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Dnes
SOS poradna

Pravidelná poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Vzpomínka na 
Jakuba Demla 

k jeho 50. výročí 
úmrtí

Více na straně 4

Výzva Staň se 
fotografem

Máte zájem prezentovat svou 
nebo jakoukoli jinou akci na 
webu či facebooku města? 
Pokud ano, máte šanci. Jestliže 
se akce koná ve Velkém Me-
ziříčí nebo v místních částech 
města, sepište o ní krátkou 
zprávu a zašlete nám ji i s fo-
tografi emi, které budeme moci 
použít ke zveřejnění. Jestliže 
dáváte raději přednost klidným 
procházkám s fotoaparátem 
v ruce, neváhejte a zašlete 
nám snímek v odpovídající 
kvalitě nádherného zákoutí 
našeho města a blízkého okolí. 
Za jakoukoliv spolupráci při 
oživení fotogalerie či aktu-
alizování událostí předem 
děkujeme. Tel: 566 781 047, 
ic@mestovm.cz.                -ic-

Zápisy do škol
Více na straně 2 a 5

Plesová sezona 
pokračuje

12. 2. Studentský ples v Ju-
piter clubu, Valentýnský bál 
v Uhřínově, Myslivecký ples 
v Netíně
Více na straně 8

Akordeonový 
koncert

v úterý 15. 2. v koncertním 
sále Jupiter clubu od 19 hodin, 
skladby Viatcheslava Semyo-
nova, Johanna Sebastiana 
Bacha, Vladimíra Vlasova, 
Edvarda Griega a Vladimíra 
Zolotarieva v podání Václava 
Mlejnka.

Ve Velkém Meziříčí začala pracovat akční skupina ve složení vedení 
města, Policie České republiky a městská policie. Zástupci všech jmeno-
vaných složek se hodlají scházet pravidelně jednou za měsíc, aby řešili 
aktuální bezpečnostní a pořádkové problémy ve městě. „Podle situace si 
budeme zvát i hosty, mohou to být třeba pracovníci z kriminálky,“ uvádí 
starosta Radovan Necid s tím, že zájem o účast při setkáních akční skupiny 
už projevili i hasiči a pracovníci záchranné služby.

Na poslední schůzce skupina probrala například téma nové služebny 
pro státní policii ve Velkém Meziříčí. Vedení města mělo představu, že by 
bylo možné najít nějaký vhodný objekt a pro potřeby policie jej přestavět. 
Ale vedoucí územního odboru Policie ČR ve Žďáře nad Sázavou Bohumil 
Šlapák upozornil na podstatnou věc. „Podle něj přestavovat budovu města 
na novou služebnu bude dražší a za druhé to nikdy nebude vyhovovat 
předepsaným požadavkům. Proto bude lepší novostavba a vedení města 
musí v tom duchu změnit názor,“ říká starosta Necid. Služebna policie 
má svoje specifi ka jako třeba zvláštní vchod pro veřejnost, zvláštní 
služební vchod, různé oddělené prostory a další. I za tím účelem akční 
skupina vyrazí na návštěvu do Nového Města na Moravě, kde nejen že má 
policie nový objekt postavený na „zelené louce“, ale navíc tam propojili 
kamerový systém města se služebnou státní policie, což Velkomeziříčští 
zamýšlejí udělat také.

Vedle těchto provozních otázek řešila akční skupina pochopitelně 
i trestnou činnost ve městě. Vedoucí zdejšího obvodního oddělení Policie 
ČR Jaroslav Navrátil předložil zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2010 
ze služebního obvodu Velké Meziříčí. Z ní vyplynulo, že trestná činnost 
v našem městě a okolí je vzhledem k počtu obyvatel, rozloze obvodu 
i počtu policistů ve srovnání s dalšími městy kraje jedna z nejvyšších. 
Souvisí to i s často diskutovaným umístěním Velkého Meziříčí v těsné 
blízkosti dálnice D 1. „To, že se tady děje trestná činnost v souvislosti 
s dálnicí, je jisté, ale nelze to přesně spočítat,“ informuje Jaroslav Na-
vrátil s tím, že policisté u spousty trestných činů spáchaných nezjištěným 

pachatelem nejsou schopni zjistit, zda zrovna v tomto případě někdo sjel 
z D 1 a zase po ní odjel zpátky. Co je takovou novou trestnou činností, 
která se rozmáhá v poslední době, to jsou krádeže solárních panelů. Je 
zřejmé, že je to v souvislosti s boomem solárních elektráren, který se 
nevyhnul ani Vysočině a našemu městu. Pachatelé majitelům působí 
značnou škodu, která se při krádeži například dvanácti kusů panelů šplhá 
už ke sto padesáti tisícům korun.

(Pokračování na straně 2.)

Vznikla akční skupina města

Budovy, které byly postaveny 
přibližně v šedesátých a osmdesá-
tých letech minulého století, padají 

pomalu k zemi. Důvod? „Byly již 
nevyhovující a fi nančně nákladné, 
a to jak po stránce vytápění, tak 

údržby a podobně,“ uvedl pro náš 
týdeník Milan Holub, místopředse-
da představenstva a generální ředi-
tel velkomeziříčské fi rmy Sanborn. 
Ta je totiž od roku 1997 majitelem 
zmíněných objektů, které se nachá-
zejí v areálu Agromotoru a tomuto 
podniku také kdysi patřily. Obnova 
objektu podle Holubových slov 
nepřipadala v úvahu hlavně z dů-
vodu fi nanční náročnosti takovéto 
akce a následného využití. „Od 
roku 2003 byly prostory částečně 
pronajímány a využívány k zámeč-
nické, obráběcí a administrativní 
činnosti,“ upřesnil Milan Holub. 
Demolici podle jeho sdělení provádí 
společnost ‚D a R Prudík Miroslav‘ 
a týká se budovy sociální zařízení, 
renovace, výroby náhradních dílů – 
tzv. hala Zetor – a budovy bývalého 
odbytu.

„Jde o f inančně i technicky 
náročnou akci, která potrvá mini-
málně dva měsíce,“ dodal ředitel 

Začala demolice budov v areálu Agromotoru. Potrvá asi dva měsíce
Sanbornu. Ten k dalšímu možnému 
využití uvedl, že je věc ve fázi roz-

pracování. Konkrétní záměr z toho-
to důvodu tedy zatím neuvedl.

Iva Horká

Ke zbourání je určena i vysoká modrá budova s někdejším nápisem Ag-
romotor. Takto demolice pokročila uplynulý víkend. Snímek byl pořízen 
v neděli 6. 2.                                                                     Foto: Iva Horká

Budovy v areálu Agromotoru, které nyní vlastní zdejší fi rma Sanborn, 
prochází v současné době demolicí. Snímek je ze středy 2. 2. 2011.

Foto: Iva Horká

Zleva Jaroslav Navrátil, vedoucí velkomeziříčského obvodního oddělení 
Policie ČR, jeho zástupce Roman Tomšík a vedoucí městské policie Petr 
Dvořák.                                                              Foto: Martina Strnadová

Diskutovat s vedením města o krajem navrhovaném 
slučování středních škol a zrušení víceletého gymnázia 
přijela ve čtvrtek 3. února do Velkého Meziříčí radní 
Vysočiny pro oblast školství Marie Kružíková. Nešlo 
o poslední diskuzi. Svá stanoviska k navrhovaným 
změnám v krajském školství již posílali na kraj 
Vysočina ředitelé středních škol, jichž se věc týká. 
Vedení města Velké Meziříčí má své vyjádření Marii 
Kružíkové zaslat do 10. února.

Ze zatím posledního jednání krajských zástupců 
s velkomeziříčskými radními nevyplynul žádný 
zásadní posun. V podstatě šlo o výměnu argumentů 
s tím, že obě strany na těch svých trvaly. „Sdělili jsme 
jim závěr radních i zastupitelů města, že nechceme 
slučovat školy. Přičemž jsme dlouze diskutovali o ztrátě 
identity, o praktickém chodu apod. A dál jsme jim 
předali názor, že osmileté studium na gymnáziu by se 
mělo zachovat ve stávajícím stavu a nebo zrušit v celé 
republice. Ale nemá cenu je rušit jen na Vysočině, když 
ostatní kraje to dělat nebudou. Na konci schůzky jsme 
se rozešli s tím, že budeme v jednáních pokračovat,“ 
shrnul starosta města Radovan Necid výsledek jednání 
s krajskou radní a s pracovníky školského odboru 
krajského úřadu.

Marie Kružíková po jednání ve Velkém Meziříčí ze 
svých argumentů neustoupila, přičemž dodala, že ko-
nečné slovo budou mít krajští zastupitelé: „Po diskuzi 
o daném problému, tedy jak řešit situaci konkrétně ve 
Velkém Meziříčí, aby to bylo nejvhodnější pro školy 
ve městě, předložíme krajským zastupitelům návrh 
řešení a oni sami rozhodnou, zda jej přijmou, či niko-
liv. Vyjádření ze strany města i dotčených škol bude 
přiloženo k našemu návrhu opatření.“ Podle ní přitom 
kraj vypracoval více možností, z nichž jednu preferuje. 

„Ale je možné, že může od někoho přijít třeba i návrh 
jiný, který bychom také akceptovali,“ připustila Kru-
žíková. Tou krajem preferovanou možností však zatím 
stále zůstává ta, která navrhuje seskupit školy pod 
jednu zastřešující organizaci s jedním vedením a dále 
zrušit krajem zřizovaná víceletá gymnázia v menších 
městech. Cílem má být nejen ušetřit fi nance, ale také 
například pomoci nejohroženějším učebním oborům. 
„Všichni nejvíce řeší víceletá gymnázia a přitom to 
jsou ve Velkém Meziříčí pouhé čtyři třídy dětí. Daleko 
více žáků navštěvuje jiné obory,“ podotkla Kružíková 
a dodává, že zrušení víceletého gymnázia by podle ní 
podpořilo nárůst počtu zájemců o pozdější studium 
ve čtyřletém oboru gymnázia. S takovými tvrzeními 
však ředitelé zdejších středních škol ani vedení města 
nesouhlasí.

Velkomeziříčští radní i ředitelé 
středních škol argumentují 

proti slučování
„Záměr kraje Vysočina neprospěje hlavně vzdělání 

ve Velkém Meziříčí. Jeden velký subjekt by byl neosob-
ní, spojoval by věci těžko spojitelné, byl by těžko řidi-
telný, málo atraktivní pro žáky, absolventy atd. Navíc 
si myslíme, že naše školy jsou poměrně efektivně řízeny 
a také využívány,“ řekl ředitel gymnázia Aleš Trojánek. 
Podle něj jdou některé krajem navrhované kroky zcela 
proti současnému trendu v Evropské unii.
Ředitelé všech tří škol se přitom oprávněně obávají 

ztráty identity. Každá ze škol má svoje jméno, svoji 
tradici a něco jako obchodní známku, prostě svoji 
image, která sloučením padne. 

(Pokračování na straně 5.)

Marie Kružíková jednala s velkomeziříčskými radními o školách

Obě strany na svých názorech trvají

Radní kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková s vedoucím odboru školství, mládeže a sportu KrÚ 
Miroslavem Pechem jednali na radnici s vedením města.                                           Foto: Martina Strnadová
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Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
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 je také 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.

Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště a Lhotky se konal 
ve čtvrtek 27. ledna 2011.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Velké Meziříčí navštívil 24. led-
na poslanec sněmovny Parlamentu 
České republiky za kraj Vysočina 
Ladislav Jirků (TOP 09). Zúčastnil 
se slavnostního otevření nového 
domova pro seniory v Čechových 
sadech. Předtím se na radnici sešel 
se starostou Radovanem Necidem 
a s místostarostou Josefem Komín-
kem, s nimiž diskutoval o problé-
mech našeho města. „Dotkli jsme se 
toho, co trápí Velké Meziříčí, tedy 
dopravní situace, mýtného, školství, 
rozpočtu města,“ popsal starosta 
Radovan Necid. Poslanec Jirků je 
sám původní profesí učitel, tedy 
problémy školství jsou mu blízké 
a zajímal se tedy pochopitelně 
i o v současné době tolik diskutova-
né slučování středních škol v rámci 
kraje Vysočina. V této oblasti však 
městu příliš pomoci nemůže, neboť 
střední školy, jichž by se navrhova-
né úpravy měly týkat, zřizuje kraj 
a vše je plně v jeho kompetenci.

Ladislav Jirků by chtěl uspořádat 
ve Velkém Meziříčí svůj poslanecký 
den či alespoň půlden. „O to mám 
zájem a osvědčuje se mi to. Ať lidé 
mají možnost přijít se zeptat na to, 
co je tíží. A budu-li dopředu vědět 
oblast, o které by se mělo mluvit, 
připravím se a přizvu si i kolegy 
odborníky,“ uvedl Ladislav Jirků. 
Nereálná není ani možnost návště-
vy ministra fi nancí Miroslava Ka-
louska ve Velkém Meziříčí, kterou 
se L. Jirků pokusí dojednat.

Další cesta poslance pak vedla 
na schůzku s předsedou zdejšího 
sdružení TOP 09 Milošem Vokou-
nem. Návštěvu Velkého Meziříčí 
Ladislav Jirků zakončil na hotelové 
škole Světlá. Prohlédl si její prosto-
ry a došlo i na besedu se studenty 
čtvrtého ročníku.

Martina Strnadová

Ladislav Jirků navštívil radnici, 
domov pro seniory i hotelovku

Vznikla akční skupina města
(Pokračování ze strany 1.)

Nejde však jen o takto závažnou trestnou činnost. 
Problémem je i pořádek ve městě. Znečištěným ve-
řejným prostranstvím psími výkaly se zabývala už 
i městská rada na základě stížností mnoha spoluob-
čanů. Na základě toho probíhají zvýšené kontroly ze 
strany městské policie, která se zaměřila víc na sídliště 
s bytovými domy, kde je problém větší. Ale za poslední 
týdny neshledala žádné nedostatky. To znamená, že 
nechytila nikoho při činu. Problém však tkví v tom, 
že každý majitel po svém čtyřnohém miláčkovi ex-

krementy uklidí, když hlídku městské policie spatří. 
Ale pokud strážníci zrovna poblíž nejsou, mnozí se 
s úklidem neobtěžují. „Když někoho uvidíme, může 
dostat blokovou pokutu hned na místě do 1000 korun 
za znečištění veřejného prostranství,“ vysvětluje Petr 
Dvořák, vedoucí městských strážníků. Ve správním 
řízení je pak částka za stejný přestupek dvojnásobná.

Pravidelně také probíhají ze strany státní i městské 
policie kontroly zdejších diskoték, barů, nonstopů 
a restaurací.

Martina Strnadová
Ladislav Jirků – poslanec sněmovny Parlamentu ČR za kraj Vysočina na 
radnici ve Velkém Meziříčí.                              Foto: Martina Strnadová

Formou online nákupu na webových stránkách www.zapakatel.cz mů-
žete přispět na pomoc týraným zvířatům. Tuto kampaň, kterou realizuje 
Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci s fi rmou Zapakatel, podpořilo 
i město Velké Meziříčí.

Jak můžete pomoci? Podle orga-
nizátorů akce jednoduše. Na strán-
kách www.zapakatel.cz si zvolíte, 
jakou částkou chcete přispět – tj. 
koupíte si voucher v hodnotě 20, 
50, 100 nebo 500 Kč.

Sedmdesát procent z vybraných 
fi nančních prostředků půjde na ná-
klady s umístěním týraných zvířat 
v útulcích nebo domácích depozi-
tech, na veterinární ošetření a ná-
slednou léčbu těchto zvířat, dále na 
nákup krmiva a vybavení nebo pod-
le situace na virtuální adopci zvířat 
nebo startovací dárkový balíček pro 
nového majitele, který obsahuje 
obojek, vodítko, krmení. Rovněž 
tak na právní pomoc v případech, 
kdy bude nutné situaci řešit právní 
cestou – třeba při složitém jednání 
s původním majitelem. Nadace 
z vybraných fi nančních prostředků 
podpoří konkrétní případy zvířat, 
která byla týrána a byla z otřesných 
podmínek odebrána nebo byla se 
známkami prokazatelného týrání 
nalezena.

„Příběhy týraných zvířat budeme 
v průběhu kampaně pravidelně zve-
řejňovat na našich internetových 
stránkách www.ochranazvirat.cz 
a www.zapakatel.cz,“ slibuje za 
kolektiv nadace Marcela Hanušová, 
„po skončení kampaně zveřejníme 
seznam všech konkrétních případů 
týraných zvířat, vč. výše fi nančního 
příspěvku, které jsme podpořili 
z výtěžku kampaně.“ Nadace na 

ochranu zvířat se skrze projekt SOS Zvíře často setkává s případy zvířat 
týraných mnohdy velmi brutálním způsobem a na základě toho odebra-
ných majiteli nebo se zvířaty opuštěnými a nalezenými v zuboženém 
stavu. Tito tvorové vyžadují nákladnou veterinární léčbu, přičemž 
problematický je také jejich psychický stav, a tím pádem další soužití 
s člověkem. Nesou si dlouhodobé zdravotní i psychické následky a jejich 
umístění v útulcích nebo adopce nebývají jednoduché. Může docházet 
i ke komplikacím a střetům s původním majitelem, který i po odebrání 
zvířete z důvodu týrání vyžaduje jeho vrácení. Další podrobné informace 
najdete také v aktualitách na webových stránkách města Velké Meziříčí 
(www.mestovm.cz).

Zprac.: Iva Horká

Dopravní obslužnost v kraji 
Vysočina řešili ve Velkém Meziříčí 
zástupci odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství krajského úřadu 
spolu s vedením sedmačtyřiceti 
obcí a měst. Sešli se 2. února v kon-
certním sále Jupiter clubu.

Základní dopravní obslužnost 
v kraji Vysočina je (vlastně) přimě-
řené zajištění dopravy po všechny 
dny v týdnu z důvodu veřejného 
zájmu – především do škol, úřadů, 

k soudům, do zdravotnických zaří-
zení poskytujících základní zdra-
votní péči a do zaměstnání včetně 
dopravy zpět, a to prostřednictvím 
vlaků po regionálních tratích či lin-
kami veřejné dopravy. Kraj hradí 
ze svého rozpočtu prokazatelnou 
ztrátu, která vzniká v dopravní 
obslužnosti. „Vloni nás stála pro-
kazatelná ztráta v drážní dopravě 
260 milionů korun a v linkové 
280 milionů korun,“ informoval 

Zdeněk Navrkal, vedoucí oddělení 
dopravní obslužnosti krajského 
úřadu. Prokazatelnou ztrátou je 
přitom rozdíl mezi náklady a vý-
nosy, který vzniká dopravcům. 
V poměru k ujetým kilometrům lze 
vyčíslit, že kraj doplácí asi 17 korun 
na jeden kilometr. Vzhledem k nut-
nosti úspor fi nancí dopravní odbor 
krajského úřadu už v minulosti 
řešil a redukoval některé drážní 
spoje a nyní se začal zabývat i lin-

Kraj zruší některé velmi ztrátové autobusové linky

Jednání o dopravní obslužnosti v Jupiter clubu se zúčastnili zástupci sedmačtyřiceti obcí z kraje Vysočina. 
Foto: Martina Strnadová

kovou dopravou. „Zabývali jsme se 
spoji, které mají tržbu nižší než 3 
koruny,“ vysvětlil Z. Navrkal. Tes-
továním prošlo tisíc spojů, z nichž 
byly vyloučeny ty, které vozí děti 
do školy nebo lidi do zaměstnání. 
„Ty jsme ponechali, i když i mezi 
nimi byly některé neefektivní. 
A ze zbytku jsme vybrali 265 velmi 
neefektivních spojů, které je nutné 
zrušit,“ dodal Navrkal.

Se zástupci sedmačtyřiceti obcí, 
kteří byli pozváni na jednání do 
Velkého Meziříčí, krajští úředníci 
řešili zrušení celkem devatenácti 
linek z asi pětačtyřiceti spojů. 
Velkého Meziříčí se tak týkají 
např ík lad l inky z Měř ína do 
V. Meziříčí ve 4.26, nebo poslední 
večerní spoje na Otín a Pavlínov, 
či z V. Meziříčí do Arnolce nebo 
Tasova. Křižanova se týká zrušení 
linky k železniční stanici ve 13.00, 
nebo před pátou hodinou ranní 
z Křižanova do Svinů. Měřína se 
krom již zmiňovaných týká i linka 
do Chlumku a zpět před šestou 
hodinou ranní. Z Velké Bíteše do 
Velkého Meziříčí například ne-
pojede spoj minutu před půlnocí, 
či některé další z Milešína nebo 
z Bíteše do Pucova a zpět. 

Ve všech případech šlo o au-
tobusy, které vozí třeba jednoho 
člověka za tři až pět spojů, navíc 
jezdí ve velmi časných ranních 
a nebo pozdních večerních ho-
dinách. Všechny př itom mají 
náhradu v nějaké jiné lince, která 
jede v přibližně stejném čase, jako 
ta rušená.

Martina Strnadová

Můžete pomoci týraným zvířatům

Zubožená německá doga jménem Alf, která byla nalezena uvázaná u gará-
že, bez vody a potravy několik dní. Majitel se odstěhoval a nechal ji tam. 
I na záchranu tohoto psa můžete přispět.                 Foto: archiv nadace
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Vážené lékařky, vážení lékaři,
kolegyně a kolegové,

účastníci akce Děkujeme, odcházíme,
přes nespočet osobních jednání se na vás obracím i touto formou, 

protože mě trápí vážnost situace v našem zdravotnictví. Můj hluboký 
pocit odpovědnosti mě nutí připomenout vám i další aspekty související 
s výzvou Děkujeme, odcházíme a jejími konkrétními možnými dopady 
na život Vysočiny.

Jako lékař a váš kolega zcela chápu vaši nespokojenost, kterou jste 
touto výzvou a následně svými podanými výpověďmi chtěli vyjádřit. 
Podhodnocení náročné lékařské profese, neřešení nakupených problé-
mů v celém systému zdravotnictví, léta slibů bez konkrétního výsledku 
a stálého odkazování do budoucna – to vše narostlo do situace, kdy žádáte 
konečně konkrétní řešení. Máte na to právo.

Jako hejtman však nemohu souhlasit s rozsahem a hloubkou dopadů va-
šeho dosud neměnného postoje. Sami uvádíte, že vaše akce není namířena 
proti vedení nemocnic, ani proti kraji jako jejich zřizovateli. Pokud ale 
skutečně odejdete z našich nemocnic, způsobíte největší problémy právě 
jim a všem svým kolegům a spolupracovníkům. Nejvíce pak utrpí ti, kteří 
jsou na nás lékařích zcela závislí – naši pacienti. Současný stav, který 
ohrožuje pacienty, nebude u nás v konečném důsledku řešit ani vláda, ani 
ministerstvo zdravotnictví, ale my a zbylí pracovníci nemocnic.

Současný vývoj může vyústit až v neřízenou redukci lůžek a oddělení 
našich nemocnic. Hrozí, že zajistíme jen nejnutnější akutní péči. Neza-
stírám, že všechna nouzová řešení jsou nebezpečná a budou mít nutně 
dopad na všechny naše spoluobčany. Především jejich zájem mě vede 
k této otevřené prosbě. Prosím vás, myslete zejména na ně a zůstaňte ve 
svých nemocnicích!
Času k řešení nám mnoho nezbývá. Věřím, že vaše výzva ministerstvu 

a Vládě ČR splní svůj účel i bez toho, aby na situaci doplatili občané 
našeho kraje – naši pacienti. Snažím se spolu s ostatními představiteli 
kraje tomu napomoci všemi možnými způsoby.

Ještě jednou vás prosím, zůstaňte se svými pacienty!
Mé osobní poděkování patří všem, kteří myslí na ty, kdož je potřebují.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Dne 31. ledna 2011 ve 12.28 ho-
din byl na Krajské operační a in-
formační středisko Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina 
ohlášen požár stodoly v Oslavičce. 
Na místo události vyjelo pět jedno-
tek profesionálních a dobrovolných 
hasičů. Na likvidaci požáru stodoly 
o rozměrech přibližně 25 × 15 m 
bylo nasazeno několik vodních 
proudů. Ve 13.19 hodin měli hasiči 
požár lokalizovaný. Jednotky pro-

vedly rozebrání konstrukcí stodoly 
a dohašení ohnisek. Úplná likvida-
ce požáru proběhla v 18.36 hodin. 
Ve stodole byla v době vzniku po-
žáru uskladněna sláma. Při požáru 
ani samotném zásahu nebyl nikdo 
zraněn. Plameny napáchaly škodu 
ve výši 180.000 Kč. Příčina požáru 
se nadále vyšetřuje. U požáru za-
sahovala jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
společně s jednotkami sborů dob-

rovolných 
hasičů 
z  B u d i -
šova, Ru-
díkova, 
Velkého 
Meziříčí 
a  O s l a -
vičky.

Text 
a foto: 
Petra 

Musilová, 
HZS kra-

je Vyso-
čina

Shořela stodola v Oslavičce

Kostýmované prohlídky zámku, 
výstava unikátních japonských 
lakových prací či putovní výstava 
o Anně Frankové. To jsou některé 
z plánovaných muzejních akcí. 
Oproti minulým rokům budou veš-
keré výstavy probíhat v prostorách 
zámku, protože Galerie synagoga 
bude z fi nančních důvodů uzavřena. 
„V současné době připravujeme 
stěhování veškerého výstavního 
fundusu z galerie na zámek,“ sdělila 
ředitelka velkomeziříčského muzea 
Irena Tronečková.

Připravujete se na novou se-
zonu. Jak byste zhodnotila tu 
uplynulou?

V minulém roce byly omezeny 
akce pro veřejnost, což můžeme na 
jednu stranu označit za pozitivní. 
Odborní pracovníci měli díky tomu 
více času na práci se sbírkami. Byla 
tak provedena rozsáhlá inventari-
zace numismatického fondu a sbír-
kových trojrozměrných předmětů. 
Zinventarizováno bylo zhruba 3500 
předmětů. Kromě toho zbyl čas také 
na úklid depozitářů, kde byly na-
střádány sbírkové předměty, které 
se v předchozích třech letech vrátily 
ze zápůjček. Bylo třeba je zařadit 
zpět na jejich obvyklou lokaci.

V čem spočívá inventarizace?
Byla vykonána revize, což zna-

mená provedení křížové kontroly, 
jestli předmět souhlasí s evidenč-
ními záznamy uvedenými na kartě 
druhého stupně. Je třeba projít 
karty, zkontrolovat elektronickou 
evidenci, současné přírůstkové 
knihy a v některých případech 
nahlédnout i do staré knihy z roku 
1937. Pokud je shledáno, že stav 
předmětu není vyhovující, je nut-
né přistoupit ke konzervačnímu 
ošetření. Malé konzervační zásahy 
provádí pracovníci muzea. Pokud 
je to ale práce většího charakteru 
hraničící až s restaurováním, zadá-
me to odborníkovi, který má licenci 
Ministerstva kultury ČR.

Kolik návštěvníků prostory 
muzea vloni navštívilo?

Návštěvnost se snížila, ale s tím 
jsme počítali. Nekonaly se totiž 
velké historické akce typu mané-
vrů nebo oslav v roce 2008. Na ty 
obvykle během víkendu zavítalo 
2500 až 3000 lidí. Sám zámek si 
drží návštěvnost pěti až šesti tisíc 
lidí, takže tohoto čísla jsme dosáhli. 
Akce už tak úspěšné nebyly. Sna-
žili jsme se inovovat muzejní noc, 
a proto jsme vsadili na historické 
květinové vazby. Veřejnost to ale 

Návštěvníci se mohou těšit na kostýmované prohlídky zámku, slibuje Irena Tronečková

Galerie synagoga bude uzavřena
nepř ijala tak kladně, jak jsme 
doufali. Tudíž jsme měli propad 
o několik desítek procent. Proto na 
letošní rok plánujeme muzejní noc 
ve stejných kolejích a ve stejném 
konceptu jako v předcházejících 
letech. Stejně jako v minulých 
letech jsme i vloni spolupracovali 
na Evropském festivalu fi lozofi e, 
kdy jsme tu přivítali několik stovek 
návštěvníků.

Spolupracuje i s místními ško-
lami? Vytváříte pro ně speciální 
programy?

Pracovníci muzea př ipravili 
přednášku pro školy k výročí druhé 
světové války, kterou navštívilo 

243 dětí z místních základních 
škol. Žáci prvních až sedmých tříd 
mohou navštívit rovněž muzejní 
programy, které se zaměřují dle 
věku studentů na různá regionální 
témata. Programy fungují od pon-
dělí do pátku, školy se objednávají 
předem na konkrétní hodinu.

Shrnula jste minulý rok. Máte 
už plán akcí na letošní sezonu?

Připravuje se rozpočet města, od 
čehož se odvíjí i rozpočet muzea. 
Uvažujeme o omezení některých 
našich aktivit. Jedním z nich je uza-
vření Galerie synagoga. Zatím to 
vypadá, že v letošním roce přistou-
píme k tomu, že výstavy nebudou 
v Galerii synagoga, ale přesunou 
se do budovy zámku, kde jim 
vyhradíme adekvátní plochu jako 
dole ve městě. Muzeu v roce 2010 

skončila nájemní smlouva uzavřená 
se Židovskou obcí v Brně. Měli jsme 
podepisovat novou smlouvu do roku 
2020, k tomu už ale nedojde. Mu-
zeum v současné době připravuje 
stěhování veškerého výstavního 
fundusu z galerie na zámek. Do 
budoucna bychom rádi zřídili vý-
stavní místnost v přízemí, kde se 
v současné době nachází kancelář. 
O dalším osudu synagogy bude 
jednat město se zástupci židovské 
obce.

Jaké výstavy tedy budou pře-
sunuty na zámek?

V červnu tu bude výstava foto-
grafi í ve spolupráci se žďárským 

klubem Batyskaf. Od července do 
září muzeum využije svých sbírko-
vých fondů a připomene padesáté 
výročí úmrtí Jakuba Demla. Ná-
vštěvníci se seznámí s jeho tvorbou 
a životními osudy. Ke zhlédnutí 
budou i umělecké knižní vazby 
Stanislava Vodičky, který byl jed-
ním z dvorních vazačů speciálních 
knih Jakuba Demla. V září a říjnu 
přivítáme výstavu Anna Franková 
– odkaz pro současnost z Židov-
ského muzea v Praze. Výstava 
bude zaměřena na osudy židovské 
populace na českém území v období 
druhé světové války. Doufáme, že 
na tuto výstavu zareagují školy. 
Součástí bude rovněž doprovodný 
interaktivní program připravený 
muzejními pedagogy Židovského 
muzea v Praze.

V minulém roce se muzeu 
navrátily předměty, které byly 
restaurovány v Japonsku. Uva-
žujete o jejich vystavení?

Japonské lakové práce předsta-
víme veřejnosti v červnu. Výstava 
bude dokumentovat i průběh re-
staurátorských prací. Návštěvníci 
budou moci zhlédnout i další před-
měty z rozsáhlé kolekce japonských 
laků, které má muzeum ve svých 
sbírkách. V rámci Evropy je to 
velmi významná sbírka. Některé 
předměty, které jsou tady zastou-
pené, jsou například v petrohradské 
Ermitáži či na zámku Nelahozeves. 
Naše předměty byly stěžejními 
exponáty výstavy Plocha zrozená 
k dekoru, která se uskutečnila 
v roce 2002 v Národní galerii v Pra-
ze a roce následujícím v Moravské 
galerii v Brně. K výstavě využijeme 
prostory klenuté chodby, které jsou 
sice komorní, ale zato umožňují vy-
stavení drobnějších trojrozměrných 
předmětů.

Plánujete na letošní sezonu 
noční prohlídky?
Čeká nás Muzejní noc, která 

bude probíhat v rámci celostátní-
ho festivalu. Zvolili jsme termín 
21. května. Uvažujeme o historické 
kostýmované prohlídce, šermíř-
ském či tanečním vystoupení.

Každoročně spolupracujete 
také na filozofickém festivalu. 
Zapojíte se i letos?

Festival na zámek zavítá o ví-
kendu 11. a 12. června. Zatím ale 
netušíme, v jak velkém rozsahu. 
Majitelé zámku, rodina Podstatz-
ky-Lichtenstein, uvažují o opravě 
vnitřního nádvoří, kde se festival 
obvykle konal. Podali žádost o grant 
na ministerstvo kultury, ale výsle-
dek prozatím není znám. Pokud by 
se nádvoří opravdu rekonstruovalo, 
budeme zvažovat náhradní prostory 
v areálu zámku, kam bychom mohli 
festival přesunout.

Mohou se návštěvníci těšit na 
nové akce?

Přihlásili jsme se do grantového 
programu kraje Vysočina, kde 
budou vybrány čtyři objekty, na 
kterých se uskuteční kostýmované 
prohlídky. Pokud bychom byli 
mezi šťastnými, uskutečnily by se 
prohlídky v červenci či srpnu. Šlo 
by o divadelní příběh, do kterého 
bude zakomponována skutečná his-
torická postava z Velkého Meziříčí. 
Finance na konání akce by pocháze-
ly z organizace Vysočina Tourism 
a z evropských fondů.           -muz-

Třetí setkání starosty města Velké Meziříčí Radovana Necida s občany 
proběhlo ve čtvrtek 3. února na loutkové scéně Jupiter clubu. Další je 
připraveno opět na první čtvrtek v měsíci, což bude 3. března 2011.

Možná žhavé téma slučování středních škol, které v současné době hýbe 
městem, nebo třeba doporučení od někoho, kdo již veřejnou debatu se 
starostou navštívil, anebo obojí přilákalo na setkání tentokrát víc zájemců, 
než minule. A dle očekávání první, co se začalo probírat, byly již zmiňo-
vané krajem navrhované změny ve 
školství. V ten samý den totiž Velké 
Meziříčí navštívila krajská radní 
pro školství Marie Kružíková spolu 
se dvěma úředníky odboru školství, 
mládeže a sportu krajského úřadu, 
a jednala s radními města (po-
drobnosti na straně 1 a 5). „Radní 
Kružíková tu byla, ale nic nového 
neřekla,“ sdělil občanům starosta 
s tím, že celý problém rozseknou 
až krajští zastupitelé. Ti budou 
rozhodovat, zda školy v kraji i ve 
Velkém Meziříčí sloučit a zrušit ví-
celeté gymnázium, jak říká návrh, 
proti kterému obyvatelé dotčených 
měst protestují. „Jestli nějakého 
krajského radního znáte, řekněte 
mu o naší situaci,“ dodal ještě 
R. Necid. Následná debata o tomto 
problému zabrala většinu vymeze-
ného času. Okrajově se dostalo i na 
otázky související s nedostatečnou 
kapacitou mateřských škol ve městě 
či možnost zřízení jeslí pro nejmen-

Lidé debatovali se starostou hlavně o školách
ší děti. Starosta zmínil i jednání města se zástupci brněnské židovské 
obce o osudu synagog ve městě. Přitom se mnozí zajímali i o podobný 
problém, totiž o osud historické budovy luteránského gymnázia, která je 
v soukromém vlastnictví. Závěrem setkání R. Necid informoval o připra-
vovaném vysílání z jednání městského zastupitelstva na internetu, stejně 
jako o chatu se starostou a o on-line knize přání stížností.

Martina Strnadová

Projekt Inovace výuky žurnalistiky završil 
první polovinu

Kurzy úspěšně prošlo
už několik stovek studentů

Projekt Inovace výuky, který již od léta 2009 funguje na Katedře 
mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity, úspěšně završil svou první polovinu. Jeho primárním cílem 
je přiblížit výuku v bakalářských kurzech – v oblasti témat, podmínek 
i vybavení – potřebám pracovního trhu. Napomáhá tomu, aby absolventi 
katedry dokázali v praxi úspěšně a efektivně působit ve všech typech 
moderních médií. Projekt tak odráží celoevropský trend praktického 
zaměření bakalářských stupňů studia. Je spolufi nancován Evropským 
fondem a státním rozpočtem ČR a absolvovalo ho na různých úrovních 
už několik stovek studentů. Ti jsou vzděláváni ve dvou desítkách no-
vých či inovovaných kurzů jako například audio a video, management 
a marketing multimédií, redakční systémy a webové aplikace, rozhlasové 
zpravodajství, základy digitální fotografi e a v mnohém dalším. Výstupy 
z kurzů studenti od září 2010 publikují na nově zřízeném multimediálním 
webu www.munimedia.cz.

Kromě samotné výuky jsou součástí projektu tematické workshopy 
a přednášky vedené experty na danou problematiku či akce propagující 
projekt a jeho výstupy mezi veřejností. Mezi ty patří např. Multimediální 
den, jehož první dva ročníky přilákaly na fakultu na čtyři stovky zájemců. 
A není divu, úroveň akce byla vysoká. Na přednáškách se vystřídali jak 
čeští, tak zahraniční experti, například moderátorka Adela Banášová, 
John Sumser (USA), Jaroslav Kmenta (MF Dnes), Karel Hvížďala, Robert 
Záruba, Honza Musil, Radko Kubičko a další.                        Iva Horká

Ředitelka muzea Irena Tronečková.                                              Foto: -muz-

Téma slučování škol přilákalo více zájemců než minule.                                                   Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Ut unum sint
Těmito slovy se Ježíš Kristus modlil za jednotu svých učedníků. Tato 

slova se také stala neofi ciálním hlavním heslem všech snah o sjednocení 
křesťanů. Minulý měsíc jsme prožívali nejdřív alianční týden a potom tý-
den modliteb za jednotu křesťanů. Věřící křesťanských církví se v našem 
městě setkávali při společných modlitbách, ale pořád přetrvává problém, 
jak tato jednota má vůbec vypadat? V dnešní době už mě nikdo naštěstí 
nebude trestat za to, když navštívím nekatolickou bohoslužbu. Nikdo se 
nebude všemi možnými prostředky snažit přebírat věřící jiných křesťan-
ských církví. Ale po diskuzi s některými lidmi se ptáme, na kolik věřící 
smí ustoupit nebo polevit v zachovávání určitých pravd víry.

Ukazuje se, že je to problém nejenom křesťanské jednoty, církve, ale 
vůbec našeho lidského jednání. Jakože pravda je jenom jedna a ve svém 
svědomí jsem přesvědčen, že v této pravdě trvám, nesmím tvrdit něco, 
co by bylo proti této pravdě. I přes všechny možné šlechetné cíle nemůžu 
říct, že bílé je černé nebo černé je bílé.

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 9. 2. do 13. 2. 2011
středa 9. 2.
 7.00 mše sv. za Jiřího Zapletala, Emílii a Bohumila
 Holíkovy o. L. Sz.
10.00 DPS mše sv. o. M. P.
18.00 Oslavice mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 10. 2. památka sv. Scholastiky, panny
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny Bartůňkovy
 a duše v očistci  o. L. Sz.
18.00 mše sv. volný úmysl o. L. Sz.
17.00 mše sv. Hrbov o. M. P.
Pátek 11. 2. památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných
 8.00 mše sv. za Pavla Vondráčka, rodiče Vondráčkovy,
 dva syny, dceru, rodiče Prokopovy a syna o. L. Sz.
 9.00 pohřební mše sv. za Emílii Vlčkovou
 (Koudelovou) o. M. P.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. volný úmysl o. L. Sz.
Sobota 12. 2.
 7.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu
 a Rousovu, za Rudolfa Gubova, za Boží pomoc
 a ochranu Panny Marie o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Václava Kubíčka a duše v očistci o. L. Sz.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 13. 2. – 6. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za všechny nemocné s pomazáním o. M. P.
 9.00 mše sv. za Karla Kocha, rodiče Zachovy, Kochovy,
 děti a jejich rodiny o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za Josefa a Petra
 Novákovy, celou živou a zemřelou rodinu
 Novákovu a Rosovu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Jaroslava Vondráčka, živou a zemřelou
 rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu, za Boží
 ochranu a za duše v očistci o. L. Sz.

Farní oznámení
Modlitby na úmysl Nového Jeruzaléma budou každý den v 17 hodin. Ve 
středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté přijímání na faře. Ve středu ve 

13.50 a v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek 
po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 
14.00 do 16.30 bude adorace nejsvětější svátosti, od 14 
do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu v 8 hodin bude setkání ministrantů. V sobotu 
v 19.30 hodin bude 6. příprava na manželství. V neděli 
mše sv. v 7.30 bude za všechny nemocné, budeme udělo-
vat společně svátost nemocných. Děkujeme všem, kteří 

pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku na elektřinu, která 
činila 34.500 Kč.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 11. 2. památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za rodinu Zikmundovu, Kostelencovu a syny o. M. P.
Neděle 13. 2. – 6. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za všechny nemocné o. M. P.

Českobratrská církev evangelická
 9. 2.: 15.30 hodin – náboženství pro děti
10. 2: 18 hodin – biblická hodina
13. 2.: 9 hodin – bohoslužby, přednáška a beseda na téma:
  „Mezigenerační vztahy v rodině“ (host: Mgr. Elen
  Sejrková)
15. 2.: 18 hodin – biblická hodina (Vaneč)
Zveme k účasti na bohoslužbách a dalších setkáních. Pokud není uvede-
no jinak, konají se v Husově domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz                                                       -PJ-

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Jsou názory, že jsem názvem 
svého příspěvku ublížil městu. 
Snad ne. Vím, že je lépe být zadobře 
s vrchností. Ovšem do jisté míry. 
Zločinného jednání se lze dopustit 
i neúmyslně. Pan hejtman je jistě 
vzdělaný člověk. Ale jeho snahy, 
týkající se školství, berou možnost 
našim dětem také vzdělání získat. 
Post hejtmana je náročnější a snad 
i zodpovědnější než primariát 
v menší nemocnici. A očekává se 
od něho práce ve prospěch všech 
obyvatelů kraje v čase, který mu 
byl dán. Různé výkřiky ministrů 
a státních úředníků, kteří jsou již 
dávno mimo, může korigovat a má 
na to jako hejtman právo! Na rozdíl 

od nich žije mezi námi. Jeho strana 
se vydává za zastánce nižší a střed-
ní třídy, těmto vzdělání ale bere ve 
prospěch bohatších. Ne každý má 
prostředky na cestovné, živobytí 
a další výdaje pro studium ve vel-
kých vzdálených městech. Děti také 
budou omezeni ve sportovních ak-
tivitách, hudebním vzdělání apod. 
Proto považuji rušení a kouzlení 
se školami za zločinné. Nebál jsem 
se o sebe, o svoje děti, i jim bylo 
upřeno vyšší vzdělání. Byla jiná 
doba. Teď se bojím o vnoučata. 
A aby se ta doba již nevrátila! Vy-
jádření plnoletých studentů však 
dává naději.

Václav Štipák

Státní kancléř Václav Antonín Kounic
Dne 2. února 2011 uplynulo přesně 300 let od narození Václava Antonína 

knížete Kounic – Rietberg. Přestože se narodil ve Vídni, pocházel z morav-
ské větve významného šlechtického rodu. Po studiu práv se stejně jako jeho 
předkové věnoval diplomacii. Působil ve službách Marie Terezie i jejích 
synů Josefa II. a Leopolda. V letech 1753 – 1792 byl rakouským státním 
kancléřem, což v sobě spojovalo dnešní pozici premiéra, ministra zahraničí 
i ministra vnitra. Patřil k propagátorům osvícenského absolutismu a stál 
v pozadí řady reforem Marie Terezie i Josefa II. Na konci svého života musel 
sledovat, jak osvícenství ve Francii vedlo k revoluci a popravě královny 
Marie Antoinetty, jejíž sňatek sám zprostředkoval. Zemřel 27. 6. 1794 ve 
Vídni a byl pochován v rodovém sídle ve Slavkově u Brna.

Kounicův dědeček Dominik Ondřej byl majitelem křižanovského 
panství, kde na konci 17. století zřídil železné hamry a huti. Počátkem 
18. století pak v Křižanově vznikla manufaktura na výrobu mlynářských 
pláten. Ještě před narozením Václava Antonína však jeho otec Křižanov 
prodal. Syn kancléře Kounice Arnošt Kryštof měl za manželku Marii 
Leopoldinu, sestru tehdejší majitelky Meziříčí Marie Eleonory Liechten-
steinové.                                                                                                -ripp-

Je to zločinné?

Po přečtení úvodního článku „Město s krajem jedná o slučování škol“, 
který byl uveřejněn ve Velkomeziříčsku 2. února 2011 jsem nabyl pře-
svědčení, že tvrzení krajských úředníků jsou zcela nepravdivá až scestná 
a svědčí o tom, že situaci ve středním školství ve Velkém Meziříčí vůbec 
neznají. Konkrétně:
1. Není pravda, že na hotelové škole je nedostatek ubytovací kapa-

city, je tomu spíš naopak. Neznám sice současná přesná čísla, ale ze 
svého působení na HŠ a OA si pamatuji, že kapacita zdejšího domova 
mládeže byla kolem 250 míst a ubytováno je zde nyní pouze asi 200 
žáků. Na zdejší hotelové škole by tedy klidně mohli studovat a být 
ubytováni i žáci z malých hotelových škol v Třebíči a v Havlíč-
kově Brodě, a to by pak mohlo 
v rámci kraje Vysočina vést ke 
skutečným úsporám. Zmíněné 
školy vznikly teprve nedávno 
a jejich zřízení bylo v podstatě zbytečné.

2. Aby gymnazisté chodili cvičit více než 1,5 km do SŠŘS, to snad 
nemohou myslet v Jihlavě vážně. Přesun tříd na tuto vzdálenost by 
nutně časově velice zkomplikoval situaci jak žákům, tak i učitelům, 
při značných bezpečnostních rizicích chůze žáků dopravně přetíženým 
městem. Velice pochybuji také o tom, že by případná nová tělocvična 
pro gymnázium musela stát neuvěřitelnou částku 50 milionů.

3. Pokud zůstane stejný počet objektů, pak logicky nemůže dojít k úspo-
ře uklízeček a dalšího obslužného personálu.

4. Nemůže dojít ani k úspoře na platech učitelů, neboť velikost uči-
telských úvazků je dána zákonem a nemůže mít na ni vliv to, zdali 

je škola velká nebo malá. Navíc případné nadúvazky u učitelů jsou 
považovány za práci přesčas, za kterou přísluší učitelům vyšší hodinová 
mzda. Takže řeči krajských úředníků o nízkých učitelských úvazcích 
jsou zcela irelevantní.

5. Názory, že by jeden učitel učil 2 hodiny v budově gymnázia, další 
hodiny v budově HŠ a další hodiny v budově SŠŘS, jsou vůči učitelům 
velmi necitlivé a bylo by to i zbytečné; menší školy si jsou schopny 
skutečnou potřebu učitelů spočítat a zajistit jako doposud, tj. každá 
samostatně. Nelze snad ani žertem uvažovat o tom, že by se učitel 
během jednoho dne přesouval 2 kilometry z jedné budovy do 
druhé budovy.

Na druhou stranu souhlasím s ná-
zorem vedení města, aby v SŠŘS 
byla rozšířena nabídka učebních 
oborů tak, aby byli spokojenější 

zaměstnavatelé ve zdejším regionu. Nabídka povolená krajem je malá, 
chybí zde tradiční obory, které byly dříve ve zrušené Integrované střední 
škole Na Poříčí.

Celkově vidím situaci jako slučovací mánii ve školství, při níž mají 
být citelně poškozena neokresní města. Nikdo neprokázal, že se slučo-
váním středních škol ve Velkém Meziříčí něco podstatného ušetří. 
Dosavadní školy mají každá své specifi cké vzdělávací cíle, školy jsou 
umístěny v objektech od sebe značně vzdálených, řízení vzniklého 
velkého školního komplexu by bylo velice těžkopádné a nepřineslo 
by nic dobrého. 

.                  RNDr. Jan Blažek

Omyly krajských úředníků

Dne 10. února 2011 vzpomeneme 
50. výročí úmrtí Jakuba Demla, 
kněze, básníka a spisovatele, osob-
nosti tak výrazné, pozoruhodné, 
rozporuplné a mnohovrstevné, 
jehož spletitý osud je spjat s měs-
tečkem Tasovem a jehož dílo je tak 
složité a zároveň prosté.

Jakub Deml se narodil 20. srp-
na 1878 v Tasově v rodině Jakuba 
a Antonie Demlových. V jedenácti 
letech mu zemřela matka. Již jako 

student navštěvoval Otokara Bře-
zinu a právě na jeho radu se stal 
knězem, byl vysvěcen v roce 1902. 
Již tehdy začal publikovat své 
texty v časopisech. Známé je jeho 
přátelství se sochařem a mystikem 
Františkem Bílkem, s Jaroslavem 
Durychem, s Josefem Florianem 
a jeho edicí Dobré dílo. První jeho 
knihou je Slovo k Otčenáši Fran-
tiška Bílka, později začíná vydávat 
jeho souborné dílo. Je znám svou 
polemikou proti klerikalismu okolo 
Katolické moderny, dostává se do 
rozporů s brněnským biskupstvím, 
v roce 1907 je dočasně zbaven 
kněžské služby. Překládá z němčiny 
např. poezii R. M. Rilka, vydává 
knihu Notatur Lumina, Homilie, 
Exodus a Prorok. Po rozchodu 
s Josefem Florianem žije v Babi-

cích u Staré Říše, poté působí opět 
jako kaplan v Bystrci u Brna a je 
mu zapovězena publikační činnost 
i překlady. Krátce poté v roce 1909 
je vyšetřován brněnskou konsistoří 
a je zbaven kněžské služby. Uchy-
luje se opět do Babic a píše texty 
Pro budoucí poutníky a poutnice 
a Moji přátelé.

V roce 1911 se stěhuje do Třebíče, 
vydává knihu Život ctihodné Kate-
řiny Emmerichové a seznamuje se 
s Josefem Váchalem, jenž ilustruje 
jeho knihu Hora proroků. Dále 
vychází knihy Mohyla, Rosnička. 
Stěhuje se do Prahy, kde vydává 
knihu Domů a Hrad smrti, rovněž 
s ilustracemi Váchalovými. V roce 
1913 vychází jeho nejznámější 
kniha Moji přátelé a Tanec smrti. 
Později vycházejí další knihy: 
Miriam, První světla, soubor textů 
Šlépěje. V roce 1918 se seznamuje 
s vydavatelkou a mecenáškou Pav-
lou Kytlicovou, cestuje a nakonec 
v roce 1922 bydlí ve vlastním domě 
v Tasově-Bosně, kde žije až do své 
smrti. V roce 1929 je penzionován. 
Pokračuje ve vydávání Šlépějí, vy-
dává knihu Mé svědectví o Otokaru 
Březinovi, které svou otevřeností 
způsobí odpor veřejnosti i kritiků. 
Na přednášce o odkazu zemřelého 

Otokara Březiny tlumočí jeho 
názory na republiku a Masaryka, 
za což je u Krajského soudu v Jih-
lavě žalován pro urážku republiky 
a národa. V lednu 1932 umírá Pavla 
Kytlicová. Deml vydává knihy 
Katolický sen a Smrt Pavly Kytli-
cové, Listy Otokara Březiny Jakubu 
Demlovi a Pozdrav Tasova. V roce 

1934 vychází Zapomenuté světlo, je 
cenzurováno a část nákladu úředně 
zkonfiskována. O rok později se 
seznamuje s Marií Rosou Junovou, 
která se stane jeho pomocnicí a vy-
davatelkou. Vycházejí knihy Cesta 
k Jihu a Píseň vojína šílence, Rodný 
kraj, Oltář v poli, Pupava a Proč 
bychom se netěšili. Během okupace 
je mu zakázáno publikovat. Po roce 
1946 je obviněn z kolaborace, poz-
ději na zásah Vítězslava Nezvala 
osvobozen. A právě díky Nezvalovi 
mohou vyjít svazek textů Mohyla, 
Chléb a slovo. K sedmdesátým 
narozeninám je Deml jmenován 
konsistorním radou. V roce 1949 
přijíždí do Tasova Nezval a nabízí 
Demlovi spisovatelskou penzi, 
Deml to odmítá. Nesmí publikovat 
a stáhne se do ústraní. V padesátých 
letech pokračuje Jakub Deml ve 
svém díle prostřednictvím ruko-
pisů, deníkových záznamů a kore-

spondence. Jeho zdravotní stav se 
stále zhoršuje. Umírá v třebíčské 
nemocnici 10. února 1961. Je 
pohřben u kostela sv. Petra a Pavla 
v Tasově.

Dílo Jakuba Demla nebylo v jeho 
době doceněno, ale díky své tvorbě 
je považován za předchůdce mo-
derních literárních směrů. Spisy 
Jakuba Demla stále čekají na své 
nové čtenáře, kteří si budou moci 
sami udělat představu o rozlehlosti 
a košatosti jeho díla.

 Osobnosti Jakuba Demla bude 
věnována pozornost i na letošním 
ročníku Evropského festivalu fi -
lozofi e.

Není jediné mé ctnosti, která 
by nerostla jako heřmánek, nebo 
pivoňka, nebo boží dřevec, karafi át 
a maří list z mého rodného kraje: 
jako bříza, jako borovice, jako 
jalovec a žulový balvan, jak mod-
ravě šedé a stříbřitě modravé vlny 
žita, po kterém v červnu se honí 
vlci: jak těžké mlhy a podzimní 
plískanice, jak urputně praskající 
fošny ledu, anebo když celá zamrzlá 
řeka najednou vzdychne z hluboka 
mezi smrkovými stráněmi: to vše 
je v mých ctnostech z domova, také 
letní oblaka a rorejsi v letu kroužící 
a skřípající, div se jim zobáky do 
večerních červánků nerozštípnou 
blažeností: i zpěv lindušky, i vůně 
obraceného i kopeného sena, i klid-
ný a sebevědomý šepot ječmeno-
vých osin, když je pohladí polední 
větřík: i večerní klekání, které 
s výše se snáší na unavené hlavy 
a hřbety a ruce jak sladké uznání od 
Boha –: toto vše, i když ani nevím, 
dává můj rodný kraj do všech mých 
pohledů, které byly dobré, do všech 
mých slov, jejichž hlas byl pokorný, 
do každého posuňku mých rukou, 
do každého vzpřímení nebo skles-
nutí mého těla, do každého tepu 
mého srdce, do každého pocitu, do 
každé myšlenky, do každé naděje, 
do každého zoufalství, do všech, 
ó díky Bohu, ó běda: do všech mých 
snů!“ Rodný kraj (1936)       -VGS-

Zdroj (včetně fotek):
www.knihydeml.cz/jakub-deml

Pocta Jakubu Demlovi

Pokračování
„Předchůdci velkoobchodů“

v dalším čísle
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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 
na: kopretina.velmez@caritas.cz, tel.: 777 183 388, Z. Dvořáková.

Tradiční košt pálenek
Rok se sešel s rokem a opět se 

blíží výstava, která přímo nava-
zuje na předchozích šest ročníků 
akce Kozlovský košt pálenek se 
koná dne 2. dubna 2011, tak jako 
loni v sále hasičky ve Velkém 
Meziříčí (nad gymnáziem).

Zahájení v 16 hodin. Prodej vstu-
penek s občerstvením na místě.

Vstup je povolen jen osobám 
starším 18 let.

Jde již o sedmou výstavu. Všech-
ny předchozí ročníky byly vel-
mi úspěšné. Informační články 
přinesly různé deníky a mediál-
ním partnerem byl každoročně 
týdeník Velkomeziříčsko. O akci 
se rovněž dočtete na internetovém 
deníku www.vysočina-news.cz 
a www.novinyvm.cz. O výstavě 
již po čtyři roky proběhlo vysílání 
v rádiu Region (87,9 MHz). Bližší 
informace o dřívějších ročnících 
je možné taky najít na webových 
stránkách obce www.kozlov.cz. 
Tento košt pálenek má stále větší 
popularitu, zúčastňuje se ho stále 
více vystavovatelů (v roce 2010 bylo 
125 vzorků) a také je více hostů, 
a proto neváhejte a zúčastněte se 
letos i vy jako vystavovatelé nebo 
jako hosté. 

Přijďte ochutnat nejlepší pá-
lenky ze širokého kraje!

Bližší informace: 
1. Vysta-

vovat 
může 
jen 
osoba 
ve věku 
18 a více let.

2. Vzorky pálenek  o obsahu 
0,5 litr se podávají nejpozději 
do 26. března 2011 do 12 hodin 
v Kozlově u místostarosty obce 
Jaromíra Plodka (bytem Koz-
lov, nádraží, tel.: 604 809 429) 
nebo přímo v pálenici Kozlov 
u Karla Eliáše (tel.: 604 758 947). 
Vzorky označte druhem ovoce, 
rokem výroby a procentem 
alkoholu, popř. uveďte místo 
pálení (nepovinný údaj). Soutěží 
se dle kategorií ovoce (slivovice, 
jablkovice, hruškovice, meruň-
kovice, rynglovice atd.)

3. Přijímají se vzorky s  procentem 
alkoholu maximálně do 55 %.

4. Vítězné pořadí určí stanovené 
komise – vyhlášení výsledků 
bude zveřejněno na veřejné 
výstavě pálenek dne 2. 4. ve 
Velkém Meziříčí.

5. Vítězové obdrží diplom a rovněž 
cenné poháry či pamětní plake-
ty.                                  -plod-

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

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

15. 2. přednáška Indie – II. díl ing. Miroslava Kneslová
22. 2. přednáška Kapitoly z dějin Moravy ing. Karel Hromek
 1. 3. přednáška Albánie Ondřej Herzán
 8. 3. přednáška Španělsko Roman Pol
15. 3. přednáška Chorvatsko – Černá Hora Josef Matějíček

22. 3. přednáška Sbírka pohlednic ing. Antonín Dvořák
  s ukázkami zajímavostí

29. 3. přednáška Nová kniha o Bystřici ing. Hynek Jurman
  nad Pernštejnem

(Pokračování ze strany 1.) Ten, kdo chce jít studovat na gymnázium nebo 
na hotelovku asi netouží po studiu na nějaké integrované škole. Shodují se 
na tom, že problém by se měl řešit případ od případu a nikoliv plošně. „Ať 
nastaví pravidla, kritéria, my na ně přistoupíme. Vždyť od toho je česká 
školní inspekce, která na to má nástroje. Ta ať zjistí, jak na tom každá 
ze škol je a podle toho potom mohou rozhodnout dál, kterou podpořit 
a kterou optimalizovat,“ navrhla Marie Tománková, ředitelka hotelové 
školy a obchodní akademie.

Pozitiva, která by mělo přinést navrhované sloučení škol do jednoho 
velkého celku, zpochybňují všichni, přičemž poukazují i na mnohá 
negativa tohoto kroku. „Výchovné problémy u některých dětí začínají 
na základních školách a pokračují i na střední školy. Jak je zvládat při 
vysoké koncentraci žáků? Zaměstnáváním psychologických poradců, nebo 
pomocí kurátorů?“ přidala další protiargument Alena Vodová, ředitelka 
střední školy řemesel a služeb, která bere k vyučení i mnohé žáky se 
specifi ckými poruchami učení či ze sociálně slabších rodin.

Dvě školy ve Velkém Meziříčí
již byly v minulosti zrušeny

Hlavním argumentem vedení města i středních škol proti slučování 
je také ten, že ve Velkém Meziříčí byly dvě střední školy zrušeny již 
v minulosti, a to integrovaná na Poříčí a jedna soukromá. Navíc region, 
který zdejší školy pokrývají, není zanedbatelný. Stahuje studenty a žáky 
z celého Velkomeziříčska i Velkobítešska. Hotelová škola je přitom nadre-
gionální, studují na ní zájemci z bezmála dvaceti okresů. Nelze pominout 
ani to, že Velké Meziříčí bylo odedávna vzdělanostním centrem a přitom 
v minulosti zdaleka nemělo tolik obyvatel, co dnes. A přesto tady úspěšně 
fungovaly a nikterak si nekonkurovaly tři školy, z nichž jedna již od roku 
1867, druhá od roku 1899 a třetí od roku 1901.

Město přitom kraji Vysočina vyšlo vstříc již v minulosti, když od něj 
převzalo zřizování domu dětí a mládeže či základní umělecké školy. 
„A současná výše příspěvků, které kraj dává našim středním školám, je 
pod průměrem ve srovnání s jinými školami,“ dodal Radovan Necid. Podle 
něj je město připraveno spolupracovat i se základními školami a s místní-
mi fi rmami pro rozvoj a naplněnost potřebných učebních oborů.

Všichni zúčastnění se shodují na tom, že současné školství změny 
vyžaduje. Avšak zda zrovna tohle je ta správná cesta, to zpochybňují 
a dokládají zcela jasnými argumenty. Tak rozsáhlou změnu podle nich 
není možné provést během několika měsíců. Bude totiž nevratná a Velké 
Meziříčí jí bude nadále trpět.                                     Martina Strnadová

Petice na podporu nezávislosti a udržení samostatnosti gymnázia 
můžete stále podepisovat na informačním centru velkomeziříčského 
městského úřadu.

Obě strany na svých názorech trvají

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí

V pátek 11. února 2011 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době 
od 8 do 12 hodin. Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068, 
e-mail: info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz

Pozvánka na přijímací zkoušky nanečisto
Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu 16. února 2011 při-
jímací zkoušky nanečisto. Zájemci o čtyřleté i osmileté studium 
si mohou zcela nezávazně vyzkoušet „přijímačky“ a seznámit se 
s prostředím školy. Žáci mohou přijít i v doprovodu rodičů. Začátek 
je v 15 hodin v budově školy, předpokládaný konec v 17 hodin.

Radní města se sešli s řediteli velkomeziříčských středních škol. 
Foto: Martina Strnadová

plesová sezona je v plném proudu a my opět 
chceme prožít plesovou radost s vámi spo-
lečně. Tímto vás prosíme a zároveň zveme na 
spolutvorbu naší tomboly. Budeme vděčni za 
jakýkoliv výrobek či dárek, jenž jste v rámci 
svého koníčku či záliby vytvořili a jste ochotni 
ho věnovat pro radost do naší tomboly. Tímto 
vám nejen upřímně děkujeme, ale zároveň vás 
zveme na náš 11. charitativní ples, pořádaný 
ÚSP Dětské středisko Březejc ve spolupráci s 
Jupiter clubem Velké Meziříčí, který se koná 
11. 3. 2011 ve velkém sále JC, hudba F-Box, 
host večera Petr Bende. 

Dárky do tomboly se shromažďují 
na programovém oddělení Jupiter clubu 
u Hany Svobodové do 8. 3. 2011.

Mgr. M. Štěpánek, vedoucí DS Březejc

Navštivte nás 3. března v 15 hodin.

Galerie Nový Svit
pořádá slavnostní otevření.

točené pivo 10 Kč
svařené víno 10 Kč
káva 5 Kč
čaj zdarma

Bohatý program
pro děti
a pohoštění
pro dospělé

Milí spoluobčané,

Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, Čechova 
1523/10, Velké Meziříčí 

Zápis dětí předškolního věku 
do mateřské školy

Zápis dětí předškolního věku 
do mateřské školy pro školní rok 
2011/12 se koná ve dnech

1. a 2. března 2011.
Na základě zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání v platném znění jsou 
do mateřské školy přijímány děti 
zpravidla od tří let.

O přijetí dětí do mateřské ško-
ly rozhoduje ředitelka školy ve 
správním řízení. Děti se přijímají 
k 1. 9. 2011 na celý školní rok tak, 
aby byla kapacita mateřské školy 
plně obsazena, což souvisí s eko-
nomickými podmínkami platů 
pedagogů.

Zápis bude probíhat v době od 12 
do 16 hodin na všech odloučených 

pracovištích MŠ. Rodiče si mohou 
podat pouze jednu přihlášku na ma-
teřskou školu, kterou si vyberou.

Mateřská škola nemá určena 
spádová území, proto ředitelka 
školy může umístnit děti při nedo-
statku kapacity na vybrané školce 
rodiči na  kteroukoliv jinou školku 
v rámci MŠ, pokud zde zůstane 
volná kapacita.

V období od 14. 2. do 28. 2. 2011 
si mohou rodiče vyzvednout potřeb-
nou dokumentaci na jednotlivých 
odloučených pracovištích MŠ, dopl-
ňující informace jim podají vedoucí 
učitelky, případně ředitelka školy.

Informace k zápisu včetně tis-
kopisu žádosti o přijetí do MŠ 
budou na webových stránkách 
www.skolkyvm.cz. 

Kriteria pro přijímání dětí budou 
uveřejněna po projednání Radou 
města Velké Meziříčí.

Mgr. Božena Suchánková, 
ředitelka MŠ

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Základní školy
a Střední školy Březejc, Sviny 13, 

Velké Meziříčí
V pátek 11. února 2011 od 13 do 16 hodin v prostorách školy. 
Bližší informace k přijímání žáků, kontakty:
Základní škola a Střední škola Březejc, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 
566 521 516, mobil: 774 449 319, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz  
www.skoly-brezejc.cz.
Odloučená pracoviště školy:
Speciálně pedagogické centrum, Dům zdraví s. r. o., Poříčí 11, 
594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 520 168, e-mail.: spcvm@seznam.cz; 
Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství, 
Novosady 102/93 (postranní vchod), 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 
773 378 610, 777 732 045, e-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz.

Výtažek z volebního programu ČSSD pro oblast školství, s nímž Marie 
Kružíková uspěla v krajských volbách v roce 2008 na Vysočině, zaslal naší 
redakci klub krajských zastupitelů ODS ve své tiskové zprávě.       -red-



Prodám
■ Dvoukolovou sklápěcí káru, 
kola 8,5×15. Cena dohodou. Dále 
míchačku na 2,5 kolečka originál. 
tovární. Tel.: 733 240 772.
■ Dětský hluboký kočárek v dob-
rém stavu, červenosvětlehně-
dé barvy. Cena dohodou. Tel.: 
605 777 627.
■ Nádrž 1 q (Mauser). Nová. Tel.: 
604 792 176, do 15 hodin.
■  Prase, váha 140 kg, cena 
29 Kč/kg. Tel.: 604 894 701.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly. Tel.: 
608 034 567.
■ Kočárek (golfový) ABC, sklá-
dací, polohovací záda, odnímatelná 
boudička. Ke kočárku nánožník 
a pláštěnka. Tel.: 776 805 379.
■ Selata. Paní Uhlířová, Piká-
rec 16. Tel.: 603 997 770.

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.

■ 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.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Přívěsný vozík za auto, typ 
sport jacht, malá kola. Cena doho-
dou. Tel.: 603 993 027.
Koupím
■  S i l n i čn í  p a n e l y .  Te l . : 
777 349 594.
■ Vykoupíme auta na náhradní 
díly. Tel.: 604 753 297.
■ 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.
■ 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

■ Prodáváme ve Velkém Meziříčí 
rodinný dům na ul. Obůrka; chatu 
v Nesměři; pozemky v průmysl. 
zóně za ul. Třebíčská. Reality Vy-
sočina. Tel.: 777 636 157.
■ Koupím byt ve Velkém Me-
ziříčí 1+1 nebo 2+1, v přízemí, 
v 1. podlaží nebo s výtahem, nej-
lépe v lokalitě Čechovy sady. Tel.: 
608 732 244.
■ Prodáme velice výhodně byt 
2+kk ve Velkém Meziříčí z důvodu 
potřeby většího. Možná i výměna 
za větší byt. Tel.: 739 136 092. RK 
nevolat.

■ Prodám byt 3+1 po rekon-
strukci ve Velkém Meziříčí – za-
teplený, 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. Krš-
kova, cena 1.470.000 Kč. Tel.: 
731 508 270.
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

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

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. 

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

Auto Dobrovolný VM, s. r. o.
přijme

autolakýrníka
vyučeného v oboru, 

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

servis.vm@autodobrovolny.cz

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

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Velká učebna
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, se-
minářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Informace: Miloslav Čech, tel. 566 782 005, www.jupiterclub.cz 
pronajem@jupiterclub.cz,                                                     -prog-

BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o.
přijme

Naplň práce: ● projektování pozemních staveb
 ● odpovědnost za technické řešení projektů
Požadavky: ● VŠ stavebního směru, možno i absolvent
 ● praxe výhodou, ale není podmínkou
 ● dobrá znalost MS Offi ce, Autocad, Cadcon nebo 
  Archicad
 ● orientace v problematice stavební fyziky

Strukturovaný životopis zašlete na e-mail: kominek@bc-hsv.cz
Více informaci na tel.: 777 750 360.

PRODEJNA
POLYKARBONÁTŮ
PŘESTĚHOVÁNA!!!
Nyní nás najdete na ulici 

Třebíčská 60 (v areálu PKS 
INPOS)

Tel.: 606 060 432, p. Kotík

Zveme vás do prodejny KÁVA – ČAJ – SUCHÉ PLODY (vedle fotoateliéru 
J. Michlíčka). Ve dnech 7.– 28. 2. 2011 zakoupíte kávu ze STŘEDNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKY s výraznou slevou. 
Například nejoblíbenější: 
 Název kávy Původní cena/100 g Cena/100 g v akci
Brazílie Santos 58 Kč 46 Kč
Guatemala SHB 76 Kč 61 Kč
Kolumbie Excelso 73 Kč 58 Kč
Nicaragua Matagalpa Gavilan 69 Kč 55 Kč
Do vyprodání zásob nabízíme se slevou 20 % vybrané druhy 
čajového a kávového příslušenství.

ZELENÁ ÚSPORÁM
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
PŮDNÍCH PROSTOR

SÁDROKARTONY
VATA URSA

S 50% SLEVOU
TEL.: 608 133 615

Wüstenrot
stavební spořitelna

poradce Pacalová M.
tel.: 777 717 632, 776 833 981

■ 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 či domek ve Vel-
kém Meziříčí. Lze i v blízké obci. 
SMS na 773 931 309. 
Pronájem
■ Pronajmu garáž ve Velkém 
Meziříčí za gymnáziem, pod tratí. 
Tel.: 725 760 110.

■ Pronajmu garáž na Fran-
tiškově, před železničním mos-
tem. Ihned. Tel.: 604 726 835.

■ Pronajmu pokoje ve Velkém 
Meziříčí, s vlastním vchodem, 
sprchou, WC, částečně zařízený, 
volný od března. Dále garsonku ve 
VM. Tel.: 732 411 587.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 ve VM. Tel.: 775 355 848 po 
17. hodině.
■ Kdo pronajme nebo i později 
prodá domek ve Velkém Mezi-
říčí nebo v blízkém okolí. Tel.: 
725 778 999.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
Různé
■ Hledám šikovného truhlá-
ře k výrobě 12 ks interiérových 
masivních dveř í do RD. Tel.: 
777 349 594.
■ Hledám šikovného obkladače 
k pokládce dlažby a obkladů v RD 
u Velkého Meziříčí, cca 120 m2. 
Tel.: 777 349 594.
■ Vyměním nový inventor 160 A 
v záruce za KS 250-350. Tel.: 
606 605 738.

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

■ 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.
Daruji
■ Psa labradora bílého, 4 roky 
starého. Do dobrých rukou. Tel.: 
604 546 758.
■ Labradora. Daruji z vážných 
osobních důvodů pouze do dob-
rých rukou a dobrých podmínek 
(nejlépe domek se zahradou) 4leté-
ho hnědého labradora, slyšícího na 
jméno Artuš. Je krásný, opečováva-
ný, 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.

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.

Zubní pohotovost
Sobota 12. 2. MUDr. Jiřina 
Foltanová, U Zbrojnice 404, 
Svratka, tel.: 608 069 430. 
Neděle 13. 2. MUDr. Petr Filla, 
Střední 5, Velké Meziříčí, tel.: 
566 524 275.
Před vyhledáním stomato-
logické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Výchovný ústav, ZŠ a SŠ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, přijme 
na dlouhodobý zástup na pracovní pozici:

údržbáře – řidiče
Požadavky – vyučen v oboru elektro nebo instalatérského, 

stavebního, strojního, truhlářského charakteru
 – řidičský průkaz skupiny B
 – odpovědnost, spolehlivost, pružnost, aktivní 

přístup.

Písemné žádosti s přiloženým profesním životopisem zasílejte na 
e-mailovou adresu: reditel@vuvm.cz nejpozději do konce února.

Plánujeme zahradu
V zimních měsících zahradník nejenom opravuje svoje náčiní, užívá 

si klidných zimních večerů, lyžuje, ale také plánuje, konzultuje, navrhuje 
nové zahrady. V tomto období má na tyto činnosti dostatek času a sil. Na 
jaře, které v poslední době trvá přibližně 14 dní, už tolik času nezbývá. 

Jak taková první schůzka se zahradníkem vypadá? Důležitá je osobní 
schůzka. Majitel by měl mít představu, kde bude užitková a okrasná část, 
kde budou dlážděné plochy, příjezd ke garáži. Zahradník potřebuje znát 
požadavky majitele, mezi něž patří styl zahrady, účel, náročnost na údržbu, 
prvky zahradní architektury a jiné stavby (altán, terasa, pergola, okrasné 
jezírko, houpačka, pískoviště, ohniště, dětský domek, bazén apod.). Také 
potřebuje vidět prostředí, ve kterém se zahrada nachází, okolní krajinu, 
výhledy a pohledy do okolí, zjistit mikroklimatické podmínky. Na první 
schůzku by měl mít majitel připravený půdorys pozemku v rozumném 
měřítku. Po první schůzce se snažíme vytvořit základní studii zahrady, 
kterou konzultujeme s majitelem, až docílíme fi nální podoby, kdy je 
spokojen jak majitel, tak my, tvůrci návrhu.
Častým požadavkem majitelů je bezúdržbová zahrada, strom, ze kte-

rého nepadá listí, zelený trávník, který se nemusí kosit, keře dorůstající 
pouze do 2 metrů a nemusí se stříhat. Taková zahrada neexistuje. Tak 
jako se mění lidé, mění se i naše zahrada v prostoru i čase. A jak o svou 
zahradu budeme pečovat my, tak bude pečovat i ona o nás.

Zahrada je živý organismus, neustále se měnící, skýtající nekonečné 
možnosti tvorby. Má především přinášet radost svému majiteli. 

Ing. Václava Rozmarínová
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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

Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí restaurace v New 
Yorku se po sedmadvacetiletém 
spořádaném 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 dostává 
se s nimi do neuvěřitelně komických 
a choulostivých situací s ještě komič-
tějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Ná-
rožný
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).Dne 10. února 2011 by oslavila 80. 

narozeniny naše milá maminka 
a babička, oslavická rodačka, paní 
Eliška Filipová
z Velkého Meziříčí.
Její život se předčasně uzavřel 
v roce 1980. 

Vděčně a s láskou si na ni 
jistě vzpomenou nejen 

synové s rodinami.

Čas plyne dál a neví, co vzal,
jen vzpomínky a bolest zanechal.
Tvůj hlas, tvůj smích nám schází…
Dne 12. února 2011 vzpomeneme 
1. smutné výročí nedožitých 63. na-
rozenin paní 
Emilie Kordulákové 
z Jívoví.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni 
s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje manžel 
Milan a dcera Milena s rodinou. 

Dne 13. 2. 2011 by oslavil 89. na-
rozeniny pan
Josef Slabý.
S bolestí v srdci vzpomíná rodina.

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. Ti jsou jednoznačně 
nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný 
ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. 
Vikingský teenager nějak nemůže 
zapadnout mezi ostatní obyvatele 
rodného ostrova Blpu, protože na 
rozdíl od nich spíš než svaly (kte-
rých má pomálu), používá hlavu. 
Asi by se to dalo přejít, kdyby 
Škyťák nebyl synem náčelníka 
vesnice, Kliďase Velikána. Taťka 
má syna rád, ale bohužel si uvědo-
muje jeho „nedostatečnost“. Zvlášť 
když se blíží Škyťákovo iniciační 
uvedení mezi dospělé Vikingy, které lze úspěšně absolvovat jediným 
způsobem – zabitím draka v souboji. Draci jsou totiž na Blpu jediným, 
zato permanentním problémem. Animovaný rodinný fi lm USA, český 
dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 98 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
TACHO
Život je o každém okamžiku. 
Tacho je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závod-
níkovi a jeho osudovém životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj 
život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho 
spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín 
nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za 
každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí už patnáct let, 
ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání 
s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní závod s ním pojede jako 
spolujezdec právě ona, zcela nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie. 
Největší Alexův soupeř, Němec Weber, se už vidí jako vítěz. O vítězství 
sní i slovenský dobrodruh Jožo se svým novým spolujezdcem Julem, 
kterého zachránil ze spárů mafi e. Angličtí závodníci Charlie a Dave 
také pilně trénují, ovšem na něco úplně jiného než na rallye… Bude 
mít dramatický závod vůbec vítěze? Vždyť život je přece o každém 
okamžiku… Režie: Mirjam Landa. Hrají: D. Landa, O. Lounová, R. 
Hrušínský. Film ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč, 102 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 2
Film je považován za hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku 
ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. V době, kdy se úspěšné originální náměty 
hledají stejně „snadno“ jako pověstné jehly v kupce sena, po právech 
k příběhu sáhlo studio Paramount. To naštěstí neudělalo stejnou chybu 
jako kdysi tvůrci pokračování Záhady Blair Witch, kteří vyšachovali ze 
hry původní tvůrce a z originálního námětu stvořili béčkový zpatlanec. 
V případě Paranormal Activity 2 je duchovní otec projektu Oren Peli po-
depsán pod scénářem a na fi lm navíc dohlíží i z pozice producenta. Hlavní 
roli mají znovu hrát kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, 
co nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí. Lze předpokládat, 
že děsivější domácí video si lze představit jen těžko. O hrůzyplnosti fi lmu 
svědčí už to, že po stížnostech diváků přestala některá americká kina 
zařazovat do reklamních bloků jeho upoutávku… A protože příběh je až 
do premiéry fi lmu přísně střeženým tajemstvím, nezbude než se přesvědčit 
na vlastní smysly. Přejeme vám příjemné spaní… Thriller USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 91 minut

Ozdravné pobyty u moře, Itálie 2011
* Palmová riviéra – San Benedeto del Tronto

Termín 17.–26. 6. 2011, polopenze v ceně. Cena od 4.700 do 6.000 Kč, 
dle typu apartmánu. Zálohu je nutné zaplatit do konce března, zbytek 
se doplácí do konce května.

* Bibione, apartmán Seqoia
Termín 2.–11. 9. 2011, vlastní stravování, cena od 3.300 do 5.800 Kč, dle 
typu apartmánu, možnost dokoupit plážový servis za 1.200 Kč. Zálohu 
je nutné zaplatit do konce května, zbytek do konce července. Odjezdy 
z Velkého Meziříčí, v ceně je doprava i ubytování. Cestovní pojištění 
zajištěno za 160 Kč. Přihlášky: Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238, 
tel.: 606 375 555, 566 523 605. Každý čtvrtek v Klubu důchodců, Komen-
ského 6 od 15 do 16 hodin, městské informační centrum v budově MěÚ.-

Poradenské dny – znáte svůj zdravotní stav?
Územní organizace svazu diabetiků provádí měření glykémie za 20 Kč, 
cholesterolu za 40 Kč, BMI a tlaku krve. Každý čtvrtek vždy od 15 do 
16 hodin v Klubu důchodců, Komenského 6 (pečovatelská služba). 

Výbor ÚO-SD Velké Meziříčí.

• 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.

Dne 30. ledna zemřela po dlouhé 
těžké nemoci ve věku 85 let paní
Jarmila Slabá.
Do našich myslí se zapsala jako 
dlouholetá členka loutkohereckého 
souboru při Jupiter clubu. Nemoc ji 
v posledním roce zabránila rozdá-
vat radost těm nejmenším, našim 
dětem. Zamezila jí postavit se za 
oponu k mikrofonu a svým hlasem 
oživit dřevěnou loutku. Neumožni-
la jí ani s námi všemi společně sdílet 
radost z oslav 60. výročí založení 

loutkohereckého souboru, který jí tolik přirostl k srdci a stal se nedílnou 
součástí jejího života.
„Nejdůležitější v životě je žít pro něco víc než jen vlastní život.“ 
(William James)
Tato slova paní Slabá ve svém životě beze zbytku svou prací naplnila. 
Děkujeme a nikdy nezapomeneme.
Za všechny loutkoherce, spolupracovníky klubu, všechny diváky, známé 
i kamarády 

Mgr. Milan Dufek

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s manželkou, paní
Jarmilou Slabou.
Velký dík také patří personálu 
LDN Mostiště, 
kde se o mou manželku vzorně 
starali. 
Děkuji také všem za písemné kondolence.

Za celou rodinu manžel Václav

Informace Svazu diabetiků Velké Meziříčí
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AKCE JUPITER CLUBU

LOUTKOVÉ DIVADLO

KULTURNÍ AKCE VE VELKÉ BÍTEŠI

PLESOVÁ SEZONA 2011

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 vyzvednout 
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 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. oddělení 
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 volného 
prodeje.                                                                                            -prog-

J it l b děli 20 bř 2011

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 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 19. 2. Obecní ples, KD Dolní Heřmanice, hudba Muzikanti
 Ladislava Prudíka
Patek 25. 2. 10. Babský maškarní bál, Kat. dům Křižanov, hudba M.E.Š
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 (Švýcar-
sko, 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 

 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

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

Změna programu vyhrazena!

Obecní zastupitelstvo Dolní Heřmanice
vás srdečně zve na

V SOBOTU 19. ÚNORA 2011
VE 20 HODIN
v sále Obecního domu
k tanci a poslechu hrají
MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA
bohatá tombola, občerstvení: zvěřinové speciality

Spolek Katolického domu, cimbálová muzika DÚBRAVA
a Rodinné vinařství JESTŘÁB VOJTĚCH
si vás dovolují pozvat na

Sobota 12. února v 18 hodin v Katolickém domě KŘIŽANOV.
Cimbálová muzika bude hrát k poslechu i tanci a během večera bude mož-
nost ochutnat nebo zakoupit 7 druhů bílého a 8 druhů červeného vína.

úterý 15. 2. od 19 hodin, koncertní 
sál JC, hraje Václav Mlejnek

skladby Viatcheslava Semyonova, 
Johanna Sebastiana Bacha,

Vladimíra Vlasova, Edvarda Griega, 
Vladimíra Zolotarieva.

Vstupné: 120 Kč, 60 Kč.

AKORDEONOVÝ KONCERT

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

který se uskuteční v pátek 25. 2. 2011
v Katolickém domě v Křižanově.
K tanci hraje skupina M. E. Š.



HALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

TRENÉR VOLF HODNOTÍ
PODZIM 2010 – MUŽI A

HOKEJ MLÁDEŽ

DOLNOLOUČSKÁ ZIMA 
PODVAATŘICÁTÉ
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ŠACHYFOTBAL

(Dokončení z minulého čísla.) Proto 
odpočívající Jirka Hort byl nucen 
znovu naskočit do přípravy. Myslel 
jsem si, že zbytek podzimu z důvo-
du zranění ruky vynechá, ovšem 
malý počet hráčů k dispozici k po-
slednímu utkání nás donutilo, že se 
celý týden připravoval se zbytkem 
týmu na jiný systém a styl hry, 
než jsme doposud hráli. Nakonec 
vše dobře dopadlo. Jirka a zranění 
hráči nastoupili, dohráli a navíc 
měli podíl na vstřelených brankách. 
Vyhráli jsme odvetu s APOSem 
Blansko 3:1, brankami Jirky Hor-
ta a Františka Pokorného, který 
se trefi l dvakrát. K mé absolutní 
spokojenosti chyběly minimálně 
dvě vstřelené branky navíc. Stí-
nem utkání bylo zranění a nucené 
střídání skvěle hrajícího Ladislava 
Němce. Ale jak praví pořekadlo: 
Konec dobrý, všechno dobré. Mám 
tím na mysli umístění v tabulce, ve 
které jsme skončili na čtvrtém místě 
se ztrátou tří bodů na vedoucí Vyš-
kov, s bilancí: 4. FC Velké Meziříčí 
– 16 –7 – 5 – 4 – 23:23 – 26 bodů.
Sice jsme měli po dvanáctém 
kole ambice na větší bodový zisk, 
ale i tak jsem celkem spokojen. 
Brankové skóre konečně nemáme 
záporné a nebýt dvou zápasů, ve 
kterých jsme inkasovali dohromady 
devět branek, mohlo být ještě lépe. 
Zajímavé je, že do střelecké listiny 
se zapsal téměř celý kádr a nikdo 
nevyčníval tak, jako Vlasta Beran 
a Jirka Jaroš v minulé sezoně. Dou-
fám, že Jirka Jaroš bude do přípravy 

zdravotně fi t a Vlasta Beran nabere 
pohodu, jakou měl minulý ročník.
Závěrem bych chtěl ještě jednou 
na tomto místě poděkovat rea-
lizačnímu týmu, všem hráčům 
za úžasný přístup k tréninkům 
a v utkáních. Trošku více těm, na 
které se moc nedostávalo nebo se 
jim tolik nedařilo. Svou pílí a po-
ctivým přístupem v trénincích jsou 
velkým příslibem a hnacím moto-
rem těch, kteří hrávali pravidelně 
a nenechali je polevit, protože byli 
vždy dobře připraveni naskočit do 
utkání a nahradit je. Děkuji vedení 
klubu a všem lidem, co se podílí 
na chodu klubu, za vytvoření, na 
divizi skvělých, podmínek pro 
činnost hráčů, což v dnešní těžké 
době není samozřejmostí. Děkuji 
hráčům a trenérovi B mužstva 
Kamilu Krejčímu za spolupráci, 
když jsme potřebovali pomoci při 
zraněních. Také samozřejmě všem 
mládežnickým trenérům, jejichž 
dlouhodobě skvělá práce byla vidět 
nejvíce tento podzim letošního 
fotbalového ročníku, když na hřišti 
při zápasech běhala většina odcho-
vanců Velmezu. Děkuji sponzorům 
a všem, kteří se zajímají o fotbal ve 
Velmezu. No a samozřejmě děkuji 
také fanouškům, kteří se na nás 
chodili dívat. Hlavně ovšem těm, 
kteří stáli za námi, když se nám 
nedařilo. Těšilo nás, když jsme je 
viděli radovat se po úspěšných zá-
pasech a mohli jsme jim poděkovat 
potleskem za jejich přízeň.

Milan Volf, trenér

Zimní příprava
FC VM – Bystřice n. P. 0:2 (0:1)
Střelci: Holý (42.), Prášil (85.). 
Rozhodčí: Machát – Myška, Teplý. 
Sestava FC VM: Invald (46. Siman-
dl) – O. Mucha, Z. Večeřa, Souček, 
Bouček – Dufek (60. Berka), Pokor-
ný, E. Smejkal, Netrda – Z. Veselý, 
Beran (46. Ďurica).
První utkání přípravného období 
zastihlo domácí ve značně prořídlé 
sestavě. Chyběli J. Hort (nemoc), 
J. Jaroš (rekonvalescence), P. Mucha 
(zranění), J. Krejčí (nemoc), Z. Mu-
cha (prac. povinnosti), L. Němec 
(nemoc), A. Chalupa (ukončení 
aktivní činnosti). Ani hosté nena-
stoupili kompletní, a tak na obou 
stranách dostali příležitost mladíci 
ať už z rezervních týmů či dorostu. 
Utkání se hrálo jako vždy v tento 
čas na umělé trávě. Velmez v první 
části hrající proti větru se s tímto 
faktorem dokázal vcelku úspěšně 
vyrovnat a přes slátanou sestavu se 
už v 11. min. ocitl Beran po vysunutí 
O. Muchou v čisté šanci. Zamířil 
ke vzdálenější tyči podél vyběh-
nuvšího Dudáše, avšak nepřesně. 
V gólových pozicích se v průběhu 
poločasu ocitl ještě dvakrát, svůj 
cíl však netrefi l ani jednou. Zapsat 
do listiny střelců se mohl i agilní 
Bouček, který hlavou po centru 
zprava jen těsně minul levý horní 
roh. Hosté se postupně dostali do 
tempa a s větrem v zádech se několi-
krát dostali do nebezpečné blízkosti 
branky Velmezu. V závěru poločasu 
domácí propadli ve středu hřiště 
a Holý, který šel sám na Invalda, 
svou šanci s jistotou proměnil. Hned 
po přestávce měl po akci O. Muchy 
a následně po pravé straně sbíhají-
cího Dufka, velkou šanci střídající 
Ďurica. Obešel i brankáře, udělal 
však kličku navíc a míč z ostrého 
úhlu za záda Trávníčka nepropa-
síroval. Snaha Velmezu o změnu 

skóre vyústila v řadu slibných 
akcí na jeden dotek. Chyběla však 
přesnost ve fi nální části, a pokud se 
i to zdařilo, gólové vyjádření. Mar-
kantní to bylo např. v 59. min., kdy 
tlak Velmezu vyvrcholil čtyřmi po 
sobě jdoucími rohovými kopy, ale 
ani kapitán Pokorný z gólové pozi-
ce Trávníčka prostřelit nedokázal. 
Nepodařilo se mu to ani o chvíli 
později, kdy hlavou z malého vápna 
zamířil k tyči, ale hostující gólman 
zázračně vytěsnil míč na další roh. 
V závěru, kdy domácí hráli na 
tři beky a zadní vrátka zůstávala 
hodně otevřená, hosté potvrdili, 
že se dokážou na svého divizního 
soka vytáhnout a brankou Prášila 
v 85. min. svůj sympatický výkon 
završili. Velkou překážkou pro 
domácí byli oba brankáři a také 
v hráčském kádru se objevilo pár 
šikovných fotbalistů. „Utkání ovliv-
ňoval velký vítr, ovšem my jsme se 
tomu dokázali přizpůsobit. První 
poločas, proti větru, jsme se snažili 
bránit od půlky a podnikat brejky. 
Hra nám vycházela, měli jsme ji pod 
kontrolou, bohužel jsme se nedoká-
zali prosadit brankově. Inkasovaná 
branka byla důsledek ztráty míče při 
přechodu do útoku. Druhý poločas 
jsme vysunuli napadání a náš tlak 
byl ještě markantnější. Ke konci 
utkání, ve snaze alespoň vyrovnat, 
jsme hru stáhli na tři obránce 
a posílili útočnou řadu o dalšího 
útočníka, ovšem bez brankového 
efektu. Druhou branku jsme inka-
sovali z ojedinělého pobytu hostů 
u našeho velkého vápna a střelou od 
neobsazeného protihráče. Kluci mě 
mile překvapili fotbalovostí, ovšem 
zklamán jsem z výsledku a nepromě-
ňování šancí. Měli jsme minimálně 
šest jasných brankových příležitostí, 
ale oba hostující brankáři měli svůj 
den a podali fantastické výkony. 
Chtěl bych pochválit Bystřici za 
korektní způsob vedení boje,“ 
vyjádřil se Milan Volf.     -ber-

Krajský přebor Vysočiny 7. kolo:
TJ Žďár nad Sáz. A – Spartak 
VM A 6,5:1,5
Za hosty Kopr 1 bod – Mgr. Mejzlík 
0,5 b. – Bárta, ing. Nedoma (C), Jan, 
Čtveráček, Kučera a Paul 0 b.
Žádné překvapení se nekonalo, 
vzájemný souboj zástupců dvou 
největších měst okresu dopadl 
zcela podle původního očekávání; 
snad jen výše konečného skóre 
může leckoho poněkud polekat. 
Zatímco Žďár se v pomyslném 
šachovém rybníku drží těsně 
pod vrcholovou hladinou, Velké 
Meziříčí se horko těžko tacká u sa-
mého dna, od něhož se navíc nelze 
odrazit, poněvadž je beznadějně 
zavěšeno černočerným sestupo-
vým bahnem. Našim věru není 
co závidět, i když je možné ocenit 
jejich neutuchající bojovnost. 
Nedá se jim prostě upřít snaha; 
ale bohužel, ani ta ne vždy vede 
k úspěchu…

Tabulku KP vede Caissa Třebíč C, 
a to právě před Žďárem.

Regionální soutěž Vysočiny – 
skupina Východ 7. kolo:

Spartak VM B – Sokol Jemnice 
3:2
Body domácích Dočkal, Handa 
a Janák M. po 1 – Dvořák J. a Ze-
man 0 b.
Meziříčské béčko tentokrát ko-
nečně uspělo a po svém vítězství 
v kulečníkovém salónku restaurace 
U Kozů se vyhouplo na čtvrtou 
příčku tabulky.
Spřátelený oddíl Sokol Jámy v do-
hrávce 6. kola s Jemnicí pouze re-
mizoval. (Dolhy 1 b. – Pliško, Pařil 
a Pelikán po 0,5 b. – Nedvěd 0 b.); 
v 7. kole pak Spartak Velká Bíteš 
Jámy spolehlivě zdolal (za domácí 
Grégrová a Skula po 1 b. – Šilhan, 
Bárta a Kincl po 0,5 b./za hosty 
Pařil, Mička a Pelikán po 0,5 b. – 
Pliško a Prášil 0 b.). Tabulku RSV 
vede Velká Bíteš před Opatovem, 
třetí je Nové Veselí.

-vp-

KUŽELKY STOLNÍ TENIS

STOLNÍ TENIS TURNAJ

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM – Start Jihlava A
2635:2684 * 3:5
Baloun 488:461 Pospíchalová
Korydek 439:445 Hlaváček
Lavický B. 464:450 Mutl
Krejska 390:439 Berka
Lavický Ji. 401:439 Poláček
Starý 453:450 Votava

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

TJ Nové Město n. M. C – TJ Spar-
tak VM C
1630:1634 * 2:4
Jonák 421:382 Bača
Kratochvíl 430:398 Lavický A.
Kraus 390:417 Mátl
Muller 389:437 Weiss

Liga dorostu Vysočina
TJ Třebíč – Spartak VM
1259:1170 * 3:1
Myška 426:394 Trnka
Dobeš 405:339 Žák
Caha 428:437 Mička

-sta-

V neděli 23. 1. 2011 se konal již 
4. ročník halového turnaje starších 
žáků v malé kopané ve sportovní 
hale ve Velkém Meziříčí. Turnaj byl 
velice kvalitně obsazen, zúčastnilo 
celkem 10 týmů, jeden účastník 
slovenské žákovské ligy, jeden 
české ligy a tři moravskoslezské 
ligy, dva účastníci české divize a tři 
moravskoslezské žákovské divize. 
Do vyřazovacích bojů o celkové 
prvenství postoupila první čtyři 
mužstva z obou skupin, kde se 
začalo hrát vyřazovacím způso-
bem. V těchto utkáních nebyla 
nouze o derby, střetly se spolu dva 
brněnské týmy, dva týmy z jižních 
Čech a uskutečnilo se také derby 
Vysočiny.
Naše čtvrtfi nálové utkání bylo od 
začátku vyrovnané, dokonce jsme 
se v osmé minutě dostali do vedení, 
když se trefi l Jiří Novotný, ale Jih-
lava během dvou minut vstřelila tři 
branky a postoupila do semifi nále. 
Nejhezčím utkáním turnaje se 
podle všech zúčastněných stalo se-
mifi nále mezi Vysočinou Jihlavou 
a Zbrojovkou Brno. Utkání nabídlo 
mnoho vynikajících akcí. Do fi nále 
se probojovali hráči Jihlavy, když se 
jim podařila vstřelit jedna branka, 
která rozhodla o celém utkání. 
Ve druhém semifi nále přehráli žáci 
Budějovic jasně Kolín, který se do 
semifi nále dostal brankou v posled-
ní minutě čtvrtfi nálového utkání se 
Sencem. Do samého fi nále se pro-

bojovali dva účastníci žákovské ligy 
– Jihlava a České Budějovice. Finá-
le už bylo jednoznačnou záležitostí 
Jihlavy, která soupeře přehrála ve 
všech směrech a právem si odvezla 
vítězství z turnaje. V utkání o třetí 
místo si Zbrojovka Brno poradila 
s Kolínem vysoko 8:1. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal autor 8 
branek Martin Danihel, Zbrojovka 
Brno. Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen hráč Dynama České 
Budějovice. Nejlepším hráčem tur-
naje byl zvolen František Černohlá-
vek, FK Kolín. Nejsympatičtějším 
trenérem byl zvolen Pavel Pulec, 
Dynamo České Budějovice. Sesta-
va: Marek Kolář, Adam 
Polívka, Daniel Šerý, 
Vojtěch Kořínek, Ma-
rek Šerý, Tomáš Duba, 
Jan Zábrodský, Tomáš 
Kliment, Michal Mazel, 
Lukáš Hekerle, Martin 
Bednařík, Vojtěch Haa-
la, David Kovář – trenér 
Pavel Tvarůžek, asistent 
trenéra Petr Duba.
Hodnocení trenéra Li-
bora Deketa: „Myslím 
si, že turnaj měl dob-
rou úroveň. K vidění 
zde byly výborné akce, 
krásné branky i výborné 
výkony některých hráčů 
jednotlivých mužstev. 
Naše vystoupení nebylo 
vůbec špatné. V základ-

ní skupině jsme přehráli Havlíčkův 
Brod, když si naši žáci vypracovali 
více brankových příležitostí. Poté 
jsme porazili ve vyrovnaném utkání 
vedoucí tým české divize Tábor. 
Vstup do utkání se Zbrojovkou Brno 
se nám vůbec nepovedl, když jsme 
během dvou minut inkasovali tři 
branky a bylo po utkání. V posled-
ním utkání ve skupině nám jen ví-
tězství zaručovalo druhé místo, ale 
Senci stačil bod, a ten si pohlídal. 
Čtvrtfi nálové utkání s Jihlavou, to 
už byla náhlá smrt. Kdo vyhrál, po-
stoupil, poražený v turnaji skončil. 
Naši mladíci v něm předvedli dobrý 
výkon, ale na celkového vítěze tur-

naje to nestačilo. Jsem rád, že se 
takový turnaj ve Velkém Meziříčí 
podařilo uskutečnit, byl zároveň 
nejlépe obsazeným v historii klu-
bu. Zároveň bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se na zdárném chodu 
turnaje starších žáků podíleli a zá-
roveň také sponzorům.“
Sponzoři turnaje: Agados, Building 
centrum HSV, Cukrárna San Mar-
co, týdeník Velkomeziříčsko, No-
waco, internetové noviny VM, 
Město Velké Meziříčí, Stavebniny 
Smejkal, Řeznictví u Malečků, 
Hana Simandlová, Zelenina Smej-
kal.

-dek-

Kolem roku 1975 se pár nadšenců 
v hasičském sboru Dolní Louč-
ky rozhodlo v rámci zkvalitnění 
fyzické přípravy založit soutěžní 
družstvo. Netrvalo dlouho a nápad 
se stal skutečností. Co jedno, ale 
dvě družstva soutěžila v požárním 
sportu. Jezdilo se po širokém okolí, 
například na soutěže v Tišnově, 
Rousínově, Židlochovicích, Měří-
ně, Velkém Meziříčí, Žernovníku, 
Dlouhé Lhotě, městě Jeseníku, 
Znojmě atd. V roce 1976 proběhl 
1. ročník této soutěže i v naší obci. 
Členové chtěli soutěž v nějakých 
jiných podmínkách a hlavně složi-
tějších. Jednou jeden z nich prohlá-
sil: „A co v zimě, v zimě nehoří?“ 
– a termín byl na světě. Vybrali 
jsme únor, a hned „vítězný“. Tak 
vznikla tato zimní soutěž, jejíž prv-
ní ročník byl v roce 1980. Tím také 
naši hasiči, jak se říká, „brnkli na 
strunu“ tehdejší politické garnituře 
a bylo vyhráno. Při soutěžích tehdy 
pomáhaly lidové milice z papírny 
Předklášteří s polní kuchyní, kde se 
vařil grog nebo svařák. To vše bez 
nároků na odměnu. Prvního ročníku 
se zúčastnilo pouze sedm družstev 
mužů. Soutěž ale dostala „zvuk“ 

a například v roce 1985 již bylo na 
fotbalovém hřišti vedle sebe narov-
náno 54 hasičských aut. Tedy na 60 
družstev žen i mužů. A to tehdy 
teploměr ukazoval – 17 °C a komen-
toval to nestor hasičstva ČR bratr 
Karel Herold ze Žďáru nad Sázavou. 
Tato horda lidí také něco snědla 
a hlavně vypila. Zkrátka v zázemí 
soutěže se členové sboru a milicio-
náři nezastavili. No a v roce 1989, 
kdy nás „přejelo kolo dějin“, dostala 
soutěž název Dolnoloučská zima. 
Letos to již bude 32. ročník. Že 
má tato soutěž dobrý zvuk, svědčí 
i návštěvy z vyšších míst. Například 
plk. JUDr. Miroslav Řepiský, tehdy 
předseda federálního výboru požár-
níků, nebo ministr vnitra ČR Mgr. 
František Bublan spolu s hejtmanem 
Jihomoravského kraje Mgr. Micha-
lem Haškem. Doufejme, že i letošní 
ročník bude tak úspěšný jako minu-
lé. 32. ročník se koná dne 20. 2. 2011 
v 10 hodin na hasičském cvičišti 
pod Hradiskem. Případní zájemci 
o tuto soutěž vše ostatní najdou 
na webových stránkách www.sdh-
dolniloucky.estranky.cz. Jménem 
hasičů si dovoluje pozvat všechny 
příznivce            František Bukal

Dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 3:6 
(1:2, 1:1, 1:3)
Branky HHK: 2 Burian P., Štěpá-
nek L., Střecha, Beránek, Špaček. 
Asistence HHK: 2 Štěpánek, Von-
dráček, Špaček, Beránek. Sestava 
HHK: Matoušek – Krejčí, Von-
dráček, Vidlák, Kučera – Kejda, 
Špaček, Beránek – Štěpánek L., 
Střecha, Burian P.

Starší žáci
HHK VM – HC Znojemští orli 3:4 
(0:1, 2:2, 1:2)
Branky a asistence HHK: Kam-
pas J. (Strnad), Tlapák (Lainka), 
Lainka
Sestava HHK: Vitešník – Kampas 
F., Smažil, Kampas M., Burian L. 

– Tlapák, Lainka, Zajíc – Strnad, 
Kampas J., Tichý – Bernat. Roz-
hodčí: Maloušek, Pekárek. Střely 
na branku: 42:23.

Mladší žáci
HHK VM – HC Znojemští orli 
3:14 (0:2, 2:5, 1:7)
Branky HHK: 2 Fiala, Úlovec. 
Asistence HHK: Juda M., Fiala. 
Sestava HHK: Tlapáková (30. 
Svoboda) – Pacalová, Janoušek, 
Karásek, Báňa – Šilpoch, Úlovec, 
Fiala – Kapusta, Juda M., Nevěčný. 
Rozhodčí: Maloušek.

Program na příští týden:
Sobota 12. 2. 2011 HHK dorost – 
VSK Technika Brno, začátek utkání 
v 9 hodin (ZS Velké Meziříčí).

-hhk-

V sobotu 5. 2. 2011 se v Dobré Vodě 
konal 2. ročník turnaje ve stolním 
tenisu. Přišlo 20 mužů, 13 dětí a 3 
ženy. Hrálo se celý den a i když zví-
tězili ti nejlepší, čest všem, kteří se 
zúčastnili. Domácí borci sice obsa-
dili ta zadnější místa, ale když bude-
me rok trénovat, příště to všem uká-
žeme. Sportu zdar a tenisu zvláště.

Děkujeme všem sponzorům: fi rmě 
POEX Velké Meziříčí, potravi-
nám Ambrožová M. Kř ižanov, 
KDU-ČSL a obci Dobrá Voda, 
fi rmě Lomax Vídeň, J. Dvořákovi 
a mediálnímu partnerovi týdeníku 
Velkomeziříčsko, díky nimž se 
mohl turnaj uskutečnit.

-drá-

Okresní přebor 1. třídy
Tabulka soutěže po 12. kole

1. Sokol Žďár n. S. C 12 12 0 0 153:59 36
2. Velké Meziříčí B 12 9 1 2 142:74 31
3. Nížkov C 12 8 1 3 124:92 29
4. Oslavice 12 8 0 4 112:104 28
5. Nové Město 12 7 1 4 117:99 27
6. Vojnův Městec 12 3 1 8 93:123 19
7. TJ Žďár n. S. E 12 3 0 9 78:138 18
8. Sněžné 12 2 2 8 77:139 18
9. Bystřice n. P. 12 3 0 9 95:117 18
10. Velká Bíteš 12 2 0 10 85:131 16

Okresní přebor 2. třídy
Tabulka soutěže po 12. kole

 1. Rovečné B 12 11 0 1 162:54 34
 2. Lhotky B 12 9 0 3 137:79 30
 3. Velké Meziříčí C 12 9 0 3 130:86 30
 4. Nové Veselí 12 6 2 4 109:107 26
 5. SK Nové Dvory 12 6 0 6 122:94 24
 6. SK Netín 12 5 2 5 106:110 24
 7. Velká Bíteš B 12 5 0 7 100:116 22
 8. Řečice 11 2 2 7 75:123 17
 9. Sněžné B 12 2 1 9 59:157 16
10. Oslavice B 11 0 1 10 62:136 12

-pl-

Pozvánka na házenou do sportovní haly 
za Světlou

neděle 13. února, 3. kolo žákovské ligy 9.30–16.00, soutěžní 
turnaj o postup mezi 12 nejlepších týmů České republiky.

Soupeři domácího celku:
Jiskra Havlíčkův Brod, Slavia VŠ Plzeň, Jiskra Otrokovice.

Vítěz turnaje FC Vysočina Jihlava.                                            Foto: archiv FC VM
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Veřejné bruslení

HOKEJ B

LYŽOVÁNÍ

STOLNÍ TENIS

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

V neděli 13. 2. 2011 od 17 hodin 
doma proti Blansku.
Výsledky 26. kola: Boskovice – 
Uherský Brod 7:1, Blansko – Plum-
lov 4:6, Kometa Úvoz – Brumov-
Bylnice 2:3, Velká Bíteš – Uherský 
Ostroh 5:7, Břeclav – Šternberk 5:13, 
Mor. Budějovice – Kroměříž 2:4.

KL jižní Moravy a Zlínska
 1. HC TJ Šternberk 24 20 0 0 1 3 170:76 61
 2. HC Mor. Budějovice 24 18 1 0 1 4 119:65 57
 3. SK Minerva Boskovice 24 17 0 0 2 5 114:69 53
 4. HK Kroměříž 24 14 3 0 0 7 110:68 48
 5. HC Uherský Brod 24 12 2 0 1 9 102:105 41
 6. HC Kometa Úvoz 24 12 0 0 2 10  105:87 38
 7. Hokej Uherský Ostroh 24 11 1 0 2 10 105:87  37
 8. HC Brumov-Bylnice 24 11 1 0 2 10 88:89  37
 9. HC Grewis Plumlov 24 8 3 0 2 11 96:114  32
10. Dynamiters Blansko 24 6 1 0 0 17 73:133 20
11. HHK Velké Meziříčí 24 6 0 0 0 18 72:125 18
12. HC Sp. Velká Bíteš 24 5 0 0 0 19 68:117 15
13. HC Břeclav 24 3 1 0 0 20 69:156 11
Poslední kolo krajské ligy jižní Mo-
ravy a Zlínska rozhodlo o soupeři 
našeho prvního týmu. Po sobotní 
prohře Velké Bíteše se naše mužstvo 

Týden před zahájením vstupu do 
odvetných soubojů jarní části li-
gové scény dorostenek uspořádali 
trenéři dívčích družstev přípravný 
turnaj. Celkově šest družstev se 
sjelo do sportovní haly, kde ve dvou 
základních skupinách předvedlo 
svoji připravenost na sezonu. Velice 
dobrou úroveň skýtalo zastoupení 
české i moravské skupiny, v ní se 
představila desítka reprezentantek 
dorosteneckých kategorií. Vyrovna-
né výkony a dramatické koncovky 
soubojů přinesly důležité poznatky 
pro trenéry a byly i vhodnou herní 
přípravou před „ostrým“ vstupem 
do prvoligové scény. Nekompletní 
domácí tým vstoupil do turnaje 
proti Ledečským, velice efektiv-
ně hranou házenou. Základem 
byla kompaktní obrana s rychlými 
a přímočarými akcemi, které již do 
poločasu znamenaly osmigólové 
vedení. Ani po změně stran jsme 
neubrali na tempu a výsledkem bylo 
zcela zasloužené vysoké vítězství. 
Druhý souboj základní skupiny byl 
daleko vyrovnanější a dramatičtější. 
Favorizovaný celek Zlína si díky 

umístilo na celkovém jedenáctém 
místě a ve čtvrtfi nále krajské ligy 
jižní Moravy se střetne s týmem 
Dynamiters Blansko HK.
Trenéři prvního mužstva budou ve 
čtvrtfi nále play off postrádat pouze 
Petera Troščáka, kterému vystavilo 
stop svalové zranění.
Sestava HHK VM pro vyřazovací 
boje play off: brankáři: Štourač, 
Nikodým, Hladík. Obránci: Střecha, 
Štěpánek, Šerý, Robotka, Musil, 
Studený, Bartejs, Krejčí. Útočníci: 
Burian, Vlašín, Krča – Kaňkov-
ský, Nekvasil, Novák – Nedoma, 
Smejkal, Chlubna – Janák, Giz. 
Marodka: Troščák.
HC Moravské Budějovice, jakožto 
nejlepší tým základní části jižní 
Moravy, využil práva postupu do 
kvalifi kace o 2. ligu ČSLH a play 
off jižní Moravy se nezúčastní. 
Prvním semifi nalistou play off jižní 
Moravy je tým SK Minerva Bos-
kovice, který se umístil v základní 
části na druhém místě v JM.

Rozpis čtvrtfi nálové KL JM:
1. utkání – čtvrtek 10. 2. 2011
Dynamiters Blansko HK – HHK 
VM, začátek utkání v 18.00
(vzájemné výsledky v základní 
části 5:4, 3:5)
HC Grewis Plumlov – HC Spar-
tak Velká Bíteš
(vzájemné výsledky v základní 
části 4:1, 4:2)
HC Kometa Úvoz – HC Břeclav B
(vzájemné výsledky v základní 
části 4:2, 5:0)
2. utkání – neděle 13. 2. 2011
HHK VM – Dynamiters Blansko 
HK, začátek utkání v 17.00
HC Spartak Velká Bíteš – HC 
Grewis Plumlov
HC Břeclav B – HC Kometa Úvoz
Případné 3. utkání – úterý 15. 2. 2011
Dynamiters Blansko HK – HHK 
VM, začátek utkání v 18.00
HC Grewis Plumlov – HC Spartak 
Velká Bíteš
HC Kometa Úvoz – HC Břeclav B
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fyzicky disponovaným spojkám 
držel od prvních minut dvou až tří-
brankový odstup. Náš celek bojoval, 
neustále dotahoval. Za zmínku stojí 
pohledná poločasová „amerika“, 
která stanovila nejtěsnější rozdíl 
ve skóre. Po přestávce pokračovala 
naše zlepšená obranná hra, po 
přesných útočných kombinacích 
jsme v závěru tahali za delší konec. 
Infarktová koncovka, v níž se našim 
nepodařilo udržet postupovou remí-
zu, přinesla přísný sedmimetrový 
hod, a tím i vítězství Zlíňanek. 
V závěrečném souboji o umístění 
s Pardubickými jsme se nemohli 
vypořádat se hrou na pivota. Až 
změny v sestavě a zejména zlepšená 
obranná hra přinesly zlepšení. Ná-
sledné rychlé brejky v závěru první 
půle stanovily šestigólový náskok. 
Po změně stran jsme již nepřipustili 
žádné změny ve vývoji a po závě-
rečném signálu se mohli radovat 
z třetí turnajové příčky. Z hlediska 
herní přípravy splnil turnaj svůj cíl. 
Před dohrávkou podzimního kola na 
hřišti Vlčnova však bude nutno za-
pracovat na systém vysunuté obrany 

a zdokonalit souhru v útočné fázi.
Celkovými vítězkami turnaje se po 
vyrovnaném průběhu fi nále staly 
hráčky Zory Olomouc, vedené re-
prezentačním trenérem dorostenek 
České republiky – dr. Lubomírem 
Krejčířem, před hráčkami HC Zlín 
v poměru 20:19.
Hrály: Hleba Inna, Veronika Syptá-
ková – Hana Kratochvílová (21), Iva 
Závišková (17), Markéta Partlová 
(11), Monika Kratochvílová (11), 
Eliška Koudelová (6), Kateřina 
Studená (4), Kateřina Kopečková 
(2), Kristýna Zezulová (2), Denisa 
Janečková (1), Renata Škrdlová 
(1). Trenéři Záviška, Vidláková, 
Partlová.

Výsledky:
Sokol VM – Ledeč nad Sázavou 
27:14, – HC Zlín 22:23, – SHK 
Pardubice 27:19

Pořadí:
1. Zora Olomouc, 2. HC Zlín, 3. So-
kol Velké Meziříčí, 4. KF Ledeč 
nad Sázavou, 5. Spartak Třebíč, 
6. SHK Pardubice.
http://www.hazenavm.estranky.cz/
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Lyžařská škola ve ski-
areálu na Fajtově kop-
ci skončila v sobotu 
29. ledna. Zúčastnilo se jí 
68 účastníků, kterým se 
věnovalo 20 instruktorů 
Ski klubu Velké Meziří-
čí. Děti absolvovaly dva-
cet výukových hodin, 
což byly tři celé lednové 
víkendy a k tomu ještě 
jedno poslední sobotní 
dopoledne, které malí 
lyžaři uzavřeli závody 
ve slalomu. Ten všichni 
bravurně projeli, a to 
př itom mnozí př išl i 
do školy jako naprostí 
začátečníci. V závěru 

Na Fajťáku o prvním únorovém víkendu
fi nišovala lyžařská škola a k tomu se udilo

Velká Bíteš – VM B 3:15
body: Klíma Tomáš 4/0, Buk Mar-
tin 4/0, Skryja Marek 4/0, Kampas 
Jan 2/2; čtyřhra: Klíma, Buk
Sněžné B – VM C 6:12
body: Kořínek Stanislav 4/0, Buk 
Martin 4/0, Dvořák František 3/1, 
Minařík Jakub 0/4; čtyřhra: Koří-
nek, Dvořák
VM D – Žďár nad Sázavou 7:11
body: Zelený Tomáš 3/1, Zelený Da-
vid 3/1, Caha Martin 0/4, Pokorný 
Petr 0/4; čtyřhra: Zelený Tomáš, 
Zelený David

Sněžné C – VM E 12:6
body: Minařík Jakub 2/2, Prachař 
Václav 1/3, Němec Tadeáš 1/3, 
Liška Patrik 1/3; čtyřhra: Němec, 
Prachař
O víkendu pokračovala další kola 
okresních přeborů. Naše rezerva 
zavítala do Bíteše. Roli favorita 
jsme v zápase jasně potvrdili. Na-
dále držíme druhé místo v tabulce 
za suverénně vedoucím Sokolem 
Žďár. Bez větších problémů vyhrálo 
i družstvo C. Cenné zkušenosti 
v utkání získal náš starší žák Ja-
kub Minařík. V oslabené sestavě 
nastoupilo doma naše D proti Žďá-

ru a bohužel ani výborný výkon 
bratrů Zelených nestačil k lepšímu 
výsledku. Naši nejmladší nestačili 
na družstvo Sněžné a po boji pro-
hráli 12:6. Zároveň o tomto víkendu 
se konal krajský přebor dorostu 
v Jihlavě. Síla našich dorostenců se 
ukázala i v turnaji. Ve fi nále proti 
sobě nastoupili Kampas s Bazalou 
oba z VM. Ve vyrovnaném zápase 
vyhrál Kampas 3:2 na sety a záro-
veň postoupil na republiku dorostu. 
Po minulé výhře družstev dorostu 
je to další velký úspěch i v kategorii 
jednotlivců. Oba fi nalisté pravidel-
ně nastupují za naše áčko.        -pk-

O víkendu se konaly další repub-
likové závody žactva v alpských 
disciplínách. Pořadatelem byl areál 
Bílá v Beskydech. Z důvodu velké 
oblevy byla trať slalomu po projetí 
několika málo závodnic velmi roz-
bitá. To se stalo v sobotním závodě 
pro Veroniku Čamkovou osudnou 
a skončila již v prvním kole. O to 
větší chuť do závodění a dosáhnutí 
dobrého výsledku měla velkome-
ziříčská závodnice na startu neděl-
ního obřího slalomu. V napínavém 
souboji na těžké trati se jí podařilo 
obsadit druhé místo. Tímto vý-
sledkem potvrdila svoje průběžné 
vedení v českém poháru. Nyní čeká 
závodníky měsíční pauza, která je 
vyplněna závody v zahraničí, na-
příklad ve slovinské Škofja Loce, 
a samozřejmě intenzivní přípravou 
na mistrovství České republiky. To 
se letos koná první březnový víkend 
v Peci pod Sněžkou.             -ov-

So 12. 2. 13.30–15.00
Ne 13. 2. 14.00–15.30
So 19. 2. 14.45–16.15
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

14. kolo KSM Vysočiny
HC Slavoj Žirovnice – HHK VM 
B 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
Rozhodčí: Hamr, Dvořáková, Buš-
ta. Branky: 8. Novotný (Krtek), 17. 
Stach (Prýgl, Dvořák), 47. Stach 
(Ježek) – 13. Kudláček J. (Peterka, 
Vrána), 37. Kudláček J. (Hubl, Vrá-
na), 37. Barák (Navrátil, Burian), 
57´Hubl (Kudláček J.), 60. Hubl 
(Kudláček J., Peterka). Vyloučení: 
4:1. Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 42:36. Sestava V. 
Meziříčí: Šeba (Štourač) – Kudlá-
ček M., Pokorný – Peterka, Invald 
– Trnka, Bradáč – Kudláček J., 
Barák, Hubl – Tůma, Vrána, Hrnčíř 
– Navrátil, Burian.
Úvodní minuty zápasu probíhaly 
za vzájemného oťukávání obou 
mužstev, které ukončil v 8. minutě 
domácí Novotný. Po chybě hostující 
obrany prostřelil brankáře Šebu. 
HHK se podařilo srovnat o 5. minut 
později Jiřím Kudláčkem, který po 
dvaceti vteřinách přesilovky dotla-
čil puk do domácí branky po kombi-

naci Peterky s Vránou. S Žirovnicí 
to ale vůbec neotřáslo a v 17. minutě 
šla opět do vedení zásluhou Stacha. 
Ten okopíroval první branku svého 
mužstva, když z odkryté levé strany 
útočného pásma zavěsil. Třetina se 
pak dohrála za stálého tlaku Sla-
voje, který měl po vstřeleném gólu 
jednoznačně navrch.
Herní převaha domácího týmu po-
kračovala i v první polovině druhé 
třetiny. Hosté se sice několikrát 
dostali ze svého obranného pásma 
do nebezpečného protiútoku, ale 
nikdy to nebylo na delší dobu. K ob-
ratu skóre jim opět pomohlo brzké 
využití početní výhody, kdy po 
ukázkové kombinaci Hubla a Vrány 
dával do odkryté části branky opět 
J. Kudláček. Hned po rozehrání 
vlétl do útočné třetiny útok Burian 
– Navrátil – Barák a posledně jme-
novaný před gólmanem Dvořákem 
nezaváhal. Až do konce prostřední 
části se Žirovnice z těchto úderů 
vzpamatovávala a hra v poli se 
vyrovnala.
Do třetí třetiny nastoupili domácí 
s očekávaným náporem, ale až do 

její poloviny jim hosté odolávali. Ve 
49. potom vyvěsil z bezprostřední 
blízkosti pod Štouračovo víko svůj 
druhý gól Stach a domácí vrhli do 
útoku všechny síly. Závěr zápasu 
však patřil meziříčskému Hublovi. 
Nejprve v 57. minutě po ojedinělém 
nájezdu s J. Kudláčkem dal vítězný 
gól a v poslední minutě završil svůj 
zápasový účet, když ujel obránci při 
power play domácích.
Vyrovnané utkání mužstev z čela 
tabulky rozhodlo proměňování 
přesilovek a výborný výkon hos-
tujícího brankáře Štourače, který 
vyměnil na začátku druhé třetiny 
svého kolegu kvůli jeho zranění.
Ostatní výsledky 14. kola KSM 
Vysočiny: Humpolec B – Telč 1:5; 
Ledeč n. S. – Světlá n. S. B 7:2
1. HHK Velké Meziříčí B 14 11 0 0 3 0 73:36 33
2. SK Telč 14 9 0 0 4 1 66:37 28
3. HC Slavoj Žirovnice 14 6 2 0 4 2 67:67 24
4. HC Ledeč n. S. 14 5 0 0 7 2 55:71 17
5. HC Světlá n. S. B 14 3 2 0 9 0 39:62 13
6. TJ Jiskra Humpolec B 14 3 1 0 10 0 48:75 11
Příští zápas bude ve VM v sobotu 
12. 2. 2011 v 15.45 proti Humpolci B.
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7. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
HC Bory – Sanborn VM 3:10
Pálka, Uhlíř, Bergr E., Bergr R., 
Velecký – Lorenc 3
Euro ice boys VM – Agromotor 
VM 5:5
Malát 2, Matoušek, Tomek, Při-
dal – Sýkora 2, Švihálek, Šlapal, 
Sobotka
SK Omega VB – SK Netín 0:3
Kolář 2, Dostál
Technické služby VM – Mazánek 
Březka 3:4
Kožený, Burian, Chatrný – Kadaň-
ka, Smutný, Rouš, Burian Pavel
1. HC Bory 7 6 0 1 37:20 12
2. SK Netín 7 5 0 2 32:18 10
3. SK Omega VB 7 4 1 2 21:15 9
4. Mazánek Březka 7 4 0 3 26:23 8
5. Sanborn VM 7 3 2 2 27:25 8
6. Technické služby VM 7 2 1 4 27:32 5
7. Agromotor VM 7 1 1 5 21:38 3
8. Euro ice boys VM 7 0 1 6 21:41 1

1. liga – o postup do extraligy
Farma Měřín – Horní Heřma-
nice 7:5
Štoček J. 4, Uchytil, Oulehla, Ko-
canda – Mejzlík J. 2, Mejzlík Z. 2, 
Mejzlík J.
River VM – SK Vídeň 5:2
Simandl 3, Kavina, Rous – Vídeň-
ský, Nedoma
SK Afcon Kunšovec VM – NHÚ 
Balinka VM 9:1

Pyrochta 4, Vidlák 3, Klouda, No-
váček – Vacula
Auto Dobrovolný VM – SK La-
vičky 5:2
Weber 4, Dobrovolný – Polák, 
Dvořák
1. SK Vídeň 7 5 1 1 30:21 11
2. Auto Dobrovolný VM 7 5 0 2 45:25 10
3. Farma Měřín 7 4 1 2 27:27 9
4. SK Afcon Kunšovec VM 7 3 0 4 38:34 6
5. Horní Heřmanice 7 3 0 4 39:44 6
6. River VM 7 2 1 4 22:36 5
7. NHÚ Balinka VM 7 2 1 4 19:30 5
8. SK Lavičky 7 2 0 5 23:41 4

1. liga – o konečné umístění 
6.–11.

HC Tasov – HC Pikárec 2:6
Páral, Grec – Broža 2, Hudec 2, 
Marek, Chrást
HCF Dráhy VM – HC Benetice 
2:8
Ivančík 2 – Rygl 4, Valík, Novotný, 
Houzar M., Houzar K.
SPL Radostín n. Osl. – Stránecká 
Zhoř 3:2
Šíma, Hošek, Špatka – Vlach, 
Urbánek
 6. HC Pikárec 7 5 1 1 36:23 11
 7. HC Benetice 7 4 1 2 32:24 9
 8. HCF Dráhy VM 7 3 2 2 33:32 8
 9. SPL Radostín n. Osl. 7 4 0 3 19:18 8
10. HC Tasov 7 2 1 4 18:27 5
11. Stránecká Zhoř 7 0 1 6 19:33 1
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školy nejen že zvládli oblouky 
a zastavení, ale bez problémů i jízdu 
na lyžařském vleku. „Je to skvělé, 
vůbec jsem nečekala, že se dcera 
naučí takhle lyžovat. Předtím totiž 
nikdy nestála na lyžích,“ pochvalo-
vala si maminka šestileté Natálky, 
která dojížděla do lyžařské školy na 
zdejší sjezdovku až z Brna. Příští 
rok se prý výuky určitě zúčastní 
znovu, aby se zdokonalila. Malí 
závodníci byli za své výkony ve sla-
lomu odměněni diplomem se spo-
lečnou fotografi í všech účastníků 
a navíc i sladkostmi. A komu to 
nestačilo, ten mohl ochutnat i ně-
které masné pochoutky – klobásy, 
rolky, prezidentské škvarky a další 
– neboť na sjezdovce se v sobotu 
odpoledne udilo. K tomu hrála 
kapela Oldies but Goldies přímo 
ve skibaru.

Martina Strnadová

Muži HHK v play off krajské ligy jižní Moravy Mladší dorostenky házené v silné konkurenci třetí

Foto: Petr Zezula

◄ Na Fajťáku se udilo. 
Foto: Iva Horká


