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Vybrali bankovní dům, 
který jim půjčí 90 milionů
Velkomeziříčští vybrali bankovní dům, který městu poskytne zhru-

ba devadesátimilionový úvěr. Ten bude Velké Meziříčí potřebovat na 
dofi nancování vlastního podílu na rekonstrukci čistírny odpadních vod 
a odkanalizování místní části Mostiště. Přijetí úvěru budou ještě v únoru 
schvalovat zastupitelé. Celkové náklady akce, která je největší investicí 
v novodobé historii města, jsou téměř čtyři sta třicet milionů korun. Práce 
by měly začít již letos na jaře.

„Jsem moc rád, že po všech peripetiích, které s úvěrem byly a kdy 
hrozilo, že nakonec nikdo nebude mít zájem nám úvěr poskytnout, jsme 
si nakonec mohli vybrat. A nabídky byly velice zajímavé,“ vyjádřil se 
starosta František Bradáč s tím, že díky tomu může město při dalším 
projednávání této investiční akce i při podpisu smlouvy prokázat zajištění 
fi nančních prostředků na vlastní podíl.

Do výběrového řízení na poskytovatele úvěru se přihlásili dva ucha-
zeči. Radní pak na základě posouzení a zhodnocení nabídek výběrovou 
komisí jednoho z nich vybrali. Starosta zatím jméno vítěze výběrového 
řízení neuvedl. „Samozřejmě následně zveřejníme i bankovní dům, který 
komise vybrala. Nejprve však o našem rozhodnutí uvědomíme samotné 
uchazeče,“ vysvětlil důvod. Jako jednu z podmínek ve výběrovém řízení 
město stanovilo, aby nebylo bankovním domem penalizováno za možné 
nedočerpání úvěru. Podle starosty Bradáče totiž počítá se zapojením ještě 
nějakých vlastních fi nančních zdrojů. „To abychom úvěr nemuseli brát 
v takové výši,“ dodal. Zhodnocení hospodaření města za minulý rok teprve 
ukáže skutečnou výši úvěru, který bude chtít město čerpat.

Akce rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí a odka-
nalizování Mostišť je součástí druhé etapy Projektu ochrany vod Povodí 
řeky Dyje. Jeho fi nanční náklady jsou až 1,5 miliardy korun, přičemž 
evropské peníze pokryjí 1,2 mld korun. Podíl Žďárska tvoří akce za asi 
730 milionů korun. Největší díl fi nancí tedy přijde právě do Velkého 
Meziříčí. Z celkových nákladů, které jsou vyčísleny na asi 426 milionů 
korun, tvoří dotace z Evropské unie asi 306 milionů. Dalších asi 18 mili-
onů uhradí Státní fond životního prostředí. Zbytek tvoří vlastní zhruba 
stomilionový podíl Velkého Meziříčí. Tak vysokou částku musí město řešit 
s pomocí úvěru.                                                           Martina Strnadová

Druhou knihu od známého velkomeziříčského rybáře Bo-
humíra Macháta si mohou zájemci koupit už letos. „Smlouvu 
jsem podepsal, ale kdy přesně knížka vyjde, zda za dva měsíce 
či na podzim, nevím. Ale s jistotou mohu říct, že to bude 
letos,“ říká B. Garri Machát, nejenom milovník rybaření, 
ale také kopané. Však právě z tohoto prostředí pochází jeho 
přezdívka Garri – podle někdejšího slavného brazilského 
fotbalisty Garrinchy. 

Soubor povídek Jak se krotí sumec vydává stejné nakla-
datelství jako Machátovo první dílo Ministerští pstruzi a jiné 
rybářské příběhy, které bylo bleskurychle vyprodáno.

„Nakladatelství Erika Praha je prestižní, vždyť jeho 
majitelem je jeden z našich nejznámějších spisovatelů Jan 
Suchl,“ pochvaluje si spolupráci 
zdejší rodák, „on píše knihy jak pro 
dospělé, tak pro děti. Známé jsou 
třeba Království boha tajgy, Cesta 
končí pod Huascaránem a další 
desítky děl.“

Stejně jako první kniha, tak i tato 
– alespoň podle názvů jednotlivých 
kapitol – slibuje velmi čtivý a zají-
mavý materiál. Čtenář v ní najde na 
šestatřicet kapitol, které tentokrát 
nabízí více příběhů zachycujících 
osudy, radosti a strasti lidí, kteří 
své životy spojili s řekami Oslavou 
či Balinkou. „Mnozí z nich už nežijí, 
některé zas můžeme potkávat v uli-
cích našeho města i dnes,“ prozrazu-
je zčásti něco víc o svojí nové knize, 
„nejde zdaleka pouze o rybáře, ale 
setkáme se tu i se starým mlynářem, 
který ještě pamatoval dávnou slávu 
mlynářského řemesla a jemuž řeka 
– někdy laskavá, jindy zuřící – byla 
celoživotní družkou.“

Některé názvy jednotlivých 
povídek jsou vskutku poetické. 
Koneckonců posuďte sami. Hned 
druhá kapitola se jmenuje Jak mi 
dobrý duch řeky nabídl tykání, další 
pak třeba Lovec kožešin, Ustřižené 

Bohumír Machát vydává druhou knihu, třetí má rozepsanou
Povídky Jak se krotí sumec vyjdou letos

Dvě ze sedmi lip na velkomeziříčském náměstí 
budou skáceny. K tomuto rozhodnutí dospěli radní, 
a proto souhlasili s podáním žádosti o vydání povo-
lení. Učinili tak na základě posudku, který si vloni 
na podzim nechali zpracovat odbornou fi rmou. Ta 
zkoumala zdravotní stav všech sedmi lip na náměstí. 
Jeden strom doporučila rovnou ke skácení, u dalších 
tří předpověděla jejich odumření nejpozději do deseti 
let. U zbývajících tří doporučila odpovídající pěstební 
zásah s předpokladem jejich dlouhodobé existence.

„Toto posouzení zdravotního stavu lip nebylo ni-
kterak levné, stálo devadesát tisíc korun,“ informuje 
starosta František Bradáč s tím, že jde pravděpodobně 
o nejdražší, ale také nejdůkladnější měření, které lze 
provést. „My jsme však chtěli posouzení důkladné 

Pokácí dvě lípy na náměstí

a důvěryhodné, na jehož základě bychom se mohli 
rozhodnout, co se stromy dál,“ dodává ještě. Metoda, 
která byla k proměření stromů zvolena, takové záruky 
dává. Odborníci prověřili provozní bezpečnost lip 
metodou tahové zkoušky stromů. Tímto měřením 
lze odhalit ty defekty stromů, které mohou způsobit 
ohrožení majetku, života či zdraví osob, jež se v jejich 
blízkosti pohybují.

Vybrané dvě lípy na náměstí by měly být pokáceny 
ještě teď v době vegetačního klidu tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost lidí pohybujících se v prostoru 
náměstí. Půjde o jeden strom označený odborníky 
za nebezpečný, a druhý, který je podle informace 
starosty na hraně. 

(Pokračování na straně 2.)

Skáceny mají být dvě lípy ze sedmi. Na snímku jde o stromy vpravo hned vedle sloupu.   Foto: Martina Strnadová

háčky (ověřování manželské věrnosti), Hrátky s cejny, Expe-
dice na Old River a další. Sám autor upozorňuje na vyprávění 
nazvané Kouzelné odpoledne, Krabice plná vzpomínek, 
Prchavé okamžiky či Přej a bude Ti přáno. „Teprve nyní 
jsem dospěl k poznání, že ono dávné ‚přej a bude ti přáno‘ 
není pouhou frází, ale pozoruhodnou moudrostí a pravdou,“ 
svěřuje se autor. 

Nad fotbalem zvítězily ryby
Rybářem se stal mimochodem v sedmi letech a done-

dávna byl také aktivním fotbalistou, nyní už je prý pouze 
nadšeným fanouškem zdejší kopané. „Do třiceti jsem dělil 
lásku mezi fotbal a rybaření. Nyní už ale srdce patří jenom 

rybám,“ přiznává Machát, „ale musím říct, že díky sportu 
jsem získal dobrou fyzickou kondici, která se mi během 
rybaření mnohokrát hodila. Třeba lov lososovitých ryb 
není v žádném případě o nějakém sezení u vody, to jsem byl 
kolikrát unavený víc, než po náročném fotbalovém utkání.“ 
Však ono také vytáhnout z vody téměř patnáctikilovou štiku 
nebo sto osmdesát dva centimetrů dlouhého sumce, dá pěkně 
zabrat. Kromě těchto vzácných úlovků si B. Machát nejvíce 
cení jedenapadesáticentimetrového lipana. K oběma koníč-
kům ho podle vlastních slov přivedli kamarádi a on sám byl 
zase tím, kdo do rybaření zasvětil svého tatínka a dokonce 
i manželku.

A jak se třiapadesátiletý rodák z Velkého Meziříčí stal 
spisovatelem? „Začal jsem psát povídky do odborných 
časopisů Český rybář a Kajman, které tam vycházely. 
No a pak se mi ozvali z nakladatelství, že by měli zájem 
moje historky vydat,“ dodal vyučený výtahář.

A plány do budoucna?
Psát o řekách

Na to, jak se Bohumíru Machátovi začít psát 
nechtělo, nakonec se do tvorby pustil s patřičnou 
vervou. Což jistě jeho příznivci přivítali. Druhá 
knížka se ještě ani neobjevila na pultech a on už má 
z poloviny napsanou třetí. A o čem bude? „S přibližně 
stejnou tematikou, ale mám i jiné náměty,“ říká zaní-
ceně rybář a spisovatel, „například knížku fejetonů 
nebo bych chtěl napsat o osobnostech našeho města. 
Rád bych také spolupracoval s ilustrátory a oslovil 
malíře z našeho města – třeba Jiřího Šurdu či svoji 
dceru. A k těm obrázkům bych chtěl napsat příběhy 
o přírodě, o rybách, ale hlavně o řekách. A tam, kde 
by šlo o humor, tak tam bych rád využil schopností 
velkomeziříčského rodáka, ilustrátora Jiřího Buly, 
dlouholetého karikaturisty humoristického bulletinu 
Trnky Brnky.“

Se svými pocity, o lásce k rybaření a dalším se 
zdejší spisovatel podělí s ostatními v článku na 
straně 3. Jde o úvod k první knize, který do ní ale 
nakonec nezařadil. Ochotně ho tedy věnoval čtenářům 
našeho týdeníku.

Iva Horká Bohumíru Machátovi z Velkého Meziříčí vychází letos druhá knížka.          Foto: Iva Horká

DNES 
ROZŠÍŘENÉ 

VYDÁNÍ
ZA STEJNOU 

CENU
S fotogalerií

nejzajímavějších akcí měsíce 
ledna a uplynulého roku

Děti jdou k zápisu 
do první třídy

Většina zápisů se koná tento 
týden. Podrobnosti o zápisu 
budoucích prvňáčků do jed-
notlivých základních škol ve 
městě a okolí včetně bližších 
informací najdete na str. 3.

9. babský 
maškarní bál 

5. února, Katolický dům, 
Křižanov. Hraje M.E.Š. 

Hasičský ples
6. února, Jupiter club, Velké 
Meziříčí. Hraje Maraton
Více o plesové sezoně na str. 10

Snowboardové 
závody

6. února, Fajtův kopec, areál 
snowparku, Velké Meziříčí, 
od 13 hodin

Motoskijöring
6. února, Fajtův kopec, Velké 
Meziříčí, od 12 hodin

Národní turnaj 
v boccie

6. a 7. února, tělocvična 
3. ZŠ Velké Meziř íčí, od 
8.30 hodin 
Více o těchto akcích na straně 
11 a 12

Divadlo
Středa 10. února v 19.30 hodin
Plný kapsy šutrů

Hrají: Radek Holub a Miro-
slav Vladyka

Poradna SOS 
dočasně 
skončila. 

Nahradí ji 
Poradna ČOI

Pravidelná poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů, která fun-
govala jednou za čtrnáct dní 
ve středu na městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí, dočasně 
ukončila svoji činnost. Důvo-
dem je nedostatek fi nancí ze 
strany SOS. Velkomeziříčský 
živnostenský odbor ale zajistil 
pro občany náhradu – porad-
nu České obchodní inspekce 
(ČOI), a to každou druhou 
středu v měsíci od 8.30 do 
15 hodin. Poprvé do ní může-
te zavítat již 10. února 2010. 
Nachází se v nové budově rad-
nice, Náměstí 27/28, kancelář 
živnostenského odboru.  

-mrs-

Avizní okénko připravila: 
Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města z 27. 1. 2010
 1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3543 poskytnutí daru Ústavu sociální 
    péče pro tělesně postiženou mládež 
    v Brně, Kociánka 2, Brno, Dětské stře-
    disko Březejc, 594 01 Velké Meziříčí
Účel:   f inanční dar do tomboly jubilejního 
    10. Charitativního plesu

 2. Rada města schválila na základě předložené zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek na poskytnutí investičního úvěru na fi nanco-
vání povinného podílu k dotaci na projekt s názvem Projekt ochrany 
vod povodí řeky Dyje – II. etapa, č. CCI 2009CZ161PR001 – dílčí 
projekt č. 7 Velké Meziříčí a doporučení hodnotící komise výběr 
uchazeče.

 3. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2010

 částka v Kč Poskytovatel Účel
 13.462,53 Kraj Vysočina (SR) Projekt CZ.1.07/1.1.01/01.0065 
   

  – proplacení 2. žádosti o platbu 
    – neinvestiční f. p. pro ZŠ So-
    kolovská
 76 230,98 Kraj Vysočina (EU)
 15.500.000,00 MPSV Celoroční objem dotace na dávky 
   sociální péče a dávky pomoci 
   v hmotné nouzi
 80.000.000,00 MPSV Celoroční objem dotace na vý-
   platu příspěvku na péči opráv-
   něným osobám
 4. Rada města schválila převod nepotřebného majetku z Denního sta-

cionáře Nesa na Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina.
 5. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 14 

o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. 1242 na ul. Strmá 4 
ve Velkém Meziříčí o půdorysné ploše 62,25 m2. Nabídky s kupní 
cenou budou soustřeďovány na MSB po dobu vyvěšení záměru na 
úřední desce. Minimální cena předmětného bytu bude stanovena dle 
odhadní ceny bytu.

 6. Rada města prominula v souladu s ust. § 85 písm. f ) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pohledávky v celkové 
výši 71.198,50 Kč. Jde o staré pohledávky po likvidaci tehdejších 
státních podniků.

 7. Rada města souhlasila s osazením dopravního značení č. A 12 – po-
zor děti a č. B 20a – nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod na ulici 
Bezděkov dle návrhu ZŠ Sokolovská

 8. Rada města nesouhlasila s vyhlášením sedmi lip rostoucích na ná-
městí ve Velkém Meziříčí památnými stromy. Rada města souhlasila 
s podáním žádosti o vydání povolení ke skácení dvou lip rostoucích 
na náměstí ve Velkém Meziříčí a označených v mapovém podkladu 
znaleckého posudku č. 174–1 056/09 jako stromy č. 3 a 7.

 9. Rada města vzala na vědomí informaci o projektu Prevence krimina-
lity a uložila v rámci programu Prevence kriminality v našem městě 
připravit projektovou žádost na dva projekty:

 1. Rozšíření městského kamerového systému
 2. Osvětlení K Novému světu

Vypracovanou projektovou žádost předložit na ministerstvo vnitra 
prostřednictvím kraje Vysočina do 31. 1. 2010.
Rada města schválila rozpočtový rámec projektu ve výši 
624.975 Kč (rozšíření městského kamerového a dohlížecího 
systému 472.620 Kč a osvětlení – K Novému světu 152.355 Kč). 
Předpokládaná dotace ve výši 500.000 Kč, spoluúčast města Velké 
Meziříčí ve výši 124.975 Kč bude hrazena z částky schválené 
Zastupitelstvem města 15. 12. 2009 § 5399, částka 150.000 Kč.

10. Rada města souhlasila
a) s uzavřením náměstí ve Velkém Meziříčí dne 15. 5. 2010 od 12 do 
 1 hodiny následujícího dne z důvodu pořádání 40. ročníku soutěže 
 v požárním útoku Memoriál Jaroslava Vaňka;
b) s poskytnutím fi nančního příspěvku na zajištění odměn pro vítěze 
 této soutěže;
c) s bezplatným umístěním stánků s občerstvením.

11. Rada města souhlasila s používáním znaku města Velké Meziříčí 
v připravované reprezentativní publikaci k výročí 10 let Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina, ÚO Žďár nad Sázavou.

12. Rada města schválila zápis z projednávaných majetkových převodů 
z 27. 1. 2010 a doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání 
23. 2. 2010 navržené majetkové převody schválit.

13. Rada města souhlasila s distribucí 20 000 kusů vjezdových lístků 
na Náměstí, které budou oboustranně potištěny reklamou fi rmy 
ES-TRADING, s. r. o. 1/3 plochy bude vyhrazena pro město Velké 
Meziříčí. Závěrečnou korekturu stvrzenek provede město Velké 
Meziříčí.

14. Rada města schválila podání žádosti o fi nanční podporu projektu 
„Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Měst-
ského úřadu Velké Meziříčí“ z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost dle Výzvy č. 53 pro předkládání GP 4.1 – „Zvýšení 
kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.

Ing. František Bradáč, starosta města

Další zóna s rychlostí omezenou 
maximálně na třicet kilometrů 
v hodině bude ve Velkém Meziříčí 
na Bezděkově. Podnět k jejímu 
zavedení dala základní škola na 
Sokolovské ulici. Ta má totiž 
na Bezděkově nejen zad-
ní východ z budovy 
školy, ale také vchod 
do tělocvičny. Na-
víc je v této ulici 
zastávka autobusu 
městské hromadné 
dopravy, kde nastu-
pují a vystupují žáci 
školy. Vedení školy pro-
to požádalo město o zajiště-
ní větší bezpečnosti dětí a dopravy 
v těchto místech.

„Odbor dopravy k tomuto návrhu 
přistoupil velkoryse a navrhl řešit 
celou oblast, tedy od ulice Nad 
Kunšovcem až po zimní stadion,“ 
uvedl starosta František Bradáč 
a hned dodal, že s takovým návr-
hem však radní nesouhlasili. Návrh 
předpokládal, že by zóna s nejvyšší 

povolenou rychlostí třicet kilome-
trů v hodině byla v celé oblasti na-
horu od hlavního průtahu městem, 
tedy ve všech ulicích sídliště nad 
gymnáziem, nad poštou až k zim-

nímu stadionu. „To se nám 
zdálo zbytečné, a proto 

jsme souhlasili pouze 
s řešením prostoru, 
o který má zájem 
škola,“ uzavřel sta-
rosta Bradáč. Navíc 
dopravní značení 

pro všechny ulice 
navrhované oblasti by 

nebylo nikterak levnou 
záležitostí. Zóna s třicítkou 

tedy bude jen v úseku Bezděkova 
od gymnázia po křižovatku s ulicí 
Poštovní. Právě v těchto místech se 
nacházejí východy z budovy školy 
i zastávka MHD.

Další takové dopravní omezení 
s nejvyšší povolenou rychlostí tři-
cet kilometrů v hodině bude nově 
v úseku před domem dětí a mládeže 
v centru města.  Martina Strnadová

Starosta města děkuje občanům, 
kteří odklízí sníh před svými domy

Od dubna minulého roku platí zákon, podle kterého je vlastník místní 
komunikace odpovědný za škody, jejichž příčinou by byla závada ve 
schůdnosti. Město proto nechalo zmapovat chodníky ve městě a rozdělilo 
je do několika kategorií. Některé chodníky však neudržuje vůbec.

„V našem městě máme asi čtyřicet kilometrů chodníků. Z toho v plánu 
zimní údržby je zařazena asi polovina, která byla dále rozdělena do tří 
kategorií dle důležitosti, přičemž na všech je zajišťována schůdnost. 
Druhou polovinu nejsme schopni udržovat, ať už z důvodu špatné do-
stupnosti či rozměrových parametrů chodníků. Rád bych na tomto místě 
poděkoval všem, kteří zajišťují schůdnost právě těch chodníků, kam se 
technika nedostane. Této práce si velice vážím,“ oceňuje zodpovědnost 
občanů starosta města František Bradáč.

Pokud bychom chtěli vyčíslit celkovou zimní údržbu v našem městě 
od 16. prosince 2009 do konce ledna 2010, dostaneme se na částku 
1.380.000 Kč.
Přístupové cesty k nádobám komunálního 

a jiného odpadu
Upozorňujeme veřejnost, že obecně závazná vyhláška města Velké 

Meziříčí č. 2/2007 ukládá občanům povinnost počínat si tak, aby svým 
jednáním nenarušili nebo neznemožnili provedení pravidelného svozu 
odpadu a udržovat čistotu na místech určených k odkládání komunálního 
odpadu. Je tedy nutné, aby přístupu k nádobám na odpad nebránily sně-
hové bariéry nebo zaparkovaná vozidla a nádoba byla uvolněna ze sněhu 
tak, aby se s ní dalo lehce manipulovat.

Komunální odpad
Rok 2010 nepřináší, pokud jde o poplatek za provoz systému na-

kládání s komunálním odpadem, žádné změny. Jeho výše opět činí 
500 korun na poplatníka a jeho splatnost je závislá na zvolené frekvenci 
placení. Pokud si zvolíte úhradu jednorázovou, je nutné celou částku 
zaplatit nejpozději do 31. března. Jestliže však upřednostňujete platbu 
pololetní, potom je třeba první část zaplatit rovněž do 31. března 
a druhou do 30. září.

V případě platby za stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci hradí 
poplatník částku najednou, a to nejpozději do 30. září.

Vznikne-li poplatková povinnost po 30. červnu, je poměrná část poplat-
ku splatná nejpozději do 30 dnů od okamžiku vzniku této povinnosti.

V částce 500 Kč je započítáno veškeré nakládání s komunálním od-
padem, tedy systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů podle zákona. Tento poplatek je povinna platit každá 
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, dále i fyzická osoba, která 
na území dané obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Kde zaplatit? Na pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice.
Jakým způsobem? Hotovostně, platební kartou, bezhotovostním pře-

vodem (v takovém případě je třeba požádat správce poplatku o sdělení 
příslušného variabilního symbolu pro identifi kaci platby).

Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů MěÚ VM

Vloupal se do skleníku
Neznámý pachatel v době od 

22. 1. do 25. 1. 2010 vnikl do are-
álu místního hřbitova ve Velkém 
Meziříčí. Po překonání skleněné 
výplně provedl vloupání do vnitřní-
ho prostoru skleníku, odkud prošel 
do pracovní místnosti místní fi rmy. 
Odtud následně odcizil mikrovlnou 
troubu, čokoládu a pletené ruka-
vice. Při prohledávání místnosti 

pachatel rozbil sklenici na vodu. 
Svým jednáním způsobil škodu 
nepřevyšující 2.000 korun.

por. Mgr. Jana Martincová, 
komisařka PIS

Hořela střecha
Dne 27. ledna 2010 ve 23.01 hodin 

byl na Krajské operační a informač-
ní středisko Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina ohlášen 
požár střechy rodinného domu na 

Třicítka bude také na Bezděkově

ulici Pod Spravedlností ve Velké 
Bíteši. Na místě události zasahovaly 
jednotky profesionálních hasičů ze 
stanic Velká Bíteš a Náměšť nad 
Oslavou společně s jednotkami 
sborů dobrovolných hasičů z Velké 
Bíteše a Osové Bítýšky. Při průzku-
mu místa události bylo zjištěno, že 
došlo k požáru střešní krytiny vedle 
komínového tělesa. Na likvidaci po-
žáru byl nasazen jeden vodní proud. 
Hasičům se velmi rychle podařilo 
dostat plameny pod kontrolu a ve 

23.13 hodin byl požár lokalizován. 
Jednotky dále provedly rozebrá-
ní střešní konstrukce. Likvidace 
požáru proběhla po druhé hodině 
ranní. Při požáru ani samotném 
zásahu nebyl nikdo zraněn. Plame-
ny napáchaly škodu v předběžné 
výši 100.000 Kč. Hasiči svým 
zásahem uchránili hodnoty ve výši 
2.000.000 Kč. Příčinou požáru byla 
závada na komínovém tělese.

Petra Musilová, tisková mluvčí 
HZS kraje Vysočina

Pokácí dvě lípy na náměstí
(Pokračování ze strany 1.) Roz-
hodnutí projednávala i komise pro 
regeneraci městské památkové 
zóny, která skácení obou lip také 
doporučuje. „Rozmístění lip v cen-
tru náměstí tak zůstane souměrné, 
jenom trošku prořídne. Myslím, že 
tak i stín v létě zůstane dostatečně 
zachován, aby prostor mohl být lid-
mi dál využíván,“ doplňuje starosta 
Bradáč. Podle něj se problémy se 
statikou objevují hlavně u stro-
mů, které mají kolem kořenového 
systému hodně zpevněné plochy. 
Kořeny pak trpí, nejsou tolik pevné 
jako u stromů rostoucích ve volné 
přírodě. Ty mají kořenový systém 
pevnější a tedy i odolnější vůči 
vyvrácení.

Rada města také vydala stanovis-
ko k předloženému návrhu velko-

meziříčského občana ing. Antonína 
Dvořáka na vyhlášení skupiny lip 
na náměstí za památné stromy. Rad-
ní s tím nesouhlasí. „Kdybychom 
v budoucnu dělali plánovanou 
úpravu náměstí, památné stromy 
by byly výraznou komplikací,“ 
připomíná starosta. Úprava náměstí 
sice zatím není z fi nančních důvodů 
zrovna aktuální, ale v dohledné 
době na ni dojde. „Sítě je nutné 
spravit, protože voda z náměs-
tí musí odtékat. Tomu se stejně 
nevyhneme,“ konstatuje Bradáč. 
O prohlášení stromů za památné 
však nerozhoduje město. To pouze, 
coby vlastník pozemku, na němž 
dotčené stromy rostou, se může 
k celé věci vyjádřit. Konečné roz-
hodnutí pak je na příslušném orgánu 
státní správy.  Martina Strnadová

Ski klub nabízí
kromě lyžování i zábavu

Klimatické podmínky v posledních týdnech mimořádně přejí zimním 
sportům. To vítají především provozovatelé sjezdovek. Například ti ve 
Velkém Meziříčí připravili lyžařům na Fajtově kopci nejen kvalitní 
podmínky na svahu pro sjezdové lyžování či vedle pro snowboarding, 
ale nezapomněli ani na běžkaře. V okolí Fajťáku upravili pomocí rolby 
běžecké stopy, a to i širokou pro takzvané ‚bruslení‘ na běžkách.

Kromě toho velkomeziříčský Ski klub, který zdejší sjezdovku pro-
vozuje, zpestřuje milovníkům lyžování pobyt v areálu nejrůznějšími 
doprovodnými akcemi. Mimo jiné už několikátý rok organizuje lyžařskou 
školu pro děti i dospělé, a to jak lyžování, tak jízdy na snowboardu. Ta 
letošní byla zakončena právě minulý víkend a absolvovalo ji na osmdesát 
účastníků. Ski klub pořádá také individuální kurzy, kdy se instruktor 
věnuje pouze jednomu zájemci. Novinkou letošní sezony je pak vybudo-
vaný snowpark. Ten přivítali především snowboardisté, ale často je na 
něm vidět i odvážné lyžaře, jak více či méně bravurně zdolávají tamní 
krkolomné překážky. Pastvu pro oči chystají realizátoři akce na tuto 
sobotu, kdy se v novém snowparku budou konat snowboardové závody, 
o nichž se dočtete více v samostatném článku na straně 3. Ve stejný den 
pak na přilehlé louce, kde se konávala tradiční drakiáda, proběhne mo-
toskijöring (více viz strana 12).

Aby si ale návštěvníci užili nejen sportování, jsou pro ně připraveny 
i akce pro pobavení – taneční výlety na sněhu s doprovodnou kapelou, 
pravá domácí 
z a b i j a čk a  č i 
pr v n í  ročn ík 
udírnového 
festivalu, který 
se na Fajťáku 
konal minulou 
s ob o t u .  P ř í -
tomni si mohli 
pochutnat na 
uzených klobá-
sách, masu či 
na zabijačkové 
polévce s krou-
pami. Lyžaři ze 
vzdálenějších 
míst si pochva-
lov a l i  n e j e n 
uzené pochout-
ky, ale i další 
lákavou nabíd-
ku – celodenní 
jízdenku, k níž 
dos t a l i  oběd 
zdarma, a další 
výhody.

Iva Horká

Pod udírnou se musí udržovat oheň, důležitá je totiž teplota uvnitř, aby 
byly klobásy správně vyuzené.                                         Foto: Iva Horká

Uzené klobásy voněly po celém Fajťáku.           
 Foto: Iva Horká
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Povídky Jak se krotí sumec vyjdou letos
(Volné pokračování ze strany 1.)

Úvod k první knize, který v ní nakonec nevyšel
Psaní o rybách a rybaření je vděčným námětem. Na toto téma již byly 

popsány doslova stohy papíru. Vždyť rybařina je stará jako lidstvo samo 
a každému, kdo jí propadne, nabízí vskutku pestrou škálu nevšedních 
zážitků. Nepostrádá vzrušující okamžiky plné napětí, či naopak chvíle 
prosycené krásou, schopné potěšit i srdce poety. Na tomto literárním poli 
se pohybovali takoví velikáni, jakými bezesporu byli páni Tejčka, Mahen, 
Tomeček či ing. Z. Šimek. Stačí však vyslovit jediné jméno – Ota Pavel – 
a jakékoliv nové literární výplody na toto téma lze potom považovat za 
troufalost hraničící s drzostí.

A přece se o rybách a rybářích objevují stále nové knihy. Dobré a zdaři-
lé, některé méně, ale všechny spojuje jedno, autorova láska k rybaření.

Sportovnímu rybolovu se věnuji již dlouhých 47 let, ale ani v tom nej-
bujnějším snu mne nenapadlo, že bych sám začal psát.

Když mi to kdysi dávno navrhoval ing. Šimek, legenda české rybářské 
literatury, s úsměvem jsem odmítl. Již pouhá myšlenka, že právě on by 
mohl mé řádky číst, mi připadala troufalá a já se styděl. Psát jsem tehdy 
nezačal. Chodil jsem dál na ryby, prožíval mnohá dobrodružství, plná 
romantiky a leckdy prožil i nejeden úsměvný příběh prosycený humorem, 
k životu tak neodmyslitelně patřícím. Od vody jsem chodil vždy plný 
dojmů a naplněn novými zážitky. Každý okamžik strávený na rybách byl 
pro mne svátkem a vždy jsem odcházel čímsi obohacen. Vůbec jsem si 
tehdy neuvědomoval, že jsem přeci jen dal na radu pana Šimka a o rybách 
a rybářích píši, aniž bych vzal pero do ruky. Ukládal jsem prožité příběhy 
ve své paměti. Nebyly zapsány, vytištěny, ani vyvázány, ale trvale uloženy 
v mé hlavě a já si v nich často a rád listoval.

Když jsem byl po těžkém úrazu upoután na lůžko, teskně jsem se díval 
z okna na zimní přírodu a přemýšlel, zda se na jaře dostanu na ryby. Tehdy 
pro ukrácení dlouhé chvíle jsem poprvé vzal tužku a papír do ruky. Napsal 
jsem některé příběhy, které se tak nesmazatelně vryly do mé paměti. Šlo 
o vzpomínky na nezapomenutelné chvíle u vody, na mého tátu, či kamarády 
rybáře, z nichž už někteří rybaří v nebeských vodách.

Mimoděk a vlastně tak trochu 
náhodou vznikla má první knížka 
– Ministerští pstruzi.

Na téma voda, lidé a ryby není 
těžké psát. Vždyť vodní hladina 
zachycuje osudy mnoha lidí, kteří 
nemusí vždy být zrovna rybáři. Tak 
to bylo, je a bude i nadále. Staré 
příběhy pozvolna odplouvají, mizí 
z dohledu, v naší paměti probíhají 
ty současné lehce se houpající na 
vlnách a kdesi daleko u pramenů 
se dělá místo na ty budoucí. Těm, 
co se vypraví na ryby, a budou tak 
své prchavé chvíle, či celé osudy 
psát na vodní hladinu, přeji, aby 
u vody byli vždy šťastni. Tak, jak 
jsem býval, jsem a snad ještě chvíli 
budu i já.

Bohumír Machát

Skibus do lyžařského areálu na 
Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 
začne jezdit od příštího pondělí 
8. února až do pátku 12. února.

Tou dobou totiž mají děti jarní 
prázdniny. Vzhledem k tomu, že 
jsou příznivé podmínky pro zim-
ní sporty, bude autobusová linka 
městské hromadné dopravy vozit 
lyžaře na sjezdovku právě v týdnu 
volna. Po prázdninách však skibus 
jezdit přestane. 

Město vloni zavedlo linku ski-
busu na celou lyžařskou sezonu. 
Zájem lyžařů o tento druh dopravy 
však byl malý a provoz linky proto 

velmi ztrátový. Letos tedy vedení 
města vyšlo vstříc dětem alespoň 
pro období prázdnin.

Skibus bude jezdit na trase: 
autobusové nádraží – Oslavická 
(základní škola) – Hornoměstská 
– Zámecké schody – Novosady – 
Bezděkov – Fajtův kopec. Doba 
odjezdu z autobusového nádraží 
je vždy v 9.00, 12.00, 14.25, 17.00 
a 19.30. Z Fajtova kopce pak au-
tobus odjíždí v 9.25, 12.30, 14.55, 
17.30 a 19.45. Jízdní řád skibusu je 
též ke stažení na stránkách města 
www.mestovm.cz.

Martina Strnadová

Příští týden začne jezdit skibus

Slovo hejtmana
Už víckrát jsem ve svých článcích připomínal, čím vším oplývá naše 

krásná Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. 
V půli ledna jsem se o tom znovu přesvědčil na tradičním mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu RegionTour v Brně. Města a instituce z našeho 
kraje zde představila nejen širokou paletu přírodních krás a památek, ale 
taky zajímavých konkrétních akcí, jimiž v tomto roce obohatí kulturně-
společenský ruch ve všech koutech Vysočiny.

Opět se můžeme těšit na tradiční akce jako jsou jemnický Barchan, 
humpolecká Zlatá podkova, třebíčské festivaly komorních divadel 
nebo židovské kultury, pelhřimovský festival rekordů nebo hasičských 
dechovek, telčské Prázdniny, žďárské Modré dny nebo Bystřické léto. 
Doprovodný program na stánku Vysočiny zahrnoval také pozvání veřej-
nosti na letošní velkolepé oslavy životních jubileí slavného regionálního 
rodáka a světoznámého hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kraj 
Vysočina spolupracuje s městem Jihlava na přípravě komponovaného 
dlouhodobého programu koncertů, výstav a setkávání příznivců hudby 
tohoto génia nejen v Jihlavě, ale například i v jeho rodných Kalištích 
u Humpolce.

Využili jsme veletrh také pro veřejnou premiéru našeho nového pre-
zentačního fi lmu. Šestnáct minut dlouhý propagační dokument pro kraj 
Vysočina natočil a režíroval Robert Sedláček a myslím, že se zhostil 
tohoto úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné zkratce kouzlo Vysočiny, 
především atmosféru našeho kraje a může být opravdovým lákadlem 
k návštěvě našeho regionu. Film bude na jaře na DVD k dispozici na 
našem úřadě i na informačních střediscích měst.

Vysočina uspěla i v doprovodných programech veletrhu. V soutěži 
o nejlepší produkt cestovního ruchu s akcentem na propagaci regionů 
obdrželo Město Telč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR jedno z nej-
vyšších ocenění – Grand prix – speciální cenu za nejlepší jednotnou 
kampaň. V dalších soutěžích soupeřili mladí adepti práce v cestovním 
ruchu ve znalostech o svém regionu a schopnosti jej prezentovat. Potěšilo 
mě, že titul Královna regionů České republiky získala sympatická Lucka 
Zahálková z Horních Dubenek, studentka Školy ekonomiky a cestovního 
ruchu v Jihlavě.

Letošní expozice Vysočiny na Regiontour se mi líbila i proto, že byla 
řešena jako otevřený prostor, do nějž mohli návštěvníci při jednotlivých 
prezentacích vstoupit a zažít přímý kontakt s účinkujícími. Nebo jen 
posedět u občerstvení při přátelské besedě. Po obvodu byl tento prostor 
obklopen stánky jednotlivých měst s bohatou nabídkou propagačních 
materiálů. Znovu jsem se přesvědčil, že opravdu máme co nabídnout 
a i znalci našeho kraje mají pořád co objevovat. Znáte například krásu 
okolí Vírské přehrady na Bystřicku? Nebo stále kouzelného Posázaví? 
Vychutnali jste si místní pivo v Dalešicích ve starém pivovaru, kde se 
natáčely fi lmové Postřižiny? Jeli jste už lodí po tamní přehradě? Tak mne 
napadlo – nadcházející rok ještě zřejmě z ekonomického hlediska stále 
nebude snadný. Tak co se věnovat místo drahých zahraničních dovolených 
objevování zapomenutých půvabných koutů Vysočiny?

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Klienti Ústavu sociální péče Ji-
nošov se již nevrátí do izolovaného 
areálu historického komplexu zám-
ku blízko Náměště nad Oslavou. 
Kraj rozhodl o transformaci tohoto 
sociálního zařízení a zveřejňuje 
záměr prodeje bývalého zámeckého 
areálu. Projektanti nyní připravují 
návrhy stavebních řešeních nových 
domovů – objektů chráněného byd-
lení pro 80 klientů.

Bývalý zámecký areál v Jinošově 
je ve velice špatném stavebnětech-
nickém stavu. V únoru 2008 zde 
došlo k havárii části stropních kon-
strukcí a budova nemůže být z dů-
vodů špatné statiky vodorovných 
nosných konstrukcí již dva roky vy-
užívána. „Náklady na rekonstrukci 
celého ústavu odhadujeme na zhru-
ba 100 mil. korun,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast majetku Libor 
Joukl s tím, že budova zámku plně 
nevyhovuje ani potřebám provozu 
ústavu sociální péče.

„Využitím prostředků z Integro-

vaného operačního programu by 
bylo možné zajistit integraci klientů 
do společnosti nenásilným ubytová-
ním v nově postavených domcích 
včetně souběžné výstavby objektu 
se společným zázemím pro sociální 
služby a denní aktivity klientů,“ 
přiblížil nové řešení radní kraje pro 
oblast sociálních věcí Petr Krčál.

V tuto chvíli jsou pro výstavbu 
nového chráněného bydlení vytipo-
vány lokality v první etapě ve Velké 
Bíteši a Náměšti nad Oslavou. Další 
výstavba bydlení je zvažována 
v Kralicích nad Oslavou, Třebíči, 
Jaroměřicích nad Rokytnou, Hro-
tovicích a Mohelně.

První obytné domky určené pro 
integraci handicapovaných spolu-
občanů by mohly být předány začát-
kem příštího roku. Vše je závislé na 
specifi kaci požadavků ministerstva 
práce a sociálních věcí a posouzení 
jednotlivých projektů.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

Transformují ÚSP Jinošov. 
Zámecký areál je na prodej

Nový snowboardový park, který 
byl před nedávnem zprovozněn 
v areálu sjezdovky na Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí, nabízí na tento 
víkend atraktivní podívanou. V so-
botu šestého února se tam od třinác-
té hodiny budou konat snowboardo-
vé závody. Organizátoři slibují, že 
jejich účastníci předvedou divákům 
vskutku neotřelou podívanou, a to 
na překážkách, z nichž některé 
jsou opravdu jenom pro zkušené 
snowboardisty. Ti budou závodit 
ve slopestylu a v kategoriích, které 
budou rozděleny pro muže, ženy 
a děti. Prezence a trénink začínají 
podle sdělení organizátorů v deset 
hodin dopoledne, ofi ciální zahá-

V nově otevřeném snowparku 
na Fajtově kopci

se konají snowboardové závody
jení bude pak o zhruba tři hodiny 
později.

Slavnostní otevření, spojené se 
závody a celodenní zábavou na 
sněhu pro širokou veřejnost, mělo 
původně proběhnout již 23. ledna 
2010. Nakonec bylo ale přeloženo 
na tuto sobotu.

Horsefeathers snowpark vznikl 
ve spolupráci Ski klubu Velké Me-
ziříčí, brněnského SVČ Lužánky 
a brněnského board shopu Horse-
feathers a patří díky svému složení 
k tomu nejlepšímu, co Vysočina 
snowboardistům nabízí. Další infor-
mace můžete získat také na www.
hfshop.cz nebo www.skivm.cz.

Iva Horká

Tuto sobotu se můžete pokochat tím, co všechno jsou schopni snowboar-
disté provádět na krkolomných překážkách. Za nimi však nezaostávají 
ani lyžaři, což je patrné z našeho snímku.                        Foto: Iva Horká

Lov ryb pod ledem je zakázán
Lov ryb pod ledem, tzv. na dírkách, se již zabydluje i u nás. Je to 

způsob lovu ryb v zimních měsících pomocí krátkého a tenkého proutku 
z malých otvorů vyvrtaných v ledu. Tuto metodu, hojně rozšířenou v se-
verských státech Evropy a v Kanadě, rybáři využívají zejména k lovu 
lososovitých ryb.

Vlastníci a provozovatelé rybníků a příznivci tohoto způsobu lovu z řad 
rybářské veřejnosti však často zapomínají, že lov ryb pod ledem, kam 
tzv. dírkaření patří, zákon o rybářství přímo zakazuje. Povolení výjimky 
z tohoto zákazu mohou udělit příslušné rybářské orgány, kterými jsou 
krajské úřady, popř. ministerstvo zemědělství, a to pouze v případech 
vymezených zákonem, jako je chov ryb, jejich záchrana při mimořádných 
situacích nebo k vědeckým účelům.

Zásady pro udělování výjimek stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu 
o rybářství.

Martin Drápela,
odbor lesního a vodního rybářství a zemědělství KrÚ kraje Vysočina

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 

se bude konat v pátek 5. února 2010 v době od 14 do 18 hodin.
Dotazníky k zápisu nebudou rozesílány. Rodiče si tyto dotazníky mohou 

vyzvednout v budově ZŠ Komenského, a to ve školní družině v přízemí 
od pondělí 1. 2. do pátku 5. 2. od 14 do 16 hodin. V ostatních ZŠ budou 
rodiče tyto dotazníky vyplňovat přímo při zápisu. Vezměte s sebou rodný 
list dítěte a průkaz totožnosti. 

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004, popřípadě 
ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2009. 
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, toto sdělí 
zapisujícímu učiteli.

Obecně závaznou vyhláškou města jsou vymezeny spádové obvody pro 
jednotlivé školy. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout 
žáky s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu. Rodiče ovšem mo-
hou své dítě zapsat do libovolné školy, kde o jeho přijetí rozhodne ředitel 
podle svých kapacitních možností. 
Jednotlivé školy ve městě mají stanoveny tyto spádové obvody:

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Bezděkov, Boční, Čechova, Fortna, Gen. Jaroše, Hřbitovní, K Haltýři, 

K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, 
Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, 
U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachar-

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

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Hliniště, Hornoměstská, 

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

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Mostištích se koná ve středu 
3. února 2010 od 13 do 17 hodin.

Mgr. Jitka Hublová, ředitelka školy 

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy a Praktické školy Velké Me-
ziříčí 
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 

rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2010/2011 proběh-
ne 5. února 2010 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době od 8 do 
12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského pora-
denského zařízení ke změně vzdělávání (popř. i další zprávy, které by 
měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné 
školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn 
při zápisu.

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu 
vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského 
zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. 

Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068, e-mail: 
info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz

Na školní rok 2010/2011 nabízíme tyto vzdělávací programy: příprav-
ný stupeň základní školy speciální; rehabilitační vzdělávací program 
základní školy speciální; základní škola speciální; základní škola (školní 
vzdělávací program); praktická škola jednoletá; kurz pro získání základů 
vzdělání poskytovaného základní školou speciální.

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

Zápis do základní školy ve Lhotkách se koná ve středu 3. 2. 2010 od 
14 do 17 hodin. 

Mgr. Eva Součková, ředitelka školy

Základní škola a střední škola Březejc, Sviny 13, 594 01 Velké 
Meziříčí

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2009/2010 proběhne dne 5. úno-
ra 2010 od 13 do 16 hodin v prostorách školy. Základní vzdělávání se 
v naší škole bude uskutečňovat v těchto vzdělávacích programech: zá-
kladní škola praktická; základní škola speciální; rehabilitační program ZŠ 
speciální. Žáci budou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu 
vytvořeného kolektivem pedagogických pracovníků naší školy. 

Markéta Štouračová
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Vy a já
Četl jsem nedávno o tom, jak jeden novinář položil Matce Tereze otázku: 
Co by se podle vás mělo v církvi změnit? A Matka Tereza odpověděla: Vy 
a já, milý pane… Moc se mi ta její slova líbí. V souvislosti s nimi se mi 
znova vybavila událost, která se stala přesně před rokem. Českobratrskou 
církev evangelickou, ve které jsem farářem, podvedl hlavní ekonom. 
Ukradl deset miliónů korun a zmizel. Skoro celá část peněz se nám díky 
Polici České republiky vrátila a dotyčný je za mřížemi. Rána, kterou ten 
zloděj způsobil, je ale stále živá. Otřásla se důvěra, otevřely se mnohé 
otázky. Co a jak dělat lépe? Co se musí změnit? Jak už to bývá, některé 
nápady jsou dobré, jiné dobré nejsou. Ty dobré mají podle mne jakýsi 
společný jmenovatel. Ptají se: co s tím budeme dělat? My! Ty nedobré se 
ptají: co s tím vy budete dělat a co zlepšíte?
Každý z nás je nedílnou součástí nějakého většího celku – rodiny, církve, 
společnosti. Určitě je prospěšný neklid, který nás pudí stále něco zlepšovat 
a napravovat. Je možné ovšem zůstat jen u prázdného mluvení. To se děje 
tehdy, pokud sami sebe nezahrneme mezi ty, kdo se mají změnit. Platí 
to jak pro již zmíněnou církev, tak i pro každou rodinu nebo společnost. 
Skromná a přesná odpověď ženy, která viděla tolik bolesti a učinila tolik 
dobra na zemi, se nám může stát povzbuzením i varováním. Povzbuzením 
k tomu, že změna k lepšímu je možná a žádoucí. Varováním tehdy, když 
příliš snadno vidíme, jak by se měli změnit jen ti druzí kolem nás.

Pavel Janošík (pavel.janosik@evangnet.cz)

Stárnu
Před několika měsíci jsem byl dotázán, proč se na místo papeže volí 

převážně starý člověk. Udělejme pokus odpovědět nepřímo.
Stárnu. Ráno potřebuji více času, abych se dal „do provozu“. Po cestě do 

práce přemýšlím, zda jsem vypnul rychlovarnou konvici. Na autobus nestí-
hám. V autobuse stojím a doufám, že mi někdo uvolní sedadlo, neboť mi hroz-
ně otékají nohy. V zaměstnání se šéf zlobí, že neznám ani Excel ani Acrobat.

Spolupracovníci tvrdí, že jsem morous. Večer jdou někam na pivo nebo 
víno. Nechce se mi. Raději si sednu k televizi. Kolem páté odpoledne jsem 
doma. Bolí mě záda a hlava. Někdo volá – říkám si – kdo zase otravuje. Ho-
nem sním nějakou konzervu a suchý rohlík. Uvařím si bylinkový čaj na spaní. 
K tomu ještě nějaké prášky na tlak, cholesterol a srdce. Alespoň, že nemám 
cukrovku – jásám. Jdu si lehnout. Usínám. Za dvě hodiny se budím a znovu 
se snažím usnout – otáčím se na levý bok, na pravý, na levý, na pravý…

Stárnu. Vzpomínám na mládí. Kolik věcí, o kterých mi řekli rodiče, 
jsem mohl udělat. Proč jsem je neuposlechl? Teď bych to udělal jinak. 
Potkávám souseda. Hovoříme spolu a ukazuje se, že není zase tak zlý, 
jak jsem si myslel. Rodina mě prosí o pomoc – asi to zvládnu. V televizi 
řekli že,… Ach! Už jsem si vědom, že ne všechno je bílé a černé. Ještě je 
něco mezi. Jsem rád, že jsem potkal bývalého spolužáka. Mohl jsem se 
mu omluvit za to, co jsem mu udělal. Vím, že jsem neměl pravdu. Na jinou 
spolužačku se nezlobím, že mi způsobila trable. Ona už je taková. Včera 
jsem konečně přišel na to, že sázení Sportky jsou vyhozené peníze. Lepší 
by bylo někomu je darovat. Konečně mám čas si něco přečíst, a teď už 
vím, která kniha stojí za to, abych ji vzal do ruky. Občas se přijde poradit 
mládež. Štěstí je, že mám čas jim všechno klidně vysvětlit.

Mladý člověk má energii, chce měnit celý svět – často bezohledně 
a tvrdě.

Starý člověk má zkušenost, zná své okolí, ví, co od koho může čekat. 
Je pomalý nejenom v pohybu, ale i v rozhodování.

P. Lukasz Szendzielorz

Českobratrská církev evangelická
● 7. 2. v 9 hodin – bohoslužby
● 9. 2. v 15 hodin – děti, v 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
● pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (Velké
 Meziříčí, U Světlé 24)                                                                    -pj-

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají 

každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM. Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Minule (č. 37/2009) jsme po-
jednali o květnické Králově jes-
kyni, která je poměrně známější 
a hodnotnější; dnes se budeme 
věnovat oné druhé, jíž je jeskyně 
Pod Křížem.

Ta byla náhodně nafárána štolou 
při těžbě těživce neboli barytu – což 
je přírodní síran barnatý BaSO4, 
díky obsahu prvku baryum skutečně 
těžký nerost (Ba se totiž 
v Mendělejevově peri-
odické soustavě prv-
ků, tedy v oné známé 
„chemické tabulce“, 
nachází značně dale-
ko od jejího „lehkého 
začátku“). I na Květnici se 
tedy – stejně jako na sousední 
Dřínové – kutalo a těžívalo; kromě 
barytu šlo také o různobarevné mra-
mory, podobně jako třeba v lomech 
u Nedvědice a Ujčova. Jeskyně 
Pod Křížem sice neměla žádnou 
typickou krápníkovou krásu, zato 
k ní však patřil jakýsi zvláštní 
kalcitový sklep s až 16 centimetrů 
dlouhými krystaly kalcitu medově 
žluté barvy plus deset metrů vysoký 
sintrový „krasový vodopád“. Celá 
tato nádhera však vzala zasvé vinou 
vandalských návštěvníků – konkrét-
ně těch různých (ba všelijakých) 
trempířů a čundráků, ovšem bohu-
žel také oněch samorostlých „mi-
lovníků přírody“, kteří jí chtějí mít 
alespoň kousek i přímo doma, totiž 
ve vitríně obývací stěny. V tomto 
případě tedy škoda padá také na 
vrub neovladatelné vášni a nutkání 
soukromých mineralogů – sběra-
telů takříkajíc ze zájmu. On totiž 
koníček, to je nemoc, a hobby, to je 
choroba; přičemž posedlost je jejich 
diagnóza. To byste se tedy vážně 
až divili, kolik je mezi zapálenými 
a zanícenými „koníčkáři“ zarputi-
lých fanatiků schopných i krást a ni-
čit, je-li jim to soukromě prospěšné. 
No jen si vzpomeňte na některé 
povídky Karla Čapka o sběratelích! 
Inu, to máte jako s těmi sportovními 
fanoušky. Nevidím a neslyším – to, 
co já chci, je mi vším... Ach jo.

Z tohoto pohledu se tedy bohužel 
i zdá, že rčení „lidi jsou dobytek, 
čurají do kytek“ není až tak úplně 
liché a od věci. Především proto, 
a také z důvodů bezpečnostních, 
jsou dnes všechny jeskyně na 
Květnici plným právem znepří-
stupněny. Takříkajíc zaryglovány. 
Ostatně, ona zde chyběla jakákoli 
stálá kontrola a správcovský dozor. 
Koneckonců tu nikdy nebyl (a ani 
nemohl být) žádný takový ten 
přelidněný stánkový, lanovkový, 
vláčkový a lodičkový pseudotu-
ristický disneyland, jaký dopustila 
Správa jeskyní Moravského krasu 
udělat především z okolí Punkevní 
jeskyně, Macochy a Skalního mlý-
na. Se stánkem byste se na Květnici 
asi neuživili; ani školní výlety sem 
nesměřují.

Navštívit zdejší podzemní pro-
story je dnes ofi ciálně dovolenou 
pouze jeskyňářům – ale opravdu 
jen odborným speleologům! – , 
některé jeho rizikové či nedobádané 
části jsou však dodnes zapovězeny 
dokonce i jim.

A co Květnická propast? – Tak 
tou byste ovšem byli vyloženě zkla-
máni; ona to totiž rozhodně není 

žádná Macocha. Jde spíš o takovou 
úzkou průrvu, rozsedlinu či jakoby 
lomenou trhlinu ve vápencích. No 
zkrátka propadák – myšleno jak 
geologicky, tak i tak nějak lidsky 
celkově a obecně, s prominutím. 
Její známá hloubka činí něco přes 
šestasedmdesát metrů (doširoka 
zející, a proto přehledná Macocha 
v Moravském krasu je hluboká 

138 m).
Pamatuji si, jak v r. 

1979 běžela fáma, že 
v souvislosti s plá-
novaným rozmístě-
ním amerických raket 

středního doletu typu 
Pershing v západní Evro-

pě budou analogické sovětské 
rakety SS-20 odvetou a v odpověď 
nainstalovány u nás, a to mimo jiné 
také v jakýchsi kolmých šachtách 
v kopcích kolem Tišnova, tedy 
v onom pramálo známém „Tišnov-
ském krasu“. Bůh suď, jaký byl 
stupeň fámovitosti této fámy; ale 
fakt je, že k ničemu podobnému 
naštěstí nikdy nedošlo. Kdoví, třeba 
(a snad ano) to byla pitomost od 
samého počátku – prostě plk a fáma 
typu „černá sanitka“.

A tady už se s podivuhodnou 
horou Květnicí rozloučíme. Snad jen 
ještě dodatek: v samotném Tišnově 
je tento mohutný přírodní objekt 
ohromně populární. Existuje-li zde 
nějaký třeba taneční, pěvecký anebo 
národopisný kroužek, nedovedu si 
prakticky ani představit, že by se 
mohl jmenovat jinak než právě Květ-
nice. Je to příznačné, případné a vel-
mi pěkné jméno; a proto se tak ko-
neckonců jmenuje i hotel a restaura-
ce na hlavním tišnovském náměstí.

Pokud sem však vyrazíte na 
velkou a světoznámou tišnovskou 
mezinárodní expozici minerálů, 
zkamenělin a přírodních šperků, 
která je prodejní, patří k největším 
svého druhu v Evropě a koná se 
vždy počátkem května a listopadu 
ve zdejší sokolovně, gymnáziu 
a základní škole, pak vězte, že se 
před výpravou na výstavu, případ-
ně na Květnici a Dřínovou (anebo 
do Kláštera) můžete posilnit také 
v restauracích „U Pařeza“, „U Legi-
onáře“, „Krček“ nebo „Na Rybářské 
baště“. Případně v podniku s tuze 
podivným názvem, „Pěna dní“. Při 
volbě tohoto pojmenování se asi 
provozovatelé inspirovali jedním 
dosti krátkodechým pořadem, 
který svého času vysílala Česká 
televize…

Malý seriál lokální mineralogie 
dnes končí. Buď jak buď a tak 
anebo tak, postupem času se z pů-
vodně zamýšleného malého rozlezl 
na velký, tedy respektive dlouhý, 
a proto je čas jej už ukončit.

Za dveřmi zůstala témata Hos-
tákov, Heřmanov, Dobrá Voda, 
Níhov, Křoví a okolí Velké Bíteše. 
Třeba se k nim ještě vrátíme někdy 
v blíže neurčené budoucnosti.

Vyšlo: Dřínová u Předklášteří I. 
a II., Borač, Smrček, Nedvědice I. 
a II., Vápence, Rožná I.–IV., Staré 
Ransko I. a II., Velké Tresné I. a II., 
Bochovice a ametysty, Bory a okolí 
I.–VI., Kopec Květnice u Tišnova 
I.–IV.

Vladimír Pařil

Malý seriál lokální mineralogie (26)
Kopec Květnice u Tišnova IV

(dokončení tématu i seriálu)

V Praze bylo blaze
Chcete prožít něco mimořádného? Strávit den plný dobrodružství? Udělej-

te si exkurzi do Prahy. Loni v listopadu odjelo se svými učiteli více než 60 žáků 
z 6. – 9. tříd ZŠ Sokolovská. Žáci se zúčastnili exkurze zaměřené na výuku 
informatiky, aby si doplnili a rozšířili znalosti v oblasti informačních a ko-
munikačních technologií. Součástí bylo i poznávání pamětihodností Prahy.

Zájezd se konal již pošesté. Pro velký zájem jely dva autobusy.
Nejdříve jsme viděli fi lmové představení Vánoční koleda. Promítá se ve 

speciálním kině IMAX v areálu paláce Flóra. Filmové plátno je 20 metrů 
vysoké a 25 metrů dlouhé. Sedadla jsou v hledišti strmě umístěna pod úhlem 
23 stupňů. Poskytují zcela volný a nerušený výhled. Součástí výbavy jsou 
speciální brýle, které nám umožnily trojrozměrné vidění. Proto jsme mohli 
vniknout do samotného představení a stát se jeho součástí. Přestože jsme už 
měli zkušenosti z minulých fi lmů, prožívali jsme opět něco nečekaného.

Následoval chutný oběd v KFC a prohlídka paláce plného obchodů, 
zařízení pro občerstvení a dalších kin. Nechyběla vánoční výzdoba a velké 
množství zboží. Tramvají jsme se dopravili k Výstavišti Holešovice.
Čekala nás návštěva planetária. Před ním jsme se vyfotografovali. Místo 

čekání až na nás dojde řada, jsme si prohlíželi historické výstaviště. Do-
zvěděli jsme se, že se v něm ročně koná přes 50 výstav a společenských 
akcí. Prošli jsme okolo Veletržního paláce se zakrytým vyhořelým křídlem. 
Následovalo Lapidárium, Křižíkova fontána, pyramida, budova s panora-
matem od Marolda, spirála. Součástí areálu jsou i nejrůznější restaurace. 
Přestože zde nebyl velký provoz, máme představu, co by se zde dalo 
podniknout v sezoně. Planetárium nabízí výstavy a zajímavé programy.

Měli jsme vybranou ,,Noční oblohu“. Nejvíce nás zaujala četná souhvězdí!
Plni dojmů jsme se vraceli k autobusům. Nikdo nelitoval, že do Prahy 

jel. Většina žáků počítá s dalším zájezdem v letošním roce.
PaedDr. Marie Janíčková, Mgr. Pavel Blažek, ZŠ Sokolovská

POHODÁŘI
Přes zimní čas budou pohodáři 

každý SUDÝ týden ve čtvrtek, a to 
od 17 hodin. Může se k nám zapojit 
každý, komu je více než padesát let 
a uvědomuje si vzácnost skutečné-
ho kolektivu. Program pohodářů 
záleží na nás přítomných – zpíváme 
s harmonikou známé písně, tančí-
me, bavíme se, improvizujeme... 
Můžete se k nám připojit a být sou-
částí pohodářů, nebo sami můžete 
vymýšlet spolu s námi možnosti, 
jakým směrem se mohou pohodáři 
vyvíjet. Nyní se podílíme i na 
přípravách choreografi e jedno-
duché rytmiky a uvítáme nové 
tváře, které by to s námi myslely 
se stejným nadšením a potěšením 
jako my… Příspěvek za večer činí 
30 Kč. Těšíme se na vás 11. února ve 
čtvrtek v klubu Delfín – z Novosad 
průchodem k Bufetu Zlatý lev – 
DOPRAVA.

HILL DANCE
Změna tréninkových hodin pro 

tanečníky. Dorostenky – úterý 
16.30–18.00, juniorky – středa 
16.30–18.00, přípravka – čtvrtek 
15.30–16.45. Tímto se také loučíme 
s trenérem Tomášem Kopečkem, 
který taneční skupinu Hill Dance 
založil a spoustu velkomeziříč-
ských mladých občanů naučil 

proniknout do světa hudby. Přejeme 
mu do jeho nového života hodně 
osobních úspěchů a ještě jednou 
děkujeme za veškerý čas, který 
nám věnoval. Byli bychom rádi, 
kdyby se v našem městě objevila 
nová dušička, která by chtěla po-
kračovat v tréninku místo Tomáše 
Kopečka. Bližší informace na 
delfi n@obchodyvm.cz.

VOLNÉ 
PROSTORY

Delfín – občanské sdružení je 
všech občanů tohoto města. Jest-
liže budete mít chuť, nápad, zájem 
o tyto prostory, ozvěte se. Domluva 
jistá, protože je to nás VŠECH. 
Nejde nám o peníze, ale o zábavu, 
o to, abychom se mohli bavit, smát 
se, mít se dobře, když se kolem nás 
ve všech směrech všechno „boří“. 
Pojďme společně vzít velkomeziříč-
ský život vážně a nenechme se od-
radit ani počasím ani situací, která 
vládne světem… Žijeme nyní, tady, 
my, vy, ty, on, oni – všichni a na nás 
všech záleží, jestli se budeme doma 
nudit a nadávat, nebo se budeme 
umět zabavit sami…
Krásné zimní večery, dobrou nála-
du a úsměv na tváři vám z celého 
srdce přeje 

Julie Kolářová – předsedkyně 
sdružení Delfín – Velké Meziříčí

Kradl věci z vozidla
Neznámý pachatel během odpoledne 29. 1. 2010 na odstavném parko-

višti v lokalitě Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí překonal zámek u dveří 
osobního automobilu značky Škoda Octavia. Po vniknutí do vozidla pře-
konal zámek uzamykatelné schránky před sedadlem spolujezdce. Odtud 
odcizil celkem tři peněženky s osobními doklady, platebními kartami 
a fi nanční hotovostí. Způsobená škoda je ve výši 4.500 korun.

Odcizil kabelku
Neznámý pachatel v době okolo 12.30 hodin 31. 1. 2010 využil chvilkové 

nepozornosti šestapadesátileté ženy v obchodním domě na ulici Horno-
městská ve Velkém Meziříčí. V prostoru u pokladny jí z nákupního vozíku 
odcizil červenou koženou kabelku. V té měla uloženy dioptrické brýle, 
drobné osobní věci, peněženku s osobními doklady, fi nanční hotovostí 
a platební kartu. Způsobená škoda převyšuje 20.000 korun.

por. Mgr. Jana Martincová, komisařka PIS

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše
Středa 3. 2. Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 7.00 Mše sv. na poděkování za 70 let života o. L. Sz.
10.00 Mše sv. v DPS o. M. P.
18.00 Mše sv. Lavičky o. M. P.
1. čtvrtek v měsíci 4. 2. – Den modliteb za kněžská povolání
 7.00 Mše sv., volný úmysl o. M. P.
17.40 Pobožnost za nová kněžská povolání
18.00 Mše sv. za nová duchovní povolání o. L. Sz.
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
1. pátek v měsíci 5. 2. – Památka sv. Agáty, panny a mučednice
 8.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Roušovu,
 za víru, Boží pomoc a ochranu a za duše v očistci. o. M. P.
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za živou a zemřelou
 rodinu Rousovu a Dvořákovu,
 za Rudolfa Gubova a za duše v očistci o. L. Sz.
Sobota 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 7.00 Mše sv. za Lumíra Dobrovolného, živé
 a zemřelé z rodiny Hajných a za živé a zemřelé 
 z rodiny Dobrovolných o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu,
 Anežku Doležalovou a za duše v očistci o. M. P.
5. neděle v mezidobí 7. 2.
 7.30 Mše sv. na poděkování za dožití 78 a 75 let a 57 let
 společného života; za rodiče Dvořákovy,
 Kolouchovy a za duše v očistci o. M. P.
9.00 Mše sv. za rodiče Kadlíkovy, bratry Jiřího
 a Vladimíra a za Metoděje Tomana o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za Lukáše Maršálka. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za farníky a dobrodince o. M. P.

Farní oznámení
Každý den v 17.00 zveme k modlitbě na úmysl Nového Jeruzaléma. Ve 

středu v 18.00 bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek od 9.00 návštěva 
nemocných. Ve čtvrtek večer se chceme modlit za nová kněžská povolání. 
V 17.40 bude pobožnost a potom mše sv. na tento úmysl. Ve čtvrtek po 
večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 8.30 do sobotního 
rána bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání.
V sobotu v 8.00 setkání všech ministrantů, v Netíně v 16.00 bude první 
sobota po 204. (12.30 jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus). V 19.30 pak pří-
prava na svátost manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele 
a na faře. Děkujeme za pomoc obětem na Haiti – ve sbírce jste věnovali 
143.600 Kč. Zaplať Pán Bůh.                                                             -FaÚ-

Delfín – Velké Meziříčí
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FOTOGALERIE MĚSÍCE LEDNA

PLES MĚSTA. Letošní hojně navštívený Ples města se konal v sobotu 16. ledna v Jupiter clubu 
Velké Meziříčí.                                                                                                                             Foto: Iva Horká

VEŘEJNÉ OKO. Posledním představením podzimní sezony 2009 v Jupiter clubu VM byla 
divadelní hra Veřejné oko. Na snímku Hynek Čermák a Ivana Jirešová.                                  Foto: Iva Horká

SNĚHOVÁ NADÍLKA. Vydatná sněhová nadílka zaměstnala pracovníky technických slu-
žeb. Ti vyrazili do terénu nejen s traktory a traktůrky, ale i s lopatami.                             Foto: Martina Strnadová

DOMÁCÍ ZABIJAČKA. Netradiční a lákavou atrakcí pro lyžaře i další návštěvníky 
skiareálu Fajtova kopce se stala pravá domácí zabijačka.                                           Foto: Martina Strnadová

REKONSTRUKCE STACIONÁŘE A JEHO OTEVŘENÍ.
V nově opraveném stacionáři ve Velkém Meziříčí najdou klienti s postižením novou cvičební místnost (na 
snímku). Vpravo vedoucí zařízení Alena Poulová.                                                                     Foto: Iva Horká

Rekonstrukce stacionáře pamatovala také na samostatné sociální zařízení s toaletou, umývadlem, ale hlavně 
také se sprchou. To klientům citelně chybělo.                                                                            Foto: Iva Horká



Číslo 5 3. února 2010 strana 6

Ordinace

od 1. 2. 2010 na adrese
V. Meziříčí,

Nad Gymnáziem 464/17 – 
v budově hasičské zbrojnice 
v dosavadních prostorách 

Pohotovosti, s. r. o.

Přijmeme asistentku
– zástup za MD s výhledem 
trvalého pracovního poměru.
Podrobný životopis zašlete na 
e-mail: r.studena@gremis.cz 
do 10. 2. 2010. Termín výbě-
rového řízení bude oznámen 

písemně.
Nástup dle dohody –
nejpozději 1. 4. 2010.

Oznámení
o zveřejnění pronájmu 

nebytových prostor
Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu ne-
bytových prostor – Areál zdraví na ulici Sportovní ve Velkém 
Meziříčí:
– nebytové prostory na pozemku p. č. 3911/16 o výměře 194 m2 

– zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku p. č. 3911/17 o vý-
měře 228 m2 – zastavěná plocha a nádvoří zapsaných na listu 
vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí pro obec Velké 
Meziříčí a katastrální území Velké Meziříčí,

– nebytový prostor je situován: 1. PP o rozloze 153,83 m2, 1. NP 
o rozloze 376,27 m2, 2. NP o rozloze 292,60 m2 – z toho byt 
o výměře 69,10 m2, terasa o rozloze 91,40 m2.

Zájemci o zveřejněné nebytové prostory v Areálu zdraví, Sportovní 
ul. ve Velkém Meziříčí se písemně přihlásí na Městské správě bytů, 
Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, ředitel JUDr. Karel Lancman, 
který poskytne na požádání podrobnější informace k podmínkám 
pronájmu v termínu do 18. 2. 2010.

Oznámení
Prodejna polykarbonátu od 
18. 1. 2010 přestěhována z Malé 
st ránky 345  na ul .  J ihlav-
ská 2134, 200 m za VM po pravé 
straně, směr Jihlava. Bílo-modrá 
budova. Tel.: 739 435 941. Prodej 

a montáž vertikálních žaluzií.

Nebojte se zavolat,
solidní jednání.

Požadavky: – obchodní nadání s orientací na výsledek
 – organizační schopnosti 
 – praxe v oboru vítána
 – zodpovědnost, pečlivost
 – samostatnost, komunikativnost, časová fl exibilita
Nabízíme: – práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě
 – odpovídající platové a provizní ohodnocení
 – možnost seberealizace a profesního růstu
 – NÁSTUP DLE DOHODY.

Kontakt: Výhradně strukturovaný životopis zasílejte na
 e-mail: prace@bohemiaokno.cz

Zubní pohotovost
6. 2. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342
7. 2. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 092
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. Ordinační hodiny: so, ne a svátky od 9 do 
12 hodin. Nepřetržitá stomatologická pohotovost Karáskovo náměstí 11, 
Brno, tel.: 548 424 242 (ve všední dny v době od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě).                                     Zdroj: http://www.nnm.cz

Romantické historické pokoje sleva 30 % – ceny od 1.450 Kč
Pokoje s vířivou nebo masážní sprchou
1 hodina soukromí v bazénu a sauně
Snídaně pro 2 osoby
Do každého pokoje láhev ZDARMA Bohemia Rosé DemiSec

Rezervace v hotelové recepci, Hotel Jelínkova vila,
e-mail: hotel@jelinkovavila.cz, tel.: 566 502 205
Nabídka platí na jednu noc ve dnech 12. až 14. 2. 2010.

Akce 30 % sleva

a sekt zdarmaValentýnská noc
v Hotelu Jelínkova vila

BEZ POPLATKU!
Nyní je u nás zpracování úvěru ZDARMA!
obch. zástupce: Ing. Jiří Svoboda
tel.: 608 824 424,
Sokolovská 23, VM
pr. doba:
Po 13–15, St 10–13, ČT 14–17

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.

Tel.: 732 302 618

Prodej RD Křižanov

Samostatně stojící podsklepený RD 
5+1 s garáží, zahradou a zahradním 
domkem. Dům je velmi dobrém stavu.
Tel.: 777 824 822, www.rkfi nreal.cz

Tel : 732 302 618

JUDr. Edita Pařízková,
advokát a insolvenční správce

tel.: 604 871 900
e-mail: advokat@tilia-merin.cz
Kontakt: Náměstí 16, Měřín

Zajišťuje:
● upomínky dlužníkům 
● vyhotovení insolvenčních 

návrhů 
● podání přihlášek pohledávek 

do konkurzního řízení 
● sledování prohlášení konkurzu 

na vaše dlužníky 

Řeší:
● konkurzy 
● osobní bankroty (oddlužení)



Koupím
■ Koupím les, platba hotově. Tel. 
739 641 944.
■ Dílenský ponk, i použitý, stojan 
na vrtačku Narex, i použitý. Tel.: 
604 473 997.
■ Elektromotor, 900 ot /min, 
380 V, 1,1 kW nebo jiný. Tel.: 
604 473 997.
■ Koupím a dobře zaplatím věci 
po německé armádě. Košile – če-
pice – blůzy – šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno – helmy 
a korkové, nože vysouvací – bajone-
ty – dýky – pilotní boty a kombinézy 
– kukly – dále staré zbraně i vraky 
a díly – jakékoliv šavle – pušky – 
dýky – vyznamenání a staré mince. 
Děkuji za zavolání kdykoliv, platba 
hotově, Vladimír Kubát, Druž-
stevní 41, VM. Tel.: 723 531 154.
■ Vřeteno pohonu do mixéru 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.
■ Elektrickou pečící troubu. Tel.: 
776 309 174.
Nemovitosti

■ Prodám RD se zahradou 
ve Velkém Meziříčí na ulici Vr-
chovecká. Cena 1.150.000 Kč 
(dohoda možná). RK nevolat.
Tel.: 777 628 982.

■ Prodám RD 3+1 v Kozlově ve 
VM, 1 276 m2, cena 1,2 mil. Kč. 
Tel.: 777 587 965.

■ Prodám garáž ve Velkém Mezi-
říčí, na Fajtově kopci. Cena doho-
dou. Tel.: 608 223 951 po 14. hodině.

■ Prodám RD 2× 3+1, 10 km od 
VM. Přízemí domu 3 místnosti 
+ kuchyň, terasa, koupelna, WC. 
2. NP byt 3+1 s koupelnou, WC, te-
rasou. Při rychlém jednání dohoda 
o ceně možná. Tel.: 607 917 718.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena 
599.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím rodinný domek k re-
konstrukci ve Velkém Meziříčí. 
Možná výměna za byt 3+1 ve 
Velkém Meziříčí se vzájemným 
doplatkem. Tel.: 774 619 699.
■ Koupím garáž v Čechových sa-
dech. Nabídněte. Tel.: 603 977 130.
■ Koupíme rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Spěchá. Tel.: 606 662 872.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ul. Poš-
tovní ve VM. Tel.: 604 315 659.
■ Prodám garáž na ul. Gen. Jaro-
še. Tel. v redakci.
■ Koupím menší RD ve V. Me-
ziříčí na pozemku do cca 600 m2, 
v klidové oblasti. Upřednostní-
me co nejvíce soukromí. Tel.: 
733 785 713.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velké 
Bíteš v 1. NP zrekonstruovaného 
bytového domu v ulici U Stadionu. 
Tel.: 774 836 208.
■ Hledám pronájem nejlépe zaří-
zeného bytu nebo části RD v Měříně 
nebo V. Meziříčí. Tel.: 777 617 675.
■ Hledám k pronájmu garáž 
na ulici Gen. Jaroše nebo ulici 
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.

Rychle a dobře
vám prodáme za hotové váš
DŮM, CHALUPU či BYT.
Volejte 777 587 965. Pokud 
neprodáme – nic neplatíte!!!

vás srdečně zve
ve dnech 4.–6. 2. a 18.–20. 2. 2010 na

Velký výběr zvěřiny:
srnec, jelen, děna, bažant, divoká kachna, černá zvěř

Prodám
■ ALFA Romeo 146, r. v. 1996, 
najeto 134 tis. km, 1 596 ccm – 
benzín, bez koroze, el. okna, el. 
zrcátka, el. šíbr, abs, posilovač, 
centrál, 2× airbag, za 29.900 Kč. 
Tel.: 739 022 072.
■ Prase, váha 120 kg, možnost 
v půlkách. Tel.: 606 806 962.
■ Různé el. motory na míchačku, 
štěpkovač, okružní pilu a pod. Dále 
ND na karoserii, poloosu, nápravu 
na Peugeot 205 a os. auto Nisan. 
Cena dohodou. Tel.: 739 902 188.
■ Prase, doma krmené, 100 – 
150 kg. Tel.: 566 520 629.
■ Motorovou pilu MS 390 Stihl, 
výkon 3,6 kW, dětské lyžařské 
přilby Uvex, starší dámské horské 
kolo. Tel.: 736 240 216.
■ Šuplíkový mrazák Ardo 185 l, 
málo používaný, cena dohodou. 
Tel.: 774 948 441.
■ Palivové dřevo 500 Kč/prm. 
Tel.: 737 748 776.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Fiat Brava 1.2 80 SC LPG, 
r. v. 2002, 106 000 km, sekvenční 
LPG od 9/2008, zelená metalíza, 
koupeno v ČR, první majitel, nové 
náplně, nové př. kotouče, výfuk 
1/2 roku, cena 85.000 Kč. Tel.: 
776 155 981.
■ Automatickou pračku Indesit 
na 4,5 kg prádla, přední plnění, 
odložený start, displej. Koupena 
v květnu 2009. Cena 7.500 Kč. Tel.: 
777 695 853.
■ Mobil Samsung X660 (T-Mobi-
le), plně funkční. Cena 700 Kč. Tel.: 
737 870 564.
■ Náhr. díly na Peugeot 25, 2 ks 
převodovek, cena za kus 2.000 Kč, 
zadní páté dveře (zachovalé) cena 
500 Kč a další náhradní díly kromě 
motoru. Dohoda cen možná. Tel.: 
774 346 275.

■ Konzumní salátové bram-
bory odrůda Lolita, 1 kg/4 Kč. 
Tel. p. Jurková, 733 193 270.

■ Kombi chladničku Gorenje, 
provedení nerez, 1 kompresor, tří-
da A, stáří 2,5 roku, velmi zachova-
lá. Cena 5.000 Kč. Tel.: 605 154 135.
■ Aut. pračku Samsung, ne-
používanou, ještě 1 rok záruka, 
šířka 40  cm, velký display, mnoho 
funkcí, časování, jako nová. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 605 154 135.
■ Obývací stěnu, š. 3,75 m, barva 
hnědá – mořený dub. Cena doho-
dou. Fotografii pošlu e-mailem. 
Tel.: 737 763 404.
■ Prase na zabití, krmené bez 
směsi, hmotnost asi 200 kg. Volat 
po 18. hodině. Tel.: 723 566 828.
■ Pultový mrazák, objem 255 l, 
zesílená izolace, spotřeba 0,67 kWh. 
Lednici s mrazáčkem, Objem led-
nice 195 l, objem mrazáčku 20 l, 
spotřeba 0,57 kWh. Pletací stroj 
Dopleta 180. Tel.: 776 202 779.
■ Prase, váha 180 – 200 kg. Cena za 
1 kg živé váhy 33 Kč. Tel.: 739 619 677.
■ Dřevo – bříza, vhodné do krbu, 
700 Kč/prm. Tel.:737 748 776.

Čechova ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
604 183 971.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 pokojích, zařízená 
kuchyně, koupelna, WC společné. 
Tel.: 723 531 154, volat kdykoli.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 602 661 053.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
737 840 914.
■ Pronajmu byt 2+1 Velká Bíteš, 
zařízený, ihned. 2.000 Kč + inkaso. 
Tel.: 739 349 830.
■ Pronajmu pokoj v RD, 2 km 
od Velké Bíteše. Zařízený, 1 osoba. 
Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu byt 3+1 v domě 
s okrasnou zahradou na Družstevní 
ulici č. 1347 ve Velkém Meziříčí, 
možnost i s garáží. V domě je 
možné využít prostory pro relaxaci 
(např. saunu). Dům je v klidném 
prostředí cca 5 min. od centra, 
v blízkosti je také školka, obchod, 
restaurace. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
■ Dlouhodobě pronajmu řado-
vou garáž na Družstevní ulici. 
Elektřina 220 V. Volná ihned. Cena 
dohodou. Tel.: 777 865 385.

■ Pronajmu byt 1+1 o ploše 
38 m2 na ulici Bezručova 1552. 
Volný od dubna 2010. Tel.: 
728 206 972.

■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Nabídněte prosím podnájem ve 
VM, 1+kk (1+1) do 6.000 Kč. Tel.: 
733 785 713.
■ Pronajmu byt 3+kk v klidné čás-
ti centra města VM. Nově zrekon-
struovaný a zařízený, garáž, sklep 
2×, prádelna, zahrádka s poseze-
ním. Kontakt: pstupka@seznam.cz, 
tel.: 608 889 888.

Různé
■ Hledám práci řidiče, skupiny A, 
B, C, BE, CE. Tel.: 776 204 485.
■ Hledám někoho, kdo jezdí denně 
do zaměstnání do Třebíče. Ozvěte 
se prosím na tel.: 605 424 687.

■ Nabízím úklid sněhu ze 
zátěžových střech včetně ná-
mrazy. Tel.: 722 604 686.

■ Naučím němčinu. Tel.: 
737 439 784.

■ Hledá se

1. 1. 2010 se ztratil bernský 
salašnický pes Bernie, velký, 
dlouhosrstý, černý s bílou nápr-
senkou a hnědým dobarvením. 
Jakékoli informace o něm pro-
sím volejte na tel.: 603 220 133.

■ Vysvědčení nedopadlo 
dobře? Doučím vaše dítě 
z Mat, Fyz a základů AJ, NJ 
a RJ (úroveň 2. a 1 st. ZŠ). 
Připravím rovněž k přijímacím 
zkouškám z matematiky na SŠ. 
Tel.: 774 621 703.

■ Vdova dobré povahy hledá dědu 
do 74 let, pouze vážné nabídky. 
Osobně volejte. Tel.: 731 965 152.

Ozdravné pobyty u moře 2010
Letos pro vás opět zajistila Územní organizace Svazu diabetiků ve Velkém 
Meziříčí ozdravné pobyty u moře Itálie a Chorvatsko.

Letošní nabídka:
Itálie, Palmová riviéra – Martinsicuro apartmány Tutomare

Termín: od 18. do 27. 6. 2010. Stravování vlastní, možnost rozšířené 
polopenze. Pláž je písčitá, široká s pozvolným vstupem do moře, přímo 
před ubytováním, oddělena jen pobřežní komunikací. Plážový servis zde 
není. Přihlášku odevzdejte do konce března.

Bibione
Termín od 3. do 12. 9. 2010. Je to jedno z nejznámějších letovisek v Itálii, 
široké a dlouhé písčité pláže pozvolně klesající do moře, vhodné pro děti 
a neplavce. Přihlášku odevzdejte do konce května.

Chorvatsko – Baška Voda
V termínu od 10. do 19. 9. 2010. Přírodní oblázková pláž. Stravování 
vlastní, možnost polopenze. Přihláška do konce května.
Odjezd z Velkého Meziříčí, cestování přes noc. Přihlášky: Josef Savara, 
Nad Sv. Josefem 238, tel.: 566 523 605 nebo 606 375 555, osobně nebo 
volat ráno – večer. Možnost vyzvednout si přihlášku v informačním 
centru v budově městského úřadu, přízemí. V ceně je doprava, ubyto-
vání a cestovní zdravotní pojištění.                                       Josef Savara 

OBEC RUDA
se sídlem 32, IČ 008 42 567, PSČ: 594 01, Velké Meziříčí v souladu 
s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ZVEŘEJŇUJE 
ZÁMĚR
na prodej nemovitostí v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, a to:
● pozemku p. č. 833/3 o výměře 930 m2 – trvalý travní porost, 
● pozemku p. č. 873/1 o výměře 996 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/23 o výměře 996 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/24 o výměře 639 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/25 o výměře 1029 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/26 o výměře 871 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/27 o výměře 903 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/28 o výměře 744 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/29 o výměře 839 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/30 o výměře 841 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/9 o výměře 846 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 873/12 o výměře 850 m2 – orná půda,
● pozemku p. č. 874 o výměře 860 m2 – trvalý travní porost,
● pozemku p. č. 875 o výměře 850 m2 – trvalý travní porost,
Shora uvedené pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, na 
hranici každého pozemku bude vybudována přípojka vodovodu, STL 
plynovodu, el. vedení a dešťové kanalizace. Cena za 1 m2 je ve výši 
490 Kč. Žádost o koupi pozemku nutno zaslat doporučeným dopisem na 
sídlo OÚ v Rudě nebo doručit osobně do tohoto sídla v úředních hodinách, 
a to každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Pro pořadí žádosti je rozhodující den 
a hodina doručení. Další informace ohledně shora uvedených pozemků 
je možné získat na telefonním čísle: 776 873 654 (volat pouze pondělí až 
pátek od 8 do 18 hodin). Námitky týkající se uvedeného záměru mohou 
občané uplatnit do 15 dnů od data zveřejnění záměru na OÚ v Rudě. 

V neděli 7. 2. 2010 od 13 hodin v KD Netín.
Těšíme se na vás.

ZŠ Netín ve spolupráci s rodiči žáků
pořádá

Směna pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny části pozemku PK parc. 

č. 6364 o výměře 2 652 m2, části pozemku PK parc. č. 6356 o výměře 2 
971 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Čechovy sady II. Záměr se zveřej-
ňuje za účelem majetkového vypořádání pozemků pod stavbou místních 
komunikací.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr směny části pozemku parc. 
č. 3800/37 o výměře asi 500 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště. 
Směna pozemku se zveřejňuje za účelem majetkového vypořádání. Další 
informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení majetkoprávní.

Prodej pozemků
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. 

č. 4347/1 o výměře asi 1 000 m2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Rakůvky. 
Prodej pozemku se zveřejňuje za účelem zřízení zahrady. Město Velké 
Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 5999/1 o výměře 
7 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Pionýrská. Prodej pozemku je zveřejněn 
za účelem majetkového vypořádání současného stavu.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 5552/3 
o výměře 136 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice K Novému nádraží, za účelem 
majetkového vypořádání.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. 
č. 5917/14 o výměře 1 493 m2, pozemku parc. č. 6300 o výměře 73 m2, 
k. ú. Velké Meziříčí, průmyslová zóna Oslavická. Zveřejnění prodeje je 
za účelem komerčního využití.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 1568/2 o výměře 54 m2, k. ú. Velké Meziříčí, ulice Čechova. Zveřejnění 
je za účelem příkupu ke stavbě bytového domu.

Další informace budou podány na MÚ Velké Meziříčí, oddělení ma-
jetkoprávní.

Zveřejnění dne: 1. 2. 2010         Ing. František Bradáč, starosta města
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Adventní světýlka Listopad – Adventní svě-
týlka na náměstí zažehnul Brouček z loutkového divadla Jupi-
ter clubu.                                                 Foto: Iva Horká

Zahrozila povodeň Březen – Řeka Balinka se vylila 
z břehů.                                                             Foto: Martina Strnadová

90 let Velkomeziříčska Březen – Vedení 
města Velké Meziříčí František Bradáč a Josef Komínek se chystají 
‚skoncovat‘ s novinářskou kachnou. Asistuje jim šéfredaktorka týdeníku 
Iva Horká, vpravo přihlíží členové Rady města.   Foto: Jitka Bradáčová

Filozofický festival Červen –Ředitel festi-
valu Milan Dufek (vlevo) s f ilozofem Peterem Nicklem z Hanno-
veru, který přednášel na zámku.                           Foto: Iva Horká

Návštěva astronauta Srpen – Do Velké 
Bíteše zavítal v rámci festivalu Modré dny americký astronaut An-
drew Jay  Feustel s rodinou. Navštívil Dětskou psychiatrickou lé-
čebnu. Na snímku s MUDr. Andělou Nerudovou.      Foto: Iva Horká

4 klíče k velkomeziříčské bráně
Září – Soutěž v duchu císařských manévrů zpestřila přehlídka dobo-
vých šatů.                                                    Foto: Martina Strnadová

110 let gymnázia Červen – Na oslavě se sešli jak 
bývalí, tak současní studenti a profesoři a další pozvaní hosté.       

Foto: Iva Horká

Císařské manévry Září – Velké Meziříčí si připo-
mnělo sté výročí od věhlasných císařských manévrů. Oslavy proběhly 
v historickém duchu, na snímku starosta města František Bradáč a radní 
Ivana Bíbrová v dobových kostýmech.

Foto: Iva Horká

Sportovec města 2008 Duben – Také vloni 
převzali ocenění nejlepší sportovci města Velké Meziříčí. 

Foto: Martina Strnadová

Přívalové deště Červenec – Další velká voda nadělala 
škody na Velkomeziříčsku o letních prázdninách
.                                             Foto: Martina Strnadová



JOHN GODBER – překlad Marie Procházková
„To byla ale noc! je jednou z nejlepších Godberových her,
na repertoáru Hull Track Theatre.“ Yorkshire Post
Jedna z posledních komedií autora Vyhazovačů, Barmanek 
(hraje divadlo Radka Brzobohatého) a mnohých dalších. 
Je to noc s Northern Soulem a s ďábelskými malíři pokojů, 
na niž nelze zapomenout! Richard Jackson je středního věku, patří ke 
střední třídě a je zdánlivě spokojen se svým životním osudem… Ale 
všechno se změní, když se v Richardově domě objeví malíři pokojů. Dva 
malíři pokojů jsou malá rodinná fi rma Dannyho a Lea Hardyových, dvou 
skalních, živočišných fl ámů, oddaných Northern Soulu. A tak jedné noci, 
kdy Richardova rodina je pryč, se jeho plány na klidnou noc v čínském 
bistru s lahví vína rychle vypaří po náhodném setkání s Dannym, Leem 
a jejich manželkami.
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na I. pololetí r. 2010
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
 9. 2. přednáška  Alpy a Italské Dolomity Mgr. Tomáš Holzner
16. 2. přednáška Jasenice Libor Smejkal
23.2. přednáška Přezimující ptactvo Mgr. Oldřich Hnízdil
 2. 3. přednáška Aktuální otázky zemědělské problematiky v EU Ing. Jan Veleba
16. 3. přednáška Borské minerály prof. Staněk
23. 3. přednáška Hledáme své předky Vladimír Makovský
30. 3. přednáška Kanada Libor Smejkal
 6. 4.  přednáška Historie sportu ve Velkém Meziříčí Petr Zezula
13. 4. přednáška Hamburk – největší říční přístav světa Jan Prchal
20. 4.  přednáška  Z historie obce PUCOV Josef Pěnčík
 4. 5. přednáška Odboj ve vzpomínkách hajného Josefa Pavlase Makovský, Křeček
18. 5.  přednáška Cestovatelské zážitky prof. Josef Fiala

 8. 6. přednáška
 50. výročí Technických služeb

  města Velké Meziříčí Věruš Pavliš

15. 6.  přednáška Gustav Pfl egl Moravský JUDr. Jaromír Karmazín
22. 6. přednáška Spisovatelé Vysočiny Ing. Hynek Jurman
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Středa 10. února v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Rezervace permanentek od 11. listopadu 2009
Rezervace na tel. čísle, 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC. Změna programu vyhrazena!

Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky po-
znamenal život jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská,
Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za které jsou lidi ochotni zaplatit u kasy… Vím, co 
je to divadlo. Fabrika na vzrušení – takto vidí milované divadlo protřelý 
inspicient Oskar.
Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina,
David Matásek, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Příběh dvou komparsistů komentující situace a nové vztahy mezi členy 
fi lmového štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany se odehrává 
v malém irském městečku, kde je klid narušen hollywoodskou fi lmovou 
produkcí, která se rozhodla využít jak místních lokací, tak místních oby-
vatel k natočení amerického velkofi lmu. Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy?
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
Jednotlivé vstupné: 260 Kč
Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 6. a 20. února 2010 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 35 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 566 782 004, 566 782 005
nebo na program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou vstupenky dány do volného prodeje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB ÚNOR 

Vzpomínky

AKCE V JUPITER CLUBU
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
pořádá

Pátek 26. února 2010 od 20 hodin, 
velký sál Jupiter clubu.
K tanci a poslechu hraje skupina JUPITER
(známá z pořadů „Co čas neodvál“).
Rezervace vstupenek na progr. oddělení JC
nebo tel. 566 782 004, 566 782 005.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
vás zvou na

Vystoupení kouzelníka Harryho – přebarvování šátků a peří, kouzla 
s kartami a dalšími předměty, mizení kostela, „hořící hlava“ a mnoho 

dalších kouzel.
Soutěže a hry pro všechny děti, diskotéka.

Občerstvení zajištěno. Prodej popcornu, balónků.

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2009 – 2010 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 3. března 2010 od 19 hodin 

Neděle 28. února 2010,
velký sál Jupiter clubu, začátek v 15 hodin.

Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 45 Kč.

Dne 7. února by se dožil 60 let man-
žel, tatínek a dědeček, pan 
Josef Kaštan 
z Jívoví. 

Za všechny manželka, syn Josef 
a dcera Jaroslava s rodinou.

Výzva k odběru permanentek!
Programové oddělení Jupiter clubu vyzývá k odběru permanentek. První 
divadlo jarní sezony již 10. února 2010.                                          -prog-

Pátek 5. v 19.30 hodin
LOVE AND DANCE
Touha tančit… Touha milovat
Film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první krůčky 
hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událostí. Hlavní hrdinka 
snímku, začínající novinářka Hania, nesměle přešlapuje na prahu kariéry. 
Právě dostala úkol, jenž se má stát jejím vstupním testem. Jenže svět, do 
kterého vyzbrojená diktafonem právě vyrazila, obrátí její dosud poklidný 
a pečlivě naplánovaný život vzhůru nohama. Objeví v něm vášeň, rytmus 
a hudbu a nechá se jimi zcela pohltit. Seznámí se s Wojtkem, milovníkem 
street dance, který sní o kariéře na Broadwayi, a začne pod jeho vlivem 
přemýšlet, zda je se svým současným, poněkud přízemním snoubencem 
skutečně šťastná. Na tanečním parketu také Hania zjistí totožnost muže, 
který se dobrovolně zřekl práva být jejím otcem. Charismatický tanečník 
Jan Kettler nepřijíždí do Polska jen proto, aby připravil polské závodníky 
na European Dance Show. Má mnohem důležitější cíl: vyrovnat se s vlast-
ní minulostí. Podaří se mu napravit staré chyby a vyvarovat se nových? 
Režie B. Parramore. Romantický, taneční fi lm Polska, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 65, 67 Kč 123 minut
Středa 10. v 19.30 hodin
SAMEC
Nikki si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. 
S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu, na kterou se 
podívá. Nikkiho nejnovější kořistí je sebevědomá právnička Samantha, 
která mu poskytuje víc, než ty předchozí. Ona musí pracovně odjet z města 
a dá mu k dispozici své apartmá s výhledem na celé Los Angeles. Nikki 
se ale nudí a v baru se seznámí s nádhernou servírkou svého věku Heather 
a pozve ji do Samanthina bytu, který samozřejmě vydává za svůj. Vše jde 
podle plánu až do chvíle, kdy je přistihne Samantha. Režie D. Mackenzie. 
V hlavní roli Ashton Kutcher, Anne Hecheová. Komedie USA, původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 97 minut
Pátek 12. v 17 – 21 hodin
17.00 hodin – Před fi lmem výstava vinylů + DJ live set YaKnow? 
CHECK na gramofonech.
Za dobrého počasí Graffi ti live show MAFAKAZZ crew
(Optik.Tex.Cio.Carrot)  vstupné 50 Kč
19.30 hodin – BEASTIE BOYS, 50 KAMER A 40 TISÍC OČÍ
Slovy režiséra Nathaniala Hörnblowéra „fi lm natočila banda nezkušených 
kameramanů. Ale právě to mu dodává na upřímnosti. Lidé, kteří stáli za 
kamerou, točili, co cítili.“
9. října 2004 před vyprodaným koncertem v newyorské Madison Square 
Garden rozdali Beastie Boys mezi své obecenstvo 50 kamer. Z 50 různých 
perspektiv tak vznikl energií nabitý dokument, který diváka vrhá do víru 
živého vystoupení legendární kapely. „Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc 
očí“ je výsledný unikátní dokument, který dynamicky zachycuje širokou 
paletu zážitků z živého koncertu. Z pódia se na diváky sype show Mike 
D (Michael Diamond), Ad Rock (Adam Horovitz), MCA (Adam Yauch), 
Mix Master Mike a také několik speciálních hostů.
Hudební dokument USA 2006, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 49 Kč 90 minut
Sobota 13. v 19.30 hodin
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
…aneb Moje velké řecké léto
Americká profesorka historie, která nemá štěstí ani v lásce ani v práci, 
se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé 
kouzlo života neboli „kefi ”, jak tomu Řekové říkají. Během prodloužené 
návštěvy země začne Georgia pracovat jako turistická průvodkyně dou-
fajíc, že konečně najde dychtivé posluchače. Romantická komedie USA, 
Španělska. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 65, 67 Kč 95 minut

Zveme vás na

6. 2. 2010 od 20 hodin, Spin bar
Rezervace do 5. 2. v Baru, Areál zdraví nad Hotelovou školou

Kluby zdraví jsou 
pravidelná a dlouhodobá setkávání 
lidí zaměřená na:
1. předávání informací z oblasti 

zdravého životního stylu
2. motivaci ke změně návyků život-

ního stylu jako příčinných faktorů mnohých civilizačních nemocí
3. současné osvojování si zdravých návyků.
Je kladen důraz na pojetí lidského zdraví v  komplexnosti (oblast tě-
lesná, duševní, sociální) a vyváženosti (harmonický podíl jednotlivých 
oblastí).
Srdečně vás zveme na 1. klub zdraví – povídání o změnách v životě
8. února 2010 v 17 hodin na SEV Ostrůvek
Kdo by se chtěl zapojit do spolupráce, může zavolat nebo napsat na 
737 716 527, kosourova.z@seznam.cz

– v sobotu 12. 2. od 11 hodin průvod masek po vsi, ve 20 hodin 
taneční zábava se skupinou Oldies but Goldies, v neděli 14. 2. 

od 14 hodin dětský karneval.
-vm-
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Sobota 6. 2. HASIČSKÝ PLES MARATON
Sobota 20. 2. STUDENTSKÝ PLES NA ŠIKMÉ PLOŠE,
  KOZÉNKA BAND
Pátek 5. 3. PLES CHARITATIVNÍ F-BOX,
  host večera Jakub Smolík
Poznámka: Zpracováno k 11. 12. 2009. Přehled bude průběžně doplňován. 
Změna vyhrazena!

KD Uhřínov, sobota 13. 2. 2010

se skupinou TOTO BAND.
Bohatá tombola, valentýnské překvapení.

TJ Efekt Křižanov srdečně zve na

který se uskuteční v pátek 5. 2. 2010
v Katolickém domě v Křižanově.

K tanci hraje skupina M.E.Š.

Obec Ruda u Velkého Meziříčí, začíná se od kulturního domu v sobotu 
6. února 2010 od 13 hodin.

Hudba pan Rozmarýn a další dobrovolní hudebníci.

Horácký hokejový klub pořádá vícegenerační zábavu.
Hrát budou:

Oslavice
Sobota 6. února 2010 od 19.30 hodin

V sobotu 20. února 2010 od 20 hodin
v sále hasičské zbrojnice Velké Meziříčí,
hraje TOTO BAND,
vstupné 100 Kč včetně místenky, bohatá tombola.
Předprodej – Elektro Raus,
Radnická ulice Velké Meziříčí
www//hazenavm.cz

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 9. 2. 2010
v předsálí velkého sálu

Jupiter club, s. r. o., uvede 

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky
vás zve na

od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné: 35 Kč.          -prog-

v pátek 19. března 2010 v 19.30 hodin
na velkém sále JC.

Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej od 27. ledna
na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001
nebo na programovém oddělení JC.
Vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději do 7. března,
jinak budou dány  do volného prodeje.

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

se skupinou DRING
27. února 2010 od 20 hodin do KD Uhřínov.

Bohatá tombola. Rezervace místenek: 566 520 456, 777 819 707.
Občerstvení zajištěno.

Kulturní dům Ruda u Velkého Meziříčí
v pátek 12. února 2010 od 19.30 hodin.

Hudba Duo Kratochvíl
zahraje k tanci, zpěvu i poslechu.
Točené pivo, víno, studené, teplé i nealkoholické nápoje. A také vám 
nabídneme něco dobrého k snědku.
Za malý peníz vám prodáme lístky do tomboly, ve které můžete vyhrát 
i velké ceny!

SDH Ruda pořádá

Sobota 13. února 2010
Sraz masek v 9 hodin v kulturním domě, průvod masek 

obcemi Kúsky, Dolní Radslavice, Lhotky.
Taneční zábava ve 20 hodin v KD, bohatá tombola.

Pionýrská skupina Kamarád
nabízí dětem od 2. tříd základních škol
se zájmem o turistiku, táboření, sporty

a výpravami za dobrodružstvím

volná místa
v naší nové družince

ve Velkém Meziříčí.
Schůzky družinky se konají každé úterý

od 15 do 16.30 hodin
v budově Střediska Ostrůvek,

Ostrůvek 288/2, Velké Meziříčí.
Informace o naší činnosti, fotografie

a vše o nás naleznete na adrese:
www.lovetin.tym.cz

13. 3. Čáslavice 
20. 3. Studenec
26. 3. Markvartice

Jupiter club, s. r. o.,
opět pořádá ve spolupráci s Hankou Cejpkovou, absolventkou střední 

uměleckoprůmyslové školy, oboru keramika

Seznámení se s různými technikami modelování a výrobou dekora-
tivní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu. 

První informativní schůzka 11. 2. 2010 v 16 hodin v JC u prodeje 
vstupenek kina. Od čtvrtka 18. 2. do začátku června 2010 (vždy ve 
čtvrtek). Bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu, 

tel. 566 782 005, 566 782 004, 566 782 006.
Sbor dobrovolných hasičů Martinice

zve všechny na tradiční

se skupinou Žízeň.
Sobota 6. 2. 2010, začátek ve 13 hodin.

Zabíjačkové speciality po celé odpoledne.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 23. března 2010
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu vystoupení travesty skupiny

Rezervace a prodej vstupenek od 3. února 2010 na program.
oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 566 782 005.   -prog-

s názvem
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BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ
KUŽELKY

Čas je neúprosným soudcem a všem 
odměřuje stejně. Nejinak to platí 
i v životě pana Zdeňka Smejka-
la, zvaného „Taťa“, který se 30. 
ledna dožil významného život-
ního jubilea. Již pátého výročí 
svých padesátých narozenin, tedy 
pětapadesátky.
Již od útlého mládí byl všestranným 
sportovcem – atlet, gymnasta, 
házenkář, hokejista i fotbalista. 
A s kopanou, u které zůstal natr-
valo, to dotáhl nejdál, přestože ji 
začal hrát závodně až v roce 1972 
za tým dorostu Velkého Meziříčí 
– pod vedením trenéra Stráníka. 
Svůj první zápas za A tým mužů 
Velmezu odehrál v roce 1973 a byl 
mu věrný až do roku 1989, kdy 
s aktivní kopanou skončil. Nadále 
jí zůstal věrný. Nejprve jako člen 
výboru oddílu kopané (1992–1996) 
a později jako trenér přípravky. 
V roce 1983 byl oceněn klubem 
Fair – play za záchranu života při 
fotbalovém utkání. V roce 1986 
pro zranění v 75. minutě nedohrál 
vítězné fi nálové utkání v krajském 
poháru ČMSF. A ještě jedna zají-
mavost, která neodmyslitelně patří 

k jeho životu. Patřil vždy k hráčům, 
kteří dělali vše pro vítězství A týmu 
Velmezu, ale pouze svým skvělým 
sportovním výkonem a vystupová-
ním. A proto není ani neuvěřitelné, 
že ve své fotbalové kariéře obdržel 
jen jednu žlutou kartu. 
Zdeňku, ať ti tvůj životní elán vydrží 
ještě spoustu let! Hodně radosti ze 
hry svých synů, které jsi ke kopané 
přivedl, i z vnoučat, ti přejí spolu-
hráči, kamarádi a výbor FC Velké 
Meziříčí.

Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Béčko podalo v Jihlavě svůj nejlepší 
venkovní výkon, avšak smolně pro-
hrálo o pouhé dvě kuželky.
SCI Jihlava – Spartak VM B
1726:1724 * 4:2
Birnbaum R. 446:404 Kamenský D.
Dočekal V. 407:418 Kováč Z.
Zeman J. 409:453 Víteček M.
Birnbaum S. 464:449 Starý J.
Céčko překvapivě vyhrálo v Třebíči.

OP mladších dorostenek
BK VM – ŠKB Tišnov 50:22 
(20:8)
Body: Rapušáková Jája 16, Syslová 
Peťa 10, Kryštofová Verča 9, Fňuka-
lová Zuzka 5, Buková Šárka 4, Ub-
rová Kája 4, Zezulová Dáda 2.
BK VM – ŠKB Tišnov 69:34 
(34:19)
Body: Syslová Peťa 21, Rapušáková 
Jája 20, Kryštofová Verča 14, Bu-
ková Šárka 6, Fňukalová Zuzka 4, 
Zezulová Dáda 2, Ubrová Kája 2.
V dalších dvou domácích zápasech 
přeboru Jižní Moravy, Vysočiny 
a Zlínska se představily naše mladší 
dorostenky proti družstvu Tišnova. 
Od začátku prokazovaly na hřišti 
jasnou herní převahu. Vývoj obou 
zápasů byl od začátku jednoznač-
ně na naší straně a bylo vždy jen 
otázkou, kolik naše hráčky vyhrají. 
Jediným mínusem bylo pouze sedm 
zdravých hráček, které k zápasu 

nastoupily. Na druhou stranu už 
jsou naše hráčky natolik zkušené, 
že se nevyfaulovaly a protože jsou 
dostatečně fyzicky zdatné, nemě-
ly problém odehrát oba zápasy 
i při malé rotaci hráček.
Zápas dorostenecké ligy v Příboru 
byl skrze špatné počasí odložen 
a bude určen náhradní termín.
Příští zápasy dorostenecké ligy:
ŠBK Sadská – BK Velké Meziříčí, 
sobota 6. 2. v 15.30, Sadská
BK Velké Meziříčí – OSK Olo-
mouc, sobota 20. 2. v 16.00, Velké 
Meziříčí
BK Velké Meziříčí – Studánka 
Pardubice, neděle 21. 2. v 10.00, 
Velké Meziříčí

OP mladších dorostenek
BK Velké Meziříčí – DDM Slav-
kov, sobota 20. 2. v 9.00 a 11.00, 
Velké Meziříčí
Všechny domácí zápasy se hrají 
v tělocvičně ZŠ Školní Velké Me-
ziříčí.

-rap-

Petra Syslová uhání kolem hráčky Tišnova směrem ke koši.
Foto: Tomáš Rapušák

Okresní přebor 1. třídy
 1. Polnička 12 9 1 2 140:76 31
 2. Ostrov n. O. 11 9 1 1 129:69 30
 3. Velké Meziříčí B 12 7 1 4 127:89 27
 4. Oslavice 12 6 2 4 125:91 26
 5. Bystřice n. P. 11 6 2 3 103:95 25
 6. Nížkov C 12 5 1 6 118:98 23
 7. Velká Bíteš 12 5 0 7 95:121 22
 8. Nové Město B 11 3 1 7 75:123 18
 9. Lhotky B 12 2 1 9 74:142 17
10. TJ Žďár n. S. E 11 1 0 10 58:140 13
Okresní přebor 2. třídy
 1. Vojnův Městec 12 10 0 2 0 150:66 32
 2. Rovečné B 12 8 2 2 0 135:81 30
 3. Nové Veselí 12 9 0 3 0 132:84 30
 4. SK Netín 12 9 0 3 0 127:89 30
 5. SK Nové Dvory 12 7 1 4 0 121:95 27
 6. Velká Bíteš B 12 5 0 7 0 102:114 22

 7. Řečice 12 3 1 8 0 79:137 19
 8. Sněžné B 11 3 0 8 0 94:104 17
 9. Oslavice B 12 2 2 7 1 87:129 17
10. Sokol Žďár C 11 0 0 11 0 35:163 11

-pl-
Okresní přebor I. třídy

SK Sokol Lhotky B – Sokol Bys-
třice n. P. A 13:5
Sestava Lhotky: Doubek 4, Chylík 
3, Nevrtal T. 2,5, Večeřa 3,5

Okresní přebor IV. třídy
Sokol Jámy A – SK Sokol Lhotky 
C 2:16
Sestava Lhotky: Dufek 3,5, Krčál 
3,5, Nevrtal T. 4,5, Rössler 4,5

Okresní soutěž
SK Sokol Lhotky D – TJ Nové 
Město C 7:11
Sestava Lhotky: Holubář 1, Kupka 
M. 2, Kupka V. 2,5, Marek 1,5  -ach-

TJ DĚTSKÉ STŘEDISKO BŘEZEJC, o. s.

Mladší žáci doma porazili MBK 
Vyškov B.

Mladší žáci
HHK VM – MBK Vyškov 5:0 
(2:0, 1:0, 2:0)
Branky: 3 Tlapák, Strnad, Tichý. 
Asistence: 2 Strnad, Smažil, Ti-
chý, Bezák. Sestava HHK: Juda 
J. – Smažil, Bezák, Kampas F., 
Šilpoch, Báňa – Strnad, Tlapák, 
Tichý – Slabý, Juráček, Mynář – 
Kapusta. Rozhodčí: Maloušek, 
Sysel. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:0. 
V oslabení: 1:0.
Zásahy brankářů: 17:36. Diváků: 
50.

Starší žáci
HHK VM – HC Uherský Brod 4:4 
(0:2, 3:2, 1:0)
Branky: Burian, Štěpánek L., 
Kampas M., Marešová. Asistence: 
Smejkal, Kampas M., Burian, 
Kejda. Sestava HHK: Slavíček – 
Kučera, Smejkal, Kejda, Sladký, 
Kampas J., Kampas M., Bernat, 
Burian, Lainka, Novotný, Marešo-
vá, Štěpánek L., Crha. Rozhodčí: 
Maloušek, Sysel.
Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. Di-
váků: 60.

Program na tento týden:
Neděle 7. 2. 2010 MBK Vyškov A 

– HHK mladší žáci, utkání začíná 
v 12.15 hodin (ZS Vyškov); HC 
Tigers Wien – HHK starší žáci, 
utkání začíná v 10.00 hodin (ZS 
Rosice)                                  -hhk-

Krajská liga Vysočiny
3. třídy

HC Rebel Havlíčkův Brod A – 
HHK Velké Meziříčí A 2:19 (0:4, 
1:8, 1:7)
Branky: 5× Bíbr A., 5× Řepa V., 4× 
Báňa M., 2× Zeisel L., 2× Pitřík R., 
Pacal L. Sestava: Štulpa L. – Báňa 
M., Zeisel L., Řepa V., Pitřík R., 
Bíbr A., Pacal L.
HC Rebel Havlíčkův Brod B – 
HHK Velké Meziříčí B 4:3 (0:1, 
2:0, 2:2)
Branky: Kroutil R., Havliš M., 
Barák M. Sestava: Pestr M. – Barák 
M., Bezák M., Pražák M., Kroutil 
R., Třeštík F., Havliš M.

4. třída
HC Rebel Havlíčkův Brod – HHK 
Havlíčkův Brod 4:4 (0:1, 2:0, 2:2)
Branky: Janoušek P., Zeisel L., 
Loup P., Úlovec J. Asistence: Dun-
dálek D., Karásek L. Sestava: Štul-
pa L. – Dundálek D., Řepa V., Juda 
M., Báňa M., Loup P., Nevěčný O., 
Janoušek P., Úlovec J., Zeisel L., 
Budín N., Karásek L.              -úlo-

Mladší žáci vítězem turnaje 
Hobby Centrum Cup 2010

V neděli 24. ledna přivítala velko-
meziříčská sportovní hala šest druž-
stev mladších žáků, která soutěžila 
o pohár a ceny věnované měřínskou 
firmou. Domácí celek po hodně 
nezdařeném prosincovém turnaji 
v Zubří zastihl turnaj v daleko 
lepším světle. Vyplatila se měsíční 
intenzivní fyzická příprava, důraz 
byl kladen na všeobecnou pohybo-
vou průpravu. Pořadatele překvapil 
velký zájem o toto přípravné klání, 
vzhledem k časové a organizační 
náročnosti programu bylo zařazeno 
do turnajového rozpisu pouze šest 
družstev. Účastníci skýtali velmi 
dobrou herní úroveň, proto si Vel-
komeziříčští nekladli vysoké cíle. 
Překvapením pro trenéra Martina 
Janíčka bylo, že tým „rostl“ zápas 
od zápasu. Výborná a kompaktní 
obranná hra, zlepšený přechod do 
útoku postupně náš celek posouvaly 
na stupně vítězů. Kolektivní výkon 
pak znásobil dosavadní vynaložené 
úsilí. Naše obranná souhra zazna-
menala nejmenší počet obdržených 
branek všech účastníků turnaje, 
ale přesnost v zakončení a občasná 
„zbrklost“ v rozehrávce je dalším 

poznatkem v pokračující přípravě. 
Tým čeká ještě několik přípravných 
turnajů, na kterých se mohou vy-
zkoušet další herní varianty. Vítěz-
ství na prestižním domácím turnaji 
přispělo hráčům k další tréninkové 
motivaci. V brance si výborně vedl 
Vojtěch Drápela, který si výkonem 
velice výrazně řekl o post jedničky 
v jarní části divizní „play off“ nad-
stavby. Zřetelný výkonnostní růst 
zaznamenal Tomáš Blaha. Kostru 
vítězného týmu tvořili dále: Jakub 
Holub, Martin Janíček, Tomáš 
Stupka a Martin Fiala.

Konečná tabulka:
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 57:28 10
2. Sokol Újezd u Brna 66:36 8
3. Sokol Praha –Vršovice 51:42 6
4. SK Kuřim 42:53 4
5. Sokol Juliánov 31:52 2
6. Tatran Bohunice 34:61 0
Výsledky: Sokol Velké Meziříčí 
– SK Kuřim 8:4, – Sokol Vršovice 
14:9, – Tatran Bohunice 12:10, – 
Sokol Juliánov 11:7, – Sokol Újezd 
u Brna 12:7
Hráli: Drápela Jakub – Janíček 
Martin (20), Stupka Tomáš (14), 
Holub Jakub (9), Fiala Martin (9), 
Blaha Tomáš (5), Macoun Filip, 
Svoboda Filip, Pažourek Tomáš, 
Zelinka Jiří, Kratochvíl František. 
Trenér Janíček Martin.          -záv-

Příprava A týmu
Po vydařeném závěru podzimní 
části sezony, kdy se naši borci 
vytáhli a v posledním kole porazili 
lídra soutěže FK Šardice, si mohli 
v klidu užít závěr roku a těšit se na 
jarní odvety. V konečné tabulce 
podzimu Velmez obsadil pěkné, 
páté místo, které mohlo být ještě 
lepší, nebýt zejména tří domácích 
zaváhání. Velkomeziříčské mrzela 
hlavně domácí prohra s Boskovi-
cemi ve třetím kole a také remízy 
s Vyškovem v pátém a s Otroko-
vicemi ve třináctém kole. Přesto 
na podzim diváci odcházeli ze 
stadionu U Tržiště velmi spokojeni, 
neboť hráči plnili jejich představy 
o tom, jak se má o body bojovat. 
Téměř do konce listopadu ještě 
hráči trénovali a pak se rozešli, aby 
načerpali nové síly.
Poprvé v novém roce se náš první 
tým sešel a začal zostra 18. ledna 
2010. Trenér Volf vsadil na kratší 
přípravu, než na jakou jsou hráči 
zvyklí, ale o to intenzivnější. Hráči 
měli podle jeho pokynů v mezidobí 
plnit své individuální tréninkové 
plány, aby neztratili kondici. Do za-
hájení jarní části divize budou čty-
řikrát týdně trénovat, samozřejmě 
je každou sobotu čeká naplánované 
přípravné utkání. Ty sehrají vždy na 
domácí umělé trávě, výjimkou bude 

Sobota 6. 2. 2010, Kamenná, 
start – cíl hospoda v Kamenné 

(Budišov u Třebíče)
Prezence od 12 hodin v místní 
hospodě. Start: děti ve 13 ho-

din, dospělí ve 14 hodin.
Tel.: 724 091 786, 
www.kamenaci.cz

TJ DS Březejc, o. s.,
hledá pro svou handi-

capovanou sportovkyni 
– hráčku boccii Zuzanu 

Švecovou –
dobrovolníka

jako spoluhráče
a asistenta při hře.
Informace na tel. čísle 

723 401 431.

střetnutí s desá-
tým celkem divize 
E Sokolem Lázně 
Velké Losiny, které sehrají v rámci 
zimního soustředění na umělé trávě 
v Šumperku. Na soustředění tým 
odjíždí v úterý 10. února a čeká jej 
tam vyvrcholení tvrdé kondiční 
přípravy. Po soustředění a nabírání 
fyzičky se chce trenér Volf věnovat 
práci s míčem a sehrání týmu.

Změny v kádru – odchody
Z loňského kádru se v dresu Vel-
mezu na jaře neukážou hned tři 
fotbalisté. Petr Krátký z Ivančic 
se nebude moci diviznímu fotbalu 
naplno věnovat z pracovních důvo-
dů, jeho časté pobyty v zahraničí 
mu neumožní pravidelně trénovat 
a tak se vrací do mateřského oddílu, 
hrajícího krajský přebor Jihomorav-
ského kraje. Dalším odpadlíkem je 
Roman Vyskočil, hráč Sokola Brt-
nice, který krátce před zahájením 
přípravy sdělil trenéru Volfovi, že 
se pokusí vybojovat si místo v se-
stavě Spartaku Velká Bíteš, protože 
v Meziříčí podle svých slov mnoho 
příležitostí nedostal. Největší ztrá-
tou z pohledu odehraných minut je 
tak bezesporu odchod útočníka FC 
Spartak Velká Bíteš Víta Krato-
chvíla do sousední Třebíče.
Kratochvíla nejdříve lákal trenér 
Zbyněk Zbořil do Blanska, poté 

co sám změnil působiště a zakotvil 
v třetiligové Líšni, nabídnul Vítovi 
angažmá v zachraňujícím se klubu 
MSFL. K překvapení všech však 
mladý útočník do přípravy v Líšni 
nenastoupil a dohodl se rychle s Ho-
ráckým fotbalovým klubem, který 
se do budoucna netají myšlenkami 
na postup do třetí ligy. A tak mana-
žer HFK Třebíč Pavel Němec nele-
nil a oslovil Víta Kratochvíla, který 
nabídku Třebíče vyslyšel s tím, že 
bude mít místo v sestavě jistější než 
v Líšni nebo ve Velkém Meziříčí.

Změny v kádru – příchody
Nejen odchody hýbou velkomezi-
říčskou fotbalovou scénou. Náš klub 
v zimní přestávce nezahálel a také 
jednal. Od dob památného příchodu 
dua Staněk – Hort, které „nakoplo“ 
náš klub až do čtvrté nejvyšší fot-
balové soutěže, jde o další výrazné 
posílení. Snad jen hostování stoperů 
Tomáše Gálii a Přemysla Pernici 
pod trenérem Zbořilem se tomu 
vzdáleně mohlo přiblížit. Kádr 
A týmu tak posílí dva výborní 
fotbalisté, záložník Miloš Netrda 
a útočník Jiří Jaroš.
Miloš Netrda, odchovanec náměšť-
ské a jihlavské fotbalové školy u nás 
na podzim úspěšně hostoval v sedmi 

zápasech a Velmez ihned po skon-
čení podzimní části projevil o jeho 
služby zájem. Do jednání s Milošem 
Netrdou vstoupila (podobně jako 
s Jiřím Jarošem) aktivní Třebíč, 
která se snaží zajistit si na přestu-
povém trhu hráče pro svoji budoucí 
třetiligovou existenci. Miloš Netrda, 
rodák z nedalekých Ocmanic, se 
nakonec rozhodl přestoupit do FC 
Velké Meziříčí a všichni fotbalu 
znalí Meziříčáci se mohou radovat 
z příchodu mladého a dravého zá-
ložníka. Doufejme, že se mu u nás 
bude i nadále dařit a jeho výkony 
přitáhnou na tribuny další diváky.
Kromě příchodu Miloše Netrdy 
se mohou diváci těšit také na stře-
lecký um Jiřího Jaroše, kanonýra 
k pohledání. Velmez projevil o jeho 
služby zájem bezprostředně po 
prohraném utkání v Rosicích, kde 
jsme naprosto selhali v útoku. Jiří 
Jaroš přislíbil, že pokud se v Líšni 
dohodne na odchodu, zamíří do 
Velkého Meziříčí. Líšeň chtěla 
vše vyřešit přestupem hráče, ke 
kterému nakonec došlo i přes to, 
že nový trenér Líšně Zbořil o Jiřího 
Jaroše stál.
Jeho vizitka hovoř í za vše, za 
poslední čtyři sezony vstřelil Ja-

roš v divizi 83 
branek, což ho 
bezpochyby řadí 

mezi nejvýraznější osobnosti di-
vizních trávníků a my jsme rádi, 
že se na něj a jeho výkony můžeme 
na jaře těšit ve velkomeziříčském 
dresu.
Do týmu se po zranění vrací defen-
zivní záložník Kamil Průša a také 
univerzál Libor Jedlička. Oba hráči 
nám na podzim chyběli pro potíže 
se svými koleny, jejich stav se ale 
natolik zlepšil, že se začali připra-
vovat s týmem. Další změny v kád-
ru pátého celku divize D nejsou na 
pořadu dne, klub by rád prodloužil 
hostování Jiřího Brychty z Tatranu 
Kohoutovice a dorostence Martina 
Nováka ze Slatiny.
Otazník zatím bohužel visí nad 
zdravotním stavem našeho kapitána 
Františka Pokorného, který si na 
sklonku minulého roku natrhl kří-
žový vaz v koleni a na jeho návrat 
na trávník si zatím musíme počkat. 
František se v prosinci podrobil 
artroskopickému zákroku, při kte-
rém mu byl poškozený vaz ošetřen, 
následoval klid bez zatěžování. 
V současné době chodí náš kapitán 
dvakrát týdně na rehabilitaci a kon-
cem ledna začal lehce vyklusávat. 
Doufejme, že se jeho organismus 
s komplikovaným zraněním vypo-

řádá, na hřišti bychom ho na jaře 
rádi viděli.
Jedinou změnou v realizačním 
týmu je odchod Kamila Průši z po-
zice asistenta trenéra a jeho návrat 
mezi hráče. Zdravotní problémy 
sužovaly Kamila Průšu od zápasu 
v Otrokovicích v dubnu roku 2009, 
kdy musel být v poločase střídán 
pro podvrtnutý kotník. Do konce 
minulé sezony kvůli bolavým ko-
lenům už ani jednou nenastoupil, 
v nové sezoně přijal díky zdravot-
ním potížím roli asistenta A týmu. 
V závěru podzimu se jeho zdravotní 
stav natolik zlepšil, že stihnul 
odehrát několik minut v zápase 
s Otrokovicemi a přes dvacet minut 
v utkání se Šardicemi.
Trenér Volf pro jarní část sezony 
stanovil jasný cíl: udržet výbornou 
pátou příčku. Doufejme, že se to 
všem aktérům v našem dresu podaří 
splnit, budou se jim vyhýbat zranění 
a na Tržišti budou předvádět podob-
ně podařené výkony jako na podzim.

Přípravná utkání A týmu
Sobota 6. 2. 14.00 VM A – SK Bystřice n. P. (KP)

Sobota 13. 2. 10.00 Velké Losiny (divize E) – VM A

Sobota 20. 2. 14.00 VM A – FK Mutěnice (MSFL)

Sobota 27. 2. 13.30 VM A – Slavoj Polná (KP)

Sobota 06. 3. 14.00 VM A – FC Vysočina Jihlava B (MSFL)

Neděle 14. 3. 14.00 Sokol Protivanov – VM A (16. kolo divize D)

Za výbor FC VM Radovan Necid
(Informace o týmu Benfi ky příště.)

OZP CUP 1. liga, 1. kolo
tělocvična 3. ZŠ od 6. února (9.00–18.00) do 7. února (9.00–15.00) 2010
Srdečně zveme příznivce boccii, přijďte podpořit svoje favority nebo se 
jen podívat na aktivity handicapovaných sportovců.

Fotbalisté vstoupí do jarní části se změnami

TJ Třebíč E Spartak VM C
1599:1644 * 1:5
Kohout P. 402:412 Šimek J.
Picmaus P. 409:408 Lavický A.
Toman M. 393:415 Weiss V.
Toman J. 395:409  Mátl J.

Sdružený KP dorostu
Spartak VM – Nové Město n. M.
1007 1197 * 0:4
Žák J. 367:434 Macháčková N.
Mičková K. 360:370 Müller L.
Kováčová J. 280:393 Macháčková B.

-sta-
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FOTBAL STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HOKEJ
Muži HHK vezou cenný bod 
z Uherského Hradiště.
HC Uherské Hradiště – HHK VM 
3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Branky: 10. Schuster (Fornůsek, 
Barák), 26. Kotačka (Novák, Gajdo-
šík), 59. Barák (Novák) – 10. Troš-
čák (Grmela, Láznička), 32. Láznič-
ka (Troščák, Stráňovský), 58. Barák 
(Grmela).
Sestava HHK Velké Meziříčí: Štábl 
(Štourač) – Rosendorfský, Kočí, 
Stráňovský, Šerý – Grmela, Troš-
čák, Láznička – Štěpánek, Barák, 
Ferenčík – Chlubna, Krča, Zelní-
ček – Nedoma, Janák. Sestava HC 
Uherské Hradiště: Oharek (Zrza) 
– Stašek, Pšeja, Sladký, Krystýnek, 
Fornůsek, Gajdošík, Pochylý, An-
drýsek, Novák, Kotačka, Schuster, 
Boháč, Vaněček, Kartusek V., 
Barák, Šupka, Horsák, Kartusek 
T., Malinkovič. Rozhodčí: Dobeš 
– Dočkal, Laczko. Vyloučení: 7:7, 
navíc Stašek (UH) 2+2. Využití: 
2:1. V oslabení: 1:0. Zásahy bran-
kářů: 26:30. Diváci: 150.
Výsledky 19. kola: Kometa Úvoz 
– Velká Bíteš 3:2, Moravské Budě-
jovice – Vyškov 4:3, Uherský Brod 
– Uherský Ostroh 4:2, Kroměříž 
– Boskovice 6:6.
Program HHK na tento týden:
V sobotu 6. 2. v posledním kole 
základní části HHK VM proti 
Minervě Boskovice – utkání začí-
ná v 17 hodin na zimním stadionu 
ve Velkém Meziříčí.             -hhk-

Krajská liga mužů JM a Z
Tabulka po 19. kole

 1. HC Mor. Budějovice 17 11 4 2 90:40 26
 3. HC Uherský Brod 17 11 2 4 80:46 24
 2. HC Uherské Hradiště 17 10 4 3 82:61 24
 4. HC Kometa Úvoz 17 8 5 4 57:50 21
 5. SK Minerva Boskovice 17 8 4 5 71:67 20
 6. Hokej Uherský Ostroh 17 6 5 6 48:44 17
 7. HC Spartak Velká Bíteš 17 4 2 11 57:80 10
 9. HK Kroměříž 17 4 2 11 46:79 10
 8. MBK Vyškov 17 3 3 11 54:83 9
10. HHK Velké Meziříčí 17 3 3 11 38:73 9
11. HC Grewis Plumlov 0 0 0 0 0:0 0
HHK VM B – HC Nedvědice 18:0 
(5:0; 5:0; 8:0)
Počet diváků 51. Rozhodčí: Kavi-
na – Maloušek, Pospíšil. Branky: 
7. Malec (Šlapal, Invald), 11. Pe-
líšek, 13. Pelíšek (Bradáč, Barák), 
19. Bradáč (Pelíšek, Vondráček), 

20. Šoukal (Šlapal, Kudláček M.), 
21. Šoukal (Kudláček M., Šla-
pal), 23. Šoukal (Šlapal, Malec), 
25. Kudláček J. (Tůma, Peterka), 
30. Šlapal (Šoukal, Kudláček M.), 
37. Malec (Šoukal), 44. Šoukal 
(Malec, Kudláček M.), 47. Tůma 
(Kudláček M., Šlapal), 47. Šlapal 
(Kudláček M.), 48. Barák (Malec, 
Šoukal), 49. Vondráček (Barák), 
52. Pelíšek (Peterka), 58. Tůma 
(Hrnčíř, Peterka), 60. Invald (Kud-
láček M.). Vyloučení: 2:5 navíc TS 
proti HHK za nedovolené bránění, 
10 min. (Nedvědice) za nesportovní 
chování Využití: 1:0. Oslabení 1:0. 
Střely na branku: 55:15. Sestava HC 
Nedvědice: Kvasnica – Krejčí P., 
Burýsek, Neugebauer, Šibor, Krejčí 
R., Hrbáč, Siarka, Dinga, Jíra, Du-
dák, Prokeš. Sestava HHK V. Mezi-
říčí: Štourač (Šeba) – Kudláček M., 
Invald – Trnka, Bradáč – Hrnčíř, 
Peterka – Zelníček – Šoukal, Šlapal, 
Malec – Pelíšek, Barák, Vondráček 
– Šmejkal, Kudláček J., Tůma.
Domácí hokejisté si udělali z obran-
ného pásma hostů střelnici a pře-
svědčivě zvítězili. Do pohodového 
náskoku se dostali už během první 
třetiny a ve zbývajících dvou už jen 
plynule navyšovali skóre. Svědčí 
to o tom, že žádný okamžik zá-
pasu nevypustili a měli chuť hrát 
až do šedesáté minuty. Nedvědici 
nepomohlo ke vstřelení čestného 
gólu ani trestné střílení v polovině 
zápasu a žádnou podobnou šanci už 
jim HHK neposkytlo. Kromě nuly 
brankáře Štourače stojí za pozornost 
čtyři branky Šoukala včetně čistého 
hattricku a třígólový Pelíšek.
Tento víkend máme volno. Další 
zápas bude doma s dosud nepo-
raženou Náměští, a to v sobotu 
13. 2. 2010 v 17 hodin.
Výsledky dalších utkání: Mostiště 
– Náměšť 2:7, Řečice – V. Bítýška 
1:10, Šerkovice – V. Bíteš B 8:2

Tabulka okresního přeboru 
po 14. kole

1. Náměšť n. Osl. 11 10 1 0 86:28 21
2. Vev. Bítýška 13 9 1 3 73:42 19
3. Mostiště 12 9 0 3 63:49 18
4. V. Meziříčí B 13 5 2 6 75:50 12
5. Řečice 12 6 0 6 70:73 12
6. Velká Bíteš B 12 5 1 6 60:71 11
7. Křižanov 12 2 2 8 48:69 6
8. Šerkovice 12 2 2 8 49:78 6
9. Nedvědice B 11 1 1 9 23:87 3

-ht-

19. kolo
Extraliga

Horní Heřmanice – Technické 
služby VM 4:12
Pešek 2, Mejzlík Z. 2 – Vítek 2, 
Kružík, Hlavnička 4, Horký, Va-
lička R., Muzikář 2, Vidlák
Sanborn VM – HC Bory 6:2
Gryč 2, Bajer 2, Holub, Lorenc – 
Hájek, Zikmund
Agromotor VM – SK Omega 
VB 4:4
Kadela, Bíbr 2, Sýkora – Káňa 2, 
Rozmarýn, Dobrovolný
Eurobagging VM – Březka – Sta-
noviště 1:9
Černý – Burian Pe., Burian Vl. 3, 
Papajoana 3, Rouš, Hladký
NHÚ Balinka VM – SK Vídeň 5:6
Vacula 3, Navrátil, Mucha J. – Am-
brož 2, Navrátil, Vídeňský, Vávra, 
Nedoma

Extraliga
 1. Sanborn VM 17 16 1 0 139:44 33
 2. Březka – Stanoviště 17 11 3 3 101:51 25
 3. Technické služby VM 18 11 1 6 94:72 23
 4. SK Omega VM 17 9 1 7 67:57 19
 5. Agromotor VM 17 9 1 7 88:87 19
 6. HC Bory 17 9 0 8 90:65 18
 7. SK Lavičky 17 8 0 9 57:80 16
 8. SK Vídeň 18 7 1 10 52:70 15
 9. NHÚ Balinka VM 18 4 0 14 49:89 8
10. Eurobagging VM 17 4 0 13 45:110 8
11. Horní Heřmanice 17 3 0 14 67:124 6

1. liga
SPL Radostín n. O. – Auto Dob-
rovolný VM 4:9

Kosour 3, Váša – Weber 5, Šefčík 
2, Uchytil
River VM – SK Afcon Kunšovec 
VM 1:6
Havlík – Pyrochta 2, Klouda, Ště-
pánek, Vidlák, Nováček
HC Tasov – HC Benetice 3:9
Švec, Mladý, Komínek – Vaněk 4, 
Konečný 2, Letmajer 2, Doležal
HFC Dráhy VM – Farma Měřín 1:8
Šmída – Štoček J., Štoček F. 2, Blažek, 
Petr, Kocanda, Motyčka, Kocanda

1. liga
 1. SK Netín 16 15 1 0 141:31 31
 2. SK Afcon Kunšovec VM 17 14 0 3 113:52 28
 3. HC Benetice 17 10 2 5 82:64 22
 4. Farma Měřín 17 9 2 6 75:63 20
 5. HC Pikárec 17 8 2 7 69:58 18
 6. Auto Dobrovolný VM 17 8 1 8 87:90 17
 7. HCF Dráhy VM 17 6 2 9 48:65 14
 8. SPL Radostín n. O. 18 7 0 11 60:93 14
 9. HC River VM 18 4 2 12 53:84 10
10. SK Stránecká Zhoř 17 4 0 13 57:128 8
11. HC Tasov 17 2 2 13 40:97 6

-fan-

OMLUVA!!!
V minulém kole v zápase 
Technické služby VM – Euro-
bagging VM byl u týmu Tech-
nických služeb špatně uveden 
počet branek u Karla Kružíka, 
který vsítil dvě branky, nikoliv 
pouze jednu! Tímto se Karlovi 
srdečně omlouváme a věříme, 
že mu toto pochybení nezpů-
sobilo žádnou újmu.            -ts-

Muži A – přátelské utkání
FC VM – 1. SC Znojmo 3:5 (0:4)
Rozhodčí Machát. Diváků 20. 
Střelci: P. Mucha, vlastní, Jaroš 
– Minarech 2, Zapalač, Šilinger, 
Podzemský. Sestavy: R. Invald (46. 
Chalupa) – Kafka, Průša, P. Mucha, 
Ondryáš – Dufek, L. Němec, Netr-
da, Berka – Jaroš, Beran, střídali 
Novák, A. Pól. Hosté: Minařík – 
Hříbek, Yonov, Helebrant, Švarc – 
Lacko, Baláž, Zapalač – Minarech, 
Kováč, Šilinger, střídali Procházka, 
Podzemský, Krhut.
Domácí nastoupili bez pěti hráčů 
základní sestavy (Brychta, Hort, 
Krejčí, Pokorný, Z. Mucha), za-
tímco třetiligový favorit př ijel 
takřka kompletní. A také to bylo 
znát. Úvodní oťukávání sice při-
neslo dvě šance domácím, ale střely 
Dufka a Jaroše skončily vedle a nad 
bránou, po úvodních dvaceti mi-
nutách už to ale bylo po hrubkách 
Ondryáše a P. Muchy 0:2. Na nově 
sestavenou obranu domácích se 
hrnul útok za útokem a pohybliví 
hosté se dostávali do šancí, které 
ale zahazovali. Domácím vázla 
souhra a fi nální příhra, proto se 
už do šancí nedostávali. Výjimkou 
bylo sražení Dufka ve vápně, ale 
píšťalka hlavního zůstala hluchá. 
V závěru poločasu se trefi l podruhé 
v zápase Minarech a poločasové 
skóre vyhlíželo hrozivě.
Hosté vstřelili krátce po půli i pátou 
branku, ale pak v koncovce „ode-
šli“. Vekomeziříčští se přeskupili, 
probrali a kromě zlepšené hry při-

dali i branky. Navíc v bráně čaroval 
Chalupa. Za domácí se nejprve trefi l 
po odraženém rohu Patrik Mucha, 
pak si znojemští obránci po dalším 
rohu srazili míč do vlastní sítě sami. 
V další šanci domácích našel Netrda 
pasem Jaroše, ale ten jen vyprášil 
rukavice Minaříkovi, několik dal-
ších závarů hosté vyřešili a jejich 
pokus z trestného kopu skončil těs-
ně vedle Chalupovy brány. Tečku za 
utkáním pak udělal Jaroš, který se 
přece jenom své premiérové branky 
v novém působišti dočkal.
Trenér Volf: „Utkání pro mě splnilo 
charakter tréninkové jednotky. Bo-
hužel nám chybělo pět hráčů z pod-
zimní základní sestavy. Vypomohli 
jsme si tudíž hráči z B mužstva, 
navíc někteří hráči hráli na nezvyk-
lých postech. Kluci si mohli opět 
otestovat, jak je fotbal o soutěž výše 
rychlejší v práci s míčem a v pohybu, 
což byl záměr. Zpočátku jsme měli 
ze soupeře přílišný respekt, ale po 
dvacáté minutě jsme hru vyrovnali. 
Škoda, že jsme soupeři darovali tři 
branky jako na zlatém podnose, 
když jsme chtěli řešit situace za 
každou cenu fotbalově. Ve druhém 
poločase jsme se dostávali ještě více 
do brankových příležitostí a také 
nějaké proměnili. Potěšilo mě, že 
jsme dokázali držet až do konce 
fyzicky krok, i když jsme v pátek také 
tvrdě trénovali. Mrzí mě jen zranění 
Ladislava Němce, který si pravděpo-
dobně natáhl kolenní vazy.“
Příští sobotu, 6. února 2010, ve 
14 hodin náš A tým přivítá na umělé 
trávě SK Bystřici nad Pernštejnem 
(KP).                                   -ber-

Kadeti po prvním turnaji pátí
O víkendu se rozběhla druhá část 
nejvyšší republikové soutěže ka-
detů (rok narození 1992 a ml.), 
skupiny o umístění. Našim hráčům 
se nepodařilo v úvodní části probo-
jovat se mezi šest nejlepších a tak 
na prvním turnaji ze tří, v Českých 
Budějovicích, zahájili záchranářské 
boje. Matematika skupiny o záchra-
nu je náročná, nejlepší dva celky 
jsou zachráněny, další dva celky 
mají možnost následného reparátu 
v baráži s vítězi krajských přeborů, 
zádrhelem je nutnost hrát s kád-
rem, který splní věkové podmínky 
kadetské soutěže i pro následující 
sezonu (tj. hráči musí být rok naro-
zení 1993 a mladší). Poslední dvě 
mužstva sestupují.
Start do turnaje se našim hráčům 
vydařil, i když měli se soupeřem, 
kterého v základní části na obou 
turnajích porazili poměrně jedno-
značně, tentokráte hodně práce.
Velké Meziříčí – Česká Třebová 
3:1 (–21, 20, 22, 24)
Pořádající jihočeský celek, ve 
kterém nyní působí Zdeněk Pekař, 
donedávna trenér i našeho výběru, 
byl druhým soupeřem a favoritem 
turnaje. Po hektické koncovce 
prvního setu se radoval náš tým, 
v dalším průběhu však favorit svoji 
roli beze zbytku splnil.
Velké Meziříčí – České Budějovi-
ce 1:3 (26, – 18, – 17, – 16)
Třetí zápas se stal bratrovražedným 
soubojem dvou zástupců našeho 
kraje. Našemu celku se podařila 
odveta za předchozí dva turnaje 
a dokázal soupeře, který na turnaji 
tak trochu nesplnil papírové před-
poklady, poprvé porazit. V okamži-
ku, kdy již měli za stavu 0:2 nůž na 
krku, se kluci vzepjali k velkému 
výkonu a soupeři již nedali šanci.
Velké Meziříčí – Želetava 3:2 (–18, 
– 22, 16, 17, 10)
Zápas s Ústím měl obdobný průběh, 
v rozhodujícím pátém setu však byl 
bohužel úspěšnější soupeř. Škoda, 
papírově byli naši hráči favoritem.

Žďas Žďár – Velké Meziříčí 10:8
Body: Klíma Petr 3,5, Řikovský 
Aleš 3,5, Klíma Tomáš 1, Šoukal 
Slavomír
Sokol Žďár – Velké Meziříčí 7:10
Body: Klíma Petr 4, Řikovský Aleš 
3, Kampas Jan 2, Klíma Tomáš 1
Velká Bíteš – Velké Meziříčí B 11:7
Body: Klíma Tomáš 2, Šoukal 
Slavomír 2, Dvořák František 2, 
Buk Martin 1
Uhřínov – Velké Meziříčí C 3:15
Body: Pokorný Martin 4,5, Bártík 
Libor 4,5, Kampas Jan 4, Kořínek 
Stanislav 2
V sobotu se hrálo 15. a 16. kolo kraj-
ských přeborů. Naši stolní tenisté 
zavítali do Žďáru nad Sázavou. 
První zápas skončil nejtěsnějším 
rozdílem pro domácí 10:8. Do 
utkání jsme nastoupili v oslabené 
sestavě. Druhý zápas se Sokolem už 
jsme zvládli a po tříhodinové bitvě 

vyhráli 10:7. V utkání dominoval 
Klíma Petr, který neokusil jako je-
diný z našich hráčů porážku. Dařilo 
se také Kampasovi, uhrál krásné 
dva body, které byly klíčové.
V neděli hrálo béčko ve Velké 
Bíteši. Domácí byli lepším týmem 
a spravedlivě vyhráli. Céčko hrálo 
v Uhřínově. Byl to pro nás velice 
důležitý zápas. Nasadili jsme tu 
nejsilnější sestavu jakou máme. 
Výsledek mluví za vše. Trojice 
Bártík, Pokorný a Kampas vyhrála 
všechny své dvojhry. Tento tým vé-
vodí OP III. třídy a bojuje o postup 
o třídu víš.
Dne 13. 2. 2010 čeká naše áčko 
dvojzápas na domácích stolech proti 
Jaroměřici a Jemnici.               -pk-

Veřejné bruslení
So 6. 2. 13.45 – 15.15
Ne 7. 2. 13.45 – 15.15
Po 8. 2. 10.00 – 11.30
St 10. 2. 10.00 – 11.30
Pá 12. 2. 10.00 – 11.30
So 13. 2. 14.45 – 16.15
Ne 14. 2. 12.15 – 13.45

Velké Meziříčí – Ústí n. L. 2:3 
(-22, – 15, 23, 23, – 14)
Při velké vyrovnanosti družstev 
mohlo vítězství v posledním zápase 
katapultovat náš celek až na druhé 
místo. Kluci se do favorita pustili 
ve velkém stylu a v prvním setu jej 
naprosto spláchli. Velice nadějný 
byl i druhý set, soupeř však lépe 
zvládnul koncovku, srovnal a dostal 
se do hry. Třetí set byl v jeho režii 
a když se mu podařilo vyválčit 
i čtvrtou koncovku, dostal se na 
druhou příčku on.
Velké Meziříčí – Hradec Králové 
1:3 (14, – 24, – 15, – 24)
Naše výprava tak v prvním děj-
ství nezazářila, ale ani vyloženě 
nezklamala. Celý turnaj byl hodně 
vyrovnaný, bodově se odpoutaly 
pořádající Budějovice a na opač-
ném pólu tabulky Želetava. Hrát 
se budou ještě dva turnaje, druhý 
pořádá v termínu 26. – 28.3. Žele-
tava, rozhodovat se bude 16. a 17. 4. 
v Hradci Králové.

Podobně hodnotil turnaj i kouč Petr 
Vašíček: „Turnaj byl obrovsky vy-
rovnaný. S výjimkou Budějovic jsou 
všechna mužstva hratelná. My jsme 
do Budějovic bohužel odjeli oslabe-
ni o dva hráče základu. Kuchař má 
těžký výron, tak byl s námi jenom 
jako divák. Kluci z Třebíče, Vyletěl 
a Huryta, s námi nejeli vůbec. První 
dva zápasy nahrával Ondra Minář, 
zbývající tři pak odehrál Michal 
Hromádko (odchovanec Havlíč-
kova Brodu). Věřím, že na druhý 
turnaj budeme kompletní a mohlo 
by to být lepší. Každopádně jsme 
pořád ve hře.“
Zbývající výsledky: České Budě-
jovice – Želetava 3:1, – Ústí 3:0, 
– H. Králové 3:0, – Č. Třebová 3:2, 
H. Králové – Ústí 1:3, – Želetava 
3:0, – Č. Třebová 3:0, Ústí n. L. – 
Č. Třebová 0:3, – Želetava 3:0, Č. 
Třebová – Želetava 3:0
Sestava Velkého Meziříčí: Minář, 
Uchytil, Švagr, Vinohradský, Neu-
wirth, Hromádko, Augusta, Duben,

Tabulka EX-KTI, skupina 7–12 
po prvním turnaji:

1. VK České Budějovice 5  5  0 15:4  457:358 10
2. TJ Slavia Hradec Králové 5 3 2 10:7 388:371 8
3. SKV Ústí n. Labem 5 3 2 9:9 391:404 8
4. Sokol Česká Třebová 5 2  3 9:9 380:374 7
5.  Sp. Velké Meziříčí 5 2 3 10:12 470:488 7
6. Sokol Želetava 5 0  5 3:15 337:428 5

Muži se s Okrouhlicí podělili 
o body

Čtvr té kolo nadstavbové části 
krajské jedničky mužů, ve skupině 
o sedmé až dvanácté místo, při-
vedlo do tělocvičny u kostela celek 
Okrouhlice z Havlíčkobrodska. 
Zajímavostí bylo, že v dresech 
Okrouhlice nastoupila i trojice 
hráčů, která zanechala stopu v me-
ziříčském juniorském volejbalu, 
Leoš Trnka, Martin Strašil a Lukáš 
Beránek.
Sp. Velké Meziříčí – TJ Sokol 
Okrouhlice 2:3 (20, – 17, – 16, 22, 
– 9) a 3:0 (22, 19, 20)
Domácí kolektiv začal výborně a po 
úvodním setu se ujal vedení. Ve 
druhém se však karta výrazně obrá-
tila, soupeř se zbavil vlastních chyb, 
dokázal získat několik napínavých 
výměn a s převahou otočil skóre na 
2:1. Čtvrtý set přinesl oboustranně 
asi nejkvalitnější volejbal, na konci 
se radovali naši hráči, kteří si tak 
vybojovali tie-break. Ten byl do 
poloviny vyrovnaný, při střídání 
stran měl sice soupeř dvoubodový 
náskok, druhá polovina se však 
našemu celku hrubě nezdařila. Do 
konce získal pouhé tři body.
Přestávka mezi oběma zápasy naše-
mu celku prospěla, do odpoledního 
zápasu nastoupilo úplně jiné muž-
stvo, které dokázalo po kvalitním 
výkonu soupeře přehrát.
Sestava Velkého Meziříčí: Homola 
J. a T., Trojan, Holík, Villert, Novot-
ný, Hybášek S. a R. a Kracl.
Další výsledek 4. kola:
Pelhřimov – Přibyslav 3:1 a 3:1

Tabulka VYS–M–1–2 (7–12) 
mužů po čtvrtém kole:

1. Sokol Okrouhlice 8 6 2 19:11 14
2. Sokol Přibyslav 8 4 4 15:13 12
3. Spartak Pelhřimov 6 4 2 15:10 10
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 3 3 11:12 9
5. SK Jihlava 4 1 3 7:10 5
6. Sokol Bystřice n. P. 4 0 4 1:12 4

-kon-
Muži Spartaku Velké Meziříčí v zápase s Okrouhlicemi. 

Foto: Jaroslav Konečný

Skiareál Fajtův kopec
Velké Meziříčí

sobota 6. února 2010

závody motokrosaře
s lyžařem

10.00 trénink, 12.00 závody

10.00 prezence a trénink, 
13.00 závody

Bližší informace na straně 3.

Čamková získala 
zlato i stříbro

Na Zimní olympiádě dětí a mládeže 
2010, která se konala v Liberci, zís-
kala reprezentantka kraje Vysočina, 
členka Ski klubu VM Kateřina 
Čamková v úvodním dni (1. 2.) 
v obřím slalomu stříbrnou medaili 
a v úterý 2. 2. ve slalomu zlato! 
Blahopřejeme!                    -skivm-


