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Kde – Třebíčská ul. 2174 (nad Agropodnikem)
Prodejní doba: Po–pá 7–16.30 hodin
 So 8–11 hodin
SLEVY – pro zákazníky připraveny v době 1.–3. února 2012
 Navíc dárky k nákupu při otevření.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Kontakty – 566 522 068, 777 250 230

OTEVÍRÁME NOVOU PRODEJNU
1. ÚNORA 2012

Foto: Alexandr Kliment
Veronika Čamková získala na 
zimních Olympijských hrách 
mládeže v Innsbrucku 2012 
stříbrnou medaili ve skikrosu.
Více čtěte na straně 10

Hotelová škola 
má novou 
ředitelku

Rada Kraje Vysočina jmeno-
vala od 1. 2. 2012 Mgr. Marii 
Paľovovou, dosavadní statu-
tární zástupkyni, ředitelkou 
Hotelové školy Světlá a OA.

-ivh-

SOS poradna 
Středa 25. 1. – pravidelná 
poradna SOS (sdružení obrany 
spotřebitelů), od 14 do 16 
hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4). Probíhá každou 
sudou středu. 

Koncerty
■ 27. 1. v Černé, kaple, od 

19 hodin Gran Duetto Con-
certante       Více na straně 7

■ 29. 1.  ve Stránecké Zhoři, 
kaple, od 14 hodin Jakub 
Pustina.    Více na straně 8

Zabijačka 
na Fajťáku

Sobota 28. 1. od 11 hodin. 

Zápisy do 1. tříd
Ve čtvrtek 26. 1. se uskuteční 
zápisy do 1. tříd v základních 
školách Lhotky a Mostiště.

Více na stranách 2 a 5 

Významná akce pro Velké Meziříčí – stavba pro-
tipovodňových opatření – bude zahájena v prvním 
pololetí tohoto roku. „V roce 2013 už bude naše město 
ochráněno před takzvanou stoletou vodou, a to s tři-
ceticentimetrovou rezervou,“ uvedl starosta Radovan 
Necid. Dosud bylo Velké Meziříčí chráněno před 
zhruba desetiletými průtoky.

Rozlití vody do intravilánu města zabrání úpravy na 
řekách Balince a Oslavě v úseku dlouhém 3,2 kilome-
tru. Spočívat budou ve výstavbě nábřežních zdí, zem-
ních hrází, přestavbě pevného jezu na pohyblivý, ale 
i v novém přemostění. Investorem akce za zhruba 170 
milionů korun je Povodí Moravy, které ji bude fi nan-
covat prostřednictvím evropských dotací z programu 
ministerstva zemědělství na podporu prevence před 
povodněmi. Samo město se podílelo částkou kolem tří 
milionů korun, a to zejména za hlavní projekt a pří-
pravné práce včetně výkupu pozemků. Předpokládaný 
termín dokončení akce je v červnu 2013.

V současné době běží dvoukolové výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. „Tento týden bude vyhodnoceno 
první kolo, kvalifi kace, pak hned bude následovat 
druhé kolo. Snad budeme mít koncem května vybrá-
no,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Radim 
Světlík s tím, že je do něj přihlášeno minimálně dvacet 
zájemců. Podle něj jsou podmínky soutěže přísné. 

Území je nejzranitelnější v průběhu výstavby, takže 
zhotovitel se bude muset vypořádat i se zajištěním stav-
by. „Ve Velkém Meziříčí je soutok, což je to nejhorší, 
co může být – špatně se reguluje a kontroluje – navíc 
v rámci intravilánu obce,“ dodal Světlík.

Přibudou zídky kolem řek, 
zmizí jezy i most

Podstatou protipovodňových opatření je udržet vodu 
v korytě řeky. V případě Velkého Meziříčí to bude 
řešeno třemi zásadními opatřeními: stavbou nábřež-
ních zdí, ochrannými zemními valy a prohrábkami 
koryt vodních toků. „Doprovodné investice směřují 
ke zkapacitnění koryta a ke zlepšení průtoku obou 
vodních toků,“ jmenoval další opatření vedoucí odboru 
životního prostředí městského úřadu Jiří Zachar. Jejich 
podstatou bude odstranění některých překážek. Zmizí 
jez i most v areálu nkt cables. Vyhovující nový most 
si fi rma postaví na vlastní náklady. Jeřábkův jez nad 
soutokem Oslavy s Balinkou bude přebudován – ten 
stávající bude nahrazen vakovou konstrukcí. Zcela 
odstraněn být nemůže, neboť v jeho vlastní hrázi je 
uložen plyn a kanalizace. Práce na úpravě jezu proto 
bude takovou technickou „perličkou“. 

(Pokračování na straně 3.)

Stavba protipovodňové
ochrany města začne letos

O provedení demolice
domova důchodců je zájem

Zájem o provedení demolice objektu bývalého domova důchodců na 
Hornoměstské ulici ve Velkém Meziříčí projevilo na devadesát fi rem, 
které si už vyzvedly zadávací dokumentaci. Své nabídky mohou podávat 
až do 6. února, poté bude vybrán dodavatel stavebních prací. 

Současně i zastupitelé města již budou při svém jednání 21. února znát 
nabídnutou cenu a podle ní o demolici rozhodnou kladně nebo ji zamítnou. 
„Když zastupitelstvo města 21. února defi nitivně rozhodne o demolici, 
využijeme dotaci 3 milionů nebo 30 % z kraje,“ podotkl starosta Radovan 
Necid a dodal, že prakticky v březnu by se v tom případě mohlo s pracemi 
začít.                                                                             Martina Strnadová

To, že má týdeník Velkomeziříč-
sko novou podobu webových strá-
nek, většina z vás, čtenářů, zazna-
menala. (Někteří dokonce vyslovili 
pochvalná slova. Děkujeme za ně.) 
Navíc jsme o této novince infor-
movali v posledním čísle loňského 
roku. Nová úprava s sebou přinesla 
i vylepšení co se týče předplatného 
novin, které zákazníkům zasíláme 
elektronicky. Nově si tedy můžete 
týdeník, který vám přijde na váš 
e-mail, přečíst v takzvané listovací 
formě. K tomuto způsobu se do-
stanete prostřednictvím aktivního 
odkazu v těle mailu. Po rozkliknutí 
odkazu se načte on-line listovací 

Číst noviny můžete v listovací 
podobě nebo v pdf

podoba. Pokud kliknete na malé 
šipečky vpravo, otevřou se vám jed-
notlivé stránky tak, jako kdybyste 
listovali tištěnými novinami. Pokud 
je pro vás písmo malé, poklepejte 
myší na jednotlivou stránku a text 
se vám zvětší. Jestli vám tato nová 
forma čtení nevyhovuje, můžete 
zůstat u té staré, a ta je ve formátu 
pdf. Noviny v tomto provedení 
najdete v tom samém e-mailu jako 
klasickou přílohu. 

V případě potřeby se neváhejte 
obrátit na naši redakci, kde vám 
rádi poradíme tak, abyste při čtení 
byli spokojeni.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Chtějí další dvě 
kamery

O další dvě kamery by Velko-
meziříčští chtěli rozšířit městský 
kamerový dohlížecí systém. Požá-
dají proto Kraj Vysočina o dotaci 
z projektu prevence kriminality. 
Oboustranné kamery by mohly 
přibýt na Karlově naproti hřbitovu 
a na Jihlavské naproti vjezdu do 
sídliště Hliniště. Oba body by navíc 
současně hlídaly i dva hlavní vjezdy 
do města – od Jihlavy a od Brna.

„Nejvíc si od toho slibuje policie 
v souvislosti s dohledáváním pa-
chatelů trestné činnosti ve městě, 
protože nájezdníci jedním směrem 
přijedou a druhým vyjedou a podle 
espézetek se s tím dá něco dělat,“ 
uvedl starosta Radovan Necid.

Městský kamerový dohlížecí 
systém v současné době tvoř í 
celkem devět kamer. Město navíc 
před koncem loňského roku pomocí 
krajské dotace optikou propojilo 
městský úřad se zdejší služebnou 
obvodního oddělení Policie ČR 
a zapůjčilo policistům jeden počítač 
s monitorem. „Slouží jim to k to-
mu, aby mohli nahlížet do našeho 
městského kamerového systému,“ 
vysvětlil starosta a dodal, že díky 
propojení se navíc mohou policisté 
připojit i do krajské sítě na Rowanet.

Martina Strnadová

Hájit nejlepší zájmy hráčů ledního hokeje 
a jejich rodičů se rozhodla nová organizace 
Česká unie hráčů ledního hokeje, která byla 
založena ve Velkém Meziř íčí. To se sta-
lo jedenáctého ledna centrem českého hokeje, 
kam se sjely desítky aktivistů ze všech krajů 
a mnoha klubů České republiky na ustavující 
schůzi.

„Vybrali jsme název organizace, přijali sta-
novy a program činnosti, zvolili jsme také tří-
členný výkonný výbor a stanovili výši členských 
příspěvků. Zároveň jsme vytvořili mechanismus 
přijímání nových členů,“ uvedl JUDr. Pavel 
Zacha z Velkého Meziříčí, člen výboru. Ten 
podle svých slov už několik let stojí v čele sna-
hy o založení podobné organizace, jež českým 
sportovcům chyběla. Podle Zachy se tato nová 
organizace, rozdělena do dvou sekcí (hráči / 
děti a mládež), bude starat o hájení nejlepších 
zájmů, práv a svobod českých hráčů a jejich 
rodičů. Setkání ve Velkém Meziříčí pak řešilo 

především problematiku dětí a mládeže, ke kte-
ré se posléze přidá zastupování zájmů dospělých 
hráčů v profesionálním i neprofesionálním 
hokeji. Podobnou unii hokejisté potřebovali už 
delší čas, ale jejich hnutí nebylo podle Zacho-
va mínění dostatečně jednotné a odhodlané k 
podobnému kroku.

„Radikalizaci těchto snah, pomocí vlivné or-
ganizace hájit uvedené zájmy, urychlila součas-
ná nátlaková až vyděračská politika některých 
českých klubů vůči sportujícím dětem a jejich 
rodičům, která už překonala všechny přijatelné 
meze,“ zdůrazňuje Zacha, „situace došla tak da-
leko, že když byly texty některých smluv zaslány 
k posouzení přátelům a hráčským agenturám do 
Kanady a USA, byla tato problematika projed-
nána dokonce se členy kanadské vlády s tím, že 
situace v českém sportu a praktiky využívané 
ze strany našich sportovních organizací jsou 
z hlediska ochrany práv rodin a dětí naprosto 
nepřijatelné.“

Na rodiny některých českých hokejistů dokon-
ce může být podle Zachy z pohledu kanadského 
práva pohlíženo jako na pronásledovanou skupi-
nu obyvatel a toto vydírání a pronásledování by 
mohlo zakládat důvod k imigraci českých dětí 
do Kanady a k uvolnění vládní podpory hradící 
náklady na školné a další náklady spojené s po-
bytem mladých českých hokejistů v Kanadě. 
To by mohlo způsobit i mezinárodní ostudu pro 
Českou republiku.

„Ostatně, oprávněnost takových reakcí můžete 
posoudit sami,“ vybízí Pavel Zacha, „například 
ve smlouvě předkládané rodičům třináctiletých 
dětí v pardubickém klubu lze najít tyto formula-
ce: …rodiče berou na vědomí, že k dnešnímu dni 
investoval klub do hráče částku 5.000.000 Kč. 
V případě, že by hráč zanechal z nějakého důvo-
du ledního hokeje nebo se přestěhoval či odešel 
do zahraničí, hrál bez dovolení hokej v jiném 
klubu, zavazují se rukou společnou a nerozdílnou 
tuto částku zaplatit… (Pokračování na straně 3.)

Rodiče hokejistů se brání proti nátlaku některých českých klubů 
Založili unii hráčů, aby je chránila

Don Quijote de la Ancha – vynikající divadelní představení v hlavní 
roli se Zdeňkem Mazáčem, který je vedle Bolka Polívky a Zdeňka Korči-
ana spoluzakladatelem brněnského Divadla Klauniky – se konal v Centru 
kultury a sportu v Osové Bítýšce minulou neděli.

Hra má na svém kontě během svojí čtyřiadvacetileté existence více 
než čtyři tisícovky repríz. Ve svérázném zpracování osudů Dona Qui-
jota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka či 
mystifi kace a improvizace. Režijní poradce Bolek Polívka šel v tomto 
případě cestou didaktické klaunikyády. Proto ve hře – s pozměněným 
názvem na Don Quijote de la Ancha – před diváky předstoupil přes 
dva metry vysoký profesor španělštiny (Zdeněk Mazáč) a obézní An-
cha (Zuzana-Anna Rút), neboli vychovatelka Anča na kominickém 
internátě ve Šlapanicích u Brna. Tito dva bavili Osovskobítýšské na 
téma osudů důmyslného rytíře Dona Quijota a jeho sluhy téměř hodi-
nu a půl. Někteří přítomní se navíc ocitli v roli herců, a ztvárnili na 
profesorův povel jeho žáky, takže se během představení tedy rozhodně 
nenudili. Za svoji snahu byli ale odměněni, v závěru dostali dárečky.

Představení se vzájemně prolínalo několika rovinami. „Řazením scén, 
počínaje bojem s větrnými mlýny až do Quijotova zmoudření je vytvářen 
příběh Dona Quijota, kterým neustále prostupují osudy profesora a vy-
chovatelky, odrážející jejich slabosti i velikost, pošetilost i odcizení,“ 
uvedl o hře dr. Jan Skutil, „z toho vzniká řada humorných situací, jež 
jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového vztahu mezi profesorem, 
hrajícím rytíře, a vychovatelkou Anchou, která představovala sluhu.“

(Pokračování na straně 3.)

Profesor učil netradičně 
Osovskobítýšské španělsky

Vynikající hra Don Quijote de la Ancha, plná humoru a improvizací, 
nadchla diváky v Osové Bítýšce minulou neděli navečer.    Foto: Iva Horká

Veronika 
Čamková 

získala stříbro
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Necid: Dohoda s Chorvaty může znamenat
oživení myšlenky partnerských měst

Výměnné pobyty dětí i seniorů, obchodní spolupráce místních za-
městnavatelů i společné projekty s dalšími partnerskými městy: hasičské 
soutěže, školní akademie, studium v zahraničí. To vše může být výsled-
kem partnerství Velkého Meziříčí s chorvatským Tisnem, které začalo 
podpisem dohody obou měst v polovině ledna na velkomeziříčské radnici.

„Evropská partnerství mají podle mých zkušeností a podle informací 
od kolegů z jiných měst tendenci se po prvotním nadšení spíše formali-
zovat a konkrétní výsledky příliš nejsou. Proto jsme od počátku k dohodě 
s Tisnem přistoupili jaksi z opačné strany. Nejprve jsme si s chorvatskou 
delegací velmi pečlivě a důkladně vyříkali, co vše je možné a co jsou obě 
města ochotna udělat, a pak teprve jsme dohodu podepsali,“ říká starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid s tím, že by do takové spolupráce chtěl 
přizvat i partnerská města Velkého Meziříčí – švédské Vansbro a italské 
San Benedetto del Tronto a s gymnáziem spolupracující Weilheim. 
Chorvatská strana navrhla přizvat ke spolupráci své polské a italské 
partnery. „Vznikla by tak pomyslná severojižní evropská osa malých měst, 
zajímavá nejen svojí historií, rozličným podnebím, ale zejména možnostmi 
spolupráce. Jednoduše řečeno si představuji dětskou školu lyžování ve 
Švédsku, studentské kurzy plavání v Chorvatsku, hasičskou ligu s burzou 
nápadů v České republice, soutěž dětských orchestrů v Polsku či veletrh 
obchodní komunikace v Itálii,“ doplnil starosta.

Velkomeziříčská radnice dnes proto intenzivně hledá konkrétní možnosti 
partnerských programů nejen pro Velké Meziříčí a Tisno, ale pro všechna 
města. „Jde o to, abychom zároveň na podobné aktivity získali peníze z vněj-
ších zdrojů, ideálně z Bruselu. Občas i Evropa zafi nancuje něco užitečného 
a tohle je zrovna ten případ,“ řekl Radovan Necid a dodal: „Představou 
velkomeziříčské městské rady je oživit myšlenku partnerských měst a dát 
jí nový impulz tak, aby všichni obyvatelé města o našich přátelích za hra-
nicemi věděli a každý, kdo bude mít jakýkoliv záměr v partnerském městě, 

měl možnost získat informace 
a usnadněný vstup do tamější spo-
lečnosti – od toho totiž podle mne 
partnerství měst je především.“

Podpis partnerské dohody mezi 
Velkým Meziříčím a Tisnem pro-
běhl 16. ledna v rámci třídenní 
návštěvy představitelů tisenské 
radnice ve Velkém Meziříčí. 
Chorvaté se zde kromě rozsáhlé 
debaty o podobě partnerství, 
seznámili s provozem škol, do-
movem seniorů a pečovatelským 
domem, kulturními institucemi, 
sportovními areály i památkami. 
„Chtěli jsme v kostce ukázat, 
co můžeme do společné práce 
nabídnout my, abychom opravdu 
hovořili o konkrétních věcech,“ 
shrnul Radovan Necid.

-měú-

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 

se bude konat v základních školách ve městě v pátek 10. února 2012 
v době od 14 do 18 hodin. V ZŠ Mostiště a Lhotky 26. 1.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě ke školní docházce. K zápisu 
se dostaví děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, popřípadě ty děti, 
které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2011. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu 
školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-

ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 6. 2. do čtvrtka 9. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod 
školy je tvořen ulicemi:

Bezděkov, Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, 
Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poří-
čí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-

vých stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je 
tvořen ulicemi:

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

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

webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu školní rok – zápis 
do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

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

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Rekonstrukce bývalého areálu 
Agadosu na Karlově ve Velkém 
Meziříčí pro technické služby města 
začne již od prvního února. Skončit 
by měla v říjnu a do konce roku 
by se tak technické služby mohly 
přestěhovat z areálu na Třebíčské 
do nového.

Stavební práce bude provádět 
firma Outulný, která ve výběro-
vém řízení zvítězila s nejnižší 
nabídnutou cenou dvaatřicet mi-

lionů korun. Dle sdělení starosty 
Radovana Necida nabídky podaly 
dvě desítky fi rem, přičemž asi dvě 
byly vyloučeny. Nejvyšší nabídky 
se pohybovaly kolem 50 milionů 
korun. „Firma Outulný nacenila 
vše nejníž, v zadávací dokumentaci 
jsme neshledali nedostatky. Vím, 
že někteří poukazovali na fakt, že 
fi rma je v likvidaci. Ale oni mají ně-
kolik dalších fi rem. Ta, která podala 
nabídku, nebyla v insolvenci ani 

Přestavba areálu na Karlově začne v únoru

V údolí obou velkomeziříčských řek vzniknou 
ještě letos nové naučné stezky. Na trasách bude 
návštěvníkům k dispozici 24 informační panelů 
a 9 interaktivních panelů pro děti. Obě stezky 
budou navíc propojeny a celková délka tras tak 
dosáhne bezmála 50 kilometrů.

„Obě říční údolí jsou nejen oblíbenými výletní-
mi trasami místních, ale svojí přírodou, přírodní-
mi pamětihodnostmi i zachovalostí kulturní kraji-
ny také důležitým turistickým cílem pro návštěv-
níky Vysočiny,“ vysvětlil starosta Radovan Necid.

„Kromě značení tras a umístění panelů vznik-
ne ještě speciální turistický webový portál a edi-

Údolím Balinky a Oslavy povedou nové naučné stezky
ce propagačních materiálů,“ dodává Zuzana 
Villertová, manažer projektu. V současné době 
je vyznačena pouze naučná stezka Balinským 
údolím (5 km), která bude doplněna o několik 
nových interaktivních panelů. Velký okruh (14 
km) bude navazovat na stávající malý z Balin 
a povede přes obce Uhřínov, Šeborov, Svařenov 
a Hrbov a zpět do Velkého Meziříčí.

V Nesměřském údolí vznikne malý okruh 
(3 km) od mostu u čistírny odpadních vod po 
levém břehu řeky přes Letnou k Panské hájence 
a přes most zpět po pravém břehu. Velký okruh 
(15 km) bude pokračovat od Panské hájenky přes 

Město Velké Meziříčí minulý 
týden hostilo devítičlennou delegaci 
z chorvatského Tisna. Hlavním dů-
vodem návštěvy bylo zahájení part-
nerství mezi oběma městy, což obě 
strany v pondělí 16. ledna stvrdily 
podepsáním dohody o spolupráci 
a přátelství (jak jsme již psali v mi-
nulém čísle týdeníku – pozn. red.).

„V našem případě jde hlavně 
o navázání spolupráce, neboť 
přátelství už máme,“ uvedl při 
uvítání starosta Radovan Necid 
a tisenský místostarosta Miljenko 
Meštrov jeho slova potvrdil. Mnozí 
Velkomeziříčští totiž již po léta 
Tisno navštěvují a vzájemně se 
s tamními obyvateli znají. „Chtěl 
bych poděkovat za iniciativu, jež 
přišla ze strany Velkého Meziříčí 
a kterou jsme velmi rádi přijali. 
Naše partnerství bude spočívat 
ve všech druzích 
společenského 
a hospodářského 
života,“ vyjád-
ř il se Miljenko 
Meš t rov,  jen ž 
zastupoval chor-
vatskou obec na-
místo tisenského 
sta rosty Ivana 
Klar ina , k terý 
se zrovna v době 
návštěvy v Čes-
ku účastnil coby 
poslanec jedná-
ní chorvatského 
parlamentu.

Velkomezi-
říčští s Tisenský-
mi se shodli na 
ideálním propo-
jení spolupráce 
všech par tner-
ských měst Vel-
kého Mezi ř íčí , 
tedy i švédského 
Vansbra, italské-

Chtějí s Chorvaty spolupracovat, přispět by na to mohla EU
ho San Benedetta del Tronta, či 
německého Weilheimu, s nímž spo-
lupracuje zdejší gymnázium, navíc 
i společně s polskými a italskými 
družebními městy Tisna. „Dovedu 
si představit projekty za pomoci 
Evropské unie, například v Tisnu 
sportovní turnaj, v Polsku hudební 
soutěž orchestrů mládeže, ve Švéd-
sku by se mohly děti učit lyžovat…,“ 
vyjmenoval Necid a dodal, že 
spolupráce by měla být zaměřená 
zejména na skupiny dětí, seniorů 
i handicapovaných. Potkávat by se 
mohly i úplně malé skupiny lidí, 
třeba pekaři, automechanici, aby si 
vyměňovali názory a zkušenosti. 
Město bude hledat v programech 
Evropské unie možnosti čerpání 
dotací na podobné projekty. Napří-
klad v oblasti vzdělávání se nabízejí 
obecně programy Comenius, Leo-

nardo, Grundvig. V kultuře existují 
programy zase spíš pro jednotlivé 
subjekty, jako jsou muzea, umělec-
ké soubory či divadla, ve sportu je 
tomu podobně.

„V rámci evropských projektů se 
mohou stát nositeli peněz i místní 
akční skupiny, a to zejména do 
oblastí venkova a menších měst,“ 
informoval předseda správní rady 
MAS Most Vysočina Milan Du-
fek, který během návštěvy o této 
možnosti hovoř il s Miljenkem 
Meštrovem. Ten potvrdil, že čin-
nost místních akčních skupin se 
začíná rozbíhat i v Chorvatsku. 
Tisno se do ní také zapojilo, takže 
i touto cestou by mohla být zahá-
jena příprava možné spolupráce 
partnerských projektů v oblastech 
podnikání, cestovního ruchu či 
kultury.

Kromě jednání o formách spolu-
práce Velkomeziříčští Chorvatům 
připravili dvoudenní kulturní a po-
znávací program. Představili jim 
naše město v historii i současnosti, 
seznámili je s jeho institucemi. 
V pondělí 16. ledna si Tisenští 
prohlédli náměstí, radnici, kostel, 
vystoupali na jeho věž. Poté jeli na 
slavnostní oběd do hotelové školy, 
navštívili zámek a muzeum, měst-
skou knihovnu. Odpoledne je čekal 
koncert v Jupiter clubu, kde se jim 
předvedly orchestr a pěvecký sbor 
základní umělecké školy, skupiny 6 
tet a Geneze (viz str. 3), den zakon-
čili ochutnávkou piva v Jelínkově 
vile. V úterý pak pokračovali v Če-
chových sadech prohlídkou domova 
pro seniory a domu s pečovatelskou 
službou i sousední základní školy 
se sportovním areálem na Škol-

ní ulici, odkud 
se přesunuli na 
zimní stadion. 
Na oběd zajeli do 
ski areálu na Faj-
tův kopec a den 
zakončili večeří 
U Bílého koníč-
ka, kde byli uby-
továni. Ve stře-
du 18. ledna se 
v racel i  domů . 
Tlumočnicí mezi 
oběma stranami 
během celé ná-
vštěvy byla Ji-
ř ina Matičová, 
jejíž manžel je 
Srb, takže s ním 
po 22 let ž i la 
v bývalé Jugo-
slávii, odkud se 
do Velkého Me-
ziříčí odstěhovali 
v roce 1993.   

 Martina
Strnadová

rekreační středisko Nesměř, Říhákův mlýn do 
Oslavy, Dolních Heřmanic, Petrávče a zpět do 
Velkého Meziříčí.

Naučné stezky budou propojeny spojovacím 
okruhem (8 km) z Balin přes Osové k Panské 
hájence v Nesměři.

Projekt je spolufi nancován z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihovýchod. 
Celkové výdaje projektu jsou plánovány ve výši 
580 tis. Kč, výše dotace je 536,5 tis. Kč. Právě 
v těchto dnech město vyhlásilo výběrové řízení 
na dodavatele panelů, značení a propagačních 
materiálů.                                                  -měú-

v likvidačním řízení. Nebyl důvod 
ji nevybrat,“ informoval Radovan 
Necid s tím, že věc byla právníky 
prověřena. Podle něj chce navíc 
město vybrat nezávislý stavební 
dozor. „Přece jen je to stavba za 32 
milionů korun, takže je obava, aby 
práce byly kvalitně provedeny. Je 
tedy třeba, abychom měli nezávislý 
dozor,“ dodal starosta. Krom toho 
město dá město z neúčelové rezervy 
rozpočtu 84 tisíc korun na úhradu 

činnosti koordinátora bezpečnosti 
práce v průběhu přestavby areálu, 
což je povinnost ze zákona. Vzhle-
dem k tomu, že půjde o velkou 
stavbu, byl vybírán ze tří uchazečů.

Od prvního ledna platí novela 
zákona o dani z přidané hodno-
ty. Podle ní si nyní město ze své 
investice do areálu může odečíst 
DPH, které v tomto případě činí 5 
milionů korun.

Martina Strnadová

Návštěvníci našeho kina poslední dobou jistě zaznamenali, že frek-
vence fi lmových představení se snížila. Na vině není nedostatečná práce 
pracovníků kina, ale stav v oblasti fi lmové distribuce. Co je příčinou této 
situace? Jednoznačně přechod k digitalizaci kin. Vychází z nahrazení 
35mm filmových projekto-
rů digitálních technologií 
a zároveň změnu zavede-
ných způsobů distribuce. Kvalita digitálního promítání je srovnatelná 
s promítáním z 35mm, digitální kopie navíc nepodléhá mechanickému 
opotřebení a její kvalita tedy zůstává konstantní. Digitální projekce mají 
přinést v budoucnu úspory zejména při výrobě kopií a jejich distribuci. 
Digitalizace kin umožňuje i větší nabídku alternativního obsahu pro kina 
(přímé sportovní přenosy, přenosy opery, populární hudby, divadelních 
představení, amatérská a lokální tvorba, videoart, vzdělávací pořady, 
dokumenty). Přináší však také výrazně vyšší vstupné.

Digitalizace je podmíněna komplexní rekonstrukcí přenosové tech-
nologie v jednotlivých kinech. Také ve Velkém Meziříčí se vedla a vede 
mezi vedením města a Jupiter clubem, provozovatelem kina, věcná 
diskuze o přechodu na digitální promítání. Vedení města z fi nančních 
důvodů, vlastnických vztahů (kino je majetkem OS KOVO) i připravo-

vané nutné rekonstrukce velkého sálu, prozatím digitalizaci nepodpořilo.
V současné době se v oblasti nabídky fi lmových titulů nacházíme 

v přechodném období, tedy době, kdy vedle sebe běží souběh klasických 
35mm kopií a již nových digitálních nosičů. Slibované proklamace, 

že kina budou mít dostatek 
času na přípravu přechodu 
od klasiky k digitalizaci, se 

dnes stále více jeví jako sci-fi . Pro provozovatele nedigitalizovaných 
kin narůstá jeden zásadní problém. Zajistit k promítání v rámci dostup-
nosti dostatečné množství, nejenom kvalitních, ale vůbec fi lmů v 35mm 
provedení. Jestliže tedy nebudeme digitalizovat naše kino, mohou mít 
v blízké budoucnosti diváci znemožněn přístup k novým fi lmům, které 
budou distribuovány pouze na digitálním nosiči. Pokud chceme v našem 
městě zachovat fungující kino, je nezbytná jeho digitalizace. Veškerá 
technologie kina označovaného jako D– cinema musí splňovat požadavky 
DCI. Úvahy o možnosti přechodného řešení, např. pomocí tzv. E-cinema 
(fi lmy na DVD a VHS určené k veřejným projekcím pomocí projektorů, 
apod.) nebude zřejmě možné realizovat. Jen velmi málo titulů bude totiž 
distribuováno tak, aby je bylo možné promítat v tomto systému.

Mgr. Milan Dufek

Digitalizace kina ve Velkém Meziříčí

Devítičlenná chorvatská delegace spolu s radními našeho města a dalšími.           Foto: Martina Strnadová



OKÉNKO KRAJE VYSOČINA
 564 602 111

Číslo 4 25. ledna 20121 strana 3

Sběr nominací
do ankety Zlatá jeřabina zahájen

I v letoším roce vyhlásil Kraj Vysočina tradiční anketu v oblasti kul-
tury a památkové péče s názvem Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina 
za kulturní počin roku 2011.

Anketa si klade za cíl poukázat na množství zajímavých kulturních 
akcí probíhajících každoročně v Kraji Vysočina a na péči o jeho kulturní 
památky. Ve fázi nominací, které probíhají od 2. ledna do 3. února 2012, 
může zaslat každý svůj návrh na oblíbenou kulturní akci nebo příkladnou 
obnovu kulturní památky. Jedinou podmínkou je, aby se daný počin 
uskutečnil v roce 2011 na území Kraje Vysočina. Nominovat lze např. 
zajímavé koncerty, festivaly, divadelní a hudební přehlídky, ediční počiny, 
muzejní expozice a výstavy. V oblasti péče o nemovité památky může 
být vodítkem při výběru přehled realizovaných akcí obnovy uskutečně-
ných za fi nanční podpory samospráv obcí a kraje, který je dostupný na 
internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > kultura 
a památky > památky.

Nominace je možné zasílat elektronicky prostřednictvím nominačního 
formuláře, který je k dispozici na www.kr-vysocina.cz (tematická stránka 
kultura a památky), dále pak na adresu zlatajerabina@kr-vysocina.cz, 
nebo písemně na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s ozna-
čením „Zlatá jeřabina 2011“.

„Z došlých nominací bude následně odbornou pracovní skupinou pro 
výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina vybráno 30 počinů do kategorie 
Kulturní aktivita a 30 do kategorie Péče o kulturní dědictví. Samotné ve-
řejné hlasování v anketě bude probíhat v březnu letošního roku,“ doplnila 
administrátorka ankety Iva Doležalová z krajského úřadu.

Výsledky loňského ročníku ankety lze nalézt na stránkách Kraje Vy-
sočina (tematická stránka kultura a památky).

Vítězové ankety Zlatá jeřabina 2010 si rozdělili částku ve výši 120 tis. 
Kč, a to v kategoriích:

Kulturní aktivita: 1. Carl Orff-Carmina Burana – koncert k 30. vý-
ročí dětského sboru Kvítek, Libice nad Doubravou (30 tis. Kč); 2. Brouk 
v hlavě – divadelní inscenace, Rynárec (20 tis. Kč); 3. Otevřeno Jimramov 
– multižánrový festival, Jimramov (10 tis. Kč)

Péče o kulturní dědictví: 1. Oprava a využití farní stodoly v Oso-
vé Bítýšce (30 tis. 
Kč ); 2. Obnova 
střechy kostela Na-
nebevzetí Panny 
Marie v Roucho-
vanech (20 tis. Kč); 
3. Obnova fasády 
domu č. p. 72 v Nerudově ulici, Třešť (10 tis. Kč).

Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Kulturní program v koncertním 
sále Jupiter clubu byl připraven pro 
chorvatskou návštěvu, která v na-
šem městě pobývala minulý týden 
(další info na straně 2). Chorvat-
skou návštěvu do Jupiter clubu 
provázelo vedení našeho města 
v čele se starostou a místostarostou 
a některými radními a vedoucími 
odborů. Chorvatům hrály a zpí-
valy místní hudební a pěvecké 
soubory – orchestr a pěvecký sbor 
základní umělecké školy, soubor 
6 tet a hudební skupina Geneze. 
Zhruba padesátičlenný orchestr se 
sborem vsadil na osvědčené roc-
kové hity od známých interpretů 
(Metalica, Pink Floyd, Europe, 
Survivor), 6 tet vybralo jak vlastní 
skladby, tak převzatou (Stačí říct, 
Popel mýho klidu, Rituál a další) 
a Geneze nabídla svoje osvědčené 
repertoárové hity (Klaun, Starý 
strom, Hráz apod.)

Velký soubor ze základní umě-
lecké školy Chorvaty okouzlil, 
byť se jim podle jejich slov líbila 
všechna vystoupení. „Orchestr byl 
super,“ shodli se ředitelé turistic-
kých organizací Filip Henjak z Tis-
na a Šime Ježina z Murteru, „velmi 
jsme ale také obdivovali váš zámek 
či knihovnu, ale kupříkladu i starý 
most přes řeku.“ Most obecně po-
važují za symbolickou věc, i oni 
mají v Tisnu jeden takový, který 
spojuje pevninu s ostrovem Murter. 
A právě zdejší velkomeziříčský 
most u Jelínkovy vily označili za 
most přátelství mezi oběma městy 
– Tisnem a Velkým Meziříčím. 
„Kako do nas?“ ptali se Chorvaté, 
„Cesta z našeho města přes Vídeň, 
Graz, Záhřeb čítá kolem 850 kilo-
metrů,“ přeložila Jiřina Matičová. 
Ta se svým manželem, který je 
Srb, zužitkovala svoje jazykové 
zkušenosti z bývalé Jugoslávie 
a překládala po celou dobu pobytu 

návštěvy z jihu. J. Matičová žila 
dvaadvacet let nedaleko Bělehra-
du, do městečka Mladenovac se 
přivdala. Na počátku devadesátých 
let minulého století, kdy vypukla 
válka v tehdejší Jugoslávii, se se 
svým mužem odstěhovala zpátky 
do Velkého Meziříčí. I když nyní 
po letech přiznává, že ovládá spíše 
srbochorvatštinu, kterou tehdy 
v tamním prostředí hovořila. Po 
rozdělení Srbska a Chorvatska se 
osamostatnily i jazyky – Srbové 
mluví srbsky a Chorvaté chorvat-
sky. A tam už jisté rozdíly podle 
Matičových slov jsou. Přesto jí 
ale nečinilo žádné velké potíže 
překládat i teď po více než dvaceti 

letech, kdy už žije zase v Česku. 
„Oni mi ale rozumějí, protože 
srbochorvatštinou, která byla 
úředním jazykem, hovořili,“dodala 
překladatelka.

Tisno sousedí 
s Murterem

Oba ředitelé turistických orga-
nizací Ježina s Henjakem na závěr 
setkání v Jupiter clubu představili 
svoje městečka v rámci prezentace, 
kdy promítli DVD s příslušným 
komentářem o tamních lokali-
tách. Zaměřili se pochopitelně 
na turistické informace. Někteří 
Velkomeziříčští podle sdělení pře-
kladatelky tuto oblast dobře znají, 

neboť tam léta jezdí na pravidelnou 
dovolenou.

Pro ty, kteří by se tam eventu-
álně chystali, stručná informace 
o tom, že Tisno je malé historické 
městečko s jedním tisícem a čtyř-
mi sty obyvateli, ležící nedaleko 
Vodice, dvacet šest kilometrů 
od Šibeniku. Pláže tam turista 
najde jak písčité, tak kamenné či 
betonové. Zvedací most spojuje 
pevninu s ostrovem Murter, který 
je v těsném sousedství. I tam lze 
nalézt ojedinělá a krásná místa 
pro letní dovolenou. Více infor-
mací můžete najít na webových 
st ránkách www.tisno.hr nebo 
www.otok-murter.hr.      Iva Horká

Chorvatům hrál orchestr, 6 tet a Geneze

Orchestr ZUŠ a sbor svojí produkcí rockových skladeb chorvatskou návštěvu nadchly.         Foto: Iva Horká
Více fotek najdete na straně 5 a ve fotogalerii na našem webu www.velkomeziricsko.cz

Stavba protipovodňové ochrany města začne letos
(Pokračování ze strany 1.) „Krom toho jsou tam 
stísněné podmínky pro práci. Navíc agentura 
ochrany přírody si vymínila i náhradu rybího 
skluzu, což ve Velkém Meziříčí nikde není a ani 
jinde to není časté,“ dodala Eva Křivská z odbo-
ru životního prostředí. Ocelové lávky na Balince 
i Oslavě budou zvýšeny nad úroveň hladiny 
návrhového povodňového průtoku.

Za účelem zkapacitnění vodních toků obou 
řek dojde k prohrábkám jejich koryt všude tam, 
kde v důsledku eroze došlo k naplavení zemin 
a dalších materiálů. Protipovodňová opatření 
si vyžádají i zásahy do zeleně kolem toků řek.

Součástí akce pak budou i přeložky sítí – 
kabelů nízkého a vysokého napětí, telefonu, 
kanalizace – a úpravy stávajících kanalizačních 
výustí. Dešťové kanalizace, jež jsou zaústěny 
do řek, budou opatřeny klapkou proti zpětnému 
vzdutí nastupující vody.

Příprava akce nebyla 
bez problémů

Bez ochranné zdi zůstanou břehy vodního 
toku Balinky v prostoru přemostění na Tře-
bíčské ulici. Důvodem je nesouhlas vlastníků 
soukromých pozemků. „Je to v těch prostorech, 
kde to neohrozí průběh povodňové vlny a může-
me si dovolit rozliv vody akceptovat,“ vysvětlil 
Jiří Zachar.

Rodiče hokejistů se brání proti nátlaku některých českých klubů
(Pokračování ze strany 1.) K tomu 
se ještě započítávají pokuty, vy-
číslené níže a takzvaná tabulková 
hodnota hráče, která je rovněž podle 
věku kolem osmnácti let stanovena 
v řádech stovek tisíc korun. Každé 
porušení osmistránkové smlouvy 
s dodatky zakládá navíc důvod 
k další pokutě ve výši dvou milionů 
korun.“

Podpisem takové smlouvy, ke 
které jsou podle Zachova vyjádření 
hráči nuceni vedením klubu HC 
Pojišťovna Pardubice, se součas-
ně stávají jakýmisi novodobými 
otroky. „Nesmí se přestěhovat, 

hrát hokej jinde, nesmí provozovat 
bez souhlasu jiné sporty, nesmí se 
stýkat s některými kategoriemi lidí, 
nesmí se na veřejnosti vyjadřovat 
o praktikách klubu, nesmí používat 
jiné než klubové lékaře, musí se 
vzdát práva na své soukromí a po-
skytnout souhlas s uveřejňováním 
fotografií a údajů i soukromého 
charakteru, jsou povinni dodržovat 
pouze šest týdnů dovolené ve stano-
veném termínu a jinak být celý rok 
k dispozici klubu,“ vyjmenovává 
Pavel Zacha, „omezení je ještě 
mnoho. Tyto smlouvy jsou velice 
jednostranné. Za mnoho omezení 

Profesor učil netradičně 
Osovskobítýšské španělsky

(Pokračování ze strany 1.)
Protože Zdeněk Mazáč hraje v tomto představení podle svých slov 

od samého začátku a ani jedno představení za tu dobu nevynechal, byla 
nabíledni otázka pro něho, zda ho to ještě baví. „Právě proto, že naplňu-
jeme ono staré známé rytířovo poselství nejen o hledání dobrodružství, je 
představení putovní. Čili hrajeme pokaždé někde jinde, pro jiné publikum, 
a to je to, co mne nutí k aktivitě a jinému přístupu. Proto nemohu říct, že 
by mě toto hraní nebavilo,“ uvedl Zdeněk Mazáč. Svoje slova potvrdil 
i během vystoupení, zakomponoval do něho totiž i hlášky typu: „Já mám 
čopra, svezu tě pak do Tasova.“ Nebo: „Čoveče, tys tady tim kečapem 
pokecala starostovi halu za dvaatřicet milionů.“ Po představení přiznal, 
že si některé údaje dopředu sondoval. Věděl také, že hned vedle Osové 
Bítýšky je Záblatí, což rovněž zmínil. Tak trochu nezapřel svoje vzdělání, 
vystudoval totiž na vysoké škole obor geodezie. Stejně tak jeho partnerka 
Zuzana podle svých slov vystudovaná herečka není, ale kdyby to na sebe 
neprozradila, nikdo v sále to neměl šanci poznat. Oba herci byli totiž 
skvělí. Ani v závěru nechyběl humor, když lidé nepřestávali tleskat, Anča 
se vrátila na jeviště a laskavě pravila: „Pan profesor se zlobí. Ještě nikdy 
totiž neslyšel, aby si jeho žáci vytleskávali doučování.“

Iva Horká

Zdeněk Mazáč roli profesora španělštiny ztvárňuje letos už čtyřiadvacá-
tým rokem. Na snímku s divačkou, kterou vtáhl do hry a říkal jí Princezno. 

Foto: Iva Horká

a přijetí rizika za hranicí jistoty 
fi nančního bankrotu rodiny v pří-
padě sporů s klubem nedostávají 
děti – kromě práva hrát a trénovat 
hokej – prakticky žádnou adekvát-
ní výhodu, plat či cokoliv jiného. 
V jiných klubech zase zavazují 
rodiče k uhrazení sumy 250.000 do-
larů, pokud uzavře hráč lukrativní 
smlouvu v zahraničí.“
Řešením těchto problémů se 

smlouvami se v budoucnu bude za-
bývat právní odbor České hráčské 
unie. To ale není jediným cílem or-
ganizace. Ta by měla vylepšit pod-
mínky pro mladé hráče v mnoha 

oblastech. Kromě odboru právního 
budou uvedeny do provozu ještě 
odbory další – například personál-
ní, mediální, ekonomický, školský, 
sportovní, sportovní medicíny, 
politický a mezinárodní.
Česká unie hráčů ledního hokeje 

(ČUHLH) už má zřízeny vlastní 
webové stránky, www.cuhlh.cz, 
přes které probíhá nábor členské 
základny. Její početnost bude 
mít velký význam z hlediska po-
suzování skutečného vlivu nové 
organizace v českém sportovním 
prostředí.

 Připr.: Iva Horká

Vyjednávání s vlastníky pozemků , na 
kterých se má stavba realizovat, bylo někdy 
problematické a zdlouhavé. „Mnohá dobře 
připravená protipovodňová opatření zůstala 
viset na některých vlastnících pozemků,“ 
potvrdil i Radim Světlík. Starosta Radovan 
Necid proto ocenil vztah Velkomeziříčských 
ke svému městu, díky němuž se nakonec po-
dařilo s lidmi vše vyjednat a stavbu přivést až 
k realizaci.

Povodní město zažilo 
několik

Poslední velká povodeň postihla Velké Mezi-
říčí v květnu roku 1985. Zaplaveno bylo centrum 
města včetně náměstí, Novosadů, dále byl vy-
plaven areál Kablovky a další. Mnozí pamatují, 
když Komenského ulicí silný proud vody valil 
trabanta. Povodeň dodnes připomínají značky 
na domech znázorňující, jak vysoko vystoupala 
vodní hladina.

Ale zpravidla v předjaří a na jaře hrozí povod-
němi tající sníh a zásoby vody v něm zejména 
nad vodním dílem Mostiště. V posledních 
letech se opakovaly i letní záplavy způsobené 
přívalovými dešti. V příštím roce se tedy město 
a jeho obyvatelé konečně dočkají ochrany před 
ničivými následky povodní.  

Martina Strnadová

Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Jiří 
Zachar ukazuje plán protipovodňových opatření 
na Balince a Oslavě.   Foto: Martina Strnadová



ŘÁDKY NA NEDĚLI

Číslo 4 25. ledna 2012 strana 4

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

OKÉNKO POLICIE  158

Zloděj
Nepokradeš Kelišová – připomínal své farnici farář Otík ve fi lmové 

trilogii „Slunce, seno…“. Ale nějak se chápaní toho, co je a co není krádež, 
měnilo a mění v historii. Teoreticky je krádež obecně neoprávněné přisvo-
jení si cizí věci či hodnoty. Právní řády všech zemí ji hodnotí jako trestný 
čin. Některé formy přisvojení si cizího majetku mohou být v některých 
obdobích či společnostech zákonem či zvykovým právem tolerovány 
či podporovány. Ty pak v tomto kontextu nejsou minimálně z právního 
hlediska chápány jako krádež (konfi skace, válečná kořist). Ale morální 
pohled nebo pohled různých skupin se také může od právního pohledu 
v některých případech a dobách lišit. Podle katolické morálky je krádež 
uchvácení cizího majetku proti rozumné vůli vlastníka. Není to krádež, 
dá-li se souhlas vlastníka předpokládat, nebo je-li jeho odmítnutí proti 
zdravému rozumu a všeobecnému určení statků. To je případ naléhavé 
a zřejmé nutnosti, v níž jediným prostředkem, jak uspokojit bezprostřední 
a základní potřeby (potrava, přístřeší, oděv…), je mít k dispozici a užívat 
cizí majetek.

A tak, kdyby si to Kelišová přečetla a analyzovala, došla by k tomu, že 
ona opravdu zloděj není. Neboť každou krádež zloděj umí nějak hezky 
vysvětlit a vyžehlit.

Nejdřív, když krade, tak si velmi často říká, že on to opravdu nutně 
potřebuje, a tomu majiteli je to na nic. Přece on to lepé využije a pro-
spěje mu to. Takový zloděj si může říkat, že je třeba jako Robin Hood, 
který chce dosáhnout spravedlnosti – bohatým vzít a chudým rozdat. 
Hmm.

Potom, když už zloděj majetek odcizil, tak si ho většinou neváží, 
poněvadž, jak už to s námi bývá, tak věcí, ke kterým jsme se jednoduše 
a bez práce dostali, si stejně nevážíme.

Když už zloděje mají dopadnout a potrestat, tak začíná vysvětlování 
a povídání: na co je to tomu původnímu majiteli, jenom si tak zkomplikuje 
život. A možná to vůbec nebylo vlastnictvím toho původního majitele. 
Prostě hledá všelijaké možné výmluvy, jenom aby věc nemusel vrátit, 
nebo aby nebyl potrestán. Vymlouvá se, hledá dobré právníky a čeká 
a čeká… snad se povede a bude se nadále radovat z toho, že má to, co 
mu tak opravdu nepatří. 

P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb 
od 25. do 29. 1. 2012

Středa 25. 1. – mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 18.00 – Lavičky – o. Parajka
Čtvrtek 26. 1. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 18.00 – 
Vídeň – o. Prajka
Pátek 27. 1. – mše sv.: 8.00 – o. L. Sz., 14.00–15.30 – příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 13.00 – domov pro seniory – o. Parajka, 16.30 – o. Prajka
Sobota 28. 1. – mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 18.00 – o. Prajka
Neděle 29. 1. – mše sv.: 7.30 – o. L. Sz., 9.00 – o. Parajka, 10.30 – o. Pa-
rajka, 18.00 – o. Prajka
Farní oznámení: Středa – v 16.15 hodin bude příprava na svaté přijí-
mání, v 18.00 bude náboženství pro mládež a starší děti. Čtvrtek – po 
večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek – od 14.00 do 15.30 bude 
adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání také 
i u cizího zpovědníka, v 18.00 bude na faře příprava na biřmování pro 1. 
a 2. skupinu, v 19.00 – setkání biřmovanců 3. a 4. skupiny. Sobota – 8.00 
bude setkání ministrantů, v 18.30 bude příprava na křest a v 19.30 bude 
4. příprava na svátost manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kos-
tele a na faře. V sobotu 28. ledna 2012 vás zveme na křesťanský ples do 
Vídně. V sobotu 18. února začíná mší sv. na Levém Hradci tradiční pouť 
na Velehrad. Zájemci o tuto zahajovací mši se mohou přihlásit u Milady 
Burianové (tel.: 776 100 746), odjezd v sobotu v 6.30 hodin z VM. Po mši 
sv. se půjde pěší pouť asi 20 km.
Bory a okolí: Pátek 27. 1. – 18.00 mše sv. v Horních Borech – o. Parajka, 
17.30 adorace, neděle 29. 1. – 9.45 mše sv. v Horních Borech – o. Praj-
ka                                                                                                    -P.L.Sz-
Českobratrská církev evangelická: 26. 1. – 18 hodin – biblická hodina, 
29. 1. – 9 hodin – bohoslužby, 17 hodin – setkání střední generace. Husův 
dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz                         -PJ-
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: 
www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

Alkohol za volantem
V sobotu 21. 1. krátce před dru-

hou hodinou ranní byla policejní 
hlídkou provedena dechová zkouš-
ka u pětadvacetiletého řidiče Peu-
geotu 206 nedaleko Velké Bíteše. 
Při prvním měření řidič nadýchal 
1,51 promile, při druhém měření 
pak 1,58 promile alkoholu v dechu. 
Řidič je podezřelý z přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky.

Hořela montážní 
buňka v Borech

V době mezi 18. a 22. hodinou 
dne 19. 1. došlo ve volně přístup-
ném areálu kamenolomu v k. ú. 
Bory k požáru montážní buňky, 
která sloužila jako šatna pro za-
městnance. Vyšet řovatel HZS 
doposud nestanovil příčinu požáru. 
Předběžně byla škoda vyčíslena na 
500.000 korun.

Ukradl hotovost 
z prodejny

Dne 18. 1. po 22. hodině došlo ke 
krádeži fi nanční hotovosti z prodej-
ny se značkovým nářadím pro les 
a zahradu ve Velké Bíteši. Obchod 
je pevně spojen s rodinným domem 
a pachatel využil otevřených dveří 
v př ízemí, prošel soukromými 
prostorami domu do prodejny a ze 
zásuvky odcizil bankovky v hodno-
tě téměř 5.000 korun.

Ukradl okapy 
v Moravci

K odcizení měděných okapo-
vých svodů došlo v Moravci ze 
školní budovy. Pachatel zde odcizil 
celkem 13 metrů svodů a jednu 
měděnou objímku. Svým jednáním 
způsobil obci škodu převyšující 
8.000 korun.                           -pčr-

S ohněm bojovalo
sedm jednotek hasičů

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí věnuje 
tradičně velkou pozornost jazykové a odborné přípravě žáků. Proto 
neustále prohlubuje a rozšiřuje spolupráci se zahraničními partnery, 
aby stále více žáků mohlo vycestovat na zahraniční odbornou praxi 
či stáž.

Již řadu let odjíždějí naši žáci na několikaměsíční prázdnino-
vé zahraniční odborné praxe do Anglie (Plymouth, Dartmouth), 
Německa (Berchtesgaden), Itálie (San Benedetto del Tronto) a Francie 
(Paříž).

Vloni na podzim absolvovalo 14 studentek, v rámci programu Leo-
nardo da Vinci, projekty mobility, měsíční odbornou stáž v německém 
Siegmundsburgu (Durynsko).

V letošním školním roce jsme navázali další zahraniční spolupráci, 
a to s hotely ve Španělsku a na řeckém ostrově Rhodos. Ve Španělsku se 
hotely rozprostírají po celém pobřeží od Barcelony až po Malagu. Velmi 
pěkné hotely se nacházejí také na Baleárských ostrovech Ibiza a Menorca.

Všechny hotely ve Španělsku a na řeckém ostrově Rhodos se řadí do 
kategorie tří až pětihvězdičkových hotelů. Během této praxe si studenti 
rozšíří odborné dovednosti, jazykové znalosti a hlavně získají do života 
mnoho cenných zkušeností.

Žáci, kteří se zúčastní tříměsíční prázdninové zahraniční praxe, pracují 
v restauraci, kuchyni nebo jako pokojské. Této možnosti mohou využít 
vedle žáků oboru hotelnictví také žáci obchodní akademie.

Ing. Pavel Veselý, Foto: archiv SHŠ Světlá a OA

„Světlé“ zahraniční praxe

V sobotu 14. 1. 2012 uspořá-
dal hasičský okrsek Velká Bíteš 
tradiční 22. reprezentační ples 
v kulturním domě ve Velké Bíteši. 
K tanci a poslechu hrála kapela 
Jásalka Band z Nového Města na 
Moravě pod vedením Oldřicha 
Henzela st. a předvedla široký 
repertoár od dechovky až po mo-
derní taneční hudbu, tzv. 3 na 3. 
Vystoupily také děti z místní ZUŠ. 
O předtančení se postaral mladý 

XXII. reprezentační
hasičský ples

taneční pár, který předvedl na-
prosto vynikající ukázku jak kla-
sických, tak i latinsko-amerických 
tanců. Obsluha byla, jak je u hasičů 
zvykem, perfektní a tombola potě-
šila všechny, kteří si koupili losy. 
Poděkování patří všem sponzo-
rům. Děkujeme všem dobrovol-
níkům, již pomáhali při přípravě, 
provozu i úklidu, i vám, kteří jste 
přišli.

Okrskový výbor SDH Velká Bíteš

Den otevřených dveří Střední školy 
řemesel a služeb Velké Meziříčí

Již podruhé v tomto školním roce uspořádala Střední škola řemesel 
a služeb Velké Meziříčí den otevřených dveří. Ve středu 18. ledna 2012 si 
zájemci o studium prohlédli prostory školy, ve kterých probíhá teoretické 
vyučování i odborná příprava. V příjemném prostředí jazykové učebny 
poskytovali vyučující informace o učebních oborech a nástavbovém 
maturitním studiu. Žáci prvního ročníku oboru kuchař-číšník pohostili 
návštěvníky malým občerstvením.

K tradiční nabídce službových a řemeslných oborů přibudou od příštího 
školního roku tři úplně nové obory vzdělání určené pro chlapce a děvčata 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to tříleté obory strojírenské 
práce, zemědělské práce a stravovací a ubytovací služby.

Bližší informace o možnostech studia najdou zájemci také na webových 
stránkách školy nebo je získají při osobní návštěvě. Všichni zaměstnanci 
školy se jim budou rádi věnovat.

Jitka Doležalová, SŠ řemesel a služeb VM, foto: archiv školy

Škodu ve výši 750.000 Kč za sebou zanechal čtvrteční požár dvoupod-
lažního objektu sestaveného ze stavebních buněk v lomu v katastru obce 
Bory. Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn.

Hlášení o požáru přijalo Krajské operační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vysočina v 18.26 hodin. K požáru vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí, kterou posílily 
jednotky sborů dobrovolných hasičů z Borů, Křižanova, Radostína nad 
Oslavou, Ostrova nad Oslavou, Bobrové a Velkého Meziříčí.

V době příjezdu prvních jednotek na místo události byl celý objekt 
v plamenech. Hasiči na likvidaci požáru nasadili několik vodních proudů 
a z hořící budovy stihli včas vynést dvě tlakové lahve. Celý zásah probíhal 
v dýchací technice. Zasahujícím jednotkám se velmi dlouho nedařilo 
dostat plameny pod kontrolu. Lokalizace požáru proběhla po více než 
dvou hodinách intenzivního hašení. Jednotky dále provedly rozebrání 
konstrukcí objektu. Ze stanice Žďár nad Sázavou byla na místo zásahu 
dopravena termokamera na vyloučení dalších možných ohnisek požáru. 
Silně zakouřené prostory objektu byly odvětrávány za pomoci přetlakové 
ventilace. Ve 22.49 hodin převzala dohled nad požářištěm místní jednotka 
sboru dobrovolných hasičů. Příčina vzniku požáru se nadále vyšetřuje. 

Petra Musilová, HZS Kraje Vysočina
Foto: archiv HZS  Kraje Vysočina

Vzdělávání žáků se zdravotním 
oslabením je stále významnou 
součástí celého českého školského 
systému. Základní škola a Prak-
tická škola Velké Meziříčí plní 
tuto funkci v našem regionu již od 
roku 1946.

Do školy přijímáme žáky s růz-
ným typem zdravotního handicapu 
na základě doporučení školského 
poradenského zařízení (pedagogic-
ko-psychologické poradny, speciál-
ně pedagogického centra) a žádosti 
zákonných zástupců žáka. Základní 
školu navštěvují žáci, kteří plní 
povinnou školní docházku, a prak-
tickou školu žáci – studenti, kteří již 
základní školu ukončili a pokračují 
zde ve středním stupni vzdělávání.

Tato široká různorodost žáků 
klade specifické nároky jak na 
profesionální schopnosti všech 
pracovníků, tak i na materiální 
vybavení školy. Žáci mají v každé 
třídě k dispozici počítač s připoje-
ním k internetu, keramické tabule, 
výškově stavitelný nábytek a sa-
mozřejmostí jsou relaxační koutky. 
Ve škole máme dvě interaktivní 
tabule, klimatizovanou počítačovou 
učebnu s 12 žákovskými stanicemi 
a dataprojektorem, nově vybave-
nou cvičnou kuchyň, školní dílnu, 
knihovnu. Novinkou od tohoto 
školního roku je multisenzorická 
místnost – snoezelen. Škola má 
zajištěn bezbariérový přístup.

Všichni pedagogičtí pracovníci 
(učitelé i asistentky pedagoga) si 
svoji odbornost pravidelně doplňují 
a zvyšují kvalifi kačním studiem, 
školeními a tematicky zaměřenými 
kurzy. Díky tomuto profesionální-
mu přístupu působí na škole apro-
bovaný výchovný poradce, školní 
metodik prevence, koordinátor 
ICT a metodik environmentální 
výchovy. Samozřejmostí je vysoká 
úroveň znalostí práce s informač-
ními technologiemi.

Finance na vybavení i další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 

získává škola nejen z vlastního 
rozpočtu, ale i z různých projektů. 
Významným zdrojem fi nančních 
prostředků je pravidelné úspěšné 
zapojení do projektů a grantů 
vyhlašovaných Krajem Vysočina 
a MŠMT (např. Standard vybavení 
ICT organizací zřizovaných Kra-
jem Vysočina). V současné době 
jsme zapojeni do dvou projektů 
realizovaných v rámci operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost spolufi nan-
covaného Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky. V rámci prvního pro-
jektu „Modernizace vzdělávacích 
programů pro žáky se SVP s vyu-
žitím ICT na ZŠ a Praktické škole 
ve Velkém Meziř íčí“ vytvoř ili 
pedagogičtí pracovníci pro žáky 
nové výukové pomůcky, pracovní 
listy, testy, metodické materiály, 
prezentace, které nyní ověřují při 
vlastní výuce. Dále byla zakou-
pena druhá interaktivní tabule 
s příslušenstvím a z velké části 
vybavena multisenzorická místnost 
snoezelen. Důležitou součástí pro-
jektu je vzdělávání pedagogických 
pracovníků v následujících oblas-
tech: VOKS – výměnný obrázkový 
komunikační systém určený ke 
komunikaci s klienty s autismem 
a klienty s výraznými problémy 
ve verbální komunikaci, genetická 
metoda čtení a psaní, tvorba vý-
ukových materiálů s využitím ICT, 
práce s aplikacemi Offi ce 2007, 
interaktivní tabule Smart, bazální 
stimulace, zdravotní tělesná výcho-
va, portfolionet.

Podrobnější informace k jedné 
z nových metod – bazální stimula-
ci – najdete na straně 5 tohoto čísla 
Velkomeziříčska. O dalších částech 
tohoto projektu a druhém projektu 
„Zdravá záda na Vysočině“ vás 
budeme informovat v následujících 
vydáních týdeníku.

Ředitelství ZŠ 
a Praktické školy Velké Meziříčí

Malé nahlédnutí do života Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí
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ZÁPISY DO ŠKOL

Zápis do 1. třídy ZŠ Měřín
Zápis do 1. třídy se koná v úterý 7. února 2012 v jídelně základní školy 

v Měříně v době od 13 do 16 hodin. K zápisu přijďte s dítětem, vyplněným 
dotazníkem (který vám škola předala) a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní 
docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psy-
chologické poradny nebo od dětské lékařky (stačí doložit dodatečně).

Mgr. Věra Matějíčková, ředitelka školy

Pozvánka na netradiční zápis do 1. třídy ZŠ Křižanov pod názvem

S Večerníčkem do školy,
který se bude konat ve čtvrtek 2. 2. 2012 od 13 do 17 hodin v budově školy.

K zápisu se musí dostavit všechny děti narozené v termínu od 1. 9. 2005 
do 31. 8. 2006 a děti, které v předešlém šk. roce dostaly odklad povinné 
školní docházky o jeden rok. Rodiče potřebují průkaz totožnosti a rodný 
list dítěte.                Mgr. Hana Koudelová, ředitelka ZŠ a MŠ Křižanov

Zápis dětí do 1. tříd
v základních školách Mostiště a Lhotky se bude konat ve čtvrtek 
26. ledna 2012 v době od 13 do 17 hodin.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oslavice
Oznamujeme rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/13 se 

koná v pondělí 6. 2. 2012 od 15 do 17 hodin v základní škole. Zároveň 
vás zveme na den otevřených dveří 2. 2. 2012 od 7.40 do 15 hodin. 

Mgr. Jana Pivoňková, ředitelka školy

Pozvánka na „přijímací zkoušky nanečisto“
Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu 
dne 1. února 2012 „přijímací zkoušky nane-
čisto“. Zájemci o čtyřleté i osmileté studium 
si mohou zcela nezávazně vyzkoušet „přijí-
mačky“ a seznámit se s prostředím školy. Žáci 
mohou přijít i v doprovodu rodičů. Začátek je 
v 15 hodin v  budově školy, předpokládaný konec 

v 17 hodin. Na „přijímací zkoušky nanečisto“ není třeba se předem 
přihlašovat.                                                              Ředitelství GVM

V pátek 10. února proběhne zápis do 1. tříd v těchto školách:

ZŠ a Střední škola Březejc, 
všechny ZŠ ve Velkém Meziříčí

(čtěte na straně 2)

ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí
(více v příštím čísle).

Haló, haló, voláme všechny 
budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče, kteří se chystají navštěvovat ZŠ Školní ve Velkém Me-
ziříčí, do školičky. 
Přijďte si prohlédnout naši školu, pohrát si a samozřejmě se také něco 
naučit, a to ve středu 1. února 2012 vždy od 15.30 do 16.30 hodin. 

Na vaši návštěvu se těší třídní učitelky – Mirka Nováková 
a Jana Urbanová.

Základní škola a Střední škola Březejc 
si vás dovoluje pozvat na 

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se koná dne 26. ledna 2012 od 8 do 16 hodin.
Součástí bude výstavka výtvarných a řemeslných prací našich 

žáků. Školu je možné navštívit i v jiné dny, nejlépe po telefonické 
domluvě na tel.: 566 521 516, email: skola.brezejc@seznam.cz

Těšíme se na vás.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádá:
► Jarní tábor

Nezdice na Šumavě, ubytování v Penzionu pod 
Ždánovem, od 25. 2. do 3. 3. 2012

► Letní rekreaci pro rodiče s dětmi
Itálie, Palmová riviéra (Martinsicuro – rezidence Tuttomare), 
od 21. 7. do 28. 7. 2012, uzávěrka přihlášek do konce dubna

► Tábor pro dospělé
Od 30 do 100 let, Nezdice na Šumavě, od 6. 7. do 14. 7. 2012, 
ubytování v Penzionu pod Ždánovem, zajištěna doprava, 
ubytování a strava.

Bližší informace o těchto akcích v kanceláři DDM nebo na tel.: 
566 781 853.

Místostarosta Josef Komínek drží v rukou připomínku dohody o spolupráci 
a přátelství města Velké Meziříčí a općiny Tisno. Vpravo radní I. Šulc.

Foto: Martina Strnadová

 Překlad během chorvatské návštěvy zajišťovala Jiřina Matičová se svým 
manželem, který je Srb. Oba žili více než dvacet let v bývalé Jugoslávii. Na 
snímku vedle J. Matičové stojí jeden z ředitelů tamní turistické organizace. 

Foto: Iva Horká

Oblast Tisna představili Chorvaté na prezentaci v Jupiter clubu. Samotné 
městecko Tisno má necelých tisíc pět set obyvatel a sousedí s Murterem. 
Na snímku je vidět místo se zvedacím mostem, který spojuje pevninu 
s ostrovem Murter.                                                             Foto: Iva Horká

Ve dnech 17.–18. října 2011 pro-
běhl na naší škole v rámci projektu 
Modernizace vzdělávacích progra-
mů pro žáky se SVP s využitím ICT 
na ZŠ a Praktické škole ve Velkém 
Meziříčí základní kurz bazální 
stimulace. Zúčastnilo se jej 14 
speciálních pedagogů z naší školy, 
3 speciální pedagogové z jiných 
škol v Kraji Vysočina a 2 zdravotní 
sestry z ÚSP Křižanov.

Právě v těchto dnech (24.–
25. ledna 2012) probíhá nástavbo-
vý kurz bazální stimulace, jehož 
se zúčastní kromě 14 pracovníků 
naší školy i 5 zájemců z jiných škol 
a sociálních zařízení.

Co je
Bazální stimulace®?

Bazální stimulace® je vědec-
ký pedagogicko-ošetřovatelský 
koncept podporující vnímání, ko-
munikaci a pohybové schopnosti 
člověka.

Autorem konceptu je profesor 
dr. Andreas Fröhlich, speciální 
pedagog. Od roku 1970 pracoval 
v Rehabilitačním centru Landstuhl 
v Německu s dětmi, které se naro-
dily s těžkým kombinovaným soma-
tickým a intelektovým postižením. 
Během svého pětiletého vědeckého 
projektu v rámci doktorandského 
studia vypracoval koncept Bazální 
stimulace® podporující rozvoj 
schopností u těžce postižených dětí. 
A. Fröhlich prokázal, že základní 
(bazální) vrozené schopnosti ka-
ždého lidského organizmu v ob-
lasti percepce poskytují dostatek 
výchozího pracovního materiálu 
pro podporu a stimulaci vnímání 
a komunikace. Dosažené výsledky 
a rozvoj schopností u těchto dětí 
vyvolaly rozsáhlý vědecký výzkum 
v oblasti medicíny. Tak se stal 
koncept uznávaným pedagogic-
ko – ošetřovatelským konceptem. 
Profesor dr. A. Fröhlich nyní působí 
na Katedře speciální pedagogiky 
na Univerzitě v Landau. (Zdroj: 
http://www.bazalni-stimulace.cz)

Realizace konceptu 
Bazální stimulace® 

na naší škole
Po proškolení speciálních pe-

dagogů i asistentů pedagoga v BS 
bylo přistoupeno k zakomponování 
konceptu BS do individuálních 
vzdělávacích plánů žáků. Tyto 
prvky jsou zařazovány v průběhu 
výuky dle aktuální potřeby 
žáka, jsou začleňovány do 
všech denních činností dětí 
a žáků. Intenzivně se vyu-
žívají při individuální práci 
v multisenzorické místnosti, 
prolínají se do rehabilitační 
tělesné, hudební a pohybové 
výchovy.

Jednotlivé techniky, které 
jsou využívány v každoden-
ní speciálně pedagogické 

péči, se dělí na prvky základní 
stimulace a nástavbové stimulace.

Prvky základní 
stimulace

● Somatická stimulace
● Vestibulární stimulace
● Vibrační stimulace

Nástavbová stimulace
● Optická stimulace
● Auditivní stimulace
● Taktilně-haptická stimulace
● Olfaktorická stimulace
● Orální stimulace

Nejčastěji 
zařazované aktivity 
při individuální péči 
o žáky na naší škole

Ze somatických stimulací je 
zařazována zejména masáž stimu-
lující dýchání, nedílnou součástí 
somatických stimulací je poloho-
vání v pozici mumie nebo hnízda 
během odpočinkových či herních 
aktivit žáka.

Vestibulární stimulace zařa-
zujeme především pro zpestření 
výuky a při relaxaci. Využíváme 
pohupování v závěsných křeslech. 
K vestibulární stimulaci používáme 
i balanční pomůcky – balanční 
čočky, velké míče a válce.

Vibrační stimulace mimo jiné 
napomáhají i v rozvoji řeči a pod-
porují správný dechový rytmus. Již 
samostatný hlasový projev způso-
buje vibraci. Při nácviku správného 
vyvozování jednotlivých hlásek na-
pomáhá také vnímání vibrace vzni-
kající na temeni hlavy nebo krku 
dítěte. K vibrační stimulaci jsou 
využívány ruce, vibrační relaxační 
křeslo i pobyt na vodním lůžku.

Pro zaj í mavost  uvád í me 
také odkaz na webové stránky 
Institutu Bazální stimulace®, 
http://www.bazalni-stimulace.cz.

Zde naleznete podrobnější infor-
mace, fi lmové reportáže a také na-
příklad přehled proškolených zaří-
zení, která integrovala koncept Ba-
zální stimulace® do péče. Z našeho 
kraje to jsou tato školská zařízení:
● Základní škola a Praktická škola 

Svítání, Pardubice
● Základní škola a Praktická 

škola Velké Meziříčí, Poštovní 
1663/3, 594 01 Velké Meziříčí

● Základní škola speciální, Jihlava
Za realizační tým projektu 

Mgr. Dagmar Jánová
Foto: archiv školy

Bazální stimulace® – novinka 
ve speciálně pedagogické péči 

o žáky na ZŠ a Praktické škole 
ve Velkém Meziříčí
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redakce – budova Jupiter clubu – 1. patro, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
po–pá 8–15.30 hodin.
Tel.: 566 782 009, 739 100 979.

Prodám
■ Motor z vozu Citroën AX 1,4 D 
ve velmi dobrém stavu, úsporný, 
kompletní. Cena dohodou. Tel.: 
603 751 682.
■  Pš e n i c i  3 8 0  Kč /q .  Tel . : 
776 625 575.
■ Dvoukřídlové vchodové dve-
ře, kov+hliník+skla diterm. Cena 
1.000 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Starší nábytek z roku 1970. 
Velmi levně, odvoz ihned z Velkého 
Meziříčí. Tel.: 605 780 874.
■ Zachovalou koženkovou sedač-
ku béžové barvy + 2 křesla. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 739 083 414.
■ Oranžovošedý kočárek zn. 
Babyactive, trojkombinace, s pří-
slušenstvím, velmi pěkný. Za sym-
bolickou cenu. Tel.: 604 422 174.
■ Lesnický naviják za jakýkoliv 
traktor. Silný, se seřiditelnou po-
jistkou proti přetížení. Nové lano 
síly 14 mm, dlouhé 50 m. Cena 
24.000 Kč. Dále prodám konzum-
ní brambory, cena 4 Kč/kg. Tel.: 
777 230 434.
■ Škodu Felicii 1,3 MPi, r. v. 
2000, najeto 157 000 km. Po prv-
ním majiteli, bez koroze, nová STK 
na 2 roky. Cena 29.000 Kč. Tel.: 
603 212 183.

Konzumní brambory. Výběr 
ze tří odrůd. Cena 3,60 Kč/kg. 
Brambory na sázení – odrů-
da Nancy, Red Anna. Cena 
3,60 Kč/kg. Tel.: 733 193 270.

Krmnou pšenici a ječmen. 
Cena 390 Kč/q. Pšeničný a ječ-
menný šrot. Cena 410 Kč/q. 
Tel.: 731 415 404

■ Značkové oblečení na chlapeč-
ka 0–1 rok, v perfektním stavu, 
cena dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 50 
kg/400 Kč. Výhodná cena. Dále pro-
dám levné krmivo pro psy. Hrbov 9, 
více info na tel.: 737 477 773.
■ Kojenecké věci (0–3 měsíce). 
Více info na tel.: 724 257 379.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Dvě starší skříně, à 150 Kč. Tel.: 
777 005 231.
Koupím
■  Te r m o  j í d l o no s ič .  Tel . : 
604 814 142.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na pistole, plechové muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, vatované kabáty, maskovací 
oblečení, vyznamenání, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, nášiv-
ky, masky, čepice, brigadýrky atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.

■ Vykoupím odhlášené auto. Tel.: 
723 973 011.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziříčí, 
ul. Krškova, cihlový, lodžie, sklep, 
4. NP. Volejte 604 904 866, nejsem 
RK. Zn.: Nejvyšší nabídka.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Bezděkov po rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.
■ Prodám garáž u firmy Poex 
na Třebíčské ul ici VM. Tel.: 
728 760 991.
■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, po celkové rekonstrukci, 
včetně 2 sklepů, zateplený, plas-
tová okna, cena dohodou. Tel.: 
776 721 060.
Pronájem
■ Pronajmu zařízenou garsonku 
ve Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.

Pronajmu slunný byt 2+kk, 
mezonet, 2 koupelny, ulice 
Školní, Velké Meziříčí. Tel.: 
776 319 525.

■ Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
s garáží. Tel.: 608 713 830.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova. 2. po-
schodí, zař ízený, po částečné 
rekonstrukci. Nájem i s poplatky 
8.500 Kč + dva nájmy předem. Tel.: 
775 628 222.
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně 
od března 2012. Tel.: 739 022 165, 
739 560 447.
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu prostorný, nově 
zrekonstruovaný byt 3+1 v centru 
Velkého Meziříčí, přesto v klidném 
prostředí. Vhodný též pro více stu-
dentů či kamarádů. Možnost vlast-
ního parkování. Tel.: 603 966 737.
■ Pronajmu dlouhodobě cih-
lový byt 3+1 na ulici Krškova. 
K nastěhování po 20. únoru. Tel.: 
776 665 551.
Různé
■ Naučím na kytaru bez not. Tel.: 
722 413 436.
■ Hledám stavební firmu pro 
kompletní rekonstrukci RD. 
Podklady zašlu na vyžádání. Info: 
rekonstrukcevm@seznam.cz.
■ Hlídání dětí, péče o seniory 
– nabízí zdravotní sestra. Tel.: 
603 545 137.

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

spolupracovníky/spolupracovnice na pozice:

MANAŽER JAKOSTI
Požadujeme:

• min. středoškolské vzdělání technického směru
• min. 2 roky praxe v oblasti kvality
• min. 3 roky praxe v řízení lidí, komunikační schopnosti
• znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
• komunikativní znalost alespoň jednoho světového jazyka
• znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou
• schopnost přinášet nové nápady a náměty ke zlepšení
• psychická odolnost, flexibilita

Náplň práce:
• udržování a vylepšování systému managementu jakosti
• řízení činnosti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
• řízení týmu 10 pracovníků
• spolupráce na přípravě a průběhu projektů z hlediska jakosti
• spolupráce při řešení reklamací

TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:

• min. SŠ technického směru
• min. 1 rok praxe na obdobné pozici
• znalost obráběcích postupů a řezných nástrojů
• dobrá znalost práce na PC, základy CAD, CAM výhodou
• znalost výroby vstřikovacích forem výhodou
• znalost programování CNC frézek a CNC hloubiček výhodou
• schopnost systematicky pracovat, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:
• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů
• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem

U obou pozic nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických vý-

sledcích firmy
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA
FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA

Od února 2012 otevíráme jazykové kurzy
pro začátečníky, pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.

Rozpis kurzů zašleme na vyžádání e-mailem.
V jednom kurzu max. 3–6 osob,

preferujeme osobní přístup ke každému z účastníků.
PŘÍJEM přihlášek do 27. ledna 2012

na e-mailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

Kontakt: ECO Velké Meziříčí, p. Procházková,
ul. Mlýnská 1185/6, Tel.: +420 602 325 108

www.jshonzik.cz,
tel.: 773 661 803

Nabízíme:
● do pronájmu zavedenou restauraci v centru Velkého Meziříčí
● kapacita 70 míst
● součinnost při zajišťování společenských akcí, pořadů apod.
● možnost konzultace a prohlídky prostor
Požadujeme:
● oprávnění k provozování hostinské činnosti
● přehled o praxi
● výpis z rejstříku trestů
● potvrzení o bezdlužnosti – FÚ, sociální a zdravotní 
● zabezpečení
● stručný podnikatelský záměr provozu a činností restaurace
Doba pronájmu:
● stanovena na dobu určitou (min. na 1 rok), 
● termín upřesněn po stanovení plánované přestavby
Zahájení činnosti:
● 1. 3. 2012

Pronájem
restaurace Jupiter

Přihlášky zasílejte do 31. 1. 2012 na adresu Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
Bližší informace Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o., 
tel.: 606 738 265

Akademie J. A. Komenského,
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 732 184 041,
e-mail: akademiezdar@seznam.cz,
www.akademiezdar.wbs.cz

POŘÁDÁ SEMINÁŘE
1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2012 A ZMĚNY 

VE VYPLŇOVÁNÍ ELDP
Dne: 16. února 2012, lektorka: Bc. Taťána Sojková

2. NEMOCENSKÉ POJIŠŤĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ V ROCE 2012
Dne: 20. března 2012, lektorka: Jiřina Fráňová MSSZ Brno, vedoucí 
odboru soc. zabezpečení

3. AKTUÁLNÍ OTÁZKY VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY 
A ODMĚŇOVÁNÍ PO ZMĚNÁCH 2012
Praktický seminář pro personalisty a mzdové účetní.
Dne: 17. dubna 2012, lektoři: Ing. Alena Chládková, JUDr. Bukovjan

Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, 
Žďár nad Sázavou. Zahájení vždy v 8.30 hodin. 
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz
Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřáb-
níky, vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních 
strojů a BOZP.

Zubní 
pohotovost

Sobota 28. 1. – MUDr. Eva Jur-
ková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442. Neděle 29. 1. 
– MUDr. Zdeňka Bajerová, Vra-
tislavovo nám. 12, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 616 901. Ordinační 
doba vždy 9–12 hodin. Před vyhle-
dáním stomatologické pohotovosti 
je nutné telefonicky ověřit, zda 
nebyly služby prohozeny. Mimo 
uvedou dobu poskytuje zubní 
pohotovost pro dospělé i děti Úra-
zová nemocnice, Ponávka 6, Brno, 
pondělí–pátek 17–07 hodin, víkend, 
svátky nepřetržitě tel.: 545 538 421. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

po–čt 10–22 h 
pá 10–24 h 
so 16–24 h
ne 8–12 h a 16–21 h. 
Čepujeme Ježek 11° – 20 Kč
Svijany 11° – 21 Kč
Konrád 11° – 17 Kč. 

Srdečně vás zve
nový hospodský.

SKLADNÍKA
Požadavky: zodpovědnost, fyzická 
zdatnost, popř. i oprávnění pro řízení 

manipulačních vozíků
Tel.: 777 288 660

e-mail: p.chalupa@sanimat.cz

Přijmeme

Hledáte prostory pro krátkodobý 
či dlouhodobý pronájem?
Pořádáte plesy, školení, soukromé 
oslavy, firemní nebo kulturní akce?
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vám 
nabízí k pronájmům tyto prostory:
velká a malá učebna, salonek, velká a malá učebna, salonek, 
koncertní sál, kinosál, malá scéna – koncertní sál, kinosál, malá scéna – 
loutkové divadlo, velký sálloutkové divadlo, velký sál.

Více informací získáte 
u p. Čecha, tel.: 566 782 005(4), 
pronajem@jupiterclub.cz,
www.jupiterclub.cz.

Výhodné půjčky na míru pro vás.
Půjčky přímo od poskytovatele! 

Registr nevadí, bez dokládání 
příjmů, seriozně od 50.000 Kč, 

bez poplatků předem.
E-mail: PBpujcky@gmail.com

nebo volejte 774 735 833.

Přijmu řidiče MKD.
Praxe nutná!

Tel.: 604 255 606.

Karlov 2098 (výpadovka
na Velkou Bíteš)
Velké Meziříčí

Dále si přijďte vybrat ze širokého 
sor t imentu kval i tních krmiv, 
granulí a pamlsků pro kočky a psy.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínka

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu
Přehled přednášek – leden a únor 2012

pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
31. 1. přednáška Špicberky Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc
 7. 2. přednáška Na kole do Burgunska Zdeněk Rajnošek
14. 2.  přednáška Řád Johanitů na ostrově Rhodos Mgr. Pavel Kryl
21. 2. přednáška Po zemi do Pekingu Ing. Daniel Prudek
28. 2. přednáška Elektrifi kace Velkého Meziříčí PaedDr. Josef Láznička

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER – LEDEN 2012

Dnes, 25. 1., slaví 85. narozeniny 
paní 
Marie Dvořáková, 
rodačka z Rudy.

Hodně zdraví do dalších let 
přeje dcera s rodinou.

Benefi ční zábava se skupinou Accort 
Dne 7. 1. 2012 se v Borech konala již třetí benefi ční taneční zábava se 
skupinou Accort.
Skupina, osvětlovači a zvukaři se zřekli honoráře ve prospěch sdružení 
Srdíčkáři. Je to opravdu parta nesobeckých lidí, se srdcem na správném 
místě. Děkujeme také všem, kteří přišli, a tím podpořili tuto akci. Dále 
děkujeme těm, kteří přispěli a nemohli se zúčastnit.
Děkujeme za sponzorský dar. Velké poděkování patří všem, kdo 
pomohli s organizací při akci samotné a také s úklidem. Díky všem 
zúčastněným máme pro sdružení Srdíčkářů (www.srdickari.cz) část-
ku 23.697 korun.                                                   Děkují pořadatelé.

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 30. 1. 2012 tomu bude 1 rok, 
kdy nás navždy opustila naše ma-
minka, babička a prababička, paní 
Jarmila Slabá 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Za rodinu manžel Václav

Vydařené manželství je div světa. 
Copak by se dnes mluvilo
o Filémonovi a Baukidě, 
kdyby to nebyl div světa? 
Tři tisíce let se vzpomíná
na dva neznámé lidi jen proto, 
že se jim vydařilo manželství.

Dne 26. 1. 2012 oslaví manželé 
Bohumila a Jiří
Coufalovi 
diamantovou svatbu. 

Vše nejlepší a stálé zdraví přejí 
dcery s rodinami. 

Léčebný pobyt
ZO SPCCH znovu organizuje ve dnech od 3. do 9. června 2012 týdenní 
pobyt v Park-Hotelu na Slovensku v Hokovcích u Dudinců za 6.790 Kč. 
V ceně je zahrnuta cesta tam i zpět autobusem z Velkého Meziříčí, 
šestidenní ubytování s plnou penzí, vstupní lékařská prohlídka, deset 
léčebných procedur navržených lékařem a neomezený vstup do bazénu a 
fi ttess center. Dále je v úterý a ve čtvrtek možnost využívat saunu. Po dobu 
pobytu budou v nabídce fakultativní zájezdy: např. Budapešť, Santovka, 
Podhájska, Banská Štiavnica a také ochutnávky vín v tamějším sklípku 
a jiné. Pobyt je určen pro členy i nečleny SPCCH. Přihlášky a záloha 
1.000 Kč se vybírají každé pondělí v Klubu důchodců na Komenského ulici 
do 27. února 2012.           Bohumil Doležal, předseda ZO Velké Meziříčí

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí, 
Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@charita.cz, 
www.zdar.charita.cz

* Přednášky s Mgr. Elen Sejrkovou
Celostní pohled na člověka z úhlu psychologa. Jde o blok seminářů 
k ozřejmění toho, co nás v životě ovlivňuje, působí na naši psychickou 
i duševní rovnováhu a tudíž také na naše zdraví. Přednášky jsou vždy 
v 17 hodin. I. blok již proběhl 17. 1. (téma rodinná historie).
II. blok – 31. 1. 2012 – osobní historie – můj život od narození po 
současnost jako příběh. Vztahy s oběma rodiči; III. blok – 14. 2. 2012 
– já vs. já; IV. blok – 13. 3. 2012 – já vs. okolí; V. blok – 27. 3. 2012 
– osobní příběh.

* Přednášky s fyzioterapeutkou Mgr. Petrou Jonáškovou
25. 1. 2012 v 15.30 hodin – Škola zad. Ergonomie práce u počítače, 
manipulace s dítětem, denních činností

* Kompenzační cvičení
každý čtvrtek od 18.30 hodin. Pro zpevnění břišních partií, pánevního 
dna, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, strečink, zmírnění 
bolestí zad. Možné pro ženy po porodu, s bolestí zad a také prevence 
bolestí zad. Prosíme o nahlášení předem.

* Zdravá výživa
od ledna do června nabízíme pravidelné setkávání s výživovou po-
radkyní přes výživu ing. Ditou Havelkovou. Vždy jednou za měsíc 
v úterý od 9 hodin.
Je dobré vědět, jak se v dnešním světě stravovat, jak si vybírat potra-
viny, které kupujeme. Co může škodit právě mně, nebo mému dítěti? 
Připravujeme ještě další besedy na tato témata, podle zájmu, o zdra-
votních problémech ovlivněné stravováním, o celiakii, bezlepkové 
dietě.                                                                                            -zd-

28. 1. v Dobré Vodě

Začátek ve 20 hodin

Host:
Popcorn Drama

(SR)

Gran Duetto Concertante
27. ledna v 19 hodin v kapli 

sv. Antonína v Černé u Měřína
Koncert světoznámého uměleckého 
dua – fl étnisty Jana Riedlbaucha 
a kytaristy Miloslava Klause. 
Už podruhé se v kapli sv. Antonína, 
výjimečném díle architekta La-
dislava Kuby, uskuteční nevšední 
komorní koncert. Po listopadovém 
recitálu Nadi Urbánkové a Luboše 
Javůrka tentokrát do Černé zavítají 
fl étnista Jan Riedlbauch a kytarista 
Miloslav Klaus neboli výjimečné 

umělecké duo vystupující pod 
názvem Gran Duetto Concertante. 
Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete 
zarezervovat  e-mailem na adrese 
obec.cerna@worldonline.cz, či 
v předprodeji obce Černá na tel.: 
603 845 366.                                  -is-
Mediální parter: 
týdeník Velkomeziříčsko.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
pod vedením Hanky Cejpkové pořádá

Podmínky kurzu:
– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 

lekce – dvě vyučovací hodiny)
– zahájení kurzu ve čtvrtek 23. února 

2012, ukončení kurzu 14. června 2012, 
proběhne v keramické dílně v suterénu 
Jupiter clubu

– cena kurzu zahrnuje materiál (2 balíky 
hrnčířské hlíny na osobu), výpal keramiky

– bude probíhat ve čtvrtek cca v 16 hodin, pokud bude větší počet zá-
jemců, uskuteční se 2 kurzy (první od 15 do 16.30 hodin, druhý od 
17 do 18.30 hodin).

Seznámení s různými technikami
– modelování a výroba dekorativní a užitkové keramiky
– práce na hrnčířském kruhu.
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel.: 566 782 004–5, e-mail: 
program@jupiterclub.cz nebo přímo na program. oddělení Jupiter clubu. 
Uzávěrka přihlášek 20. února 2012.

Čtvrtek 26. v 19 hodin
Filmový klub
STROM ŽIVOTA
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si prošel dětstvím 
plným her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování 
a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tímto nelehkým obdobím projít, 
je dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si 
klade řadu otázek a snaží se v životě zorientovat. Kde je pravda? Co je 
věčnost? Jak vznikl život… Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, 
přírodě a světu kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie. Strom 
života získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší 
fi lm. Režie Terrence Malick. V hlavní roli B. Pitt, S. Penn. Psychologické 
drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 138 minut
Pátek 27. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný fi lm, uvádí na plátna 
kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vy-
žene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni 
společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, 
přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové 
musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do 
vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje. Animovaná rodinná 
komedie, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut
Sobota 28. v 19.30 hodin
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Film režisérky Alice Nelis.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice 
nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné 
přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu 
od bývalého manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda 
Richarda a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky. Přáníčko si 
doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče 
a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný 
život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu „Před a po.“ Přitom 
Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, 
velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc 
touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán „Dítě“ 
a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak 
své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký 
barman Adam.V hlavní roli I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, 
Z. Krönerová. Komedie ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 110 minut

Našemu dědovi přání posíláme, 
protože ho rádi máme. 
Zdraví, štěstí, mladého ducha, 
elán v srdci, co nikdy neutuchá. 
Ať splní se Ti vše, 
co si Tvé srdce přeje, 
ať máš vždy někoho, 
kdo Tě rozehřeje.

Dne 28. 1. 2012 oslaví pan 
Vlastimil Zachoval 
z Velkého Meziříčí 
60. narozeniny. 

Vše nejlepší přejí manželka Zdenka, 
dcera Lenka s rodinou, 

syn Vlastimil s rodinou, 
otec Josef a Čiperovi.

Jupiter club, s. r. o., ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Velké Meziříčí pořádají

Divadelní spolek AJeTo! 
Počátky
uvede divadelní představení 

Světáci
Sobota 3. března 2012 
v 18.00 hodin
Vstupné: 80 Kč na místě, 
100  Kč v předprodeji
Prodej a rezervace vstupe-
nek na tel. čísle 566 782 004 
(001), program. oddělení JC.
Změna programu vyhrazena.

Trabantem napříč Afrikou
pátek 3. února 19.30 hodin, Katolický dům Křižanov

20 000 km a 11 afrických států, fotografi emi a videem napěchova-
ná přednáška z cesty dvou malých trabantů napříč jednou velkou 

Afrikou. Bez 4×4, GPS a ABS. 
O fotografi e a zážitky se s vámi podělí Dan Přibáň.

Přijďte se dozvědět něco zajímavého a nového o dalekých krajích, lidech 
a kultuře. Vstupné dobrovolné. Více na www.katak-krizanov.cz.   -ok-

aneb TÁTO, MÁMO POJĎME SI HRÁT
Neděle 4. března 2012 v 15 hodin
na velkém sále JC
soutěže pro malé i velké,
sladké odměny,
žonglér Milan a jeho Pirátská show,
břišní tanečnice DDM, diskotéka.
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 50 Kč

p j

Á Á Ď Á

p j

Á Á Ď Á
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 LOUTKOVÉ DIVADLO

 PLESY OSTATNÍ

 KONCERTY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč.
Více info na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 

Čtvrtek 2. února 2012 v 19.30 hodin
Divadlo v Řeznické
Římské noci
Příběh vypráví o třicetiletém přátelství mezi americkým dramatikem 
Tennessee Williamsem a italskou herečkou Annou Magnani. Hra začíná 
koncem čtyřicátých let minulého století, kdy se Williams během svého 
pobytu v Římě konečně setká s herečkou, pro niž touží psát. Prakticky 
ihned najdou porozumění jeden pro druhého a tak v období, které následuje, 
předkládá autor divákům životní peripetie obou umělců. Jejich úspěchy 
i pády, jejich vztahy k přátelům i milencům, a to vše zarámováno do pade-
sátých a šedesátých let 20. století. Hraje Simona Stašová a Oldřich Vízner.

Pondělí 19. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven
Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je va-
rováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. Hrají: Jiří 
Langmajer, Ladislav Mrkvička, Martina Hudečková, Miluše Bittnerová a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace a co 
začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt
Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

Výzva k odběru rezervovaných permanentek. Na divadelní předsta-
vení choďte, prosíme, včas! Změna programu vyhrazena!

 PLESOVÁ SEZONA JC

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
Václav Neckář 
a
Bacily
Pátek 3. února 2012 v 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč
Prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. 
Výzva k odběru rezervovaných vstu-
penek.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 2011-2012
14. března 2012
Sólová barokní a romantická kytara
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 
19. století, kterou interpretuje na kopie 
romantických kytar od zhotovitele Jana 
Tuláčka a na původní nástroje z 19. 
století. Sólový program doplňuje mluve-
ným slovem – zajímavostmi o kytarách 
a autorech zlatého věku tohoto nástroje. 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, 
senioři).
18. dubna 2012
Trombonový recitál – koncert mladých 
umělců
18. května 2012
Beladona Quartet – dámské smyčcové 
kvarteto

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
Helena Vondráčková 
a kapela Charlie Band
host David Deyl
Pátek 30. března 2012, v 19.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné: 650, 500, 550 Kč (zadní řady 
budou vyvýšeny elevačně)
Prodej a rezervace vstupenek na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na program. 
oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
13. února 2012

Sobota 4. února
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Hudba M. E. Š. Velké Meziříčí.

Vážení přátelé autoklubu,
dovolte, abychom vás po-
zvali na
PLES
MOTORISTŮ.
Proč jsme se rozhodli jej 
pořádat? Autoklub Velké 
Meziříčí má dlouholetou 
tradici. Nebyl žádný druh 
motoristického odvětví, 
aby se v našem městě 
neuspořádal. Ať to byly 
silniční závody motocy-
klů, automobilové závody 
Formule 3, autokros, mo-
tokáry, motokros, terénní 
závody motocyklů – enduro 
a automobilové soutěže ve 
spolupráci s Autoklubem 
Třebíč, dále několik závodů 
mistrovství Evropy.
Žádné jiné město v celé naší republice nebylo tak známé. Autoklub ve 
svých řadách vychoval mnoho jezdců na úrovni republikových mistrov-
ství, mistrů Evropy a mistrů světa. A právě tímto setkáním – plesem – 
bychom chtěli vzpomenout bohaté historie závodů a velkomeziříčských 
jezdců, ale hlavně poděkovat dlouholetým sponzorům, kteří byli důležitou 
součástí autoklubu.
Program plesu:
* výstava motocyklů
* videoprojekce
Hudba ZATRESTBAND, Dj BASS. Předprodej vstupenek od 24. ledna 
2012 v Jupiter clubu na program. oddělení, tel.: 566 782 004-5. 

Za výbor autoklubu ing. Jitka Kratochvílová, František Vítek

10. Společenský ples
28. ledna 2012 ve 20 hodin v sále obecního domu v Blízkově, hraje 
ELLU BEND, bohatá tombola – 1. cena motorový skútr, srdečně zvou 
pořadatelé – Spolek živnostníků Blízkov

Házenkářský ples
11. února 2012, v hasičské zbrojnici, hraje Maraton.

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

Odpoledne
s muzikou
Ladislava Prudíka
v neděli 26. února 2012 od 15.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.

Stolová úprava.
Vstupné 100 Kč.

Rezervace na tel.: 566 782 004 (005).

Křesťanský ples
28. 1. 2012 od 20 hodin, KD Vídeň.
Hraje skupina F-BOX, vstupné 100 Kč,
předprodej: Květiny Verunka (ul. Novosady).
Taneční vystoupení, bohatá tombola 
(vozík za os. auto atd.).
Zákusek a káva zdarma!
Vstupné 100 Kč.
Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko

KD Uhřínov, hudba M.E.Š, vystoupí Petr Bende.
Občerstvení, bohatá tombola, půlnoční taneční vystoupení. 

Vstupné 100 Kč, rezervace: 777 819 707.
Mediální partner: týdeník Velkomeziříčsko

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 4. 
a 18. února 2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem
SŮL NAD ZLATO.
Vstupné: 40 Kč, rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004-5, 
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 ho-
din. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                  -hs-

Sobota 18. února 
STUDENTSKÝ PLES
Hudba F-BOX, Kozénka band
Prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově gymnázia.

Pátek 9. března
CHARITATIVNÍ  PLES
Hudba Šumichrást Malbohár Brno
Rezervace vstupenek v Jupiter clubu na program. oddělení, tel.: 
566 782 004-5.                           

Změna programu vyhrazena! -hs-

Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají 
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004.

Výherci soutěže o volné vstupenky 
na koncert Jakuba Pustiny

V minulém čísle jsme zveřejnili soutěžní otázku o volné vstupenky na 
koncert ve Stránecké Zhoři. 
Správně odpověděli a byli vylosováni: 
Věra Horníčková z Křižanova  a Jan Drlíček z Velkého Meziříčí.
Soutěžní otázka: Kde se letos uskuteční mezinárodní pěvecká soutěž, 
jež Jakub Pustina pořádá?
Odpověď: Ve Žďáře nad Sázavou.                                                  -red-

FARNÍ PLES
28. 1. 2012 – Křižanov, 
Katolický dům od 20.30 hodin
K poslechu i tanci hraje skupina 
„Kanci paní nadlesní“

► Neděle 29. 1. 2012, 
kaple ve Stránecké Zhoři 
od 14 hodin
Předprodej: kancelář OÚ Stránecká 
Zhoř, vstupné 70 Kč

► Neděle 25. 2. 2012, 
kostel v Osové Bítýšce
od 16 hodin.

Mediální partner:
týdeník Velkomeziříčsko
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ŠACHY

HOKEJ

HÁZENÁ

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

VII. ROČNÍK MEMORIÁLU 
EDUARDA KLAPALA

HOKEJ

Stříbro mladších žákyň
Druhý lednový víkend již tradičně 
patří zimnímu turnaji mladších ža-
ček. Na letošní v pořadí sedmý roč-
ník Memoriálu Eduarda Klapala se 
sjelo celkově šest družstev z Čech, 
Moravy a přivítali jsme i hosty ze 
Slovenské republiky. Po odehrání 
celkově patnácti utkání, v nichž se 
utkala jednotlivá družstva ve vzá-
jemných soubojích, nakonec zvedly 
nad hlavu již počtvrté v historii 
tohoto turnaje hráčky DHC Slávia 
Praha. Domácí tým po heroických 
výkonech překvapil herně i výsled-
kově a pověsil si na krk stříbrné 
medaile, bronz si odvážejí hráčky 
Jiskry Havlíčkův Brod.
Naše družstvo dokázalo dobrým 
kolektivním duchem zvládnout 
důležité herní situace a postupně 
zdolalo celky Hodonína i Sence. 
V nervy drásajícím souboji jsme 
dokázali udolat rivala z Vysočiny 
a následně získat cenný bod za 
remízu s hráčkami Zlína. Nad 
naše síly pak byly celkové vítězky 
a obhájkyně loňského prvenství – 
hráčky Slávie Praha.
V hodnocení všech trenérů získala 
ocenění za nejlepší brankářku 
turnaje Jarmila Šabacká, největší 
přínos pro náš tým pak dle domá-
cích trenérů měla bezkonkurenčně 

nejlepší kanonýrka turnaje Agáta 
Uchytilová.
Výsledky: Sokol VM – DHC 
Slávia Praha 7:15, – Jiskra Ha-
vlíčkův Brod 11:9, – HC Zlín B 
15:15, – HK Piccard Senec 17:12, 
– HC Hodonín 16:12
Tabulka:
1. Slávia Praha 98:25 10
2. Velké Meziříčí 66:63 7
3. Havlíčkův Brod 62:45 6
4. Zlín B 63:58 5
5. Senec 48:64 2
6. Hodonín 35:117 0
Hrály:
Šabacká Jarmila – Uchytilová 
Agáta (57), Pavlíčková Tereza (4), 
Pacalová Lenka (2), Zezulová De-
nisa (2), Buchtová Eliška, Singerová 
Klára, Pospíšilová Markéta, Teplá 
Lucie, Mejzlíková Lucie, Badalí-
ková Jana.
Na zajištění hladkého průběhu 
turnaje velmi dobré úrovně a pří-
pravě velkomeziříčského druž-
stva se podíleli: Radka Jelínková, 
Ilona Závišková, Lenka Pacalová, 
Tomáš Vidlák.

Text a foto: -záv-
Pozvánka do haly za Světlou:

Neděle 29. ledna 9-16 hodin – 
turnaj žen „veteránek“, účastnice: 
Střešovice, Pardubice, Milevsko, 
Vršovice, Velké Meziříčí.

Halový turnaj starších žáků 
U 15 v Heřmanově Městci

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 
týmů – utkal se každý s každým 
o konečné umístění. Vstup do tur-
naje se nám nepovedl, když jsme 
inkasovali po zbytečných chybách 
v obranné fázi tři branky. V derby 
s Vysočinou Jihlava naši žáci před-
vedli výborný výkon a remíza nako-
nec stála Jihlavu vítězství v turnaji. 
V posledním utkání s Hodonínem 
odvedli naši mladíci nejlepší vý-
kon a po právu zvítězili 4:1. Naším 
nejlepším střelcem na turnaji byl 
Radim Liška, který se trefil 5×, 
nejlepší střelec turnaje z RSM Ho-
donín se trefi l 6×. Poslední turnaj, 
kterého se naši U 15 zúčastní, bude 
ten ve Velkém Meziříčí 28. 1. 2012. 
Na tento turnaj by naši mladíci chtě-
li pozvat všechny příznivce fotbalu.
Sestava: Kučera, Bartošek – Fejt, 
Hlávka, Liška P., Těšík, Heto, 
Ochrana – Liška R., Vokurka, 

Krčál, Chalupa, Uhlíř, Karmazín.
Utkání na turnaji:

FC VM – Sparta Brno 2:3
Branky: Liška R., Hlávka
FC VM – FK Pardubice červ. 2:1
Branky: Liška R., Krčál
FC VM – FC Velím 3:2
Branky: Vokurka L. 2×, Liška R.
FC VM – FC Hradec Králové 0:2
FC VM – FK Pardubice žlutá 0:1
FC VM – FC Vysočina Jihlava 1:1
Branka: Hlávka
FC VM – RSM Hodonín 4:1
Branky: Liška R. 2×, Vokurka, 
Krčál

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Hradec Králové
2. FC Vysočina Jihlava
3. Sparta Brno
4. RSM Hodonín
5. FC Velké Meziříčí
6. FK Pardubice žluté
7. FK Pardubice žluté
8. FC Velím                             

-dek-, foto archiv FC VM

Starší žáci bronzoví 
na Jihočeském poháru 2012

O víkendu 14.–15. 1. se družstvo 
starších žáků zúčastnilo turnaje 
O jihočeský pohár 2012. I přes 
velkou „marodku“ jsme do Tře-
boně odcestovali. Družstvo jsme 
doplnili Kubou Nedbalem z Dolní 
Cerekve a kluci i v ne úplně op-
timální sestavě dokázali předvá-
dět slušnou házenou. V turnaji 
se utkalo 6 družstev systémem 
každý s každým 2× 15 minut.
V sobotu na nás čekala tři utkání. 
V prvním jsme si velice snadno 
poradili se soupeřem z Vršovic, 
ve kterém dostali prostor přede-
vším hráči z naší úzké lavičky. 
Utkání vyznělo jednoznačně v náš 
prospěch. V druhém zápase jsme 
poměř ili své herní dovednosti 
s týmem z Českých Budějovic, 
který vynikal dobrou kombinační 
hrou v útoku, se kterou se naši hráči 
těžko vyrovnávali. I přesto se nám 
dařilo v celém utkání vést díky 
kolektivnímu výkonu a zvítězit o tři 
branky. V závěrečném sobotním 
utkání jsme narazili na favorizova-
né Strakonice. Bohužel, od začátku 

měl soupeř navrch a brzy zlomil 
náš odpor, druhou půli odehráli 
hráči spíše z povinnosti a soupeř 
zaslouženě vysoko zvítězil.
V neděli dopoledne nás čekal fa-
vorit turnaje ŠKP Bratislava, který 
předváděl velice kvalitní házenou. 
Klukům se dařilo zodpovědným 
výkonem v útoku a zarputilou 
obranou, za kterou výtečně chytal 
Vojta Drápela, držet krok. Díky 
individuálním akcím především 
Tomáše Blahy a Kuby Nedbala 
byl poločasový stav nerozhodný. 
V 7. minutě druhé půle jsme ještě 
vedli 6:5, pak se začala projevovat 
síla soupeře. V kvalitním utkání ve 
výborné atmosféře jsme nakonec 
podlehli slovenskému soupeři o tři 
branky. Závěrečné utkání bylo 
zároveň přímým soubojem o třetí 
příčku na turnaji. Proti Baníku 
Most bylo vidět, že kluci chtějí 
domů odvézt alespoň pohár za třetí 
místo. Od začátku jsme vedli a ve 
vyšším vedení nás bohužel brzdily 
neproměněné šance. V druhé půli 
jsme navýšili náskok na 8:4 a zdálo 
se být rozhodnuto. V závěru ale 
rychle ubývaly síly a nedokázali 
jsme vstřelit branky. V dramatické 
koncovce jsme si pohlídali remízu, 

HC Nedvědice B – SK Mostiště 
2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
HC Veverská Bítýška – SK Mos-
tiště 7:2 (4:0, 1:1, 2:1)
V sobotu nám ve Velké Bíteši pšen-
ka nekvetla. Veverky měly po celý 
zápas navrch a o vítězství rozhodly 
čtyřmi góly během našeho tříminu-
tového blackoutu už v první třetině. 
Od začátku se hrálo ve vysokém 
tempu. Domácí byli pohyblivější 
a pozvolna získávali převahu, která 
zesílila, když od sedmé minuty 
hráli první přesilovku. Tuto dvou-
minutovku hosté ještě ubránili, ale 
další početní výhodu už Bítýška ve 
dvanácté minutě využila. Po gólu 
hosté zcela vypadli ze hry a než 
se vzpamatovali, prohrávali o tři 

V neděli 22. 1. 2012 odehráli naši 
nejmenší hokejisté již 8. turnaj 
letošní sezony. Tentokrát zavítali 
do Havlíčkova Brodu. Soupeřem 
jim byl tým z Humpolce, kterého 
se nepodařilo porazit. Výsledek 
byl prohra 2:6. Jako další soupeř je 
čekala Velká Bíteš. S tou remizovali 
3:3. Díky lepšímu skóre si odvezli 
stříbrné medaile.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Jašek 
P., Kuřátko Š., Bíbr D., Katolický 
M., Strádal T., Hammer D., Broža 
O., trenéři Švejda P. st., Bíbr H. 
Branky: Švejda P. 3×, Broža O. 2×.

-jud-

FC Velké Meziříčí 
pořádá 28. 1. 2012 
halový turnaj star-
ších žáků v malé 
kopané.

Turnaje se zú-
častní deset 
mužstev.
Účastníci tur-
naje: skupina 
A – pořádající 

FC Velké Meziříčí, Slovan Havlíč-
kův Brod, Svratka Brno, SK Uni-
čov, 1. SC Znojmo; skupina B 
– FC Vysočina Jihlava, SK Vyš-
kov, 1. SK Prostějov, TJ Svitavy 
ŠFK Senec.
Turnaj se uskuteční od 8.00 
ve spor tovní hale U Svě t-
l é  v e  V e l k é m  M e z i ř í č í .
Všechny příznivce kopané srdeč-
ně zvou pořadatelé.
16.30 – vyhlášení výsledků ha-
lového turnaje starších žáků ve 
Velkém Meziříčí.                                                                                 

       -dek-

která zaručovala zisk třetího místa.
Střelecky tým táhli Tomáš Blaha, 
Jakub Nedbal a Mar tin Fiala, 
individuální ocenění převzal za 
nejlepšího brankáře turnaje Vojta 
Drápela.
Výsledky: TJ Sokol Velké Meziří-
čí – Vršovice 17:6, – Loko České Bu-
dějovice 17:14, – Strakonice 12:20, 
ŠKP Bratislava 12:15, – Most 9:9

Celkové pořadí turnaje:
1. ŠKP Bratislava

2. ČZ HBC Strakonice
3. TJ Sokol Velké Meziříčí
4. Baník Most
5. Loko České Budějovice
6. Sokol Vršovice
Sestava a branky: Vojtěch Drápela 
– Tomáš Blaha (25), Nedbal Jakub 
(17), Fiala Martin (16), Filip Ma-
coun (7), Filip Svoboda (3), Tomáš 
Pažourek, Tomáš Frejlich, Svoboda 
Vojtěch, trenér Ladislav Šidlo.

-šid-, foto: archiv TJ Sokol VM

minuty později už 4:0. Až pak se hra 
vyrovnala, k vidění bylo několik 
mostišťských útoků, ale když už 
si hosté mysleli, že i oni si alespoň 
zahrají přesilovku, vylučovalo se 
zase jen na jejich straně a třetinu 
dohrával mostišťský celek oslaben 
dokonce o dva hráče.
Od druhé třetiny už hosté mnohem 
lépe bránili, ale v útoku jim toho 
dobře hrající soupeř moc nedovolil. 
Utkání bylo rozhodnuté, zvlášť 
když Bítýška přidala z rychlého 
protiútoku pátý gól. Potom se 
Mostišťským podařilo v přesilovce 
snížit, domácí si však i nadále udr-
žovali převahu a bezpečně dovedli 
zápas k vítěznému konci.
Branky HC Veverská Bítýška: 

Žofka (Přemysl Živný, Konečný), 
Hakl (Skalník), Hakl (Konečný), 
Píša (Sokolovskij, Němčanovský), 
Václav Živný (Přemysl Živný), Va-
cek (Slanina), Slanina (Konečný). 
Branky SK Mostiště: Vojtěch Krej-
čí (Slavík), Syrový (Jiří Svoboda). 
Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Střely 
na branku: 38:13.                   -tom-
 1. RH Centrum Brno 13 9 4 0 78:35 22
 2. Náměšť nad Oslavou 11 10 1 0 88:29 21
 3. HC Veverská Bítýška 12 8 2 2 80:33 18
 4. HLC Bulldogs 13 6 3 4 75:56 15
 5. SK Mostiště 12 6 2 4 69:53 14
 6. HC Zastávka 13 5 3 5 43:51 13
 7. Spartak Velká Bíteš B 13 5 2 6 52:58 12
 8. SK Minerva Boskovice B 13 4 1 8 46:64 9
 9. TJ Šerkovice 13 3 3 7 44:75 9
10. HC Sokol Křižanov 13 4 1 8 36:68 9
11. Tatran Hrušky 13 2 2 9 48:86 6
12. HC Nedvědice 13 2 0 11 33:84 4

Dorost
HC Blansko – HHK VM 0:4 (0:0, 
0:1, 0:3)
Branky a asistence HHK: 32. Kejda 
(Burian L.), 43. Štěpánek, 51. Kejda 
(Štěpánek), 60. Střecha (Kampas 
M.). Sestava HHK: Matoušek – 
Smažil, Sladký, Kučera, Novotný 
– Střecha, Štěpánek, Kampas M. – 
Burian L., Kampas J., Kejda – Tla-
pák, Vejnar, Červinka. Rozhodčí: 
Boháček, Kohoutek. Vyloučení: 
3:4, využití: 0:0. Diváků: 20.

Starší žáci
HHK VM – SKLH Žďár n. Sáz. 
3:5 (0:1, 2:4, 1:0)
Branky a asistence HHK: 24. 
Strnad, 26. Strnad (Pacalová), 
57. Strnad (Dvořák, Pospíšil). 
Sestava HHK: Juda J. – Kampas 
F., Marková, Pacalová, Báňa D., 
Drápela, Bezák D. – Strnad, Dvo-
řák, Kapusta – Pospíšil, Dundálek, 
Šilpoch – Nevěčný, Pavelka. Roz-
hodčí: Maloušek – Pekárek, Rous. 
Vyloučení: 1:4, navíc: Macky (ZR) 
10 min. OT. Využití: 1:0. Střely na 
branku: 20:40. Diváků: 30.

Mladší žáci
HHK VM – SKLH Žďár n. Sáz. 
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a asistence HHK: 22. Úlo-
vec, 23. Loup, 45. Bíbr (Úlovec). 
Sestava HHK: Svoboda – Karásek, 
Bíbr, Barák, Krůza, Pacal, Úlovec, 
Juda M., Řepa, Třeštík, Šandera, 
Báňa M., Pražák, Loup. Rozhodčí: 
Pekárek, Rous. Vyloučení: 3:0, bez 
využití. Diváků: 33.

Program na tento týden:
Sobota 28. 1. 2012 SK Horácká 
Slavia Třebíč – HHK mladší žáci, 
začátek utkání v 11.30; SK Horácká 
Slavia Třebíč – HHK starší žáci, za-
čátek utkání v 13.30 (zimní stadion 
Mann Hummel aréna Třebíč)
Sobota 28. 1. 2012 HHK dorost – 
HC Uherský Brod, začátek utkání 
v 9.30 (ZS Velké Meziříčí)      -hhk-

Foto: archiv HHK VM

Krajský přebor – 6. kolo
Gambit Jihlava A – Spartak VM 
A 6:2
Za host y Bár t a ,  Janák Jos., 
Mgr. Mejzlík a Denk po 0,5 b. – 
Kopr, ing. Nedoma (C), Jan a Čtve-
ráček 0 b.
Šance našich byly pramalé, a tak 
konečný výsledek vlastně ani ne-
překvapuje. Co také našim jiného 
zbývá, než jakási stoická vyrov-
nanost a odevzdanost osudu, když 
naděje odcházejí… Nejspíš je, prav-
da, čekají jisté problémy při bojích 
o záchranu ve skupině.

Tabulka:
 1. TJ Žďár n. S.  6 5-1-0 36,5 (30) 16
 2. Gambit Jihlava A 6 5-1-0 35,5 (26) 16
 3. Caissa Třebíč C 6 4-0-2 30,0 (22) 12
 4. Spartak Pelhřimov A 5 4-0-1 26,0 (21) 12
 5. Jiskra Havl. Brod A 5 4-0-1 25,0 (19) 12
 6. TJ Náměšť n. Osl. 5 3-0-2 22,0 (14)  9
 7. Gambit Jihlava B 6 1-1-4 17,0 (10)  4
 8. SB Světlá n. Sáz. A 5 1-1-3 15,5 (10)  4
 9. Caissa Třebíč D 6 0-2-4 13,5 (6)  2
10. Spartak VM A 5 0-0-5 11,5 (5) 0
11. Jiskra Humpolec A 5 0-0-5 7,5 (4) 0

Regionální soutěž sk. Východ – 
6. kolo

Spartak VM B – Gambit Jihlava 
F 3,5:1,5
Body domácího týmu Dvořák Do-
minik a Urbánek po 1 – Kučera (C), 
Dvořák Jos. a Zeman po 0,5.
Zasloužené vítězství lepšího druž-
stva, když žádný z pětice Velko-
meziříčských nepoznal trpkost 
porážky v partii.

Tabulka:
1. Sokol Jámy 6 4-1-1 17,0 (14) 13
2. ŠK Bystřice n. P.  6 3-2-1 19,5 (16) 11
3. Sokol Nové Veselí 6 3-2-1 16,0 (12) 11
4. Spartak VM B 6 3-1-2 15,5 (12) 10
5. TJ Žďár n. S. C 6 3-0-3 14,5 (11)  9
6. Sokol Opatov  6 2-1-3 14,5 (12)  7
7. Gambit Jihlava F 6 2-1-3 14,0 (8)  7
8. Gambit Jihlava E 6 0-0-6 9,0 (5)  0

Přebor Velkého Meziříčí 
2011/2012

Aktuální stav místní ligy jednot-
livců k 25. 1.:
Čtveráček M. 12 partií/9 bodů 
– Mrazík T. 11/7,5 b. – Zeman J. 
12/7 b. – Mgr. Mejzlík 9/6 b. – 
Dvořák Dom. 11/6 b. – Jan J. 9/5 b. 
– Dvořák Jos. 11/4,5 b. atd.     -vp-

Psí/nepsí vejšlapy 
velkomeziříčské

V roce 2012 kynologický spo-
lek Agility Velké Meziříčí 
pořádá již tradiční vejšlapy 
nejenom pro nadšené pejska-
ře z Velkomeziříčska, první 
akce je stanovena na sobotu 
28. 1. 2012 s názvem Fajťáko-
vý zewling – sraz pochodníků 
je naplánován na 14. hodinu na 
parkovišti u restaurace na Faj-
tově kopci, cesta je předběžně 
stanovena na délku cca 8 km. 
Vhodné obutí a teplé oděvy 
samozřejmě s sebou. Více na 
www.agilityvm.cz. 
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

HOKEJ

TURNAJ V MARIÁŠI

STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VOLEJBAL

První mužstvo HHK si na cestu 
z Uherského Ostrohu přibalilo 
velmi cenný bod.
Hokej Uherský Ostroh – HHK 
VM 4:3 SN (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0)
Branky a asistence: 27. Ťok (Kolář) 
26. Ťok 49. Kolář (Ťok) Rozhodující 
sam. nájezd Ťok. – 18. Nekvasil 
(trestné střílení) 52. Novák (Ne-
kvasil, Pokorný) 54. Novák. Sestava 
Hokej Uherský Ostroh: Valúch 
(Šurý) – Frolek, Stašek, Nevídal, 
Kučera, Vaněk, Barák, Průdek, 
Zelinka, Galuška, Pekár, Kolář, Fri-
drich, Jurča, Ťok, Toth, Nikl, Dvo-
řák. Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Hladík (Štourač) – Pokorný, Šerý, 
Dusík, Krejčí, Chlubna – Hlouch, 
Nekvasil, Novák – Krča, Burian V., 
Vlašín – Burian P., Smejkal, Malec. 
Rozhodčí: Maťašovský – Macek, 
Melich. Vyloučení: 2:7, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:3. Střely na branku: 
42:27. Diváci: 480.
První mužstvo HHK zajíždělo v ne-
děli k aktuálně druhému mužstvu 
tabulky krajské ligy JM a Z a tím 
je Hokej Uherský Ostroh. Po velmi 
dobrém výkonu si naše mužstvo od-
vezlo z Ostrohu jeden bod za remízu 
po základní části. Všechny branky, 
které jsme domácím dali, padly při 
oslabení našeho mužstva. O rozdí-
lovém bodu rozhodly samostatné 
nájezdy. V nich domácí využili 
oba nájezdy a připsali si druhý bod.

Ostatní výsledky 18. kola: Uher-
ský Brod – Blansko 2:0, Brumov-
-Bylnice – Plumlov 9:7, Boskovice 
– Kroměříž 5:2, Moravské Budě-
jovice – Velká Bíteš 11:3, Uničov 
– Warrior Brno 0:5.
Program na tento týden:
Sobota 28. 1. 2012 HHK Velké 
Meziříčí – HK Kroměříž, začátek 
utkání v 17.30 (ZS Velké Meziříčí)

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 18 15 0 3 0 136:52 48

 2. Hokej Uherský Ostroh 18 11 3 0 4 63:39 39

 3. HC Brumov-Bylnice 17 12 1 0 4 68:55 38

 4. SK Minerva Boskovice 17 9 1 0 7 63:58 29

 5. HK Kroměříž 17 7 2 2 6 71:69 27

 6. Dynamiters Blansko 17 8 0 2 7 58:65 26

 7. HCM Warrior Brno 17 7 1 1 8 59:68 24

 8. HC Grewis Plumlov 17 6 1 3 7 65:80 23

 9. HC Uherský Brod 17 6 1 0 10 57:68 20

10. HHK Velké Meziříčí 17 1 4 2 10 62:93 13
11. HC Uničov 17 4 0 0 13 51:71 12

12. HC Sp. Velká Bíteš 17 3 0 1 13 44:79 10
-hhk-

Utkání HHK B v Telči s místním 
prvním týmem bylo v 8. minutě 
první třetiny přerušeno a následně 
ukončeno pro vytrvalé sněžení. 
Náhradní termín zápasu bude určen 
po dohodě obou mužstev.
Další výsledek 12. kola: Ledeč nad 
Sáz. – Žirovnice 10:3.
Tento víkend má B-tým volno 
a 4. února v sobotu přivítáme na 
domácím ledě Slavoj Žirovnici. 
Začátek je stanoven na 17 hodin.

-ht-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM – TJ Třebíč C
2659:2586 * 6:2
Baloun 436:448 Novotný
Víteček 466:421 Horák
Starý 462:425 Gregorovič
Kováč 407:395 Toman
Lavický Ji. 452:449 Kohout
Korydek 436:448 Blatný

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B

Start Jihlava C – Spartak VM B
1563:1617 * 1,5:4,5
Vestfál ml. 381:394 Badalík
Chvátal 375:375 Lavický Jo.
Zahálková 387:434 Kamenský
Vestfál 420:414 Víteček
Spartak VM C – TJ Třebíč E
1539:1636 * 0:6
Bača 372:406 Šimek
Mátl 394:410 Picmaus
Lavický A. 408:417 Čermák
Weiss 365:403 Brátka   -sta-

6. kolo – nadstavbová část
O vítěze městské ligy

SK Omega VB – Sanborn VM 6:1
Dvořák 2, Mikulík 2, Bartoň, Pelán 
– Novák
Technické služby VM – Agromo-
tor VM 2:6
Láznička, Vítek – Fischer, Kadela, 
Bíbr, Sýkora, Babák, Šlapal
SK Netín – SK Omega VB 4:0
Plhák T., Sýkora, Kolář, Špaček
Sanborn VM – SK Afcon Kunšo-
vec VM 7:0
Gryč 2, Hanus 2, Řehoř 2, Bajer L.
Technické služby VM – HC Bory 
3:7
Šlapal D., Hlavnička 2 – Uhlíř 
2, Trejbal 2, Kabelka, Březina, 
Dvořák
1. HC Bory 6 4 2 0 38:25 10
2. Agromotor VM 5 4 1 0 33:14 9
3. SK Omega VB 6 3 1 2 26:16 7
4. SK Netín 6 3 0 3 23:26 6
5. Sanborn VM 6 2 1 3 25:24 5
6. Technické služby VM 6 2 0 4 27:35 4
7. HC Lukáš 5 1 1 3 22:29 3
8. SK Afcon Kunšovec VM 6 1 0 5 21:46 2

O postup do extraligy
SK Vídeň – HC Benetice 3:4

Pospíšil, Vávra, Vídeňský – Koneč-
ný, Krejčí, Rygl, Mikuláš
Horní Heřmanice – River VM 11:2
Dvořák 2, Mejzlík Jos. 2, Šilhán 2, 
Maloušek, Kutílek, Horký, Trojan, 
Mejzlík Jar.
1. HC Benetice 6 5 1 0 37:16 11
2. Auto Dobrovolný VM 5 2 2 1 31:24 6
3. Horní Heřmanice 6 2 1 3 38:30 5
4. SK Vídeň 6 2 1 3 27:25 5
5. SPL Radostín n. Osl. 5 2 1 2 16:24 5
6. HC Tasov 5 2 0 3 14:17 4
7. Farma Měřín 5 2 0 3 16:21 4
8. River VM 6 2 0 4 16:38 4
O konečné umístění v 1. lize 

(7.–11. místo)
HCF Dráhy VM – SK Stránecká 
Zhoř 1:4
Hamřík – Bartušek 2, Konečný, 
Urbánek
SK Lavičky – HC Pikárec 5:3
Skryja 2, Štěpánek 2, Hladík – Bro-
ža, Chrást, Šumichrást
7. SK Lavičky 5 4 0 1 26:21 8
8. NHÚ Balinka VM 4 3 0 1 21:12 6
9. SK Stránecká Zhoř 5 2 0 3 21:23 4
10. HC Pikárec 5 2 0 3 19:22 4
11. HCF Dráhy VM 5 1 0 3 19:28 2

-vid-

So 28. 1. 14.30–16.00
Ne 29. 1. 14.00–15.30
Út 31. 1. 15.30–17.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

Pozvánka 
na Dolnoloučskou 

zimu
Dovolujeme si touto cestou pozvat 
všechny hasiče z celého okolí 
i jejich příznivce na již 33. ročník 
v požárním útoku pod názvem 
Dolnoloučská zima, v kategorii 
žen i mužů. Tato soutěž proběhne 
12. února 2012 na hasičském hřišti 
v Dolních Loučkách od 10 hodin. 
Na hojnou účast jak soutěžících, 
tak diváků se těší hasiči obce 
Dolní Loučky.                     -buk-

Opět vynikající účast provázela 
3. ročník turnaje v mariáši. Minulou 
sobotu si do hasičky přišlo zahrát 
163 hráčů, čímž byl překonán loň-
ský rekord. Vítězem se stal Zdeněk 
Svoboda ml. z Velké Bíteše, druhý 
skončil Pavel Preis z Vidonína a třetí 
se umístil František Žák opět z Vel-
ké Bíteše. V kategorii nejlepší žena 
zvítězila Dája Krejčířová z Adamo-
va. Nejlepšími hráči z Velkého Me-
ziříčí byli první Michal Číhal, druhý 
Pavel Rosa a třetí Rudolf Krejska.

Desítka nejepších hráčů
z Velkého Meziříčí:

 1. Číhal Michal 4 03 bodů
 2. Rosa Pavel 392
 3. Krejska Rudolf 391
 4. Liška Ladislav 363
 5. Polášek Lubomír 333
 6. Minaříková Milena 325
 7. Prokop Josef 315
 8. Barák Jiří 313
 9. Rojka František 303
10. Odehnal Miroslav 296

-dvo-

V sobotu se po vánoční a novoroční 
přestávce opět rozběhly republikové 
soutěže volejbalových juniorů. Naši 
hráči, kteří jsou po sedmi kolech 
na poslední příčce, přivítali na své 
palubovce soupeře z Ostravy, celek, 
který by neměl být nepřekonatelnou 
překážkou k bodovému zisku. Před-
zápasový optimizmus se však po 
závěrečném účtování ukázal pouze 
jako zbožné přání. 
Sp. VM – Ostrava 2:3 (–18, 17, 
–19, 23, –11)
Trenérský tandem Vašíček – Juda 
měl k dispozici všechny své hvězdy. 
K dispozici jim byla dvojice repre-
zentantů Uchytil, Zmrhal, nastoupit 
mohl i momentálně nejzkušenější 
blokař Krejska. Začátek zápasu 
nebyl z pohledu domácích zase tak 
špatný, postupně však hosté přede-
vším kvůli chybám našich hráčů 
získávali navrch a bez problémů se 
ujali vedení. Ve druhém setu to vy-
padalo na zásadní obrat, naši hráči 
soupeři vrátili porážku z úvodního 
setu i s malým úrokem. O to větší 
šok zažili trenéři i věrní domácí 
příznivci, když soupeř na začátku 
třetího setu vedl 0:9 a naši trenéři 
již byli bez možnosti oddychového 
času. Každý, kdo o volejbalu něco 
ví, bude se mnou souhlasit, že to 
není normální situace. Soupeř si 
pak taky vybral hodně slabou chvil-
ku, a tak se naši dotáhli na ještě 
hratelný stav 15:18. To však bylo 
téměř vše. Čtvrtý set byl asi herně 
nejkvalitnější a našim borcům se 
podařilo srovnat. V rozhodujícím 
pátém setu naše naděje žila pouze 
do okamžiku, kdy byl na síti v tom-
to setu mimořádně úspěšný Uchytil, 
od stavu 6:5 však soupeř „zavřel“ 

síť, ujal se vedení až 8:14 a zázraky 
se bohužel nekonají každý den. 
Sp. VM – Ostrava 0:3 (–21, –24, –21)
Pokud se optimisté domnívali, že 
v odpoledním zápase se naši hráči 
zdravě naštvou a soupeři porážku 
vrátí, mýlili se. Náš tým dokázal 
prohospodařit i náskok 18:12 a do-
konce ještě 22:19 ve druhém setu, 
kdy mohl srovnat na 1:1 a pak už to 
bylo zoufalství. Pro hráče, trenéry, 
ale i pro hrstku těch nejvěrnějších 
diváků. Ti naši kluci snad ten vo-
lejbal zapomněli hrát. A budu moc 
rád, když se za tato slova budu mu-
set omluvit. Ale těch pokažených 
příjmů, útoků do autu, nevybraných 
ulívek, pokažených podání, nahrá-
vek bylo tolik, že to snad nemůže 
být náhoda. A co mě nejvíce mrzí, 
ta lehkost, s jakou hráči dokáží 
každou porážku strávit, kdy už při 
pozdravu se soupeřem bezprostřed-
ně po zápase mají někteří pusu od 
ucha k uchu.
Do konce základní části zbývají dvě 
kola, za týden přijede vedoucí celek 
ze Zlína a v posledním kole jedou klu-
ci do Hradce Králové. Už teď je však 
bohužel jasné, že je čekají nelehké 
zápasy o udržení nejvyšší soutěže.
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, Krej-
ska, Uchytil, Bláha, Licek, Minář, 
Duben, Žák, Augusta, Sláma, 
Štěpanovský.                        -kon-

Zbývající výsledek:
Zlín – Brno 3:1, 3:0
Hradec Králové – České Budějo-
vice 3:1, 1:3

Tabulka EX-JRI, sk. B:
1. VSC Zlín 16 13 3 44:14 29
2. VK České Budějovice 16 13 3 41:15 29
3. Volejbal Brno 16 9 7 33:25 25
4. DHL Ostrava 16 7 9 28:32 23
5. Slavia Hradec Králové 16 4 12 21:43 20
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 16 2 14 8:46 18

Bystřice n. Per. – ST VM B 9:9
Body: Brabec Jaroslav 3/1, Skryja 
Marek 3/1, Klíma Tomáš 2/2, Šou-
kal Slavomír 1/3
Nové Veselí – ST VM C 5:13
Body: Buk Martin 4/0, Dvořák 
František 3/1, Buk Radek 2/2, 
Bednář Ivan 2/2
Čtyřhra: Buk Martin, Dvořák; Buk 
Radek, Bednář
ST VM D – Orel Nové Město 11:7
Body: Zelený David 3/1, Vodák 
Petr 3/1, Zelený Tomáš 2/2, Juda 
Zdeněk 1/3
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Zelený David, Juda
SK Ježek Uhřínov – ST VM E 
4:14
Body: Zelený David 4/0, Liška Ra-
dim 3/1, Minařík Jakub 3/1, Prachař 
Václav 2/2

Čtyřhra: Zelený, Prachař; Liška, 
Minařík
Vydařený víkend měli naši stolní te-
nisté. Pouze družstvo B remízovalo 
v Bystřici. Ostatní týmy si připsaly 
plný bodový zisk. Znamená to, že 
aktuální umístění v tabulkách vy-
padá takto: Béčko vede v soutěži 
OP1 o dva body nad Žďárem a Ro-
večným. Céčko drží ve vyrovnané 
tabulce třetí místo v OP2. Déčko 
suverénně vévodí OP5. Éčko se 
pohybuje ve středu tabulky OS.
V sobotu čeká naše áčko na do-
mácích stolech největší protivník 
KP1 Chotěboř. Jde o soupeře, nad 
kterým vedeme o dva body a se 
kterým budeme bojovat o přímý 
postup do divize.
Začátek dvojzápasů: 28. 1. v 10.30 
ST VM A – Chotěboř; 15.00 ST 
VM A – Chmelná.
Přijďte nás podpořit.                -pk-

Turnaje v mariáši se letos zúčastnilo 163 hráčů, což je víc než vloni. 
Foto: -dvo-

Zleva Rudolf Krejska, Michal Číhal a Pavel Rosa.                    Foto: -dvo-

Veronika Čamková z Velkého 
Meziříčí získala na historicky prv-
ních zimních Olympijských hrách 
mládeže (YOG) v Innsbrucku 2012 
stříbrnou medaili ve skikrosu. Je 
jednou ze dvou medailistů čtyři-
advacetičlenného českého týmu, 
kteří se kvalifi kovali na desetidenní 
zápolení nejlepších juniorů světa. 
Spolu s ní zabodoval Tomáš Portyk, 
jenž si v severské kombinaci dojel 
pro zlato. Naši sportovci získali dvě 
medaile a čtyři šestá místa (skokani 
2×, curling, biatlon).
Pro Veroniku Čamkovou je přitom 
skikros nezvyklou disciplínou. 
„Specializuju se na alpské disci-
plíny, skikros jsem jela asi třikrát a 
začala se tomu věnovat. Vyzkoušeli 
mě na ledovci, zjistili jsme, že mi to 
jde,“ popisuje Veronika. A její otec 
Vratislav Čamek vysvětluje: „Oslo-

vil nás úsek skikrosu, zda bychom 
nejeli na olympiádu. Zkusili jsme 
to a podařilo se nám kvalifi kovat. 
Pokoušeli jsme se i o další disciplí-
ny, ale kvůli špatné zimě a malému 
počtu závodů jsme se do nich kva-
lifi kovat nestihli.“
Veronika dle svých slov jela dlouho 
první, ale nakonec ji předstihla 
Rakušanka Haiderová. I přes svůj 
úspěch se však na trvalý přestup 
ke skikrosu nechystá. „Přemýšlela 
jsem o tom. Ale zůstanu u alpských 
disciplín, zapustila jsem tam kořeny, 
mám tam kamarády. Bylo by mi líto 
toho nechat. Ale zkusím obojí!“ říká 
Veronika. A její otec to jen potvrzu-
je. „Teď aktuálně nás čekají závody 
ve slalomu a super G v Karlově 
pod Pradědem,“ dodává Čamek.

Připravila: Martina Strnadová
Zdroj: olympic.cz

Veronika Čamková má 
stříbro z olympiády

Veronika Čamková má stříbrnou medaili ze skikrosu. V sobotu večer ji 
převzala na Medals Plaza v centru Innsbrucku. 

Foto: Alexandr Kliment, olympic.cz


