni lžou, nebo ne přímo 
kradou, ale velkoryse nakládají 
s cizím majetkem. Nemá smysl 
nadávat, že všichni jsou darebáčci, 
podstatné je to, že se sem tam najde 
člověk, který řekne: „Já to dělat 
nebudu.“ Aristoteles uvádí příklad, 
když se v bitvě dá vojsko na útěk, 
všichni utíkají, porážka je nevy-
hnutelná – jak se vojsko zastaví? 
Tak, že se zastaví jeden a ostatní 
se k němu přidají.

Dále se Jan Sokol věnoval otázce 
života. Před sto lety se objevila ge-
netika. Ta nám připomněla, že jsme 
život zdědili, přijali od svých rodičů 
v jisté podobě s různými schop-
nostmi a defekty. Dostali jsme ho 
zadarmo a jenom proto, že za ta celá 
tisíciletí, co lidé život žijí, pod něj 
podepsali a postarali se o to, aby ten 
život předávali dál. A tak i my do-
stáváme život zadarmo, ale patrně 
ne proto, abychom ho spotřebovali 
a užili, ale s jistým závazkem a od-
povědností za to, že s námi neskon-
čí. Dříve lidé dostávali od svých 
rodičů nejen život, ale také obživu, 
většina žila z toho, co zdědila.

Dnes žijeme jinak, a proto máme 
dojem, že nejsme nikomu nic 
dlužni. Není tomu úplně tak, pro-
tože jsme také něco podstatného 
zdědili, mnohem podstatnějšího, 
než je chalupa nebo pole, je to 
náš život. Rodiče, kteří svůj život 
také zdědili, se postarali o to, aby 
neskončil. Narodili jsme se do spo-
lečnosti, která nám dala svou řeč, 
zdědili jsme kulturu, vědu, různé 
instituce a hlavně krásnou krajinu, 
kterou nám předci připravili. Žije-
me v zemi, kde se nemusíme bát, 
kde jsou cesty, kde se večer svítí, 
kde nemusíme chodit s pistolí. 
To vše jsme zdědili zadarmo, ale 
se závazkem, že tyto věci s námi 
neskončí, proto se každý musí 
postarat alespoň o „něco“, co zdě-
dil. Tak se někdo stará o to, aby 
nespadly domy, nezpustly silnice, 
nezpustl náš jazyk, kultura atd. Je 
to náš malý příspěvek, abychom 
se odvděčili za to, co jsme dostali. 
„No a to je něco, co jsem si za těch 
dvacet let přednášení odzkoušel, 
že je to možné říci i těm studentům, 
kteří jsou nevěřící. Oni nad tím 
kroutili hlavou, stejně tak, jako 
když člověk slyší poprvé o slově 
Božím. Ale pak nad tím začali pře-
mýšlet a postupně připouštěli, že 
i jim to něco říká,“ míní profesor 
fi lozofi cké fakulty Sokol.

Uvědomili si, že žijeme z něčeho, 
za co máme nějakou zodpovědnost, 
to si uvědomují daleko více než naše 
generace před padesáti sto lety. 
Dostáváme výše zmíněné zadarmo, 
ne na to, abychom to tak říkajíc 
spotřebovali, snědli nebo zničili, 
nýbrž proto, abychom to pokud 
možno v lepším stavu předali těm, 
kteří přijdou po nás.

Antonín Horký

Život nedostáváme, abychom ho spotřebovali
Prof. Jan Sokol hovořil v Husově domě o etice

Gymnázium podpořeno svými absolventy 
i širokou veřejností

K vlně ohlasů na chystané zásahy do středních škol ve Velkém 
Meziříčí se přidaly i hlasy absolventů zdejšího gymnázia. K vytvoře-
né petici na podporu svojí alma mater se díky vehementnímu zájmu 
současných gymnazistů, širokému okruhu obyvatel našeho regionu 
a obecních úřadů z okolí podařilo během pouhých pěti dnů připojit 
na 900 podpisů absolventů Gymnázia ve Velkém Meziříčí. Tím se 
podařilo předat do 28. ledna 2011 – data určeného krajem Vysočina 
k diskuzi – petici, jejíž obsah bude muset být brán v potaz při jedná-
ních krajského zastupitelstva. Poděkování patří všem, kteří přispěli 
k možnosti znovuposouzení skutečností, jež mohou výrazně ovlivnit 
budoucnost našich dětí i tohoto města.          PaedDr. Eva Kočí Valová



■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.

■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
■ Koupím byt ve Velkém Meziříčí 
1+1 nebo 2+1, v přízemí, 1. podlaží 
nebo s výtahem, nejlépe v lokalitě 
Čechovy sady. Tel.: 608 732 244.
Pronájem
■ Ve Velké Bíteši dlouhodobě 
pronajmu byt 3+1, 78 m2. Ve zdě-
ném, dvoupatrovém, bytovém domě 
s balkonem, garáží a sklepem. Obý-
vací pokoj a kuchyň plně zařízené. 
Cena 9.500 Kč měsíčně, včetně 
poplatků. Tel.: 606 694 554.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Kdo dlouhodobě pronajme 
větší rod. domek nebo zeměděl. 
usedlost? Nabídněte. Děkuji všem. 
Spěchá. Opravy si provádíme sami. 
Též s možností pěstování zvířat. 
Tel.: 721 899 505.
Různé

Příprava a opravy zahradní 
techniky na novou sezonu. 
Opravy a GO spalovacích 
motorů dvoutaktových a čtyř-
taktových, do výkonu 20 kW. 
Tel.: 604 242 046.

■ Hledám spolucestující na ranní 
dojíždění do Brna (Bohunice-Vaň-
kovka-Komárov). Odjezd 7–8 ho-
din, dle domluvy. Cena 40 Kč/jízda. 
Tel.: 604 223 076.
■ Vyměním nový invertor 160 A 
v záruce za KS 250-350. Tel.: 
606 605 738.

■ Stará řezbářská a truhlář-
ská dláta a sekeru teslici. Tel: 
732 406 751.

■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.

Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 po rekonstruk-
ci ve Velkém Meziříčí – zateplený, 
nová plastová okna, zděné jádro, nová 
kuchyň. linka, podlahy, dveře. Volný 
po dohodě kdykoliv. RK nevolat. 
Volejte po 16. hodině 604 695 938.
■ Prodám OV 3+1, ul. Krškova, 
cena 1.470.000 Kč. Tel.: 731 508 270.
■ Prodám v Rudě u Velkého 
Meziříčí novostavbu. RD 5+1, ZP 
98 m2, CP 883 m2. Patrový, 2× kou-
pelna, garáž, zahrada, kolaudace 
v roce 2010. Tel.: 775 214 919.
■ Hledám dům, chalupu na Vy-
sočině. Stav ani cena nerozhoduje. 
Důležité je hezké místo. Za nabídky 
děkuji. Tel.: 775 703 242.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17

nabízí k pronájmům 
následující prostory:
salonek, malou a velkou učebnu, koncertní sál, 
kinosál, malou scénu – loutkové divadlo, velký sál.

Podrobnější popis prostor naleznete na www.jupiterclub.cz, dále 
bližší informace poskytne Miloslav Čech, tel.: 566 782 005, e-mail: 
pronajem@jupiterclub.cz

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

DRAŽBA rodinného domu 
čp. 43, 3+1, v obci Dobrá Voda 
u Křižanova. Vyvolávací cena 
250.000 Kč. Tel.: 777 028 938.

(zuby nevadí). Platba v hotovosti.
Tel.: 731 898 593.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

přijme 

Tel.: 776 115 776.

mechanika
pro servis

zahradní a lesní 
techniky.Velkomeziříčsko 

v pdf
Čtete raději informace z po-
čítače než papírové noviny? 
Objednejte si týdeník Vel-
komeziříčsko v elektronické 
podobě. Zašlete požadavek do 
redakce (velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz). Týdeník 
v pdf vám bude zasílán na 
vaši e-mailovou adresu. Jeho 
cena je 6 Kč. Více na tel.: 
566 782 009, 739 100 979.

Přijmeme

rozpočtáře – 
přípraváře.

Odborné vzdělání stavební-
ho směru, praxe výhodou.
Podrobný životopis zašlete 

na e-mail:
l.horackova@gremis.cz

do 28. 2. 2011.
Termín výběrového řízení 
bude oznámen písemně.

Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování.

Zateplení objektů. Rekonstrukce objektů. 
Koupelny, obklady, dlažby, malby, nátěry.

Vzduchotechnické zařízení. 

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

na pozici:

Požadujeme:
* vyučení v oboru nástrojař nebo v jiném příbuzném strojním 
oboru * praxe v oboru výhodou * manuelní zručnost, přesnost 

* schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* opravy a údržba forem a nástrojů * zajištění plynulého toku 
výroby * provádění záznamů

Nabízíme:
* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc, 
podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů dovolené 
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme Vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 551, e-mail: milan.blazek@lisovnavm.cz

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

Dům zdraví, spol. s r. o.,
Velké Meziříčí

Jde o bývalé prostory doprav-
ní sanitní služby (270 m2).

Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel.: 566 522 442.

Ferda – servis
Opravářské, údržbové a montážní práce

pro vaši domácnost a zahradu.
Tel.: 774 834 908

– rychle – levně – kvalitně –

Uvažujete o nové zahradě nebo její rekonstrukci?

Nyní je ideální čas začít plánovat.
Návrhy, realizace. Praxe v oboru 11 let.

Ing. Rozmarínová, tel.: 731 507 260 
www.zahradnictvivm.cz

Prodám
■ Kočárek (golfový) ABC, sklá-
dací, polohovací záda, odnímatelná 
boudička. Ke kočárku nánožník 
a pláštěnka. Tel.: 776 805 379.
■ Vchodové dveře, pravé, pěkné. 
Velmi levně. Tel.: 776 888 339.
■ Selata. Paní Uhlířová, Piká-
rec 16. Tel.: 603 997 770.
■ Krůty, dvě, bronzové, na chov. 
Tel.: 566 544 456, 733 502 505 po 
18. hodině.

B I O  b r a m b o r y ,  c e n a 
12 Kč/kg. Prodej po 25 kg, 
možnost dovozu po tel. domlu-
vě. Tel.: 566 536 331.

■ Sedací soupravu, velmi pěknou, 
starší, tmavší barvy, gauč rozklá-
dací. Levně – cena dohodou. Tel.: 
603 716 369.
■ Rozbrušovací pilu na železo 
domácí výroby. Motor 2 900 ot., 
4 kW. Průměr. řez kotouče 400/80. 
Cena dohodou. Tel.: 566 521 765.
■ Svařenou střešní konstrukci, 
starší, použitou, z profi lu T 25 na 
skleník, šíře 3 m, délka až 8 m + 
sklo. Levně. Tel.: 566 521 765.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volej-
te nejlépe po 17. hodině na tel.: 
566 544 576, 607 299 168.
■ Dvoukolovou káru za traktor, 
kabinu na Zetor 25 A, malo-
traktor domácí výroby. Cena do-
hodou – levně. Tel.: 775 920 530, 
732 663 069.
■ Ford Escort combi 1.7, r. v. 
1995, v pojízdném stavu, červe-
ná metalíza, STK 4/2011, cena 
7.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 
733 530 356.
■ Prodám prase, váha 140 kg, 
cena 30 Kč/kg, tel: 604 894 701.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Koupím
■ Vykoupíme auta na náhradní 
díly. Tel.: 604 753 297.
■ Minerály z širokého oko-
lí Velkého Meziř íčí. Telefon: 
603 905 170.
■ Koupím poštovní známky, po-
hledy, obálky, bankovky, tuzexové 
bony, losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, 
nebo tel.: 724 229 292.

■ Jestli cestujete ve všední dny do 
Jihlavy z VM nebo Měřína s příjez-
dem do Jihlavy cca v 6 hodin, ráda 
přispěji na benzín za odvoz. Tel.: 
602 451 676.
■ Přepisování textů. Přepíši různé 
texty nebo knihy. Okolí Velké-
ho Meziříčí a Velké Bíteše. Tel.: 
606 156 047.

Najde se učitel nebo amatér-
ský kytarista na doprovod-
nou, klasickou kytaru? Zn. Do-
hoda jistá. Tel.: 566 521 439, 
777 717 882.

Daruji
■ Psa labradora bílého, čtyři 
roky starý, do dobrých rukou. Tel.: 
604 546 758.
■ Štěňátko křížence do dobrých 
rukou. Tel.: 736 413 083.
■ Labradora. Z vážných osobních 
důvodů pouze do dobrých rukou 
a dobrých podmínek (nejlépe 
domek se zahradou) 4letého hně-
dého labradora, slyšícího na jméno 
Artuš. Je krásný, opečovávaný, 
potřebuje pozornost a člověka, 
který se mu bude věnovat přísně, 
ale s láskou. Je trochu dominantní 
k ostatním psům, ale radostný 
a poslušný, pokud máte autoritu. 
Tel.: 724 689 444.

Auto Dobrovolný VM, s. r. o.
přijme

autolakýrníka
vyučeného v oboru, 

nástup ihned.
Tel.: 602 773 028, e-mail: 

servis.vm@autodobrovolny.cz

OBEC PETRÁVEČ nabízí
zbývající stavební 
parcely k prodeji.

Cena 550 Kč/m2.
Tel.: 603 838 161,
www.petravec.cz

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí
přijme:

vodoinstalatéra
Požadujeme
praxi v oboru.
Strukturované životopisy 
zasílejte na e-mail: 
mlady@eurowagon.cz, 
více na tel: 564 408 080.

Ceník
soukromé 

inzerce
Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do 
rubriky »Prodám – koupím 
– vyměním« je za cenu 
25 Kč, s rámečkem 35 Kč, 
s fotografi í 45 Kč. K inze-
rátům pod značkou je navíc 
připočítán manipulační 
poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji bereme inzeráty zdarma.
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« jsou za cenu 
100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í. Více na www.velkomeziricsko.cz.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky

Poděkování

KINO JUPITER – ÚNOR 2011DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Plán přednášek únor 2011
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu

Vždy v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

 8. 2. přednáška Genealogické prameny PhDr. Oldřich Chládek
15. 2. přednáška Indie – II. díl ing. Miroslava Kneslová
22. 2. přednáška Kapitoly z dějin Moravy ing. Karel Hromek

Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí restau-
race v New Yorku se po 
sedmadvacetiletém spořá-
daném manželství odhodlá 
k první nevěře. Má pocit, 
že vlastně vůbec nežije. 
Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, 
budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy 
nedostal odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ 
Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen a do-
stává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě 
komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá žena promlouvá jednoduchou a humornou cestou o váž-
ných vztazích mezi mužem a ženou. Hlavní hrdinka vnímá svět jako žena, 
která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá štěstí po boku muže. Divá 
žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. Časem je zřejmé, že narazit na 
pana Božského je stejně pravděpodobné jako potkat tučňáka v bikinách. Ob-
čas ztrácí všechnu sílu, nikdy však nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor 
a nadhled jí v tom pomáhají. Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte 
náhodou stejné „štěstí“ na opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, 
ale určitě vás potěší, že nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková
Duben 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Evě Boučkové muž zmizel a její dcera odchází každý večer na rande… Jed-
noho večera se ozve zaklepání na dveře. Jakýsi muž hledá paní Boučkovou. 
Jako záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! Jednotlivé vstupné 290 Kč.               -zh-

Výzva k odběru rezervovaných permanentek na programovém od-
dělení JC, v pracovní dny 8–16 hodin, tel.: 566 782 004 (001).

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že druhé představení diva-
delní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 9. února 2011 od 19 hodin
Henri Meilhac – Albert Millaud – Florimond Ronger Hervé:

Autor hudby této slavné rozpustilé operetky Florimond Hervé byl zaklada-
telem tehdy zcela nového hudebního žánru operety. Hervého nejslavnější 
opereta Mam’zelle Nitouche byla napsána v roce 1883. Premiéra se konala 
26. ledna v Paris Variétés. Libreto napsali Henry Meilhac a Arthur Milhaud.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 ho-
din. Prosíme přijďte včas!                                               -prog-

Jen ten, kdo s Tebou žil,
ví, co ztratil.
Dne 3. 2. 2011 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana
Františka Urbánka.

Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami. 

Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách 
zůstáváš dál.
Dne 6. února 2011 vzpomeneme 
na 20. smutné výročí, co od nás 
odešel pan 
Jaroslav Simandl
z Černé. 

Stále s láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

XVI. Sousedský bál 
Dne 22. ledna 2011 se ve Vídni konal XVI. Sousedský bál. Touto cestou 
děkujeme sponzorům za jejich příspěvky do tomboly:
BUILDINGcentrum, Velké Meziříčí. Dvořák František, Vídeň. Elmaco 
Dvořák Martin, Vídeň. Granit Parts, k. s., Velké Meziříčí. Hammer 
Rudolf, Vídeň. Jatka Malec, Petráveč. Jurkotransport Velké Meziříčí. 
Kadeřnictví Luciana, Velké Meziříčí. Kamenosochařství Buršík, Jihla-
va. Klenoty-hodiny Pohanka, Velké Meziříčí. Krejčí Václav, Mostiště. 
LOMAX Pekárek, Vídeň. Ondráčková Marie, Vídeň. Pila Kment, Skle-
né n. Osl. Požárová Bohumila, Vídeň. Rozmarín Vít, Vídeň. Řeznictví 
Malec, Velké Meziříčí. Sklenářství Vitešník, Křižanov. Smejkal Radim, 
Vídeň. Smejkal Zdeněk, Vídeň. STAOB Drápela, Vídeň. Studená Eva, 
Vídeň. Truhlářství Ambrož, Vídeň. Truhlářství Kotačka, Bory. Zahrad-
nictví Rozmarínek, Vídeň. Zednictví Večeřa, Vídeň. V neposlední řadě 
děkujeme všem ostatním sponzorům a občanům Vídně za dary, ochotu 
a pomoc při této akci.

Kulturní komise obce Vídeň

Středa 2. v 18 hodin
JÁ, PADOUCH
Klaďasové už nefrčí.
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými 
předzahrádkami žije NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD SLUNCEM. Ukrut-
ný záporák jménem Gru, který se nezastaví před žádnou špatností, na 
druhou stranu ale umí být nekonečně zábavný. Ať už prostřednictvím 
armády žlutých pomocníků, Mimoňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi, který 
Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas. Udržet se na špici světového zločinu 
dá pořádnou fušku. A protože si na post veřejného nepřítele číslo jedna 
brousí zuby Gruův největší oponent Vektor, rozhodne se tenhle padouch 
pro dosud nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Animovaná rodinná komedie 
USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 80, 82 Kč 95 minut
Pátek 4. v 18 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 1
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním pokračováním 
dobrodružství Harryho Pottera a je rozděleno do dvou celovečerních 
fi lmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají 
na nebezpečnou misi, je-
jímž cílem je najít a zničit 
tajemství Voldemortovy 
nesmrtelnosti – viteály. 
Spoléhat musí jen sami 
na sebe, a to víc než kdy 
dříve, protože jim už pro-
fesoři nepomohou a budou 
také bez ochrany profesora 
Brumbála. Navíc jsou mezi 
nimi temné síly, které se 
je snaží rozdělit. Mezitím 
se svět kouzelníků stane 
nebezpečným místem pro všechny nepřátele Pána zla. Dlouho obávaná 
válka se zlem začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo 
kouzel i Bradavice a terorizují a zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl 
postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají: Harryho 
Pottera. Režie: D. Yates. Hrají: E. Watsonová, D. Radcliffe, H. Bonham 
Carterová. Dobrodružný fi lm Velká Británie/USA, český dabing. Mládeži 
přístupný od 11 let.
Vstupné: 76, 78 Kč 146 minut
Úterý 8. v 18 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Kouzelný svět Narnie se vrací! Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí 
Pevensieových, tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým 
nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na 
dobrodružství, které tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz 
lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do 
Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustacem. Z moře, kam se pomocí obrazu 
přenesly, je zachraňuje král Kaspian desátý, kterému děti v předchozím 
díle, společně se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému 
trůnu. Nyní se mladý král na své lodi s podivným názvem Jitřní Poutník 
vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lordů z Narnie, kteří 
se kdysi dávno ztratili během nebezpečné výpravy. Pevensieovi si samo-
zřejmě takové dobrodružství nemohou nechat ujít, jsou štastni, že jsou zpět 
v kouzelném království…Režie M. Apted. Hrají: B. Barnes, S. Keynes, 
G. Henleyová, W. Poulter, L. Brent. Dobrodružný fi lm USA, český dabing.
Vstupné: 80, 82 112 minut
Středa 9. v 19.30 hodin
ZÁMĚNA
Kamarád taky rád.
Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, 
dobrého (byť poněkud neurotického a hypochondrického kamaráda) a sem 
tam nějakou známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se 
Kassie rozhodne mít dítě. A to bez muže, jen s drobnou pomocí dárce sper-
matu. To se ale kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se 
jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání je už přítomen 
malý, okatý, lehce neurotický rozumbrada Sebastian, který si s Wallym 
nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný. Hádejte, jak to dopadne? 
Režie: J. Gordon, W. Speck (od tvůrců „Juno“ a „Malá Miss Sunshine“). 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 101 minut
Pátek 11. v 19.30 hodin
ĎÁBEL
Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž… Když nejede 
výtah v mrakodrapu, je to nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té ple-
chové krabice, je to peklo. A když je v ní s vámi někdo, kdo vám usiluje 
o život, je to horor. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan (Šestý 
smysl, Vesnice) se pustil do produkce ambiciózního projektu série thril-
lerů. Film Ďábel je prvním z nich. Obyčejné ráno naprosto všedního 
dne. Pět lidí, kteří se navzájem neznají, nastoupí do téhož výtahu, ten se 
rozjede a nečekaně zastaví mezi patry. Zprvu poklidná atmosféra začne 
s přibývajícími minutami houstnout. „Když jedete ve výtahu, většinou si 
spolucestující neprohlížíte. Jenže když se v takhle malém a uzavřeném 
prostoru zaseknete na delší dobu, nevyhnutelně dospějete k otázce „Co 
jsou zač ti, co tu uvízli se mnou?“ A když se pak začnou dít nepříjemné 
věci, najednou vidíte ve zprvu mírumilovných obličejích spolucestujících 
hrozbu a nebezpečí,“ říká Shyamalan. Co se zpočátku zdá být jen mar-
ginálním technickým problémem, se mění v nevysvětlitelnou záhadu, 
s níž si nedokážou poradit ani technici ze správy budovy, přivolaní hasiči 
a policisté. Detektiva Bowdena sem původně přivedla jedna podivná 
sebevražda, jenže záhy bude mít na starost mnohem větší případ. Lidé 
ve výtahu totiž postupně začnou umírat. Thriller USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 80 minut
Středa 16. v 18 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA
Dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější 
Vikingové a spolu s nimi i draci. Animovaný rodinný fi lm USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 98 minut

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi,
pobočka Velké Meziříčí,
Ostrůvek 2

První setkání proběhne ve čtvrtek 10. února 2011 od 16 hodin.
Poplatek za setkání: 40 Kč, nebo podle domluvy půlroční předplatné, více 
info: kopretina.velmez@caritas.cz, tel.: 777 183 388, Z. Dvořáková.

Poděkování za pomoc při přípravě karnevalu
Základní škola v Netíně tímto děkuje všem, kteří přispěli k uskutečnění 
tradičního dětského karnevalu.

ZŠ Netín

Poděkování za poskytnutí pomoci
Velmi děkuji zaměstnancům prodejny SD Jednota v Kotvičce za po-
skytnutí první pomoci mému manželovi Lubomíru Klimešovi ve čtvrtek 
27. 1. odpoledne. 

Jiřina Klimešová

Zubní pohotovost
Sobota 5. 2. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S.,  
tel.: 566 621 000. Neděle 6. 2. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, 
Žďár n. S., tel.: 566 621 000. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti 
je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.                          

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Čtvrtek 3. 2. od 7.30 do 15 hodin, vypnuté oblasti: Autocolor Šoukal, 
uhelné sklady, FVE Kerberos, betonárka PKS, samota nad nádražím, 
FVE Slunel, FVE Garenna.                                                                -E.ON-

Článků o exkluzivitě, případně 
o tom, jak se pozná seriozní realit-
ní kancelář, bylo napsáno mnoho. 
I přesto stále řada lidí postupuje při 
prodeji své nemovitosti po soukromé 
linii a bez znalostí celé problematiky 
obchodu se pak dostává do značných 
problémů. Bohužel se v poslední 
době stále často setkáváme s tím, 
že klienti podepíší smlouvu o pro-
deji současně s několika realitními 
kancelářemi. Na první pohled tato 
smlouva vypadá jako neexkluzivní, 
makléři ji tak i prezentují, a když 
pak chce klient od smlouvy odstou-
pit, zjistí, že je ve smlouvě smluvní 
pokuta, půlroční výpovědní lhůta 
a povinnost sdělit komu a za kolik 

Prodávat nemovitost bez odborníka?
nemovitost prodal. Nemalým pro-
blémem jsou i realitní kanceláře, 
které tzv. „žijí pouze z pokut“. 
Ve skutečnosti ani neprezentují 
prodávanou nemovitost, ale čekají, 
až si klient prodá nemovitost sám. 
Pak mu oznámí, že nedodržel pod-
mínky smlouvy a vystaví fakturu.

Toto je opravdu velká drzost 
a nesolidnost, ovšem ne výjimečná. 
Vždyť mnohdy jde o nemovitost, 
do které jsou vloženy celoživotní 
úspory. Doporučujeme proto všem 
klientům obracet se pouze na za-
vedené kanceláře s dobrou pověstí 
a vždy si před podpisem jakékoli 
smlouvy vše přečíst a nechat vy-
světlit.           Ivana Dočkalová



Číslo 5 2. února 2011 strana 8

VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

LOUTKOVÉ DIVADLO

KULTURNÍ AKCE VE VELKÉ BÍTEŠI

PLESOVÁ SEZONA 2011

Sobota 5. 2. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
 Hudba KOZÉNKA BAND
Sobota 12. 2. STUDENTSKÝ PLES
 Hudba KOZENKA BAND
Pátek 11. 3. PLES CHARITATIVNÍ
 Hudba F-BOX                                        Změna vyhrazena!

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

pod vedením Hany Cejpkové
Uzávěrka přihlášek 10. února 2011. www.jupiterclub.cz 

Podmínky kurzu:
kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, lekce – dvě vyučovací hodiny), 
zahájení kurzu čtvrtek 17. února 2011 a ukončení kurzu – 16. června 
2011. Probíhá v keramické dílně v Jupiter 
clubu – suterén. Cena zahrnuje materiál – 2 ba-
líky hrnčířské hlíny na osobu, výpal keramiky. 
Probíhá vždy ve čtvrtek předběžně v 16 hodin, 
při větším počtu zájemců proběhnou 2 kurzy: 
první od 15 do 16.30 hodin, druhý od 17 do 
18.30 hodin.
Seznámení s různými technikami, modelo-
vání a výroba dekorativní a užitkové keramiky, 
práce na hrnčířském kruhu. Zájemci o kurz se 
mohou přihlásit na tel.: 566 782 004–5, progra-
mové oddělení Jupiter clubu. 

v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 
od 19.30 hodin. 
Cena vstupenky 350 Kč, rezervace a prodej 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 
(005). 
Rezervované vstupenky je nutné vyzved-
nout do 28. února jinak budou dány do 
volného prodeje. 
Změna programu vyhrazena.               -zh-

Vystavené obrazy jsou součástí 
magisterské práce: Železnice ve
výtvarném umění 19. a 20. st. Jsou 
osobní refl exí na malířské směry
a hnutí onoho období… Jediným 
společným jmenovatelem tak 
různorodých malířských témat je 
BARVA. (Některé obrazy budou 
prodejné.)

Výstavní síň JC do 11. 2. 2011, otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.

d d í H C j k é

Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu,
dovolujeme si vás seznámit s předběžnou nabídkou některých kulturních 
pořadů pro rok 2011.
27. 2. MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH 
4. 3. KONCERT KARLA PLÍHALA
13. 3. DĚTSKÉ ŠIBŘINKY S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
18. 3. KONCERT DECHOVÉ KAPELY MAGURANKA
20. 3. PETER NAGY SE SKUPINOU INDIGO
15. 4. PÁNSKÁ SHOW PRO DÁMY
16. 4. DĚTSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE SE SKUPINOU
 DIAMONDS CATS
29. 4. KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
8. 5. KUČEROVCI
16. 5. TALK SHOW SE ZDEŇKEM TROŠKOU
23. 6. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Na podzim máme připraveny i zajímavé divadelní tituly s herci jako 
Václav Vydra, Libuše Švormová, Richard Krajčo, Hana Maciuchová, 
Linda Rybová, Jan Potměšil atd.
O všech předprodejích vás budeme informovat s předstihem a těšíme se 
na setkání s vámi. 
Změna programu vyhrazena!                                                              -zh-

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

26. února 2011 od 20 hodin v KD Uhřínov
skupina Dring, bohatá tombola, občerstvení zajištěno, výtěžek 
z plesu půjde na aktivity asociace, vstupné 100 Kč, rezervace na tel.: 
566 520 456, 777 819 707 VELKOMEZIŘÍČSKO

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 5. a 19. února 2011 
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 (005), program. od-
dělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před ter-
mínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí 
tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány do vol-
ného prodeje.                                                                                            -prog-

Z&L ve spolu-
práci s Jupiter 
clubem, s. r. o. 
pořádají v pátek 
18. března 2011 
od 19 hodin ve 
velkém sále Jupi-
ter clubu vystou-
pení dechovky 
MAGURANKA.
Rezervace a pro-
dej vstupenek na 
program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004–5, v předprodeji za 
150 Kč.

pátek 4. 3. 2011 od 20 hodin na velkém sále 
Jupiter clubu
prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter 
clubu, koncert je na sezení s divadelní úpravou, 
je nevhodný pro děti do 10 let

Dětské středisko Březejc při ÚSP
pro TPM Kociánka Brno,
Základní škola a Střední škola Březejc
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na 

v pátek 11. března 2011 ve 20 hodin na velkém sále JC. 
Hudba: F-Box Velké Meziříčí
Program:
* host večera Petr Bende
* taneční vystoupení s prvky zumby, tančí členky
 TJ DS Březejc
* bohatá tombola, dražba výrobků
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004-5.

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. 
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení, tel. 566 782 004–5.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 15. března 2011 
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu

Sobota 5. 2. Tradiční XVI. hasičský ples, Osová Bítýška, Centrum 
kultury, sportu a zájmových činností, hudba Galání a Blí-
ženci

Sobota 12. 2. Valentýnský bál, KD Uhřínov, hudba Toto band
Sobota 12. 2. Myslivecký ples, KD Netín, hudba Veselá sedma 
Sobota 19. 2. Hasičský ples, KD Vídeň, hudba Bobrůvanka
Sobota 26. 2. Ples dobré vůle, KD Uhřínov, hudba Dring

19. února od 20 hodin 
v KD Vídeň

hraje Bobrůvanka

24. 2. Beseda s Mgr. Tomášem Holcnerem – Průlet nad Alpami (Švý-
carsko, Rakousko, Itálie), v 18 hodin ve výstavním sále Klubu 
kultury

4. 3. Maškarní bál, od 20 hodin v KD Vlkovská 
6. 3. Dětský karneval od 14 hodin v KD Vlkovská 
24. 3. Ani Krampol není dokonalý – zábavný pořad s hostem Michalem 

Hrzánem, v 19 hodin, KD Vlkovská 

 4. hodina  3. února 2011 18.30–19.30, 19.30–20.30
 5. hodina 10. února 2011 18.30–19.30, 19.30–20.30
 6. hodina 17. února 2011 18.30–19.30, 19.30–20.30
 7. hodina 24. února 2011 18.30–19.30, 19.30–20.30

Jupiter club, velký sál. Vstup pouze pro ty, kteří mají zaplacené předplatné 
10 a 5 lekcí. Kartou se vždy prokazujte při vstupu na cvičení.     -prog-

Cvičí ing. Jiří Bánovský z Brna.

tombola, tradiční kuchyně

7.–18. 2. 2011 výstavní sál Klubu kultury Velká Bíteš,
otevřeno v prac. dny 8–15.30 hodin, so a ne 13–16 hodin

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
uvede v neděli 13. března 2011
v 15 hodin na velkém sále JC

• Jarní městský
tábor
od 21. do 25. 2. 2011, od 8 
do 16 hodin.
Výlety do okolí, bobování, 
bruslení, turnaje ve stolních 
hrách, společenské soutěže, 
hry, kvízy, rukodělná čin-
nost, míčové hry, rychlostní soutěže. Oběd zajištěn. Závazné 
přihlášky v kanceláři DDM, nejpozději do 15. 2. 2011, bližší 
info na tel.: 566 781 852.

• Letní tábor Záseka –
Cesta na divoký Západ
od 6. do 13. 8. 2011. 
Ubytování v chatkách i zděné budově, plná penze, pitný režim 
zajištěn, bazén v areálu, sportovní hřiště, výlety do okolí, sou-
těže, diskotéky, atd. V ceně tábora je zahrnut celodenní výlet. 
Příjem přihlášek v kanceláři DDM od 7. 2. do 15. 4. 2011, 
bližší info na tel.: 566 781 852 nebo v kanceláři DDM.

Vstupné rodiče i děti 100 Kč. Vstupenky nejsou na místa, proto se nere-
zervují! Přímý prodej na programovém oddělení JC.
Program: 15.00–16.30 vystoupení Míši Růžičkové (tanec, soutěže)
 16.30 –18.00 diskotéka, soutěže pro děti

Změna programu vyhrazena!



VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

TRENÉR VOLF HODNOTÍ
PODZIM 2010 – MUŽI A

HOKEJ MLÁDEŽ

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

FOTBAL PŘÍPRAVA
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ŠACHY

KUŽELKY
Krajský přebor Vysočiny

BOPO Třebíč B – Spartak VM A
2455:2555 * 2:6
Krutišová 404:435 Baloun
Janda 406:436 Korydek
Dřevo 409:445 Lavický B.
Šplíchal ml. 420:408 Krejska
Šplíchal 410:401 Lavický Ji.
Kovařík 406:430 Starý
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – PSJ Jihlava E
1744:1710 * 4:2
Kováč 425:402 Macko

Lavický Jo 460:427 Slimáček
Kamenský 437:440 Strnad
Víteček 422:441 Tvrdý
TJ Třebíč E – Spartak VM C 
1651:1653 * 3:3
Vrbka 392:361 Bača
Brátka 418:417 Lavický A.
Šimek 440:439 Weiss
Picmaus 401:436 Mátl

Liga dorostu Vysočina
PSJ Jihlava B – Spartak VM 
1360:1132 * 3:1
Zdražil 488:349 Trnka
Benedikt 463:347 Žák
Fürst 409:436 Mička   -sta-

Krajský přebor
Spartak Velké Meziříčí A – ŠK 
Sklo Bohemia Světlá nad Sáza-
vou A 3:5
Za domácí Mrazík 1 bod – ing. Ne-
doma (C), Janák Jos., Mgr. Mejzlík 
a Jan po 0,5 b. za remízy – Bárta, 
Kopr a Čtveráček 0 b.
Zápas se našim bohužel opět nepo-
vedl, a proto nemohou být vůbec 
spokojeni. A jak by také mohli: 
vždyť po šesti kolech zůstávají 
v tabulce na desátém, to jest předpo-
sledním místě, z čehož plyne, že už 
jim možný sestup doslova dýchá do 
týla. Nebezpečí propadnutí dolů do 
krajské soutěže začíná být opravdu 
dost aktuálním, poněvadž našince 
čekají již čtyři soupeři, z toho tři 

vysoko umístění – Caissa Třebíč 
C (1. příčka v tabulce), TJ Žďár 
nad Sáz. A (2.), Spartak Pelhřimov 
A (4.) a SFiala Gambit Jihlava B 
(11.)… Perspektivy blízké budouc-
nosti tedy vůbec nejsou nadějné; 
spíše to s našimi opravdu vypadá 
zle-nedobře.
Regionální soutěž – sk. Východ

Sokol Opatov – Spartak VM B 3:2
Za hosty Dvořák D. 1 b. – Zeman 
a Dočkal po 0,5 b. – Kučera (C) 
a Dvořák J. 0 b.
Nijak zvlášť se nevedlo ani velko-
meziříčskému béčku v Opatově. 
Po tomto kole je tým VM B čtvrtý; 
šestičlennou tabulku vede bítešský 
Spartak, který vyhrál v Jemnici 
v poměru 4:1 (Grégrová, Skula, 
Kuchta a Bárta po 1 bodu – Vojtěch 
0 b.).                                            -vp-

SK Mostiště – HLC Bulldogs 
Brno 7:6 (1:3, 4:1, 2:2)
Domácí se od začátku tlačili do-
předu, ale tam naráželi na pozorně 
bránícího soupeře a jejich pokusy 
mířené na branku hostů byly málo 
nebezpečné. Až v deváté minutě 
při přesilovce pálil od modré čáry 
Novák a v chumlu na brankovišti 
uspěl Toman. Za pár vteřin mohlo 
být vyrovnáno, ale ránu brněnského 
útočníka zastavila tyčka. To už hos-
té stále více úřadovali v útočném 
pásmu, k čemuž jim pomáhal pře-
devším dobrý pohyb a občas také 
zbytečně komplikovaná mostišťská 
rozehrávka. Vyrovnání jim ve 
třinácté minutě zařídila přihrávka, 
která se od brusle najíždějícího 
útočníka odrazila do mostišťské 
branky a po chvilce se radovali po-
druhé, když v přesilovce Pospíchal 
vydařeným blafákem získal vedení. 
Dvojí úspěch Bulldogs povzbudil 
a ve zbytku třetiny soupeři zle 
zatápěli. Když už to vypadalo, že 
to domácí zvládnou, vymstila se 
nedůslednost při buly na obranné 
modré čáře a v čase 19:59 Nešpůrek 
otřel přesně mířenou střelou puk 
o tyčku a přidal třetí gól.
O přestávce si domácí řekli, co bylo 
potřeba, zamíchali sestavou a najed-
nou to šlo. Ve třiadvacáté minutě 
v oslabení trochu zariskovali, když 
se pustili všichni do útočení, ale puk 
se jim podařilo udržet na hokejkách 
a Solař snížil. V šestadvacáté minu-
tě se domácí opět hemžili na brněn-
ském brankovišti a z hole Nováka 
se dočkali vyrovnání. Mostišťská 
aktivita nepolevovala a i když těch 
střel nebylo ve druhé části zase to-
lik, kolik by hlavně v přesilovkách 
být mohlo, hrozilo brance Buldoků 
stálé nebezpečí. Ve třiatřicáté minu-
tě rozjásal početné domácí příznivce 
Vaněk, jehož řacha z těžkého úhlu 
znamenala vedení. O necelou mi-

nutu později bylo radosti ještě víc, 
když Novák usměrnil do branky 
šikovnou přihrávku Vojty Krejčí-
ho. Vydařenou dvacetiminutovku 
si domácí trochu pokazili opět 
až v samém závěru. Půl minuty 
před druhou pauzou střela Pilného 
cinkla o mostišťskou brankovou 
konstrukci a skončila v síti. Domácí 
najednou zcela vypadli ze hry a ve 
zbývajících vteřinách je při velkých 
šancích dvakrát musel zachraňovat 
brankář Prchal.
V průběhu celého zápasu bylo dost 
vyloučených a ve stejném stylu za-
čala i třetí třetina. V jejím úvodu se 
nejprve při třech oslabeních úspěšně 
bránili domácí. Pak na trestnou lavi-
ci zamířili krátce po sobě dva hráči 
Bulldogs a mostišťskou přesilovku 
deset minut před koncem využil 
Pokorný. Hosté znovu přitlačili 
a jelikož domácí si v plném počtu 
na bránění moc záležet nedávali, 
bylo to najednou v osmapadesáté 
minutě po trefách Jiráska a Šebora 
6:6. Nerozhodný stav však dlouho 
nevydržel. Časomíra stačila odpo-
čítat pouhých 17 sekund, než zatáhl 
puk do útočného pásma Toman 
a jeho střela skončila s potřebnou 
dávkou štěstí v brněnské brance. 
Závěr třetí části už domácí odehráli 
bez obvyklého výpadku a těsné 
vítězství udrželi.
Branky SK Mostiště: Toman (No-
vák), Solař (Syrový), Novák, Vaněk 
(Syrový), Novák (Vojta Krejčí, 
Smejkal), Pokorný (Slavík, Vojta 
Krejčí), Toman. Branky HLC 
Bulldogs Brno: Irein, Pospíchal 
(Nešpůrek), Nešpůrek (Pospíchal), 
Pilný, Jirásek (Kuta), Šebor (Irein). 
Vyloučení: 6:10, navíc Balabán 
(HLC Bulldogs Brno) 10 minut 
osobní trest. Využití: 2:1. V oslabe-
ní: 1:0. Střely na branku: 36:33. Roz-
hodčí: Maloušek, Toman, Musil. 
110 diváků.                                -tom-

Dorost
HC Znojemští orli – HHK VM 1:4 
(0:1, 1:0, 0:3)
Branky HHK: 3 Štěpánek L., 
Burian. Asistence HHK: Beránek, 
Marešová, Vidlák, Štěpánek.
Sestava HHK: Hladík – Suk, Krej-
čí, Vidlák, Kučera – Marešová, 
Špaček, Beránek – Burian, Kejda, 
Štěpánek L. – Novotný, Krejčová.

Starší žáci
VSK Technika Brno – HHK VM 
1:13 (1:7, 0:1, 0:5)
Branky a asistence HHK: Tlapák 
(Zajíc), Zajíc, Kampas J. (Strnad), 
Burian (Tlapák), Strnad (Kam-
pas J.), Strnad (Kampas J.), Lainka 
(Tlapák), Zajíc (Lainka), Tlapák 
(Lainka), Zajíc, Kampas J. (Tichý), 
Kampas M. (Kampas J.), Kampas 
M. Sestava HHK: Vitešník – Sma-

žil, Kampas F., Bezák, Kampas M. 
– Tlapák, Lainka, Zajíc – Strnad, 
Kampas J., Burian – Tichý. Střely 
na branku: 10:59.

Mladší žáci
VSK Technika Brno – HHK Velké 
Meziříčí 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Branky a asistence HHK: Fiala, 
Úlovec (Šilpoch), Fiala (Báňa M.). 
Sestava HHK: Juda J. (29. Svobo-
da) – Karásek, Báňa M., Pacalová, 
Janoušek, Báňa D. – Šilpoch, Úlo-
vec, Fiala – Cihlář, Juda M., Mynář 
– Kapusta, Lavický, Juráček. Střely 
na branku: 29:12.

Program na příští týden:
Sobota 5. 2. 2011 HHK mladší žáci 
– HC Znojemští orli, v 9.15; HHK 
starší žáci – HC Znojemští orli, 
v 11.30 (ZS Velké Meziříčí)

-hhk-

Ml. dorost
FC VM – Mor. Krumlov 2:2 (1:0)
Sestava: Řeháček – Hejtmánek L., 
Rosický, Nápravník, Procházka – 
Benda, Štefka, Láznička, Bradáč 
– Komínek, Horníček. Branky: Ko-
mínek, Procházka. Rozhodčí: Teplý.

FC VM – 1. SC Znojmo 1:1 (0:0)
Sestava: Dohnal – Rosický, Štef-
ka, Voneš, Hejtmánek L. – Bárta, 
Nápravník, Láznička, Procházka – 
Benda, Bradáč. Střídali: Horníček, 
Hejtmánek J. Branka: Rosický. 
Rozhodčí: Rosický P.             -kol-

Pozvánka do sportovní haly za Světlou:
neděle 6. února 9.00–16.30 hodin přípravný turnaj – dorostenky,
účastníci: SHK Pardubice, Zora Olomouc, Spartak Třebíč, 
HC Zlín, Kovo Ledeč nad Sázavou, Sokol Velké Meziříčí

Na celostátním výběrovém kempu hráček ročníku 1996 v Nymburku 
předvedla nejlepší výkony ve fyzických testech Hana Kratochví-
lová. Společně s Markétou Partlovou se probojovaly do kádru 
reprezentace Kadetek České republiky.
Blahopřejeme!                                                                            -záv-

Sobota 5. 2. 2011, KD Dobrá Voda
turnaj ve stolním tenise O putovní pohár obce

Začátek klání dětí do 14 let a žen začne v 9 hodin.
Souboj mužů odstartuje ve 12 hodin. Prezentace 30 min. před začát-

kem. Startovné. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny.

Pá  4. 2. 10.00–11.30
So  5. 2. 14.15–15.45
Ne  6. 2. 14.45–16.15
So 12. 2. 13.30–15.00
Ne 13. 2. 14.00–15.30
So 19. 2. 14.45–16.15

(Pokračování z minulého čísla.)
Pak jsme měli sehrát na domácí 
půdě utkání se Spartou Brno, ale 
z důvodu nezpůsobilého terénu bylo 
odloženo. Tím jsme se v extrémně 
vyrovnané tabulce propadali stále 
níž, ovšem měli jsme na kontě plus 
tři body a byli na tom ze všech 
mužstev nejlépe v tabulce pravdy. 
Čekal nás další nováček, ovšem 
ještě minulý ročník třetiligový, ale 
v divizní tabulce tohoto ročníku 
poslední, celek Bystrce. Domácí 
na svém hřišti do té doby prohráli 
pouze úvodní utkání, jinak všech-
ny remizovali a nejinak tomu bylo 
i s námi. Ovšem jen díky nečest-
nému a nesportovnímu vedení 
boje, když vyrovnali v 95. minutě, 
kdy jsme čekali slibované vrácení 
míče, který jsme zakopli, abychom 
umožnili ošetření jejich hráče. 
Hráči a realizační tým Bystrce se po 
vyrovnání radovali jako pominutí, 
naopak my byli frustrovaní a nedo-
kázali jsme vůbec vstřebat, že i toto 
se může stát. Já sám jsem se s touto 
ztrátou bodů nesmířil dodnes. Proto 
se těším a již nyní jsem „nažhavený“ 
na jarní odvetu. Branku vstřelil 
Miloš Netrda. Ve středu nás čekala 
dohrávka se Spartou Brno a výhra 
nás mohla katapultovat na druhou 
příčku. Podařilo se a výhru 4:1 ko-
runovali navíc výborným výkonem 
Jarda Krejčí s Milošem Netrdou. 
O branky se postarali Jarda Krejčí 
2x, Zdeněk Veselý a Jarda Dufek. 
Již za tři dny nás čekal lídr tabulky, 
přetransformované Šardice v Ho-
donín, navíc vedený Františkem 
Ondrůškem. S tímto úspěšným 
trenérem nemám, snad jako jediný 
jeho kolega, negativní bilanci. Moji 
hráči předvedli v tomto utkání 
obrovskou vůli a díky nim tato bi-
lance přetrvává. Utkání nebylo tak 
pohledné jako se Spartou Brno, bylo 
tvrdé, ale férově vedené a dokázali 
jsme se prosadit brankově až v zá-
věru utkání, kdy se trefi li František 
Pokorný a výstavním sólem přes 
více než půlku hřiště, Lukáš Berka, 
který prošel vše, co mu stálo v cestě 
včetně hostujícího brankáře. Nutno 
ovšem dodat, že Hodonín měl více 
ze hry, ale nedokázal se prosadit 
v útoku. Tímto výsledkem jsme se 
dotáhli na lídra Hodonín na rozdíl 
jediného bodu a cestovali jsme k na-
šemu neoblíbenému soupeři do Ro-

sic. V Rosicích jsme opět předváděli 
skvělý fotbal, vstřelili nádhernou 
branku Zdeňkem Veselým, ale opět 
jsme nepojistili druhým gólem naše 
vedení, i když vyložené šance jsme 
měli. Ve druhém poločase jsme in-
kasovali vyrovnání z problematické 
„penalty“, ale téměř vzápětí jsme 
kontrovali brankou Ladislava Něm-
ce a konec utkání jsme tentokrát 
dohráli bez chyb. Tím jsme dosáhli 
sbírky devíti utkání bez porážky 
v řadě a díky výsledkům z ostatních 
stadionů jsme se dostali na první 
místo v tabulce a mohli si zazpívat: 
„Tak jsme první no a cóóó!“ Stí-
nem jinak podařeného utkání bylo 
zlomení palce na ruce Jirky Horta 
a jeho vyřazení ze hry minimálně na 
tři týdny. Domnívali jsme se ovšem, 
že nás nic nemůže zastavit a těšili 
se na domácí derby s Třebíčí. To se 
nám ale vůbec nepovedlo. Snad pod 
tíhou touhy potvrzení první příčky, 
snad pod náhlou euforií z prvního 
místa v tabulce, snad i díky absenci 
Jirky Horta. Třebíč hrála hodně 
defenzivně a tím, že jsme jí umož-
nili v prvním poločase skórovat, 
jsme jí usnadnili pozici. Soupeř 
pak postavil obranný val před svojí 
„šestnáctkou“ a jen odvracel míče. 
Nám se nedařilo prosadit se přes 
vysoké a důrazné obránce hrající 
až za hranicí únosné tvrdosti, a tak 
jsme utkání prohráli. Výsledek 
jsme jeli napravit na umělou trávu 
do Konice, což se nám částečně 
podařilo. Remíza 1:1, když vedoucí 
branku vstřelil Zdeněk Mucha, nám 
dávala klid do domácího utkání 
s Otrokovicemi. Případnou výhrou 
bychom se vrátili opět do boje o čelo 
tabulky. Na toto utkání ovšem nej-
raději zapomenout. Výpraskem 0:5 
jsme prolomili další rekord, ovšem 
v tomto případě v negativním smě-
ru. Byla to nejvyšší domácí divizní 
porážka v historii. Výsledkem 
navíc bylo vyloučení Lukáše Berky 
a zranění Jardy Krejčího a Zdeňka 
Muchy, kteří celý týden netrénovali 
a o jejich startu v posledním utkání 
se rozhodovalo ráno před zápasem. 
Resumé před posledním utkáním 
doma s Blanskem: absence útoční-
ků Jirky Jaroše z důvodu zranění, 
Zdeňka Veselého ze studijních 
důvodů, záložníka Lukáše Berky, 
stop za dvě žluté a již výše zmíně-
ná dvě zranění.      (Pokr. příště.)

(Dokončení.)
Den „D“ prvního lyžařského 

vleku na Vysočině
Šedesátá léta minulého století byla 
ve znamení zvýšeného zájmu mla-
dých lyžařských nadšenců o sjíždě-
ní severního svahu Fajtova kopce na 
tzv. „Liškovce“ (dle paní Liškové 
– majitelky louky). K vynášení lyží 
se sice tzv. vak „žďárák“ nepouží-
val, ale lyže zabalené do starších 
pruhovaných rolet do oken – to se 
používalo do tehdejších dopravních 
prostředků (autobus, vlak) na cestu 
do hor běžně.
Kdy přišel ten den „D“ na Fajtově 
kopci se asi už nedozvíme. Jisté je 
však, že v roce 1965 byl zbudován 
na „Liškovce“ první lyžařský 
vlek na Vysočině. Zima 1966 pak 
byla jeho prvním rokem provozu. 
Porovnáme-li jeho fotografi i s ilu-
stračním obrázkem prvního vleku 
z roku 1908 (zveřejněno v min. 
čísle), jeví se nám téměř shoda 
v konstrukci vedení lana a použití 
upínacího háčku pro lyžaře. Pátrali 
jsme po autoru této „fajťákovské“ 
konstrukce. Neexistuje však žádná 
dokumentace a tak se můžeme jen 
domnívat, že někdo z tehdejšího 
učňovského střediska n. p. Opravny 
zemědělských strojů ve Velkém 
Meziříčí či někdo z konstruktérů 
„výtahů“ Okresního průmyslového 
podniku to někde na horách viděl. 

Tak tedy mohla vzniknout unikátní 
první lanovka s nízkým vede-
ním výtahářského lana o průměru 
16 mm a s pohonem traktorového 
motoru Major 3011 o výkonu 30 HP 
umístěným ve zděné strojovně na 
Fajtově kopci. Pohon lanovnice byl 
přímo z diferenciálu přes pětirych-
lostní převodovku. Proti prokluzu 
tažného lana bylo toto dvakrát „pro-
taženo“ drážkami pohonného kola. 
Vystředění lan k prvnímu sloupu 
se vy řešilo šikmým uložením 

dvou výtahářských kol o průměru 
800 mm. Konstruktéři nezapomněli 
ani na bezpečnost provozu. Vypína-
cí zařízení – připomínající princip 
pastičky na myši, při hrozícím 
nebezpečí dalo povel hydraulické-
mu zařízení, které vypnulo spojku 
motoru. Dalo by se polemizovat 
s rychlostí a výkonem první lanov-
ky tohoto typu z roku 1908 (tehdejší 
vznikající elektromotory).
Pravdou je, že pětku (rychlost) 
jsme řadili, až odešly děti, neboť 

Čtyřicátá pátá sezona na Fajtově kopci s použitím lyžařského vleku
aneb Jak se dostalo alpské lyžování do Velkého Meziříčí

Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

Ne 20. 2. 14.00–15.30
Po 21. 2. 10.00–11.30
St 23. 2. 10.00–11.30
Pá 25. 2. 10.00–11.30
So 26. 2. 14.15–15.45
Ne 27. 2. 14.00–15.30

zapojit se při takové rychlosti bylo 
nazýváno „trhač paží“.
Tento vlek byl provozován až do 
roku 1981, kdy musela být strojov-
na zbourána při výstavbě lyžařské 
chaty a na nově navezeném kopci 
z dálnice (75 tis. m3) byl již od 
roku 1979 provozován elektrický 
vlek VL-315 od tehdejší Transporty 
Chrudim.
Vážení čtenáři, o lidech, o stovkách 
brigádnických hodin, o nápadech 
i snech velkomeziříčských nadšen-
ců zase někdy příště.
Zima ještě nekončí, na Fajťáku se 
lyžuje až to „frčí“.
Redakce má připraveny další zají-
mavé otázky – např. proč nám do 
krajského propagačního materiálu 
„Zima na Vysočině“ dali na Fajťák 
sjezdovku na Harusově kopci v No-
vém Městě na Moravě a abychom to 
nepoznali, obrátili negativ, dále kdy 
vzniklo první zasněžování na Vyso-
čině nebo od kdy se provádí výuka 
lyžování v lyžařských školách atd.
A tak popřejme spolu s novoročním 
přáním velkomeziříčským lyžařům 
od pana prezidenta Václava Klause 
bohatou sezonu bez zranění.
Redakci Velkomeziříčska, medi-
álnímu partneru Ski klubu VM 
děkuje Petr Zezula.
Veškeré tyto články a ostatní in-
formace najdete na našem webu 
www.skivm.cz.                         -pz-

Jeden z mála dochovaných snímků prvního lyžařského vleku na Fajtově 
kopci, přibližně z roku 1970.                                           Foto: archiv -pz-CURLING

Handicap Sport Club VM
Česká curlingová reprezentace v se-
stavě s Michaelou Charvátovou si 
na mezinárodním turnaji ve dnech 
17.-20. ledna ve skotském Hamil-
tonu poradila se dvěma účastníky 
únorového MS, které se bude konat 
v Praze. V základní skupině poznal 
český výběr jedinou porážku s do-
mácí reprezentací a probojoval se do 
bojů o medaile. V boji o třetí místo 
čekal český výběr velice těžký 

soupeř, a to reprezentace Švédska. 
I v tomto utkání pokračovala česká 
reprezentace ve skvělém výkonu 
a švédský tým odsunula na čtvrtou 
příčku. První místo obsadila repre-
zentace Kanady, favorit turnaje, 
který ve fi nále porazil tým domá-
cího Skotska. Česká reprezentace 
na tomto solidně obsazeném tur-
naji prokázala skvělou formu před 
domácím šampionátem. Míša i její 
spoluhráčka Jana B. si z tohoto tur-
naje odvezly cenu za skvělý výkon 
během celého turnaje.        -char-
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HOKEJ

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

BASKETBAL

HHK VM – Dynamiters Blansko 
BK 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Branky a asistence: 10. Kaňkovský 
(Novák), 28. Nekvasil (Kaňkovský, 
Šerý), 37. Kaňkovský (Novák, Ne-
kvasil), 44. Novák (Kaňkovský), 54. 
Novák (Šerý, Krča) – 23. Kuběna, 
60. Kučera (Jakubec, Bílý), 60. Bílý 
(Kučera, Horák). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Štourač (Nikodým) 
– Střecha, Štěpánek, Šerý, Robotka, 
Studený – Burian, Vlašín, Krča 
– Kaňkovský, Nekvasil, Novák – 
Nedoma, Smejkal, Burian – Janák. 
Sestava Dynamiters Blansko HK: 
Vlach – Hort, Bílý, Jakubec, Kubě-
na, Kučera, Berka Mil., Horák, Ště-
pánek, Rozmahel, Berka Mir., Keprt, 
Hoffmann, Šmíd. Rozhodčí: Holub 
– Macek, Maloušek. Vyloučení: 5:4. 
Využití: 1:1, v oslabení: 1:0. Střely na 
branku: 24:18. Diváci: 185. Výsledky 
dvacátého pátého kola: Uherský 
Brod – Břeclav 5:0 kontumačně, 
Brumov-Bylnice – Boskovice 1:7, 
Uherský Ostroh – Moravské Budě-
jovice 3:5, Šternberk – Velká Bíteš 
4:3, Plumlov – Kometa Úvoz 7:6 SN.
HC Moravské Budějovice 2005 – 
HHK VM 7:2 (4:1, 1:1, 2:0)
Branky a asistence: 1. Ščepka (Oli-
va), 2. Prkna (Sobotka), 2. Barvíř 
(Topol), 7. Boudný (Cihlář, Ščep-
ka), 39. Krčál, 41. Barvíř (Hlouch), 
59. Oliva (Cihlář) – 19. Novák 
(Kaňkovský), 37. Burian (Vlašín). 
Sestava HC Moravské Budějovice 
2005: Adamec (Havlík) – Boudný, 
Sechovec, Dusík, Vlašín, Prkna, 
Válek, Vonráček, Barvíř, Hlouch, 
Jaskula, Cihlář, Oliva, Ščepka, 
Topol, Krčál, Sobotka, Kandela. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štou-
rač (Hladík) – Střecha, Štěpánek, 
Musil, Studený, Bartejs, Robotka 
– Giz, Vlašín, Krča – Kaňkovský, 
Nekvasil, Novák – Nedoma, Smej-
kal, Burian – Janák. Rozhodčí: 
Lerch – Hudáček, Otáhal. Vylou-
čení: 4:5. Využití: 0:0, v oslabení: 
1:0. Střely na branku: 46:15. Diváci: 
220. Výsledky dvacátého čtvrtého 
kola: Uherský Ostroh – Brumov-
Bylnice 1:2, Kroměříž – Plumlov 
4:1, Velká Bíteš – Blansko 7:2, 
Šternberk – Uherský Brod 16:0, 
Břeclav – Kometa Úvoz 0:5.

Program na tento týden:
Muži A mají tento týden volno 
a budou čekat na čtvrtfi nálového 
soupeře.                                 -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC TJ Šternberk 22 19 0 0 0 3 153:66 57
 2. HC Mor. Budějovice 23 18 1 0 1 3 117:61 57
 3. SK Minerva Boskovice 23 16 0 0 2 5 107:68 50
 4. HK Kroměříž 23 13 3 0 0 7 106:66 45
 5. HC Uherský Brod 23 12 2 0 1 8 101:98 41
 6. HC Kometa Úvoz 23 12 0 0 2 9 103:84 38
 7. Hokej Uherský Ostroh 23 10 1 0 2 10 98:82 34
 8. HC Brumov-Bylnice 22 10 0 0 2 10 80:83 32
 9. HC Grewis Plumlov 23 7 3 0 2 11 90:110 29
10. Dynamiters Blansko 23 6 1 0 0 16 69:127 20
11. HHK Velké Meziříčí 24 6 0 0 0 18 72:125 18
12. HC Sp. Velká Bíteš 23 5 0 0 0 18 63:110 15
13. HC Břeclav 23 3 1 0 0 19 64:143 11

KSM Vysočiny
SK Telč – HHK VM B – 2:3 (1:2, 
0:1, 1:0)
Počet diváků 150. Branky: 10. 
Tůma, 58. Koreš – 9. Navrátil 
(Pelíšek, Tůma), 16. Peterka (Kud-
láček J., Pelíšek), 28. Navrátil 
(Pelíšek). Vyloučení: 8:16. Využití: 
0:0. Oslabení: 0:0. Střely na branku: 
51:25. Sestava V. Meziříčí: Šeba – 
Kudláček M., Pokorný – Peterka, 
Invald – Trnka, Bradáč – Šoukal, 
Kudláček J., Hubl – Pelíšek, Vrána, 
Navrátil – Tůma.
Zápas o první místo v tabulce 
začala Telč očekávaným náporem, 
ale byli to hosté, kdo se dostal do 
vedení. V polovině třetiny dorazil 
puk do domácí branky Navrátil 
po kombinaci Pelíška s Tůmou. 
Radost jim však vydržela pou-
ze minutu, když prostřelil Šebu 
domácí Tůma po nedorozumění 
hostů v obranném pásmu. Dále 
pokračoval rychlý a pohledný ho-
kej se spoustou osobních soubojů. 
Více z něj do konce třetiny vytěžili 
hráči HHK. V 16. minutě vymetl 
pavučinu v domácí brance Peterka 
střelou od modré po přihrávkách 
J. Kudláčka a Pelíška.
Od začátku druhé části domácí 
hráči ještě zvýšili obrátky a chtěli 
zvrátit pro ně nepříznivý stav. Čas-
to přimáčkli svého soupeře před 
vlastní branku, někdy i na delší 
dobu. Zvlášť to bylo cítit při přesi-
lovkách, při kterých se hosté bránili 
s vypětím všech sil. Jenom díky 
tomu a čaroději Šebovi v brance při 
žádné z nich neinkasovali. Naopak 
z ojedinělého protiútoku posunul 
skóre na rozdíl dvou branek svojí 
druhou dorážkou Navrátil. Tím za-
vršil nájezd Pelíška, jenž si připsal 
svoji třetí asistenci.
Třetí třetina utkání už byla plně 
v režii telčských hokejistů. Nene-
chávali soupeře vydechnout ani na 
okamžik a jejich útoky se valily na 
Šebovu branku jeden za druhým. Ta 
však byla pro ně zakletá a s přibý-
vající nervozitou už nebyli schopni 
proměňovat ani ty nejvyloženější 
šance. Skórovat se jim podařilo až 
dvě minuty před koncem při power 
play Korešem. Hru bez brankáře 
poté zkusili ještě jednou, ale tu už 
se hostům podařilo ubránit.
VM B tímto vítězství odskočilo 
na prvním místě svému soupeři 
o 5 bodů. Telč by si za svůj výkon 
určitě nějaký bod také zasloužila, 
ovšem hokej se hraje na góly a na ty 
byl produktivnější jejich soupeř.
Zbývající výsledky 13. kola KSM 
Vysočiny: Ledeč n. S. – Žirovnice 
4:5 po SN; Světlá n. S. – Humpolec 
2:3.
1. HHK Velké Meziříčí B 13 10 0 0 3 0 68:33 30
2. SK Telč 13 8 0 0 4 1 61:36 25
3. HC Slavoj Žirovnice 13 6 2 0 3 2 64:62 24
4. HC Ledeč n. Sáz. 13 4 0 0 7 2 48:69 14
5. HC Světlá n. Sáz. B 13 3 2 0 8 0 37:55 13
6. TJ Jiskra Humpolec B 13 3 1 0 9 0 47:70 11
Další zápas se odehraje v sobotu 
5. 2. 2011 ve 14.30 na ZS J. Hradec 
proti Žirovnici.                         -ht-

Junioři
V novém roce volejbaloví junioři 
ještě neochutnali radost z vítězství 
a v tomto dvojzápase byli poprvé 
jasným favoritem. V matičce Praze 
dokázali dvakrát zvítězit 3:0 i když 
ani jeden zápas nebyl jednoduchý. 
Jejich sobotní soupeř, nováček 
soutěže, však již od prvního mě-
ření sil získal spoustu zkušeností 
a vítězství nad úřadujícím mistrem 
republiky, Brnem, v minulém kole 
mu určitě hodně zvedlo sebevědo-
mí. Po dvou zápasech na palubovce 
u kostela se nakonec oba soupeři 
rozešli smírně.
Sp. VM – Dansport Praha 3:2 
a 1:3
(14, – 23, 22, – 23, 13) a (18, – 23, 
– 14, – 16)
Když naši junioř i získali více 
než jednoznačně první set, asi by 
málokdo z přítomných diváků před-
pokládal, jak se budou oba duely 
vyvíjet. Zvláště když se do polo-
viny druhého setu zdálo, že i ten 
zůstane doma. Kluci si udržovali 
mírný náskok až do stavu 18:16. Po 
ztrátě však soupeř dokázal několika 
umístěnými servisy otočit stav na 
18:21 a potom si dokonce vytvořil 
náskok 21:24. Jiskřička naděje na 
naší straně se ještě objevila po 
snížení na 23:24, smeč Uchytila 
však skončila na dvojbloku hostí 
a bylo srovnáno. Další set byl opět 
bitvou o každý míč, po jeho skon-
čení byli blíže ke dvěma bodům 
opět naši hráči. Soupeř se však již 
chytil a kousal. Vydřel si čtvrtý set 
a šlo se do tie-breaku. V něm byli 
v koncovce šťastnější naši hráči 
a tak body zůstaly doma.

Do odpoledního zápasu opět lépe 
vstoupil náš celek a kupodivu 
dosti jednoznačným poměrem 
vyhrál první set. Ve druhém se 
však pomalu začala karta otáčet 
a jak se později ukázalo, soupeř 
převzal otěže zápasu pevně do 
svých rukou. Zaslouženě získal 
druhý zápas pro sebe a tentokráte 
to byli spíše naši hráči, kdo byl za 
remízu rád. Nyní je čeká cesta do 
Hradce Králové (12. 2.) a pokud 
chtějí uhájit třetí příčku, musí do-
vézt plný počet bodů. V posledním 
kole je totiž čeká úřadující mistr 
republiky z Brna a s body z těchto 
zápasů se při jejich současné formě 
příliš počítat nedá.
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Uchytil, Krejska, Dvořák, 
Kameník, Minář, Zmrhal, Bláha, 
Duben, a Augusta.
Zbývající výsledky: Brno – H. 
Králové 3:0, 3:0; Ostrava – Zlín 
0:3, 0:3

Tabulka EX-JRI, sk. B 
po osmém dvoukole:

1. Fatra Zlín 16 13 3 41:14 29
2. Volejbal Brno 16 13 3 42:17 29
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 16 8 8 28:29 24
4. DHL Ostrava 16 7 9 30:31 23
5. Dansport Praha 16 6 10 23:38 22
6. Slavia Hradec Králové 16 1 15 11:46 17

Muži
V sobotu byly dohrány obě skupiny 
krajské jedničky. Zápasy ve skupině 
B skončily, lze říci podle očekávání 
a tak po výsledcích Třebíč – Žďár 
0:3, 1:3 a Jihlava – Želetava 3:0 
a 3:1 postupují do skupiny 1, ve 
které se bude hrát o titul krajského 
přeborníka, Žďár, Třebíč a Velké 
Meziříčí, skupinu A vyhrál Pacov 
před Přibyslaví a Štoky.

-kon-

Liga starších dorostenek
BK VM – SŠB Pardubice 72:62 
(35:31)
BK VM – Studánka Pardubice 
82:50 (43:26)
O víkendu měl tým starších doros-
tenek v lize oba soupeře z Pardubic. 
V sobotním zápase jsme se 
střetli s týmem SBŠ. Celý zá-
pas jsme si udržovali mírné 
vedení, ale ani jednou během 
zápasu se nám nepodařilo 
stav „utrhnout“. Na začátku 
poslední čtvrtiny se hosté 
dokonce dotáhli na rozdíl 
jediného bodu 49:48. Náš 
tým ale dokázal dostatek 
soudržnosti a také lepší-
ho zakončení jako soupeř. 
Skóre se nakonec zastavilo 
na rozdílu 10 bodů. V ne-
děli proti Studánce bylo na 
našich hráčkách vidět více 
sebedůvěry než na soupeři. 
Od začátku zápasu jsme 
dali soupeři najevo, že dnes 
zůstane vítězství ve Velkém 
Meziříčí. Konečně jsme si 
užili ligový zápas, kdy jsme 
se vůbec nemuseli stracho-
vat o vítězství a mohli jsme 
si vítězství v zápase opravdu 
vychutnat. Zápasy s oběma 
týmy z Pardubic ukázaly 
růst výkonosti našeho týmu 

a dávají nám sílu do dalších bojů.
Sestava BK: Vaďurová Radka, 
Marková Vendula, Buková Šárka, 
Kryštofová Veronika, Štáhlová 
Lucie, Kamanová Anna, Fňukalová 
Zuzana, Syslová Petra, Nováková 
Lucie a Karbanová Anna, trenér 
Tomáš Rapušák.

-rap-

Trenéři dívčích družstev uspořádali 
v neděli 30. ledna přípravný turnaj 
žákyň za účasti čtyř týmů. Po 
dohodě s třebíčskými trenérkami 
startovaly v jeho barvách i naše 
brankářky Iva Závišková a Inna 
Hleba, střelecky se prosazovaly Ka-
teřina Závišková, Agáta Uchytilová 
a Eliška Rodová. Hned první turna-
jové utkání mělo pikantní příchuť, 
když domácí děvčata nastupovala 
právě proti Třebíčským. Po vyrov-
naném průběhu v prvním dějství si 
soupeř lepší koncovkou vypracoval 
vícebrankový rozdíl, který uhájil 
až do samotného závěru. Svým 
herním projevem nakonec prošel 
turnajem bez zaváhání a stal se 
i později celkovým vítězem. Domá-
cí hráčky ve druhém souboji zcela 
jednoznačně přehrály tým Pardubic 
v brankové „přestřelce“. Závěrečný 
souboj o druhou turnajovou příčku 
rozehrály s brněnským rivalem 
velice slibně. Ovšem nedůslednosti 
v obranné hře a zejména spousta 

chybných přihrávek v útočné fázi 
„nakoply“ soupeře, a ten již do 
poločasu odskočil na čtyřbrankový 
rozdíl. Po změně stran přešel na hru 
se dvěma pivoty, což byla „morová 
rána“ pro domácí tým, který se 
s tím nedokázal nijak popasovat. 
K tomu přibyla útočná naivita při 
hře na obranu 1–5 a rázem byl rozdíl 
ve skóre více než desetigólový. 
Hrály: Veronika Syptáková – Ka-
teřina Kopečková (18), Kristýna 
Zezulová (11), Eliška Koudelová 
(11), Klára Sedláčková (6), Michaela 
Homolová (4), Tereza Koudelová 
(3), Doležalová Romana (2), Terezie 
Rosová (1), Eva Uhlířová (1), Soňa 
Bačová (1), Veronika Zezulová. Tre-
néři Záviška, Vidláková, Partlová.
Výsledky: Sokol VM – Spartak 
Třebíč 11:17, – Tatran Bohunice 
14:30, – SHK Pardubice 33:23
Pořadí:
1. Třebíč 64:44 6
2. Bohunice 77:44 4
3. Velké Meziříčí 58:70 2
5. Pardubice 45:86 0

-záv-

6. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Agromotor VM – HC Bory 3:10
Sýkora 2, Sobotka – Hájek 3, Novák 
2, Uhlíř 2, Březina, Bergr, Velecký
SK Netín – Euro ice boys VM 5:1
Plhák M. 3, Sýkora, Juda – Pour
Mazánek Březka – SK Omega 
VB 10:0
Smutný 3, Papajoanu 2, Burian 
Vl., Třeštík, Kadaňka, Rauš, Bu-
rian Pav.
Sanborn VM – Technické služby 
VM 5:5
Bajer F. 2, Bednář, Puffer, Caha – 
Kružík, Kožený, Chatrný, Pospíšil, 
Šmejkal
1. HC Bory 6 5 0 1 32:17 10
2. Mazánek Březka 6 4 0 2 32:15 8
3. SK Netín 6 4 0 2 29:18 8
4. Sanborn VM 6 3 2 1 24:20 8
5. SK Omega VB 6 3 1 2 16:22 7
6. Technické služby VM 6 2 1 3 24:28 5
7. Agromotor VM 6 1 0 5 16:33 2
8. Euro ice boys VM 6 0 0 6 16:36 0
1. liga – o postup do extraligy
SK Vídeň – Farma Měřín 4:4
Střecha Lad. 2, Vídeňský, Svoboda 
– Puža, Štoček, Oulehla, Blažek
SK Lavičky – River VM 3:5
Polák, Barák, Turek – Simandl 4, 
Loub
Horní Heřmanice – SK Afcon 
Kunšovec VM 10:9
Kutílek 4, Nožička 3, Horký, Mejz-

lík, Šilhan – Pyrochta 5, Horký, 
Strnad, Pospíšil, Číhal
NHÚ Balinka VM – Auto Dobro-
volný VM 1:5
Strádal M. – Weber 2, Říha, Láz-
nička, Vidlák
1. SK Vídeň 6 5 1 0 28:16 11
2. Auto Dobrovolný VM 6 4 0 2 40:23 8
3. Farma Měřín 6 3 1 2 20:21 7
4. Horní Heřmanice 6 3 0 3 34:37 6
5. NHÚ Balinka VM 6 2 1 3 18:21 5
6. SK Lavičky 6 2 0 4 25:25 4
7. SK Afcon Kunšovec VM 6 2 0 4 29:33 4
8. River VM 6 1 1 4 16:34 3
1. l iga – o konečné umístění 
6.-11.
HC Pikárec – HC Benetice 7:1
Broža F. 2, Broža M., Chrást 3, 
Marek – Houzar
Stránecká Zhoř – HCF Dráhy 
VM 4:6
Bartušek, Sojka, Vlach, Kazda – 
Šmída 2, Širhal, Tomšík, Tuček, 
Jeřábek
HC Tasov – SPL Radostín n. 
Osl. 4:1
Hamáček 2, Chlubna, Broža – 
Kadlec
6. HC Pikárec 6 4 1 1 30:21 9
7. HCF Dráhy VM 6 3 2 1 26:22 8
8. HC Benetice 6 3 1 1 24:22 7
9. SPL Radostín n. Osl. 6 3 0 3 16:16 6
10. HC Tasov 6 2 1 3 16:21 3
11. Stránecká Zhoř 6 0 1 5 17:30 1

-vid-

Ledeč n. Sáz. – VM 4:10
body: Klíma Petr 3/0, Pokorný Jan 
2/0, Řikovský Aleš 2/1, Bazala Jan 
2/1, Klíma Tomáš 0/1; čtyřhra: 
Klíma Petr, Řikovský
Humpolec – VM 9:9
body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský Aleš 
3/1, Klíma Petr 2/2, Bazala Jan 1/3
VM B – Nížkov C 9:9
body: Kampas Jan 3/1, Klíma 
Tomáš 2/2, Šoukal Slavomír 2/2, 
Skryja Marek 1/3; čtyřhra: Klíma 
Tomáš, Kampas
VM C – Nové Veselí 13:5
body: Buk Martin 4/0, Dvořák 
František 4/0, Buk Radek 2/2, Vo-
dák Petr 1/3; čtyřhra: Buk Martin, 
Dvořák; Buk Radek, Vodák
Nížkov E – VM D 5:13
body: Zelený David 4/0, Vodák Petr 
3/1, Zelený Tomáš 2/2, Prachař Vít 
2/2; čtyřhra: Zelený Tomáš, Vodák; 
Zelený David, Prachař Vít
Uhřínov B – Vm E 9:9
body: Minařík Jakub 3/1, Juda Zde-
nek 3/1, Němec Tadeáš 2/2, Liška 
Patrik 0/4; čtyřhra: Juda, Němec
Naši hráči A měli v Ledči celý 
zápas pod kontrolou a odvezli si 

Horsefeathers

5. 2. 2011 snowpark Fajtův kopec
snowboard a freeski slopestyle

kategorie: snb muži, snb ženy, snb junioři, snb děti a freeski
Věcné ceny v hodnotě 50.000 Kč + první místa kredit ve 

skibaru
Meet Mr. B, bataleon test, soutěž na FB

Ulyžuj se na after party ve skibaru s HF crew, vstup zdarma
Více informací: hfshop.cz, freeride.cz

Áňa Kamanová obchází hráčku Studánky 
Pardubice.                     Foto: Ivo Uchytil

konečnou výhru 10:4. Druhé utkání 
bylo v Humpolci. Soupeř pohybující 
se na druhé příčce tabulky, už byl 
kvalitou úplně někde jinde, než náš 
první protivník. Dobrý vstup do 
zápasu vyšel lépe domácím, vyhráli 
obě úvodní čtyřhry a dostali se do 
vedení. Do první dvojhry nastoupil 
Řikovský proti jedničce domácích 
a smolně prohrál 3:2 na sety. To už 
jsme prohrávali 3:0 a nevypadalo 
to s námi dobře. Tento nepříjemný 
úvodní stav nás naštěstí nepoložil. 
Dokázali jsme vyrovnat na 4:4. 
Další průběh zápasu už byl naprosto 
vyrovnaný. Utkání skončilo remí-
zou 9:9. Ke konečné výhře jsme 
měli blíže my. Do poslední dvojhry 
nastoupil Bazala a bohužel pro 
nás prohrál také 3:2 na sety a tím 
Humpolec srovnal body a utkání po 
necelých čtyřech hodinách skonči-
lo. Byl to krásný boj, který se musel 
přihlížejícím divákům líbit. Za 
zmínku stojí, že jsme celkem šest-
krát prohráli jednotlivé dvojhry 3:2 
na sety, celkové sady dopadly lépe 
pro nás 40:32. To vše svědčí o tom, 
že více štěstí se naklonilo k domá-
cím. Moc nechybělo a mohli jsme 
si odvézt senzační výhru.         -pk-

Krajský přebor 3. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Chotěboř 
D 7:10
Sestava Lhotky: Lavický 4,5, Musil 
1, Nevrtal T. 1, Nevrtal Z. 0,5
SK Sokol Lhotky A – ZOD Ká-
men A 10:5
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Musil 
2,5, Nevrtal T. 1,5, Nevrtal Z. 2,5

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky – SK Nové 
Dvory A 8:10
Sestava Lhotky: Doubek 1, Kupka 
V., Nevrtal T. 3, Večeřa 4

Okresní přebor 4. třídy
TJ Netín C – Sokol Lhotky C 
8:10

Sestava Lhotky: Krčál 2,5, Marek, 
Nevrtal T. 4,5, Vondrák 3

Okresní soutěž
Sokol Polnička C – SK Sokol 
Lhotky D 14:4
Sestava Lhotky: Holubář F., Kupka 
M. 1, Kupka V. 2, Marek 1    

-chyl-
Okresní přebor

Řečice A – TK Autocolor Osla-
vice 6:12

Velké Meziříčí C – TK Autocolor 
Oslavice 13:5
Body TK Autocolor Oslavice: 
Jaša Jaroslav, Trutna Jaroslav, 
Šoukal František, Štěpánek Jiří, 
Bazala Jiří

-šou-


