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Hledají cesty ke zkvalitnění 
práce policistů i strážníků

V poměrně krátké době – přibližně za rok – byla zrekonstruována 
budova bývalého Svitu na velkomeziříčském náměstí. Noví majitelé 
mohou být se svým dílem spokojeni. O dojmy se proto chtějí podělit 
i s obyvateli našeho města, které za tímto účelem zvou k návštěvě nového 
multifunkčního centra. V rámci dne otevřených dveří, který se koná ve 
čtvrtek 3. března letošního roku od patnácti hodin, si zájemci mohou 
prohlédnout celý objekt. Kromě toho je pro ně připraven i bohatý pro-
gram. Je k dispozici na straně pět dnešního vydání ve speciální příloze, 
která je věnována Novému Svitu. Ten se nachází v budově na náměstí ve 
Velkém Meziříčí, číslo popisné 13. Byl to původně měšťanský dům, který 
Antonínu Jelínkovi v roce 1852 zakoupil otec. Zakladatel fi rmy Antonín 
Jelínek starší (mnohdy zaměňován se  stejnojmenným vnukem, který byl 
starostou za 2. světové války – pozn. red.) se vyučil koželuhem u staré 
koželužské rodiny Budischowských v Třebíči. Z této rodiny si také vzal 
manželku. „Po přestavbě zřídil v roce 1863 ve dvoře domu koželužskou 
dílnu. Zde začínal se třemi tovaryši a postupně vybudoval továrnu,“ 
vysvětluje historička Marie Ripperová z velkomeziříčského muzea, „pro 
výrobu počátkem 20. století postavil novou budovu továrny – tedy tu, 
která už je zbouraná.“

Budovu na náměstí přestavěl ve druhé polovině 19. století. Když do 
vedení fi rmy vzal svého syna Karla, fi rmu přejmenoval na Antonín 
Jelínek a syn. Karlovým synem Antonínem řada Jelínků končí. Tomu 
byla továrna v roce 1948 znárodněna a zařazena pod národní podnik 
DEKVA Třebíč, 1949 DEKVA Velké Meziříčí, 1950 Závody Antonína 
Zápotockého (ZAZ) Jaroměř a od roku 1961 Svit Gottwaldov. V novodobé 
historii to byla v roce 1991 GALA Prostějov, pak následovala redukce 
výroby a na závěr objekt patřil fi rmě GALLI. 

V současné době objekt vlastní soukromá rodinná fi rma, jejíž majitel 
pochází právě z Velkého Meziříčí, a tudíž má k tomuto městu vřelý vztah. 
V moderním centru tedy jeho zásluhou návštěvníci najdou jak obchody, 
restauraci, tak společenský sál či kanceláře a byty. 

Další podrobnosti najdete v již zmíněné tematické příloze. V ní – stejně 
jako v tomto článku – byly využity informace PhDr. Marie Ripperové 
ze zdejšího muzea.

Iva Horká 

Galerie Nový Svit zve veřejnost 
na den otevřených dveří

Sportovci by od města chtěli 
3,3 milionu korun.

Zatím je nejspíš nedostanou
Sportovní komise města Velké Meziříčí má nového předsedu. Radní 

do této funkce jmenovali ing. Stanislava Tvarůžka, jehož jméno je s vel-
komeziříčským sportem dlouhá léta spojeno zejména skrze házenou 
a tělovýchovnou jednotu Sokol. Místopředsedou této komise města se pak 
stal Libor Smejkal starší. Celé složení komise najdete na webu města.

Sportovci hned prostřednictvím nové sportovní komise požádali ve-
dení města o zachování dotace velkomeziříčským oddílům ve stejné výši 
jako vloni i pro rok 2011. To by znamenalo 3 miliony a 300 tisíc korun. 
V návrhu rozpočtu pro letošní rok je však částka pro sportovce o něco 
nižší, pouze 3 miliony korun. „I na pracovním semináři zastupitelstva 
zaznělo, že bychom se chtěli přidržet stejného modelu jako vloni, tedy že 
bychom sportovcům ty 3 miliony 300 tisíc korun rádi dali, protože jejich 
svízelnou fi nanční situaci chápeme,“ říká starosta Radovan Necid a do-
dává, že vedení města by proto chtělo vyčkat do poloviny roku 2011, jak 
se budou vyvíjet fi nance ve velkomeziříčském rozpočtu. „Podle aktuální 
situace bychom se pak chtěli rozhodnout a přidělit jim těch 300 tisíc korun 
dodatečně,“ doplňuje starosta s přesvědčením, že město na tom snad tak 
špatně nebude, aby tu částku pak ve své pokladně nenašlo. Samozřejmě 
to pak bude znovu záviset na rozhodnutí zastupitelů. „Ale já se budu za 
sportovce přimlouvat,“ slibuje ještě Radovan Necid, který dle svých slov 
chápe, jak je v současné době těžké sehnat nějaké peníze na sport, když 
mnohé fi rmy ze sponzoringu odešly kvůli vlastním problémům.

Martina Strnadová

Nájem v nebytových 
prostorách podraží 

o 1,5 procenta
Nájemné v nebytových prosto-

rách ve Velkém Meziříčí, jež jsou 
ve vlastnictví města, letos podraží 
o 1,5 procenta. Naposledy se zvy-
šovalo v roce 2008 na jaře a od 
té doby po dva roky zůstávalo ve 
stejné výši. 

„Přišla krize a nájemné se ne-
navyšovalo vůbec. Až teď jsme při-
stoupili k tomu, že zvedneme nájmy 
o infl aci,“ říká starosta Radovan 
Necid s tím, že krize zatím stejně 
nepovolila a podnikatelé, kteří 
mají od města nebytové prostory 
pronajaté, se potýkají s problémy 
i nadále. „Ale na druhou stranu 
ani město není tak bohaté, aby si 
mohlo dovolit nechat nájmy další 
rok stejné,“ dodává Necid. 

Nájmy v nebytových prostorách 
města se v jednotlivých objektech 
liší. Rozdíly jsou někde i značné, 
ale nelze je dost dobře narovnat. 
Je to dáno tím, že nájemní vztahy 
vznikaly v různé době, navíc ani 
technický stav všech pronajíma-
ných objektů není stejný, a tomu 
odpovídají i sazby. V minulých 
letech ještě před nástupem fi nanční 
krize město pravidelně upravovalo 
výši nájmu vždy k prvnímu dubnu 
podle infl ačního koefi cientu za loň-
ský rok. Po dvouleté pauze k tomu 
tedy dochází i letos.

Nebytové prostory ve vlastnictví 
města jsou například v objektech na 
Obecníku, na Ostrůvku, budovy zá-
kladní umělecké školy či základní 
školy a praktické školy, prodejna na-
proti kostelu nebo řeznictví na Soko-
lovské a další.   Martina Strnadová

Dnes
pravidelná 

poradna SOS 
(Sdružení obrany spotřebi-
telů) v budově MěÚ od 14 do 
16 hodin

Začínají ostatkové 
průvody a zábavy 

Více na straně 8

Masters cup 2011
V sobotu 26. 2. v 9.45 hodin 
startuje na Fajtově kopci závod 
ve slalomu.
Více na straně 9

Národní turnaj 
v boccie OZP cup

Od 26. do 27. 2. v tělocvičně 3. 
ZŠ Školní od 9 hodin.
Více na straně 10

Ples dobré vůle
sobota 26. 2. v KD Uhřínov 
od 20 hodin. Pořádá Asocia-
ce rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o. s., 
výtěžek z plesu půjde na akti-
vity asociace. 

Majda 
s Františkem 

na cestách
neděle 
27. 2. 
v 10 
hodin 
ve 
velkém 
sále 
Jupiter 
clubu
Více na straně 8

Seminář 
Vzdělávání 

s handicapem 
a výstava Řemeslo 

a umění lidí 
s handicapem

V úterý 1. 3. se uskuteční se-
minář pořádaný Občanským 
sdružením Slepíši a městem 
Velké Meziříčí v Jupiter clubu 
od 10 hodin. 
Od 1. 3. do 14. 3. bude otevře-
na vzdělávací výstava v před-
sálí kina Jupiter clubu.
Více na stranách 7 a 8

Zasedání 
městského 

zastupitelstva
V úterý 1. 3. v 15 
hodin v koncert-
ním sále Jupiter 
clubü
Program čtěte 
na straně 2 

Výstava cirkus
Vernisáž výstavy prací žáků 
ZUŠ VM proběhne v úterý 
1. 3. v 17 hodin ve výstavním 
sále městské knihovny.

Vzpomínkové od-
poledne k padesátému 
výročí úmrtí básníka 
a kněze Jakuba Dem-
la se konalo minulou 
neděli v jeho rodišti, 
v Tasově. Tam se au-
tor více než 135 titulů 
20. 8. 1878 narodil 
a je tam i pochován. 
Zemřel 10. 2. 1961 
v třebíčské nemocnici. 
Dožil se téměř 83 let. 

Obecní úřad Tasov 
ve spolupráci s tamní 
římskokatolickou far-
ností a Biskupským 
gymnáziem Třebíč 
připravil bohatý pro-
gram Pocta Jakubu 
Demlovi. Ten začí-
nal ve čtrnáct hodin 
a končil pozdě večer 
po dvacáté.  Nejprve se 
příznivci „prokletého 
básníka“, jak bývá De-
ml často nazýván, sešli 
na mši svaté v tamním 
kostele. Hlavním cele-
brantem byl biskup Pa-
vel Posád, který svoje 
kázání často proklá-
dal osobními dojmy 
a vzpomínkami na 
tasovského kněze. 

Poté se všichni vy-
dali ven, kde biskup 
položil kytici květů na 
básníkův momentálně 
zdevastovaný hrob, 
jenž se nachází v těsné 
blízkosti kostela. 

(Pokračování na 
straně 2.)

Vzpomněli na úmrtí kněze 
a básníka Jakuba Demla

Biskup Pavel Posád (vlevo) byl hlavním celebrantem mše svaté, která byla sloužena 
u příležitosti 50. výročí úmrtí Jakuba Demla. Báseň četla Petra Macková (uprostřed), 
vnučka Demlovy praneteře. A sám Jakub Deml na to všechno shlížel z obrazu napravo. 

Foto: Iva Horká

Zástupci policie státní i městské 
spolu s vedením města Velké Me-
ziříčí v rámci akční bezpečnostní 
skupiny vyjeli do Nového Města 
na Moravě a Žďáru nad Sázavou 
za výměnou zkušeností. Velkome-
ziříčští řeší již delší dobu nevyho-
vující služebnu obvodního oddělení 
Policie ČR v Zámecké ulici stejně 
jako potřebu větší spolupráce mezi 
městskou a státní policií. Obojí již 
v Novém Městě funguje v praxi. 

Velkomeziříčští se utvrdili v tom, 
že novou služebnu policisté obvod-
ního oddělení Policie ČR bezesporu 
potřebují, a nejen oni. „Umístění 
a stav služebny státní policie je 
ve Velkém Meziříčí dlouhodobě 
neřešený problém. Na stávajícím 
místě jsou policisté neviditelní 
a obtížně dostupní,“ konstatuje 
starosta Radovan Necid, „dobrali 
jsme se k tomu, že zdejší policisté 
ani občané nemají dobré podmínky 
proto, aby si vyřídili svoje záleži-
tosti.“ Přitom je zřejmé, že novou 
služebnu je vhodnější postavit na 
„zelené louce“. Tak lze vybudovat 
účelné zázemí splňující všechny 
náležitosti a nezbytné požadavky, 
jimiž jsou služební vstup pro poli-
cisty, zvláštní vstup 
pro veřejnost, záze-
mí dozorčího, vy-
šetřovny, spisovny, 
cely předběžného 
zadržení apod. Je 
zřejmé, že rekon-
strukce nějaké star-
ší budovy by byla 
možná, ale méně 
vhodná. Už minu-
lé vedení města se 
zabývalo hledáním 
vyhovujícího ob-
jektu či místa pro 
novou slu žebnu 
policie. „Vhodné 
místo společně budeme řešit dál,“ 
dodává starosta Necid. Na vedení 
policie pak je najít a zajistit zdroj 
financování. Například v novém 

Městě či Žďáru se před dvěma 
třemi lety podařilo zrekonstruovat 
objekty pro policisty za pomoci 
peněz z Evropské unie.

Chtějí zdokonalit 
kamerový systém
Ke zkvalitnění zabezpečení ve-

řejného pořádku ve městě by měl 
vést i návrh na společné využívání 
kamerového systému státními poli-
cisty i městskými strážníky a další 
užší organizační spolupráci obou 
bezpečnostních složek. V Novém 
Městě tento nápad již využívají. 
„Jsou propojeni optickým vláknem. 
I státní policisté se mohou dívat do 
kamer města. On-line to vidí jak 
městští, tak státní policisté,“ vy-
světluje Radovan Necid a dodává, 
že v této souvislosti je ve Velkém 
Meziříčí co zlepšovat. Nápady 
a plány za tím účelem mají i sa-
motní strážníci a policisté. Vedoucí 
městské policie Petr Dvořák navr-
huje vytvořit další monitorovací 
pracoviště městského kamerového 
dohlížecího systému na služebně 
zdejšího obvodního oddělení Po-
licie ČR s možností ovládat jed-
notlivé kamerové body a nahlížet 

a pořizovat záznam 
z kamer. Navíc by 
podle něj mohly 
být po městě i na 
příjezdech do něj 
rozmístěny tabule 
s informací o mo-
nitorování veřejné-
ho prostranství ve 
městě. Shoda mezi 
vedením města , 
policií a strážníky 
panuje i v potřebě 
rozšíř it městský 
kamerový dohlí-
žecí systém o dal-
ší body, přičemž 

vhodné by bylo i pořízení stacio-
nární kamery s optickým zoomem 
namísto otočné. Možností je celá řa-
da.    Text a foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 16. 2. 2011
1. Rada města jmenovala ing. Marii Doležalovou předsedkyní bytové 

komise při Městské správě bytů Velké Meziříčí.
2. Rada města schválila navýšení nájemného v nebytových prostorách 

ve správě Městské správy bytů Velké Meziříčí na období od 1. 4. 2011 
do 31. 3. 2012 o výši infl ace, tj. o 1,5 % s výjimkou nájemného pro 
organizace řízené městem Velké Meziříčí, které zůstane v původní 
výši z období 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011.

3. Rada města schválila souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby 
v městské hromadné autobusové dopravě ve Velkém Meziříčí za rok 
2010 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední 
desce Městského úřadu Velké Meziříčí.
Dále Rada města schválila souhrnnou zprávu o závazcích veřejné 
služby v meziměstské autobusové dopravě za rok 2010 a v souladu 
s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 
a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Velké Meziříčí.

4. Zastupitelstvo kraje Vysočina, stejně jako v uplynulých letech, i pro 
letošní rok schválilo Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro po-
skytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina – ZZKV 12/2010.
První projekt podávalo Město ve spolupráci s Ekologickým střediskem 
Ostrůvek, druhý ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou 
(Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi) a třetí projekt podávalo Město 
samostatně. Pomocí těchto projektů byly podpořeny neziskové organi-
zace působící ve městě, Město se zapojilo do národních kampaní (Dny 
zdraví, Evropský týden mobility a další) a z fi nančních prostředků 
těchto projektů byly vybudovány např. naučná stezka v Balinském 
údolí (2 etapy), webové stránky města, úpravy zahrady Ekologického 
centra na Ostrůvku.
V letošním roce došlo k transformaci tohoto dotačního titulu. Žadatel 
může předkládat pouze jeden projekt, dotace je max. 60 000 Kč a spo-
luúčast žadatele musí být 40 % (nejefektivnější žádosti jsou žádosti 
o objemu 100 000 Kč). Po diskuzi v komisi RM Zdravé město dne 9. 
2. 2011 a vzhledem ke snaze navázat na předkládané projekty v před-
cházejících letech, podpořit činnost některých organizací ve městě 
a takto zajistit účast města v celonárodních kampaních, vzešel návrh 
vypracovat jeden projekt, pomocí něhož budou podpořeny všechny 
aktivity podporované již v minulých letech, avšak s podstatně menšími 
fi nančními částkami.
Rada města po projednání schválila návrh předloženého projektového 
záměru.

5. Rada města projednala snížení nájemného pro HZS kraje Vysočina 
v budově hasičské zbrojnice Velké Meziříčí.

6. Rada města schválila zapojení trasferů, přijatých v lednu až únoru 
2011 do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Velkomeziříčští si vyměňovali 
zkušenosti s Novoměstskými. Všu-
de jsou hlavním tématem fi nance 
a jejich úspory. Radnice v Novém 
Městě na Moravě je přitom nucena 
tuto otázku řešit ještě razantněji 
než ta zdejší.

„Zjistili jsme, že novoměstská 
radnice musí šetřit ještě mnohem 
víc než my, protože po bývalém 
vedení zdědila přebujelou admi-
nistrativu s vyššími výdaji a se 
schodkem rozpočtu v řádu desítek 
milionů ročně,“ konstatuje velko-
meziříčský starosta Radovan Necid 
po setkání s novoměstským kolegou 
Michalem Šmardou a dodává, „še-
tří doslova na každém kroku což je 
pro vedení našeho města v mnohém 
inspirující.“

Novoměstští personálně zeštíhlu-
jí úřad a jednotlivé organizace 
města. „Ačkoliv se to mohlo zdát 
bolestivé, ukázalo se, že práci umí 
zvládnout i méně lidí v případě, že 
pro ni dostanou lepší podmínky. 
A to je cesta, kterou se můžeme 
vydat i ve Velkém Meziříčí,“ uva-
žuje R. Necid. V Novém Městě 
přistupují i k sestěhování jednot-
livých institucí, či ke slučování 
některých odborů městského úřadu 
– například stavebního se životním 

Úsporu fi nancí řeší Novoměstští 
stejně jako Velkomeziříčští

prostředím nebo školského se 
sociálním. Slibují si od toho nejen 
větší efektivitu řízení a lepší přístup 
k občanům, ale zejména úspory 
v provozních nákladech městských 
budov i v mzdových prostředcích. 
Dalším tématem v debatě obou sta-
rostů byla i bezpečnost či parkování 
ve městech, stejně jako to, co obě 
radnice čeká v investiční oblasti.

Velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid oceňuje také komfort, 
který svým občanům poskytuje 
novoměstská radnice. Ta je moderní 
budovou přestavěnou zhruba před 
deseti lety nákladem šedesáti až 
sedmdesáti milionů korun. „To jsou 
samozřejmě velké peníze. Takovou 
přestavbu my si tady ani nemůžeme 
dovolit, protože jsme v historické 
budově, ale nějaké drobné stavební 
úpravy a zpříjemnění pobytu tady 
si dovedu představit,“ hodnotí 
R. Necid. Ten chce v prvé řadě 
zlepšit komfort pro občany, pro 
návštěvníky radnice třeba úpravou 
vstupu do ní, a tím ji víc otevřít 
společnosti. Zvažuje i možnost 
přemístění informačního centra 
do vstupní haly radnice. To by pak 
sloužilo skoro jako recepce, aby se 
občané cítili na radnici příjemně.

Martina Strnadová

O přijímačky nanečisto byl zájem
Ve středu 16. února v odpoledních hodinách Gymnázium Velké Meziříčí 

přivítalo všechny zájemce o nezávazné absolvování přijímacích zkoušek 
do čtyřletého a osmiletého studia. Žáci pátých ročníků si nejdříve vy-
zkoušeli test všeobecných studijních předpokladů, poté následoval diktát 
a rozbor z českého jazyka a nakonec se popasovali s úkoly z matematiky. 
Žáci z devátých, ale i četní zájemci z osmých tříd si nejprve vyzkoušeli 
část věnovanou českému jazyku, skládající se z diktátu a rozboru, a poté 
se věnovali příkladům z matematiky. Vše se odehrávalo v reálných ča-
sových limitech a žáci se poté hned dozvěděli výsledky všech testů, byli 
informováni o tom, jaké typy úkolů se pro přijímací zkoušky vybírají, 
v čem bývají problémy, a dostali spoustu rad a doporučení, včetně vzo-
rového řešení a bodování úkolů.

Žáci i rodiče si také mohli prohlédnout školu, pohovořit s vedením 
školy o všem, co je zajímalo, a také se současnými studenty gymnázia, 

kteří dělali průvodce po budově 
a byli připraveni poradit a pomoci, 
popřípadě se podělit o vlastní zku-
šenosti se studiem.

Akce se setkala s pozitivním 
ohlasem ze strany dětí i jejich ro-
dičů a my hlavně doufáme, že při-
spěla k tomu, aby případní zájemci 
o „přijímačky naostro“ získali nové 
zkušenosti a poznatky, zbavili se 
zbytečné trémy a zjistili, že je pro 
ně připraveno přátelské a vstřícné 
prostředí. Připomeňme, že uzávěr-
ka příjmu přihlášek do víceletého 
i čtyřletého gymnázia je 15. března 
a přihlášky je třeba doručit do kan-
celáře gymnázia.                 -gvm-

Pozvánka na

jednání Zastupitelstva
města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 1. března 2011 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu Velké Meziříčí

 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
   1. Kontrola plnění usnesení
   2. Prodej pozemku parc. č. 803/2 o výměře 350 m2 v k. ú. Lhotky
   3. Prodej pozemku parc. č. st. 102 o výměře 15 m2 v k. ú. Hrbov
   4. Prodej dílu „a“ o výměře 29 m2 z pozemku parc. č. 3627/2 v Hliništích, k. ú. Velké Meziříčí
   5. Prodej části o výměře 67 m2 z pozemku parc.č. 2065/3 v k. ú. Olší nad Oslavou
   6. Prodej pozemku parc. č. 2870/65 o výměře 24 m2 na ul. Bezručova, k. ú. Velké Meziříčí
   7. Prodej části o výměře asi 40 m2 z pozemku parc. č. 1324/1 na ul. Vrchovecká, k.ú. Velké Meziříčí
   8. Prodej stavebního pozemku parc.č. 3627/20 o výměře 1.090 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí
   9. Prodej části o výměře asi 30 m2 z pozemku parc. č. 2065/3 v k. ú. Olší nad Oslavou
  10. Prodej části o výměře asi 39 m2 z pozemku parc. č. 50/2 v k. ú. Dolní Radslavice
  11. Směna pozemku města parc. č. 5999/222 o výměře 11 m2 za pozemek parc. č. 5999/221 o výměře
   6 m2 v Čechových sadech, k. ú. Velké Meziříčí
  12. Odkoupení pozemků parc.č. 5881/6 o výměře 230 m2, 5881/7 o výměře 171 m2 a 5881/8 o výměře
   267 m2 na Fajtově kopci, k. ú. Velké Meziříčí
  13. Odkoupení spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 4065/1 o výměře 3.498 m2 a parc. č. 4067/6
   o výměře 20.388 m2 v lokalitě Rakůvky, k. ú. Velké Meziříčí
  14. Odkoupení pozemků parc. č. 1405/2 o výměře 125 m2 a parc. č. 2065/9 o výměře 24 m2 v k. ú.
   Olší nad Oslavou
  15. Odkoupení pozemků parc. č. 5675/3 o výměře 62 m2, 5675/4 o výměře 45 m2, 5675/5 o výměře
   110 m2 a 5675/6 o výměře 144 m2 na ul. Moráňská, k. ú. Velké Meziříčí
  16. Přijetí daru pozemku parc.č. 882/7 o výměře 89 m2 v k. ú. Mostiště
  17. Darování pozemků parc. č. 5999/158 o výměře 207 m2, 5999/167 o výměře 92 m2 a 5999/171
   o výměře 5 m2 v Čechových sadech, k. ú. Velké Meziříčí
  18. Budoucí darovací smlouva mezi městem a krajem Vysočina – Domov důchodců (budova
   a pozemky související)
  19. Jmenování předsedů výborů Zastupitelstva města na volební období 2010–2014
  20. Doplnění fi nančního výboru o nového člena na volební období 2010–2014
  21. Jednací řád výborů Zastupitelstva města na volební období 2010–2014
  22. Plán práce kontrolního výboru na volební období 2010–2014
  23. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2011
  24. Místní části – rozbor rozpočtu 2010, rozpočet 2011
  25. Rozpočtová opatření – rozdělení fi nančních prostředků na investice, výdaje místních částí
  26. Přidělení přislíbené státní fi nanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2011
  27. Usnesení ZM k zamýšlenému slučování středních škol ve Velkém Meziříčí
 III. Diskuze, interpelace
 IV. Závěr                                                                         Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí
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Ukradl peněženku
Neznámý pachatel 17. 2., v době 

od 13.52 do 13.55 hodin ve Velkém 
Meziříčí v restauraci na Náměstí 
odcizil z volně odložené bundy 
peněženku s osobními doklady, 
platebními kartami i fi nanční hoto-
vostí. Škoda je 6.000 korun.

Vloupal se do fi rmy
Neznámý pachatel se od 17. do 

18. 2. vloupal do firmy na Kar-
lově ve Velkém Meziříčí. Uvnitř 
prohledal kanceláře a odcizil mě-
řicí přístroj a fotoaparát. Poško-
zené fi rmě vznikla škoda ve výši 
670.000 korun.

Náledí a dopravní nehody
Dne 16. 2. v 7 hodin havarovala 

řidička se Škodou Fabia ve Velkém 
Meziříčí. Na křižovatce u fi rmy se 
lekla délky nákladního automobilu, 
který vyjížděl z vedlejší komunika-
ce z areálu. Začala brzdit, dostala 
smyk a přejela s vozidlem do proti-
směru, kde narazila pravou přední 
částí vozidla do svislé dopravní 
značky. Ke střetu s nákladním au-
tomobilem nedošlo. Zraněn rovněž 
nikdo nebyl. Škoda je 8.000 korun.

Vybráno z archivu PČR

(Pokračování ze strany 1.) Vanda-
lové z něho před nedávnem odcizili 
měděný náhrobek, a tak nyní obec 
řeší, jak ho opravit a jaký materiál 
použít, aby zloděje nelákal. V této 
věci probíhá jednání s orgány 
památkové péče. Výtěžek sbírky 
z nedělní mše svaté bude věnován 
na jeho opravu.

Jak v kostele, tak u hrobu za-
zpíval pěvecký sbor třebíčských 
gymnazistů. 

Po chladném chrámu i venkov-
ním stání u hrobu pak přítomní 
přivítali teplo kaple svatého Micha-
la pod kostelem, kde byla výstava 
fotografi í a vzácných dokumentů 
z básníkova života. Šlo například 
o fotku Jakuba Demla s tehdejším 
prezidentem Tomášem G. Masa-
rykem. Oba muži se setkali v roce 
1928 ve Velkém Meziř íčí. Na 
dalším snímku je spolu s Demlem 
a prezidentem také přítel Otokar 
Březina. 

Poté následovala prohlídka 
Literárního památníku Vysoči-
ny a ukázka prací občanského 
sdružení Slepíši, které byly k vidě-
ní ve staré škole. Kdo chtěl, mohl 
se ještě navíc podívat na zahradu 
při vile Jakuba Demla v Tasově-
Bosně.

Potom už se další program od-
víjel v tamní sokolovně. Kulturní 
pásmo zahájilo hudebně-dramatic-
ké představení profesorů brněnské 
konzervatoře na námět Moji přátelé. 

Vzpomněli na úmrtí 
kněze Jakuba Demla

Děti v něm ztvárnily jednotlivé 
květiny, o kterých Jakub Deml 
s neobyčejnou láskou psal. Stej-
ně jako o ptáčcích v zahradě či 
v přírodě. „On byl v tomto duchu 
vychován, lásku k přírodě měli v ro-
dině. A takto prastrýc přistupoval 
i k nám dětem. Byl nesmírně laskavý 
a štědrý,“ sdělila našemu týdeníku 
Demlova praneteř Marta Milotová. 
Její vnučka Petra Macková pak 
přečetla dva dosud nepublikované 
soukromé dopisy Jakuba Demla. 
Po této části pořadatelé zařadili pře-
stávku s chutným pohoštěním pro 
všechny přítomné. To jistě ocenili 
zejména ti, kteří trávili v Tasově 
celé odpoledne i večer.

Pak už se pořad chýlil pomalu 
ke konci. Dramatické zpracování 
Cesty na Svatou horu poté přednesli 
posluchači JAMU Brno a do čtení 
dopisů Jakuba Demla příteli Josefu 
Ševčíkovi do Babic s patřičným 
rozborem se na závěr večera pus-
tili studenti Filozofické fakulty 
UK Praha.

Z celého vzpomínkového pořadu, 
který poctila vysoká účast lidí, 
vznikne DVD fi lm. „Bude si ho 
moci zakoupit i široká veřejnost. 
Přesný termín vydání ale zatím sta-
noven není,“ upřesnil starosta Pavel 
Pavlíček. Ten případným zájemcům 
doporučuje sledovat webové strán-
ky obce, kde oznámení o prodeji 
DVD bude vyvěšeno.

Iva Horká

Výstava, která byla k vidění v kapli pod tasovským kostelem, skýtala 
nespočet vzácných originálů a fotografi í.                       Foto: Iva Horká

Kytici na básníkův hrob položil biskup spolu s ostatními přítomnými. 
Foto: Iva Horká

V pásmu na námět sbírky Moji přátelé představovaly děti jednotlivé kvě-
tiny, o nichž Deml píše.                                                     Foto: Iva Horká
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Otevřený dopis studentům
Vážení studenti, jsem ráda, že se zamýšlíte nad návrhem opatření, který 

se týká poklesu žáků ve středních školách v příštích minimálně 15 letech. 
Protože už dnes víme, kolik se každý rok narodilo v našem kraji dětí, a tedy 
jaký počet jich přibližně přijde do středních škol až do roku 2025. Nechci po 
vás znalost situace ve středních školách v celém kraji, stačí, když se zamyslíte 
nad situací v mikroregionu, ve kterém žijete a který znáte nejlépe. Napovím 
vám, že škola dostává peníze na přímé náklady, tj. na platy zaměstnanců od 
státu a na provozní náklady od svého zřizovatele. Střední školy ve Velkém 
Meziříčí zřizuje kraj Vysočina a ten hradí provoz, investice i opravy majetku. 
Obdobné to je se školami základními. Zřizované jsou obcemi a městy, na platy 
zaměstnanců dostávají státní peníze prostřednictvím krajů. Všechny školy 
mají jedno společné – množství peněz na platy zaměstnanců, ať pedagogů či 
nepedagogů, je přímo úměrné počtu žáků školy. A v tom je hlavní problém, 
jak při nižším počtu žáků mít na platy všech zaměstnanců, jak odučit hodi-
ny aprobovaně, tj. odborníky, a udržet kvalitu vzdělávání na všech typech 
škol. Víceletá gymnázia jsou určena pro výjimečně nadané děti a opětovně 
vznikala v době, kdy v našem kraji každoročně přicházelo cca 9000 žáků do 
středních škol. V současnosti absolvuje základní školu přibližně polovina, 
ale počet míst na víceletých gymnáziích se nezměnil. V menších městech 
se počet přihlášených a počet přijatých do víceletého gymnázia příliš neliší. 
Přitom o čtyřleté studium je zájem větší. Pokud by se v těchto gymnáziích 
změnil systém z víceletých na čtyřleté obory, tak by počet maturantů zůstal 
zachován a daleko větší šanci na přijetí by měly i děti z venkovských škol, 
které kvůli dojíždění se do víceletého oboru nehlásí. Základní školy nabízí 
kvalitní vzdělávání, jak o tom svědčily i příspěvky uveřejněné současně 
s vaším otevřeným dopisem. Kromě toho v jejich prospěch mluví i výsledkové 
listiny olympiád z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu, jazyků atd., které 
jsou určeny jak pro základní školy, tak i pro nižší ročníky gymnázií. V našem 
kraji nepočítáme a ani jsme nenavrhovali zrušení víceletých gymnázií, ale 
pouze dáváme na zvážení, zda při poklesu počtu vycházejících žáků ze ZŠ 
úměrně tomu nesnížit i počet nižších tříd gymnázia se současným zvýšením 
čtyřletého. A propo, v historii víceletých gymnázií jste zapomněli na roky 
1968-1970. Dále mě překvapila vaše domněnka, že spojením různorodých 
škol se zhoršila kvalita výuky. Co vás k tomuto závěru dovedlo? Proč by 
se měla zhoršit kvalita, když ve školách budou učit ti stejní pedagogové ve 
stejných učebnách. Ba naopak by se z ušetřených peněz mohly tyto učebny 
modernizovat. Návrh opatření je určen k zamyšlení nad stavem středního 
školství v kraji a v daném mikroregionu a k hledání cesty pro jeho co nejlepší 
fungování. Má za cíl udržet nejen gymnaziální obory ve vysoké kvalitě, ale 
i s jejich pomocí umožnit i nabídku méně obsazovaných oborů jako např. ve 
Velkém Meziříčí elektrikář, obráběč kovů, strojní mechanik atd., o jejichž 
absolventy mají velký zájem místní fi rmy. Jaké bude výsledné rozhodnutí 
krajského zastupitelstva, bude hodně záležet i na zájmu představitelů škol, 
fi rem, města, zda chtějí podpořit pouze gymnázium nebo mají i zájem o za-
chování dalších studijních a učebních oborů ve Velkém Meziříčí. Je to ve 
vašich rukách. S pozdravem

RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast školství kraje Vysočina

Za jeden z dalších ukvapených, 
kampaňovitě realizovaných a nedo-
statečně promyšlených kroků sou-
časného vedení ministerstva školství 
považujeme slučování středních škol, 
jímž byli pověřeni krajští hejtmani. 
Argumenty pro případné slučování 
středních škol bývají v rozvinutých 
zemích obvykle dva – peníze a de-
mokracie. Ten první argument lze 
zdánlivě dobře uplatnit i u nás. Je 
zřejmé, že s přebytkem míst na chvat-
ně vytvářených středních odborných 
školách všeho druhu, které vznikaly 
zejména v první polovině 90. let, 
je třeba něco dělat. Sloučení škol 
může přinést nějakou úsporu v počtu 
učitelů, ve využití budov, školního 
vybavení. Nejde však o krátkodeché, 
prvoplánové počítání? Nemělo by 
spíše být nahrazeno solidní ekono-
mickou analýzou, která zohlední další 
významné aspekty věci, mimo jiné 
i náklady budoucí? Máme na mysli 
např. chybějící kapacity při výkyvech 
počtu žáků (za pár let by měly přijít 
do středních škol silnější populační 
ročníky), ztrátu potenciálních kapa-
cit pro celoživotní vzdělávání (stále 
zřetelněji úkol vztahovaný i na střední 
školy), které bude třeba kompenzovat 
investicemi jinam. Argument demo-
kracie, resp. přirozenější a zejména 
otevřenější cesty ke vzdělání, je 
platný tam, kde sloučené školy nabí-
zejí žákům dobré možnosti vybírat 
si z nabídky různých částí školského 
celku zajímavé předměty, ba dokonce 
víceméně bez problémů přestupovat 
mezi jednotlivými vzdělávacími 
drahami (původně typy škol, jejich 
programy) až do poměrně pokročilého 
stádia (věku, stupně školy). To ale 
jednoznačně předpokládá důslednou 
vnitřní diferenciaci sjednocené školy. 
O něčem podobném v českých pod-
mínkách zatím nemůže být řeč. Více 
jak stoletá tradice vnější diferenciace 
dospěla daleko, pro většinu dětí je roz-
hodnutí v 15 letech (pro některé gym-
nazisty i dříve) téměř fatální, přestupy 

Ke kampani slučování 
středních škol

mezi středními školami jsou možné 
velmi omezeně a prakticky jen jedním 
směrem – ke studiu méně náročnému. 
Tendence k všeobecnému slučování 
stojí na vratkých základech. Je známé, 
že integrace různých organizací bývá 
velmi bolestným procesem, ve kterém 
se nezřídka rozřeďuje to hodnotné, 
a ztrácejí téměř všichni. Obáváme se 
spíše možných negativních důsledků 
tohoto střetu kultur různých proudů 
vzdělávání – převládnutí tendence 
k menší náročnosti, ke kompro-
misům, jež de facto neuspokojí 
nikoho, ke zjednodušujícím řešením 
upřednostňujícím schůdnost před 
kvalitou. Kde je záruka, že nedojde 
k oslabení dosud silné linie v rámci 
středních škol, k vytvoření beztva-
rých kolosů zápolících s problémy 
identity? Jakou kvalitu zde budeme 
příště nacházet a zdůrazňovat? Za 
zásadní také považujeme regionální, 
místní citlivost. Zatímco ve velkých 
městech s koncentrovanou nabídkou 
ještě nemusí mít případné oslabení 
některé z tradičních středních škol 
fatální důsledky, v menších městech 
může znamenat doslova katastrofu – 
ztrátu po mnoho desetiletí budované 
tradice a rovnováhy. To je zřejmě 
nejčastěji hrozba v případě gymnázií. 
Střední školství potřebuje jasnou vizi 
a koncepci, bez nich je optimalizace 
vždy značným rizikem, které do 
budoucna zakládá potřebu znovu za-
sahovat. Navrhujeme důkladně zvážit 
každý slučovací krok. Dosavadní dílčí 
zkušenosti ukazují, že uvážlivé slučo-
vání má určitý potenciál v odborném 
vzdělávání, pokusy spojovat odborné 
a všeobecné proudy školství však 
obsahují v našem prostředí mnoho 
neznámého a nejistého. Reformy by 
měly být promyšlenými kroky, ne 
politickými agitkami.

Prof. PhDr. Josef Krob, CSc., 
děkan FF MU

a prof. PhDr. Milan Pol, CSc., pro-
děkan FF MU – partneři Evropského 
festivalu fi lozofi e ve Velkém Meziříčí

Na skok do Městské knihovny 
Velké Meziříčí

Život nám skýtá pramálo jistot. A ani s nimi nemůžeme sebejistě počítat. 
Přesto mohu dnes s jistotou tvrdit, že i letos u nás můžete přinatrefi t na 
aktivity vám jistojistě známé akce BŘEZEN – MĚSÍC. No, zde mlhavě 
vzpomeňte na doby dávno odplynulé a přiřaďte slůvko KNIHY. Ještě před 
pár lety by sousloví doplnil výraz INTERNETU a teď se na jeho místě 
uvelebuje celý šik ČTENÁŘŮ. Ovšem tak či tak, zůstává právě březen 
měsícem KNIHOVEN. Co pro vás připravila ta velkomeziříčská?

Především kdykoliv v běžné provozní době od 1. 3. do 31. 3. burzu, 
dárkovou registraci, anketu Magnesia Litera a výstavu Cirkus. To jsem 
vzala až moc zkrátka, že? Tedy znovu a lépe.

BURZA je naše každoroční jistina v tomto období. V půjčovně pro 
dospělé, půjčovně pro děti i čítárně najdou jak velcí, tak malí stále ještě 
zajímavé knihy a časopisy. No kde jinde koupíte čtení za korunu?

DÁRKOVÁ REGISTRACE si vynucuje sugestivní otázku: Nevěnu-
jete průkazku do knihovny?

Recept na to, jak potěšit potomka, kamaráda, partnera či rodiče je 
velmi jednoduchý. Vyplníte za ně přihlášku. Zaplatíte obvyklý registrační 
poplatek: 70 Kč za děti do 15 let, studenty a důchodce, 100 Kč za dospělé. 
Počkáte chviličku na zhotovení čtenářského průkazu. Obdržíte navíc pro 
nového čtenáře dárkový balíček.

ANKETA MAGNESIA LITERA slaví letos 10. výročí. Proto opět 
přijďte dát hlas nejlepší české beletrii roku 2010! Která próza, poezie či 
kniha pro děti vloni vydaná byla ta nejbáječnější? Hlasování v Ceně čte-
nářů není nijak složité. Připomenete si pouze autora a název díla. Vhodíte 
vyplněný korespondenční lístek do boxu v půjčovně pro dospělé nebo 
zadáte totéž do webového formuláře v internetové studovně. Ponecháte 
odeslání na nás a výhru knižního poukazu na vrtkavé Štěstěně. Vítězná 
kniha bude vyhlášena 10. dubna 2011 v přímém přenosu České televize.

VÝSTAVA CIRKUS jest tradice do třetice. Opět nás překvapí práce 
žáků Základní umělecké školy Velké Meziříčí. Znalci vědí, že o neobvyklé 
nápady malých výtvarníků nebývá nouze. Jde o první z pěti aktivit, které 
chystáme na každý z březnových úterků. Tedy v úterý 1. 3. v 17.00 již 
proběhla cirkusová vernisáž!

BESEDA KAREL IV. aneb Strasti a slasti Otce vlasti zpestří úterý 
8. 3. od 17.00 všem dospělým hostům, kteří se nechají vtáhnout lektor-
kou Ivanou Vaňkovou do hodiny dějepisu. Snad mohu přislíbit, že půjde 
o dějepravu na hony vzdálenou té školní. Nahlédneme totiž výhradně 
do panovníkova soukromí. Prožil pohodové dětství? Hádal se s rodiči? 
Byl fešák? Uměl se vyšňořit? Co osobní hygiena? Miloval ženy? Měl 
erotické sny? Našel by se levoboček? Kolik přežil atentátů? Kterak 
ho léčili? Jak umřel? Zavítejte bez obav. Na zkoušení ani známkování 
rozhodně nedojde!

SETKÁNÍ S KNIHOMOLEM ROKU proběhne během úterý 15. 3. 
Oceníme poprvé (s řadou dalších knihoven) našeho nejlepšího čtenáře! 
Kritéria výběru budou nekompromisně přísná, zato přijetí prvních členů 
Klubu skalních příznivců četby laskavé a vlídné. Nebude chybět prohlídka 
budovy ani přátelské posezení.

PROMÍTÁNÍ POHÁDKY NA ZDI by si měli zapsat do kalendáře 
k úterku 22. 3. v 17.30 babičky, dědové, tety i strejdové, mamky a tátové 
toužící vylovit z paměti dávno zasunuté zážitky. Schválně: Pamatujete na 
primitivní dětský diaprojektor? Četli jste komentáře ke statickým okén-
kům při baterce? Přijďte zavzpomínat sami nebo s drobotinou! Vezměte 
si bačkůrky a nalaďte se hodně, hodně retro! Uvelebíme se, uvaříme čaj, 
nakrojíme bábovku a vložíme první fi lm. Čeká nás Červená Karkulka, 
Neposlušný Budulínek, Čert a Káča, Koblížek na cestách, Perníková 
chaloupka, O pejskovi a kočičce…

PODVEČER S JIŘINOU ŠIKLOVOU pořádáme poslední úterý 
29. 3. v 17.30 společně s Českobratrskou církví evangelickou. Přijdete-li 
do knihovny, čeká vás kraťoulinká přednáška, pestrobarevná beseda, 
autogramiáda, prodej knih. S přední socioložkou a publicistkou bude 
řeč nejen o čtenářství. O čem bude tato nesmírně zajímavá dáma hovořit 
je dost na vás! Chcete znát její názor na vliv knihoven, nebo věznění za 
pašování literatury? Zajímá vás Charta 77? Konto Bariéry? Radarová 
základna? Ocenění Žena Evropy? Medaile za zásluhy? Nebo něco úplně 
jiného?

Život nám skýtá pramálo jistot. A ani s nimi nemůžeme sebejistě počítat. 
Přesto mohu dnes s jistotou tvrdit, že BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
jsme chystali s přáním, aby si každý našel důvod k cestě do městské 
knihovny. Dozajista na vás čekáme na stále stejné adrese: Poštovní 22.

Ivana Vaňková

Divadelní hra Poslední ze žha-
vých milenců patří mezi nejúspěš-
nější hry známého amerického 
autora Neila Simona. Řadu sezon 
se těšila velké divácké přízni na 
Brodwayi, poté dorazila i k nám. 
Ve Velkém Meziříčí ji Jupiter club 
připravil v rámci jarní sezony na 
pátek 18. 2.

Dvojice skvělých herců – Si-
mony Stašové a Petra Nárožného 
– přilákala do hlavního sálu velké 
množství příznivců. A patrně nejen 
kvůli nim přišli, hra je totiž známa 
svým skvělým námětem a přímo 
dokonalá díky mistrným dialogům. 
„Vy jste tak chladná,“ říká nelicho-
tivě svůdník jedné z žen, se kterou 
chce strávit noc. A ta mu vtipně 
odpovídá: „Jo, jsem chladná, že 
když se vyslíkám, musím si nasadit 
rukavice!“

Děj se točí kolem staršího ma-
jitele rybí restaurace Barneyho 
Tringolda, který se po osmatři-
cetiletém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Jak mu 
utíkaly roky, stále více se zaobíral 
myšlenkou, zdali si vůbec něco 

v životě na poli lásky užil. A zjis-
til, že by chtěl ještě poznat, jaké 
to je s cizí ženou v posteli. Tak si 
do bytu svojí stařičké maminky 
postupně zve tři různé typy žen. 
Ty si v trojroli – Elaine Navaziová, 
Bobbi Michelová a Jeanette Fis-
cherová – skvěle zahrála Simona 
Stašová. Od první potencionální 
milenky, která byla na Barneyho 
vkus příliš odvážná (a on zase 
ostýchavý), přes ztřeštěnou až po 
tu nejméně temperamentní. U té 
mu už odvaha sice nechyběla, ale 
nakonec stejně nezrealizoval to, po 
čem toužil – ani s jednou z těch žen 
se cizoložství nedopustil. Spořáda-
ně se zase vrátil k manželce.

Odvěkou mužskou touhu po 
milostných dobrodružstvích autor 
uchopil právě v této komedii, při 
níž se baví diváci bez rozdílu věku. 
A navíc, mnohým může i ledacos 
napovědět: Je životní poznání 
onoho majitele restaurace pro starší 
pány varováním nebo naopak po-
vzbuzením pro nové „výpravy“ do 
náručí svých protějšků?

Iva Horká

Ne všichni milenci jsou žhaví

Petr Nárožný a Simona Stašová přijeli do našeho města s divadelní hrou 
Poslední ze žhavých milenců.                                           Foto: Iva Horká

Svůj akordeonový recitál představil ve Velkém Meziříčí Václav Mlej-
nek z Prahy. Předvedl se v koncertním sále Jupiter clubu patnáctého 
února večer. Ojedinělé vystoupení skromně působícího muzikanta mělo 
několik zvláštností. Za prvé se hned tak nevidí a neslyší takový nástroj, 
jakým mimo jiné také učitel základní umělecké školy disponuje. Černá 
chromatika italské výroby PIGINI zněla místy skoro jako varhany. 
Rovněž pak knofl íkovou harmoniku na koncertních pódiích také člověk 
nepotkává každý den. Mladý muzikant ale pochází z hudebně založené 
rodiny s tradicí hry na knofl íkový akordeon již v několika generacích, 
takže to vysvětluje mnohé. Obdivuhodné bylo ale i to, že Mlejnek zahrál 
všechny skladby zpaměti. A že to nebyly jenom ledasjaké lehké kousky, si 
mohl udělat úsudek každý sám. V jeho podání zazněla díla Viatcheslava 
Semyonovova (Kalina Krasnaja), Johanna Sebastiana Bacha, Vladimira 
Zolotarievova či nadmíru sugestivní skladba o pěti větách od Vladimira 
Vlasovova Gulag-Stalin’s Prison in Sibiria a další.

Jedenatřicetiletý Václav Mlejnek studoval hru na akordeon na Pražské 
konzervatoři, poté si vzdělání v oboru rozšířil na Pedagogické fakultě 
Západočeské univerzity. Kromě toho navštěvoval kurzy ruského akor-
deonového virtuosa Alexandra Dmitrijeva či postgraduální studium na 
Dánské královské akademii a spoustu dalších. Je vítězem několika do-
mácích i zahraničních soutěží, například v roce 2000 získal první cenu 
na mezinárodní akordeonové soutěži v Londýně.

Od roku 1997 se věnuje rovněž pedagogické činnosti a zasedá v poro-
tách akordeonových soutěží. V základní umělecké škole vyučuje kromě 
hry na akordeon také elektronické klávesy.

Iva Horká

Mlejnek předvedl svůj knofl íkový akordeon 
v plné parádě

Václav Mlejnek na akordeonovém recitále v Jupiter clubu. 
Foto: Iva Horká
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

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

1+2+3+4+5+6+7+8+…
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši 

provedlo sčítání lidu: To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii 
místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do 
svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru 
do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu 
a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou 
ženou, která byla v požehnaném stavu. (z evangelia podle sv. Lukáše)

Tato slova slyšíme každý rok o Vánocích. Informace o sčítání lidu 
i o tom, že Josef s Marií se vydali do Betléma, pomohla mnoha lidem 
uvěřit v Ježíše z Nazaretu, neboť Mesiáš měl být z Davidova rodu, a ten 
měl svůj původ v Betlémě. Tato informace usnadnila také práci teologům, 
kteří mohli na základě Nového zákona dokázat, že Ježíš, aspoň právně, 
je Syn Davidův.

I nás za několik dnů čeká sčítání lidu. Podobně jak ve všech zemích 
EU. Nemusíme nikam cestovat. Sčítací komisaři přijdou k nám. A přesto 
je možné slyšet mnoho odpůrců: Proč? – škoda času a peněz; Co když 
to někdo zneužije?; Co moje soukromí? Ta poslední námitka je zvlášť 
ožehavá, když jde o přiznaní národností a náboženství, i když uvedení 
těchto údajů není povinné.

Zůstaňme u náboženských dat. Z hlediska lidské svobody a lidských 
práv mně nikdo nesmí nutit k vyznávání nějakého náboženství nebo 
prohlašování čemu nebo komu věřím. Ale z hlediska katolické církve 
moje náboženství není mou soukromou záležitostí, neboť nevěřím já sám, 
ale věřím ve společenství. Dokonce v některých katolických symbolech 
(vyznáních) víry neříkám věřím ale věříme. Povinností katolíka je přiznat 
se ke své církvi, i přesto, že s ní někdy nesouhlasím. Mohli bychom tady 
jmenovat stovky příkladů z dějin církve o lidech, kteří nejenom že se hrdě 
hlásili ke křesťanství, ale umírali jako mučedníci za své společenství. 
A dalším důvodem, proč vyjádřit své náboženství nebo víru, jsou potře-
by pro sociologii náboženství, která zkoumá různá náboženství a jejich 
vývoj.                                                                        P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 23. 2. do 27. 2. 2011
Středa 23. 2. památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
 7.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 24. 2.
7.00 mše sv. na volný úmysl o. M. P.
18.00 mše sv. za Františka Marka, jeho rodiče 
 a sourozence a za rodiče Famfrlovy a sourozence o. L. Sz.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 25. 2.
 8.00 mše sv. za rodiče Lázničkovy, Ficovy, Havlátovy, 
 Šebkovy a duše v očistci o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodinu Zahálkovu, Hartmanovu, 
 Vaňkovu a ostatní přízeň o. L. Sz.
Sobota 26. 2. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
18.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 27. 2. – 8. neděle v mezidobí – sbírka Haléř sv. Petra
 7.30 mše sv. za rodinu Střechovu, Kravalovu, rodiče
 Havlíčkovy, Ludvíka Střechu a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodiče Kadlíkovy a bratry 
 a rodiče Tomanovy o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za zemřelé rodiče 
 Pazderovy, syna Bohumila a za Boží ochranu 
 pro živou rodinu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za P. Josefa Bradáče, rodiče, 
 sourozence, Marii Bělohradovou a za duše 
 v očistci o. L. Sz.

Farní oznámení
V tomto týdnu není náboženství, příprava na 1. svaté 
příjímání na faře a teologická hodina. V pátek od 14 do 
16.30 hodin bude adorace nejsvětější svátosti a od 14 do 
15.30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu v 19.30 hodin bude 2. příprava na manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Ná-
sledující sbírka bude věnovaná na Haléř sv. Petra.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 25. 2.
17.30 Horní Bory adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za Jana Karáska, syna a zemřelé z rodiny
 Kunovy, Karáskovy, Dostálovy a Krejčovy o. M. P.
Neděle 27. 2. – 8. neděle v mezidobí – sbírka Haléř sv. Petra
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Požárovy, jejich syna 
 Františka a rodiče Markovy o. M. P.

Českobratrská církev evangelická
27. 2.: 9 hodin – bohoslužby, 14 hodin – biblická hodina (Jabloňov)
1. 3.: 17 hodin – biblická hodina 
(Tasov)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není 
uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). 
Více: www.velke-mezirici.evang-
net.cz                                     -PJ-

Speciálně pedagogické centrum 
(SPC) při Základní škole a Střední 
škole Březejc, Sviny 13,
Dům zdraví s. r. o., Poříčí 11, 594 01 
Velké Meziříčí
Tel.: 566 520 168, e-mail: spcvm@
seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz

Logopedická péče 
ve školství

Speciálně pedagogické centrum 
při ZŠ a SŠ Březejc (se sídlem ve 
Velkém Meziříčí) se od minulého 
školního roku zaměřuje také na péči 
o děti s narušenou komunikační 
schopností, vadami řeči.

V současné době se stále více 
upozorňuje na zhoršování řeči 
u dětí. Celkově se navyšuje po-
čet dětí s nesprávnou či vadnou 
artikulací, ale také se zhoršuje 
jejich úroveň vyjadřování. Děti 
mají slabší slovní zásobu, činí jim 
problémy vyjadřovat se v delších 
větách, zapamatovat si text atd. 
Hlavními příčinami je nedostatek 
podnětů k přímé komunikaci. Na 
vzniku narušené komunikační 
schopnosti se podílí řada fakto-
rů. Odborníci nejčastěji zmiňují 
změnu životního stylu, rozpad 
multigeneračních rodin, způsob 
komunikace v dvougeneračních 
rodinách, dopady informační spo-
lečnosti na psychiku člověka, stav 
životního prostředí, vliv materiál-
ního blahobytu v určitém prostře-
dí, a to v kontextu s působením 
emocionálního a sociálního stresu 
a další. Problémem je velmi časté 
sledování televize, DVD, poslech 
CD, vysedávání u počítače, což na-
hrazuje komunikaci dítěte se svými 
nejbližšími a okolím. Dítě tak sice 
má osvojenou pasivní slovní zásobu 
(tzn. rozumí pokynům, mluvené 
řeči…), ale aktivní využití se tímto 
nepodporuje. Také se značně zvyšu-
je hladina hluku v našem okolí, a to 
i v domácnostech, kde, aniž to zcela 
vnímáme, neustále běží televize, 
rádio či hudba. I to má negativní 
vliv na řečový vývoj dětí.

Nejde tedy jen o výslovnost, ale 
o používání aktivního slovníku, 
o správné tvorbě vět, jejich slovo-

sledu, o sluchovém rozlišení hlásek, 
obratnosti mluvidel, která je důleži-
tá pro správnou tvorbu hlásek a úzce 
souvisí s celkovou obratností dítěte 
(což znamená důležitost rozvoje 
i v této oblasti formou aktivního 
pohybu, využitím pohybových her 
– hra na honěnou, skákání gumy, 
hry s míčem…). Řeč má úzkou sou-
vislost i s budoucí školní úspěšností 
dítěte, do které se mohou případné 
nedostatky v řečovém vývoji odra-
zit. Vždyť dítě nepíše to, co slyší, ale 
to, jak samo mluví, mohou váznout 
čtenářské dovednosti a vše se pro-
mítá i do ostatních předmětů.

Kultura mluveného projevu je 
měřítkem, na základě kterého se 
ve společnosti hodnotí schopnosti 
člověka. Navíc v souvislosti s poža-
davky života v informační společ-
nosti stále narůstá význam správné 
výslovnosti jako dovednosti přesně, 
správně a srozumitelně interpreto-
vat myšlenkové obsahy.

Naše SPC nabízí v této oblasti 
možné konzultace, a to jak pro 
rodiče, tak pedagogy z předškol-
ních a školních zařízení. Nabízíme 
logopedické vyšetření dítěte, dia-
gnostiku a následnou logopedickou 
péči, či doporučení, kam se obrátit. 
U těžších řečových vad doporuču-
jeme integraci do školních zařízení 
a zajišťujeme výuku dle individu-
álních plánů. Dále nabízíme lo-
gopedické depistáže v předškolních 
a školních zařízeních a příp. další 
spolupráci (metodické vedení lo-
gopedických asistentek a odbornou 
garanci logopedické péče jimi pro-
váděnou v rámci prevence řečových 
vad v těchto zařízeních).

Logopedickou ambulanci (po-
radnu) můžete navštívit každé 
pondělí od 8 do 17 hodin na adrese 
Krajské koordinační centrum 
logopedické péče ve školství, 
Novosady 102/93 (boční vchod), 
Velké Meziříčí. Ostatní dny jsme 
k dispozici dle telefonické domluvy 
– mob.: 773 378 610 (Mgr. Vlada-
na Jančíková), mob.: 777 732 045 
(Mgr. Radka Vidláková)

Za SPC Mgr. Vladana Jančíková,
krajská koordinátorka

logopedické péče ve školství

Zakladatel muzea
Před sedmdesáti lety zemřel jeden z vážených obyvatel našeho města, 

ing. Antonín Večeř. Narodil se 31. května 1853 v Šilperku (dnes Štíty) na 
Šumpersku. Absolvoval reálku v Lito-
myšli a v letech 1872–1877 studoval na 
české technice v Praze. Po studiích se mu 
nepodařilo získat místo v továrně, proto 
se rozhodl jít učit. Krátce působil jako 
suplent na učitelském ústavu v Brně a od 
roku 1878 přešel na rolnickou školu do 
Velkého Meziříčí, kde vyučoval technic-
ké předměty. Pro potřebu výuky napsal 
několik učebnic. Byl také spolupracov-
níkem Ottova slovníku naučného.

Po svém příchodu do našeho města 
se aktivně účastnil veřejného života. 
Pracoval v místním odboru Národní jed-
noty pro jihozápadní Moravu, v Sokole, 
Měšťanské besedě a dalších spolcích. 
Zasloužil se o zřízení první tělocvičny 
Sokola na Obecníku. Na Krajinskou výstavu v roce 1893 shromáždil 
lidové předměty, které pak reprezentovaly Horácko na Národopisné 
výstavě v Praze 1895 a později se staly základem velkomeziříčského 
muzea. Zasloužil se i o vznik týdeníku Velkomeziříčsko, který začal 
vycházet od roku 1919.

V letech 1901–1919 byl členem městského zastupitelstva, v letech 
1918–1933 předsedou místní školní rady. Ing. Večeř zemřel 14. února 
1941 a byl pohřben v nové části Starého hřbitova, nedaleko hrobu starosty 
P. Procházky.                                                                                     -ripp-

Předchůdci velkoobchodů, supermarketů 
a vietnamských tržnic – III. díl

(Pokračování z čísla 7/2011. Z dobových materiálů vybrali a sepsali 
M. Klement a V. Makovský.)

Norbert Komrs, obchod s vlnou, střižním zbožím, pánskými
klobouky, čepicemi a kožešinami, Vel. Meziříčí, Radnická 42

Norbert Komrs byl člověk velmi podnikavého ducha a ve svém oboru od-
borník na slovo vzatý. Narodil se roku 1904 v Humpolci v Čechách a místo 
učení absolvoval dvouletou textilní školu v Brně, kurzy: přádelnický, 
úpravnický a kreslířský. Praxi nabyl v Humpolci a v České Třebové. Po ab-
solvování školy byl továrník v Brně šest let jako desinatér. Mimo to působil 
pět let v tkalcovně. Pro osamostatnění se rozhodl v roce 1939. Ač pocházel 
z úřednické rodiny, věnoval se raději obchodu, stejně jako jeho bratr Josef 
knihařství. Podnik převzal po svém tchánu Eduardu Forejtovi, který jej 
založil v roce 1932. Od roku 1936 až do převzetí N. Komrsem vedla podnik 
jeho manželka Marie, která se oboru kožešnictví vyučila u otce. Ta vedla 
jen kožešiny a čepice. N. Komrs však obchod rozšířil a zavedl prodej vlny, 
ručních prací a později ručního textilu. Začínal skoro úplně bez peněz.
Rudolf Koten, krejčovství, látky, oděvy, Vel. Meziříčí, Palackého 635

(dnes Radnická)
Majitel závodu pocházel ze starého selského rodu. Porušil rodovou 

tradici, poněvadž se krejčovské řemeslo těšilo jeho velké oblibě. Vyučil se 
ve Vídni, kde delší dobu pracoval. Pak přijal místo jako střihač ve Velkém 
Meziříčí, kde v roce 1922 uskutečnil svou velkou touhu po osamostatnění. 
Ve své manželce Františce získal cennou spolupracovnici v obchodě a spo-
lubudovatelku závodu, jenž z malých poměrů vyrostl díky přičinlivosti 
a píli na dobrý, moderní, krejčovský závod. Od roku 1939 vypomáhal 
v závodě synovec Oldřich Koten, vyučenec v obchodu se střižním zbožím.

Bohuslav Kyjánek, cukrářství, prodej svíček a nálev likérů, 
Vel. Meziříčí, Palackého 47. (dnes Radnická)

Kyjánkův závod ve Velkém Meziříčí přecházel z generace na generaci. 
Založil jej v roce 1864 Bohuslavův děd Josef Kyjánek, který se narodil 
12. listopadu 1838 ve Velkém Meziříčí a byl voskářem, perníkářem a cuk-
rářem. Poněvadž záhy zemřel, převzala jeho živnost vdovským právem jeho 
manželka a po ní od roku 1896 její syn Josef ml., otec Bohuslava Kyjánka, 
který závod převzal v roce 1938. Řemeslu se vyučil u otce a po vyučení 
absolvoval tříměsíční odbornou cukrářskou školu ve Starkově. Závod byl 
původně zřízen jen jako voskářství, cukrářství a teprve později byl k těm-
to přidán ještě nálev likérů. Za jakostní výrobu zboží se jeho majitelům 
dostalo několik čestných vyznamenání, mezi nimi diplom Svazu cukrářů 
a společenstva v Třebíči, či čestný diplom cukrářské výstavy v Brně.

Alois Maleček, řezník a uzenář, Vel. Meziříčí, Horní město 392
Majitel podniku se narodil v roce 1906 ve Vel. Meziříčí a vyučil se 

v Třebíči. Později pracoval v Krásně n. B., ve Vídni a v Popradě na Slo-
vensku. Po výkonu vojenské služby pracoval v řeznicko-uzenářských 
závodech v Brně, odkud se v roce 1929 přestěhoval do Velkého Meziříčí, 
kde se osamostatnil. Jednak z vlastních úspor, ale i z podpory svých ro-
dičů sestavil a zmodernizoval dílnu a obchod. Pracoval zprvu sám, pak 
jak rostl okruh zákazníků, rozšiřoval výrobu i obchod, přibral si učně 
a pomocníky. Dílnu rozšířil a vybavil moderními přístroji, pořídil auta na 
rozvážení a v roce 1938 vybavil elektrickou chladírnou. Cennou pomoc 
získal při budování ve své manželce Anně.

František Mikulášek, výroba likérů a velkoobchod s vínem, 
Vel. Meziříčí, Dolní město 722

Majitel podniku byl rodákem z Velkého Meziříčí a vyučil se v obchodu 
a ve výrobně lihovin. Praktikoval v různých závodech v Čechách, načež 
se vrátil do Vel. Meziříčí, kde v roce 1933 v Dalimilově ulici úplně bez 
prostředků začal vyrábět lihoviny. Z přínosu manželčina věna zařídil 
obchod a rozšířil výrobu lihovin.                            (Pokračování příště.)

Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy (MŠMT) dne 
18. května 2010 vyhlásilo výzvu 
v oblasti podpory 1.4 Zlepšení pod-
mínek pro vzdělávání na základních 
školách, známou také pod názvem 
EU peníze školám. Tato výzva je 
realizována v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost (OP VK). Smyslem 
je podpora rozvoje znalostí, schop-
ností a dovedností v oblasti cizích 
jazyků, matematiky, přírodních 
věd, informačních a komunikač-
ních technologií (ICT), čtenářské 
a informační gramotnosti, fi nanční 
gramotnosti, podpora inkluzívního 
vzdělávání.

Výše podpory se skládá ze dvou 
částí. První ve výši 300.000 Kč 
může nárokovat každá škola. Výše 
druhé části je přímo úměrná počtu 
žáků dané školy (4300 Kč na žáka), 
přičemž počet žáků dané školy 
vychází ze zahajovacích výkazů, 
sestavovaných ředitelstvím školy 
k 30. září daného školního roku.

Vzhledem k tomu, že MŠMT 
počátkem listopadu 2010 upřesnilo 
sdělení, že bude akceptovat pro 
žádosti podané do konce listopadu 
2010 počet žáků k 30. září 2009 (ZŠ 
Velká Bíteš k 30. 9. 2009 – 607 žáků, 
k 30. 9. 2010 – 575 žáků), přistoupi-
lo vedení Základní školy Velká Bí-
teš k rychlému vyhodnocení potřeb 
školy, zúřadování a následnému 
podání žádosti dne 29. 11. 2010. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

bylo vydáno 23. 12. 2010, prohlá-
šením statutárního orgánu příjemce 
dotace (ředitel ZŠ) ze dne 31. 1. 
2011 bylo úspěšné podání projektu 
uzavřeno.

Jaký bude přínos pro Základ-
ní školu Velká Bíteš? V období 
1. 8. 2011 až 31. 1. 2014 získá škola 
celkem 2.910.042 Kč. Uvedené 
prostředky budou využity ve třech 
oblastech:
nákup školních pomůcek, podpora 
tvorby nových inovačních výuko-
vých materiálů, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

Ze sedmi výše uvedených oblastí 
se zaměříme na prvních pět.

Na první pohled se zdá, že si 
školy mohou značně polepšit. 
Vzhledem ke snižování příspěvku 
státu na nákup školních pomůcek 
jde však spíše o zacelení propadu 
ve fi nancování škol.

Základní škola Velká Bíteš dosta-
la na nákup pomůcek v r. 2009 část-
ku 865.510 Kč, následně v r. 2010 
pak 432.645 Kč. V roce 2011 dojde 
k poklesu o dalších 10 %. Také 
finanční zdroje zřizovatelů jsou 
v posledních letech omezené, jejich 
příspěvky se spíše snižují. Právě 
projekt EU peníze školám a další 
projekty využívající tzv. evropské 
peníze jsou alespoň do roku 2013 
možností pro možné spolufi nanco-
vání škol. A jak to bude dál…?

Mgr. Dalibor Kolář, 
ředitel Základní školy Velká Bíteš, 

příspěvková organizace

Zákazy návštěv
* Od soboty 19. února 2011 platí v Nemocnici Nové Město na Mo-

ravě z důvodu chřipkové epidemie až do odvolání zákaz návštěv. 
Omezení se nevztahuje na Sanatorium Buchtův kopec.

* V návaznosti na vývoj epidemiologické situace sezonní chřipky 
rozhodlo vedení Nemocnice Třebíč, p. o., uplatnit následující 
opatření:
1. uzavřít s platností od středy 16. února 2011 areál nemocnice 

na Purkyňově náměstí 2 v Třebíči pro návštěvy na lůžkových 
odděleních,

2. omezit návštěvy v Léčebně dlouhodobě nemocných v Třebíči, 
Družstevní 1320.                                                             -rk, iš-

EU peníze školám
Úspěšný projekt Základní školy Velká Bíteš
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Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li o tuto formu celostránkové placené propagace vaší organizace zájem, 
kontaktujte nás prosím na telefonu 732 203 787 nebo 739 100 979.                                                                                -ivh-

VELKOMEZIŘÍČSKO – PŘÍLOHA GALERIE NOVÝ SVIT (placená prezentace)

Víceúčelový sál bude sloužit 
nejrůznějším aktivitám. 

Pronajmout si ho můžete i vy!
Sál byl naplánován v koordinaci s tamní restaurací Nový Svit, 

která se postará o veškeré občerstvení. Nachází se v samém cent-
ru galerie, má vlastní ozvučení, místo pro tanec, výhled do atria.

Jde o víceúčelový prostor o rozměrech více než sto metrů čtve-
rečních, který je vhodný k pořádání rodinných oslav, hostin, se-
minářů, fi remních večírků či školení a podobně. Prostor bude dále 
využíván k pořádání volnočasových aktivit, jako například taneč-
ní, zumba a další. Pronajmout si ho tedy můžete i vy, vlastníci ob-
jektu se vyjádřili, že se nebrání jakýmkoli zajímavým nápadům.

Galerie Nový Svit otevírá brány veřejnosti. Rekonstrukce je hotova
Přibližně rok trvala rozsáhlá rekonstrukce sta-

ré budovy Svitu a výstavba nové části v areálu, 
který se nachází v centru Velkého Meziříčí. Zmí-
něný objekt vznikl podle dostupných informací 
na popud Antonína Jelínka, který v našem městě 
roku 1863 založil koželužnu Antonín Jelínek 
a syn. Stará budova dnešního Nového Svitu byla 
původně postavena v roce 1936 jako administra-

tivní. Ředitel někdejší koželužny měl v prvním 
patře svoji pracovnu s překrásným výhledem 
na náměstí a kostel. V roce 1948 byl závod zná-
rodněn a přidán pod národní podnik DEKVA 
BRNO. Od tohoto roku byla pak budova pod 
státní správou. Do 21. století ale bohužel vstoupil 
zmíněný areál ve špatném technickém stavu a byl 
využíván jako ubytovna a provizorní tržnice.

Ze zchátralého objektu vyrostlo 
multifunkční centrum

V roce 2009 vznikl projekt rekonstrukce a výstavby nového 
multifunkčního objektu, který má sloužit jako obchodně adminis-
trativní centrum a v prvé řadě zkrášlit tuto zanedbanou část města. 
Celý komplex se skládá ze dvou částí. Ve staré, již tvoří budova 
na náměstí, vznikly kanceláře a tři byty – dva 3+kk a jeden 2+kk. 
V nové části je pak pasáž s nadstavbou, kde jsou umístěny obcho-
dy, víceúčelový sál, kanceláře a atrium, které bude v létě sloužit 
jako zahrádka pro nekuřáckou restauraci. Kromě hlavních jídel 
nabízí také snídaně, což jistě ocení mnozí nájemníci. V objektech 
se nachází pochopitelně i veškeré sociální zařízení, stejně jako 
kvalitní datové připojení, které je v dnešní době již samozřejmos-
tí. Průchozí pasáž bude časem využívána jako spojnice náměstí 
s prostorem za řekou, kde by mělo být vybudováno parkoviště.

Iniciátorem projektu je MVDr. Jaromír Koudela, rodák z Vel-
kého Meziříčí, který má podle svých vlastních slov kladný vztah 
ke svému rodnému městu, a proto se rozhodl tímto způsobem 
přispět k jeho rozvoji. Ke spolupráci na projektu si přizval ar-
chitektku ing. arch. Evu Šimečkovou, která je shodou okolností 
také rodačka z Velkého Meziříčí. 

Stavbu prováděla brněnská fi rma Esox, spol. s r. o.
Závěrečné kolaudační řízení proběhlo 1. února 2011.

Na co se můžete 
v Novém Svitu 

těšit?
Můžete udělat radost svým 

dětem dárkem z hračkářství 
nebo prodejny muziky, svým 
mazlíčkům dopřát nejen dobré 
krmení ze zverimexu, zkráš-
lit si svůj domov bytovým 
a dětským textilem, vybrat si 
sportovní módu či počítačové 
vybavení anebo si pochutnat na 
denně čerstvém pečivu z Ka-
menické pekárny. Pochopitelně 
nechybí restaurace s vynikají-
cími pokrmy, včetně snídaní či 
s posezením v letní zahrádce 
v přízemí objektu. Mnozí jistě 
ocení, že se v uvedených pro-
storách nekouří.

Kromě toho lidé mohou také 
využít širokou škálu služeb, 
které nabízejí společnosti 
z kanceláří ve vyšších patrech 
budovy. Za všechny lze zmínit 
finanční poradenství, služby 
pro motoristy, inzertní a medi-
ální služby a další. To všechno 
si ostatně můžete sami pro-
hlédnout na vlastní oči v den 
otevřených dveří 3. 3. 2011 od 
třetí hodiny odpolední.

Budova Svitu byla před rekonstrukcí v dezolátním stavu. Chloubou zrovna nebyla.

Světlemodrá fasáda Novému 
Svitu sluší. Dům nyní velkome-
ziříčské náměstí zdobí.

Galerie Nový Svit
místo, které bude žít

Obchody ● Kanceláře ● Služby • Relaxace
Informace na: www.novysvit.cz, info@novysvit.cz

Tel.: 722 964 554
AVISTA TEAM, s. r. o.

Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí

Přijďte si prohlédnout prostory 
a zároveň se pobavit

Po roční rekonstrukci její majitelé novou pasáž poprvé 
představí veřejnosti. Za doprovodu hudby dojde 3. 3. 2011 
v 15 hodin ke slavnostnímu otevření za přítomnosti maji-
tele objektu MVDr. Jaromíra Koudely a starosty Velkého 

Meziříčí ing. Radovana Necida.
Celý Nový Svit se vynasnaží připravit obyvatelům města 
příjemné odpoledne plné zábavy. Občanské sdružení Delfín 
z Velkého Meziříčí připravuje odpolední program pro děti. 
Rodiče budou moci svěřit své děti zkušeným chůvičkám, které 
s nimi budou hrát hry, malovat, vystřihovat a lepit výtvory, jež 
si děti budou moci odnést domů. Dospělí mezitím mohou pro-
cházet pasáž, objevovat nové obchody, dát si občerstvení v re-
stauraci, zajít na svařené víno, pivo, kávu nebo čaj za nízké ceny, 
posedět s přáteli za zvuků hudby, kterou bude v atriu budovy 
zajišťovat DJ. Zkrátka se můžete těšit na příjemné odpoledne 
v neméně příjemném a novém prostředí. Přístup je bezbarié-
rový, v budově je i výtah, takže přijít může skutečně kdokoliv.

Průčelí pasáže je ve srovnání 
s minulostí k nepoznání. Nové, 
vzdušné, příjemné.

Restaurace nabízí snídaně, obědy, 
ale i Staropramen

Vážení hosté, zveme vás do nově otevřené restaurace v nákupní 
galerii Nový Svit. Příjemnou atmosféru tvoří nekuřácký interiér 
v moderním stylu s kapacitou 41 míst. Přijďte ochutnat výbornou 
kuchyni, která snoubí recepty tradičně české s moderními. 

Každý všední den podáváme snídaně a polední menu. Jako 
jediní v našem městě čepujeme pivo Staropramen a speciál Ho-
egaarden. Nabízíme vám pořádání oslav, rautů, svateb, školení 
a jiných společenských akcí. Od jara se můžete těšit na posezení 
v příjemné zahrádce. Vše co děláme, děláme pro vás – naše hosty. 

Naším cílem je nabídnout příjemné prostředí s profesionální 
obsluhou, kde se budete cítit jako doma a kam se budete rádi 
vracet. Největší odměnou za naši snahu je vaše spokojenost. 
Srdečně vás zveme a těšíme se na vás. 

Ve společenském sále v patře nové budovy to bude podle oče-
kávání majitelů žít.

Text na této straně: Tereza Koudelová, Iva Horká
Foto: archiv Avista team, s. r. o



Velkomeziříčsko 
v pdf

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

rod. dům na ul. Obůrka; rod. 
dům v Jabloňově; pozemky v prů-
mysl. zóně za ul. Třebíčská ve Vel. 
Meziříčí. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
■ Koupíme rodinný domek se za-
hrádkou ve Velkém Meziříčí, od 
přímého majitele, bez RK. Čestné 
jednání. Děkujeme za nabídku. Tel.: 
776 638 371.

■ Hledám rodinný dům v okolí 
Křižanova směr Žďár nad Sáza-
vou. Může být i k rekonstrukci. Nej-
lépe 3+1 a více, se zahrádkou. Ho-
tovost máme z prodeje bytu. Jsme 
mladá rodina s dětmi, prosím nabíd-
něte. RK nevolat. Tel.: 731 276 279.

■ Nabízím k prodeji větší poze-
mek se stavebním místem 2 km 
od Velkého Meziříčí. Sítě dostupné. 
Tel.: 604 282 169.
■ Prodám pozemek na výstavbu 
RD v obci Oslavice, výměra cca 
1500 m2, možno rozdělit na dvě par-
cely, kopaná studna, sítě u pozemku 
– RK nevolat! Tel: 774 919 844
■ Koupím byt či domek ve Vel-
kém Meziříčí. Lze i v blízké obci. 
SMS na 773 931 309.
■ 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 výmě-
na za větší byt. RK nevolat.Tel.: 
739 136 092.
■ Prodám 3+1, OV, ul. Krškova, 
cena 1.470.000 Kč. Tel.: 731 508 270.
■ 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 3+1 po rekonstruk-
ci ve Velkém Meziříčí – zateplený, 
nová plastová okna, zděné jádro, 
nová kuchyň. linka, podlahy, dve-
ře. Volný po dohodě kdykoliv. RK 
nevolat. Volejte po 16. hodině tel.: 
604 695 938.
Pronájem
■  Pronajmu gará ž ve  V M 
za gymnáziem, pod tratí. Tel.: 
725 760 110.
■ Pronajmu byt 2+1, 85 m2, 2. pa-
tro, ve Velkém Meziříčí na Staré 
poště, měsíční nájem 6.500 Kč + 
služby. Tel.: 602 565 459.
■ Pronajmu kanceláře ve Vel-
kém Meziříčí, 51 m2, samostat-
né WC, 1. patro, na Staré poš-
tě, měsíční nájem 5.100 Kč + 
s lu ž by.  Te l . :  6 02  565  459.
■ Pronajmu garsonku ve VM. 
Tel.: 732 411 587.
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Inzerujte
ve

Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Podmínky inzerce také na 
www.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.

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

nabízí k proná-
jmům následující 
prostory:
salonek, malou a velkou 
učebnu, koncertní sál, kino-
sál, malou scénu – loutkové 
divadlo, velký sál.

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

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.

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.

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí
přijme:

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

Město Velká Bíteš nabízí
pronájem
nebytových prostor
restaurace
Kulturního domu
Velká Bíteš 
o ploše 174 m2 a prostory suterénu o ploše 
164 m2.

Lhůta pro podání nabídek do 28. 2. 2011.
Bližší informace na www.vbites.cz nebo na tel.: 
566 502 511.

Náměstí 80
Velké Meziříčí

Tel.: 777 952 925

vás zvou dne 28. 2. 2011
na zahájení prodeje

jarních a velikonočních
dekorací, doplňků a dárků.

Za každý nákup nad 200 Kč 
v tento den DÁREK!

Nebankovní půjčky.
Tel.: 737 610 839.

Hledáme řidiče
pro vnitrostátní
kamionovou dopravu. 
Tel.: 604 860 686

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

sportovní, relaxační a rekondiční masáže
masáž horkými lávovými kameny
V sobotu 5. 3. a v neděli 6. 3. 2011 masáže ZDARMA
pondělí a úterý od 14 do 18 hodin
středa, čtvrtek, sobota – dle dohody
V areálu restaurace U WACHTLŮ
tel.: 775 290 171, e-mail.: lea.fucikova@seznam.cz

prodej 2. 4. od 13 hodin.
A. Novotný, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728.

Prodám

Prodáváme domácí vajíčka. 
A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.

■ Štěňata německého ovčáka bez 
PP, očkovaná, odčervená. Cena 
1.300 Kč. Tel.: 605 285 099.
■ Kombinovaný kočárek Hoco 
Diamond modré barvy, koupený 
2/10. Přehazovací rukojeť, velká na-
fukovací kola, odpružený materiál 
odolný proti vodě a větru, velký ná-
kupní košík, součástí je nánožník, 
podložka do sportovního kočárku, 
pumpička. Málo používaný. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 604 951 173.
■ Pálené nebroušené cihly Heluz 
Super Therm, rozměry 247/490/247, 
20 0 k s .  Tel .:  777 349 594.
■ Starší ledničku a mrazák. Tel.: 
604 177 610.
■ Škodu Favorit, levně, (dle do-
hody), odhlášená, pojízdná, najeto 
jen 37.350 km, spodek karoserie 
zkorodovaný, interiér zachovavalý. 
Tel.: 566 536 337.
■ Přívěsný vozík za auto. Typ 
sport jacht, malá kola. Cena doho-
dou. Tel.: 603 993 027.
■ Nádrž 1 q (Mauser). Nová. Tel.: 
604 792 176, do 15 hodin.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly. Tel.: 
608 034 567.
■ Kombinovaný sportovní kočá-
rek s přehazovací rukojetí, vložnou 
taškou, pláštěnkou a taškou na 
rukojeť. Značka Dorjan cross coun-
try. Barva černá s bílými květy. Po 
jednom dítěti. Je krásný a jako nový. 
Nutno vidět. Cena 4.800 Kč. Tel.: 
608 073 352.
■ Stolový kachlový sporák – lev-
ně, s pravým horním vývodem. Tel.: 
737 542 918.
■ Stará řezbářská dláta (60 ks), 
cena dohodou. Tel.: 608 336 616.
Koupím
■ Kdo daruje nebo levně prodá 
jakékoliv auto. Dále pračky za od-
voz, může být i starý nábytek v ja-
kémkoliv stavu. Tel.: 604 753 297.
■  S i l n i čn í  p a n e l y .  Te l . : 
777 349 594.
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
Nemovitosti
■ Prodám hrubou stavbu RD 
5+kk ve Velkém Meziříčí. Přípoj-
ka na el., vodu, plyn a kanalizaci. 
ZP 146 m2, zahrada, CP 930 m2. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí 

Zubní pohotovost
Sobota 26. 2. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442. Neděle 27. 2. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, tel.: 566 533 129.
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny.

Zdroj: http://www.nnm.cz

Tel.: 604 133 836

■ Kdo pronajme nebo i později 
prodá domek ve Velkém Meziříčí 
nebo v blízkém okolí. Tel.: 725 
778 999.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
Různé
■ Kdo sestříhá video z dovolené? 
Hledám někoho, kdo sestříhá video 
z dovolené a doplní je hudbou. Tel.: 
775 279 404.
■ Hledám šikovného truhláře 
k výrobě 12 ks interiérových ma-

sivních dveří do rodinného domu. 
Tel.: 777 349 594.
■ Nabízím pomoc – výpomoc ve 
vaší rodině, fi rmě, u dětí i osobě 
osamělé, opuštěné. Dovezu k lékaři. 
Spolehlivost, trpělivost, vlídnost 
zaručuji. Praxe, řidičský průkaz 
i auto mám. Velké Meziříčí a okolí. 
Tel.: 605 025 915.
■ Vyměním nový inventor 160 A 
v záruce za KS 250-350. Tel.: 
606 605 738.
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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

KINO JUPITER – ÚNOR, BŘEZENDIVADELNÍ SEZONA JARO 2011
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

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-

Neděle 3. dubna 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!                                                                                    -prog-

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí před-
stavení divadelní sezony 2010 – 2011 Horáckého divadla Jih-
lava pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční 
ve středu 9. března 2011 od 19 hodin 
Yasmina Reza:

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na  
březen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

 1. 3. přednáška Albánie Ondřej Herzán
 8. 3. Neuskuteční se: Španělsko – ZRUŠENO bez náhrady
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 n. Pern. ing. Hynek Jurman

Domov je prázdný,
vzpomínky v něm.
Chybíš nám, tatínku,
chybíš nám všem.
Na hrob Ti květiny se slzami klademe,
že nikdy na Tebe nezapomeneme. 
Dne 21. února jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana 
Františka Marka
z Velkého Meziříčí.
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manželka a děti s rodinami. 

Dne 25. 2. 2011 uplyne 10 let od 
úmrtí pana 
Vladimíra Dvořáka 
z Rudy. 

S láskou vzpomíná 
dcera s rodinou.

Opustil jsem své přátele, 
háje, pole, luka, rodnou zem, 
odešel jsem navždy tam, 
kde jednou všichni spočinem. 
Dne 25. 2. 2011 uplyne 10 let od úmrtí pana 
Vítězslava Piska 
z Frankova Zhořce. 
A také v ten samý den uplyne 35 let od úmrtí jeho otce, pana 
Jana Piska. 

Za tichou vzpomínku a modlitbu prosí a vzpomínají bratři. 

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás, 
nikdo ji nevrátí,
nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 25. 2. 2011 si připomeneme 
10. výročí, kdy nás navždy opus-
tila naše drahá maminka, babička, 
paní 
Jarmila Karásková 
z Velkého Meziříčí. 
Dobrý člověk nikdy neumírá v srdci 
těch, kteří ho milovali. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Odešla jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne, 
ale zapomenout na Tebe 
není snadné. 
Dne 28. 2. tomu bude již 22 let, co 
nás opustila naše milovaná manžel-
ka, maminka a babička 

 
Stále vzpomínají manžel 

a děti s rodinami.

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 pří-
padě Paranormal Activity 2 je duchovní otec projektu Oren Peli podepsán 
pod scénářem a na fi lm navíc dohlíží i z pozice producenta. Hlavní roli mají 
znovu hrát kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalé-
ho se děje v jejich domově, když klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější 
domácí video si lze představit jen těžko. Přejeme vám příjemné spaní… 
Thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 91 minut
Filmový klub
Čtvrtek 24. v 19 hodin
BÍLÁ STUHA
Film Michaela Hanekeho. Příběh o kořenech zla.
Nedlouho před první světovou válkou dochází v jedné 
německé vesnici k podivným událostem, které si lidé 
nedovedou vysvětlit. Série násilných činů, jejichž obětí 
se stává doktor, baronův syn, ale také mentálně postiže-
ný chlapec, zůstávají neobjasněné. Baron, učitel, dokonce ani uznávaný 
pastor, který svůj přísný autoritářský systém uplatňuje na svých sedm dětí 
stejně jako na farníky, nedovedou vesničany uklidnit a zbavit je narůsta-
jícího strachu. Režisér navozuje svým analytickým režijním způsobem, 
přesnými kompozicemi či scénami za zavřenými dveřmi klaustrofobní 
pocity tísně, strachu a ohrožení, které přetrvají ještě dlouho po odchodu 
z kina. Za svůj mimořádný snímek byl M. Haneke oceněn Zlatou palmou 
na letošním festivalu v Cannes a čerstvě i Evropskou fi lmovou cenou 
pro nejlepší fi lm, režii a scénář. Drama Rakouska /Německa / Francie / 
Itálie 2009. Černobílý, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný 
od 12 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 144 minut
Pátek 25. v 19.30 hodin, sobota 26. v 18 hodin
RODINKA
Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která 
se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech!
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, 
dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a „novými“ 
rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého 
vzniku rozrostla. Sympatické na tomto setkání je, že dnešní Rodinka 
„zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných 
nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, 
kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná soudržnost na prvním 
místě. Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění Rodinky hala a kuchyně, 
kde se scházejí a řeší s humorem sobě vlastním všechny trable a legrační 
i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle… Režie: D. Klein.
Hrají: J. Štěpánková, D. Kolářová, J. Hanzlík, P. Forman, L. Vondráčková, 
L. Vlasáková. Rodinný komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné:70, 72 Kč 85 minut
Středa 2. března v 19.30 hodin
ZELENÝ SRŠEŇ
Britt Reid je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektovanějších 
mediálních magnátů v Los Angeles a je více než ochotný spokojeně po-
kračovat ve svém marnotratném a bezcílném životě plném večírků – až 
do chvíle, kdy jeho otec za záhadných okolností zemře a odkáže Brittovi 
své rozsáhlé mediální impérium. Ten naváže nečekané přátelství s jedním 
z kreativnějších a vynalézavějších zaměstnanců svého otce, s Katóem, 
a společně se chopí šance k tomu, aby poprvé v životě dělali něco smys-
luplného: aby bojovali se zločinem. Režie: M. Gondry. V hlavní roli 
C. Diaz, S. Rothem, T. Wilkinson. Akční thriller USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let. 
Vstupné: 70, 72 Kč 119 minut
Sobota 5. v 19.30 hodin
BENGA V ZÁLOZE
Režie: A. McKay. Hrají:W. Ferrell, M. Wahlberg, E. Mendes. Akční ko-
medie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut

Březen – Měsíc čtenářů
v Městské knihovně Velké Meziříčí 
v běžné provozní době od 1. 3. do 31. 3. 2011

Burza
Kde jinde koupíte čtení za korunu? V půjčovně pro dospělé, půjčovně 
pro děti, čítárně najdou velcí i malí ještě stále zajímavé knihy a časopisy.

Dárková registrace
Nevěnujete průkazku do knihovny?
Za běžný registrační poplatek přibalíme drobné dárečky pro nového 
čtenáře: potomka, kamaráda, partnera, rodiče.

Anketa Magnesia litera
Přijďte i letos dát hlas nejlepší české beletrii! 
Nabídneme korespondenční lístky i webový formulář. Oboje za vás rádi 
pošleme a snad vyhrajete knižní poukaz!

Výstava cirkus 
Vernisáž v úterý 1. 3. v 17 hodin.
Opět nás překvapí práce žáků ZUŠ VM. Znalci vědí, že o neobvyklé 
nápady nebývá nouze. 

Beseda Karel IV.
Strasti a slasti Otce vlasti. 
Nahlédneme výhradně do panovníkova soukromí.
Probereme témata, na která ve škole nebyl čas. Do hry všechny dospělé 
hosty vtáhne Ivana Vaňková. V úterý 8. 3. v 17 hodin.

Setkání s knihomolem roku 
Oceníme poprvé nejlepšího čtenáře knihovny. Zakládáme Klub skal-
ních příznivců četby a naší instituce. Připravíme pro jeho prvního člena ne-
jedno překvapení: prohlídku budovy, přátelské posezení. V úterý 15. 3.

Promítání pohádky na zdi
Pamatujete na primitivní dětský diaprojektor? Četli jste komentáře 
ke statickým okénkům při baterce? Přijďte zavzpomínat sami nebo 
s drobotinou! V úterý 22. 3. v 17.30 hodin.

Podvečer s Jiřinou Šiklovou
Se socioložkou a publicistkou nejen o čtenářství. Čeká nás přednáška, 
beseda, autogramiáda, prodej knih. Spolupořádá Českobratrská církev 
evangelická. V úterý 29. 3. v 17.30 hodin.

Pozvánka na seminář
Srdečně vás zveme na odborný seminář 
na téma
Vzdělávání s handicapem 
mezinárodní projekt
v úterý 1. března od 10 do 12 hodin
v Jupiter clubu na Náměstí 17/19,
Velké Meziříčí.
Seminář je vhodný pro pracovníky slu-
žeb, školství, soc. odborů, zdravotnictví 
a kultury. Dále pak pro všechny, kteří se 
ve svém zaměstnání setkávají s lidmi se 
zdravotním postižením. 
Téma semináře:
* nové možnosti vzdělávání, pracovního uplatnění a volnočasových ak-

tivit lidí s handicapem + konkrétní pracovní nabídka od Občanského 
sdružení Slepíši včetně možností uplatnění tzv. náhradního plnění pro 
fi rmy a podnikatele

* „handicap“ komunikace, umění, řemeslo – nestandardní technologie, 
pedagogika, pracovní uplatnění, sociální výsledky. Řemeslně výtvarná 
technika ATM – nová technologie, český patent, výsledky 10leté praxe 
v ČR i v zahraničí

Součástí semináře je i vzdělávací výstava Řemeslo a umění 
lidí s handicapem, která potrvá do 14. 3. 2011 v předsálí kina 
Jupiter clubu. Realizuje Občanské sdružení Slepíši ve spolu-
práci s městem Velké Meziříčí.                             O. s. Slepíši

KULTURNÍ AKCE VE VELKÉ BÍTEŠI
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 



v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 od 19.30 
hodin. 
Cena vstupenky 350 Kč, 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 vyhraze-
na.                                                                       -zh-
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VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

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. 5. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
21. 6. RECITÁL LUCIE BÍLÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
4. 12. KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ
11. 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-

J it l b děli 20 bř 2011 d 19 30

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 vel-
kém sále Jupiter clubu; prodej vstu-
penek 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.
Dárky do tomboly se shromažďují na prog. odd.

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

Patek 25. 2. 10. Babský maškarní bál, Kat. dům Křižanov, hudba M.E.Š
Sobota 26. 2. Ples dobré vůle, KD Uhřínov, hudba Dring
Pátek 11. 3. 11. Charitativní ples 2011, Jupiter club, hudba F-Box

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!

SDH a Obec Osová Bítýška vás zvou na

Sobota 19. března od 20 hodin, 
Centrum kultury a sportu.
K tanci a poslechu hrají Cimbálová 
muzika Jožky Šmukaře, Dechová 
kapela Jožky Šmukaře, Houslová 
muzika Bítešan.
* Každý Josef obdrží láhev vína 

s věnováním od Jožky Šmukaře.
* Agentura z Muzea rekordů a ku-

riozit Pelhřimov bude sledovat, 
kolik Josefů se sejde. Josefové, 
Pepíci, Jožkové, těšíme se na 
naše setkání a věříme, že vy tvo říme re-
kord v počtu zúčastněných Josefů.    -ob-

Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti z Velkého Meziříčí 
a okolí vystoupení Magdaleny Reifové s  programem 

Majda s Františkem
na cestách. 

V neděli 27. února v 10 hodin v sále Jupiter clubu. 
Majda s Františkem navštíví snad všechny kontinenty a děti jim na 
jejich cestě budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho 
zajímavostí, ale to by nebyl zvídavý František, aby si situace, o kterých 
mu Majda poví i sám nevyzkoušel. 
Jak to chodí v Africe, co dělají 
Indiáni a jak se žije u protinožců 
a na mnoho dalšího se už musí-
te přijít sami podívat přímo na 
představení.                            -hof-

Soutěž o vstupenky 
na Majdu 

a Františka
V minulém čísle jsme zveřejnili 
soutěžní otázku o volné vstupenky 
na výše avizované vystoupení. Z od-
povědí doručených do redakce jsme 
vylosovali tyto výherce: Markéta 
Červenková z Vlčatína, Štěpán 
Fiala a Miluška Vokounová, oba 
z Velkého Meziříčí.                             -red-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a country skupina 
Stetson vás zve na Josefskou zábavu se Stetsonem.
Sobota 19. března od 20 hodin.

Od středy 2. 3. zahájíme rezervace a prodej vstupenek na

koncert bratří Nedvědů.
-prog-

Vzdělávací výstava 

Řemeslo a umění 
lidí s handicapem
Práce z pálené hlíny Renaty Hladí-
kové a dalších studentů Axmanovy 
techniky modelování
od 1. 3. do 14. 3. 2011 v předsálí 
kina Jupiter club Velké Meziříčí
Výstava se realizuje v rámci projek-
tu Vzdělávání s Handicapem, který 
realizuje Občanské sdružení Slepí-
ši z Tasova společně ve spolupráci 
s městem Velké Meziříčí. Otevřeno 
v prac. dny 8–16 h, v sobotu a neděli 
dle provozu kina.

Gerda Odehnalová 
– obrazy

Slunce na lžíci
Vernisáž v neděli 6. 3. ve 14 hodin 
v Café time (pasáž IMCA), Náměstí 
12, VM
výstava potrvá do 3. 4. 2011

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 5. a 19. března 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 termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to 
po předchozí tel.domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány 
vstupenky do volného prodeje.                                                        -prog-

SDH Martinice zve všechny na maškarní 
zábavu se skupinou Žízeň v sobotu 26. února. 
Ve 13 hodin maškarní průvod po vsi, vepřové 
hody po celý den.

Ostatky v Rudě
SDH Ruda pořádá
* Ostatkový průvod v maskách

Začíná se od Kulturního domu, v sobotu 26. úno-
ra od 13 hodin, hudba Duo Family

* Ostatková Merenda
KD Ruda, pátek 4. března od 19.30 hodin
hudba Duo Kratochvíl, občerstvení zajištěno 
a tombola. Vstup pouze ve společenském oděvu.

Ostatky v Oslavici 5. 3.
* PRŮVOD MASEK PO VSI – sobota 5. 3. 
od 11 hodin
* taneční zábava se skupinou ADRIANA 
ve 20 hodin
* DĚTSKÝ KARNEVAL se skupinou Pastelki 

v neděli 6. 3. od 14 hodin
Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice

Ostatková zábava ve Lhotkách
sobota 5. 3. 2011 ve 20 hodin v KD.
Hraje skupina ŽÍZEŇ, bohatá tombola, 
masky vítány.
Během dne průvod masek obcemi.

Sobota 26. 2. Rock Depo, 
Velké Meziříčí,

start ve 20 hodin.

CIMRMAN
SMOLJAK/SVĚRÁK

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
vás zve 26. února 2011 od 20 hodin v KD Uhřínov na

skupina Dring, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
VELKOMEZIŘÍČSKO

Cimrmanův dramatický kšaft
pátek 4. března v 19.30 hodin a v neděli 6. března v 18 hodin 

KATOLICKÝ DŮM KŘIŽANOV 
sehraje místní ochotnický spolek TYJÁTR

Všichni jste srdečně zváni.



MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HOKEJ MLÁDEŽ

HÁZENÁ MLÁDEŽ
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STOLNÍ TENIS

FLORBAL

VOLEJBAL

KUŽELKY

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí zve do 
svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–2002 se zájmem 
o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

Junioři
V právě uplynulém víkendu skon-
čily boje v základní části extraligy 
juniorů. V posledním kole čekala 
naše reprezentanty prověrka aktu-
ální formy se soupeřem nadmíru 
zdatným, úřadujícím mist rem 
republiky, Volejbalem Brno. Kluci 
sice na svého soupeře výsledkově 
nestačili a dvakrát podlehli, svým 
výkonem a aktuální formou však 
rozhodně nezklamali.
Sp. VM – Volejbal Brno 1:3 a 0:3
(–22, – 21, 24, – 25) a (–25, – 22, 27)
V dopoledním zápase, před vcelku 
slušnou návštěvou, se do soupeře 
zdravě zakousli a do poloviny 
úvodního setu si udržovali mírný 
náskok. Úřadující mistr republiky se 
ujal vedení až za stavu 17:18, potom 
však pomalu začal předvádět své 
kvality. V koncovce si vytvořil tři 
setboly a druhý v pořadí proměnil. 
Vyrovnaný byl i set následující, ale 
koncovku opět lépe zvládl soupeř. 
Že není neporazitelný, se ukázalo 
ve třetí koncovce. Naši hráči doká-
zali odolat jeho útokům a nakonec 
po těžké bitvě získat set pro sebe. 
Vítězství ve třetím setu se odrazilo 
i v dalším průběhu. Soupeř trochu 
znejistěl a do poloviny setu to byli 
opět naši hráči, kdo si udržoval 
vedení. V samotném závěru setu si 
soupeř vytvořil královský náskok, 
vedl již 21:24, vyhráno však ještě 
zdaleka neměl. Kluci dokázali 
odvrátit pět mečbolů a nechybělo 
mnoho, aby zápas ještě zdramatizo-
vali a přivedli do pátého setu.
Odpolední utkání bylo opět bitvou 
o každou výměnu a náš celek se 
stále rval o každý míč. Škoda nevy-
užitého setbolu za stavu 25:24, kdo 
ví, jak by zápas dále vyvíjel. Takhle 
soupeř našel opět pevnou půdu pod 
nohama a profesorským volejbalem 
získal i druhý set. Našemu celku 
rozhodně slouží ke cti, že to ne-
zabalil ani za tohoto nepříznivého 
stavu a ve třetí koncovce dokázal 
opět soupeře ještě pořádně potrápit. 
Dokázal odvrátit tři mečboly soupe-

ře a dvakrát (26:25 a 27:26) dokonce 
sahal po vítězství v setu.
Oba zápasy tak sice nakonec skon-
čily podle papírových předpokladů 
a tabulkového postavení, povzbu-
divé na druhou stranu je, že před 
nastávajícími boji play-off aktuální 
forma není špatná.
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Kameník, Uchytil, Krejska, 
Dvořák, Zmrhal, Minář, Duben, 
a Augusta.
Zbývající výsledky: DHL Ostrava – 
Dansport Praha 3:2, 3:2; Fatra Zlín 
– Hradec Králové Brno 3:0, 3:0

Závěrečná tabulka EX-JRI, 
sk. B po základní části:

1. Fatra Zlín 20 17 3 53:15 37
2. Volejbal Brno 20 17 3 54:18 37
3. TJ Sp. Velké Meziříčí 20 10 10 35:35 30
4. DHL Ostrava 20 9 11 36:41 29
5. Dansport Praha 20 6 14 28:50 26
6. Slavia Hradec Králové 20 1 19 11:58 21
Boje o celkové umístění v letošním 
ročníku zahájí naši hráči na půdě 
druhého celku skupiny A, Českých 
Budějovic. První zápas se hraje 5. 
3., hraje se na tři vítězné zápasy.
Další dvojice: ČZU Praha – Ostra-
va, Brno – Příbram, Zlín – Dukla 
Liberec.

Muži
Sp. VM – Slavoj Pacov Sokol 
1:3 a 1:3
(–18, 20, – 18, – 14) a (–23, – 15, 
23, – 21)
Muži bohužel nedokázali druhý 
celek tabulky pořádně potrápit, 
i když druhý zápas nebyl zase tak 
úplně špatný.
Sestava VM: Havlíček, Vašíček, 
Trojan, Homola J. a T, Hybášek S. 
a R, Kryštof.
Ostatní výsledky: Třebíč – Štoky 
0:3, 0:3; Žďár – Přibyslav 3:0, 3:0

Tabulka KP-1M-1A 
po druhém hraném kole:

1. Žďas Žďár 12 12 0 36:2 24
2. Slavoj Pacov 12 9 3 29:17 21
3. Sokol Přibyslav 12 5 7 23:27 17
4. Sokol Štoky 12 5 7 19:25 17
5. OA Třebíč 12 3 9 11:31 15
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 2 10 15:31 14
Další dvojzápas sehrají muži 5. 3. 
na půdě Štoků                      -kon-

Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
PSJ Jihlava C – Spartak VM B 
1569:1672 * 1:5
Doubek 374:404 Lavický F.
Ševelová 410:398 Lavický Jo.
Šárová 421:429 Mička
Švehlík 364:441 Kováč
Spartak VM C – Start Jihlava C
1651:1710 * 1:5

8. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
HC Bory – Mazánek Březka 1:4
Kabelka Petr – Burian Vl. 2, Burian 
J., Burian Petr
Euro ice boys VM – Sanborn 
VM 2:8
Chládek 2 – Puffer 3, Bajer F. 2, 
Pondělíček, Bednář, Bajer L.
SK Netín – Agromotor VM 2:7
Plhák M., Dvořák – Fischer 2, Sýko-
ra 2, Sobotka, Pavlas, Peterka ml.
Technické služby VM – SK Ome-
ga VB 3:4
Hlavnička 2, Kružík – Dvořák 3, 
Budín
1. HC Bory 8 6 0 2 38:24 12
2. SK Omega VB 8 5 1 2 25:18 11
3. SK Netín 8 5 0 3 34:25 10
4. Sanborn VM 8 4 2 2 35:27 10
5. Mazánek Březka 8 5 0 3 30:24 10
6. Technické služby VM 8 2 1 5 30:36 5
7. Agromotor VM 8 2 1 5 28:40 5
8. Euro ice boys VM 8 0 1 7 23:49 1

1. liga – o postup do extraligy
Farma Měřín – NHÚ Balinka 
VM 3:6
Štoček F., Blažek, Kocanda – Vacu-
la 2, Hlaváč 2, Necid, Strádal
River VM – Horní Heřmanice 
4:4
Rous 2, Ondráček, Sýkora – Kutílek 
2, Pešek, Šilhan
SK Afcon Kunšovec VM – Auto 

OP 1
ST VM B – Sokol Sněžné 14:4
body: Klíma Tomáš 4/0, Šoukal 
Slavomír 3/1, Skryja Marek 3/1, 
Kampas Jan 3/1
čtyřhra: Klíma Tomáš, Šoukal

OP 2
ST VM C – Rovečné B 4:14
body: Buk Martin 2/2, Buk Radek 
1/3, Vodák Petr 1/3, Zelený David 0/4

OS
ST VM D – Nížkov E 15:3
body: Vodák Petr 4/0, Zelený Da-
vid 4/0, Zelený Tomáš 3/1, Dvořák 
František st. 2/2
čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Dvořák st., Zelený David
ST VM E – Uhřínov B 13:5
body: Němec Tadeáš 4/0, Liška Pa-
trik 3/1, Minařík Jakub 3/1, Prachař 
Václav 2/2
čtyřhra: Minařík, Liška Patrik
Další debakl od naší rezervy dostali 
hráči ze Sněžného. Jako pokaždé 
nejde chválit jednotlivce, ale celý 

tým. Bez prohry obstál Tomáš Klí-
ma. Proti suverénovi soutěže jsme 
neměli šanci. Rovečné nasadilo 
kompletní tým posílený i o hráčku 
hrající divizi a z „Mezu“ si odvez-
lo jasné vítězství. Již postupující 
déčko nedalo šanci Nížkovu. Za 
domácí nastoupil „nestárnoucí“ 
Dvořák st. a ukázal, že i v 76 letech 
se dá hrát kvalitní stolní tenis. Naši 
nejmladší si s přehledem poradili 
s Uhřínovem. V zápase nepoznal 
hořkost porážky Němec. V sobotu 
dne 26. 2. sehraje naše áčko dvoj-
zápas na domácích stolech. První 
utkání v 10 hodin Telč a druhé 
v 15 hodin Pelhřimov.            -pk-

Okresní přebor 2. třídy
TJ Sokol Sněžné B – SK Sokol 
Lhotky B 2:16
Sestava Lhotky: Doubek 4,5, Krčál 
3,5, Nevrtal T. 4,5, Rössler 3,5
Okresní přebor 4. třídy
TJ Škrdlovice A – SK Sokol 
Lhotky C 9:9
Sestava Lhotky: Krčál 2,5, Marek, 
Nevrtal T. 3, Rössler 3,5       -chyl-

Dobrovolný VM 7:6
Pyrochta 2, Klouda 2, Strnad, Čí-
hal, Nováček – Weber 4, Dohnal, 
Vidlák
SK Lavičky – SK Vídeň 3:3
Polák 2, Dvořák – Vávra 2, Ne-
doma
1. SK Vídeň 8 5 2 1 33:24 12
2. Auto Dobrovolný VM 8 5 0 3 51:32 10
3. Farma Měřín 8 4 1 3 30:33 9
4. SK Afcon Kunšovec VM 8 4 0 4 44:40 8
5. Horní Heřmanice 8 3 1 4 43:48 7
6. NHÚ Balinka VM 8 3 1 4 25:32 7
7. River VM 8 2 2 4 26:40 6
8. SK Lavičky 8 2 1 5 30:33 5

1. liga – o konečné umístění 
6.–11.

HC Pikárec – HCF Dráhy VM 
7:3
Chrást 3, Marek 2, Glos, Šumichrást 
– Šmída ml., Šmída st., Kácal
HC Benetice – SPL Radostín nad 
Osl. 2:6
Doležal, Novotný – Hubený 3, Ho-
šek 2, Láznička
Stránecká Zhoř – HC Tasov 2:1
Konečný, Sojka – Hamáček
 6. HC Pikárec 8 6 1 1 43:26 12
 7. SPL Radostín nad Osl. 8 5 0 3 25:20 10
 8. HC Benetice 8 4 1 3 34:30 9
 9. HCF Dráhy VM 8 3 2 3 36:39 8
10. HC Tasov 8 2 1 5 19:29 5
11. Stránecká Zhoř 8 1 1 6 21:34 3

-vid-

Žákyně postupují mezi dvanáct 
nejlepších týmů ČR

V neděli 13. února pořádali trenéři 
dívčích mládežnických týmů třetí 
kolo celostátní soutěže starších 
žaček – žákovské ligy. Šestnáctka 
nejlepších týmů České republiky 
byla rozdělena do čtyřčlenných 
skupin, ze kterých se do dalšího 
kola „nepodívají“ pouze poslední 
celky jednotlivých skupin.
Naše hráčky vstoupily do turna-
je regionálním derby s nám velmi 
dobře známým soupeřem z Hav-
líčkova Brodu. I přes snahu a nasa-
zení jsme nedokázali proměňovat 
vypracované příležitosti. Soupeřky 
naopak efektivně kontrovaly a již 
do poločasu si získaly výrazný ná-
skok. Po změně stran jsme se ještě 
pokusili o „malý sportovní zázrak“, 
leč zkušený soupeř si nenechal ujít 
důležité vítězství.
Naše druhé turnajové vystoupení 
svojí dramatičností a vyrovnaností 
předčilo očekávání. Oba celky se 
prezentovaly velmi dobře organizo-
vanou a tvrdou defenzivou, střídaly 
se v nejtěsnějším vedení. V útočné 
fázi měly díky kombinační hře 
navrch Plzeňské, naše hráčky se 
naopak dokázaly častěji dostávat 
do brejkových situací. Namotivo-
vaný domácí tým ve snaze připsat 
si dvoubodový zisk, znamenající 
v této fázi vývoje turnaje takřka 
jistý postup do dalšího kola, zmo-
bilizoval síly. V infarktovém závěru 
souboje musel hrát hodně na hraně 
rizika. Sportovní bitva nakonec 
po závěrečném signálu skončila 
smírně.
Poslední turnajový souboj tak mu-
sel rozhodnout, kdo získá Černého 
Petra. Do souboje s Otrokovickými 
jsme i přes těsnou obranu na naši 
kanonýrku Hanu Kratochvílovou 
vstoupili sebevědomě a během 
prvního poločasu se dostali do 
nadějného tříbrankového vedení 
(6:3,9:6). Několik chyb, pramení-
cích z uspokojení nad dosavadním 
vývojem, soupeřky v závěru prv-

ního dějství využily a dokázaly 
srovnat až na 10:10. Po změně stran 
se dokonce nápaditou útočnou hrou 
dostaly do nejtěsnějšího vedení 
a často nám v obraně „zle zatápěly“. 
Ještě štěstí, že jejich úzký kádr již 
neměl dostatek sil, a tak po brejcích 
se nám podařilo opět navýšit až na 
rozhodující třígólový odstup (19:16, 
23:20), čímž jsme zlomili houžev-
natý odpor a připsali si plný počet 
bodů, znamenající kýžený postup 
mezi dvanáctku nejlepších celků 
České republiky.
První březnovou neděli nás čeká 
pětice soupeřů včetně pořada-
telského týmu VŠ Slavia Plzeň, 
Slávie Praha, Zlín A, Veselí nad 
Moravou, Bohunice. Pevně věříme, 
že historický postup mezi desítku 
nejlepších mládežnických týmů je 
ještě v našich silách.
Trenéři Vincenc Záviška, Radka Vi-
dláková a Edita Partlová se mohli na 
tomto turnaji spolehnout na výkony 
brankářek Veroniky Syptákové 
a Michaely Vávrové. Skálopevnou 
defenzivu tvořily Kateřina Stude-
ná (5) a Terezie Rosová. Brankově 
a herně držely na postech spojek 
prapor našich barev Hana Krato-
chvílová (25), Markéta Partlová (17), 
Denisa Jamečková (5), Kristýna 
Zezulová (1) a Romana Doležalo-
vá. Nebezpečné brejkové akce na 
soupeřovu svatyni podnikaly kří-
delní hráčky Kateřina Kopečková 
(3), Klára Sedláčková (1), Eliška 
Koudelová (1), Michaela Homolová 
a Kateřina Závišková (1).
Výsledky: Sokol VM – Jiskra 
Havlíčkův Brod 21:28 (7:14), – 
Slavia VŠ Plzeň 15:15 (9:8), – Jis-
kra Otrokovice 23:21 (12:11).

Tabulka:
1. Slavia VŠ Plzeň 60:40 5
2. Havlíčkův Brod 63:59 4
3. Velké Meziříčí 59:64 3
4. Otrokovice 46:65 0

2. liga mladší dorost
Sokol Kostelec na Hané – Sokol 
VM 29:23 (12:12)
Vstup do utkání nám vyšel dle 

Dorost: HHK VM – HC Blansko 
3:3 (1:1, 0:1, 2:1)
Branky a asistence HHK: 5. Burian 
(Střecha, Beránek), 47. Štěpánek, 
50. Burian (Vidlák). Sestava HHK: 
Hladík – Krejčí, Vidlák, Kučera, 
Burian P., Střecha, Štěpánek L., 
Krejčová, Zajíc, Beránek, Sladký, 
Kejda, Crha, Novotný, Burian L. 
Vyloučení: 3:3, využití: 0:0, v osla-
bení: 0:1. Diváci: 30.
Starší žáci: HHK VM – HC Břec-
lav 11:3 (4:0, 3:2, 4:1)
Sestava HHK: Vitešník – Kampas 

F., Smažil, Bezák, Kampas M., 
Kampas J., Strnad, Tichý, Lainka, 
Burian, Bernat, Smejkal, Klíma. 
Vyloučení: 3:6.
Mladší žáci: HHK VM – HC 
Břeclav 1:7 (1:2, 0:5, 0:0)                                                   

-hhk-
Přípravka: V sobotu zakončila 
hokejová přípravka letošní soutěž 
na turnaji ve Velké Bíteši. Obsadila 
zde čtvrté místo. Sestava: Juda P. 
– Tlapáková L., Švejda P., Bíbr D., 
Jašek P., Zdvihal Š., Šilpoch M., 
Vitešník D.                             -jud-

předpokladu. Přímočaré útočné 
akce zakončené vesměs brankami 
vedly k zisku náskoku. Postupem 
času se však přestalo dařit efektivně 
zakončovat střelecké příležitosti, 
což domácí začali hojně využívat 
a do poločasu již svítil na ukazateli 
skóre smírný stav. Poločasovou 
pauzu využili trenéři ke změnám 
v sestavě, což se projevilo zvýšenou 
aktivitou v rozmezí 31.-40. minuty. 
Následně naše časté vylučování 
dokázali domácí hráči trestat a po-
stupně navyšovali gólový odstup. 
Slabá obranná činnost působila 
značně chaoticky, pramenila zejmé-
na z nízké tréninkové účasti řady 
našich „hráčů“.
Kvůli vážnému zranění nohy Jakuba 
Juránka, které utrpěl před odjezdem 
k utkání, nám tak chyběl základní 
pilíř naší hry. Tímto mu přejeme 
brzké uzdravení. Sled branek: 2:4, 
4:7, 6:10, 9:12, 12:12, 15:16, 20:19, 
25:21, 28:22, 29:23. 7 m – hody: 2/2: 
4/4 vyloučení: 5:8.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(8/2), Veselý Jan (6/1), Pospíšil 
Martin (5/1), Pavliš David (2), Blaha 
Martin (1), Pospíšil Jan (1), Janíček 
Martin, Blaha Tomáš. Trenéři: ing. 
Šidlo L., Kaštan P.

1. liga mladší dorostenky
DHK Zora Olomouc – Sokol VM 
45:22 (18:11)
Souboj dosud neporaženého lídra 
tabulky s aktuálně pátým celkem 
byl vyrovnaným soubojem pouze 
první čtvrthodinu hry (6:6). V ná-
sledujících minutách jsme udělali 
několik technických chyb a dopus-
tili se řady nepřesností v zakončení. 
Olomoucké po rychlých a přímoča-

rých akcích si získaly zklidňující 
náskok (9:6, 11:8). Dalším důleži-
tým momentem souboje bylo, že 
v útočné fázi jsme nebyli schopni 
si přes dobře organizovanou obran-
nou hráz Hanaček najít dostatečný 
prostor ke střelbě a pokud ano, pak 
jsme nepřesně zakončovali. Přetíže-
ná obrana následně nebyla schopna 
čelit nápaditým kombinačním 
akcím a rychlým kontrům. Navíc 
se v této fázi obnovilo zranění ko-
lene Moniky Kratochvílové, která 
již do hry nezasáhla. Do konce 
poločasu jsme ještě působili kolek-
tivním dojmem. Po změně stran 
naše zbrklosti, individuální snahy 
a nebývale časté technické chyby 
v útočné fázi zcela otevřely prostor 
k útočným akcím soupeře. Ten toho 
dokázal dokonale využít a nijak 
nešetřil naše barvy. Přísnější zápa-
sové měřítko snese snad jen výkon 
brankářky Inny Hleba, spojky Ivy 
Záviškové a na postu křídla hrající 
Kateřiny Kopečkové. 7 m – hody 
2/2:3/1, vyloučení 0:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (10/1), 
Kratochvílová Hana (7), Studená 
Kateřina (2), Kopečková Kateřina 
(2), Sedláčková Klára (1), Krato-
chvílová Monika, Nechvátalová Na-
tálie, Zezulová Kristýna, Janečková 
Denisa, Koudelová Eliška. Trenéři 
ing. Záviška, Mgr. Vidláková.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 26. února
11.00 1. liga mladší dorostenky 
Ostrava Zábřeh; 13.00 2. liga mladší 
dorostenci Sokolnice; 15.00 2. liga 
muži Prostějov
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Nevídané fl orbalové utkání zažila 
27. ledna moderní tělocvična v Oso-
vé Bítýšce.
Utkali se zde mladí fl orbalisté z TJ 
Dětské středisko Březejc a smíšené 
družstvo fl orbalistů složené z ně-
kterých příznivců naší tělovýchov-
né jednoty, mezi které mimo jiné 
patří Lavičky, Ořechov, Martinice, 
Osová Bítýška, Jupiter club VM. 
Atmosféra byla hezky živá, kdo ne-
hrál, mohutně fandil a povzbuzoval. 

Březejcké přijeli povzbudit jejich 
kamarádi z dětského střediska, 
mezi obecenstvem se objevili zastu-
pitelé obcí Měřín a Březejc (které 
handicapovaným sportovcům v DS 
také pomáhají), naši dobrovolníci, 
rodiče sportovců atd. Pro mladíky 
z březejcké jednoty bylo utkání na 
veřejnosti premiérou, proto 7 gólů, 
které zasadili do brány svým star-
ším a zkušenějším soupeřům bylo 
velmi cenných. Florbalisté – spon-
zoři bodovali celkem desetkrát.

-TJDS-

Masters cup 2011
V sobotu 26. února 2011 v 9.45 hodin startuje na Fajtově kopci Mas-
ters cup, který je zařazen do českého poháru Masters 2011. V králov-
ské disciplíně slalomu se představí ženy a muži zvučných jmen, bývalí 
závodníci i současní nadšenci závodního lyžování Masters. Přijdete-li 
je povzbudit, budete překvapeni jejich výkony, které se nezapomínají. 
Závod je pořádán Ski klubem Velké Meziříčí u příležitosti 45. výročí 
uvedení do provozu prvního lyžařského vleku na Vysočině Fajtův 
kopec VM. Provoz pro veřejnost bude jen odkloněn.          -skivm-

Bača 408:449 Wania
Weiss 439:425 Vestfál ml.
Lavický A. 389:417 Vestfál
Mátl 415:419 Paluska

Liga dorostu Vysočina
Slovan Kamenice n. L. – Spartak 
VM 1256:1005 * 4:0
Ouhel 419:309 Žak
Rychtařík 395:283 Fajmonová
Šindelář 442:413 Mičková

-sta-
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

VZPOMÍNKA

HÁZENÁ

V sobotu 19. 2. 2011 se na Fajtově 
kopci uskutečnilo nonstop 24hodi-
nové lyžování. Po zrolbování svahu 
se kolem desáté večer vydalo okusit 
noční jízdu asi 250 lyžařů. Přijeli 
nejen z Velkého Meziříčí a okolí, ale 
byli zde i návštěvníci z Brna nebo 
třeba Ivančic. Zimní radovánky 
všechny tak nadchly, že poslední 
účastníci opravdu odjížděli až 
nad ránem. Zvlášť musíme ocenit 

například ty, kteří neváhali a po 
návratu z plesu převlékli společen-
ský oděv, nazuli lyžáky a vyrazili 
se sklouznout. Pokud počasí dovolí, 
příznivci nočního lyžování určitě 
o tuto zábavu nepřijdou ani příští 
rok. Chtěli bychom tímto poděko-
vat všem účastníkům, že neváhali 
a přijeli si místo koukání na televizi 
zasportovat.

-pál-

Na Fajťáku se lyžovalo přes noc

V pátek 18. 2. jsme za ochoty 
a vstřícnosti pracovníků Ski klubu 
vyzkoušeli na Fajtově kopci ve 
Velkém Meziříčí jízdu na monoski. 
Monoski je speciální lyže upravená 
pro osoby s tělesným postižením.
V pátek 4. března se uskuteční, ve 
spolupráci Speciálně poradenského 

centra APA, SPC Velké Meziříčí 
a Ski klubu VM, den na sněhu 
pro žáky Základní školy a Střední 
školy Březejc spojený s monoski 
lyžováním, pro které je tento svah 
vhodný.

Radka Bartoňová,
Marie Vondráčková

Vyzkoušeli jízdu na monoski

Muži HHK v semifi nále play off 
krajské ligy jižní Moravy Kometě 
Úvoz vyrovnaným soupeřem.
HHK VM – HC Kometa Úvoz 6:3 
(3:1, 1:0, 2:2)
Branky: 16. Krča (Vlašín, Štěpá-
nek), 17. Kaňkovský, 19. Nekvasil 
(Kaňkovský), 33. Novák (Kaň-
kovský), 56. Kaňkovský (Mu-
sil), 60. Kaňkovský (Nekvasil) 
– 6. Tůma (Čikl), 41. Roupec (Bed-
nář), 54. Staněk (Roupec). Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodým 
(Štourač) – Střecha, Studený, Šerý, 
Musil, Robotka, Bartejs – Štěpá-
nek, Vlašín, Krča – Kaňkovský, 
Nekvasil, Novák – Burian, Janák, 
Chlubna – Nedoma. Rozhodčí: 
Skopal – Otáhal, Pavlík.
Vyloučení: 15:14, navíc Šerý (HHK) 
5+OK, – Staněk (KOM) 5+OK, 
Tůma (KOM) TH, Surý A. (KOM) 
TH. Využití: 3:0, v oslabení: 1:0. 
Střely na branku: 28:30. Diváci: 345.
Druhé semifi nálové utkání začalo 
ve vysokém tempu. Hosté se ujali 
v šesté minutě vedení. Poté se do-
stávali do šancí i hráči domácího 
týmu. Tlak, který narůstal, využili 
v závěru první třetiny, kdy v roz-
mezí tří minut strhli vedení na svoji 
stranu. Ve druhé třetině navýšili 
náskok domácí o jednu branku. Do 
zápasu se hosté mohli opět dostat ve 
42. minutě, když po zákroku na hos-
tujícího hráče bylo nařízeno trestné 
střílení. To bravurním zákrokem 
zneškodnil domácí brankář Tomáš 
Nikodým. Vstup do třetí třetiny 
se domácímu mužstvu nevydařil. 
Po třiceti vteřinách hosté snížili. 
Drama nastalo v 54. minutě, kdy 
hosté snížili na rozdíl jedné branky. 
V 56. minutě se domácím podařilo 
opět odskočit na rozdíl dvou branek, 
když po střele Jan Musila dorážel za 
záda hostujícího brankáře Petr Kaň-
kovský. Ve vypjatém závěru neudr-
želi hostující hráči nervy na uzdě. 
Po faulu Kamila Šerého na hráče 
hostí se strhla hromadná rvačka, 

které vyvrcholila brutálním faulem 
hráče hostí na Petra Kaňkovského. 
Hlavní rozhodčí Skopal udělil za 
tuto hromadnou rvačku 109 trest-
ných minut. Hra po delší odmlce 
pokračovala pouze ve třech hráčích 
na každé straně. Hosté odvolali 
v 58. minutě brankáře. O minutu 
později rozhodl do prázdné branky 
po přihrávce Karla Nekvasila Petr 
Kaňkovský.
V úterý odcestoval náš tým k roz-
hodujícímu utkání do Brna. Vý-
sledek bude znám až po uzávěrce 
týdeníku.
HC Kometa Úvoz – HHK VM 4:2 
(1:0, 1:2, 2:0)
Branky: 9. Klimeš (Čikl, Hemala), 
40. Bednář (Surý Z.), 52. Surý A. 
(Tůma), 54. Kolečkář (Bažant) 
– 29. Krča (Musil), 37. Nekvasil 
(Kaňkovský). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Nikodým (Štourač) – 
Střecha, Krejčí, Šerý, Musil, Bar-
tejs, Robotka – Chlubna, Vlašín, 
Štěpánek, Krča, Nekvasil, Kaňkov-
ský, Nedoma, Janák, Burian. Roz-
hodčí: Coufal – Brůžička, Vašíček. 
Vyloučení: 8:14, navíc Čikl (KOM) 
10 min. OT. Využití: 2:1. Střely na 
branku: 21:28. Diváci: 100.

Semifi nále KL JM:
1. utkání – pátek 18. 2. 2011 – SK 
Minerva Boskovice – HC Spartak 
Velká Bíteš 6:5 PP (0:2, 2:2, 3:1 – 
1:0); (stav série 1:0); HC Kometa 
Úvoz – HHK VM 4:2 (1:0, 1:2, 2:0); 
(stav série 1:0)
2. utkání – neděle 20. 2. 2011 – 
HC Spartak Velká Bíteš – SK 
Minerva Boskovice 1:4 (0:1, 0:2, 
1:1); (konečný stav série 0:2); HHK 
VM – HC Kometa Úvoz 6:3 (3:1, 
1:0, 2:2); (stav série 1:1)
Rozhodující 3. utkání – úterý 22. 
2. 2011 – HC Kometa Úvoz – HHK 
Velké Meziříčí
Rozhodující semifinálové utkání 
skončilo až po uzávěrce týdeníku.

-hhk-
Muži HHK bojují o postup do 
fi nále play off krajské ligy jižní 
Moravy.

Prvním postupujícím do fi nále KL 
Jižní Moravy je tým SK Minerva 
Boskovice, když v semifi nále pora-
zila 2:0 tým HC Spartak Velká Bí-
teš. O druhém fi nalistovi rozhodlo 
až třetí utkání, které se hrálo v úterý 
od 18.00 hodin v Brně.

Rozpis fi nále KL JM:
1. utkání – pátek 25. 2. 2011 – 
SK Minerva Boskovice – HC Ko-
meta Úvoz / HHK Velké Meziříčí 
2. utkání – neděle 27. 2. 2011 – 
HC Kometa Úvoz / HHK Velké Me-
ziříčí – SK Minerva Boskovice
3. utkání – středa 2. 3. 2011 – 
SK Minerva Boskovice – HC Ko-
meta Úvoz / HHK Velké Meziříčí 
Př ípadné 4. utkání – pátek 
4. 3. 2011 – HC Kometa Úvoz / 
HHK Velké Meziříčí – SK Miner-
va Boskovice
Př ípadné 5. utkání – neděle 
6. 3. 2011 – SK Minerva Boskovi-
ce – HC Kometa Úvoz / HHK Velké 
Meziříčí 
Tyto informace budou zveřejně-
ny hned po utkání na interneto-
vých stránkách hokejového klubu 
www.hokejvm.cz a na nástěnce 
u vchodu na zimní stadion.     -hhk-

KSM Vysočiny
HHK VM B – HC Ledeč n. S. 5:3 
(2:0, 1:0, 2:3)
Počet diváků: 98. Rozhodčí: Do-
stál, Kavina, Musil. Branky: 4. 
Šoukal, 14. Kudláček J. (Tůma, 
Kudláček M.), 30. Tůma (Navrátil, 
Trnka), 52. Trnka (Tůma), 56. Hubl 
(Šoukal, Kudláček M.), 52. Smítka 
(Bernard), 55. Kavka L. (Sochr), 58. 
Kavka L. (Sochr). Vyloučení: 3:7. 
Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 46:32. Sestava V. Mezi-
říčí: Hladík (Šeba) – Kudláček M., 
Invald – Trnka, Bradáč – Peterka, 
Pokorný – Šoukal, Kudláček J., 
Hubl – Pelíšek, Hrnčíř, Vrána – 
Martinec, Tůma, Navrátil.
První třetina se vyvíjela ve pro-
spěch domácího týmu, který měl 
mírnou převahu v poli. Většina střel 
však byla nepřesných nebo neměla 
potřebnou razanci. Do vedení jej 

přivedl už ve 4. minutě Šoukal krás-
ným sólem přes celé kluziště. Poté 
však Ledečští ještě více uzavřeli své 
obranné pásmo a ponechávali v něm 
minimum prostoru pro svého soupe-
ře. Při jakékoliv příležitosti ovšem 
nelenili vyjíždět do nebezpečných 
protiútoků, a tak i Hladík v domácí 
brance musel být neustále ve střehu. 
Na další gól se proto čekalo celých 
10 minut, kdy perfektní kombinaci 
Navrátila s Martinem Kudláčkem 
využil jeho bratr Jiří.
V prostřední části zápasu hra při-
tvrdila, přibylo osobních soubojů 
a také vyloučených. Ani jeden ze 
soupeřů však své početní výhody 
nevyužil. O jedinou změnu skóre 
se tak postarala v polovině třetiny 
křídla třetího útoku domácích. To se 
ocitli sami před Končelem Návrátil 
s Tůmou a posledně jmenovaný 
zasouval do prázdné branky.
Pravá přestřelka proběhla až v zá-
věrečné třetině. Nejprve v 52. snížil 
za hosty Smítka. Hned z protiútoku 
však zvyšoval střelou od modré Trn-
ka. O tři minuty později proměnila 
Ledeč přesilovou hru, ale o minutu 
později to bylo znovu o tři góly, 
kdy svoji početní výhodu využili 
i domácí. Drama nastalo dvě minuty 
před koncem, když obrana HHK ne-
chala za sebou Lukáše Kavku, který 
svůj samostatný nájezd náležitě 
zužitkoval. Následovalo odvolání 
brankáře a power play Ledečských. 
Změna skóre se už ale nekonala.
Za zmínku stojí výborný debut do-
rostence Hladíka v domácí brance, 
jenž více jak dvě třetiny držel čisté 
konto.

Tabulka po 16. kole
1. SK Telč 17 12 0 0 4 1 92:52 37

2. HHK Velké Meziříčí B 16 12 0 0 4 0 81:44 36
3. HC Slavoj Žirovnice 16 7 2 0 4 2 77:71 30

4. HC Ledeč nad Sázavou 17 5 0 0 10 2 69:95 17

5. TJ Jiskra Humpolec 16 4 1 0 11 0 55: 83 14

6. HC Světlá nad Sáz. B 16 3 2 0 11 0 45:74 13

Příští zápas Světlá n. S. – V. Meziří-
čí B se bude hrát v sobotu 26. 2. 2011 
v 17.00 na ZS ve Světlé.          -ht-

Anketu o nejlepší sjezdovku na 
Vysočině vyhrál v konkurenci 
patnácti sjezdovek skiareál Fajtův 
kopec ve Velkém Meziříčí. Z celko-
vého počtu 5 219 hlasů jich dostal 
od čtenářů pořádajících MF Dnes 
a iDNES 1 352. Ač se svojí délkou 
320 metrů patří zdejší sjezdovka 
spíš mezi ty kratší v kraji, za sebou 
nechala na druhé příčce Skiareál 
Nový Jimramov (1 181 hlasů) a na 
třetím místě Skisnowpark Harusův 
kopec Nové Město na Moravě (630 
hlasů). Mezi dalšími sjezdovkami, 
které se v anketě také objevily, byly 
třeba Lyžařský areál Jalovec, Kře-
mešník, Karasín, Luka nad Jihlavou 
nebo Čeřínek u Jihlavy.

Lyžaři na Fajtově kopci oceňu-
jí nejen dobrou dostupnost, ale 
i kvalitní zázemí v podobě skibaru, 
restaurace, ubytování, servisu lyží 
či lyžařské školy. Vedle samotné 
sjezdovky tu nechybí ani snowpark. 
Nepochybně však návštěvníci 
Fajtova kopce vedle sportovních 
aktivit vítají i mnohé doprovodné 
akce, jako jsou třeba zabijačka, 
udírny, zábavy včetně lyžování se 
živou hudbou a nebo třeba nonstop 
lyžování z minulého víkendu.
V budoucnu by areál mohl přilákat 
ještě víc návštěvníků novou roz-
hlednou, kterou by chtěl Ski klub 
Velké Meziříčí na vrcholu kopce 
vybudovat.      Martina Strnadová

Fajtův kopec 
je nejoblíbenější 

sjezdovkou na Vysočině

Ski klub Velké Meziříčí děkuje všem svým příznivcům za hlasy 
v anketě o nejpopulárnější lyžařské středisko na Vysočině.          -pz-

Když přijde zpráva o skonu zná-
mého člověka, zavládne v naší duši 
smutek. V sobotu 12. února 2011 
nás zastihla tato nečekaná zpráva 
o úmrtí pana Jaroslava VRŠKY, 
který odešel z našich řad ve věku 
nedožitých 70 let. Celý svůj život 
spojil s fotbalem ve Velkém Me-
ziříčí, kde působil nejen jako hráč 
a dlouholetý člen výboru oddílu, 
ale i trenér a také po skončení 

aktivní hráčské kariéry jako skalní 
fanoušek velkomeziříčské kopané. 
Jeho kamarádská a nekonfliktní 
povaha ho provázela celý život. Ne 
nadarmo se říká, že člověk nám 
začne nejvíce chybět, když nás 
opustí. Vzpomínka na upřímného 
kamaráda však zůstane natrvalo. 
Poslední rozloučení s panem Jaro-
slavem Vrškou se konalo 19. února 
v obřadní síni ve Velkém Meziříčí. 
Čest jeho památce.

FC Velké Meziříčí a kamarádi

Halový turnaj hráčů nad 50 let 
při FC Velké Meziříčí

Oznamujeme široké fotbalové veřejnosti, že se 5. března 2011 koná 
v hale u Světlé retro turnaj hráčů nad 50 let Abraham cup 2011.

Turnaje se účastní 8 družstev z kraje Vysočina. Začátek je v 9 hodin. 
Srdečně zvou pořadatelé, k vidění budou bývalí reprezentanti mnoha 

oddílů vyšších soutěží.

2. liga ženy
TJ Sokol Měnín – Sokol VM 
14:55 (8:27)
Od prvních minut jednoznačná pře-
vaha našeho pouze osmičlenného 
týmu, když jsme dominovali zjevně 
v obranné hře a snadno se poté 
dostávali do brejkových situací. Již 
do poločasu tak na ukazateli skóre 
svítil propastný rozdíl. Snaživé 
domácí i přes snahu a houževnatost 
nedokázaly ani po změně stran 
odolávat našemu vysokému tempu, 
a tak v konečném poměru má skóre 
podobu basketbalového utkání. 7 m 
7 m – hody 1/2:5/5, vyloučení 3:0.
Hrály: Zelníčková Ma. – Plachet-
ská Ji. (14), Fischerová Mi. (9), 
Živčicová Jar. (8), Dvořáková Š. 
(7/5), Hammerová Ter. (7), Paca-
lová Le. (5), Mejzlíková Kat. (5), 
Trenér ing. Tvarůžek.         -záv-

2. liga muži
SK Kuřim – Sokol VM A 31:29 
(18:16)
V druhém zápase jara zajížděl náš 
tým do „nafukovací“ haly v Kuřimi. 
S tímto soupeřem máme nepřízni-
vou bilanci, když jsme poslední 3 
vzájemné zápasy nedokázali vyhrát. 
Navíc Kuřim doma v této sezoně 
ještě neprohrála. I tak si naši hráči na 
soupeře věřili. Zápas začal v rych-
lém tempu a až do 28. minuty se oba 
soupeři střídali ve vedení. V brance 

se dařilo Davidu Stoklasovi, v úto-
ku střílel náš tým branky ze všech 
pozic. Závěr poločasu však patřil 
domácím, kteří odskočili o 2 bran-
ky. Vstup do druhého poločasu se 
Velkomeziříčským vůbec nepodařil 
a v 34. minutě byl brankový rozdíl 
již 6 branek. Nproměnili jsme něko-
lik jasných brankových příležitostí, 
navíc dostal po přísném rozhodnutí 
červenou kartu střelec Víťa Večeřa. 
Hosté se ale nevzdávali a bojovným 
výkonem snížili v 51. minutě na 
rozdíl branky a oba týmy se začaly 
přetahovat o vítězství. V dramatic-
kých posledních minutách se ale 
nepodařilo proměnit sedmimetrový 
hod a Kuřim nakonec v pěkném zá-
pase získala zaslouženě oba body.
Sestava, branky: Stoklasa, Poul – 
Matušík (7), Chlubna (7), Fischer 
(6/2), Kříbala Petr (3), Večeřa (3), 
Strašák (1), Konečný (1), Bez-
děk (1), Necid, Kříbala Martin, 
Živčic. Trenér Vaverka. Vedoucí 
týmu Vodák.                       -nav-

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
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč.

TJ DĚTSKÉ STŘEDISKO BŘEZEJC, o. s.

Národní turnaj v boccie
OZP CUP
1. liga, 1. kolo
tělocvična 3. ZŠ Školní 2055, Velké Meziříčí
ve dnech 26. února od 9 do 18 hodin
a 27. února od 9 do 15 hodin

Srdečně zveme příznivce boccii, přijďte podpořit svoje favority 
nebo se jen podívat na aktivity handicapovaných sportovců.

ZÁVODY ŠKOL KRAJE VYSOČINA
Dne 15. a 16. února 2011 se na 
Fajtově kopci sešli žáci a žákyně 
základních a středních škol kraje 
Vysočina III. ročníku pohárového 
závodu. Závodníci ze 41 škol kraje 
v počtu 280 závodníků dne 15. úno-
ra a 250 závodníků 16. února soutě-
žili v obřím slalomu pro body nejen 
v individuálním pořadí, ale i pro 
reprezentaci svých škol. V druž-

stvech zvítězilo družstvo Gymnázia 
Velké Meziříčí, na druhém místě ZŠ 
Oslavická VM, třetí pak ZŠ Týnská 
Třebíč. V jednotlivých disciplínách 
pak kralovala v obou závodech Ve-
ronika Čamková ze ZŠ Oslavická 
nejen vítězstvím, ale i absolutně 
nejlepším časem. Blahopřejeme 
všem zúčastněným. 

 Ski VM

Gymnázum VM,
ZŠ Oslavická VM
a ZŠ Týnská TR.

Foto: Petr Zezula


