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Založeno roku 1919

Michalův salát

Pátek 2. 3. od 17 hodin ve vel-
kém sále Jupiter clubu.
Jména tří vylosovaných vý-
herců soutěže z minulého čísla 
naleznete na straně 8.

Světáci

Sobota 3. 3. od 18 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu.
Divadelní komedie v podání 
spolku AJeTo! z Počátek.

Více na straně 8

Karel May – 
Století legendy

V sobotu 25. 2. byla slavnostně 
zahájena výstava o díle Karla 
Maye. Výstava je přístupna 
po celý měsíc březen. 

Více čtěte na stranách 1 a 3

Dětské šibřinky 
v Jupiter clubu

Neděle 4. 3. ve velkém sále od 
15 hodin.

Více na straně 7

Setkání občanů 
se starostou

Čtvrteční setkání se starostou 
se posouvá o týden – uskuteční 
se ve čtvrtek 8. 3. od 16 hodin 
na malé scéně Jupiter clubu.

Charitativní ples
Podrobný program plesu 
naleznete na straně 8.

Město se představí 
na současných fotografi ích

Letos vyjde obrazová publikace o Velkém Meziříčí. Bude sestavená 
ze současných fotografi í města a jeho okolí, které doplní texty ve třech 
jazycích – v češtině, němčině a angličtině. Šanci, ukázat své snímky, 
dostanou místní fotografové.

„Chybí nám reprezentativní materiál – něco, co můžeme dávat ofi ciálním 
a zahraničním návštěvám, aby si na nás čas od času vzpomněly, případně 
se mohly podívat, jak to u nás vypadá,“ uvedl důvod vydání knihy starosta 
Radovan Necid. Město sice má svoji knihu, jež byla vydaná při příležitosti 
šestistého výročí udělení plných městských práv Velkému Meziříčí. Je-
nomže ta je plná textů a postavená hlavně na historii města, tudíž ji ocení 
spíše místní lidé než zahraniční hosté, kteří by si v ní nejspíš moc nepočetli.

Knihu pořídí město částečně z vlastního rozpočtu, část potřebných 
peněz hodlá získat od sponzorů. „Chceme dát prostor i fi rmám, aby si 
do knihy mohly umístit svoji reklamu,“sdělil starosta a dodal, že by mělo 
jít o fotografi e fi rmy s textem upravené dle typografi e knihy, nikoliv 
o novinový inzerát. Publikace bude pro zájemce i běžně v prodeji.

Radnice v těchto dnech vyzývá formou dopisu vytipované místní foto-
grafy, aby přispěli do publikace svými snímky. V některém z příštích čísel 
našeho týdeníku hodlá oslovit i další zájemce z řad zdejších fotografů, 
kteří by také měli zájem zapojit se do tvorby knihy. Bližší informace 
k tomu podá odbor školství a kultury městského úřadu, který má vydání 
publikace na starosti.

„Zapracovali jsme na prezentaci města,“ říká Radovan Necid. Vedle 
připravované knihy totiž město ve spojení s místními fi rmami zajistilo 
dárkové tašky pro ofi ciální a zahraniční návštěvy. Obdarovaní v nich na-
jdou krom klasických propagačních materiálů města, k nimž do budoucna 
přibude připravovaná publikace, i některé tradiční produkty zdejších 
fi rem, jako třeba pivo, jablečné trubičky, truhlička s čokoládovými dukáty, 
francovka atd. Jde tedy i o takové věci, které nejsou určeny jen k založení, 
ale také k praktickému využití či konzumaci.        Martina Strnadová

Pětapadesát fi rem projevilo zájem 
o provedení demolice bývalého do-
mova důchodců na Hornoměstské 
ulici ve Velkém Meziříčí. Ve stano-
veném termínu odevzdaly městu své 
nabídky s cenami. „Otevřeli jsme 
obálky, ceny se pohybovaly v rozme-
zí od 3,9 do 26 milionů korun včetně 
DPH,“ uvedl starosta Radovan Necid 
s tím, že vůbec nejčastější nabídka 
byla od pěti do osmi milionů korun. 
Rozpočtovaná cena přitom původně 
dosahovala až 27 milionů korun.

Firmu, která nakonec bývalý 
domov důchodců zbourá, vybere 
komise 11. dubna. Zastupitelé totiž 
musí nejprve rozhodnout o samotné 
demolici objektu, což učiní na svém 
jednání 10. dubna.

V ideálním případě by se mohlo 
s bouráním objektu začít někdy 

Víc než padesát zájemců
chce zbourat domov důchodců

v květnu. „Chtěli jsme to stihnout 
dřív, jenomže jedna fi rma objevila 
chybu v zadávací dokumentaci,“ 
říká starosta a dodává, že chyba 
byla neprod leně  ods t raněna 
a opravená dokumentace roze-
slána fi rmám, které si ji už do té 
doby vyzvedly. Kvůli tomu však 
město termín uzavření výběrového 
řízení o dvaadvacet dnů posunulo, 
a tím pádem se start celé akce 
oddálil.

Rozhodnutí, co s bývalým do-
movem důchodců, nelze odkládat. 
„Objekt navštěvují, dá se říct pra-
videlně, nepovolané osoby, zcizují 
vnitřní vybavení a všechno ostatní,“ 
jmenuje starosta jen některé problé-
my s budovou, která coby opuštěná 
mnohem rychleji chátrá.

Martina Strnadová

Vražda v ubytovně Horácko ve Velkém Meziříčí byla 
zcela jednoznačně tím nejzávažnějším a hlavně výji-
mečným trestným činem v roce 2011 na Velkomeziříč-
sku. Z hlediska závažnosti se běžné trestné činnosti ve 
zdejším služebním obvodu Policie ČR vymykaly ještě 
dvě loupeže. Uvedl to ve zprávě o bezpečnostní situaci 
za loňský rok vedoucí velkomeziříčského obvodního 
oddělení PČR Jaroslav Navrátil.

Třiadvacet policistů zdejšího obvodu o velikosti 348 
km2, kam patří Velkomeziříčsko, Měřínsko, Křižanov-
sko má víc než 27 tisíc obyvatel, loni zpracovalo 337 
trestných činů. „Celkově bylo v našem služebním obvo-
du šetřeno 470 trestných činů,“ shrnuje Jaroslav Navrá-
til s tím, že sem patří veškerá trestná činnost, tedy i ta 
šetřená dálniční a kriminální policií nebo dopravním 
inspektorátem. Je to o dvaadvacet trestných činů víc, 
než v předchozím roce 2010. Vyšší ale je oproti před-
loňsku i jejich objasněnost. „V loňském roce se v rámci 
Kraje Vysočina dařilo, neboť celková kriminalita byla 
objasněna víc jak z padesáti procent. V rámci Velkého 
Meziříčí to bylo 45,74 %,“ říká Navrátil a podotýká, že 
celkové číslo není až tak rozhodující. Platí, že závažná 
kriminalita má vždy vyšší objasněnost oproti té méně 
závažné, která se objasňuje hůř. Pokud jde o přestupky, 
těch velkomeziříčští policisté zpracovali 730, kam patří 
i 387 případů řešených blokovými pokutami. 

Z dalších statistických údajů velkomeziříčské policie 
lze ještě uvést 42 zajištěných osob, 12 zadržených a 5 
zatčených dle trestního řádu, šest osob bylo umístěno 
do policejní cely, deset dodáno do výkonu trestu odnětí 

svobody, dále 31 umístěno do jihlavské protialkoholní 
záchytné stanice a devětašedesát vypátráno v rámci 
celostátního pátrání. „V porovnání s předchozím rokem 
jsme měli více vypátraných, zadržených i zatčených 
osob. Méně jsme jich dodali do záchytné stanice v Jih-
lavě k vystřízlivění,“ srovnává Navrátil.

K zajímavým případům loňského roku, zejména 
co se objemu vyčíslené škody týče, řadí J. Navrátil 
posprejování vlakových souprav na nádraží ČD 
v Křižanově. „Od roku 2009 zde došlo ke 14 případům 
a škoda přesáhla 1 milion korun,“ zmiňuje Navrátil 
a dodává, že velkomeziříčští policisté ve spolupráci 
s kriminální policií i dalšími složkami na místě za-
drželi při jednom z případů sprejerství dva pachatele 
a dalších šest pachatelů zjistili dodatečně.

Skladba trestné činnosti 
se příliš nemění

Podle něj zůstává skladba trestné činnosti zhru-
ba stejná. Jen v některých obdobích se nárazově 
některá zvýší. Krádeží a majetkové trestné činnosti 
je stále obecně nejvíc. Často jde o krádeže, které 
ani nelze vyšetřit – někdo někomu sebere mobil, 
peněženku, platební kartu z bundy pověšené na 
diskotéce přes opěradlo židle nebo z odemčeného 
auta. „V takovém případě nebývá čeho se chytit, 
nejsou svědci a je to o neopatrnosti lidí. Takové věci 
se na Západě už ani nešetří a hlásí se to pojišťovně,“ 
podotýká Navrátil.

(Pokračování na straně 3.)

Počet trestných činů i jejich objasněnost se loni o málo zvýšily

Nejzávažnější byla vražda v Horácku

Důstojnou připomín-
ku 170. výročí narození 
a 100. výročí úmrtí spiso-
vatele Karla Maye připra-
vil Jan Koten z Velkého 
Meziříčí ve spolupráci 
s Jupiter clubem na mi-
nulou sobotu. Zároveň 
uplynulo také padesát 
let od premiéry jednoho 
z nejúspěšnějších filmů 
Poklad na Stříbrném jeze-
ře, který odstartoval sérii 
fi lmů o indiánech.

Program oslav začal 
vernisáží výstavy, na 
níž Jan Koten věnoval 
pamětní medaile lidem, 
kteří se nějakým způso-

Vzpomínali na Karla Maye 
a jeho hrdiny

bem zasloužili o šíření 
Mayova odkazu. Mezi 
nimi nechyběli osobní 
přátelé J. Kotena, znalce 
Mayova díla a velkého 
sběratele, ale také napří-
klad „český Vinnetou“ 
Stanislav Fišer, jehož 
hlas je neodmyslitelně 
v našich krajinách spjat 
právě s náčelníkem Apa-
čů. Ten přijel do Velkého 
Meziříčí spolu s Dalimi-
lem Klapkou, neméně 
významným dabérem, 
který namluvil ve f il-
mu o Vinnetouovi a Old 
Shatterhandovi Poklad 
na Stříbrném jezeře na-

příklad banditu od jezera. 
Na slavnostní vernisáži 
rovněž zazněla česká 
premiéra Mayova díla. 
„Málokdo ví, že Karel 
May byl také skladatelem 
a jeho Ave Maria tady 
dnes uslyšíte v podání 
Kvarteta t išnovského 
orchestru,“ upozornil 
J. Koten. V indiánském 
kostýmu pak zazpíva-
la Tereza Smejkalová 
z Velkého Meziříčí za 
klavírního doprovodu 
Zdeňky Němcové, peda-
gožky z místní základní 
umělecké školy.

Po zahájení si přítomní 

mohli prohlédnout vý-
stavní síň, která nabízí po-
hled na Kotenovu sbírku. 
„Většina věcí, co mám, je 
tady. Ty, které už jsem zde 
vystavoval, jsem nechal 
doma,“ přiblížil Koten 
s dovětkem, že tohle ne-
ní první výstava, kterou 
v Jupiter clubu pořádá.

Než se p ř i s toupi lo 
k dalšímu bodu progra-
mu, návštěvníci využili 
prostoru a diskutovali 
s protagonisty či si ne-
chávali podepisovat svoje 
památníky nebo foto-
grafi e. 

(Pokračování na str. 3.)

Znalec Karla Maye a sběratel Jan Koten z Velkého Meziříčí předal jednu z pamětních medailí herci Stanislavu 
Fišerovi, který propůjčil v českých fi lmových verzích svůj hlas Vinnetouovi.                           Foto: Iva Horká

Zveřejňování osobních údajů 
omezuje příslušný zákon

Na jednom ze setkání starosty s občany našeho města se objevil poža-
davek čtenářů týdeníku Velkomeziříčsko na obnovení někdejší rubriky 
Odešli z našich řad…, ale chybí jim i informace o sňatcích či zrovna naro-
zených dětech. O problematice jsme psali v čísle 8 našich novin v článku 
Chtějí si přečíst, kdo se narodil i kdo zemřel. Uvádění těchto informací 
však naráží na zákon o ochraně osobních dat. Ke zveřejnění zmíněných 
údajů v tisku je nutný výslovný souhlas daného subjektu. 

„Údaje zapisované do matriky, tedy údaje o narození, uzavření 
manželství, vzniku registrovaného partnerství a úmrtí fyzické osoby, 
jsou osobními údaji, které v plném rozsahu požívají ochrany dle zákona 
č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad jako správce osobních údajů 
je oprávněn tyto údaje  zpracovávat pouze  za účelem výkonu přenesené 
působnosti dle zvláštních zákonů,“ uvedla JUDr. Vilma Drápelová, 
právnička Městského úřadu Velké Meziříčí, „zpracování předmětných 
osobních údajů k jiným účelům, tedy například jejich poskytnutí jiné osobě 
za účelem zveřejnění v tisku bez výslovného souhlasu subjektu údajů, by 
bylo porušením shora citovaného zákona. Z tohoto důvodu Městský úřad 
Velké Meziříčí požadované osobní údaje do společenské rubriky týdeníku 
Velkomeziříčsko poskytovat nebude.“

Proto došlo k dohodě přímo s městskou pohřební službou, která po-
zůstalým předloží formulář, zda souhlasí s uvedením základních údajů 
o úmrtí svého příbuzného v týdeníku Velkomeziříčsko. Pokud ho lidé 
podepíší, udělí souhlas, pokud nebudou chtít zveřejnění v městských 
novinách, souhlas nepodepíší. Praxe pak ukáže, kolik obyvatel se zve-
řejňováním bude souhlasit a podle toho se redakce s pohřební službou 
rozhodnou, zda v tom pokračovat, či nikoliv.

Stanovisko starosty města k tomuto tématu si můžete přečíst na straně 
dvě.

Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města z 22. 2. 2012
1. Rada města schválila:

● uzavření Smlouvy o zajištění dohledu nad stavem víceúčelového 
hřiště na ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí a nové provozní řády 
dětských hřišť (ul. Oslavická a ostatní)

● návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch obce Pe-
tráveč k tíži pozemků města parc.č. 5327, 5465/2, 5466/1, 5466/2, 
5466/4, 5466/7 a parc. č. 5468/1 v lokalitě Františkov, k. ú. Velké 
Meziříčí s právem uložení chráničky pro optický kabel, s právem 
provozování, údržby a oprav chráničky a optického kabelu. Smlouva 
je uzavírána na dobu trvání předmětné stavby, a to bezúplatně, jak 
bylo schváleno Radou města usnesením čís. 1145/11. 3. 2009

● návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků města parc. 
č. 5633/11 a 5220/2 v k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení nového 
zemního kabelu NN do těchto pozemků, právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků města parc. 
č. 69/2, 69/8, 1793/4 a 1793/7 v k. ú. Hrbov s právem uložení nového 
kabelového vedení NN a přípojkové skříně do těchto pozemků, prá-
vem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy budoucí na zřízení práva věcného břemene ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemků 
města parc. č. 168/20 a 331/4 v k. ú. Mostiště s právem uložení 
zemního kabelu NN, právem jeho provozování, údržby a oprav na 
dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy budoucí na zřízení práva věcného břemene ve pro-
spěch fi rmy Matrigo, s. r. o., Velké Meziříčí k tíži pozemků města 
parc. č. 1482/1, 1499/1 a 1568/57 v k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení optického kabelu do těchto pozemků, právem provozování, 
oprav a údržby na dobu trvání této stavby

● uzavření smlouvy o zajištění výuky dopravní výchovy na dětském 
dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí

● ponechat nájemné v nebytových prostorách na období 1. 4. 2012 až 
31. 3. 2013 ve stejné výši jako za minulé období

● rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 3 tis. Kč – § 6171 vícetisky k projektu zastřešení dvora 
Náměstí 28

● rozpočtové opatření: zdroj: 95 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty, 
rozdělení: 95 tis. Kč – § 6171 projektová dokumentace na opravu 
střechy budovy radnice

● rozpočtové opatření: zdroj: 41 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 41 tis. Kč – § 2212 projektová dokumentace na opravu 
komunikace Potoky

(Pokračování na straně 5.)

Údaje z matriky nelze podle zá-
kona bez svolení nositele otisknout 
v novinách. To znamená, že místní 
noviny a zpravodaje obcí nemohou 
přinášet informace o narozených 
dětech, seznamy rodáků-jubilantů, 
ani úmrtní oznámení.

Lidé se právě tohoto typu ozná-
mení v novinách dožadují. „Za 
blahopřání a vzpomínky jsou obča-
né dokonce ochotni hradit drobný 
poplatek, z toho je tedy jasné, o jak 
žádaný typ informací jde. Proto 
rozumím všem podnětům a žádos-
tem, které na toto téma dostávám já 
i redakce Velkomeziříčska,“ uvedl 
starosta Velkého Meziříčí Radovan 
Necid.

Zákon však matrikám dovoluje 
nakládat s takovými údaji jen pro 
potřeby veřejné správy. „Městský 
úřad jako správce osobních údajů 
je oprávněn tyto údaje zpracovávat 
pouze za účelem výkonu přene-
sené působnosti dle zvláštních 
zákonů. Zpracování předmětných 
osobních údajů k jiným účelům, 
tedy například jejich poskytnutí 

jiné osobě za účelem zveřejnění 
v tisku bez výslovného souhlasu 
subjektu údajů, by bylo porušením 
shora citovaného zákon,“ upřesnila 
právnička městského úřadu Vilma 
Drápelová.

Tak například souhlas se zveřej-
něním úmrtního oznámení radnice 
připojí k dokumentům, které je dnes 
třeba vyřídit při zařizování pohřbu 
na městské pohřební službě. Stejně 
tak podobný souhlas mohou lidé 
udělit při vítání občánků. „Problém 
je s jubilanty. Stává se nám v této 
souvislosti i to, že někteří jubilanti 
byli rozmrzelí, protože nedostali 
blahopřání od radnice. My ovšem 
evidujeme pouze rodáky, proto 
touto cestou žádám všechny, kteří 
se v našem městě nenarodili, a mají 
o kontakt s radnicí zájem, aby nám 
o sobě dali vědět. Stejně tak jedině 
na základě dobrovolného souhlasu 
můžeme seznam jubilantů zveřej-
ňovat v novinách. To znamená, že 
nám lidé v případě zájmu o takové 
zveřejnění, mají dát sami vědět,“ 
uzavřel starosta Necid.           -ran-

Městské noviny nemohou otisknout
údaje z matriky bez svolení jejich nositelů

Pracovníka radnice
poznáte podle jmenovky

Zaměstnanci velkomeziříčské radnice začnou od března nosit jme-
novky. Jde o další vylepšení, které by mělo usnadnit orientaci lidí na 
městském úřadě.

„Jde o to, aby návštěvník radnice rozeznal na první pohled, kdo je 
jejím zaměstnancem a může mu tudíž rychle a snadno pomoci, či alespoň 
poradit,“ popsal důvod zavedení nového opatření tajemník úřadu Marek 
Švaříček, který je sám navrhl. Povinnost nosit jmenovku bude zanesena 
i do etického kodexu chování úředníka na radnici.

Na visačce s klipsou pro upnutí na oděv nebo šňůrkou na krk bude krom 
jména úředníka i jeho pracovní funkce. Podle tajemníka v případě souběhu 
několika funkcí nebo pracovních činností u některých si budou moci sami 
zaměstnanci vybrat, který z údajů na své jmenovce uvedou. Stejnými údaji 
budou navíc označeny i pracovní stoly zaměstnanců v každé kanceláři.

„Jmenovky jsou další příjemná drobnost, která usnadní lidem komu-
nikaci s naším úřadem. Považuji proto tajemníkův postup za správný,“ 
zhodnotil starosta Radovan Necid.                             Martina Strnadová

Rada města Velké Meziříčí již 
vyhlásila konkurz na ředitele škol 
a školských zařízení. Jde o vedoucí 
pracovní místa osmi příspěvkových 
organizací – základních škol na 
Sokolovské, Oslavické a Školní, 
dále základních a mateřských škol 
v Mostištích a Lhotkách, velkome-
ziříčské mateřské školy, domu dětí 
a mládeže a základní umělecké školy.

Zájemci mohou své přihlášky 
podávat na odbor školství a kultu-
ry velkomeziříčského městského 
úřadu až do 23. března 2012. (Bližší 
informace na straně 6.)

Stejné konkurzní řízení již dříve 

vyhlásila i Rada Kraje Vysočina, a to 
na ředitele zdejšího gymnázia, střed-
ní školy řemesel a služeb a základní 
školy a praktické školy. V tomto pří-
padě termín pro podávání přihlášek 
končí právě dnes, tj. 29. února 2012.

Město i kraj vyhlásily konkur-
zy na základě novely školského 
zákona, která zavedla šestileté 
funkční období pro ředitele škol 
a školských zařízení. Podle ní všem 
ředitelům škol a školských zaří-
zení, kteří byli k 1. lednu 2012 
ve funkci déle než šest let, kon-
čí jejich funkční období 31. čer-
vence 2012.  Martina Strnadová

Ředitelé škol se připravují na konkurz

Nemohou vybírat poplatek 
za provoz výherních automatů
Velké Meziříčí stejně jako další města a obce od prvního ledna letošního 

roku na svém území nesmí vybírat poplatek za provozovaný výherní hrací 
přístroj a zařízení. Zapříčinila to podstatná změna v legislativě, konkrétně 
novelizace zákona o místních poplatcích, kde byly zrušeny některé para-
grafy. „Zrušením zákonného ustanovení nám odpadlo zákonné zmocnění 
pro to, abychom mohli poplatek legálně inkasovat, takže nám nezbývá 
nic jiného, než příslušnou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj zrušit,“ vysvětlila Vilma Drápelová, právnička 
velkomeziříčského městského úřadu.

Velkomeziříčští zastupitelé proto minulý týden zrušili obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem fi nancí podle jiného 
právního předpisu.                                                  Martina Strnadová

Lidé si pochvalují nové odpad-
kové koše na psí exkrementy, které 
technické služby počátkem letošní-
ho roku rozmístily v ulicích Velké-
ho Meziříčí. Objevily se zejména 
tam, kde jakékoliv jiné nádoby na 
odpad chyběly, tedy i v odlehlých 
místech města.

Přesto někteří majitelé psa koše 
v různých částech města dosud po-
strádají. Stejný názor má i kontrolní 
výbor města, který navrhl dopl-
nit zmiňované nádoby i do okolí 
Domu zdraví, za zimní stadion či 

Lidé chválí koše na psí exkrementy.
Někteří je ale nepoužívají

za obchodní dům Billa na Palouky. 
Zastupitel Petr Vrána zase požaduje 
přidat koš i nad dálniční most po-
blíž malého parkoviště u odbočky 
na McDonald’s.

„Rozmístili jsme už celkem 75 
košů na psí exkrementy, pět nám 
jich ještě zbývá v areálu technic-
kých služeb. S nimi právě počítáme 
do lokalit, kde se objeví požadavky 
ze strany veřejnosti,“ vysvětlil 
vedoucí odboru životního prostředí 
Jiří Zachar a dodal, že třeba právě 
i Fajťák se pokusí koš umístit, a to 
poté co prověří, zda jde o pozemek 
města.

Ovšem s mnohými majiteli psů 
nepohne ani pětasedmdesát košů po 
městě a navíc sáčky, které dostanou 
na radnici při zaplacení poplatku 
ze psa. Psí výkaly prostě nechají 
ležet, byť odpadkový koš je opodál. 
Takové nezodpovědné, lhostejné 
a nepořádné spoluobčany může 
pokutovat městská policie, pokud 
je ovšem přistihne při činu. „Ne-
chci tlačit na městskou policii, aby 
prudila lidi, ale město dělá všechno 
možné, snaží se… pejskaři by si tak 
měli sami sáhnout do svědomí,“ 
podotkl k tomu starosta Radovan 
Necid.              Martina Strnadová

Foto: Iva Horká

Slavnostní informační seminář 
pořádala zdejší základní škola při 
příležitosti dokončení realizace 
projektu Rozvoj ICT metod při 
výuce na ZŠ Sokolovská ve Velkém 
Meziříčí. Díky zpracování projektu 
a podání žádosti v roce 2009 na jeho 
realizaci získala z evropských fon-
dů fi nanční částku ve výši 2.816.000 
korun.

„Podařilo se nám významně 
zlepšit vybavení školy novými 
informačními a komunikačními 
technologiemi (ICT). Pořídili jsme 
patnáct nových počítačových stanic 
do počítačové učebny na prvním 
stupni, dva vizualizery, dvě interak-
tivní tabule včetně dataprojektoru 
do jazykové učebny na prvním a na 
druhém stupni a přenosný dia-
projektor,“ seznámil s úspěšným 
výsledkem přítomné v aule školy 
na Komenského ulici ředitel školy 

Petr Hladík. Jeho slova si kromě 
jiných pozvaných hostů vyslechli 
také členové městské rady v čele se 
starostou a místostarostou.

Smyslem projektu však podle 
Hladíkových slov nebylo pouhé 
pořízení ICT technologií, jak říkají 
informatici ‚železa‘. Hlavním cílem 
bylo jejich smysluplné využívání 
v co největším počtu předmětů, 
jako jsou jazyky, přírodovědné, ale 
i všeobecně vzdělávací předměty. 
Kromě toho moderní ICT techno-
logie umožnily škole zavádět a ově-
řovat nové metody a formy práce či 
zvýšit kvalitu vzdělávání. „Výuka 
se stala zajímavější a názornější, 
žáci získávají větší objem znalostí 
a dovedností, větší fl exibilitu a lepší 
orientaci v dnešním moderním svě-
tě. Tím také absolventi naší školy 
mají lepší výchozí pozici při vstupu 
k navazujícím vzdělávacím aktivi-

Získali téměř tři miliony korun
na zejména počítačové vybavení učeben

tám a poté na trh práce,“ podotkl 
ředitel, „díky systematické přípravě 
učitelů formou školení se všichni 
pedagogové naučili používat ICT 
technologie ve výuce, počítače 
a interaktivní tabule se staly běžnou 
pomůckou v každém předmětu.“

Za velký přínos projektu lze 
s jistotou považovat i to, že při 
jeho realizaci a řešení mnoha úkolů 
i problémů se zúčastnění naučili 
pracovat v týmu, kde se bez obav 
může spolehnout jeden na druhého, 
což je v náročné pedagogické práci 
podle ředitelových slov nezbytně 
nutné.

Díky realizaci projektu získali 
nové dovednosti a kompetence, 
které rozšířily rozhled a zlepšily 
perspektivu na další rozvoj školy. 
„I když práce na realizaci projektu 
byla náročná, jsem si jist, že z ní 
máme všichni velmi dobrý pocit,“ 
míní Petr Hladík, „jsem také pře-

svědčen o tom, že nezůstaneme stát 
na jednom místě, ale budeme hledat 
nové možnosti a výzvy na podání 
a realizaci dalších projektů. Nyní 
jsme na to již velmi dobře připrave-
ni.“ Kromě ocenění práce směřoval 
ke všem členům realizačního týmu, 
v němž pracovalo celkem třináct 
učitelů z prvního i druhého stupně, 
poděkování za perfektně odvede-
nou práci. Rovněž tak ekonomce 
za vedení účetnictví projektu, 
sekretářce za veškeré administ-
rativní práce a v neposlední řadě 
Zdeňku Navrátilovi, který zastával 
funkci administrátora projektu. 
Poděkování Petr Hladík, který byl 
zároveň koordinátorem projektu, 
vyslovil i pracovnicím krajského 
úřadu Petře Němcové a Monice Ne-
jedlíkové, které prováděly fi nanční 
a metodickou kontrolu a podporu 
při řešení projektu.

Zprac.: Iva Horká

Ředitel školy Petr Hladík, který byl koordinátorem, představil úspěšný 
projekt přítomným v aule školy na Komenského ulici ve středu 22. 2. 2012.

Foto: Iva Horká

Slavnostní seminář okořenily svým hudebním a tanečním vystoupením 
děti z uvedené základní školy pod vedením učitelky Pavly Kamanové. 

Foto: Iva Horká
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Slovo hejtmana
Každodenní rutina nás staví před 

řadu rozhodnutí. Volbu, kdy ráno vsta-
neme, co posnídáme, kam pojedeme 
na dovolenou, jaký program zvolíme 
při večerním sledování televize, jaký 
si koupíme jogurt – v jakém balení…, 
ale je tu i volba resp. rozhodnutí, které 
se zdá být zcela jasné, a to kam s nimi. 
Konkrétně? Kam s odpady. Odpověď 
je zdánlivě jednoduchá: do přistavené 
popelnice. Současná společnost vy-
produkuje denně tuny odpadu. Starost 
o jejich budoucnost však nekončí spolu 
s nimi v popelnici – v tom lepším pří-
padě v popelnici na tříděný odpad. A co dál? Recyklace a skládka nebo 
recyklace a energetické využití toho, co ještě energeticky využít jde?

Zařízení pro energetické zpracování odpadů (ZOVO) v Jihlavě, Žďáru 
nad Sázavou nebo kdekoli jinde na Vysočině – ano, nebo ne? Odpověď 
na tuto otázku si musí najít každý jeden z nás. Jde totiž o rozhodnutí, 
které skutečně ovlivní, a to zásadním způsobem, nakládání s odpady 
v blízké budoucnosti. Jsem pragmatik a realista. Jsem přesvědčen, že 
tato společnost je schopna s maximální disciplínou posílit třídění, kom-
postování i zplyňování vyprodukovaného komunálního odpadu. Ale je 
třeba si uvědomit, že tu stále zůstává velké množství odpadu končícího 
na skládce. A pokud je ta skládka v katastru jiné vzdálené obce nebo je 
diskrétně skryta ve stínu vysokého lesa, pak o ní vlastně ani nevíme. 
Prostě nás netrápí, možná si ani neuvědomujeme, že starosti, které jsme 
na ni v podobě odpadu přenesli, mohou dělat vrásky našim vnoučatům. 
Skládky je důsledně nutné udržovat pod kontrolou, protože jsou pro ži-
votní prostředí časovanou bombou a vyžadují velké investice i desítky let 
po svém uzavření. Proč tedy pro zbytek odpadové produkce po vytřídění, 
kompostování a výrobě bioplynu místo bezcenného ukládání na skládky 
nenajít energetické využití? POZOR! Nemluvím tu o spalovně – což je 
zařízení, které se suroviny pouze zbavuje bez jakéhokoli pozitivního 
efektu. Mluvím o zařízení pro energetické využití odpadu – ZEVO – které 
přemění zbytkový směsný odpad na teplo a energii. Na energii, které 
současná moderní společnost spotřebovává stále více. 

Není to tak dávno, kdy jsme pravidelně vraceli láhve od mléka, od 
limonád i od piva do obchodu, obchod je poslal zpátky do továrny, tam 
je umyli, sterilizovali a znovu naplnili – jedna láhev se tak použila něko-
likrát. V té době byly láhve opravdu recyklovány. Když jsme měli žízeň, 
pili jsme vodu z kohoutku – nepoužívali jsme plastové kelímky a plastové 
láhve, které se vyhazují po jednom použití. Na usušení vypraného prádla 
jsme použili na zahradě přirozenou větrnou a solární energii a nepoužívali 
jsme elektrickou sušičku, která spotřebuje tisíce wattů za hodinu. V ku-
chyni každý připravoval potraviny ručně – neměli jsme všechny možné 
speciální elektrické přístroje na přípravu bez námahy, které spotřebují 
velké množství elektřiny. Když bylo potřeba zabalit křehké předměty, aby 
mohly být poslány poštou, použili jsme jako výplň noviny a balili jsme 
je do krabic, které už dříve sloužily – nepoužívali jsme žádné bubliny 
z polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na sekání trávníku používali 
ruční energii – neměli jsme žádné elektrické nebo benzínové sekačky. 
Pracovali jsme fyzicky a nebylo proto potřeba chodit do posilovny na 
běžící pásy, které také spotřebovávají elektřinu. 

A energii budeme potřebovat stále. Proč tedy vedle vodních, větrných 
nebo fotovoltaických elektráren nevyužít technologii značně pokroči-
lého čistého spalování. A závěr? Odpadů vyprodukujeme právě tolik, 
kolik jich vyprodukovat chceme! Na skládkách neskončí pouze ten 
odpad, který nejsme líní vytřídit a recyklovat. Proč by tam měl končit 
i ten zbytek, který můžeme využít k výrobě energie. Více informací na 
www.kr-vysocina.cz/isnov.asp.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Srdečně vás zveme na předpo-
rodní kurzy v porodnici Nemocnice 
Nové Město na Moravě.

Kurzy se konají každé první pon-
dělí v měsíci, 5. března, 2. dubna, 
7. května, 4. června, 3. září, 1. října, 
5. listopadu a 3. prosince 2012.

Začátek vždy ve 14 hodin u po-
rodního sálu, první patro gyne-
kologicko-porodnického pa vilonu. 
Tel.: 566 683 327 nebo osobně 
na porodním sále Nemocnice Nové 
Město na Moravě.

-romk-

Bezplatné předporodní kurzy

Havaroval na ledu
Dne 26. 2. krátce před půl osmou večer došlo v  Radostíně nad Oslavou 

k havárii vozidla Volkswagen Passat. Sedmatřicetiletý řidič nepřizpůsobil 
rychlost jízdy a na vozovce pokryté náledím dostal smyk. Vozidlo se 
stočilo do protisměru, kde přední částí narazilo do betonového sloupu 
elektrického vedení a drátěného oplocení domu. Při dopravní nehodě 
vznikla na vozidle škoda ve výši 20.000 na vozidle, 5.000 na oplocení 
a 100 korun na betonovém sloupu. Nikdo nebyl zraněn.

Ukradl odložené věci z auta
Dne 23. 2. 2012 rozbil dosud neznámý pachatel okno u zadních dveří 

Škody Octavia zaparkované na parkovišti u restaurace v centru Měřína. 
Ze zavazadlového prostoru odcizil cestovní kufr a notebook. Škoda 
na odcizených věcech i poškozeném vozidle je vyčíslena na nejméně 
80.000 korun.

Zcizil kola v areálu fi rmy
Vloupání do areálu fi rmy na ulici Karlov ve Velkém Meziříčí řeší místní 

policisté. Policejní hlídka vyjela na místo a provedla ohledání místa činu. 
Pachatel vnikl na oplocený pozemek a odcizil odtud několik disků z leh-
kých slitin s pláštěm. Ke krádeži věcí došlo v době od odpoledne 23. 2. do 
časného rána 24. 2. 2012. Předběžná škoda je vyčíslena na 20.000 korun.

-PČR-

(Pokračování ze strany 1.)
Změna není ani v množství kriminality mladistvých, i ta je ustálená. 

„Zásadně nesouhlasím s tvrzením, že dnešní mládež je mnohem horší, 
než v minulosti,“ připomíná J. Navrátil s tím, že jen každá doba nese něco 
svého. Takže dřív, před nějakými dvaceti lety, bylo mezi mladistvými víc 
případů ublížení na zdraví než nyní a teď je zase víc drogové problematiky.

Co se však v posledních letech hodně rozmohlo, je okrádání zejména 
seniorů na vesnicích. Pachatelé se pod záminkou odečtu plynoměru, vra-
cení záloh za elektřinu, nebo žádající o pomoc s nepojízdným autem atd. 
vetřou do domu, odlákají pozornost seniora a seberou mu peníze. „Stává 
se to skutečně převážně na vesnicích, lidé jsou tam důvěřivější, někteří se 
nezamykají,“ potvrzuje J. Navrátil. Tyto případy se opakují i přesto, že se 
o nich stále píše a mluví v médiích a policisté před nimi varují.

Policistům pomáhají i kamery
V současné době policistům při vyšetřování trestné činnosti pomáhá 

i městský kamerový dohlížecí systém. Nyní jsou na něj již i přímo napo-
jeni. „Využíváme ho při každé příležitosti, kde to lze a záznamy z kamer 
si sami vytěžíme podle potřeby,“ říká vedoucí Navrátil. Z kamer lze vyčíst 
typ a barvu vozidla, počet osob v něm, zda projelo nebo neprojelo v daném 
místě, kdy a jakým směrem, což policii potvrdí nebo vyvrátí nějaký před-
poklad. Jde třeba o pachatele krádeže ujíždějící ven z města. Konkrétní 
případ, kdy policistům záznam z kamery pomohl, je už z letošního roku. 
„Na záznamu je vidět, jak poškozený stojí před Excaliburem, je sražen 
k zemi a pachatelé jej šacují. Potvrdila se nám tím verze poškozeného, 
protože pachatelé samozřejmě tvrdili, že se nic takového nestalo,“ zmiňuje 
konkrétní případ Navrátil.                                         Martina Strnadová

Na natáčení Radiodárku ČRo 2 se sešli herci a dabéři (zleva) Stanislav Fišer, Dalimil Klapka, Jana Paulová či ilustrátor Miroslav Pospíšil (zcela 
vpravo). Chybět nemohl ani autor výstavy Jan Koten (druhý zprava).                                                                                                     Foto: Iva Horká

Vzpomínali na Karla Maye a jeho hrdiny

Tereza Smejkalová z Velkého Meziříčí zazpívala ve stylovém kostýmu, 
a to jak na vernisáži, tak v rozhlasovém natáčení.             Foto: Iva Horká

Na výstavě najdou milovníci mayovek opravdové skvosty – od knih, replik 
zbraní či kostýmů a dalších zajímavostí – například originální ilustrace 
Gustava Kruma.                                                               Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) 
Pochopitelně největší hlouček 

byl kolem S. Fišera a J. Kotena. 
Zlatým hřebem sobotního dne 
bylo nepochybně natáčení pořadu 
Českého rozhlasu 2 Praha, který 
se jmenuje Radiodárek, věnované-
ho Karlu Mayovi. Moderátor Jiří 
Holoubek, člen známé skupiny 
Spirituál kvintet, pozval na pódium 
starostu našeho města Radovana 
Necida, ředitele Jupiter clubu 
Milana Dufka, malíře a ilustrá-
tora mayovek Miroslava Pospíši-
la z Velké Bíteše, herečku Janu 
Paulovou a významné dabingové 
herce Dalimila Klapku a Stanislava 

Jan Koten nejenže dárky rozdával, ale také jeden dostal – dort s posta-
vičkou z marcipánu, která znázorňovala jeho samotného v saku a modré 
košili.                                                                                Foto: Iva Horká

Fišera. Přičemž posledně jmenova-
ný, ač hendikepován ztrátou hlasu, 
publikum nejvíce pobavil. „Pierre 
Brice nemohl přijet, protože ztratil 
hlas, tak poslal mne,“ vtipkoval 
pomocí speciálního přístroje český 
Vinnetou, který se s fi lmovým Ru-
dým gentlemanem osobně setkal. 
Během rozhlasového povídání, kte-
ré trvalo přes padesát minut, znovu 
zahráli a zazpívali ti z vernisáže 
a také Jiří Holoubek trio.

Sobotní oslavy, které byly rovněž 
5. setkáním fanoušků mayovek, 
začaly ráno v deset hodin a skončily 
krátce před osmnáctou hodinou.

 Iva Horká

Nejzávažnější
byla vražda v Horácku
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Přehled bohoslužeb od 29. 2. do 4. 3. 2012
Středa 29. 2., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – Oslavice – o. Prajka. 
Čtvrtek 1. 3., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 17.30 – o. L. Sz., 18.00 – Hrbov 
– o. Prajka. Pátek 2. 3., mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 13.00 – domov pro se-
niory – o. Parajka, 14.00-15.30 – příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
16.30 – o. L. Sz. Sobota 3. 3., mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 8.00 – Lavičky – 
o. Parajka, 9.00 – Mostiště – pohřební mše sv. – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz. 
Neděle 4. 3., mše sv.: 7.30 – o. Prajka, 9.00 – o. Parajka, 10.30 – o. L. Sz., 
17.00 – pobožnost křížové cesty, 18.00 – o. Parajka.
Farní oznámení: Čtvrtek – 9.00 hodin bude návštěva nemocných, v 17.30 
– Mariánská pobožnost a po ní mše sv. za nová kněžská povolání, po mši 
teologická hodina. Pátek – od 9.00 do sobotního rána adorace nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 do 15.30 – příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 
– v 16.00 pouť první soboty v Netíně (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus), 
v 18.30 příprava na křest, v 19.30 – 2. příprava na manželství. V sobotu 
2. června 2012 bude v 9.30 v naší farnosti udělována svátost biřmování. 
Osoby starší 25 let, které ještě u biřmovaní nebyly a hodlají k této svátosti 
přistoupit, ať se osobně přihlásí u pana děkana na faře. Vzadu na stolku 
u novin jsou k rozebrání krabičky na Postní almužnu 2012, kterou vyhlašuje 
každoročně Diecézní charita. Ve smyslu kán. 1051 § 2 CIC informujeme, 
že náš farník Bc. Pavel Kuchyňa, nar. 4. 2. 1976 ve Velkém Meziříčí, hodlá 
v Brně dne 7. 7. 2012 přijmout jáhenské svěcení.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele. Děkujeme za sbírku na Haléř 
sv. Petra – 36.600 Kč.
Milé sestry, milí bratři, jako váš biskup prosím zvláště vás, mladé muže, 
kteří jste svobodní, máte maturitní zkoušku a cítíte se být povoláni ke 
kněžství, že přihlášky ke studiu je možné podat na biskupství brněnské 
do 25. března 2012. Váš biskup Vojtěch.
Bory a okolí mše sv.: pátek 17.30 – Dolní Bory adorace NSO, 18.00 – 
o. Parajka, neděle – 9.45 – o. Prajka, Horní Bory – 14.00 – Křížová cesta 
– o. Prajka. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a děkujeme za 
sbírku na Haléř sv. Petra – 5.550 Kč.                                             -P.LSz-
Českobratrská církev evangelická: 4. 3.: 9 hodin – bohoslužby (2. neděle 
postní), 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.

Chtěl bych s tebou jednou jít Vy-
sočinou, posbírat ten tvůj kraj do 
písniček,
v údolích přikrýt se mlhovinou, když 
kolem dozrává šípků keř do barvy 
dívčích líček.

Tyto nádherné verše věnoval 
Stanislav Pěnčík svému př íteli 
Blahoslavu Smišovskému. Já mu 
pomyslně posílám svoje zamyšlení 
a vzpomínku k jeho nedožitým 
81. narozeninám.

Blahoslav Smišovský se narodil 
8. března 1931 v Dolní Cerekvi na 

Za Slávkem Smišovským – vzpomínka na rodáka z Vysočiny
Českomorav-
ské vrchovině 
do muzikant-
ské rod iny. 
Tat ínek byl 
bubeník, star-
ší bratr hrál 
n a  h o u s l e , 
maminka zpí-
vala krásným 
altem a ben-
jamínek ro-
diny, kterému 
říkali Blahoš, 
již v 6 letech 
bubnoval na 
malý bubínek. 
Jako deseti-
le t ý  napsa l 

první skladbičku „Šípkový květ“, 
kterou až do své smrti uchovával 
jako velkou vzácnost a vzpomínku 
na krásná léta dětství, i proto si jako 
symbol života zvolil růže. Když jej 
vojna zavála do Bzence, zahleděl se 
do očí zpívající frajárky Věrky, jejíž 
krásný alt mu učaroval. Oženil se 
a založil rodinu s dětmi. Osud jej 
usadil do Uherského Brodu, kde 
působil jako učitel hudby a vytvářel 
překrásné melodie – „Za tichú Mo-
ravú“ a další. Nejsou to jen valčíky, 
polky či táhlice, ale také vánoční 
pastorely. V jeho sbírce „Oblečte 

Vánoce do písní“ či „Zveme vás do 
země Vánoc“ je hloubka, pokora 
i slavnostní nálada. Říkal: „Miluji 
svůj domov, jen v klidu a tichu do-
mova mohu najít novou myšlenku, 
trochu pěknosti pro dobré lidi jako 
poděkování za život“. Životem ho 
provázela manželka Věra, která 
pro něj vytvořila tu pravou harmo-
nii společného domova. Nemohu 
nepřipomenout, že jeho skladby se 
nehrají jen na Moravě, v Čechách 
a na Slovensku. Znají je ve Švýcar-
sku, Německu, Francii, Holandsku 
i v Americe. V červnu 2007 zavítala 
do Uherského Ostrohu delegace 
z USA, z Českého kulturního centra 
v texaském Houstonu, aby osobně 
na radnici předala Blahoslavu Smi-
šovskému Řád Komenského jako 
uznání za jeho celoživotní úspěchy 
a naplnění odkazu Jana Amose Ko-
menského „vzdělání pro všechny“.

„Je nejen významným obyvate-
lem města Uherský Ostroh v České 
republice, ale skladatelem a hu-
debníkem světové úrovně,“ řekla 
24. března 2007 Effi e M. Rosene 
– předsedkyně české rady České-
ho kulturního centra v Houstonu, 
Texas, USA.

Nemohu zapomenout na krásné 
nedělní 11. září 2011 v Dolní Ce-
rekvi a jubilejní oslavy zdejšího 

rodáka B. Smišovského. V jeho 
rodišti na něj nezapomněli, v do-
poledních hodinách v místním kině 
proběhl seminář věnovaný životu 
a dílu Slávka Smišovského. V od-
poledním programu na zaplněném 
náměstíčku se postupně vystřídali 
orchestr Tutti ZUŠ Jihlava, Vyso-
činka, Vysočanka a Vacenovjáci. 
S noblesou sobě vlastní celodenní 
program uváděl Karel Hegner, 
který si také zazpíval. Milým 
zpestřením byl křest CD Vysočinky 
s názvem „Krámek s písničkou“. 
Kmotrem byl Slávek Smišovský, 
který připojil i vzkaz posluchačům: 
„Buďte zdrávi, buďte šťastni – kéž 
vás každý nový den obdaří alespoň 
takty pěkností!“ Tehdy jsem netušil, 
že to bude naše poslední osobní 
setkání.

Slávek Smišovský odešel tiše, za 
slunečného jitra 14. listopadu 2011 
ve věku 80 let.

Leťte písničky, radost roznášejte, 
přeleťte les i doubravu.
Potěšte děti a všechny dobré lidi 
tam, za tichú Moravú…

Verše, uveřejněné na parte, přes-
ně vyjadřují pocity nás, kteří zů-
stáváme obdarováni pěkností písní 
Slávka Smišovského.   Mirek Zezula

V dnešním díle našeho seriálu si povíme o pstruhovi a o jeho rodině. 
Pstruh patří do čeledi lososovitých. Lososovité ryby obývají proudné 
úseky horských bystřin, potoků, řek, jezera i moře. Zabydlely se však 
také v rybnících a navykly i intenzivnímu chovu ve speciálních rybo-
chovných zařízeních (např. klecové chovy, odchovné kanály a náhony, 
recirkulační systémy).

„Mokrý“ a „suchý“ umělý výtěr
Na začátku 18. století začal v Německu jistý Štěpán Ludvík Jacobi 

zkoušet „umělý“ výtěr pstruhů a lososů. Zprvu napodoboval jen přirozené 
tření ryb ve vodě. Vytřené jikry inkuboval přímo v potocích v dřevěných 
truhlících s děrovaným dnem. Jeho dílo však upadlo v zapomenutí. O sto 
let později proto „umělý“ výtěr znovu objevili nezávisle na sobě v Anglii 
(1837), Francii (1840) i Norsku. Dnes se tyto první metody výtěru nazývají 
„mokré“. Ale v praxi se již nepoužívají, protože při tření ryb do vody je 
dosahováno malé oplozenosti.
Časem se v líhních prosadila mnohem účinnější „suchá“ metoda výtěru. 

Tu „objevil“ v roce 1856 ruský sedlák V. P. Vrasskij. Začal vytírat jikry 
na sítko a teprve poté je oplodnil mlíčím. Oplozenost jiker a úspěšnost 
celého odchovu se podstatně zvýšila. K praktickému rozšíření této metody 
přispěl Američan S. Green v roce 1864. To už se umělý výtěr pstruhů 
a lososů začal plošně zabydlovat v celé Evropě.

Jednu z nejznámějších pstružích líhní u nás založil mlynář Kašpar Va-
cek v Nedošíně u Litomyšle. Jeho syn, Stanislav Vacek, v díle pokračoval. 
Založili tak vlastně první „rod“ pstruhařů u nás, který se zapsal zlatým 
písmem do dějin našeho rybářství. Zprvu Vackové líhli jikry na dřevených 
lískách. Od roku 1891 začali používat nové „kalifornské“ aparáty. V roce 
1909 zavedli nový aparát Simplex, který sestrojil A. Rűckel z Neratovic. 
Na základě svých zkušenosti pak Vackové sestrojili svůj vlastní aparát 
Rűckel-Vacek, který kombinoval výhody obou předešlých. Ten je u nás 
dodnes v pstružích líhních běžně používán.

Pstruh obecný
V našich vodách můžeme potkat nejméně pět zástupců z čeledě loso-

sovitých. V ČR je původním druhem pstruh obecný. Tato nádherná ryba 
má tři formy (potoční, jezerní a mořskou). Je velice ceněn sportovními 
rybáři, ale kvůli kormoránům, vydrám a změnám vodního režimu se 
stává stále vzácnějším. Má chutné a kvalitní maso. Není však rozšířeným 
předmětem chovu rybářů na konzum. Ročně se ho uloví jen necelých 
20 tun. Rozmnožuje se na podzim: od poloviny října do prosince. V té 
době jsou samci (mlíčáci) nádherně vybarvení. Sledovat tření a kladení 
jiker těchto ryb v mělkých a čistých vodách je bezesporu vzrušující zážitek 
pro každého milovníka přírody.

V minulosti patřil pstruh obecný vždy mezi delikatesy a luxus. Už Jan 
Dubravius, olomoucký biskup, který v roce 1547 vydal knihu „O rybnících“, 
věnoval jeho chovu jednu kapitolu. Pstruhy doporučoval chovat v malých 
a hlubokých rybnících podobných sádkám. Zdůrazňoval potřebu chladné 
vody, jejího vyššího průtoku i stínu. Znalý věci upozorňoval, že ryby kr-
mené vnitřnostmi zvířat nemají dobrou chuť, a ke krmení pstruhů je lépe 
používat kapří potěr, bělice, nebo tlouště. Neopomíná však zdůraznit, že 
to všechno rybáři nečiní pro svůj zisk, ale pro přepych a velkolepé hostiny. 
Kromě panstva mohli pstruha okusit snad jen smělí pytláci nebo mlynáři.

Pstruh duhový (viz foto)
Druhým, rovněž známým zástupcem čeledi, je pstruh duhový. „Duhák“ 

není naším původním druhem, je to americký „bratranec“ našeho pstruha 
obecného. Ovšem v našich vodách, myslích i kuchyni se zabydlel dokona-
le. Po kapru je u nás totiž druhým produkčně nejvýznamnějším druhem 
ryby. A proto, pokud se dnes bavíme o „pstruhu“, tak ve většině případů 
jde právě o pstruha duhového. Každoročně se ho vyprodukuje přibližně 
500 tun a z rybářských revírů se „vytáhne“ dalších 57 tun. Nahrazuje tak 
v gastronomii našeho pstruha obecného, který nemůže pokrýt poptávku 
trhu. Vytváří rovněž formy říční, jezerní i mořské.

Dnes prakticky 
všichni pstruzi na 
našem trhu pochá-
zejí z moderních 
pstruháren. Odtud 
se vysazují do na-
šich řek, kde ry-
bá ř ům nahrazují 
našeho původního 
pstruha obecného. 
Toho v posledních 
letech kromě zne-
čištění vody deci-
mují krvavé letky 
kormoránů, vydry, 
norci ,  a le i  čer-
ní čápi a volavky. 
Svědkem této smutné podívané tak říkajíc „on-line“ můžete být přímo 
ve Velkém Meziříčí i vy.

Siven americký
Třetím, u nás rozšířeným druhem je siven americký. Pochází z jihový-

chodní Kanady. Do Evropy (Anglie) se dostal o něco dříve než „duhák“ 
a to již v roce 1869. K nám o něco později (1883 do Kostelce nad Orlicí). 
Od roku 1896 jej již choval rovněž pstruhař S. Vacek z Nedošína. Dobře 
snáší kyselejší a studené vody, nemigruje do moře a není náročný na 
úkryty v toku. Dokáže se tedy udržet i v tocích, ve kterých se pstruh 
obecný neprosadil. U nás dokonale zdomácněl například v kyselých vo-
dách Jizerských hor. Co se barvy týče, je to jedna z našich nejkrásnějších 
ryb, zvláště pak mlíčáci (samci) ve svatebním šatu. Vytírá se na podzim. 
Někdy se v přírodě samovolně zkříží s naším pstruhem obecným. Jejich 
potomstvu se říká „tygrovitá ryba“. Siven americký se rovněž uplatňuje 
v rybářských chovech. Roční produkce činí přes 260 tun. Dalších 8 tun 
se uloví na udici. Doplňuje tak sortiment chovaných druhů ryb. Někteří 
znalci dokonce tvrdí, že je chutnější než „duhák“. Roste však o něco 
pomaleji. Proto bývá jeho cena vyšší. Kromě sivena amerického byl 
u nás v minulosti chován rovněž siven arktický (první dovoz 1759 na 
Krumlovsko) a siven obrovský (1972 do Nedošína). Oba tyto druhy však 
zřejmě vymizely.

O lososech, kteří dali jméno celé čeledi, ale i hlavatce se dozvíte více 
v jednom z našich následujících povídání o rybách. 

Recept na tento týden 2
Pstruh pikant

4 pstruzi, citrónová šťáva, 4 stroužky česneku, hladká mouka, sladká 
paprika, máslo, petrželka, sůl, směs drcených pepřů

Očištěné a vykuchané pstruhy opláchneme pod tekoucí vodou, osušíme, 
pokapeme citrónovou šťávou a opepříme. Česnek utřeme společně se solí 
a vetřeme do ryb zevnitř i zvenčí. Necháme min. 20 min. odležet. Poté 
pstruhy obalíme ve směsi mouky a papriky. Do máslem vymazaného pe-
káče položíme ryby na zkřížené špejle. Pečeme 30 min. v troubě vyhřáté 
na 180 °C a často podléváme výpekem.

Pstruh pečený na másle
4 pstruzi, 120 g másla, 1 citron, sůl, asi 40 g hladké mouky, petrželka
Očištěné a vykuchané pstruhy opláchneme pod tekoucí vodou, osušíme, 

osolíme, obalíme v hladké mouce a opečeme na másle. Máslo můžeme 
ochutit jemně nasekanou petrželkou. Pak je přeložíme do zapékací mísy, 
trochu podlijeme vodou, vložíme do trouby a pečeme 15 až 20 minut při 
teplotě 160–200 °C (podle velikosti ryby).

Malá rada na závěr. U větších pstruhů, řekněme nad 500 g, dopo-
ručuji vyzkoušet filetování. Postup si můžete najít na webu, např.: 
http://www.foodtv.cz/article/877. Vaši snahu a trpělivost ocení nejen 
děti. Příští týden se můžete těšit na článek o nakupování ryb a několik 
nových receptů na kapra.                                                           Ján Regenda

Dne 10. 2. 2012 proběhl na ZŠ Sokolovská zápis do první třídy. Celým 
zápisem provázely děti postavy z pohádky O perníkové chaloupce. Na 
pomoc malým předškolákům přispěchal i Kašpárek.

Pro děti byla připravena pohádka O perníkové chaloupce, perníkové 
domino či bludiště. Nikdo z nich nelenil a na zápis se řádně připravil. 
Jako malou pozornost si odnesli perník (přímo z perníkové chaloupky), 
dárečky a zápisový list pro vzpomínku. Novinkou pro ně bylo jejich 
první vysvědčení, kde paní učitelky ohodnotily jejich snahu. Všem dětem 
přejeme hodně úspěchů v budoucí první třídě.

Učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská, foto: archiv školy

S Mařenkou a Jeníčkem u zápisu

Povídání o rybách – pstruzi

Ekonomika a lidskost
Téměř o všem dnes v naší zemi rozhodují ekonomové. Mít peníze 

se zdá být tím hlavním a prvním, oč jde. Jako by ekonomika určovala 
kvalitu života. Bible to vidí ovšem jinak: lidský život nezáleží v tom, co 
člověk má. Kvalita života není kategorie pouze ekonomická. Jsou tu ještě 
důležitější věci. Životní bohatství nespočívá v majetku.

Není špatné, že něco máme, to je v pořádku. Špatné je, když nám jde 
jen o to a o nic jiného, když se k penězům upneme, když pouze ekonomika 
formuje naši lidskost, resp. nelidskost. Jsou tu důležitější věci. Pro ty třeba 
žít, připomínat je, konat a chránit.

Co konkrétně je tedy to důležitější? Na čem v životě opravdu záleží? Co 
je víc než majetek? Třeba někoho potěšit, jen tak, zadarmo. Třeba někomu 
pomoci a nic za to nechtít. Třeba se někoho zastat a nic z toho nemít. 
Zápasit o dobré věci, pro sebe i pro druhé. Podporovat ty, kteří si na sebe 
nemohou vydělat. Pomáhat na svět tomu, co vždycky bude ztrátové, ale je 
to krásné. Pěstovat vzájemnou sounáležitost, přispět na postižené, pokusit 
se zmírnit něčí soužení. Otevírat obzory, předávat nadšení, solidarizovat 
se s pohrdanými. Dokázat se radovat i z mála atd., možností jsou tisíce. 
Jen je chtít vidět a uskutečnit. Ať se nám to daří, jsem přesvědčen, že se 
nám bude žít lépe.                                                              Pavel Janošík

Odkud ten náš Honza letí?
Letím odsud, milé děti – ze školy,
byl jsem plnit úkoly.
U chaloupky dřevorubce
zavazoval jsem tkaničky
neposedné botičky.
A nebál ses ježibaby?
Kdepak!
Odříkal jsem jí svou adresu
a utíkal hloub – do lesů.
S kamarádem Jeníkem
vraceli jsme se pěkně zpátky.
Objevili jsme cestou číslice,
co třpytily se jak svit měsíce.

Dívčina – Mařenka,
mi posbírala písmenka.
Ta na jahůdkách zrála
a na děti se smála.

Potkal jsem tam jednu mámu
a ta darovala mi perníčky.
Musel jsem však poznat
všechny barvičky.

Skončila tahle pohádka
a já běžím zase domů.
Po prázdninách už budu školákem,
vzorným a snaživým prvňákem.
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OKÉNKO RADNICE II.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍKA ODBORU DOPRAVY 
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ –
AGENDY DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník řešící agendu dopravních přestupků (projednávání 
přestupků a správních deliktů, zápis bodů do registru řidičů v rámci 
bodového hodnocení řidiče, atd.).

Požadavky na uchazeče: 
● fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR, starší 18 let, 
● způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonnou 

se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena 
pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud 
se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 

● znalost českého jazyka,
● vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 

odborné vzdělání,
● znalost přestupkové agendy výhodou,
● práce ve veřejné správě výhodou,
● zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení 

ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících 
výhodou,

● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

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

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

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 12. 3. 2012 
do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 24. 2. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

VARI MULČOVAČ F-700 68 990 Kč 75 900 Kč
JONSERED RAIDER FR 2213 MA 79 900 Kč 84 000 Kč
HUSQVARNA ZAHRADNÍ TRAKTOR CT 126  49 430 Kč 51 490 Kč
K ZAKOUPENÉMU VÝROBKU HUSQVARNA OLEJ ZDARMA
VARI MALOTRAKTOR DSK-317 + ZDARMA vozík, voračka, radlice  43 950 Kč 44 990 Kč
HONDA sekačka HRG 415 C3 SDE  12 990 Kč 13 490 Kč
– příslušenství VARI, HONDA, HUSQVARNA
– záruční a pozáruční servis, autorizovaný prodej, originální náhradní díly

VÝBORNÉ PARKOVÁNÍ, DOVOZ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ K VÁM DOMŮ

PŘEDSEZONNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
Karlov 2098, Velké Meziříčí
(výpadovka na Velkou Bíteš, 150 m za Slovnaftem)
info: 775 702 424, prodejna@estrading.cz

Stabilní celorepublikově působící fi n. společnost 
přijme spolupracovníky na ŽL.

Podmínkou SŠ vzdělání, vhodné i pro zaměstnané, MD, důchodce.
Tel.: 773 989 840.

Spolupracuji s 1 věřitelem.
Tel.: 733 224 414, 732 547 490

Studio Ivonne hledá 
2 vyškolené manikérky.
Praxe vítána, ale není nut-
nost í. Salon je vybaven, 
v případě zájmu i včetně ma-
teriálu. Z důvodu odchodu 
na mateřskou dovolenou pře-
nechám veškerou klientelu.
Nutností je ŽL.

Tel.: 773 607 518,
e-mail: 
studioivonne@gmail.com

oznamuje, že otevřela notářskou kancelář ve Velkém Meziříčí,
Náměstí 13/15 (budova Nový Svit), II. poschodí, č. dveří 24.

Úřední den bude vykonávat každou středu 8–15 hodin.
Tel.: 739 330 405, 739 441 067, e-mail: jtrutnova.notar@nkcr.cz

Měřín, Brněnská 618
přijme 
Technologa-konstruktéra 
nástrojů

Požadujeme: min. SŠ vzdělání v oboru strojírenství – obrábění kovů, praxe 
min. 3 roky, znalost AUTO CAD, příp. jiných kreslících programů, ideální 
praxe na CNC bruskách a obráběcích centrech, schopnost jednat se zá-
kazníky, rozhodovat, loajalitu k fi rmě a fi remní politice
Nabízíme: nové moderní zázemí v zavedené fi rmě, kvalifi kační růst, možnost 
vzdělávání, adekvátní nadstandardní ohodnocení, zaměstnanecké výhody.
Profesní životopisy zasílejte na carbide@carbide.cz

Doučovací kurz z MA. 
Každou neděli do konce dubna 
pro žáky 9. tř. – přijím. zk. na 
SŠ. Přihláška nutná. Info: http://
www.mat-fyz.cz, tel. 774 621 703

Profesor 
Boleslav 
Dolejšek

Již sto padesát let uplynulo 
16. února od narození historika, 
archiváře a školního inspektora 
Boleslava Dolejška. Narodil se 
v roce 1862 v Táboře a po studiích 
gymnázia vystudoval na Karlově 
univerzitě zeměpis a dějepis. Pů-
sobil v Opavě, Uherském Hradišti 
a Jevíčku. V letech 1900–1926 
byl profesorem na velkomeziříč-
ské reálce. Současně byl v letech 
1908–1926 okresním školním in-
spektorem. Od ledna 1927 odešel 
na vlastní žádost do penze. Zemřel 
14. ledna 1942 ve Velkém Meziříčí 
a byl pochován na starém hřbitově.

Psal historické i vlastivědné 
práce, ale také poezii. Jeho přítelem 
byl Adolf Heyduk, s nímž udržoval 
čilou korespondenci. Přispíval do 
řady časopisů – Tábor, Český jih, 
Národní listy, Hlas národa, Mo-
ravská orlice, Velkomeziříčsko, 
Časopis Matice moravské a další. 
Používal pseudonymy Bol. Hradišť-
ský, Choustnický, B. D.

Pod zkratkou Djk. přispíval i do 
Ottova slovníku naučného. Z jeho 
větších prací si připomeneme Pře-
hled dějin všeobecných (1893) 
a Královské město Uherské Hra-
diště a městský jeho archiv (1901). 
Záslužnou práci vykonal soupisem 
odborných článků z let 1855–1901 
ve výročních zprávách českých 
středních škol, který publikoval 
původně ve výročních zprávách 
velkomeziříčské reálky a v roce 
1902 pak vydal samostatně. – ripp-

Zprávy z jednání Rady města z 22. 2. 2012
(Pokračování ze strany 2.)

● rozpočtové opatření: 
zdroj:  28 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky, Kúsky, Dolní
   Radslavice,
rozdělení:  18 tis. Kč – § 2212 projektová dokumentace na komu-
   nikaci pro nové rodinné domky v Dolních 
   Radslavicích
  10 tis. Kč – § 2310 projektová dokumentace na pro-
   dloužení vodovodu pro nové rodinné domy
   v Dolních Radslavicích

● rozpočtové opatření:
zdroj:  10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení:  10 tis. Kč – § 3639 kašna na Náměstí – zkouška vodo-
   těsnosti a vypracování návrhu utěsnění

● rozpočtové opatření: 
zdroj:  44 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení:  44 tis. Kč – § 3412 dohled a údržba na dětském doprav-
   ním hřišti

● rozpočtové opatření:
zdroj:  5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport, 
rozdělení:  5 tis. Kč – § 3419 dotace pro TJ Dětské středisko Bře-
   zejc, o. s., Velké Meziříčí, účel: zajištění Náro-
   dního turnaje OZP CUP I. liga I. kolo v boccie
   – O březejckého medvěda (25.–26. 2. 2012)

● rozpočtové opatření:
zdroj: 144 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 144 tis. Kč – § 4399 náklady spojené se zajištěním ve-
   řejné služby

● navržené termíny, skladbu sortimentu a umístění stánků při prodej-
ních trzích ve dnech 16. 5. 2012, 17. 6. 2012, 11. 12. 2012

● podmínky vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitelů škol 
a školských zařízení města

● podnájem nebytových prostor na zimním stadionu , Vrchovecká 37, 
Velké Meziříčí, Horáckému hokejovému klubu, s. r. o., Vrchovec-
ká 37, Velké Meziříčí za podmínek uvedených ve smlouvě

2. Rada města jmenovala Mgr. Marii Paľovovou členkou školské komise
3. Rada města vzala na vědomí:

● kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol ve městě
● informaci o řešení situace otáčení autobusů u Nemocnice sv. Zdi-

slavy Mostiště
● zprávu o činnosti Městské správy bytů Velké Meziříčí za rok 2011

Ing. Radovan Necid, starosta

Firma Holoubek trade, s. r. o.,
přijme do provozovny
ve Skleném nad Oslavou
zámečníka–svářeče CO.
Výhodou znalost sváření TIG, 
nerez a AL.
Požadujeme: svářečský průkaz, 
řidičský průkaz sk. B.
Nabízíme: perspektivní práci, odpo-
vídající platové ohodnocení.
Nástup možný od března 2012.
Tel.: 775 555 825.
e-mail: info@ploty-brany.cz

Spolupráce
Spolupráce je druh sociální 

interakce. Jde o základní formu 
sociálního chování. Spolupráce 
(kooperace) znamená společné úsilí 
zaměřené na dosažení prospěchu 
všech, kteří se na něm podílejí.

Domnívám se, že je vhodné 
bilancovat z různých úhlů pohledu 
činnost školy. Tentokrát jsem vybral 
oblast, která patří k těm nejzajíma-
vějším – spolupráci. 

Základní škola Velká Bíteš jako 
samostatný právní subjekt s jistou 
mírou autonomie je dle mého názo-
ru instituce, která by měla, podobně 
jako jiné školy, ve značné míře roz-
víjet spolupráci s jinými subjekty, 
ať už to jsou osoby právnické či 
fyzické, jednotlivci či skupiny lidí, 
Bítešáci či „nebítešáci“. To vše za 
předpokladu, že platí, co je uvedeno 
ve třetí větě tohoto článku.

Pro přehlednost rozdělím sub-
jekty spolupracující s naší školou 
do několika skupin.

První skupinu tvoří partneři, 
kteří mají nějakou vazbu na zři-
zovatele školy, tedy město Velká 
Bíteš, které samo je bezpochyby 
partnerem nejvýznamnějším. Kro-
mě standardních kontaktů škola 
– zřizovatel se stalo již několika-
letou tradicí slavnostní předávání 
pamětních listů a odměn starostou 
města vycházejícím žákům 9. roč-
níku. Zástupci města Velké Bíteše 
jsou také zváni k významnějším 
a slavnostnějším událostem během 
školního roku. Mezi posledními 
bylo slavnostní předání plakety 
Přírodní zahrada v září 2011, které 
bylo vysíláno na programech České 
televize.

Pravidelným se pravděpodobně 
stane setkání starosty města s žáky 
II. stupně v městské knihovně, se 
kterou mimořádně dobře spolu-
pracují v posledních dvou letech 
učitelé a žáci naší školy. Především 
žáci I. stupně a 6. a 7. ročníku se se-
znamují s chodem knihovny, systé-
mem výpůjček, doplňují si znalosti 
o bítešských reáliích, pověstech, 
pracují s krátkými animovanými 
ukázkami.

Také městské muzeum skýtá pro-
stor pro bližší spolupráci, například 
v 6. ročníku v rámci tématu Naše 
obec se zde děti seznamují s his-
torií města, s řemesly, zajímavými 
exponáty, nebo fotografi emi. V prů-
běhu školního roku využíváme také 
nabídky ICKK Velká Bíteš včetně 
prezentace školy ve Zpravodaji. 
Muzejní spolek Velkobítešska se 
spolupodílel na přípravách materi-
álů pro učebnici o regionu Bítešska.

Spolupráce s dalšími pěti školami 
zřizovanými městem je soustavná, 
dlouhodobá a rozhodně obou-
stranně prospěšná. Děti z obou 
mateřských škol se před příchodem 
na naši školu coby žáci mohou 
dobře seznámit především se škol-
ním prostředím I. stupně. Využití 
komorního prostředí koncertního 
sálu bítešské ZUŠ je předpokladem 
důstojné realizace výchovných kon-
certů a někdy i divadelních před-
stavení. Takřka 30 žáků ZŠ Velká 
Bíteš, Tišnovská 115 má k dispozici 
naši tělocvičnu. Každý rok přechází 
na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš 
alespoň 10 našich vycházejících 
žáků z 9. ročníku, čemuž napo-
máhá dostatečná informovanost 
zprostředkovaná zástupci této školy 
a výchovným poradcem naší školy. 

S Technickými službami města 
Velká Bíteš spolupracujeme při 
každoročních jarních akcích Den 
Země a Ukliďme svět, podporují 
vzdělávací akce pro pedagogy, 
napomáhají při soutěži ve sběru 
papíru nebo při údržbě okolí školy. 

Lesy města Velké Bíteše posky-
tují m.j. materiál pro výzdobu školy 
v předvánočním čase.

Operativní je spolupráce s bíteš-
skou poliklinikou, ať už s lékařka-
mi pediatryněmi nebo se závodním 
lékařem.           

Mgr. Dalibor Kolář, 
ředitel ZŠ Velká Bíteš
(Pokračování příště.)
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Prodám
■ Podavač nový na spodní frézu. 
Brusku Bas na okružní pily. Svářeč-
ku Triodyn 220 V. Tel.: 604 525 984.
■ Seno, malé balíky. Dále pro-
dám táhla hydrauliky Z-3011. Tel.: 
566 544 224.
■ Televizi Panasonic, uhlopříčka 
77 cm, stereo, 100 Hz, dálkové ovlá-
dání, cena 1.200 Kč, velmi pěkný 
obraz. Tel.: 604 872 188.
■ Zachovalé dvojlůžko s úložným 
prostorem a zadním čelem, míry 
200×180×50 cm. Cena 1.300 Kč, 
tel.: 721 338 168.
■ Škodu Felicia 1,3 MPi, r. v. 
2000, najeto 157 000 km po prvním 
majiteli, bez koroze, zimní pneu. 
Cena 25.000 Kč. Tel.: 603 212 183.
■ Med pastovaný, lesní. Cena 
od 75 Kč/kg. Možnost dovozu do 
Velkého Meziříčí. Lavičky, tel.: 
725 085 058.
■ Malotraktor domácí výroby, 
motor a dvě převodovky z Octa-
vie. Palivo benzín+plyn, závěs. 
Rozměr: 1450×3000 mm. Cena 
10.000 Kč. Tel.: 608 631 721.
■ Seno volně ložené. Levně. Tel.: 
737 425 020.
■ Červenou jalovici, připuštěnou, 
8 měsíců březí, cena 22.000 Kč. 
Holštýnskou krávu 8 let starou, 
5 měsíců březí, cena 16.000 Kč. 
Tel.: 737 425 020.
Koupím

Z jarních výlovů koupím: 
hrouzka , okouna, hořav-
ku, mřenku. Př ijedu. Tel.: 
602 737 520.

■ Stavební buňku v jakémkoliv 
stavu. I silně poškozenou. Tel.: 
603 932 349.
■ Smaltovaný brutar. Nabídky 
do redakce.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemín-
ky, plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, mas-
kovací oblečení, vatované kabáty, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, vojenské nášivky, 
masky, vojenské čepice, briga-
dýrky, staré fotografie vojáků, 
staré pivní lahve s nápisem atd., 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.

Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Křižanově, U Školy. 
2. patro třípatrového panelového 
domu, slunný, teplý, nová kuchyň-
ská linka. Obytná plocha 72 m2. 
Okna a jádro původní. Cena dle 
dohody. Tel.: 732 612 622.
■ Prodám stavební pozemky v k. 
ú. Jabloňov, p. č. 1322 o výměře 
4 358 m2. Inženýrské sítě na hra-
nici pozemku. Cena dohodou. Tel.: 
773 992 899, 606 032 443.
■ Prodám dům 3+kk, byt 3+kk. 
Tel.: 608 850 609.
■ Koupím dům v okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 724 670 550.
■ Prodám dům k rekonstrukci 
v obci Vídeň. Tel.: 724 128 891.
■ Prodám byt 3+1 na ulici Bezru-
čova ve Velkém Meziříčí. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Cena doho-
dou. Tel.: 776 322 899. RK nevolat.
■ Prodám byt v OV, 3+1, na ulici 
Bezděkov. Tel.: 607 517 848.
Pronajmu
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Mírová ve Velkém Meziříčí. Dlou-
hodobě. Tel.: 604 305 220.
■ Nabízíme pronájem zrekon-
struovaného bytu 2+kk v centru 
VM. Byt s lodžií o velikosti 63 m2 je 
v 1. NP. V bytě je kuchyňská linka, 
plovoucí podlahy, topení a ohřev 
vody samostatným plynovým kot-
lem. Možnost parkování na vlast-
ním pozemku. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Dům 
je v příjemném prostředí okrasné 
zahrady blízko centra. Cena doho-
dou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Poš-
tovní. Nájem 7.700 Kč včetně záloh. 
Volejte večer na tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu byt 3+1. Volný ihned. 
Tel.: 776 343 319.

Pronajmu nový byt 3+kk 
v novostavbě, na ulici Škol-
ní VM. Dlouhodobě. Ná-
jem 7.000 Kč + inkaso. Tel.: 
774 747 808.

■ Pronajmu ihned dlouhodobě 
byt 3+1. Nájem 4.000 Kč+inka-
so. Jedno nájemné předem. Tel.: 
776 665 551.
Daruji
■ Štěně jezevčíka, čistokrevné, 
dlouhosrsté, půlroční. Do dobrých 
rukou. Tel.: 774 560 16 8.
■ Štěňata křížence jezevčíka, 
fenky střed. vzrůstu, srst černá nebo 
hnědavošedá střední délky. Čistotná, 
bystrá, milé přátelské povahy, zvyk-

vás zvou dne 5. 3. 2012 na vás zvou dne 5. 3. 2012 na 
zahájení prodeje jarních zahájení prodeje jarních 
a velikonočních dekorací, a velikonočních dekorací, 
doplňků a dárků.doplňků a dárků.

Za každý nákup nad 200 Kč 
v tento den DÁREK!

– vedení účetnictví a daňové 
evidence 

– zpracování daňových při-
znání 

– účetní a daňové poradenství
– zpracování roční účetní 

závěrky 
– fi nanční analýzy

lá na pobyt venku. Tel.: 776 202 740.
Různé
■ Hledá se majitel většího čer-
nobílého kocoura. Zvyklý na život 
v bytě. Tel.: 732 557 911.
■ Student SŠ hledá brigádu na 
víkendy. Volejte po 15. hodině na 
tel.: 731 836 757.

Rada města Velké Meziříčí vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo

ŘEDITELE/KY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, 
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Požadavky:
● předpoklady pro výkon činnosti ředitele/lky školy a odborná kvalifi kace podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, v platném znění

● znalost školských předpisů
● občanská a morální bezúhonnost
● organizační a řídící schopnosti

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy 
„Konkurz doplňte název organizace– NEOTVÍRAT“)
podávejte v termínu do 23. 3. 2012 na adresu:
Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor školství a kultury
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Podrobnější informace a seznam požadovaných dokladů naleznete na úřední 
desce a webu města.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Screeningové vyšetření zraku
v Oční optice Otto Němec

V březnu 2012 proběhne v ma-
teřských školách ve Velkém Mezi-
říčí, Velké Bíteši, Měříně, Borech, 
Vídni, Mostištích, Olší, Taso-
vě, Osové Bitýšce a Křižanově 
screeningové vyšetření zraku dětí, 
jehož cílem je zachytit závažné 
oční vady. Vyšetření provádí 
optometristé oční optiky Němec.

Pilotní projekt proběhl v loň-
ském roce, kdy bylo vyšetřeno 
497 dětí. V 54 případech (11 %) 
byly výsledky mimo normu, 
proto bylo rodičům těchto dětí 
doporučeno, aby s dítětem na-
vštívili očního lékaře a tyto 
výsledky s ním konzultovali. 
Ve zmíněných 54 případech byl 
nejčastěji zastoupen rozdíl více 
než jedné dioptrie mezi pravým 
a levým okem – což může způ-
sobit tupozrakost (amblyopii); 
dále krátkozrakost, dalekozra-
kost, astigmatismus a šilhání. 
Nejzáludnějším př ípadem je 
tupozrakost, kterou lze „léčit“ 
jen asi do sedmi let věku dítěte. 
Proto je včasný záchyt tak důle-
žitý – pozdě zjištěná tupozrakost 
je handicap na celý život.

K vyšetření je využíván speci-
ální přístroj Plusoptix. Vyšetření 
je bezkontaktní, velmi rychlé, 
bezbolestné, pro dítě šetrné a ne-
náročné. Lze vyšetř it dítě již 
od 6 měsíců věku. Po vyšetření 
obdrží každé dítě odbornou zprá-
vu s výsledky měření pro rodiče, 
případně pro očního lékaře. 

Vyšetření není hrazeno žádnou 
zdravotní pojišťovnou. Vloni 
bylo provedeno v rámci pilotního 
projektu zcela na náklady oční 
optiky Němec, letos poskytujeme 
rodičům částečně dotovanou na-
bídku – cena je 50 Kč; pokud je 
vyšetřeno více sourozenců, platí 
se jen 50 Kč za rodinu.

S dětmi, které MŠ nenavště-
vují, můžete na screeningové 
vyšetření přijít do oční optiky 
Němec v tyto termíny: 

Další informace naleznete na 
www.optika-nemec.cz/aktuality. 
O výsledcích screeningového 
vyšetření vás budeme informovat 
v některém z dubnových čísel.

Bc. Veronika Kroulíková, 
Bc. Marian Němec 

(Článek je součástí placené in-
zerce)

Oční optika Otto Němec
SCREENINGOVÁ

VYŠETŘENÍ ZRAKU
Náměstí ve Velkém Meziříčí, 
čt 8. 3.: 13–17, pá 9. 3.: 8–17, 
po 12. 3.: 8–17, út 13. 3.: 13–17
Velká Bíteš, Hrnčířská uli-
ce, čt 15. 3.: 13–16.30, pá 
16. 3. 8–12, 13–16.30 hodin.

www.optika-nemec.cz/
aktuality.

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

Výhodné půjčky na míru pro vás.
Přímo od poskytovatele!

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

bez poplatků předem.
Pište na e-mail:

PBpujcky@gmail.com
nebo volejte 774 735 833.

Telefónica O2 – pobočka 
Jihlava přijme na pozici
Specialista péče 

o zákazníky
dva vhodné kandidáty.
Bližší informace na tel.: 

606 067 500.

Objednáváme nosnice.
Prodej 31. 3. od 13 hodin. 

Hrbov 42, tel.: 737 477 773.
Prodej směsí pro nosnice.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu

Přehled přednášek – březen, duben
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 6. 3. přednáška Tuva – část Sibiře – II. část Svatava Drlíčková
13. 3. přednáška Moravské letopisy I. část – video VGS
20. 3. přednáška Moravské letopisy II. část – video VGS 
27. 3. přednáška Beseda k publikaci „Hledáme své předky“ Vl. Makovský
 3. 4.  přednáška Z historie pohlednice Jan Prchal
10. 4. přednáška Jihlavsko pohostinné – video Antonín Vrzáček
24. 4. přednáška Vzpomínky na r. 1945 – květnové události ing. Hynek Jurman

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

KINO JUPITER – ÚNOR, BŘEZEN 

Středa 29. v 18 hodin
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Film nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to 
Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí 
na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, 
která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Když Santův fascinující 
podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, vy-
dává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod 
s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě 
dřív, než se rozední. Animovaná rodinná komedie USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut
Úterý 13. v 19.30 hodin
VYMĚŘENÝ ČAS
Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak 
zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. 
Děj fi lmu se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamena-
jí vůbec nic. Akční scifi  thriller USA, původní znění, české titulky. V hlav-
ní roli J. Timberlake, O. Wilde, A. Seyfried. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 109 minut
Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka středního 
věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let. V hlavní roli 
T. Hanks, Julia Roberts.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut

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

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

Dne 5. března 2012 oslaví své 
90. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička, paní 
Růžena Krejčová 
z Velkého Meziříčí.

Za všechnu starost a lásku děkují 
a hodně zdraví 
a spokojenosti 

do dalších let přejí 
dcera Dana,

 syn Miroslav s manželkou, 
vnoučata a pravnoučata.

Odešel jsem dříve, než jsem chtěl, 
osud života mě předešel.
Dne 5. března 2012 vzpomeneme 
21. výročí úmrtí pana 
Františka Janáka 
z Martinic. 
Stále vzpomínají maminka, sestra 

a bratr s rodinami.

Nenávratně daleko,
ale stále s námi 5 let
žije v našich srdcích
pan
Vladimír Peterka.

S úctou a láskou vzpomínají
manželka a synové.

Všem, kteří vzpomenou s námi 
právě 2. 3., děkujeme.

Dne 1. 3. 2012 uplyne již 14 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek, pan 
Jan Kučera.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Odešla jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne, 
ale zapomenout na Tebe 
není snadné. 
Dne 28. 2. tomu bude již 23 let, co 
nás opustila naše milovaná manžel-
ka, maminka a babička 

 
Stále vzpomínají manžel 

a děti s rodinami.

Dne 3. 3. 2012 oslaví manželé 
Vladimír a Marie Kavalcovi 
z Březejce 
50 let společného života.

Lásku, štěstí a zdraví vám k výročí přejí děti 
Vladimír, Marie, Hana a Josef s rodinami.

Děkuji MUDr. Heleně Sedmidubské a zdravotní sestře Hedvice Dvo-
řákové za nadstandardní péči o paní Marii Stránskou.
Děkujeme za projevenou soustrast přátelům a sousedům.

Manžel Leoš Stránský a dcera s rodinou

Společnost Parkinson, o. s. pořádá zájezd 
do Itálie, Rimini – hotel Trinidad

Termín 2. 6. – 9. 6. 2012, 7 nocí, cena 8.550 Kč. Odjezd z Velkého Meziříčí, 
ubytování ve 2–4lůžkových pokojích, stravování (snídaně, oběd, večeře). 
Plážový servis v ceně. Více informací a přihlášky: tel. 777 606 471 – 
pan Čermák, Uhřínov 2, tel. 732 943 838 – pan Kujal, Pohořílky.      -čer-

Letní Robinsoniáda na Ostrůvku 
Chaloupky, o. p. s., zvou všechny děti od 7 do 12 let, které se nebojí dobro-
družství, láká je objevování tajemství a rády jsou venku v přírodě, na letní 
Robinsoniádu na Ostrůvku. Děti se mohou na týden (od 20. do 25. srpna) 
stát trosečníky na pustém ostrově a jít ve šlépějích Robinsona Crusoa.
Každý den od 8.30 do 16.30 hodin pro ně bude připraven akční program. 
Získají spoustu znalostí a dovedností. Budou se učit přežít v přírodě i ve 
skupině. Budou muset najít vodu a prozkoumat život v ní. Naučí se roz-
dělávat oheň různými způsoby – lukem, třením, křesadlem i ohňovým 
pístem. Připraví si jídlo v kotlíku na ohni, upečou chlebové placky a vyrobí 
máslo. Společně podnikneme i výpravy do okolí, při kterých budeme ob-
jevovat tajemství přírody. Odměnou nám bude dobrodružná noc strávená 
na Ostrůvku s rozlučkovým táborákem a noční hrou. Přihlásit se můžete 
do 31. 5. 2012 elektronicky na www.chaloupky.cz/prihlaska-velkemezirici 
nebo osobně v kanceláři střediska Ostrůvek 2, Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 832, 731 440 924. Přihlášení je možné pouze na celý týden. 
Na společné zážitky se těší chaloupecké lektorky Peťa, Míša a Pavla.

Mediální partner:
Týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO

v KD Radostín nad Oslavou ve dnech:
pá  2. března 2012 od 19.30 hodin,
ne  4. března 2012 od 16.00 hodin, 
so 10.  března 2012 od 19.30 hodin, 
ne 11.  března 2012 od 16.00 hodin,
pá 16.  března 2012 od 19.30 hodin,
ne 18.  března 2012 od 16.00 hodin,
so 24.  března 2012 od 19.30 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
Předprodej vstupenek od 27. 2. 2012 
na OÚ Radostín n. Osl. 
(po–čt, 8–11, 13–15 hodin).

Divadelní soubor Becheráček si vás dovoluje pozvat 
na veselou pohádku s písničkami

Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte 
svět.
Když jste si prstýnky z lás-
ky dali,
úctu a věrnost si slibovali. Masopustní odpoledne

Prožít masopust mají každoročně možnost i obyvatelé DPS. Období vyš-
šího věku se může proměnit i v příjemné chvíle strávené s lidmi, kteří ho 
mají rádi. Záleží pak už na člověku samém, jestli nabídku přijme nebo 
si svůj každodenní program nenechá přerušit, byť by to mohlo třeba 
i poveselit jeho duši. Rázem je všecičko třeba i příjemnější.
K úspěšným akcím pořádaným pro naše uživatele patří i Masopustní 
odpoledne.
Průvod masek začal v DPS kolem třetí hodiny odpolední. Senioři a se-
niorky si zatančili se zaměstnanci sociálních služeb, kteří v rámci svého 
volného času tuto akci pro naše uživatele připravují. Klientky, které pravi-
delně chystají občerstvení k masopustu nebo na kteroukoliv společenskou 
akci s pečovatelkou osobně velmi oceňuji a děkuji všem i zaměstnancům 
za jejich vzornou reprezentaci naší organizace.
K dobré náladě přispěli také muzikanti z Dobré Vody. Nezbývá tedy nic 
jiného než srdečně poděkovat.
Ráda bych jménem všech obyvatel našeho domu s pečovatelskou službou 
poděkovala představitelům města za spolupráci, která vede k dobré péči 
o naše klienty. Také všem fi rmám, které k uspořádání tohoto pěkného 
odpoledne poskytly našim uživatelům věcné příspěvky do tomboly.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Mgr. Jana Jurková, ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí

Koncert spirituálů a jiných písní
18. 3 2012 v 18 hodin Husův dům Velké Meziříčí
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 DIVADLA

 KONCERTY

 VÝSTAVY

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více info na tel.: 566 782 004 (001) 
nebo program. oddělení JC. 

Neděle 25. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven
Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. 
Starý profesor se po smrti vrátí do svého bytu jako duch. Nebude tam 
ale sám – přebývají tam totiž také další tři duchové a jeho bývalý lékař 
se snoubenkou… Hrají: Jiří Langmajer, Martina Hudečková, Miluše Bitt-
nerová, David Suchařípa 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

 PLESOVÁ SEZONA

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
14. března 2012
Sólová barokní a romantická 
kytara
Koncert Karla Fleischlingera
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, 
senioři).
18. dubna 2012 – Trombonový 
recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012 – Beladona Quar-
tet – dámské smyčcové kvarteto

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

Divadelní spolek AJeTo! Počátky uvede divadelní představení 

Světáci
Sobota 3. března 2012 v 18 hodin velký sál JC
Vstupné: 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě. Prodej a rezervace 
vstupenek na tel. čísle 566 782 004 (001), program. oddělení JC. 

Úterý
27. března 2012

kinosál JC
od 19.30 hodin

Jupiter club, s. r. o., uvede
koncert
skupiny Jablkoň
Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 190 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
na prog. oddělení JC,
tel.: 566 782 004 (001).

Změna programu vyhrazena.   -zh-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON
vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ COUNTRY BÁL
se STETSONEM
v neděli 8. dubna 2012 od 20 hodin
na velkém sále v Jupiter clubu.
Upozornění pro muže: Pomlázky s sebou!
Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek na program.
oddělení JC, tel. 566 782 004-5.

Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti z Velkého Mezi-
říčí a okolí nejnovější vystoupení Michala Nesvadby s programem 
„Michalův salát“. Vystoupení je připraveno na pátek 2. března 
v 17 hodin v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Michal jako kniha mluvit neumí, ale přesto knihám rozumí.
Tentokráte se dozví, co o sobě neví, a to, že se ho knížky bojí.
Vyzradí mu to jeho deníček.
Telefonní seznam se mu bude smát, snář si nenechá svůj sen za žádnou 
cenu přerušit a kuchařka před ním uteče, protože nechce mít s jeho 
salátem z knihovny nic společného.
Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení, plné 
Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů, které najdete v jeho 
originálních knížkách, ale pouze mezi řádky.
Michal je vždycky dobře NALADĚNÝ, a tak „hraní“ bude jistě zába-
va, poučení i potěšení, těšíme se na vás!                                             -nh-

Loutkové divadlo
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí po-
řádá v sobotu 10. a 17. března 2012 
od 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem BROUČCI.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek 
na tel.: 566 782 004-5, program. od-
dělení JC. Rezervované vstupenky 
je nutné vyzvednout do pátku před 
termínem loutkového divadla. Vý-
jimka v sobotu (a to po předchozí tel. 
domluvě) nejpozději do 14.45 ho-
din. Poté budou dány do volného 
prodeje.                                     -hs-

Výherci vstupenek na Michalův salát
V minulém čísle jsme zveřejnili soutěžní otázku do slosování o volné 
vstupenky. Ze správných odpovědí byli vylosování tito výherci:
Kateřina Blahová ze Svin, Martin Špinar a Jan Křehlík z Velkého 
Meziříčí.                                                                                            -red-

Jupiter club, s. r. o.
uvede divadelní komedii
Dívčí válka
pátek 23. března 2012 v 19.30 hodin 
na velkém sále, vstupné 300 Kč, 
rezervace a prodej vstupenek 
na tel.: 566 782 004 (001) nebo na 
program. oddělení JC.
Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do 16. března 2012!
Toto představení s novými a mladý-
mi tvářemi je plné energie a radosti. 
Jediným cílem tohoto představení 
je bavit!
Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra 
Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš 
Krejčíř, Václav Upír Krejčí, Petr 
Jablonský, Veronika Nová, Dominika Kadlčková, Jan Antonín Duchoslav

NA KUKANDU
do městské knihovny

Navštivte výstavu O pastelce bez barvy a Měsíční květině do 2. 3. 2012
Na ostrově žil pan Ribblestone, ve starém domě z kamene… Právě tam 
začíná jeho příběh plný procházek 
po přepestré krajině. Zde pozoruje 
krásu rostlin, těší se z vůní jarních 
květů, zkoumá jejich tvary, světla 
a stíny. Někdy posedává na lavič-
ce a upírá svůj zrak k úplňku… 
V knize Měsíční krajina nalézají 
děti od 6–10 let inspiraci pro svoje 
barevné vyjádření pod vedením 
paní učitelky Dagmar Masnicové 
ze zdejší ZUŠ. 
Stejně tak se ve výstavním sále 
městské knihovny začteme do 
příběhu O pastelce bez barvy, tedy 
o té malé šikovné pastelce, co bydlí 
v jednom penálu společně s ma-
minkou tužkou a tatínkem fi xem…
Nahlédněte do světa malých vý-
tvarníků, dovolí vám na chvíli zpomalit a vypnout od každodenních 
starostí.
Těšíme se na vaši návštěvu.                                                   -dc-

Výstava pořádaná ke 170. výročí narození a 100. výročí úmrtí spi-
sovatele a k 50. výročí premiéry fi lmu Poklad na Stříbrném jezeře. 
Výstavní síň Jupiter clubu, otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin, 
do 30. 3. 2012.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí 
pořádá
VELIKOČNÍ VÝSTAVU,
která se bude konat od pondělí 2. do středy 4. dubna 2012 ve velkém 
sále Jupiter clubu, od 9 do 17 hodin.
Velikonoční ozdoby, dekorace, možnost zakoupení výrobků.

Sobota 3. března 2012 
ve 20 hodin v sále Obecního domu

v Dolních Heřmanicích

Hudba 4 Sýkorky

Bohatá tombola, zvěřinové speciality

Zastupitelstvo obce Dolní Heřmanice
vás srdečně zve na

Hudba:
ŠUMICHRÁST MALBOHÁR BRNO 

Program:
*host večera muzikálová zpěvačka 

MARTINA PÁRTLOVÁ – fi nalistka X-FACTOR
*country taneční vystoupení - tančí klienti DS Březejc
*vystoupení břišních tanečnic z DDM Velké Meziříčí
*bohatá tombola, dražba výrobků

Pátek 9. března 2012 * velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí 
od 20 hodin, rezervace na tel.: 566 782 004-5, program. oddělení.

Mediální partner:
Týdeník
VELKOMEZIŘÍČSKO
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KUŽELKY

VOLEJBAL

HÁZENÁ MLÁDEŽ

HOKEJ MLÁDEŽ

STOLNÍ TENIS
10. kolo, nadstavbová část

O vítěze městské ligy
HC Lukáš – HC Bory 8:5
Čejka 5, Malát, Karásek – Trejbal 
3, Uhlíř 2
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Omega VB 1:6
Klouda – Loup, Svoboda, Pelán, 
Budín, Karmazín, Dobrovolný
1. HC Bory 10 7 2 1 60:40 16
2. SK Omega VB 10 6 1 3 43:26 13
3. Agromotor VM 9 5 1 3 48:34 11
4. Sanborn VM 9 5 1 3 41:34 11
5. HC Lukáš 10 3 1 6 50:52 7
6. SK Netín 9 3 1 5 29:43 7
7. Technické služby VM 9 3 0 6 39:51 6
8. SK Afcon Kunšovec VM 10 2 1 7 33:63 5

O postup do extraligy
HC Tasov – HC Benetice 1:5
Havliš – Konečný 3, Krejčí, Jak -
šík
SPL Radostín n. O. – River VM 
6:4
Vaněk 2, Váša 2, Fňukal, Kadlec – 
Lovětínský 3, Rous
Auto Dobrovolný VM – SK Ví-
deň 3:4

Novák 2, Krejčí – Vávra, Janák, 
Navrátil, Wienhofer
HC Benetice – Farma Měřín 4:4
Konečný 3, Jakšík – Štoček J. 2, 
Uchytil 2
River VM – HC Tasov 3:1
Rous 3 – Hamáček
 1. HC Benetice 10 7 2 1 59:27 16
 2. SK Vídeň 9 5 1 3 39:33 11
 3. Farma Měřín 10 5 1 4 37:38 11
 4. Auto Dobrovolný VM 9 4 2 3 47:38 10
 5. SPL Radostín n. O. 9 4 1 4 27:45 9
 6. River VM 10 4 0 6 29:50 8
 7. Horní Heřmanice 9 3 1 5 52:43 7
 8. HC Tasov 10 2 0 8 21:38 4

O konečné umístění v 1. lize 
(7.–11. místo)

SK Stránecká Zhoř – SK Lavič-
ky 2:7
Urbánek, Kazda – Čech 4, Štěpá-
nek, Hladík, Stupka
 7. SK Lavičky 8 5 1 2 37:31 11
 8. NHÚ Balinka VM 7 5 0 2 37:22 10
 9. SK Stránecká Zhoř 8 4 0 4 28:31 8
10. HC Pikárec 8 3 0 5 25:30 6
11. HCF Dráhy VM 7 1 1 5 21:34 3

-vid-

Druhý závod Poháru škol Vysočiny 
proběhl ve středu 22. února. Druž-
stvo Gymnázia Velké Meziříčí při 
rovnosti bodů se Základní školou 
T. G. Masaryka Třebíč neobhájilo 
loňský titul. Mělo méně vítěz-
ství a skončilo druhé. Veronika 
Čamková opět na Fajtově kopci 
zvítězila a přinesla plný počet bodů 
velkomeziříčské hotelové škole, 
kde studuje.

Text a foto: Petr Zezula
 1. ZŠ T. G.Masaryka TR 258 bodů
 2. Gymnázium VM 258
 3. ZŠ Trhová Kamenice 218
 4. SŠ stavební JI 217
 5. ZŠ Oslavická VM 201
 5. ZŠ Týnská TR 201
 7. ZŠ Benešova TR 176
 8. ZŠ Měřín 132
 9. SŠ Technická JI 128
10. ZŠ Sokolovská VM 127

11. HŠ Světlá a OA VM 124
12. ZŠ Školní VM 119
13. ZŠ TR Horka-Domky 114
14. ZŠ Štáfl ova HB 72
15. Gym. Humpolec 66
16. SŠ Stavební HB 60
16. ZŠ Okříšky 60
18. Gym. Ledeč n. S. 54
19. Akademie Světlá n. S. 48
20. ZŠ Velká Bíteš 42
21. ZŠ Dobronín 37
22. SŠOS Jihlava 36
23. ZŠ Osvobození PE 34
24. Gymnázium HB 31
25. Hotelová škola TR 29
26. OAHS H. Brod 27
27. ZŠ Tasov 26
28. SŠŘS VM 25
29. ZŠ Ledeč n. S. 18
29. Gymnázium JI 18
31. Gymnázium TR 15
31. SPŠ Třebíč 15

Turnaj mladší žákyně
Mladší žákyně si vedly velmi dobře 
na 2. ročníku Memoriálu Andreja 
Slavinského. Pořadatelem turnaje 
byl slovenský házenkářský oddíl 
Štart Trenčín. V úvodním souboji 
s domácím týmem jsme zejména 
díky st řeleckým schopnostem 
Agáty Uchytilové drželi krok až 
do závěrečné fáze, kde byly domácí 
hráčky střelecky přeci jen přesnější. 
Druhé utkání jsme dokázali kolek-
tivním výkonem nad Hodonínem 
dovést k vítěznému konci. Třetí 
měření sil s hráčkami Nitry jsme 
odehráli již bez zraněné kanonýr-
ky Agáty Uchytilové, které touto 
cestou přejeme brzké uzdravení. 
Slovenský tým byl herně a fyzicky 
lepší a tato výhra mu vynesla turna-
jové stříbro, naše děvčata se mohla 
těšit ze zisku bronzového ocenění.
Výsledky: Sokol VM – HK Štart 
Trenčín 20:24, – HK Hodonín 
20:12, – UDHK Nitra 7:19
Pořadí: 1. Trenčín, 2. Nitra, 3. Vel-
ké Meziříčí, 4. Hodonín
Hrály: Šabacká Jarmila (4) – Uchy-
tilová Agáta (32), Pavlíčková Tereza 
(6), Pacalová Lenka (4), Zezulová 
Denisa (1), Buchtová Eliška, Sin-
gerová Klára, Teplá Lucie, Pospí-
šilová Markéta. Trenéři Jelínková, 
Závišková, Vidlák.

1. liga mladších dorostenek
Sokol Karviná – Sokol VM 17:27 
(6:14)
Náš favorizovaný tým i přes některé 
změny v sestavě zaviněné zraně-
ními vstoupil do souboje aktivně, 
i když v úvodní desetiminutovce 
se oba celky předváděly v zahazo-
vání brankových příležitostí (2:2). 
Postupem času jsme dokázali dobře 
organizovanou obranou získat 
cenné míče, rychlými a zejména 
úspěšně zakončenými brejky Eliš-
ky Koudelové si získat náskok. 
Domácímu týmu nelze upřít snahu, 
ovšem častější útočné chyby přiná-
šely našim hráčkám řadu dobrých 
střeleckých příležitostí. Přesné 
zásahy Denisy Janečkové a zejména 
nechytatelné projektily z rukou nej-
lepší střelkyně prvoligové soutěže 
Hany Kratochvílové znamenaly 
zklidňující náskok. Navíc zlepšená 
obranná práce na brankovišti Kris-
týny Zezulové a zákroky brankářky 
Veroniky Syptákové přispěly k vý-
raznějšímu poločasovému vedení. 
Bezprostředně po změně stran 
jsme nedokázali takticky sehrát 
oslabení a zbytečnými chybami 
dali Karvinským šanci pomýšlet 
na obrat. Následné změny v sesta-
vě znamenaly v dalších minutách 
návrat k osvědčenému stylu hry. 

ST VM – SK Jihlava B 10:4
Body: Pokorný Jan 3/0, Řikovský 
Aleš 3/0, Klíma Petr 2/1, Kampas 
Jan 1/3
Čtyřhra: Kampas, Pokorný
ST VM – TJ CHS Chotěboř B 10:3
Body: Klíma Petr 3/0, Řikovský 
Aleš 3/0, Pokorný Jan 2/1, Kampas 
Jan 2/1
Čtyřhra: Klíma, Řikovský
Sněžné – ST VM B 3:15
Body: Skryja Marek 4/0, Klíma 
Tomáš 3/1, Bednář Ivan 3/1, Šoukal 
Slavomír 3/1
Čtyřhra: Klíma, Šoukal; Skryja, 
Bednář
Žďár n. S. E – ST VM B 6:12
Body: Šoukal Slavomír 4/0, Skryja 
Marek 3/1, Buk Martin 3/1, Klíma 
Tomáš 1/3
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
Velká Bíteš B – ST VM C 8:10
Body: Buk Martin 4/0, Kořínek 
Stanislav 3/1, Dvořák František 2/2, 
Pokorný Martin 1/3
ST VM D – TJ Bory 7:11
Body: Zelený David 3/1, Juda Zde-
něk 2/2, Zelený Tomáš 1/3, Prachař 
Václav 0/4
Čtyřhra: Zelený David, Juda
ST VM E – TJ Žďár n. S. H 2:16
Body: Caha Martin 2/2, Liška Pat-
rik 0/4, Schabský Luboš 0/4, Němec 
Tadeáš 0/4
V sobotu odehrálo naše áčko po-
slední dvě kola této sezony na 
domácích stolech. První duel proti 
Jihlavě dopadl pro naše družstvo 
dobře. V jednotlivých dvojhrách 
jsme hosty přehráli. Odvetné utkání 
proti Chotěboři skončilo 10:3 pro 

nás. Touto výhrou jsme řádně opla-
tili porážku z prvního vzájemného 
zápasu, kde jsme podlehli 10:6. 
Dařilo se všem našim hráčům. 
Družstvo udělalo další dva důležité 
krůčky a potvrdilo třetí místo v ta-
bulce. Všechny tři body si odvezlo 
béčko ze Žďáru i ze Sněžného a zů-
stává neporaženo i před posledním 
kolem a suverénně vede OP1. Céčko 
vyhrálo nejtěsněji v Bíteši, dařilo se 
Bukovi. Déčko utrpělo první poráž-
ku v sezoně. Nadále vévodí OP5. 
Naše poslední družstvo nestačilo 
na Žďár a podlehlo 16:2.

-pk-
Krajský přebor 1. třídy

 1. Sokol Žďár n. S. B 17 16 0 1 0 166:70  49
 2. Chotěboř A 16 12 3 1 0 154:79  43
 3. Velké Meziříčí A 16 12 1 3 0 148:83  41
 4. Chotěboř B 16 10 2 4 0 143:99  38
 5. Spartak Pelhřimov B 16 9 1 6 0 132:99  35
 6. SK Jihlava B 16 9 1 6 0 135:94  35
 7. M. Budějovice A 16 8 2 6 0 131:106 34
 8. Chmelná A 16 6 0 10 0 93:132 28
 9. TJ Žďár n. S. B 16 3 2 11 0 82:138 24
10. Náměšť n. O. A 16 3 2 11 0 88:143 24
11. Rouchovany A 17 2 0 15 0 54:164 21
12. Telč B 16 0 0 16 0 41:160 16

Krajský přebor 3. třídy
 1. HB Ostrov H. Brod A 16 16 0 0 0 160:56  48
 2. Jiskra H. Brod B 16 12 1 3 0 143:108 41
 3. TJ Žďár n. S. C 16 12 1 3 0 143:82  41
 4. Spartak Pelhřimov C 16 11 1 4 0 142:105 39
 5. Vladislav A 16 9 1 6 0 124:107 35
 6. Chotěboř D 16 8 1 7 0 124:117 33
 7. Polnička A 16 6 2 8 0 127:128 30
 8. Lhotky A 16 4 1 11 0 97:129 25
 9. Jiskra Humpolec C 16 4 0 12 0 97:143 24
10. Černovice A 16 4 0 12 0 84:143 24
11. ZOD Kámen A 16 2 2 12 0 104:147 22
12. Sokol Žďár n. S. C 16 2 2 11 1 73:153 21

-pl-

Mladší žáci
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 4:2 
(2:1, 2:1, 0:0)
Branky a asistence HHK: 5. Barák 
(Úlovec), 36. Úlovec (Karásek). 
Sestava HHK: Svoboda – Bezák, 
Bíbr, Barák, Karásek, Kroutil, 
Krůza, Pacal, Loup, Havliš, Juda 
M., Řepa, Třeštík, Šandera, Pražák, 
Janoušek, Úlovec. Rozhodčí: Hájek, 
Lisa. Vyloučení: 3:4, využití: 0:0, 
oslabení: 0:1. Diváků: 55.

Starší žáci
SKLH Žďár n. S. – HHK VM 15:2 
(4:1, 6:1, 5:0)
Branky a asistence HHK: 18. 
Strnad, 28. Kapusta (Strnad). 
Sestava HHK: Juda J. – Kampas 
F., Pacalová, Bezák D., Báňa 
D. – Strnad, Dvořák, Kapusta 

– Šilpoch, Dundálek, Pavelka – 
Marková. Rozhodčí: Hájek, Jirčík. 
Vyloučení: 4:6, využití: 1:0, v osla-
bení: 1:1. Střely na branku: 68:8. 
Diváků: 50.

Dorost
HC Uherský Brod – HHK VM 2:6 
(1:2, 0:1, 1:3)
Branky a asistence HHK: 7. Stře-
cha (Štěpánek), 7. Střecha, 33. Bu-
rian L. (Kampas J.), 43. Štěpánek, 
44. Střecha, 59. Kampas J. (Kejda). 
Sestava HHK: Vitešník – Smažil, 
Střecha, Tlapák, Burian L., Kam-
pas J., Kejda, Bernat, Kampas M., 
Salaš, Červinka, Novotný, Vejnar, 
Štěpánek. Rozhodčí: Kopeček, 
Pekárek. Vyloučení: 3:4. Diváků: 
30.

-hhk-

Volejbaloví kadeti nejvyšší repub-
likové soutěže během uplynulého 
víkendu odehráli druhé turnaje 
(ze tří celkově) o umístění. Turnaj 
pro skupinu o sedmé až dvanácté 
místo hostila od pátku do neděle 
Příbram. Meziříčské naděje zvládly 
první turnaj na výbornou, vyhrály 
všechny svoje zápasy a ztratily 
pouhé dva sety. Byly tak jednoznač-
ným favoritem i druhého turnaje. 
A svoji roli splnily i v Příbrami. 
Nebylo to ale vůbec jednoduché, 
všechny celky proti nim hrály jak 
o život a v posledním utkání utrpěli 
dokonce první porážku.
ŠSK Beskydy – Sp. VM 2:3 (–22, 
17, 20, –15, –14)
Stejně jako ve Frýdku Místku, 
v úvodním zápase změřili své síly 
s druhým celkem po prvním turnaji, 
ŠSK Beskydy. A byla to ještě větší 
bitva jak ve Frýdku. Náš celek lépe 
zvládl koncovku úvodního setu, ale 
v dalších dvou setech měl výrazně 
navrch soupeř. Potom však odpadl, 
čtvrtý set se stal vcelku snadnou ko-
řistí našich hráčů a v rozhodujícím 
pátém setu náš celek prokázal větší 
zkušenosti. Konec konců, kromě 
hostujícího Matějky má zbytek 
mužstva za sebou celou základní 
část v juniorské extralize. Na světě 
tak bylo první a nutno říci, velice 
důležité vítězství.
USK Slavia Plzeň – Sp. VM 0:3 
(–20, –20, 16)
Druhým pátečním soupeřem byli 
volejbalisté ze západních Čech a zá-
pas s nimi již tak dramatický nebyl. 
Kluci hráli koncentrovaně a ne-
dali soupeři téměř žádnou šanci.
Sp. VM – SK Volejbal Ústí n. L. 
3:1 (20, –20, 21, 15)
Ústí, které na prvním turnaji nezís-
kalo ani set, zastihl příbramský tur-
naj v mnohem lepší formě. Tři sety 
bylo našemu kolektivu vyrovnaným 
soupeřem, dokázalo dokonce srov-
nat stav setů na 1:1, na celkový 
úspěch však nemělo. Odpočinkový 
zápas to však, snad výjimkou čtvr-
tého setu, určitě nebyl.
VO Příbram – Sp. VM 1:3 (–14, 
21, –20, –24)
Ve druhém sobotním zápasu če-
kali na naše hráče domácí borci. 
Zápas s nimi nebyl jednoduchý, 
po prvním jednoznačném setu se 
soupeř kousnul a nechybělo mnoho, 
aby si nakonec vybojoval pátý set. 
I v těchto chvílích se však ukázaly 
především kvality našeho celku. Již 
po tomto zápase bylo jasné, že si 
kluci po dvou turnajích udrží první 
místo v tabulce. Čekal je však ještě 
nevyzpytatelný Hradec.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 0:3 
(–19, –17, –15)

V posledním zápase již došly síly. 
Hradec cítil, že má jednu z posled-
ních možností, jak se ještě poprat 
o přímou záchranu a našim hráčům, 
z nichž měli mnozí za sebou pěti-
setové drama ve středu s Příbramí, 
jednoduše došly síly.
Kadetům se sice v Příbrami nepoda-
řilo zopakovat spanilou jízdu z Frýd-
ku, přesto si před posledním domá-
cím turnajem vytvořili vynikající 
startovní podmínky pro záchranu. 
Pokud domácí turnaj vysloveně 
nepokazí a porazí alespoň jednoho 
z dvojice Beskydy, Hradec budou 
minimálně sedmí. A to je příčka za-
jišťující setrvání kadetského výběru 
v extralize i pro příští sezonu.
To potvrzuje i Petr Juda v krátkém 
hodnocení: „Turnaj byl tentokrát 
hodně fyzicky náročný, každý zápas 
jsme museli hrát naplno. Navíc 
Slavík, Krejska, Žák, Bláha mají 
za sebou pět náročných setů ve 
středu s Příbramí. S Hradcem už 
kluci jednoduše nemohli. Přesto si 
myslím, že by nám to před domácím 
turnajem mělo stačit.“
Sestava: Slavík, Bláha, Krejska, 
Matějka, Sláma, Žák, Pešta, Augus-
ta, Minář, Duben, Prchal.
Ostatní výsledky: Hradec Králové 
– Příbram 3:1, – Ústí 3:1, – Plzeň 
3:2, – Beskydy 0:3, Beskydy – Pří-
bram 3:0, – Ústí 3:0, – Plzeň 3:0, 
Příbram – Ústí 2:3, – Plzeň 3:1, 
Plzeň – Ústí 0:3

Tabulka EX-KTI, sk 7–12
po druhém turnaji:

1  TJ Sp. Velké Meziříčí 10 9 1 27:9 19
2. ŠSK Beskydy 10 8 2 27:7 18
3. Slavia Hradec Králové 10 7 3 23:15 17
4. VO Příbram 10 3 7 13:23 13
5. SK Ústí nad Labem 10 2 8  8:26 12
6. USK Plzeň 10 1 9  9:27 11
Třetí turnaj kadetů se bude 
hrát 16. až 18. března ve Velkém 
Meziříčí.

Žáci stále kralují krajskému 
přeboru

Žáci měli v neděli na programu již 
šestý turnaj krajského přeboru Vyso-
činy. Turnaje se tentokráte nezúčast-
nili mladí volejbalisté z Jihlavy, kteří 
mají velkou marodku. To ovšem 
nijak nesnižuje výkon svěřenců Pet-
ra Vašíčka a Zdeňka Zmrhala, kteří 
turnaj opět zvládli bez ztráty kytič-
ky a upevnili si vedení v soutěži.

Výsledky:
Velké Meziříčí – Hrotovice 2:0, – 
Třebíč 2:0 a Hrotovice – Třebíč 2:0
Za Velké Meziříčí hráli: Košábek, 
Heřmánek, Kuřec, Pešek, Sayed Sa-
yed – El, Juda, Pokorný, Láznička
Tabulku, jak již jsem uvedl, vede náš 
celek se sedmnácti výhrami a jed-
nou porážkou, druhá je Jihlava, třetí 
Hrotovice a čtvrtá Třebíč.  -kon-

Kadeti jsou po dvou turnajích 
na první příčce

Kolektivní souhra a několik dů-
ležitých zákroků brankářky Inny 
Hleba vnesly opět herní pohodu 
do našich řad a v celkovém součtu 
jasné vítězství.
Sled branek 2:2, 2:6, 4:9, 5:14, 9:14, 
12:17, 13:23, 5:23. 7 m hody 5/4:2/1, 
vyloučení 1:2.
Hrály: Syptáková Veronika, Hleba 
Inna, Vávrová Michaela – Krato-
chvílová Hana (13/1), Janečková 
Denisa (6), Koudelová Eliška (5), 
Zezulová Kristýna (1), Nejedlá Mi-
chaela (1), Homolová Michaela (1), 
Sedláčková Klára, Fialová Eliška, 
Doležalová Romana, Bačová Soňa. 
Trenér ing. Záviška.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 3. března
13.00 2. liga mladší dorostenci – 
Maloměřice; 15.00 2. liga muži 
– Maloměřice
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
2. liga mladší dorost Morava

12. kolo
DTJ Polanka nad Odrou – TJ So-
kol VM 35:25 (19:13)
Vstup do jarní části soutěže se na-
šim dorostencům příliš nevydařil. 
Do Polanky nad Odrou zajížděl náš 
tým složený převážně ze starších 
žáků, a to bylo na herním projevu 
proti fyzicky vyspělejšímu soupeři 
znát.
V úvodu utkání jsme se dostali do 

mírného vedení a po prvních deseti 
minutách svítilo na ukazateli skóre 
5:5. Pak soupeř přidal na rychlosti, 
důrazu a díky střelám z prostru 
spojek si vypracoval tříbrankové 
vedení (20. minuta 12:9, 25. mi-
nuta 15:12). Po většině kombinací 
se hráči dokázali dostat do dobré 
střelecké pozice, ale katastrofální 
zakončení nám nedovolovalo se 
dotáhnout na domácí. V poslední 
minutě poločasu pak přišel „zkrat“ 
a tři rychlé brejky soupeře zname-
naly poločasový stav 19:13.
Úvod druhé půle se nám nevydařil 
a soupeř si vcelku snadno vypraco-
val osmibrankové vedení. V další 
pasáži hry branky přibývaly na 
obou stranách rovnoměrně a Po-
lanka si hlídala dostatečný náskok. 
V závěru utkání již náš celek, 
při nedostatku sil, nekladl velký 
odpor a domácí si jasné vítězství 
pohlídali.
7 m hody 1/1:4/3 vyloučení: 3:3, 
diváků 39.
Sled branek: 1:2, 4:4, 6:5, 10:7, 
13:10, 16:13, 19:13, 22:15, 25:17, 
28:20, 32:22, 35:25.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Juránek Jakub (7/1), Pospíšil Jan 
(7/2), Pavliš David (5), Fiala Martin 
(3), Janíček Martin ml. (3), Macoun 
Filip, Frejlich Tomáš, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Lavická 
Jana.                                       -šid-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak Velké Meziříčí – SCI 
Jihlava 2675:2534 * 6:2
Baloun 477:408 Birnbaum R.
Víteček 429:421 Zeman
Starý 451:425 Birnbaum S.
Kováč 418:458 Dočekal
Lavický Ji. 426:443 Ludrovský
Korydek 474:379 Doležalová
Áčko pokračuje v dobrých výko-
nech, o 141 kuželku poráží celek 
z Jihlavy.

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

Nové Město na Moravě C – Spar-
tak Velké Meziříčí B 1660:1656 
* 5:1
Jonák 434:390 Badalík
Faldík 363:440 Krejska

Kraus 412:400 Kamenský
Hladík 451:426 Víteček
O pouhé 4 kuželky prohrál B tým 
v Novém Městě.
Spartak Velké Meziříčí C – BOPO 
Třebíč B 1594:1601 * 2:4
Bača 405:376 Krutiš
Weiss 424:370 Dobšík
Lavický A. 393:449 Frantík
Lavický F. 372:406 Částka
Céčko nezvládlo konec zápasu 
a prohrálo jen o 7.
Start Jihlava B – Spartak Velké 
Meziříčí D 1594:1520 * 4:2
Paluska 401:357 Fajmonová
Mutl 405:416 Mičková
Němcová 372:380 Trnka
Matějka 416:367 Mička
Ani déčku nevyšel závěr zápasu 
a prohrává v Jihlavě.

-sta-
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HOKEJ VOLEJBAL

HÁZENÁ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

SNOWBOARD FIGHT 2012
1. utkání čtvrtfi nále:

HCM Warrior Brno – HHK VM 
4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Branky: 14. Tůma, 26. Roupec 
(Staněk), 36. Tůma (Krobauer), 
44. Roupec (Surý A.) – 1. Hlouch 
(Nekvasil, Šerý), 20. Nekvasil (No-
vák), 56. Krča (Šerý). Sestava HCM 
Warrior Brno: Vrba (Klimeš) – Ro-
senberg, Košecký, Surý Z., Surý 
A., Hemala, Hájek, Huňař, Tůma, 
Klimeš, Krobauer, Aulehla, Čikl, 
Bednář, Roupec, Staněk, Novotný, 
Kolečkář. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Hladík (Štourač) – Šerý, 
Dusík, Válek, Krejčí, Pokorný, 
Chlubna – Hlouch, Nekvasil, Novák 
– Burian V., Krča, Krčál – Vlašín, 
Smejkal, Nedoma – Burian P. 
Rozhodčí: Netopil – Macek, Olšar. 
Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. Střely 
na branku: 37:32. Diváci: 60.
K prvnímu čtvrtfi nálovému utkání 
krajské ligy jižní Moravy zajížděl 
náš A tým do Brna. Soupeřem ve 
čtvrtfi nále je jim velmi nepříjem-
ný tým Warrioru Brno, se kterým 
v sezoně odehráli velmi vyrovnaná 
utkání. V tomto duchu se hrálo 
i toto první utkání play off.
Do utkání vstoupilo lépe naše 
mužstvo, které ve 44. vteřině se již 
mohlo radovat z první branky. Do-
mácí se z branky postupně otřepali 
a v končící 14. minutě vyrovnali. 
Poslední slovo si v závěru vzali opět 
naši hráči, konkrétně Karel Nekva-
sil, který v končící 20. minutě opět 
strhl vedení na naši stranu.
V prostředním dějství se přes naše 
příležitosti prosadili pouze domácí 
hráči Warrioru, kteří nejprve ve 
27. minutě vyrovnali a 4 minuty 
před koncem druhé třetiny otočili 
výsledek utkání.
Na začátku poslední části se do-
mácí opět prosadili a zvýšili svůj 
náskok na rozdíl dvou branek. To 
již bylo pro naše mužstvo krajně 
nepříjemné, vzhledem k tomu, že 
ve druhém utkání bude rozhodo-
vat skóre. Trenér Dostál stáhl hru 
pouze na dva útoky a v 56. minutě 
jsme se dočkali snížení. Autorem 
branky byl Michal Krča, který měl 
již střídání předtím vyloženou šanci 
z velmi dobrého forčekinku. Při 
dalším střídání se do šance dostal 
Karel Nekvasil, který orazítkoval 
břevno domácí svatyně.
Výsledek druhé čtvrtfinálové 
dvojice:
HC Spartak Velká Bíteš – Dynami-
ters Blansko 1:4
První mužstvo HHK po domácí re-
míze s Warrior Brno končí sezonu.

2. utkání čtvrtfi nále
HHK VM – HCM Warrior Brno 
4:4 (3:1, 1:2, 0:1)
Branky: 9. Novák (Burian P., Krej-
čí), 16. Válek (Krčál, Burian V.), 
19. Krčál (Válek, Střecha), 29. Krča 
(Burian V.) – 12. Surý A. (Bed-
nář), 22. Huňař, 27. Hájek (Čikl), 
44. Tůma. Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Hladík (Štourač) – Šerý, 
Dusík, Válek, Střecha, Pokorný, 
Krejčí, Chlubna – Hlouch, Nekvasil, 
Novák – Burian V., Krčál, Krča – 
Vlašín, Smejkal, Nedoma – Burian 
P. Sestava HCM Warrior Brno: Vrba 

(Klimeš) – Košecký, Surý Z., Surý 
A., Hemala, Hájek, Huňař, Tůma, 
Klimeš, Krobauer, Aulehla, Čikl, 
Bednář, Roupec, Staněk, Novotný, 
Kolečkář. Rozhodčí: Skopal – Lud-
vík, Novák. Vyloučení: 6:7, navíc 
v 9. minutě nařízeno trestné střílení 
proti hostujícímu týmu – nepromě-
něno. Využití: 2:1, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 33:29. Diváci: 335.
Matematika postupu do další fáze 
play off byla po prvním zápase jasně 
daná. Úvod utkání byl poznamenán 
odstoupením nejproduktivnějšího 
hráče HHK Karla Nekvasila, který 
si obnovil zranění v oblasti třísel. 
Do první velké šance se dostal 
z trestné lavice se vracející Libor 
Střecha, který dostal přesný pas 
od Romana Hloucha na útočnou 
modrou. Těsně před zakončením 
byl atakován hráčem hostí a roz-
hodčí ani na vteřinu nezaváhal. 
Trestné stř ílení bohužel Libor 
Střecha neproměnil. Přesto se v téže 
minutě naše mužstvo ujalo vedení, 
když po přihrávce Jožky Krejčího 
a Pavla Buriana proměnil Tomáš 
Nedoma. Ve 12. minutě hráli hosté 
dvojnásobnou přesilovku. Po závaru 
před naší brankou srovnali. Závěr 
první třetiny patřil našemu muž-
stvu. V 16. minutě se v přesilovce 
prosadil Petr Válek, který prostřelil 
od modré vše, co mu stálo v cestě. 
Asistenci si připsali Jirka Krčál 
a Viktor Burian. V končící 19. mi-
nutě se opět měnilo skóre. Po při-
hrávce Libora Střechy a střele Petra 
Válka tečí proměnil Jirka Krčál.
Vstup do druhé třetiny se nám ne-
vydařil. Ve 22. minutě hosté snížili 
na rozdíl jedné branky. O pět minut 
později bylo vyrovnáno. Do jedno-
brankového vedení nás poslal Mi-
chal Krča, který po přihrávce Vikto-
ra Buriana překonal brankáře hostí.
V poslední třetině se hrál opatrný 
hokej, mužstva si moc šancí nevy-
pracovala. Branka padla pouze jed-
na, a to k naší smůle do naší svatyně. 
V závěru se na ledě hodně přiostřilo. 
Velkou šanci jsme měli v 55. minutě, 
kdy jsme hráli dvě minuty dvojná-
sobnou přesilovku. Přesto, že jsme 
si vytvořili několik slibných šancí, 
brankáře hostí se nám nepodařilo 
překonat. V poslední minutě jsme 
hráli bez brankáře. To také na skóre 
nic nezměnilo a pro první mužstvo 
HHK skončila sezona.
Závěrem bychom chtěli – hráči 
a vedení prvního mužstva – moc 
poděkovat našim fanouškům, kteří 
nám po celou sezonu fandí a na na-
šem stadionu nám vytváří vynikající 
atmosféru. Nedělní divácká kulisa 
byla přímo fantastická. Děkujeme.
Poděkovaní patří našim partnerům, 
bez kterých bychom tento krásný 
sport ve Velkém Meziříčí nemohli na 
této úrovni provozovat. Děkujeme.
Výsledek druhé čtvrtfinálové 
dvojice:
Dynamiters Blansko – HC Spartak 
Velká Bíteš 2:2. Postupuje Blansko

Semifi nálové dvojice
krajské ligy jižní Moravy:

HC Moravské Budějovice – Warrior 
Brno
SK Minerva Boskovice – Dynami-
ters Blansko

-hhk-

2. liga mužů Morava jih
12. kolo

SH Kostelec na Hané – TJ Sokol 
VM 19:23 (14:14)
Po zimní pauze zajížděl náš celek 
k prvnímu utkání jarní části soutěže 
do Kostelce na Hané. Ze soupeřovy 
haly se body vozí velmi zřídka, ale 
kompletní tým Velkomeziříčských 
si po zimní přípravě věřil.
Úvodní branku utkání vstřelili hos-
té, ale domácí na to odpověděli dvě-
ma trefami. Do 10. minuty pak náš 
tým vždy dotahoval jednobrankové 
vedení Kostelce. Našim hráčům 
se nedařila obrana podle představ 
a domácím se podařilo odskočit 
o dvě branky (15. minuta 9:7). Díky 
dobrým útočným kombinacím se 
hra vyrovnala a do šaten se šlo za 
nerozhodného stavu 14:14.
Do druhé půle vstupovali naši hráči 
s cílem zlepšit obrannou fázi. To 
se hned od úvodu dařilo, ale velice 
důrazná obrana Kostelce bořila 
útočné snahy hostů. První bran-
ku druhé půle vstřelili naši, a to 
v 35. minutě (14:15). Kostelec na 
to odpověděl v 36. minutě dvěma 
rychlými brankami a opět se dostal 
do nejtěsnějšího vedení (16:15). 
Znamenitá obrana v podání našich 
hráčů a výborné zákroky Davida 
Stoklasy byly základem pro vybu-
dování těsného vedení (47. minuta 
17:18, 21. minuta 18:20). V poslední 
desetiminutovce utkání vyvíjel 
Kostelec maximální tlak na naše 
hráče, kteří se nechali několikrát 
vyloučit. Naštěstí domácí přesi-
lové hry nedokázali využít, a to 
především díky Davidu Stoklasovi, 
který lapil dva sedmimetrové hody 
a jeden náskok z bezprostřední 
blízkosti. Závěr utkání si hosté už 
pohlídali. V druhém poločase tak 
naši dovolili Kostelci vsítit pouze 
5 branek, a to byl základ pro první 
jarní body za vítězství 19:23.
„Jsem rád, že se nám povedl vstup 
do jarní části soutěže. Dnes roz-
hodla větší chuť po vítězství a náš 
širší, lépe fyzicky připravený kádr,“ 
dodal k zápasu trenér Vaverka.

7 m hody 6/2:1/1 vyloučení: 4:4, 
počet diváků 86.
Sled branek: 2:1, 3:3, 5:5, 6:6, 8:6, 
10:10, 11:12, 13:12, 14:14, 16:15, 
17:17, 18:20, 19:21, 19:23.
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Poul Ondřej – Strašák Pavel (5), 
Bezděk Jakub (4), Večeřa Vítěz-
slav (3), Živčic Pavel (3), Konečný 
Ladislav (2), Fischer Radim (2/1), 
Kříbala Petr (2), Necid Miloš (2), 
Kříbala Pavel, Kříbala Martin, 
Trojan Vítězslav, Málek Tomáš, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.               -šid-

2. liga žen
Sokol Karviná – Sokol VM 31:14 
(14:8)
V prvním jarním kole se představily 
oba celky se značně omlazenými 
sestavami. V našem kádru to však 
bylo docela z jiných příčin, neboť 
zkušené hráčky ze „záhadných dů-
vodů“ zřejmě nechtěly absolvovat 
zdlouhavou cestu!!! Domácí tým 
od prvních minut snadno trestal 
naše hodně naivní útočné snahy. 
Ani obranná hra nebyla nejsilnější 
stránkou, a tak po deseti odehra-
ných minutách byl stav 6:1. Řada 
útočných akcí končila „střelami“, se 
kterými neměly domácí brankářky 
žádné starosti. Naše torzo v závěru 
prvního dějství začalo lépe bránit 
a bojovalo, leč házenkářské umění 
bylo viditelně na straně Severomo-
ravanek. Ve druhém poločase jsme 
pak odpadli i fyzicky a domácí tým 
s chutí trestal nepřesnosti, po závě-
rečném signálu mohl slavit vysoké 
vítězství. Sled branek 6:1, 9:5, 13:5, 
17:9, 22:9, 25:10, 29:12. 7 m hody 
4/3:5/4, vyloučení 5:3.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Mejzlíková Kateřina (5/2), 
Kratochvílová Monika (5/1), Hla-
díková Denisa, Dvořáková Šárka 
(1/1), Fischerová Michaela (1), Ne-
cidová Soňa (1), Bezděková Alžběta 
(1). Trenér ing. Stanislav Tvarůžek.

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 3. března
13.00 2. liga mladší dorostenci – 
Maloměřice; 15.00 2. liga muži 
– Maloměřice                          -záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Volejbalové juniory Spartaku če-
kal ve středu důležitý třetí zápas 
o pořadatelství prvního z turnajů 
o záchranu. Bilance s př ímým 
soupeřem byla po víkendu 1:1 na 
zápasy, sobotní zápas na palubovce 
soupeře prohráli, v nedělní odvetě 
však poměrně jasně zvítězili. Na 
místě tak byl mírný optimizmus, že 
rozhodující třetí zápas na v domá-
cím prostředí zvládnou. Nakonec se 
to povedlo, ale byly to nervy.
Sp. VM – VO Příbram 3:2 (–22, 
–19, 11, 23, 10)
Trenérská dvojice Juda, Vašíček 
měla k dispozici všechny opory. 
Ze Zlína přijel Uchytil, objevil se 
i, o víkendu absentující, Krejska 
a v kádru byla i posila z Havlíčko-
va Brodu, Matějka. Zápas byl od 
začátku především o chybách. Naši 
hráči v polovině úvodního setu 
vedli 13:10, ale postupně se do je-
jich hry začínaly vkrádat chybičky 
a soupeř začínal kousat a postupně 
si vytvořil slibný náskok 16:19, 
18:21. Náš celek ještě srovnal na 
22:22, ale přesto se nakonec rado-
val soupeř.
Druhý set byl obdobný, ale náš ce-
lek tahal neustále za kratší konec. 
Na dostřel se přiblížil až za stavu 
19:20, od tohoto stavu však již ne-
uhrál ani bod a především způsob, 
kterým dohrál koncovku, nevěštil 
nic dobrého. V těchto chvílích byli 
kluci hodně dole. Ve třetím setu 
se však karta naprosto obrátila, 
najednou vycházelo vše a tak není 
divu, že třetí set byl krátký a hodně 
jednoznačný. O výsledku zápasu se 
asi rozhodlo v setu čtvrtém. Ten se 
naopak stal bitvou o každou roze-
hru, k vidění byl kvalitní volejbal, 
obě mužstva poctivě ztrátovala 
a důležité bylo, že alespoň jedno-

bodový náskok si neustále udržoval 
náš celek. Na rozdíl dvou bodů se 
dostal až za stavu 21:19, ale za stavu 
23:23 se začínalo znovu. Důležitý 
blok a úspěšný útok Bláhy zname-
naly srovnání stavu a obrovskou 
psychickou vzpruhu v našem celku.
Rozhodující set se od začátku 
odehrával v naší režii, soupeř neu-
stále jenom dotahoval, ale srovnat 
bodový stav se mu nepodařilo ani 
jednou. Na světě tak bylo důležité 
vítězství. A to hned ze dvou dů-
vodů. Jednak se klukům podařilo 
otočit zápas, který nebyl vůbec 
jednoduchý, a díky vítězství v něm 
si zajistili pořadatelství prvního 
turnaje o záchranu, který se bude 
hrát již 3. a 4. března v domácím 
prostředí. A ten bude hodně dů-
ležitý.
Petr Juda zhodnotil celou sérii 
stručně: „Před zápasem jsem byl 
skálopevně přesvědčen, že po výko-
nech v sobotu a v neděli to dneska 
zvládneme, ale musím přiznat, že 
po druhém setu už jsem si tak jistý 
nebyl. Za celou třízápasovou sérii 
musím pochválit Matěje (Uchytila) 
a Máru (Zmrhala), který dobře 
útočil, ale má ještě pořád rezervu 
na bloku. Každopádně to ale byl 
především úspěch celého mužstva. 
Pokud si budeme dávat pozor 
na vlastní chyby, měli bychom to 
zvládnout.“
Sestava VM: Slavík, Uchytil, Žák, 
Zmrhal, Bláha, Krejska, Pešta, 
Minář, Matějka, Augusta, Sláma, 
Licek.
Soupeři našich hráčů v bojích o zá-
chranu tedy budou celky Ervěnic 
(pořadatel druhého turnaje 10. 
a 11. 3.) a Hradec Králové, kde se 
bude hrát třetí turnaj 24. a 25. 3.

-kon-

Volejbalový víkend ve Velkém Meziříčí
Junioři hrají o záchranu v soutěži

Záchranářské práce zahájí v sobotu 3. března v 10.00 s Ervěnice-
mi, zhruba v 15.00 by se měli utkat s Hradcem Králové a v neděli 
4. března od 10.00 je čeká Příbram. Jako vždy, v tělocvičně u kostela.

-kon-

Nedělní zápas s nevyzpytatelným 
Křižanovem se Mostištím vydařil.
SK Mostiště – HC Sokol Křižanov 
7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
V první třetině byl k vidění pěkný 
hokej, hraný ve svižném tempu. 
Domácí postupně získávali převahu 
a od osmé minuty vedli. Hosté ne-
chtěli prodat kůži lacino, bojovali, 
ale jejich příležitosti k vyrovnání 
nevedly. To domácí zaznamenali 
další dva přesné zásahy a o pře-
stávce vládla v mostišťské kabině 
spokojenost.
Ve druhé třetině pozbyla hra ply-
nulost. Domácí sice měli víc ze 
hry, ale kombinačně už se jim tolik 
nedařilo. V pětadvacáté minutě se 
Křižanovští dočkali prvního gólu, 
ale pak se sérií vyloučení sami při-
pravili o možnost vytěžit ze slabší 
herní pasáže soupeře něco víc. 
Domácí toho sice v šesti minutách 
přesilovky moc nepředvedli, jenže 
i když už se počet hráčů na ledě 
vyrovnal, hrálo se pořád víc před 
křižanovskou brankou a v závěru 
druhé dvacetiminutovky to tam 
mostišťským střelcům zase začalo 
padat. Přidali tři góly, z toho dva 
v poslední minutě před přestávkou 
a opět odcházeli z ledu s úsměvem.
Třetí část už toho nemohla moc 

změnit. Další dvě mostišťské pře-
silovky zůstaly nevyužity, a tak 
se skóre měnilo až šest minut před 
koncem, kdy si Křižanov připsal 
druhý gól. Domácí ale kontrolovali 
hru a po chvíli zase upravili stav na 
už konečný pětibrankový rozdíl.
Branky SK Mostiště: Musil (Po-
korný, Smejkal), Pokorný (Novák), 
Novák (Musil, Smejkal), Solař (Sla-
vík), Syrový (Josef Svoboda), Solař 
(Slavík), Vojta Krejčí (Solař, Sla-
vík). Branky HC Sokol Křižanov: 
Bílovský (Aleš Komínek), Bílovský 
(Andrla, Lukáš Musil). Vyloučení: 
1:7. Bez využití. Střely na branku: 
41:27. Rozhodčí: Pekárek, Ma-
loušek, Strádal. 70 diváků.
 1. RH Centrum Brno 18 13 4 1 108:50  30
 2. Náměšť n. Osl. 16 14 1 1 132:51  29
 3. HC Veverská Bítýška 17 12 2 3 98:47  26
 4. SK Mostiště 18 10 2 6 106:79  22
 5. HLC Bulldogs 18 8 5 5 101:77  21
 6. Spartak V. Bíteš B 18 8 2 8 75:77  18
 7. HC Zastávka 18 7 3 8 59:78  17
 8. SK Minerva Boskovice 18 6 1 11 68:91  13
 9. HC Sokol Křižanov 18 5 2 11 57:98  12
10. TJ Šerkovice 17 3 4 10 58:101 10
11. Tatran Hrušky 18 3 2 13 62:113 8
12. HC Nedvědice 18 3 0 15 46:108 6
Další utkání SK Mostiště – SK Mi-
nerva Boskovice B, neděle 4. března 
2012 od 16.00, Velké Meziříčí.  -tom-

Drama se šťastným koncem

St 29. 2. 10.00–11.30
Čt 1. 3. 10.00–11.30
Pá 2. 3. 10.00–11.30
So 3. 3. 14.00–15.30
Ne 4. 3. 14.00–15.30
Út 6. 3. 15.00–16.30

So 10. 3. 14.00–15.30
Ne 11. 3. 15.00–16.30
Út 13. 3. 15.00–16.30
Ne 18. 3. 15.00–16.30
Po 19. 3. 15.00–16.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Snowboardové závody proběhly v sobotu 25. února 2012 ve ski areálu na 
Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.                                Foto: Petr Zezula

Usnesení valné hromady FC VM
Valná hromada FC VM, která 
se konala 24. 2. 2012, schválila: 
1. zprávu o činnosti za rok 2011, 
2. zprávu o hospodaření za rok 
2011, 3. zvolila za členy výboru FC 
VM Libora Deketa, Petra Ostrého a 
Libora Smejkala s tím, že Petr Ostrý 
bude v tomto období vykonávat 

funkci předsedy, Libor Smejkal 
funkci místopředsedy a Libor Deket 
funkci sekretáře klubu.
Výbor děkuje příznivcům fotbalu 
za účast a též děkuje hotelu Jelín-
kova vila, jmenovitě majiteli Luboši 
Jurkovi za poskytnutí prostoru 
k jednání valné hromady.  -fc vm-

O snowboardových závodech čtěte na straně 5.


