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Divadlo
To byla ale noc
Ve středu 3. března od 19 ho-
din v Jihlavě
Odjezd od Jupiter clubu 
v 18 hodin
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Beseda 
s Ivanem 
Klímou

Ve čtvrtek 4. března 2010 
od 16.30, Městská knihovna 
Velké Meziříčí
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10. jubilejní 
charitativní 

ples

V pátek 5. března v Jupi-
ter clubu na velkém sále. 
Vyzvedněte si rezervované 
vstupenky.
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Beseda 
s Jaroslavem 
Kreibichem

V úterý 9. března v 17 hodin, 
KD Dobrá Voda
Říkají mu pan Babička…
Více strana 9

Vyhrajte lístky 
na koncert

Heleny Vondráčkové
Blesková soutěž čtenářů na-
šeho týdeníku s pořadatelem 
koncertu Heleny Vondráčkové 
v Bobycentru Brno 9. 3. 2010. 
Zúčastně te se a vyhrajte 
VOLNÉ vstupenky v hodnotě 
680 Kč na koncert této české 
popové hvězdy.
Více strana 9
 
Avizní okénko připravila

Iva Horká

Pozvánka na

jednání Zastupitelstva
města Velké Meziříčí,
které se uskuteční v úterý 9. března 2010
ve 14.30 hodin v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:
   1. Kontrola plnění usnesení
   2. Majetkové převody
   3. Rozdělení přebytku 2009 – rozpočtová opatření
   4. Rozdělení dotací neziskovým organizacím pro rok 2010
   Dotace ostatním organizacím pro rok 2010
   5. Rozbor rozpočtů místních částí města Velké Meziříčí za rok 2009

Rozpočet místních částí na rok 2010
Rozpočtová opatření pro místní části – zařazení akcí dle návr-
hu komisí místních částí

   6. Rozpočtová opatření
   7. Uzavření smlouvy na úvěr k veřejné zakázce „Poskytnutí inves-

tičního úvěru na fi nancování povinného podílu k dotaci na pro-
jekt s názvem Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa, 
č. CCI2009CZ161PR001 – dílčí projekt č. 7 Velké Meziříčí“

   8. Dodatek č. 26 zřizovací listiny Městské správy bytů Velké Meziříčí
   9. Přijaté dotace
  10. Přehled a stav pohledávek k 31. 12. 2009
  11. Návrh na prominutí pohledávek
  12. Souhlas s darováním
  13. Zpráva o činnosti, plán práce fi nančního výboru na rok 2010
 III. Diskuze, interpelace
 IV. Závěr                                      Ing. František Bradáč, starosta města

Platit za parkování na náměstí ve Velké Bíteši začnou 
řidiči od 1. dubna. Od pondělí do pátku, od osmi do 
šestnácti hodin dají za hodinu stání 5 korun, za každou 
další započatou 10 korun. Celodenní parkování vyjde 
na padesátikorunu. O víkendech a státních svátcích 
bude zdarma. Ti, kteří na náměstí vlastní nemovitost, 
bydlí či podnikají si mohou zakoupit celoroční parko-
vací kartu za 4 800 korun nebo měsíční za 500 korun. 
Pro zásobování tato úprava neplatí.

Zpoplatněné parkování ve Velké Bíteši se týká všech 
zhruba sto padesáti míst na náměstí, vyjma čtyř vyhra-
zených pro osoby se zdravotním postižením. Nový sys-
tém bude fungovat pomocí pěti parkovacích automatů, 
z nichž tři budou umístěny na spodní straně náměstí 
a dva v jeho horní části. Půjde o zcela nové přístroje 
na vracení mincí. Každý návštěvník si tak bude moci 
zvolit přesnou délku parkování. Všech pět automatů 
vyjde město na osm set šedesát tisíc korun, a to včetně 
instalace i potřebného dopravního značení.

„Základem této úpravy je omezení dopravy v centru 
města. Aby z náměstí nebylo jen a pouze parkoviště, 
ale aby se zvýšila i návštěvnost města,“ uvedl starosta 

Miroslav Báňa. Z diskuze s odborníky jako nejefek-
tivnější řešení tohoto záměru v Bíteši vzešly právě 
parkovací automaty.

Ohlasy veřejnosti na zpoplatnění parkování v centru 
Velké Bíteše jsou různé. Od těch souhlasných až po ty, 
kterým se schválená úprava nelíbí. „Někteří protestují. 
Kupodivu ani ne ti, kteří na náměstí bydlí, ale spíše 
živnostníci,“ dodává místostarostka Alena Malá s tím, 
že ti nespokojení upřednostňují spíš úpravu pomocí 
parkovacích kotoučů, jako je tomu ve Velkém Meziříčí. 
Jedním z jejich argumentů je ten, že Velká Bíteš nemá 
městskou policii, která by mohla dodržování zpoplat-
nění kontrolovat. „Ale ten princip je přece naprosto 
stejný. Jestli mám v autě za sklem parkovací lístek nebo 
parkovací kotouč – obojí musí někdo zkontrolovat,“ 
dodává A. Malá. Ve Velké Bíteši to bude záležitostí 
policie státní. Další hlasy zase namítají, že maminky, 
které ráno povezou dítě do mateřské školy na náměstí, 
budou muset za tu chvíli parkování platit. „Ale školka 
má takový režim, že dítě má být na místě do osmi hodin. 
A parkovací automaty jsou také nastaveny až od osmi,“ 
podotýká starosta.                         Martina Strnadová

Od dubna řidiči v Bíteši zaplatí za parkování

Příprava výstavby obchodního 
domu Lidl v areálu na ostrůvku ve 
Velkém Meziříčí probíhá. Velko-
meziříčští jednali se zástupci spo-
lečnosti FVM invest, jež akci bude 
realizovat, o podmínkách. Město 
po investorovi požaduje zajištění 
přístupu do areálu, tedy výstavbu 
mostu přes řeku Balinku. Další 
podmínkou je křižovatka s kruho-
vým objezdem při vjezdu k obchod-
nímu domu. Třetím požadavkem 
pak je, aby společnost vedle objektu 
postavila i parkoviště s devadesáti 
devíti místy ke stání. Investor však 
původně počítal pouze s osmaše-
desáti parkovacími místy. „Museli 
tedy projekt přepracovat, ale víc 

Parkovacích míst u Lidlu bude méně

Údržba komunikací a chodníků ve Velkém Me-
ziříčí se během této zimy oproti předchozím letům 
mimořádně prodražila. „Ke 14. únoru jsme zhruba 
na devadesáti procentech celkových nákladů na 
zimní údržbu,“ informuje místostarosta města Josef 
Komínek. „Již jsme profi nancovali částku ke dvěma 
milionům korun,“ potvrzuje ředitel technických služeb 
města Jaroslav Mynář.

Položka na zimní údržbu města v rozpočtu přitom 
činí 2,26 milionu korun. Tyto peníze jsou určeny na 
sezonu od poloviny prosince loňského roku do poloviny 
prosince 2010. Radní proto schválili navýšení celkové 
částky o dalších 400 tisíc korun. Stěží lze nyní odhad-
nout, zda tyto peníze vystačí i na počátek příští zimy. 
„Nepřijde-li teď v březnu ještě nějaká kalamita, měli 
bychom zatím s těmi 400 tisíci navíc vyjít. A na začá-
tek další zimy se vynasnažíme uspořit z jiných kapitol 

Město přidalo peníze na zimní údržbu

našeho rozpočtu, jako je například údržba zeleně,“ 
dodává Jaroslav Mynář.

Ke konci letošního ledna částka profi nancovaná za 
zimní údržbu činila zhruba jeden a tři čtvrtě milionu. 
Takže prvních čtrnáct dnů v únoru z balíku peněz na 
údržbu notně ubralo. „Ještě i na začátku února jsme 
sypali, prohrnovali, solili a údržba stále probíhá. 
Čistíme výpustě, lávky, pořád se objevuje námraza, 
shazujeme sníh ze střech,“ vyjmenoval některé součas-
né aktivity pracovníků technických služeb J. Mynář. 
Obleva v minulém týdnu způsobila, že sníh ze střech 
sjížděl vskutku ve velkém. Pracovníci technických 
služeb pomocí plošiny, která dosáhne do výšky třinácti 
metrů, shazovali například vrstvy z brány při výjezdu 
z města či z mnohých městských budov. Koncem mi-
nulého týdne již také na místních komunikacích začali 
s asfaltováním výtluků po zimě.   Martina Strnadová

jak osmdesát pět parkovacích míst 
se jim tam nevešlo. Požádali proto 
město o přehodnocení stanoviska,“ 
říká místostarosta Josef Komínek 
s tím, že s dalšími dvěma podmín-
kami společnost souhlasí. Radní 
problém zvážili a se změnou počtu 
míst ke stání souhlasili.

Jak sdělil jednatel společnosti 
FVM invest Vojtěch Fiala, přepra-
cováním projektu se jeho příprava 
protáhla. „V současné době čekáme 
vydání územního rozhodnutí,“ 
informoval Fiala. Původní plány 
investora byly zahájit stavbu Lidlu 
již v květnu a obchodní dům ote-
vřít k prvnímu září. To asi nebude 
reálné. „V tuto chvíli nechci termín 

1. září ani dementovat, ani potvrdit. 
Stavět spíš začneme až koncem 
června s otevřením k prvnímu 
říjnu, protože ty tři měsíce jsou na 
realizaci potřeba,“ dodal Vojtěch 
Fiala.

Obchodní dům Lidl by měl být 
prvním objektem, který vyroste 
na místě bývalé koželužny za řekou 
Balinkou. Další z řady obchodních 
řetězců ve Velkém Meziříčí nabídne 
obyvatelům města širokosorti-
mentní prodejnu potravin, jejíž 
součástí bude i pekárna a řeznictví. 
Objekt s parkovištěm bude situován 
v přední části areálu na zhruba osmi 
tisících metrech čtverečních.

Martina Strnadová

V závěru minulého týdne pro-
běhla některými médii zpráva 
o incidentu, který se odehrál 
u příležitosti plesu velkomezi-
ř íčského gymnázia, konaného 
v Jupiter clubu 20. 2. 2010. Policie 
případ vyšetřuje jako pokus o zná-
silnění. Vzhledem k tomu, že jde 
o velmi citlivou věc, která se do-
týká čtyř mladých lidí, policisté 
odmítli poskytovat tisku jakékoliv 

informace. Jelikož se nemohou ke 
kauze vyjadřovat ani sami aktéři, 
lze proto některé již zveřejněné 
informace považovat za spekula-
ce a domněnky. Z tohoto důvodu 
týdeník Velkomeziříčsko otiskne 
podrobnosti až poté, co policisté 
případ vyšetří a uzavřou.  

 Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka
týdeníku Velkomeziříčsko

Policie šetří pokus o znásilnění

Podnikatelce reklamaci neuznali. 
Má zaplatit 1,5 milionu korun

Blance Přibylové z Velkého Meziříčí, které neznámí pachatelé pro-
telefonovali z internetové ústředny 1,5 milionu korun, hrozí, že bude 
muset tuto částku zaplatit, ač sama nevolala. Český telekomunikační 
úřad (ČTÚ) jí totiž zamítl reklamaci na tuto extrémně vysokou částku 
za telefon, kterou provolali počítačoví hekři za dva a půl dne. Většina 
hovorů směřovala podle sdělení policie do zahraničí. Dle informací ČTÚ 
údajně ústředna nebyla dostatečně zabezpečena. Přibylová ale namítá, že 
v nabídce telekomunikační společnosti WIA, která jí ústřednu prodala, 
byla prezentována jako bezpečná. Právní zástupce poškozené Jaroslav 
Pavlas pro náš týdeník uvedl, že jeho klientka podala proti rozhodnutí 
soudu rozklad. V krátké rekapitulaci popisuje sled událostí: „Ihned po 
obdržení faktur ohledně vyúčtování předmětných telefonních hovorů ze 
strany poskytovatele služeb společnosti WIA spol. s r. o. byla ing. Přiby-
lovou uplatněna reklamace z důvodu nesprávné výše účtovaných částek,“ 
popisuje právník, „vzhledem k tomu, že šlo o dvě faktury, byly uplatněny 
dvě reklamace. Obě však byly ze strany poskytovatele zamítnuty s tím, 
že je poskytovatel považuje za nedůvodné, neboť tvrdí, že tyto služby 
poskytl a k hovorům fakticky došlo. Následně byly podány u Českého 
telekomunikačního úřadu (odbor pro jihomoravskou oblast, pobočka 
Jihlava) námitky proti vyřízení reklamace, a to opět samostatně ohledně 
každé faktury. Tato obě řízení byla sloučena do jednoho správního řízení 
a správní orgán 5. 2. 2010 rozhodl tak, že tyto námitky zamítl jako nedů-
vodné a obě faktury ponechal v platnosti. Proti tomuto rozhodnutí byl pak 
25. 2. 2010 podán rozklad (tj. forma odvolání proti správnímu rozhodnutí 
ve správním řízení), který se v tomto případě podává k předsedovi Rady 
ČTÚ v Praze. Zde by mělo být s konečnou platností rozhodnuto,“ uzavírá 
J. Pavlas a dodává, že dosavadní rozhodnutí tedy zatím nenabylo právní 
moci. V případě, že by i tento odvolací orgán v rozkladovém řízení toto 
rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil, je možné podat soudní 
žalobu na přezkum správního rozhodnutí. To může trvat i dva až tři mě-
síce, což je ale pro velkomeziříčskou podnikatelku další „rána“, neboť jí 
po celou dobu z tohoto dluhu běží půl procenta penále za každý den. Tak 
dlužná částka nabírá ještě hrůznějších rozměrů. Policie stále po pachate-
lích pátrá. „Prověřování probíhá ve spolupráci s Interpolem.  Jednotlivé 
státy, kam bylo telefonováno, byly požádány o poskytnutí zprávy. Vyžáda-
né zprávy ale nebyly ještě ze všech zemí vráceny,“ dodává policejní tisková 
mluvčí Jana Martincová.                                     Připravila: Iva Horká

Pracovníci technických služeb minulý týden již začali asfaltovat výtluky na silnicích. 
Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města z 24. 2. 2010
 1. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR, s. r. o. s uložením 
zemního kabelového vedení do pozemků města parc. č. 5998/1, 5922/2 
a 5924/3 v lokalitě Čechovy sady, ul. Oslavická, k. ú. Velké Meziříčí, 
s právem provozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání 
stavby. Rada města dále zrušila svoje usnesení čís. 845/8. 10. 2008 
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem a E.ON ČR, s. r. o.

 2. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru výpůjčky objektu č. p. 
185 na pozemku parc. č. st. 97 v k. ú. Mostiště na dobu určitou 10 let.

 3. Rada města doporučila Zastupitelstvu města odsouhlasit bezúplatné 
nabytí pozemků parc. č. 2050/10 o výměře 633 m2, parc. č. 2050/25 
o výměře 307 m2 a parc. č. 2050/49 o výměře 75 m2 v k. ú. Olší nad 
Oslavou od vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových. Rada města dále doporučila Zastupitelstvu města změnit 
usnesení čís. 21/22. 9. 2009 pod bod. 1g) tak, že Zastupitelstvo města 
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku EN parc. č. 184 o výměře 
1 049 m2 v k. ú. Velké Meziříčí do vlastnictví města.

 4. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 400 tis. Kč – § 2212 práce provedené TS silnice – zimní 
    údržba
b) Zdroj: 95 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení: 95 tis. Kč – § 3639 náklady spojené s provozováním 
    veřejných WC (provoz a údržba, spotřeba 
    vody a elektrické energie)
c) Zdroj: 60 tis. Kč – § 3725 využívání a zneškodňování komu-
    nálních odpadů
 Rozdělení: 60 tis. Kč – § 3729 ostatní nakládání s odpady – vede-
    ní evidence odpadů

Rada města souhlasila s uzavřením 
dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. ŽP-
3/03-OH mezi městem Velké Meziříčí 
a společností Technické služby VM s. r. o.

d) Zdroj:  3,8 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
 Rozdělení:  3,8 tis. Kč – § 2299 ostatní záležitosti v dopravě – 
    vrácení přeplatků z pokut.

 5. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2010
částka v Kč Poskytovatel Účel
 84.482,40 Kraj Vysočina (SR) Projekt CZ.1.07/1.1.01/01.0065 – proplacení
478 733,60 Kraj Vysočina (EU) 3. žádosti o platbu – neinvestiční f. p. pro ZŠ 
  Sokolovská
949.700,00 Ministerstvo fi nancí Na úhradu osobních a věcných výdajů souvi-
  sejících s výkonem přenes. působnosti v oblasti 
  soc. služeb
325,367,00 Ministerstvo fi nancí Na úhradu nákladů souvisejících se zabezpe-
  čením činností vykonávaných v oblasti soci-
  álně-právní ochrany dětí v r. 2010

 6. Rada města schválila hostování cirkusu Berousek Sultán ve Velkém 
Meziříčí v měsíci červenci 2010

 7. Rada města schválila navržené termíny, skladbu sortimentu a umís-
tění stánků při prodejních trzích na Náměstí ve Velkém Meziříčí 
v těchto termínech:
středa 12. 5. 2010 Řemeslný trh – (Gastroden hotelové školy), sor-
 timent – řemeslné výrobky, občerstvení, potraviny;
neděle 20. 6. 2010  Řemeslný trh o pouti, sortiment – řemeslné vý-
 robky, občerstvení, potraviny;
úterý 14. 12. 2010 Vánoční trh, sortiment – řemeslné výrobky, potra-
 viny, občerstvení. V součinnosti s městskou policií 
 bude v navržených termínech zajištěno uzavření 
 náměstí (s výjimkou zásobování).

 8. Rada města schválila předložený materiál „Závěry z provedené 
inventarizace za rok 2009“ v plném znění vč. přílohy „Sumář vyřa-
zovaného majetku po inventarizaci k 31. 12. 2009“ v celkové hodnotě 
1.421.861,79 Kč.

 9. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k nebytovému pro-
storu – garáže č. 6 v domě na ulici Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí.

10. Rada města souhlasila s doplněním textu do nájemních smluv k bytům 
v DPS ve Velkém Meziříčí o následující dodatek: „Nájemce je povinen 
se ve lhůtě do jednoho měsíce po podepsání nájemní smlouvy k bytu 
přihlásit k trvalému pobytu dle dislokace bytu uvedené v odstavci I. 
této nájemní smlouvy.“                           (Pokračování na straně 5.)

Jaro se nezadržitelně blíží, rtuť 
teploměru pomalu stoupá a sníh 
stále pokrývá velkou část našeho 
území. Zatím odtává postupně, 
a to hlavně díky nočnímu poklesu 
teplot. V příštím týdnu však není 
vyloučeno zvednutí hladiny řek 
Oslavy i Balinky. „Každý rok se 
velice pečlivě připravujeme na pří-
padné povodně. Jinak tomu není ani 
letos, kdy jsme navýšili zásobu pytlů 
o tisíc kusů, takže jich v současnosti 
máme čtyři tisíce a dále jsme do-
koupili dvě násypky na písek, takže 
jejich počet vzrostl na pět. V Mostiš-
tích pak máme další tisícovku pytlů 
a dvě násypky. Máme samozřejmě 
domluvený písek i ostatní záležitosti 
týkající se rychlého zásahu v přípa-

dě potřeby,“ říká velkomeziříčský 
starosta František Bradáč.

„Provozovatel vodního díla Mos-
tiště vytvořil včasným předpouš-
těním vody rezervu ve výši, která 
odpovídá přibližně dvaceti procen-
tům zásoby vody ve sněhu v povodí 
této vodárenské nádrže, což by mělo 
stačit v případě, že sníh začne tát 
i o něco rychleji, než doposud,“ do-
plňuje Jiří Zachar, vedoucí odboru 
životního prostředí.
Čerstvá data o vývoji situace jsou 

veřejně dostupná na internetových 
stránkách klíčových subjektů z vo-
dohospodářské oblasti, tedy České-
ho hydrometeorologického ústavu 
www.chmi.cz i Povodí Moravy, s. p. 
www.pmo.cz.  Veronika Poulová

 Neplatiči dluží městu Velké 
Meziříčí na nájemném více než 
670 tisíc korun za užívání měst-
ských bytů. Jsou mezi nimi ti, kteří 
nezaplatili třeba jen jeden nájem, 
ale také ti, kteří neplatí dlouho-
době. Největší dluh u jednotlivce 
se dokonce vyšplhal až k částce 
77 500 korun. Dluh vyšší než pět 
tisíc korun má dvaatřicet nájemců 
a celková suma v jejich případě činí 
téměř 580 tisíc korun. Taková je 
aktuální situace teď v únoru.

Město při vymáhání pohledá-
vek využívá všech dostupných 
zákonných prostředků, a to i těch 
nejtvrdších. „Proti neplatičům jsme 
vždy postupovali tvrdě a hodláme 
v tom i nadále pokračovat,“ říká 
nekompromisně starosta Franti-
šek Bradáč. I když připouští, že 
za některými neuhrazenými nájmy 
může stát i nárůst nezaměstnanosti 
ve městě za poslední dobu. Tito 
neplatiči však většinou zareagují 
na první nebo druhou upomínku 
a svůj dluh vyrovnají. To ale není 
případ chronických dlužníků, kteří 

nezaplatí ani po dvou upomínkách 
a výzvě k uhrazení dluhu. Ta-
kových je celá skupina a jsou to 
mnohdy stále stejní lidé. Ti se pak 
dostávají do situace, kdy obdrží 
z městské správy bytů výpověď 
z nájmu a hrozí jim vystěhování 
z bytu. Ani poté však někteří situ-
aci neřeší. „Nereagují-li, situace 
může dozrát až k exekutorskému 
vymáhání. I takové případy zde 
máme,“dodává F. Bradáč. „Vloni 
jsme vystěhovali tři neplatiče. 
A v současné době v osmi případech 
v exekučním řízení vymáháme část-
ku 265 tisíc 412 korun,“ potvrzuje 
starostova slova Karel Lancman, 
ředitel městské správy bytů. Podle 
něj by k takovým tvrdým opatřením 
nemuselo dojít, kdyby neplatiči 
s městem komunikovali a nenechali 
dluh narůst do vysokých částek. 
„Je kategorie lidí, kteří svůj dluh 
uznají, a my se pak s nimi dohod-
neme na jeho postupném splácení,“ 
uzavírá Lancman. Problém pak lze 
vyřešit i bez zásahu soudu.

 Martina Strnadová

Posprejoval vlakovou soupravu
Neznámý pachatel v době od 26. 2. do 28. 2. 2010 na vlakovém ná-

draží ČD Křižanov na odstavenou vlakovou soupravu nastříkal sprejem 
stříbrné, černé a růžové barvy nesrozumitelné obrazce a nápisy. Takto 
poškodil 4 vozy vlakové soupravy. Způsobená škoda je vyčíslena ve výši 
nejméně 100.000 korun.

Vloupal se do vozidla
Neznámý pachatel v době od 26. 2. do 27. 2. 2010 na ulici Na Trati ve 

Velkém Meziříčí rozbil u vozidla značky BMW černé barvy levé zadní 
okénko. Pak si vozidlo otevřel. Odcizil autorádio s CD přehrávačem zn. 
Sencor a dále poškodil všechna koženková sedadla ve vozidle. Majiteli 
tak vznikla škoda ve výši 20.000 korun.

Navštívil hodinářství
Neznámý pachatel se v době po 23. hodině 26. 2. 2010 vloupal do 

hodinářství na ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Nalezeným 
kvádrem ledu rozbil skleněnou výplň výlohy, odkud odcizil z textilních 
plat nejméně 13 kusů stříbrných řetízků a 7 kusů pozlacených řetízků. 
Majiteli vznikla celková škoda ve výši 15.000 korun.

Střetl se s divočákem
Dne 28. února 2010 v 00.50 hodin jel čtyřiapadesátiletý řidič s ná-

kladním automobilem Scania po silnici mezi obcemi Jívoví a Sklené nad 
Oslavou. Při průjezdu mírné levotočivé zatáčky mu do jeho jízdní dráhy 
vyběhla z pravé strany z lesního porostu, bezprostředně před jeho vozidlo 
lesní zvěř – prase divoké. Pro velmi krátkou vzdálenost nestačil řidič 
zareagovat a došlo ke střetu. Při srážce byla zvěř usmrcena a odhozena 
do pravé silniční příkopy. Na nákladním vozidle vznikla hmotná škoda 
ve výši asi 60.000 korun a na usmrceném praseti 5.000 korun.

Jana Martincová, komisařka PIS ŽR

Dluh na nájemném přesahuje 670 tisíc korun

Město postupuje
proti neplatičům tvrdě

Zájemci o koncert Jarka Nohavici ve Velkém Meziříčí stáli minulou 
středu ve frontě na lístky tři hodiny. Čtyři stovky jich pak byly během 
pouhých sedmatřiceti minut do jednoho vyprodány. Předprodej začal ve 
tři hodiny odpoledne a pracovní doba programového oddělení byla za 
účelem předprodeje prodloužena až do šesti večer. To však bylo zcela 
zbytečné. Krátce po půl čtvrté totiž zájemce přivítal již jen nápis na 
dveřích: Koncert Jarka Nohavici vyprodán!

Uspořádání koncertu J. Nohavici předcházelo více jak čtyřleté vy-
jednávání s agenturou. „Jarek ve Velkém Meziříčí vystoupil naposledy 
zhruba před deseti lety na zámeckém nádvoří. Všem je jistě dobře známo, 
že preferuje více festivaly a venkovní produkce. Jsme rádi, že naše úsilí 
bylo korunováno jeho vystoupením v našem kulturním domě. Samozřejmě 
nám dopředu bylo jasné, že spoustu našich návštěvníků potěšíme, ale 
mnohým, hlavně těm, na které se lístky nedostaly, připravíme zklamání. 
Bohužel, náš zájem o realizaci dvou vystoupení nebyl agenturou vyslyšen,“ 
informoval ředitel pořádajícího Jupiter clubu Milan Dufek.

Pořadatelé připravují koncert na neděli 21. března do velkého sálu 
Jupiter clubu. Podmínky předprodeje lístků byly předem stanoveny. 
Zpěvákova agentura nepovolila telefonické rezervace lístků, pouze jejich 
přímý prodej. Z její strany byl také stanoven maximální počet šesti lístků, 
jež si může koupit jedna osoba. Pořadatelé se ke splnění těchto podmínek 
zavázali ve smlouvě.

Mnozí fanoušci písničkáře Nohavici tak odcházeli ve středu z kanceláře 
programového oddělení zklamáni, protože se na ně ani po dlouhém čekání 
lístky nedostaly. Každý, kdo vystál frontu, si totiž těch šest lístků koupil. 
Naději však měli ještě ve Velké Bíteši, kde bude stejný koncert v kulturním 
domě o tři dny později 24. března. V tamějším informačním centru lístky 
na Jarka Nohavicu byly k dispozici ještě v pátek. Do tohoto pondělí však 
zmizely i tam.                                                          Martina Strnadová

Lístky na Nohavicu zmizely hned

Fronta zájemců o lístky na koncert Jarka Nohavici se táhla z prvního patra 
Jupiter clubu po schodech až ven před budovu.   Foto: Martina Strnadová

To, co vidíte na snímku, je již minulostí. Květinový obchod ing. Miloše 
Floumy na velkomeziříčském náměstí totiž prošel od neděle do včerejška 
jarní proměnou. O tu se postarali profesionálové pod vedením zkušeného 
slovenského fl oristy ing. Michala Hauta. Jak nově uspořádali zmíněné 
květinářství, se zájemci mohou podívat od dnešního dne přímo v obchodě,  
nebo si o změně přečíst v příštím čísle, kde přineseme podrobnosti a po-
chopitelně také nezbytné fotografi e.                Text a foto: Iva Horká (pi)

Proměnili květinový obchod

Připravují se na případné povodně

Možná se už v některých obcích 
upouští od průvodu masek, takzva-
ného masopustu. Jinak je tomu ale 
u Sociálních služeb města ve Velkém 
Meziříčí. Tam totiž tradici drží už 
několik let a nehodlají se jí vzdát.

„Je to pěkná tradice a paní ře-
ditelka se všemi spolupracovníky 
ji výborně zorganizovala. Líbily 
se mi masky, které si zaměstnanci 
připravili, aby rozveselili obyvatele 
domova. Výborná byla sestřička, 
která slivovicí očkovala proti pra-
sečí chřipce,“ dodává s úsměvem 
starosta města František Bradáč, 
který se masopustu také zúčastnil.

Ředitelka Sociálních služeb města 
Velké Meziříčí děkuje místním fi r-
mám, obyvatelům, zaměstnancům 
i občanům, kteří přispěli sponzor-
ským darem nebo se jiným způso-
bem podíleli na masopustní veselici.

Masopust je lidový svátek, který 
ve své podstatě sice nemá nic spo-
lečného s liturgií, ale přesto je pod-
řízen běhu církevního kalendáře. 
Slavil se ve dnech předcházejících 
Popeleční středě, kterou začíná čty-
řicetidenní půst před Velikonocemi. 
Protože datum Velikonoc je pohyb-
livé, je pohyblivým svátkem i maso-
pust.  Text a foto: Veronika Poulová

V domě s pečovatelskou službou
oslavili masopust

Příští týden poradna ČOI
Poradna České obchodní inspekce (ČOI) – 10. 3. 2010  od 8.30 do 
15 hodin. Nová budova radnice, Náměstí 27/28, kancelář živnosten-

ského odboru. -ivh-
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Slovo hejtmana
Tak tu máme březen a tedy jaro snad za humny. Letošní paní Zima 

svou roli neodbyla, i když Vánoce ještě tu idylickou kulisu postrádaly. 
Další měsíce se už ovšem představila v celé své kráse – mrzlo až praštělo, 
hromady sněhu lemovaly naše cesty. K radosti dětí a ustaranosti řidičů. 
Děti jásaly, zvykem šoférů bývá brblat nad silničáři, kteří „nevěděli, že 
přijde zima a zasype silnice…“

Ale myslím, že každým rokem se i údržba silnic zlepšuje. V letošním 
náporu mrazu a sněhu jsme častěji slyšeli i slova uznání. A pochopení, 
že silničáři nemohou být najednou všude, ale že odvádějí poctivou práci, 
i když jim často dával živel zabrat. Myslím, že se ukázala lepší koordinace 
celokrajského řízení na našich silnicích. A taky se projevila užitečnost 
nové spolehlivé a výkonné techniky, kterou jsme hromadně pořídili na 
podzim pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. A za niž jsme 
byli mnohými kritizováni. Především pak díky profesionální a obětavé 
práci zaměstnanců správy silnic byly naše cesty solidně průjezdné i při 
náporech sněhových vánic. Neméně náročné bylo minulé období pro 
zaměstnance služeb ve městech – ti měli plné ruce práce s odklízením 
sněhu z ulic, rampouchů z okapů a se zprovozněním chodníků. Na okrajích 
měst a na vesnicích zase často občané bojovali se sněhem svýma rukama 
a lopatami. Všem patří poděkování za to, že i tu tuhou zimu jsme zvládli 
docela slušně.

Taky bych se rád zmínil o jedné zdánlivé maličkosti, která ale vyvolala 
už v minulosti a nyní opět vzrušenou diskuzi. Krajské zastupitelstvo po-
dalo Parlamentu České republiky zákonodárnou iniciativu, aby byl název 
našeho kraje změněn z doposud ofi ciálně ústavním zákonem schváleného 
„Vysočina“ (s dalším přídomkem …, se sídlem Žižkova ulice, Jihlava, tvo-
řená územími okresů…) na logičtější název Kraj Vysočina. Ten se stejně 
používal a používá, protože bez přívlastku „kraj“ nebylo vždy jasné, o co 
vlastně jde. Samotné slovo Vysočina je názvem zeměpisného území i typu 
krajiny. Vyskytuje se také u všech možných subjektů, od zemědělských 
družstev, výrobních družstev, provozů po sportovní mužstva a tak dále. 
Zjistili jsme, že celkem se objevuje v téměř 250 názvech. Pak docházívá 
ke zmatení. My žádáme pouze o doplnění slova kraj buď před nebo za 
Vysočina, aby ofi ciální název zněl Kraj Vysočina nebo Vysočina kraj.

Nejde o rozmar úředníků nebo o nějakou hru se slovíčky. V běžných 
textech lze poznat smysl názvu ze souvislostí. Ale například zápisy do 
katastru nemovitostí, soudní spisy nebo datové schránky a další úřední 
operace vyžadují přesnost, jinak dochází ke zmatení, chybám a neplat-
nosti úkonů. To vše je častější se stále širším používáním elektronické 
komunikace. Ta je rychlejší, pohodlnější, levnější, ale taky náročnější 
právě na přesnost. Proto doufáme, že parlament náš návrh na tuto změnu 
ústavního zákona schválí a ušetří tak naše občany mnohých nedorozu-
mění a přehmatů.

Důležitější ale je, aby se tu lidem slušně a spokojeně žilo – ať to bude 
na Vysočině, v kraji Vysočina nebo v Kraji Vysočina. Teď právě moc 
důvodů k optimismu nemáme. V kostech ještě cítíme tu zimu, navíc 
krize a rostoucí nezaměstnanost nás nepouštějí se svých pařátů. Přesto 
věřím, že tak jak blížící se jaro prohřeje naše promrzlá těla a zkřehlé 
duše, v nastávajícím čase najdeme dostatek způsobů k naplnění našich 
dnů pěknými prožitky.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Přeci jenom nebývá častým je-
vem, aby se na sjezdovce ve Velkém 
Meziříčí denně proháněl herec Ná-
rodního divadla v Praze. Proto mne 
také nenechal chladným telefonát 
ze ski areálu, v němž mi volající 
sděloval, že na Fajťáku lyžuje Saša 
Rašilov se svým bratrem Václavem. 
„Myslíte toho Sašu Rašilova, který 
hraje v Národním divadle a jeho dě-
dečkem je ten slavný herec stejného 
jména?“ ptám se tak trochu nevě-
řícně. „Jo, ten. A je tady se svým 
bratrem Vaškem,“ pokračuje vola-
jící s jistotou v hlase. „A to myslíte 
skutečně toho mladšího Rašilova, 
co hraje v Ulici?“ ptám se znovu, 
abych se ujistila, že moje cesta na 
Fajtův kopec nebude zbytečná. „No, 
to nevím, kde hraje, ale jasně, že 
je to von,“ ozývá se ve sluchátku. 
„Dobře, tak za chvíli tam budu,“ 
ujišťuji volajícího. Zakrátko už 
s foťákem a diktafonem stojím tváří 
v tvář potomkům slavného umě-

Internet se stal klíčovým pracov-
ním nástrojem přelomu 20. a 21. 
století. Se stále vyšším využívá-
ním internetu se ale zvyšuje také 
internetová kriminalita. Internet 
umožňuje pohodlné sdílení dat, 
komunikaci, přístup k informa-
cím, avšak usnadňuje také páchání 
některých trestných činností, jako 
je šíření dětské pornografi e, obcho-
dování s dětmi, šíření rasistických 
a dalších extremistických názorů, 
kyberšikana, prodej drog a dalších. 
Devátý únor byl vyhlášen Mezi-
národním dnem bezpečnějšího 
internetu. V tento den byl spuštěn 
projekt Národního centra bezpeč-
nějšího internetu Červené tlačítko. 
Kraj Vysočina s tvůrci této služby 
spolupracuje na projektu Elektro-
nické bezpečnosti v regionu.

Jako obrana byla českým Ná-
rodním centrem bezpečnějšího 
internetu zřízena tzv. horká linka, 
kam všichni uživatelé Internetu 
mohou zasílat hlášení, pokud na-
razí na výše uvedené jevy. Pomocí 
webového formuláře na stránkách 
www.horkalinka.cz lze podat ozná-
mení, které je dále vyhodnoceno 
a posláno Policii ČR či zahranič-
ní horké lince k dalšímu řešení. 
„Podle dostupných informací by 
aplikace Červené tlačítko na sebe 
měla v blízké době upozorňovat na 
místech s veřejným přístupem k in-
ternetu, např. ve školách, knihov-
nách, internetových kavárnách,“ 
přiblížil radní kraje Vysočina pro 
oblast informatiky Zdeněk Ryšavý 
a dále doplnil, „v rámci projektu 

Červeným tlačítkem
proti počítačové kriminalitě

Elektronické bezpečnosti chce-
me tuto a další podobné aktivity 
podporovat a informovat o nich 
naše příspěvkové organizace, obce 
i podnikatele.“ Aplikace je dostup-
ná zdarma. Rozšíření informací o ní 
mezi pedagogy a rodiče přispěje 
k posílení tohoto nástroje v boji 
proti internetové kriminalitě.

Projekt Elektronická 
bezpečnost v regionu

„Cílem projektu Elektronické 
bezpečnosti v kraji Vysočina je 
koordinace aktivit organizací, 
k teré jsou s t ímto fenoménem 
v každodenním kontaktu. Mezi 
členy pracovní skupiny jsou vedle 
pracovníků kraje také zástupci 
krajského ředitelství PČR, státního 
zastupitelství, školství, hospodář-
ské komory a zástupci národních 
orgánů elektronické bezpečnosti 
(CSIRT, Safer Internet). Projekt je 
koordinován s dalšími regiony v EU 
prostřednictvím konsorcia eCrime 
vedeného regionem Wales (UK). 
Jedním z prvních výstupů projektu 
je návrh série seminářů pro počíta-
čové specialisty v různých oborech 
na téma praktických aspektů ky-
berkriminality v regionu,“ přiblížil 
obsah projektu vedoucí krajského 
odboru informatiky Petr Pavlinec.

Propagační fi lm k projektu Čer-
vené tlačítko je možné zhlédnout 
na http://extranet.kr-vysocina.cz/
download/odbor_informatiky/ecri-
me/SID_2010_CZ_TV.mov

Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ kraje Vysočina

Bratři Rašilovovi spolu hrají divadlo, zpívají ve skupině, ale také lyžují
Zajezdili si na sjezdovce v našem městě

leckého rodu 
Rašilovových 
– je jich děd 
byl  slav ný m 
hercem, otec 
je kameraman 
a manželkou 
jednoho z nich 
je herečka Van-
da Hybnerová, 
dcera známého 
mima Bor ise 
Hybnera. Tak 
jsou to oni, ne-
byla to mýlka, 
pomyslela jsem 
si hned, jakmile 
jsem Alexan-
dra s Václavem 
uviděla u stolu 
v restauraci na 
Liškovce. Prá-
vě  obědval i . 
No, tak to není 
zrovna vhodná 
chvíle na roz-
hovor, napadá 
mne, rušit ně-
koho u oběda 
není slušné, ať 
je to kdoko-
liv.  K mému 
překvapení 
ale sympatič-
tí mladí herci 
sami navrhují, 
že bychom se 
moh l i  bav it , 
i  p ře s t o ,  ž e 
oni budou jíst. 
Dobře, ř íkám 
jim a přisedám 

si. Hned ale předesílám, že nejsem 
na rozhovor připravená tak, jak 
bych měla být, neboť jsem se o je-
jich návštěvě na Fajťáku dozvěděla 
před chvílí. Otázky jsem si tedy 
narychlo sesumírovala v autě, 
cestou na kopec. Takže nic moc. 
„Já vám poradím dvě, na co byste 
se mohla zeptat Vaška,“ nabízí mi 
po chvíli starší ze sourozenců Saša. 
Evidentně vtipkuje. Ale mile. Ptám 
se tedy prozaicky:
Cože jste se ocitli tady na sjezdovce 
ve Velkém Meziříčí?

Saša: Bydlím kousek od Jihla-
vy a děti – dcery ve věku 15 a 12 
let – chodí do školy v Jihlavě. No, 
a protože se jaksi celkově zmenšuje 
ten náš svět i nakonec tedy i vzdá-
lenosti, není už takový problém 
někam kousek popojet. – Tedy 
v případě, když je naše ‚zlatá dé 
jednička‘ volná. A to si dálnice 
a těch kilometrů užívám poměrně 
dost. Navíc, od té doby, co bydlím 

na Vysočině, se mi ještě ten rádius 
zvětšil. Takže nevidím problém ani 
v tom, že jsem začal s dětmi jezdit 
sem na Fajťák lyžovat. No a bratr 
je se synem u mne na návštěvě, tak 
jsem je sem taky zlákal.
A jezdíte jenom sem, nebo i jinam?

S.: Ještě lyžujeme na Šacberku 
v Jihlavě a v Lukách nad Jihlavou.
Jak jste tady spokojeni?

S.: Je tady opravdu příjemně, řekl 
bych, že je to tady poměrně dobře 
pokryté, co se služeb týče, a proto se 
nám zde líbí. Můžeme sem zajet na 
otočku, když nejedeme do Alp, což 
je skutečně výhoda. Dcera se chtěla 
od malička učit jezdit na snowboar-
du, tak se jí to teď konečně splnilo.

Ale musím říct, že i ty ostatní ski 
areály jsou na dobré úrovni. Nechci 
říkat, který je lepší, nebo horší. Spíš 
si myslím, že je to o tom, že tady 
vůbec takové malé sjezdovky exis-
tují a klobouk dolů před těmi lidmi, 
kteří je vybudovali a provozují je.
Máte pravdu, i my jsme rádi, že díky 
obětavým lidem ski areál máme …

S.: Však jsme se s bráchou dívali 
tady v restauraci na ty fotky z his-
torie. To je úžasné…
Chtěla bych se zeptat ještě na vaše 
pracovní záležitosti. Kde vás může-
me v současné době vidět?

S.: Připravují se nějaké nové seri-
ály, ale zatím o nich nechci mluvit. 
Spíš chci říct, že mám teď takovou 
lehkou pracovní pauzu, protože 
toho bylo v poslední době dost. 
Zajímavě ale vypadá jeden film, 
který se sice zatím netočí, ale mohl 
by být poučný. Pojednává o šikaně 
ve školách, ale kupodivu v opačném 

směru – tedy, že žáci tyranizují 
pedagogy. Tady bych si měl zahrát 
šikanovaného učitele tělocviku. Je 
to jeden z prvních pokusů, taková 
sonda do generace dětí, která za 
posledních dvacet let dorostla.

Václav: Já jsem v angažmá v di-
vadle Lampion, ale hostuji ve více 
divadlech – v Dejvickém, pak na 
lodi bratří Formanových a se Sašou 
vystupujeme v zájezdovém předsta-
vení. Pak spolu hrajeme také v hu-
dební skupině. Zatím ještě úplně ne-
funguje, má i pouze pracovní názvy, 
takže ještě nekoncertujeme. Ale 
vždycky jsme po něčem takovém 
toužili, bavilo nás hrát, jenomže 
jaksi pořád nebylo dost času. Až teď.

Saša: K tomu musím říct, že 
brácha je tady právě tak trochu 
pracovně, a to kvůli té hudbě. Mám 
doma takovou miniaturní hudební 
zkušebnu, něco jako bluesový kou-
tek. A tam muzicírujeme. Kromě 
toho spolu hrajeme v představení 
Pokus pes čili potwor.
Máte ještě nějaké jiné společné 
plány?

Připravujeme představení, které 
jde blíž k divákovi. Ono vůbec 
teď divadlo přichází jakoby víc 
k divákům, herci zkrátka přijíždějí 
za nimi. A my hrajeme divadlo, 
které jde ještě dál, na dřeň toho, 
jak to bývalo dřív. Divák už nemusí 
vůbec nikam chodit – hrajeme totiž 
pouliční divadlo, na náměstích, pod 
stanem… Výhoda je v tom, že s ním 
můžeme jak do kteréhokoliv diva-
dla, tak pod širé nebe. Třeba tady na 
louce na Fajťáku by se taky klidně 
dalo zrealizovat.            Iva Horká

Obrazy, ilustrace ale i fi lmy prezentoval na vernisáži své výstavy v Ju-
piter clubu mladý umělec Josef Jelínek. Tvorba, která je ve výstavní síni 
k vidění, pochází z období jeho studia v atelieru ilustrace a grafi ky Vysoké 
školy umělecko-průmyslové v Praze. Za své práce již obdržel Josef Jelínek 
některá ocenění, například v roce 2007 Cenu ateliéru fi lmové a televizní 
grafi ky, či Cenu ateliéru ilustrace. O rok později pak 
i Cenu katedry grafi ky.

Hledání svého uplatnění v oboru zahájil Josef Jelínek 
velmi zdařile ve funkci pomocného animátora. „Do-
stal se k mimořádné příležitosti podílet se na tvorbě 
celovečerního filmu Jana Švankmajera Přežít svůj 
život,“ uvedla na vernisáži Lucie Syslová, jež si tuto 
výstavu zvolila jako svůj maturitní projekt na střední 
umělecko-manažerské škole v Brně. „V současné době 
se nejvíce věnuje tvorbě animovaných fi lmů a video 
postprodukci projektů na podporu čtení,“ dodala ještě 
k jeho současným aktivitám. K tomuto oboru se také 
váže název výstavy 33 minut. Právě tolik fi lmového 
materiálu z dílny Josefa Jelínka mohli návštěvníci 
vernisáže posléze zhlédnout. Mezi nimi se objevily 
snímky jako – šestiminutový Posledního kousne pes či 
osmiminutový Schody do kurníku, který byl zároveň Je-
línkovou diplomovou prací. Projekci uzavřela Závislost 
na celý život – desetiminutová animace s rozhovory se 
známými osobnostmi Aňou Geislerovou, Anetou Lan-
gerovou, Jiřím Macháčkem či Michalem Vieveghem, 
která vznikla na podporu čtení.

Josef Jelínek vystavuje v Jupiter clubu již podruhé, 
po sedmi letech. Oproti prvním kresbám v černobílém 
stylu nyní můžete zhlédnout mnohé jeho barevné obrazy 

Grafi ky i loutky nabízí výstava v Jupiter clubu
– ilustrace, mezi nimi i z knihy indonéských mýtů Nevěsta z mušle, práce 
na volné téma, grafi ky pro vydavatele novin a knižní nakladatelství, ale 
třeba také loutky. 

Výstava potrvá do 11. března, otevřeno je v pracovní dny od 8 do 16 
hodin, v neděli 6. března pak od 14 do 16 hodin.    Martina Strnadová

Herci a muzikanti Alexandr (1972) 
a Václav (1976) Rašilovovi

Saša vystudoval pražskou konzervatoř, hudebně-dramatické oddělení. 
Po absolvování přešel na herectví na pražskou DAMU (1990–94). Už 
v prvním ročníku na DAMU začal ve Studiu GAG Borise Hybnera 
(zde také působil a učil se v letech 1991–1993). Během studií herectví 
prošel mnoha divadly. Hrál v Divadle Na zábradlí, v Divadle v Řez-
nické, stal se také stálým členem souboru Národního divadla (2002, 
Cyrano z Bergeracu, Lakomec, Král Jindřich IV. aj.), v Divadle E. F. 
Buriana a v Divadle Komedie, kde hraje dodnes. Na kontě má více než 
dvacet televizních rolí, vidět jsme ho mohli například ve fi lmu z po-
slední doby Román pro ženy či v nedávno odvysílaných televizních 
seriálech jako třeba Velmi křehké vztahy, Soukromé pasti či v nové 
řadě Nemocnice na kraji města a mnoha dalších.
Udělal si dobré jméno i v dabingu.
Václav vystudoval pražskou konzervatoř a alternativní herectví na 
DAMU. Objevil se mimo jiné v seriálu Místo nahoře, Místo v životě, 
Proč bychom se netopili nebo v Ulici a dalších.
Spolu pak bratři hrají například v divadelní hře Pokus pes čili potwor, 
kde se po jejich boku objevuje i Vanda a Boris Hybnerovi.
Připravila Iva Horká     (Zdroj: Česko-slovenská fi lmová databáze)

Herci a muzikanti Alexandr a Václav Rašilovovi. 
Oba vystudovali pražskou konzervatoř a DAMU, 
oba sportují. Saša lyžuje, Václav upřednostňuje 
snowboard. Náš snímek je zachycuje na Fajtově 
kopci, kam si přijeli se svými dětmi 21. 2. 2010 
zajezdit. O týden později sjezdovku S. Rašilov 
navštívil znovu.                     Foto: Iva Horká

Josef Jelínek při vernisáži své výstavy 33 minut ve výstavní síni Jupiter clubu.
Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná shromáždění, která se konají kaž-
dou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 

Velké Meziříčí
Bližší info: www.acvm.ic.cz ■ Kontakt: Mgr. František Kameník, 

e-mail: kamenikf@centrum.cz, mob. 739 600 015

Nedospělost dospělých
Spisovatel Ivan Klíma, který už zítra navštíví naše město, píše v útlé 

knížce „Jak přežít blahobyt“ o nedospělosti dospělých. Mám za to, že se 
mu podařilo dotknout něčeho zcela zásadního. Co zmíněnou nedospělostí 
dospělých rozumí? Především neschopnost brát na sebe zodpovědnost 
za své vztahy, za své jednání a jeho následky – tedy i za své děti. Dále 
přebujelé vědomí, že máme nároky a práva (právo na štěstí, právo na 
volný čas, na uspokojování svých potřeb od hmotných a kariérních až po 
sexuální) a zakrnělé vědomí, že máme také povinnosti.

Pan spisovatel upozorňuje, že svět, v němž je v podstatě vše dovoleno, 
kde neplatí hierarchie odpovědnosti a z ní plynoucích práv, nároků a mož-
ností, nutně rozkolísává dětskou důvěru v platnost jakýchkoli hodnot. To 
základní, co podle Ivana Klímy dítě potřebuje, je pocit bezpečí a jistoty 
domova. Problémem je ovšem to, že mnozí současní rodiče ale nenabídnou 
dítěti víc než materiální dostatek, jímž chtějí vynahradit nedostatek citu, 
péče a zájmu, které jsou pro dítě základem jistoty ve světě. Vychovává-
ny v blahobytu a zahrnovány často zbytečným množstvím hraček, bez 
jistoty, že rodina je neotřesitelný celek, jsou děti stále citově labilnější, 
často deprimované, připraveny hledat bezpečí a jistotu ve světě virtuální 
reality anebo v drogovém opojení. Podle Ivana Klímy je blahobyt jedním 
z nejubožejších cílů, k nimž můžeme směřovat. Cílem lidského snažení 
má být péče o duši, o lidskost a vztahy budované na partnerství a lásce.

Neuškodí, když si každý položí několik otázek: Jaký je můj cíl? O co 
vlastně usiluji? Mám blíž k nedospělosti či dospělosti dospělých?

Pavel Janošík

Pořad bohoslužeb – sv. Mikuláš 
a Špitálek

Středa 3. 3.
 7.00 Špitálek – Mše sv. za živou a zemřelou rodinu
 Novotných a Dvořákovu  o. L. Sz.
10.00 DPS – Mše sv. o. M. P.
18.00 Mše sv. Lavičky  o. M. P.
1. čtvrtek v měsíci 4. 3. – Den modliteb za kněžská povolání
 7.00 Špitálek – Mše sv. za Josefa Urbánka,
 dvě manželky a děti o. M. P.
17.40 Špitálek – modlitby za nová kněžská povolání
18.00 Mše sv. za nová kněžská povolání o. L.Sz.
17.00 Mše sv. Vídeň o. M. P.
1. pátek v měsíci 5. 3.
 8.00 Špitálek – Mše sv. za Františka Solaře,
 Anastázii Solařovou, Františka Pospíšila
 a jejich syna Oldřicha Pospíšila o. M. P.
 9.00 Špitálek – Pohřební mše sv. za zemřelou 
 Antonii Markovou o. L. Sz.
14.00-15.30 Špitálek – Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Špitálek – Mše sv. pro mládež, za zemřelé rodiče
 Jaroslava a Andělu Chlubnovy a prarodiče. o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
Sobota 6. 3.
7.00 Špitálek – Mše sv. za rodiče Požárovy
 a syna Josefa o. L. Sz.
18.00 Špitálek – Mše sv. volný úmysl o. M. P.
3. neděle postní 7. 3.
 7.30 Sv. Mikuláš – Mše sv. za rodiče Novotných
 a syna, rodiče Bartuškovy, syna a vnučku o. M. P.
 9.00 Sv. Mikuláš – Mše sv. za rodiny Černých,
 Krchňavých, Kučerovu a celou živou přízeň  o. L. Sz.
10.30 Sv. Mikuláš – Mše sv. pro rodiče s dětmi, za děti,
 které letos poprvé přistoupí k Eucharistii o. L. Sz.
17.00 Špitálek – křížová cesta
18.00 Špitálek – Mše sv. za Jana Šturmu a duše
 v očistci a syna Svatopluka o. L. Sz.

Farní oznámení
Osoby narozené v roce 1997 a dříve, které mají základní znalost kato-
lických pravd víry a které by chtěly v roce 2012 přistoupit ke svátosti 
biřmování, prosíme, aby se přihlašovaly kteroukoliv středu od 17.00 do 
18.00 a pátek od 17.30 do 18.00, a to nejpozději do konce května letošního 
roku. Pozdější přihláška nebude možná. Ve středu v 18.00 náboženství na 
faře. Ve čtvrtek od 9.00 návštěva nemocných, ve čtvrtek večer se chceme 
modlit za nová kněžská povolání. V 17.40 pobožnost a potom mše sv. na 
tento úmysl, po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 10.00 
do sobotního rána adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání. V postní době v každý pátek v 15.00 
zveme ke společné modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. V sobotu 
v 8.00 prosíme ženy i muže o pomoc při úklidu kostela. Na brigádu mů-
žete přijít pomoct i během týdne. V sobotu v 18.30 bude příprava rodičů 
před křtem dítěte a v 19.30 bude příprava na manželství – III. setkání. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za pomoc 
při opravě. V sobotu v Netíně v 16.00 bude první sobota po 205. (12.30 
jdou pěší, 15.00 odjíždí autobus). Po večerní nedělní mši sv. bude setkání 
varhaníků, zástupců schol a sboru.  Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Českobratrská církev evangelická
● 3. 3.: 14 hodin – rozhovory s odsouzenými ve věznici Rapotice
● 4. 3.: 16.30 hodin – Podvečer se spisovatelem Ivanem Klímou
   (Městská knihovna Velké Meziříčí)
● 7. 3.: 9 hodin – bohoslužby
● 9. 3.: 15 hodin – děti, 17 hodin – biblická hodina (Hrbov)
Pokud není uvedeno jinak, konají se setkání v Husově domě (Velké Mezi-
říčí, U Světlé 24). Bližší informace: www.velke-mezirici.evangnet.cz   -pj-

Občan neznalý kulturního dění 
v našem městě se asi při nedělní 
procházce náměstím nestačil divit. 
Z kočárů vystupují princezny, 
mušketýři a dokonce i piráti. Ob-
čan neznalý musí dávat pozor kam 
šlape, protože před Jupiter clubem 
se to hemží beruškami, mravenci 
a myškami. A taky musí uskako-
vat, protože z jedné strany se řítí 
čarodějnice a z druhé strany letí 
malý dráček.

A kam ti všichni spěchají? No pře-
ce do Jupiter clubu na maškarní ples.

Nápad se nám zrodil v hlavách 
po sedmileté pauze, a tak vel-
ká návštěvnost zdaleka předčila 
naše očekávání. Ve tři odpoledne 
všechno vypuklo a pak už se bez-
mála 3 hodiny soutěžilo, tancovalo 
a kouzlilo s kouzelníky Harrym 
a Fugasem.

Chválíme rodiče, že obětovali 
odpolední nedělní siestu a společně 
s dětmi si užili maškarní rej.

Velký dík patří našim kamará-
dům – pracovníkům Domu dětí 
a mládeže ve Velkém Meziříčí, 
kteří jako vždy vzorným způsobem 
připravili zábavu a soutěže pro děti 
i jejich rodiče.

Děkujeme Kavárně Orchidea za 
zajištění prodeje nápojů a dobrůtek. 
A hlavně děkujeme dětem, které 
svým smíchem, radostí a spon-
tánností dokázaly, že pohádkové 
bytosti do Jupiter clubu prostě 
patří. Takže příští rok s vámi zase 
počítáme.

P.S.: Zvláštní poděkování patří 
i „našemu“ Jiříkovi, který svojí 
výzdobou ještě umocnil zážitek 
z tohoto odpoledne.

Zuzka a Hanka, Jupiter club

Pohádkové bytosti obsadily Jupiter club

Stacionář si prohlédlo
přes dvě stě návštěvníků

Ve čtvrtek 18. 2. 2010 proběhl v denním stacionáři Nesa ve Velkém 
Meziříčí Den otevřených dveří. Příchozí měli během celého dne možnost 
prohlédnout si veškeré prostory, které v minulém roce prošly rozsáhlou 
rekonstrukcí. V některých místnostech podávali výklad pracovníci sta-
cionáře a současně zodpovídali i dotazy příchozích, týkající se činností 
v těchto místnostech, vystavených pomůcek nebo služeb, které zařízení 
poskytuje. Každá návštěva mohla využít příjemného posezení v jídelně, 
občerstvit se kávou nebo cukrovinkami, které připravovali během před-
chozích týdnů samotní uživatelé stacionáře v nové cvičné kuchyni.

„Velmi nás potěšil opravdu velký zájem ze strany veřejnosti. Mnozí lidé 
k nám přišli, aniž by měli představu, jaké služby naše zařízení nabízí a kdo 
naše služby využívá. Největší zájem projevili hosté o místnost snoezelen, 
kde si mnozí vyzkoušeli krátkou relaxaci na vodním lůžku.“ řekla Alena 
Poulová, vedoucí stacionáře Nesa.

Nabídku stacionáře, který otevřel dveře všem, kteří rekonstrukci po 
celou dobu sledovali nebo se zajímají o služby, poskytované v prostorách 
zařízení, využilo téměř 220 osob. Zájemci měli možnost získat informa-
ce i o nové službě Osobní asistence, která má v prostorách zařízení své 
zázemí.                                          Pracovníci denního stacionáře Nesa

Dne 19. února 2010 v odpoled-
ních hodinách proběhl jako již 
tradičně na Hotelové škole Světlá 
a OA Velké Meziříčí slavnostní raut 
3. ročníku.

Raut v režii 3. B se konal ve stylu 
jižní Moravy. K výběru tématu 
přispěl především fakt, že velká 
část studentů z této třídy pochází 
právě z jižní Moravy. Myšlenka 
přiblížit slovácké tradice rodinám 
studentů a zaměstnancům školy 
se vydařila do nejmenších detailů. 

V nabídce byla tradiční moravská 
jídla a moučníky, velký výběr vín 
a slivovice.

Atmosféru umocnila stylová 
výzdoba sálu, program a pořádající 
studenti v krojích. Díky rautu si 
studenti vyzkoušeli své odborné 
znalosti a dovednosti, které získali 
studiem na hotelové škole.

Příjemná atmosféra rautu potě-
šila nejen rodiče a vyučující, ale 
především studenty samotné.

Radovan Sobotka

Vyberte si svého autora
Pravidelná nabídka knih

v Městské knihovně Velké Meziříčí
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak 

nebývá učený nikdo ani ve škole, napsal kdysi Jan Amos Komenský.
S dalším citátem a s dalšími knihami vás vítám po vánoční a novoroční 

přestávce u stručné nabídky novinek z městské knihovny. Nelze začít 
jinak než novinkou ze všech novinek nejočekávanější – se Ztraceným 
symbolem Dana Browna. Po fenomenálním úspěchu Šifry mistra Le-
onarda i Andělů a démonů nám autor přináší třetí knihu, kde vystupuje 
profesor Robert Langdon, hrdina obou předcházejících příběhů. Jistě si 
pamatujete, že ve stejnojmenných fi lmech ho skvěle ztvárnil Paul Hanks. 
Robert Langdon tentokrát operuje ve Washingtonu, děj románu je stlačen 
do velmi krátkého časového úseku a točí se kolem zednářů. A při jeho 
čtení si mimochodem člověk dobře uvědomí rozdíl mezi tajemnem a ta-
jemstvím, přičemž Dan Brown pracuje výhradně s tím prvním. Zamě-
řením na tajemno se odkrývá také tajemství autorova úspěchu u čtenářů 
– všechno tajemné je zde nevšední, exkluzivní, daleko od všedních dní. 
Ve Ztraceném symbolu tak čteme o světě, který je tomu našemu vzdálený, 
je daleko „atraktivnější“ – nabízí plno tajemna. A tak nemusíme myslet na 
velké neznámé našich malých životů. Úniková literatura par excellence – 
román nám o našem životě neřekne vůbec nic. Ale to věrným Brownovým 
čtenářům chuti do čtení neubere. Také by to byla škoda. Pořád je co číst, 
co objevovat, nad čím přemýšlet. Na Ztracený symbol se čekalo léta, teď 
musejí posoudit čtenáři, zda to stálo za to.

Koupili jsme pro knihovnu 4 knihy z naprosto odlišného soudku. Nejde 
o strhující thrillery, ale ty knihy strhující přesto jsou. Ukazují nám mnoho-
tvárnost umění nejen v malířství, ale i v sochařství, architektuře i užitém 
umění. Jde o obrazové encyklopedie, které pokrývají tyto časové okruhy: 
20. století, baroko, renesance a secese. Věřte, je na co se dívat.

Od umění vás zavedu do pohádky. Jana Pekárková – autorka, která 
v loňském roce vzbudila svou prvotinou Vodník Štístko a jiné pohádky 
mimořádnou pozornost – vydává svou druhou knížku Pohádky do po-
stýlky. Pokračuje tak neuvěřitelný příběh čtyřiadvacetileté dívky, která 
podstoupila už druhou transplantaci jater a je již několik let upoutána na 
lůžko v pražském IKEMu. Jana Pekárková, ač velmi vážně nemocná, se 
nikdy nevzdala a během pobytu na lůžku píše krásné pohádky, které také 
sama ilustruje. Doporučuji je rodičům i dětem k přečtení, stojí to za to.

Hrdinka románu Mužolapka se právě plácá v životní krizi a bláhově 
věří, že i v životě obyčejné třicátnice je místo na pohádkové zázraky 
a nabubřelá ropucha se změní zpátky v krásného a inteligentního prince… 
A tak se hrdinka románu Aleny Čálkové zmítá mezi hezkým a hodným 
mužem a mužem bohatým. Bohužel ten první je ňouma a ten druhý 
panovačný tupec. Jak se rozhodne anebo zda to dopadne úplně jinak, se 
dozvíte v knížce Mužolapka. A jak se píše na přebalu knihy: s humorem 
a odhodláním lze přežít ňoumu i ješitu!

Dnešní poslední nabídka obsahuje kolekci unikátních černobílých fo-
tografi í Lee Marmona a jmenuje se Obřad. Autorkou je Leslie Marmon 
Silková, indiánská autorka, podle kritiků i čtenářů jeden z nejvýraznějších 
indiánských talentů. Vyrostla v pueblové rezervaci Laguna v Novém 
Mexiku a jak sama říká, v jejím psaní je touha vyjádřit totožnost člověka, 
který je míšencem, není tedy ani bílý, ani tradiční indián. Hlavní hrdina 
románu Obřad, indián Tayo, se vrací z Vietnamu domů do Laguny. Při-
jíždí sám, bez nevlastního bratra Rockyho, který ve Vietnamu zahynul. 
Vzpomínky na peklo války ho psychicky ochromují, je vyprahlý a bez-
mocný. V tom se podobá své zemi sužované suchem. Podstoupí proto 
rituální terapii, kterou chce pomoci nejen sobě ale i ostatním obyvatelům 
Laguny. Ti totiž postupně zapomínají na tradiční, mytický vztah k rod-
né půdě. Tayo chce ozdravit sebe i ostatní návratem ke vzpomínkám 
a k příběhům, kterým už všichni přestali naslouchat, a návratem k zemi, 
které se odcizili…

Na závěr vás chci upozornit na naši malou výstavku z díla Dicka 
Francise, který v únoru zemřel ve věku 89 let. Jeho skvělé detektivky 
z dostihového prostředí vás jistě zas a znovu zaujmou.

Těším se na další setkání s vámi a novými knihami, tentokrát 
snad už v jarním čase – v dubnu.                               Jarka Šumpelová

„Morava, krásná zem“

Šibřinky se vrátily do JC.                                     Foto: Ilona Závišková

Vážení čtenář i. Jelikož jsem 
musel čelit mnoha reakcím na 
mých „pár řádků“ ve Velkomezi-
říčsku, byl jsem přinucen k sepsání 
tohoto pokračování k řádkům na 
neděli…

Bylo my vytýkáno, že mi jako 
komunistovi nepřísluší vyjadřo-
vat se k otázkám náboženství… 
Domnívám se, že teologie není jen 
o víře k bohu. Ta se zabývá i hle-
dáním pravdy a cestou k poznání. 
Mnozí z učenců pocházejících z řad 
kněží dalo lidstvu mnohé… Vždyť 
i Darwin byl kněz, kterého hledání 
pravdy přimělo k jeho revolučnímu 
objevu vzniku druhů, tzv. evoluce. 
(O pokusech, které nám dokázaly 
základy dědičnosti nemluvě.) Je 
zcela mimo pochybnost, že kněží 
(ať to byli Inkové, Keltové, Egypťa-
né či Lámové), měli vždy dokonalý 
přehled o nových poznatcích vědy 
a sami patřili k průkopníkům. Co 
jim lze vytknout, je skutečnost, že si 
své poznatky nechávali pro sebe, je-
likož nevzdělaný lid se snáze ovlá-
dá. S tímto základním kamenem 
náboženství mohu jen souhlasit 
(vždyť s ním byl srozuměn i Karel 

Marx) a jelikož hledání pravdy 
a souvislostí jsou i náplní mého 
života, mám potřebu vyjadřovat se 
i k těmto skutečnostem.

Další mi vytýkají to, že prý lezu 
farářovi do „pozadí“. Já však ne-
vnímám to, kdo mne zaujme. Pro 
mne je nejdůležitější obsah. Pan 
Szendzielorz mne již mnohokrát 
zaujal. I v čísle 7 má jeho úva-
ha o ceně lidského života přímo 
f ilozofický nádech, který mne 
nutí k zamyšlení. Když porovnám 
Řádky na neděli dnes a ty napsané 
předchůdcem pana Lukasze, pak 
musím uznat, že ty předchozí 
mne nutili pouze k podrážděným 
reakcím, zatímco ty dnešní mne 
nutí k zamyšlení a dumání… Dle 
mne, má tento zástupce křesťanů 
mnohem větší kredit, nežli jeho 
předchůdce. Náplní jeho „práce“ 
přece není někoho silou přesvědčit 
o nutnosti víry, jeho práce spočívá 
v tom zaujmout i ateistu (jako jsem 
já) a donutit ho k úvahám o tom, zda 
je v naší dnešní společnosti důležité 
myslet nejen na minulost, ale i na 
zítřek, a v jaké podobě. 

Martin Klement

Ještě k Řádkům na neděli…
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Národní turnaj v boccii probíhal v tělocvičně základní školy na Školní ulici ve Velkém Mezi-
říčí o víkendu 6. a 7. února 2010.                                                      Foto: Martina Strnadová

Hlasujte 
pro Velké 
Meziříčí

O d  1 .  3 .  2 010  d o 
9. 4. 2010 můžete hlasovat 
v anketě Zlatá jeřabina – 
Cena kraje Vysočina za 
nejlepší kulturní počin 
roku 2009, která je krajem 
Vysočina vyhlašována ve 
dvou kategoriích: Kulturní 
aktivita a Péče o kulturní 
dědictví.

Bližší informace o pro-
bíhající anketě naleznete 
na internetových stránkách 
kraje Vysočina, tematická 
stránka kultura a památky. 
Doplňující textové a obra-
zové informace naleznete 
přímo u jednotlivých akcí 
v rámci hlasování na http://
extranet.kr-vysocina.cz/
zlata-jerabina/.

Výsledky veřejné ankety 
budou vyhlášeny 20. 5. 2010; 
prvním třem kulturním poči-
nům v každé kategorii bude 
Zastupitelstvem kraje Vy-
sočina udělena spolu s oce-
něním i fi nanční odměna.

Své hlasy můžete zasí-
lat buď písemně pomocí 
originálního hlasovacího 
lístku, který je uveřejněn 
v únorových novinách 
Kraj Vysočina, na adresu 
Krajský úřad kraje Vyso-
čina, odbor kultury a pa-
mátkové péče, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava s ozna-
čením „Zlatá jeřabina“ 
nebo elektronicky pomocí 
hlasovacího formuláře.

Z řad hlasujících budou 
vylosováni 3 účastníci an-
kety, kteří získají publikaci 
z grantového programu 
Edice Vysočiny, dárko-
vý poukaz na divadelní 
představení Horáckého di-
vadla Jihlava pro sezonu 
2010/2011 dle vlastního 
výběru a současně nabídku 
účasti na slavnostním ga-
lavečeru.

Tak nezapomeňte podpo-
řit město Velké Meziříčí!

Květoslava Hladíková, 
Městské

informační centrum

Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině
Setkání u kulatého stolu na téma rozvoje cestovního ruchu na Vysočině uspořá-

dala 25. 2. 2010 v Jihlavě Regionální rada Jihovýchod spolu se Svazem obchodu 
a cestovního ruchu a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Na padesát 
zástupců různých organizací v cestovním ruchu, podnikatelů, kraje a obcí živě 
diskutovalo o podpoře cestovního ruchu v kraji, o produktech a službách, které 
je nutné zlepšit a o konkrétních tématech podpory.

„Kulatý stůl cestovního ruchu na Vysočině jsme organizovali proto, abychom 
vybudili lidi k otázkám a k větší spolupráci. Myslím, že se to podařilo. Na účasti 
i na diskuzi bylo vidět, že všichni byli spokojeni. Bylo dobře, že kromě podnikatelů 
zde byli i zástupci měst a potěšilo nás, s jakým zájmem k jednání přistoupili. Start 
se podařil a na podzim bychom naše setkání na Vysočině zopakovali,“ řekla Helena 
Piskovská, čestná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková prezentovala 

účastníkům stav čerpání dotací z Regionálního operačního programu Jihový-
chod. K dnešnímu dni jsou schváleny dotace ve výši 400 milionů pro 49 projektů 
cestovního ruchu na Vysočině. Dokončeno je zatím 15 projektů s proplacenými 
dotacemi 92 milionů. Schválené 400milionové dotace znamenají v konkrétních 
číslech například: výstavbu či modernizaci sedmi hotelů a šesti penzionů, získání 
a zvýšení certifi kace u 14 ubytovacích zařízení, 428 nově vybudovaných nebo zre-
konstruovaných lůžek, osm renovovaných památkových objektů a 20 podpořených 
kulturních akcí. Úplný výčet podpořených projektů je zveřejněn na webových 
stránkách http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu.

Regionální rada Jihovýchod plánuje v letošním roce vyhlášení dalších výzev 
na předkládání projektů cestovního ruchu žádajících o dotace ROP Jihovýchod. 
Koncem března bude otevřena výzva v oblasti služeb v cestovním ruchu zamě-
řená na podporu a propagaci ucelených produktů cestovního ruchu a propagační 
kampaně s celokrajským pokrytím. Na výzvu je vyčleněno 50 milionů korun. 
Vyhlášení výzvy v oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu je plánováno 
na červenec. Podpořeny budou projekty turistických atraktivit, jako jsou napří-
klad zoologické zahrady, skanzeny, integrovaná řešení vinařské turistiky apod. 
Finanční objem výzvy je přibližně 300 milionů korun.

V současné době probíhá hodnocení projektů infrastruktury cestovního ruchu, 
přihlášených v poslední výzvě z podzimu loňského roku. Výsledky budou známy 
17. března po schválení projektů Výborem Regionální rady. Hodnocením procházejí 
i projekty infrastruktury cestovního ruchu se strategickým významem pro region.

O prioritách v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 hovořil Tomáš 
Čihák, ředitel Vysočina Tourism. Patří k nim zintenzivnění spolupráce s podnikatel-
skými subjekty a turistickými informačními centry, podpora významných regionál-
ních akcí, spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, podpora 
značky Vysočina – regionální produkt, podpora aktivního způsobu trávení volného 
času a v součinnosti s krajem i spolupráce s partnerskými regiony kraje Vysočina.

Z diskuze vyplynuly požadavky zaměřit se na domácí cestovní ruch, neboť 
podle statistik je 80 procent turistů na Vysočině z tuzemska. Česká republika 
je malá, a proto je důležitá spolupráce v propagaci s centrálními orgány. Je 
potřeba volit nové formy služeb, jako jsou např. hotely zaměřené na rekreace 
rodin s dětmi. Vysočina byla domovem řady významných osobností z oblasti 
malířství, architektury, literatury, hudby apod. Bylo by dobré využít této tradice, 
jako to například učinil Klub turistů a vytvořil Cestu Gustava Mahlera napříč 
Vysočinou. Za úvahu stojí i návrh na vytvoření tras pro vozíčkáře. Ty by mohly 
využívat i rodiny s dětmi. Nepostradatelná pro rozvoj cestovního ruchu je vysoká 
kvalita služeb. Vstřícnější spolupráce jednotlivých subjektů by měla například 
odstranit situace, kdy turisté ubytovaní v konkrétní destinaci nenajdou po 16. 
hodině otevřený obchod, nemohou využít služeb banky apod.

„Ze setkání mám velice dobrý dojem. Myslím, že je potřeba komunikovat se 
všemi, kteří se v oblasti cestovního ruchu pohybují. Pokud nebudeme mít impulzy 
od podnikatelů, poskytovatelů služeb, obcí, měst a dalších zainteresovaných, 
může naše snaha mnohdy vyjít naprázdno. Sbíráme proto podněty, budeme s nimi 
pracovat a věřím, že přispějeme k větší spokojenosti návštěvníků tak, aby se jich 
co nejvíc vracelo a také přijížděli noví. Profi t z cestovního ruchu budou mít jak 
podnikatelé, tak i zaměstnanci a díky tomu i náš kraj,“ řekl na závěr setkání 
Martin Hyský, člen Výboru Regionální rady Jihovýchod a radní kraje Vysočina. 
Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz   Milena Marešová

Josef Jelínek (vlevo) při vernisáži své výstavy v Jupiter clubu spolu s Lucií Syslovou a svými rodiči (vpravo).
Foto: Martina Strnadová

Obnovenou tradici maškarního průvodu ve Vlkově podpořily všechny věkové kategorie.    Foto: M. Kočí

(Pokračování ze strany 2)
11. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního 

vztahu k bytům na ulici Karlov, k ubytovacím 
jednotkám na ulici Uhřínovská. Rada města dále 
schválila přidělení jednoho bytu v DPS na ulici 
Zdenky Vorlové a jednoho bytu v DPS na ulici 
Strmá ve Velkém Meziříčí.

12. Rada města schválila ponechat výši nájemného 
v nebytových prostorách včetně nájemného orga-
nizací zřízených městem na období 1. 4. 2010 až 
31. 3. 2011 ve stejné výši jako nájemné za období 
1. 4. 2009 až 31. 3. 2010, Rada města schválila 
ponechat výši nájemného rovněž v nebytových 
prostorách včetně nájemného školských a kul-
turních organizací zřízených městem na období 
1. 4. 2010 až 31. 3. 2011 ve stejné výši jako nájemné 
za období 1. 4. 2009 až 31. 3. 2010

13. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti 
Městské správy bytů Velké Meziříčí za rok 2009.

14. Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, 
o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření 
smlouvy o veřejné službě spočívající v provozo-
vání ostatních meziměstských linkových spojů 
pro potřeby města Velké Meziříčí se stávajícím 
dopravcem, společností ICOM transport a. s., 
Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, pro rok 2010.

15. Rada města schválila Výroční zprávu za rok 2009 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, dle přílohy.

16. Rada města souhlasila se zřízením veřejné interne-
tové stanice v informačním centru Městského úřadu 
Velké Meziříčí a schválila předložený provozní řád 
s tím, že zpoplatnění používání internetu je násle-
dující: 15 min. 10 Kč, 30 min. 20 Kč, 60 min. 40 Kč.

17. Rada města souhlasila s tím, aby se do věcných 
nákladů pro stanovení ceny oběda pro cizí stráv-
níky ve školní jídelně při Základní škole Velké 

Meziříčí, Sokolovská 470/13, započítávaly nákla-
dy hrazené městem v roce 2009 – výměna oken, 
dveří a žaluzií – po dobu 10 let.

18. Rada města projednala výsledky zápisu dětí do zá-
kladních škol pro školní rok 2010/2011 a trvá na svém 
usnesení čís. 201 z 18. 4. 2007 a doporučuje řediteli 
Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, 
pro školní rok 2010/2011 otevřít jednu první třídu.

19. Rada města pověřila starostu města Velké Meziříčí 
jednat se zástupci okolních obcí o úhradě nein-
vestičních výdajů ZŠ a MŠ za jejich žáky, kteří 
navštěvují ZŠ a MŠ ve Velkém Meziříčí podle 
paušálu vypočítaného za poslední tři roky.

20. Rada města souhlasila s prodejem osobního au-
tomobilu značky Volkswagen Transporter 1.9 D, 
SPZ ZRJ 44 08, r. v. 1992. Prodejní cena 14.500 Kč.

21. Rada města schválila Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor uzavřenou mezi městem Velké Meziříčí, 
jako pronajímatelem a ČR – Hasičským záchran-
ným sborem kraje Vysočina se sídlem Ke Skalce 
32, 586 04 Jihlava jako nájemcem. Rada města 
dále souhlasila s pronájmem 578,96 m2 v budově 
Hasičské zbrojnice na ulici Nad Gymnáziem 17, 
Velké Meziříčí HZS kraje Vysočina

22. Rada města souhlasila s předložením projektu ve 
spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou 
(Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi) do gran-
tového programu kraje Vysočina. Název projektu 
Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému 
rozvoji a podpoře zdraví v roce 2010.

23. Rada města znovu projednala záměr výstavby 
obchodního domu LIDL v prostorách bývalého 
areálu SVIT ve Velkém Meziříčí a změnila 
část usnesení čís. 1473/16. 12. 2009 a sice počet 
parkovacích míst. Nově požaduje realizaci 85 
parkovacích míst vybudovaných na náklady 
investora. Ostatní ustanovení usnesení čís. 
1442/2009/76/RM z 18. 11. 2009 a usnesení čís. 
143/2009/78/RM z 16. 12. 2009 zůstávají v plat-
nosti.    Ing. František Bradáč, starosta města

Zprávy z jednání Rady města z 24. 2. 2010
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INZERUJTE VE VELKOMEZIŘÍČSKU!
Telefon: 566 782 009 ■ e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz ■ www.velkomeziricsko.cz

Mgr. Ilona Dobrovolná
obchodní právo rodinné právo trestní právo
občanské právo pracovní právo zdravotnické právo

Náměstí 79/3 (Obecník), Velké Meziříčí
www.dobrovolna.cz

tel.: 776 576 624
100% DESIGN

100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety

www.rolux.cz
pavelbroza@tiscali.cz

mob: 603 938 395

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje bytu:
– o velikosti 1+1 č. 12 v domě č. 1242 na ulici Strmá č. 4, Velké 

Meziříčí. Byt je situován ve 4. nadzemním podlaží o půdorysné 
ploše 62,25 m2 bez vybavení zařizovacími předměty. Minimální 
nabídková cena 394.050 Kč.

Zájemcům bude po dohodě s Městskou správou bytů ve Velkém 
Meziříčí umožněna prohlídka předmětného bytu.
Nabídky v uzavřených obálkách s označením „Prodej bytu“ budou 
soustřeďovány do 31. 3. 2010 po dobu vyvěšení záměru prodeje bytu 
na úřední desce a předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.
Písemné nabídky přijímá JUDr. Karel Lancman, Městská správa 
bytů, Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 230

Pozice: Obchodní zástupce
Náplň práce: ● Prodej v oboru dekorativní stínící techniky.
 ● Péče o vlastní zákaznické portfolio.
 ● Vyhledávání nových obchodních příležitostí.
 ● Prezentace výrobků, propagace obchodní značky.
Očekáváme: ● Ukončené středoškolské studium.
 ● Preferujeme člověka z blízkého okolí.
 ● Schopnost samostatného plánování a samostatné analýzy.
 ● Příjemné vystupování.
 ● Zkušenost s MS Offi ce.
 ● Spolehlivost a důslednost, časová fl exibilita.
 ● ŘP sk. B.
Nabízíme: ● Spolupodílet se na rozvoji středně velké dynamicky se
  rozvíjející fi rmy.
 ● Služební automobil, notebook a mobilní telefon.
 ● Jazykové a profesní vzdělávání.
 ● Práci v mladém kolektivu.
 ● Další zaměstnanecké benefi ty dle dohody.
Kontakt: vaše životopisy zasílejte prosím: job@bematech.cz
 www.bematech.cz

Administrativní
a ekonomický servis
– vedení účetnictví a daňové evi-

dence včetně daň. přiznání
– zprostředkování dotací pro 

občany i podnikatele
Nově ve V. Meziříčí – každou 
sobotu 9 – 11 hodin (prostory 
Studia Draha)
B. Hortová, 605 035 324
Bc. M. Hortová, 736 239 587
www.ucetnictviosova.webnode.cz

vás zvou na akci

,,Jarní proměny
květinového
obchodu“
dne 3. 3. 2010

Náměstí 80
Velké Meziříčí
Tel.: 777 952 925

při nákupu nad 150 Kč dárek

Skupina ANO ve složení 
A. Novotný – heligonka, foukací 
harmonika, zpěv. A. Novotná – har-
monika, klávesy, zpěv, D. Novotná 
– housle, A. Novotná – housle, 
J. Sláma – baskytara, bicí. Ozna-
mujeme změnu mob: 737 477 773. 
Hrajeme svatby, rodinné i jiné akce.

Intenzivní víkendová konverzace angličtiny 
s americkým rodilým mluvčím 
 Termín 1: 20.–21. března 2010 10× 90 min.
 Termín 2: 27.–28. března 2010 10× 90 min.
 Zaváděcí cena: 1700 Kč/os/víkend
Cena je platná pouze při max. obsazení tj. 6 osob.
Příjem závazné přihlášky vč. platby do 12. března 2010

Kontakt: p. Procházková, tel.: 602 325 108

nabízí volné kapacity v

Lakujeme předměty až do velikosti 1500×800×3000 mm
Maximální hmotnost dílu 75 kg

V odstínech stupnice RAL
Předúprava materiálu fosfátováním

Krátké dodací lhůty, příznivé ceny
Příjem zakázek v pracovní době od 6 do 14 hodin

Telefon: 566 521 531; fax: 566 521 750
Lakovna je certifi kována ISO 9001:2009 a ISO 14000:2005

Rolety, sítě
Plovoucí podlahy, PVC

Seřízení plastových oken
Tel.: 602 950 763

Tel.: 732 302 618

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

Prodám
■ Ocelové disky 4 ks, Škoda Octa-
vie, obuté Dunlop 205x60x15, letní 
vzorek 3 mm. Cena 4.000 Kč. Tel.: 
603 780 962.
■ Zimní pneu na Škodu Fabii 
185/60 – 14, 70 % vzorku, po 
300 Kč/kus, na Škodu Felicii disky 
kol, zimní a letní pneu. Na Opel 
Corsa disky kol po 300 Kč. Tel.: 
608 034 567.
■ Na Fiat Tipo letní pneu, 165/65 
14R, 5 ks, na discích, všechny za 
2.000 Kč. Autobaterii 12 V, 55 Ah, 
stáří 3 měsíce, 1.000 Kč. Tel. po 
17. hodině 737 559 156.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, kr-
meno bez směsí, možnost dovozu. 
Tel.: 602 732 803.

■ Brambory na sázení, od-
růda Lolita, Red Anna. Cena 
4 Kč/kg, bal. 25 kg. Kontakt: 
Jurková, tel.: 733 193 270.

■ Orbitrek platinium s počíta-
čem, s funkcí měření pulsu. Nový. 
Cena 2.500 Kč. Tel.: 773 294 356.
■ Š Fabii, r. v. 2000, najeto 153 000, 
servisní knížka, tažné zařízení, tm. 
zelená, letní + zimní pneu na dis., 
nová aku, rozvody + řemen, náplně. 
Cena 77.000 Kč. Tel.: 733 767 488.
■ Ložnici zn. MIREAL. Vyro-
beno z masivního buku a DTH 
dýhováním bukovou dýhou. Dvoj-
lůžko, 2x noční stolek, komoda, 
šestidveřová skříň. PC 63 tis., nyní 
25 tisíc. Tel.: 737 553 529.
■ Televizor Nokia 100 Hz, úhlo-
příčka 68 cm, 2.000 Kč; satelitní 
komplet analog z pozicionerem + 
parabola 120 cm a pohonem Nokia, 
1.000 Kč. Kuchyňskou linku v pěk-
ném stavu, 185 cm a 130 cm, cena 
dohodou. Čtyřplotýnkový skloke-
ramický sporák s horkovzdušnou 
troubou, cena 2.000 Kč. Lednice 
s mrazákem – Calex, v. 166 cm, 
cena 3.000 Kč. Čtyřdílnou obývací 
stěnu, 2 roky stáří, šířka 360 cm, 
v. 209 cm, cena 5.000 Kč. Jídelní 
stůl rozkládací tmavý + 6 židlí, 
zánovní, stáří 2 roky, cena dohodou. 
Tel.: 606 157 522.
■ Plynový sporák ve výbor-
ném stavu, cena dohodou. Tel.: 
732 290 683.
■ Originál střešní nosiče na Seat 
Toledo, m. r. 1999–2004, nebo Leon 
m. r. 2000-2005. Tel.: 602 421 418.
■ Ponny – kobylku, stáří 2,5 roku, 
obsednutá, sedlo a postroj. Cena 
dohodou. Tel.: 777 677 039.
■ Dvojsloupový el. zvedák, nos-
nost 3 t, ohýbačku – d. 2 m + 
1,5 m, pákové nůžky na plech, el. 
motor – 1 450 ot., 10 kW, ND na 
Peugeot 205. Cena dohodou. Tel.: 
739 902 188.
■  Pultov ý mrazák Zanussi 
250 l, ještě v záruce 6 měsíců. 
Cena dohodou. Tel.: 606 942 594, 
602 231 118. 

(Pokr. str. 7.)
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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 

VELKOMEZIŘÍČSKO

Zubní pohotovost
6. 3. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, V. Bíteš, tel.: 566 533 092
7. 3. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., tel.: 566 552 444

Nepůjde el. proud
dne 10. a 11. 3. od 7.30 do 14.30 hodin ve VM – Mostiště, celá obec Mos-
tiště (napájená z trafostanic s energetickým názvem KOREA a OBEC).

-e.on-

LÉTO SE BLÍŽÍ – ŠTÍHLÁ A BEZ CELULITIDY DO PLAVEK!
NOVĚ – LYMFODRENÁŽNÍ PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ

Studio Solitaire, Podhradí 15
Objednávky: 777 198 984

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
■ 10 h Měřín (na náměstí) ■ 11 h Hrbov (u kaple) ■ 11.30 Lavičky (u potravin)
■ 12.30 Křižanov (parkoviště na náměstí) ■ 13.30 Osová Bítýška (před OÚ)
■ 14.30 Velká Bíteš (za OÚ) ■ 15.30 Tasov (na návsi) ■ 16 h Budišov (u bývalé Pošty)

Prodej 16. 3. 2010 při objednání 10 ks → 1 kuřice ZDARMA!
Kuřice černé, červené stáří: 18 týd. cena: 150 Kč
Prodej 29. 4. 2010
Kuřice černé, červené stáří: 14 – 18 týd. cena: 130 – 150 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1 – 3 týd. 60 – 80 Kč
Moularden (kříženec pižmové+peking. kachny) 1 – 3 týd. 60 – 80 Kč
Kačeny barbarie (husokačeny) 1 – 3 týd. 90 – 110 Kč
Husy (bílé) 1 – 3 týd. 130 – 150 Kč
Husy (landeské) 1 – 3 týd. 130 – 150 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6 – 8 týd. 250 – 290 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15 h! gallus.extra@gmail.com

V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj strukturovaný životopis včetně 
průvodního dopisu na e-mailovou adresu: lenka.krenkova@becker-acroma.cz.

Becker Acroma spol. s r. o., dceřiná společnost švédské fi rmy zabývající 
se průmyslovou povrchovou úpravou dřeva se sídlem ve Velkém Meziříčí 
hledá pro svůj tým kolegu/kolegyni na pozici:

HLAVNÍ ÚČETNÍ S AJ
Náplň práce: 
● řízení oddělení fi nanční účtárny
● vedení podvojného účetnictví – me-

todicky
● zodpovědnost za účetnictví
● zodpovědnost za DPH, DPPO, další 

daně
● zpracování podkladů pro audit
● zpracování účetní závěrky
● daňová problematika
Požadujeme: 
● SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
● praktické zkušenosti v oblasti účetnictví 

a daní min. 3 roky

● velmi dobrá znalost účetní a daňové 
problematiky dle české legislativy

● komunikativní znalost anglického 
jazyka

● zodpovědnost, fl exibilita, loajalita
● zkušenosti z obdobné pozice výho-

dou
Nabízíme:
● zázemí stabilní společnosti
● fi nanční ohodnocení dle zkušeností 

a praxe kandidáta
● jazykové kurzy a odborná školení
● 5 týdnů dovolené
● příspěvek na stravování

KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Lucie Bazalová, Náměstí 81, Velké Meziříčí
(nad očí optikou Němec, I. patro)
Provozní doba:
Po, St – 13.00–18.00; Út, Čt, Pá 9.00–12.00 13.00–17.00; So: dle objednání
Tel.: 605 061 557 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Právníka odboru výstavby
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, zástup za MD a RD.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● vysokoškolské vzdělání v oboru práva,
● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:

● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

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

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

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích 

státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 15. 3. 2010 do 
12 hodin na adrese:

Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka ing. Stanislava Rosy

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výbě-
rového řízení skartovány.

(Pokračování ze strany 6.)
Koupím
■ 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 robotu 
Moulinex, Masterchef 750 Duot-
ronic. Tel.: 732 655 750.

■ Koupím staré zbraně, metály, 
řády, vyznamenání, mince a ban-
kovky. Tel.: 723 531 154.
■ Koupím kultivační pneu na 
Zetor 25 9/36. Tel.: 608 924 839.
Nemovitosti
■ Prodám podsklepený RD ve V. 
Meziříčí po kompl. rekonstrukci. 
Přízemí: velká kuchyň s jídelnou, 1 
pokoj, koupelna. 1. podlaží – velká 
hala, 2 dětské pokoje, malá koupel-
na. Předzahrádka, studna, dvůr. RK 
nevolat! Tel.: 603 184 919.

■ 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.

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

■ Koupím chaloupku na Vysoči-
ně. Tel.: 604 888 255.

■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí, 3+1, v OV. Tel.: 732 570 375.
■ Koupím byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Prosím nabídněte. Tel.: 
777 956 476.
Pronájem

■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 724 112 598, 777 291 730.
■ Nabízím ubytování ve Velkém 
Meziříčí v 1–2 lůžkových pokojích, 
zařízená kuchyně, koupelna, WC 
společné. Tel.: 723 531 154, volat 
kdykoli.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 – 2 osoby. Tel.: 
737 840 914.
■ Nabízím pronájem garáže 
v ulici U Bašty, Velké Meziříčí. 
Cena dohodou. Volná od 1. dubna 
2010. Tel.: 604 375 645.
■ Pronajmu zařízený třípoko-
jový byt na ul. Poštovní ve Vel. 
Meziříčí. Tel.: 777 177 635.
■ 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.
■ 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.
■ Pronajmu byt 3+1 ve VM, 
balkon, garáž, zahrádka. Tel.: 
564 571 755, 732 923 825.
■ Hledám podnájem bytu 1+1 
v Křižanově. Vážný zájemce. Tel.: 
728 537 783.
■  Pronajmu by t 3+1  s  ga-
ráží ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
777 199 556.
■ Pronajmu garáž na ul. Bezru-
čova, na delší dobu (zájemci prosím 
volat ve večerních hodinách). Tel.: 
605 777 627.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 608 642 938.
Různé

■ Nabízím soukromé hodiny 
německého jazyka (i kon-
verzace) pro všechny úrov-
ně jazykové znalosti. Tel.: 
724 864 441.

■ Nabízím úklid sněhu ze 
střech. Tel.: 774 072 862.

■ Hledám paní na pravidelné hlí-
dání dětí a výpomoc v domácnosti. 
Tel.: 724 306 760.
■ Hledám doučování přírodopisu 
k SZZ na VŠ. VM a okolí. Tel.: 
723 745 756, dvoraja@seznam.cz
Daruji
■ Štěně, stáří 3 měsíce, matka je-
zevčík s PP, očkované, odčervené. 
Tel.: 604 731 028.

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!!!

Info na tel.: 602 432 181.

Dovolujeme si vás pozvat na prodejní výstavu obrazů a loutek

Výstava se koná od 1. března do 31. března 2010
v kavárně CAFÉ TIME v Passage IMCA

Náměstí 12/14, Velké Meziříčí

HYPOTÉKY

REGISTRY NEŘEŠÍME

Tel.: 732 627 527
Úrok od 9,5 %, RPSN od 13,5 %

půjčky – úvěry 2010
Hypotéky do 5 mil. 

bez REGISTRŮ
splatnost až na 30 let

Úvěry pro nez., OSVČ, 
zam., MD, důch. 

od 70.000 do 500.000 Kč

AKCE 100.000 Kč
za 1.887 Kč Objednáváme slepičky

stáří okolo 17 týdnů,
prodej 3. dubna 2010 od 13.00. 
A. Novotný, Hrbov 42,
tel.: 604 707 728, 566 523 772



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

KINO JUPITER CLUB BŘEZEN DIVADELNÍ SEZONA JARO 2010

Život je potřeba žít naplno a 
nikdy není pozdě ho změnit.
Hrají: Simona Stašová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

◄ Foto: www.osobnosti.cz

Prodej vstupenek na tele-
fonních číslech 566 782 004, 
566 782 001 nebo na progra-
movém oddělení JC. Změna 
programu vyhrazena!

Komické d rama pě t i  žen 
(z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život 
jeden muž.
Hrají: Bára Seidlová, Daniela 
Zbytovská, Nikola Zbytov-
ská, Michal Bumbálek/Pavel 
Zatloukal, Tomáš Sýkora/Barin Tichý
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

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/Vladi-
mír Kratina, David Matá-
sek, Kateřina Hrachovcová-
Herčíková a další
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Pondělí 15. března 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO PALACE

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 6. a 20. března 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,
program. oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem lout-
kového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpoz-
ději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání

Vzpomínky

* * *

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 probíhá na programovém oddělení Jupiter clubu,
tel. 566 782 004, 566 782 005.                                                              -prog-

s názvem

Středa 14. dubna 2010 v 19.30 hodin
DIVADLO MALÉHRY

Středa 19. května 2010 v 19.30 hodin
AGENTURA ADF

◄ Foto:
www.divadlomalehry.cz

JOHN GODBER – překlad Marie Procházková
Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 18 hodin. Prosíme přijďte včas!

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 

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí 

Jiří Balda – Emanuel Brožík

Hudbu složil Rudolf Piskáček.
13. března 2010 v 18 hodin,

velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí.
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.

Středa 3. v 19.30 hodin
ZOUFALCI
Jak být spokojený a přitom nebýt sám?
Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v realistické 
komedii o šestici bilancujících třicátníků. Jsou dlouholetí přátelé a postupně 
se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večír-
ku v jejich rodném městě je jim jedno jasné – vědí, co v životě nechtějí, ale 
zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Zatímco první z nich se snaží ur-
putně otěhotnět, druhá pije o něco víc, než je „společensky“ přijatelné, třetí 
zjišťuje, že žije v manželství s neškodným tyranem. O nic lépe na tom není 
ani trojice mladých mužů – jeden studuje devátým rokem vysokou školu 
a jeho přítelkyně ho podvádí se svým bývalým, další čeká na příležitost, jak 
sdělit matce, že je gay, a třetí neváhá konzultovat své trable s psychiatrem. 
Na řadu tak přichází dávný nápad - společný život na statku, po kterém kdy-
si všichni tak toužili. Vyjde jim tenhle nový pokus o štěstí? Hrají S. Bab-
čáková, J. Žáček, J. Plesl, D. Bláhová, J. Obermaierová, Jaroslav Róna, 
Lucie Žáčková, Helga Čočková. Film ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 97 minut
Pátek 5., sobota 6. v 19.30 hodin
TRABLE V RÁJI
Vypadá jako ráj, ale je to peklo.
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč 
ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo 
na zemi. Čtyři vztahy v různé fázi partnerské spokojenosti. Dave a Ronnie 
žijí v příšerném stereotypu, ale snaží si to nepřipouštět. Joeymu a Lucy drží 
manželství jen silou vůle, Shaneovi už držet přestalo, a tak si nabalil novou 
holku, o pěkných pár let mladší. Jediný solidní vztah mají Jason a Cynthia, 
jenže, jak se ukáže, je to jen pracně udržovaná fasáda, která při setkání s výše 
zmíněnými přáteli najednou spadne. Aby zachránili, co se dá, kývnou Jason 
a Cynthia na nabídku partnerské terapie v ostrovním tichomořském ráji Eden 
Resort. A protože toto letovisko nabízí úžasné skupinové slevy, vezmou 
spřátelené dvojičky s sebou. Písečné pláže, míchané nápoje, masáže a vodní 
radovánky zdarma, romantické procházky při západu slunce – to by bylo, 
aby se všechno nespravilo. Jenže věc má malý háček – spíš velký hák. Le-
tovisko vede neortodoxní manželský poradce Monsieur Marcel, který všem 
osmi účastníkům nastaví poměrně přísný „výchovný“ režim stylem „Berte, 
nebo táhněte zpátky na pevninu“. Manželé se drilu podvolí a dobrovolně se 
ocitnou v pekle, z něhož mají vyjít posílení, zamilovaní a šťastní. Jednodu-
chý recept na manželskou harmonii ale neexistuje a pozná to i sám Monsieur 
Marcel, když páry začnou jeho program sabotovat.Režie P. Billingsley. 
V hlavní roli V. Vaughn, J. Bateman, F. Love, J. Favreau, M. Akermanová. 
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 65, 67 Kč 113 minut
Středa 10. v 18 hodin
PRINCEZNA ŽABÁK
Ve fi lmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde 
také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první z celé řády pře-
kvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby 
a citu oplývá. Režie R. Clements, J. Musker. Animovaný rodinný fi lm 
USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 91 minut
Pátek 12., sobota 13. v 19.30 hodin
VYFIČ!
Teenagerovská komedie s talentovanou mladou hvězdou Ellen Page 
a se slavnou Drew Barrymore. Režie D. Barrymoreová. Komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 111 minut

Foto: 
www.divadlomalehry.cz

Dne 3. 3. oslaví krásné výročí 
80 let pan
Rudolf Šitka
z Velkého Meziříčí. 
Všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, pohody a lásky svých blíz-
kých přejí manželka, syn s manžel-
kou, dcery, 7 vnoučat a 7 pravnoučat. 
Dědečku, máme Tě moc rádi.

Odešla jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne, 
ale zapomenout na Tebe není snadné. 
Dne 28. 2. tomu bylo již 21 let, kdy 
nás opustila naše milovaná manžel-
ka, maminka a babička,
MUDr. Blažena Petrová.

Stále vzpomíná rodina.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout
na nejsmutnější den našeho života.
Dne 2. března 2010 jsme vzpo-
mněli 3. smutné výročí, kdy od nás 
navždy odešel náš drahý manžel 
a tatínek, pan
Vladimír Peterka.

S láskou vzpomínají manželka
a synové.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. 

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 5. března vzpomeneme 
19. výročí úmrtí pana
Františka Janáka
z Martinic.
Stále vzpomínají maminka, sestra 

a bratr s rodinami.

Dne 7. března by se dožil 70 let náš 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan
Václav Dvořák
z Pustiny.

S láskou vzpomínají manželka,
Alena a Jana s rodinami a dcery. 

min. 28 hodin výuky, lektor: Jana Dušková. 
Cílem kurzu je seznámení s pomůckami (speciální pravítko, řeza-
cí podložka a rotační řezák – pomůcky nezbytné ke strojovému 
šití) při výrobě vlastního výrobku – základová deka o rozměrech 
80 × 110 cm, složená ze 6 různých bloků. 
Na kurzu si bude možné zakoupit všechny potřebné pomůcky pro 
patchwork, bavlněné látky, quiltovací nitě. Zájemci hlaste se na tel. 
čísle: 566 782 004, 566 782 005, 566 782 006.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá od března do května 
(termín bude upřesněn)

pro začátečnice,

AKCE JUPITER CLUBU

Dne 9. března 2010 oslaví 80. narozeniny pan 
Josef Pokorný 
z Otína. 
K životnímu jubileu přejeme zdraví, štěstí, spokojenost a spoustu elánu 
jako doposud. 

Synové s rodinami

Čas plyne a nevrátí co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál.
Dne 1. 3. 2010 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 6. smutné výročí 
úmrtí pana
Ladislava Nožičky
z Měřína. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.
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13. 3. Čáslavice 
20. 3. Studenec
26. 3. Markvartice

Jupiter club, s. r. o., uvede

Městská knihovna Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 11. března v 16.30 hodin

Těšíme se na posluchače a třeba i ilustrátory
originálního napínavého příběhu o naší knihovně a nezbedných kočkách.

Jupiter club, s. r. o., uvede 

v pátek 19. března 2010 v 19.30 hodin
na velkém sále JC.
Vstupné: 280 Kč a 250 Kč
Rezervace a prodej 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.

V pátek 9. 4. 2010 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC
Vstupné: 350 a 300 Kč
Rezervace a prodej od 24. úno-
ra na programovém oddělení JC 
nebo na tel. čísle 566 782 004, 
566 782 001.
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
3. dubna 2010, jinak budou dány 
zpět do volného prodeje.
Změna programu vyhrazena! Farní sbor Českobratrské církve evangelické

a Městská knihovna Velké Meziříčí
pořádají

ve čtvrtek 4. března v 16.30 hodin

Těšíme se na autorské čtení, besedu a autogramiádu.
Setkání s prozaikem, dramatikem a publicistou
proběhne v městské knihovně Velké Meziříčí.

JUPITER CLUB, s. r. o., VELKÉ MEZIŘÍČÍ A STETSONI
vás srdečně zvou na

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 1. dubna 2010

Knihovna Dobrá Voda vás zve na

Český svaz žen o. s. Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
všechny srdečně zvou na

TURBO
vystoupí ve Žďáře nad Sázavou

V pátek 16. dubna 2010 vystoupí ve Žďáře nad Sázavou v sokolovně 
skupina Turbo.
Zúčastněte se soutěže o volné vstupenky. Pošlete správnou odpověď na 
soutěžní otázku: Ve kterém roce vznikla první sestava skupiny Turbo 
a v jakém byla složení? do 11. dubna (včetně) na kontakty uvedené v tirá-
ži. Tři výherci budou odměněni dvěma vstupenkami.                         -red-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Karlovarské hudební divadlo Libor Balák
uvede pohádku

Pohádka O Balynce, dobrém štěněti je hrána čtyřmi herci, je protkána 
písničkami, objeví se v ní i látkové loutky. Právě zatoulané štěně Balyna 
potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čaro-
vání, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to dá práce, 
než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí 
detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu. 
Sobota 27. března 2010 * kinosál * 15 hodin * Vstupné: 35 Kč.

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky od 12 do 15 let.
Vstupné: 35 Kč.

Neděle 4. dubna 2010, velký sál JC, začátek ve 20 hodin
Upozornění pro muže: „Pomlázky s sebou!“
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě
Předprodej na programovém oddělení JC, Náměstí 17
Tel. 566 782 004, 566 782 005.

která se bude konat od pondělí 29. března až do středy 31. března 
2010 ve velkém sále Jupiter clubu vždy od 10 do 18 hodin.

-prog-

Říkají mu pan Babička, protože pan Kreibich je veliký sběratel 
Babiček Boženy Němcové. Má jich celkem 240 ve všech možných 
i nemožných vydáních a umí o nich krásně vyprávět a některé si 
i prohlédneme. Pan Kreibich je ovšem hlavně malíř, spisovatel, 
básník, novinář a knihkupec a umí také kouzelně vyprávět i spoustu 

vesnických příběhů a historek. 
Úterý 9. 3. 2010 v 17 hodin v kulturním domě Dobrá Voda.

Kopretina
centrum pro rodiče s dětmi

Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí

mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz 
www.zdar.caritas.cz 

vás zve na

Kurz masáží dětí a kojenců, aromaterapie
s Janou Hlávkovou

Kurz proběhne ve třech částech, vždy ve čtvrtek dopoledne v 9.30 hodin 
25. března 2010, 1. dubna 2010 a 8. dubna 2010.
Propojením láskyplných doteků s účinky čistě přírodních éterických olejů 
přinášíme našim dětem i sobě potěšení, uvolnění a zklidnění. 
S sebou si vezměte přezůvky a ručník. Přihlášky přijímáme pouze do 
18. 3. 2010 na mob: 777 183 388.

Co děláme ve výchově „špatně“?
Čtvrtek 4. 3. 2010 v 15.30 hodin s Elen Sejrkovou
Každý rodič má občas pocit, že něco dělá špatně. Na modelových situa-
cích společně rozluštíme, je-li tomu tak. A pokud ano, čím bychom mohli 
nevhodné chování nahradit.
Zopakování přednášky z 19. 2. pro ty, kteří nemohli přijít v dopoledním čase.

Komunikace v rodině - vyjadřování emocí
Pátek 26. 3. 2010 v 9 hodin s Elen Sejrkovou
Co to je a k čemu slouží tzv. emoční konfrontace? Jaká má pravidla? 
Jak může zlepšit vzájemné vztahy v rodině? Proč je nutné vyjadřovat 
i negativní emoce? K čemu je nám empatie? + Praktický nácvik emoční 
konfrontace.

Kontakt: E. Sejrková 608 754 953, elen@33soft.com

Blesková soutěž o vstupenky
Chcete-li si osobně poslechnout první dámu české pop music, zašlete 
správnou odpověď na otázku: Kolik Zlatých slavíků vyhrála He-
lena Vondráčková? do 8. 3. 2010 do 8 hodin do redakce na e-mail 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, SMS 739 100 979, 732 203 787.

v Brně
Speciální host:

Šárka Vaňková
9. 3. 2010 od 20 hodin
v Bobycentru

Vstupné: 680 Kč 
Informace: 541 240 623

Koncert

Březen – měsíc čtenářů
v Městské knihovně Velké Meziříčí
Burza
– neinvestujete po 1 Kč do knih a časopisů?
Anketa 5 P
– prozradíte 5 Překážek/5 Pozitiv, pro k nám ne/chodíte?
Kvíz ten neřád řád
– ověříte si své znalosti knižního řádu?
Leták knihovna ve schránce
– nevyhazujte všechno, co vám pošta doručí!
Bezplatná registrace nových větších čtenářů
Bezplatná registrace nových malých nečtenářů
– nepřihlásíte předškoláky? I jim máme co nabídnout…
Choďte do knihovny, duševní posilovny!

Dětské středisko Březejc, Základní škola a Střední škola Březejc
a Jupiter club, s. r. o. vás srdečně zvou na

Hudba: F-Box
Program: host večera Jakub Smolík
 country tančí děti z TJ DS Březejc a skupina Kosatky
 bohatá tombola, dražba výrobků
Pátek 5. března, sál JC ve 20 hodin
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC, 566 782 004-5

Po vyprodané podzimní „koncertní tkaničce“ a vydání alba „Hlavní 
uzávěr splínu“, kterého se prodalo přes 8 000 kusů, je Tomáš Klus nomino-
vaný v kategorii „Zpěvák roku“ 
na hudební cenu TV Óčko 2009 
a v kategoriích „Zpěvák roku“ 
a „Album roku“ na cenu Žebřík 
2009 Report Music Awards. Za-
čátkem března startuje druhou 
část své „koncertní tkaničky“. 
Po úspěšných koncertech vy-
jíždíme do dalších měst. Ve 
Velkém Meziříčí se koncert 
uskuteční v pátek 16. 4. 2010 v Jupiter clubu.
Cena vstupenky je 180 Kč v předprodeji a vstupenky lze zakoupit na 
těchto místech: Velké Meziříčí – Jupiter club, programové oddělení, tel: 
566 523 243, eM Móda, Vrchovecká 74, tel: 564 409 319. Žďár nad Sáza-
vou: Cestovní agentura Vysočina Tour – Lenka Fejfárová, Nádražní 464, 
tel: 566 624 164. Třebíč – 1SHOP.CZ, Karlovo náměstí 47, tel: 603 805 908. 
Jihlava – CA Ježek – Drahomíra Šmerglová, Divadelní 8, tel: 567 330 034. 
Dále v předprodejní síti Ticketportal a na www.ticketportal.cz. Vstupenky 
jsou v prodeji.                                                                         Pavel Pešek
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Jednotlivci 
kategorie do 12 let 

bez pořadí
(ročník narození 1997 

a mladší)
Adéla Chevalierová (1997) – at-
letika, trenérka Zuzana Villertová 
a Markéta Šulová, krajský přebor 
ml. žactva 3. místo 60 m překážek, 
2. místo v pětiboji, členka KCTM 
Vysočina
Julie Ráčková (1998) – basket, tre-
nér Kamil Hugo, členka týmu mini-
žákyň i žákyň v oblastním přeboru
Daniel Krčál (1997) – fotbal, trenér 
Jan Heto, 2. místo v krajském pře-
boru žáků v sezoně 2008/2009 MSD 
mladších žáků, podzim 2009
Lukáš Kořínek (1998) – fotbal, 
trenér Luboš Minařík ml., 2. místo 
v krajském přeboru starší přípravky 
v sezoně 2008/2009, kapitán týmu, 
MSD mladších žáků, podzim 2009
Kateřina Závišková (1998) – háze-
ná, trenérka Radka Jelínková, nej-
lepší střelkyně družstva minižákyň
Martin Janíček (1998) – házená, 
trenér Pavol Živčic, nejlepší střelec 
družstva ml. žáků, hráč výběru 
KCTM Vysočina
Filip Kampas (1998) – hokej, tre-
nér Josef Zavadil
Petr Slabý (1999) – hokej, trenér 
Josef Zavadil
Tereza Neumanová (1998) – lyžo-
vání, trenér Ivo Doležal, 1. místo 
v celkovém pořadí Lyžařského 
poháru Vysočiny
Oskar Točík (2000) – lyžování, tre-
nér Miroslav Točík, 1. místo v celko-
vém pořadí Lyžařského poháru Vy-
sočiny, 2. místo v celkovém pořadí 
Funsportcapu (český pohár přípra-
vek), II. mezinárodní lyžařské závo-
dy – 3× 1. místo obří slalom Rakous-
ko, 1. místo obří slalom Slovensko
Patrik Stupka (2001) – motokros, 
trenér Petr Stupka, Vysočina MX 
Cup kategorie 50 ccm, 3. místo, 
MČR Mitas Junior Cup, kategorie 
50 ccm, 5. místo

Jednotlivci 
kategorie do 15 let
(ročník narození 1994 – 1996)

Monika Kratochvílová (1994) 
– atletika, trenérky Z. Villertová 
a M. Šulová, krajský přebor 2× 
1. místo (dálka, koule), 3× 3. místo 
(60 m, 150 m, 100 m překáž.), 
Olympiáda dětí a mládeže ČR 
3. místo vrh koulí starších žákyň, 
MČR žactva – 7. místo vrh koulí
Radek Švihálek (1996) – atletika, 
trenérky Z. Villertová a M. Šu-
lová, krajský přebor 5× 1. místo 
(60 m, 150 m, výška, dálka, míček), 
Olympiáda dětí a mládeže ČR 2× 
7. místo na 60 m a ve skoku do dálky 
mladších žáků
Veronika Kryštofová (1994) – 
basket, trenér Daniel Ubr, opora 
vítězného družstva starších žákyň 
v oblastním přeboru jižní Moravy, 
Vysočiny a Zlínska, členka týmu, 
který hraje ligu starších doros-
tenek
Stanislav Štefka (1994) – fotbal, 
trenér Libor Deket, postup do 
Moravskoslezské žákovské divize 
v sezoně 2008/2009, kapitán týmů, 
MSD mladšího dorostu, podzim 
2009
Hynek Ráček (1996) – fotbal, 
trenér Libor Deket, postup do 
Moravskoslezské žákovské divize 
v sezoně 2008/2009, MSD starších 
žáků, kapitán týmu, podzim 2009
Monika Kratochvílová (1994) – 
házená, trenér Vincenc Záviška, 
vynikající atletka TJ Sokol Velké 
Meziříčí, nejlepší střelkyně druž-
stva mladších dorostenek v 1. lize 
– Sokol Velké Meziříčí, hostování 
v SCM DHK Zora Olomouc v druž-
stvu starších dorostenek, členka 
dorostenecké reprezentace ČR
Petr Horák (1995) – házená, trenér 
Martin Janíček, nejlepší střelec Ji-
homoravské divize v družstvu star-
ších žáků, hráč KCTM Vysočina

Jakub Kučera (1995) – hokej, 
trenér Zbyněk Pekárek
Lukáš Štěpánek (1995) – hokej, 
trenér Miloš Stráňovský
Veronika Čamková (1996) – ly-
žování, trenér Vratislav Čamek, 
2. místo v českém poháru (7× 
1. místo z 15 závodů), 2. místo na 
mistrovství ČR ve slalomu, 2. místo 
v celkovém pořadí rep. klasifik. 
závodech, 2. místo Whistler cup 

(slalom) – žákovské MS, 2. místo 
Whistler cup (slalom), žákovské 
MS, 4. místo Whistler cup (kom-
binace), členka reprezentačního 
družstva ČR žákyň
Karolína Bednářová (1995) – lyžo-
vání, trenér Josef Bednář, 10. místo 
v českém poháru, 12. v celkovém 
pořadí rep. klasif. závodů
M. Uchytil (1994) – volejbal, 
trenér Havliš, Vašíček, 5. místo 
KP starší žáci, člen výběru kraje, 
člen krajského výběru na dětské 
olymp., postup z kvalifikace do 
českého poháru, hráč extraligového 
družstva kadetů VM, hráč extrali-
gového družstva juniorů VM, člen 
reprezentace ČR kadetů
O. Minář (1994) – volejbal, trenér 
Havliš, Vašíček, 5. místo KP starší 
žáci, postup z kvalifi kace do české-
ho poháru, hráč extraligového druž-
stva kadetů VM, hráč extraligového 
družstva juniorů VM

Jednotlivci 
kategorie do 19 let 
(ročník narození 1990 – 1993)

Petr Holánek (1992) – atletika, 
trenérky Z. Villertová, M. Šulová, 
MČR dorostu, 4. místo 2 000 m 
překážek, 5. místo 3 000 m,
Radka Vaďurová (1992) – bas-
ket, trenér Tomáš Rapušák, opora 
vítězného družstva ml. dorostenek 
v oblastním přeboru jižní Moravy, 
Vysočiny a Zlínska, členka týmu, 
který hraje ligu starších dorostenek
Zdeněk Večeřa (1991) – fotbal, 
trenér Libor Smejkal, MSD staršího 
dorostu
Eduard Smejkal (1992) – fotbal, 
trenér Libor Smejkal, MSD staršího 
dorostu
Ivana Salašová (1993) – házená, 
trenér Vincenc Záviška, jedna z nej-
lepších hráček a střelkyň družstva 
a nejlepších hráček družstva mlad-
ších dorostenek v 1. lize, hostování 
ve Spartaku Třebíč v družstvu 
starších dorostenek v 1. lize
Tomáš Stávek (1992) – házená, tre-
nér Martin Janíček, výrazná osob-
nost a dirigent hry v družstvu star-
šího dorostu v Jihomoravské divizi
Tomáš Voda – hasičský sport Lhot-
ky, 3. místo ve hře dorostu
Jaroslav Konečný – hasičský 
sport Lhotky 4. – 10. místo ve hře 
dorostu
Michaela Charvátová (1993) – 
handicap sport, trenér Petr Gottlieb, 
Curling smíšená družstva vozíčká-
ři: 1. místo a mistři České republiky 
pro rok 2009. 5. místo 1. národní 
turnaj Praha, atletika: vrh koulí 
– 5. místo MČR, 2. a 5. místo sou-
těže v rámci ČR, oštěp – 4. místo 
MČR, 5. a 6. místo soutěže v rámci 
ČR, disk – 5. místo MČR, 6. místo 
soutěže v rámci ČR, ve všech třech 
disciplínách držitelka národního 
rekordu ve své kategorii, členka 
širšího kádru reprezentace v roce 
2009. Dráhové kuželky 7. místo na 

MČR. závěsné kuželky smíšená 
družstva MČR 1. místo ve 3. lize 
a postup do 2. ligy a 4. místo na 
MČR v jednotlivcích ve své katego-
rii. Reprezentace smíšená družstva 
curling: 7. místo Identacup 2009 
Schwenningen (Německo), 8. mís-
to na turnaji v Kodani (Dánsko), 
7. místo na turnaji v Praze; v rámci 
klubu s mezinárodní účastí: 2. místo 
krkonošský turnaj Trutnov a 2. mís-

to Curling Mix Handicap Brno
Viktor Burian – hokej, trenér 
Miloš Stráňovský
Jiří Štěpánek – hokej, trenér Josef 
Zavadil
Karolína Čechová (1993) – karate, 
trenéři M. Košut a M. Smejkal, 
1. místo krajský pohár, 2. místo 
kraj. pohár, 1. místo kraj. pohár žen, 
1. místo kraj. pohár 2009, 2. místo mi-
strovství Moravy a Slezska, 3. místo 
OBI Open, 7. místo Grand Prix, 
1. místo Kesl Cup, účast na MČR
Filip Urban – páka, trenér Tomáš 
Mička, 2. a 4. místo na MR juniorů, 
vítěz několika extraligových soutěží
Lucie Komínková – páka, trenér 
Tomáš Mička, vítězka několika 
extraligových soutěží, 2. místo 
XII. Golem’s Hand – Women’s Ju-
niors Left Hand Open
Barbora Laňková (1991) – moto-
kros, trenér Tomáš Laněk, Vysoči-
na MX cup, kategorie MX2 (s muži) 
7. místo, MČR žen 2. místo, mis-
trovství Rakouska dívek 2. místo, 
účast na MS žen (odjety pouze 3 
závody – 39. místo z 66 závodnic)
Jan Kampas (1993) – stolní tenis, 
trenér Petr Klíma, kvalitní hráč KP 
2. třídy, patří do první pětice hráčů 
dorostu Vysočiny
David Zelený (1994) – stolní tenis, 
trenér Petr Klíma, hráč C týmu, 
udělal velký pokrok v žebříčku 
dorostu Vysočiny
Iva Zelená (1991) – střelecký sport, 
trenér Stanislav Chylík, krajský 
přebor SM60 – 7. místo, krajský 
přebor SM3*20 – 4. místo, krajská 
liga mládeže SM60 – 2. místo, kraj-
ská liga mládeže SM3*20 – 2. mís-
to, fi nále český pohár talentované 
mládeže, 3. místo MČR VzPu40 st. 
dorostenky 14. místo
Iveta Zelená (1993) – střelecký 
sport, trenér Stanislav Chylík, kraj-
ský přebor SM60 – 4. místo, krajský 
přebor SM3*20 – 6. místo, krajská 
liga mládeže SM60 – 3. místo, kraj-
ská liga mládeže SM3*20 – 3. mís-
to, fi nále – český pohár talentované 
mládeže, 2. místo M ČR VzPu40 st. 
dorostenky – 17. místo
Zdeněk Málek (1990) – volejbal, 
trenér Vašíček, Juda, 7. místo – 
extraliga juniorů, kapitán 1. liga 
mužů – H. Brod
Jan Kučera (1991) – volejbal, tre-
nér Vašíček, Juda, 7. místo extraliga 
juniorů, 7. místo extraliga kadetů, 
reprezent. ČR kadetů a juniorů, 
účastník kvalifi kace ME

Jednotlivci
kategorie
nad 19 let 

(ročník narození 1989
a starší)

Jaroslav Dufek (1989) – fotbal, tre-
néři Milan Volf, Kamil Průša, MSD
Roman Invald – fotbal, trenéři 
Milan Volf, Kamil Průša, MSD
Vítězslav Večeřa – házená, trenér 

starší žáci – hokej, trenér Miloš 
Stráňovský, vítěz celomoravského 
krajského přeboru
starší žáci – volejbal, trenéři Hav-
liš, Vašíček, 5. místo v KP, postup 
z kvalifi kace do českého poháru

Družstva kategorie 
do 19 let

(roč. narození 1990 – 1993)
BK Velké Meziříčí – basket, tre-
nér Tomáš Rapušák, vítěz OP ml. 
dorostu (přebor Vysočiny, jižní 
Moravy a Zlínska), účastník ligy 
staršího dorostu
starší dorost – fotbal, trenér Libor 
Smejkal, 8. místo v MSD dorostu, 
druhé nejlepší umístění st. dorostu 
v historii
mladší dorostenky – házená, 
trenér Vincenc Záviška, mnoholetý 
účastník 1. ligy ml. dorostenek, po 
podzimní části soutěže na 5. místě
dorostenci VM – stolní tenis, 
trenér Petr Klíma, úspěchy v bodo-
vacích turnajích mládeže, tradičně 
obsazují čelní místa
junioři – volejbal, trenéři Vašíček 
a Juda, 7. místo v extralize, vítěz volej-
balových Dřevěnic a Vranovského léta
kadeti – volejbal, trenéři Vašíček 
a Juda, 7. místo v extralize

Družstva kategorie 
nad 19 let

(roč. narození 1989 a starší)
muži B fotbal – trenér Jan Fňukal, 
2. místo v 1. A třídě, historicky 
nejlepší umístění B týmu mužů 

v soutěžích, o 2 body unikl postup 
do krajského přeboru
muži A házená – trenér Vlast. Va-
verka, 2. liga mužů – skupina jižní 
Morava, po podzimní části ročníku 
2009/2010 na 2. místě, postup do 
osmifi nále českého poháru
muži SDH Lhotky – trenér Jiří 
Kaman, 3. místo soutěže SH ČMS 
v požárním sportu
ženy SDH Velké Meziříčí – trenér 
Stanislav Kratochvíl, 3. místo v po-
žárním sportu, 2. místo v soutěži dle 
mezinárodních pravidel CTIF
smíšené družstvo (7 žen + 2 muži) 
SDH Velké Meziříčí – trenér Stani-
slav Kratochvíl, 4. místo ve Vlčnově 
v soutěži dle mezinárodních pravidel 
CTIF, 2. místo v Rakousku dle me-
zinárodních pravidel CTIF, bronzo-
vá medaile na olympiádě v Ostravě
Petr Gottlieb (1966) – skip, Micha-
ela Charvátová (1993), Jan Coufal 
(1970), Bohumír Dvořák (1957) HSC 
curling – trenér Petr Gottlieb, 1. mís-
to a mistři ČR pro rok 2009, 5. místo 
1. národní turnaj Praha, v rámci 
klubu s mezinárodní účastí: 2. mís-
to krkonošský turnaj Trutnov a 2. 
místo Curling Mix Handicap Brno
AWC Vysočina – páka – trenér 
Tomáš Mička, 5. místo
A tým muži – stolní tenis, tým má 
téměř jistý postup a tím zároveň 
návrat do KP 1. tř.
B tým muži – stolní tenis, tým hraje 
o postup do KP 3. tř

Nejlepší trenér 
bez pořadí

Petr Klíma – stolní tenis, vzestup 
naší mládeže v kraji Vysočina, dru-

Vlast. Vaverka, nejlepší střelec 
družstva mužů ve 2. lize, hostová-
ní v družstvu mužů Sokola Nové 
Veselí – 1. liga
Petr Gottlieb (1966) – handicap 
sport, curling smíšená družstva 
vozíčkáři: 1. místo a mistři České 
republiky pro r. 2009, 5. místo 
1. národní turnaj Praha, atletika: 
6. místo hod diskem, 4. místo hod 
oštěpem soutěže v rámci ČR, závěs-
né kuželky: 1. místo na MČR smíše-
ných družstev ve 3. lize a postup do 
2. ligy, dráhové kuželky – 4. místo 
na MČR jednotlivců, reprezentace 
smíšená družstva curling: 7. místo 
Identacup 2009 Schwenningen 
(Německo), 8. místo na turnaji 
v Kodani (Dánsko), 7. místo na 
turnaji v Praze. V rámci klubu 
s mezinárodní účastí: 2. místo kr-
konošský turnaj Trutnov a 2. místo 
Curling Mix Handicap Brno
František Malec (1965) – handicap 
sport, boccia – 1. liga OZP cup 
BC 2 – 3., 9., 10. a 11. místo. Celkové 
8. místo v rámci České republiky
Jitka Šitková (1982) – lyžování, 
1. místo na MČR, 2. místo v celko-
vém pořadí českého poháru, 2. mís-
to v závodě Evropského poháru
Vítězslav Dvořák (1981) – moto-
kros, Meteor cup kategorie Plus 21, 
1. místo
Petr Stupka (1976) – motokros, Vy-
sočina MX Cup kat. MX1 Hobby 8. 
místo, Meteor cup kat. Elite 9. místo
Tomáš Mička (1986) – páka, 2× 
2. místo na MR, vítěz několika 
extraligových soutěží, 2. a 4. místo 
XII. Golem’s Hand – men 95 kg

Petr Klíma (1982) – stolní tenis, 
nejlepší stolní tenista tohoto roku 
2009/2010, 3. hráč KP 2. třídy
Aleš Řikovský (1967) – stolní tenis, 
5. hráč KP 2. třídy

Družstva kategorie 
do 12 let bez pořadí

(roč. narození 1997 a mladší)
mladší žáci – fotbal, trenér Jan 
Heto, 2. místo v krajském přeboru 
žáků v sezoně 2008/2009 MSD 
mladších žáků. Po podzimu na 
11. místě
přípravka roč. 1998 – fotbal, 
trenér Luboš Minařík, 2. místo 
v krajském přeboru starší přípravky 
v sezoně 2008/2009

Družstva kategorie 
do 15 let 

(roč. narození 1994 – 1996)
BK Velké Meziříčí – basket, trenér 
Daniel Ubr, vítěz OP starších žákyň 
(přebor Vysočiny, jižní Moravy 
a Zlínska)
starší žáci – fotbal, trenér Li-
bor Deket, postup do Moravsko-
slezské žákovské divize v sezoně 
2008/2009, MSD starších žáků, po 
podzimu na 11. místě
starší žákyně – házená, trenér 
Vincenc Záviška, 2. místo ve 
sdružené soutěži starších žákyň /
soutěž žákyň ze 3 krajů), postup do 
žákovské ligy – celostátní soutěž 20 
nejlepších družstev starších žákyň 
z celé ČR
starší žáci – házená, trenér Martin 
Janíček, 2. místo v divizi starších 
žáků Jihomoravského kraje

Snímky zachycují sportovce města oceněné vloni. 
2× foto: Martina Strnadová

hé místo v KP 2 zaručující postup 
do KP 1
Libor Deket – fotbal – trenér celku 
starších žáků, kteří postoupili do 
Moravskoslezské žákovské divize 
v sezoně 2008/2009

Odchovanci
Petr Peňáz – TJ Sokol Kolín – 
MČR juniorů – 2. místo, člen juni-
orské reprezentace v r. 2009
Jiř í Polanský – FC Vysočina 
Jihlava – fotbal – odchovanec vel-
komeziříčské kopané, toho času na 
hostování v Jihlavě, nejlepší střelec 
družstva žáků v postupové sezoně 
2008/2009, moravskoslezská doros-
tenecká liga mladší dorost
Patrik Pokorný – FC Vysočina Jih-
lava – fotbal, odchovanec velkome-
ziříčské kopané, na hostování v Jih-
lavě, spolehlivý záložník družstva 
žáků v postupové sezoně 2008/2009
Anna Gebre Selassie – DHK Zora 
Olomouc – házená – členka druž-
stva žen v nejvyšší česko-slovenské 
soutěži WHIL, členka družstva 
1. liga, nominována do reprezen-
tačního družstva juniorek ČR pro 
léta 2009/2010

Zvláštní ocenění
Jiří Winterling st. – atletika, atlet 
závodící v době své aktivní činnosti 
za Spartak Velké Meziříčí a Spar-
tak Třebíč. Společně s Josefem 
Holánem vedli velkomeziříčskou 
atletiku  v 70. a 80. letech.
Josef Janák – fotbal, od svého 
mládí se poctivě věnoval fotbalu, 
a to pouze ve velkomeziříčském 
dresu. Od svých sedmnácti let patřil 
ke stabilním hráčům A týmu mužů 
a jako stabilní střední záložník se-
hrál svůj poslední mistrovský zápas 
v roce 1971. Do roku 1974 hrál ještě 
za B tým a až do svých pětapadesáti 
za staré pány. V roce 1966 sehrál 
nejvíce zápasů ze všech hráčů – 
36 – a vstřelil v nich 9 branek. 
V současné době je stále aktivní. 
Od roku 2000 se jako trenér věnuje 
výchově těch nejmenších fotbalistů 
v přípravce. Nemalou měrou také 
př ispěl ke zdárným průběhům 
mezinárodního turnaje přípravek, 
jehož 1. ročník se uskutečnil již 
v roce 2004. Samozřejmě J. Janák 
nechybí ani na jednom divizním 
utkání Velmezu, je stabilním čle-
nem pořadatelského sboru.
Aleš Svoboda – fotbal, jeho prvním 
trenérem ve Velkém Meziříčí se již 
v roce 1954 stal profesor Minařík, 
byl dlouholetým „obojživelníkem“ 
FC VM. Hrával nejen v útoku, ale 
většina z nás si ho pamatuje jako 
„pavouka v černém“, tedy jako 
výborného brankáře. Ještě ve svých 
čtyřiceti letech chytal za B tým 
mužů a aktivní činnost ukončil až 
ve svých šedesáti letech v týmu 
starých pánů Budišova. Kromě 
chytání se ještě stačil věnovat tre-
nérské práci. V posledních letech 
pak značnou měrou přispívá svojí 
pořadatelskou aktivitou ke zdár-
nému průběhu domácích divizních 
mistrovských utkání.
František Dvořák starší – stolní 
tenis, dlouholetý přínos stolnímu 
tenisu, ve svých 75 letech je stále 
aktivním hráčem, navíc zakladatel 
zdejšího klubu.
JUDr. Aleš Minařík – in memo-
riam, desítky let pracoval v tělový-
chovném hnutí ve Velkém Meziříčí. 
V osmdesátých letech minulého 
století byl tajemníkem Tělovýchov-
né jednoty Spartak Velké Meziříčí. 
V roce 1991 byl spoluzakladatelem 
občanského sdružení Ski klub Vel-
ké Meziříčí a dlouholetým členem 
jeho výboru. Kromě jiných sportů 
miloval lyžování a cyklistiku. 
Výrazně se podílel na budování 
lyžařského areálu na Fajtově kop-
ci, a to po celou dobu náročných 
etap výstavby. Sportovní veřejnost 
Velkého Meziříčí v něm ztratila 
obětavého funkcionáře a dobrého 
kamaráda.

Nominační přehled připravila
Zuzana Villertová
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ŠACHY

STOLNÍ TENIS LHOTKY
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BOWLINGOVÁ LIGA 2010VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

I. liga mladší dorostenky
SHK Kunovice – Sokol VM 37:24 
(18:9)
Souboj aktuálně druhého týmu 
tabulky se čtvrtým byl vinou nesou-
rodého výkonu našich od prvních 
minut jednoznačnou záležitostí do-
mácích hráček. Držet krok s favo-
ritem se dařilo pouze úvodních pět 
minut, pak přišla na řadu spousta 
nevynucených chyb a nepřesností. 
To domácí celek dokonale „posadilo 
do sedla“, ze kterého je nedokázala 
shodit ani po změně stran zlepšená 
souhra našich. Rychlé a přímočaré 
učebnicově řešené brejkové akce 
Kunovických s gólovým efektem, 
bezchybná souhra spojek s pivotem 
měla navrch nad upachtěností a těž-
kopádností našich útočných snah. 
Když se k tomu přidala bezradnost 
a malá dávka důrazu v obraně, bylo 
„zaděláno“ na pořádný výprask. 
Herně se dařilo s chutí hrající Haně 
Kratochvílové. 7 m – hody 6/5:4/3, 
vyloučení 1:0.
Doufejme, že se podaří dát tým 
dohromady zejména po zdravotní 
stránce a ve čtvrteční podvečerní 
předehrávce v domácím prostředí 
potrápíme dosud neporaženého 
lídra z Olomouce.
Hrály: Babáčková M., Simandlová 
Ha. – Kratochvílová Ha. (6), Kra-
tochvílová Mo. (5/1), Salašová I. 
(3), Závišková I. (3), Necidová Kr. 
(2), Nechvátalová Nat. (2), Partlová 
Mark. (2/2), Studená Kat. (1), Ro-
sová Ter. Trenéři ing. Záviška V., 
Vidláková R.

II. liga ženy
Kunovice – Sokol VM 33:27 
(17:17)
Souboj o druhou příčku tabulky 
měl velmi dobrou úroveň. V prvním 
poločase hraném v „ďábelském 
tempu“ se oba týmy v pravidelných 
intervalech střídaly ve vedení (5:3, 
5:7, 11:10, 11:13, 16:15, 16:17). Obě 
strany více preferovaly útočné 
činnosti, což pro oko diváka bylo 
velice příjemné. Po změně stran 
domácí tým dokázal rychlejší 
a nápaditější rozehrávkou a lepší 
útočnou souhrou efektivněji vy-
užívat našich okének v obraně. 
Nepomohla ani osobní obrana na 
rychlonohou a pohotovou domácí 
dirigentku hry Jarmilu Štěrbovou. 
Uvolněný prostor na brankovišti 
pak její spoluhráčky dokonale vy-
užívaly. Nepohrdly ani nabízenými 
brejkovými příležitostmi po našich 
útočných hrubkách a po deseti 
odehraných minutách to bylo více 

než zřetelně viditelné na ukazateli 
skóre (22:18, 26:19). V následují-
cích minutách řada našich velmi 
nadějných příležitostí končila na 
těle dobře pozičně chytající domácí 
gólmanky a brankový odstup se 
díky tomu držel na rozdílu sedmi 
přesných zásahů až do závěrečné 
fáze (30:23, 32:25). 7 m – hody 
10/8:4/2, vyloučení 3:2.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. 
– Hrůzová J. (9), Chlubnová J. (5), 
Klusáčková J. (3/1), Dvořáková Š. 
(2/1), Hublová H. (2), Hammerová 
T. (2), Plachetská Zu.(2), Vidláková 
R. (1), Fischerová M. (1). Trenér ing. 
Tvarůžek.

Turnaj žen
Bývalé hráčky – veteránky uspo-
řádaly jednodenní turnaj. Prvním 
soupeřem byla „stará garda“ praž-
ských hráček Vršovic, se kterou 
se podařilo zužitkovat brankové 
příležitosti a po velmi dobrém ko-
lektivním výkonu zvítězit. V pořadí 
druhým rivalem byly ligové starší 
dorostenky Vršovic, jež byly nad 
naše síly a v celkovém vyjádření 
z toho byla třígólová prohra. Závě-
rečný souboj s veteránkami z města 
perníku vyzněl jasně ve prospěch 
pořádajících výrazným rozdílem 
devíti branek. O pořadí na stupních 
vítězů musel při rovnosti bodů tří 
soupeřů rozhodnout větší rozdíl na-
střílených a obdržených branek. Ten 
měly nejvyšší vršovické veteránky, 
na domácí „zbyla“ stříbrná příčka.

Výsledky:
Sokol VM – Sokol Vršovice B 
17:13, – Sokol Vršovice A 14:17, – 
Pardubice 21:12,
Sokol Vršovice A – Sokol Vršovice 
B 27:17, – Pardubice 27:14, Sokol 
Vršovice B – Pardubice 25:14.

Pořadí:
1. Vršovice A 67:48 4
2. Velké Meziříčí 52:42 4
3. Vršovice B 59:55 4
4. Pardubice 40:73 0
Hrály: Vránová Mart., Panáková 
Le. – Jelínková Ra. (12), Pacalová 
Le. (9), Holubová Ja. (8), Záviš-
ková Il. (7), Mejzlíková Kat. (5), 
Hledíková Ha. (4), Zahradníčková 
Rad. (4), Buková Pa. (3), Šidlová Ji., 
Kopečková Ro.

Pozvánka do sportovní haly za 
Světlou:

čtvrtek 4. března
18.30 hodin předehrávka 
I. ligy mladší dorostenky Zora 
Olomouc,
sobota 6. března
15.00 hodin II. liga muži Bo-
hunice.

II. liga muži
HC Zlín – TJ Sokol VM A 33:26 
(16:13)
V nedělním utkání proti týmu, 
který šlapal Meziříčským v tabulce 
na paty, jsme nezačali vůbec špatně 
a naši hráči dokázali až do 12. mi-
nuty držet vyrovnaný výsledek. Pak 
se ale domácím hráčům podařilo 
o 3 branky poodskočit a od té chvíle 
již utkání nenechali zdramatizovat. 
Domácí hráli v útoku tradiční po-
malou, ale účinnou hru, kdy čekali 
na chyby velkomeziříčských hráčů, 

ke kterým bohužel docházelo. Pro 
vítězství tentokrát chyběla větší 
bojovnost a přesnější střelba od více 
hráčů. Přestože nastupoval pouze 
v obraně, pozitivem byl návrat 
Romana Matušíka do sestavy po 
delší pauze způsobené zraněním. 
Dobrý střelecký výkon předvedl 
Petr Kříbala.
Sestava, branky: Kotík, Poul – 
Kříbala (8), Šidlo (6/3), Fischer (4), 
Konečný (2), Večeřa (2), Raus (2), 
Živčic (1), Matušík (1), Stávek (1)

-nav-

Krajský přebor III. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ CH. S. 
Chotěboř D 6:10
Sestava Lhotky: Konečný, Lavický 
4, Nevrtal Z. 1, Večeřa 1
SK Sokol Lhotky A – TJ Jiskra 
Humpolec B 6:10
Sestava Lhotky: Chylík 1, Konečný 
1,5, Lavický 1,5, Nevrtal Z. 2

Okresní přebor I. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Nové 
Město B 8:10
Sestava Lhotky: Doubek 2, Chylík 
2, Musil 2,5, Večeřa 1,5

Okresní přebor IV. třídy
KST Borovnice A – SK Sokol 
Lhotky C 7:11
Sestava Lhotky: Krčál 3, Nevrtal T. 
2, Rössler 2,5, Vondrák 3,5

Okresní soutěž
TJ Sokol Nížkov E – SK Sokol 
Lhotky D 8:10
Sestava Lhotky: Holubář, Kupka M. 
4, Kupka V. 3,5, Marek 2,5    -ach-

Krajský přebor
9. kolo: Spartak VM A – Spartak 
Třebíč A 2,5:5,5 (referovali jsme 
minule); TJ Náměšť nad Oslavou 
A – Sklárny Bohemia Světlá nad 
Sáz. A 7:1 (!; za domácí dvanácti-
letý Vít Kratochvíl z VM 1:0 nad 
hostem Jaromírem Volaninem).

Tabulka:
 1. So Bedřichov/Jihlava A 8-1-0 25 b. 43/54,0
 2. Gordic Jihlava B 8-0-1 24 b. 42/49,5
 3. Jiskra Havl. Brod 6-0-3 18 b.  3¼  2,0
 4. SF Gambit Jihlava A 4-2-3 14 b. 19/34,0
 5. Caissa Triatex Třebíč C 4-1-4 13 b. 24/35,5
 6. Spartak Vel. Meziříčí A 4-0-5 12 b. 18/30,5
 7. SB Světlá n. Sáz. A 4-0-5 12 b. 16/30,0
 8. TJ Žďár n. Sáz. B 3-2-4 11 b. 21/34,0
 9. TJ Náměšť n. Osl. A 3-0-6  9 b. 23/31,5
10. Spartak Třebíč A 2-1-6  7 b.  7 b.19/32,5
11. Jiskra Humpolec A 2-1-6  7 b. 17/28,5
12. Spartak Pelhřimov B 1-2-6  5 b. 17/30,0
Vzhledem k tomu, že Velkomezi-
říčské čekají už jen zápasy s jihlav-
skými týmy na 1. a 4. místě, je zcela 
evidentní, že jejich šance rozhodně 
nelze nikterak přeceňovat – to spíše 
naopak. Jejich bodový účet se tedy 
zdá být už dvě kola před koncem 
uzavřen. Smíme-li si tipnout, tak 
dosavadní šestou příčku v tabulce 
určitě neudrží a poklesnou; doufej-
me však, že jenom mírně.
Vysvětlivky k tabulce: počet vítěz-
ných utkání týmu – remízy – poráž-
ky; celkový počet „družstevních“ 
bodů; počet vítězných partií jednot-
livců/celkové skore ze všech partií 
(vzniká z jednobodových výher 
a půlbodových remíz).

Regionální soutěž 
skupina „Východ“

Zbývající zápas 9. kola 21. února: 

Sokol Nové Veselí – Spartak Velké 
Meziříčí B 3,5:1,5
Za hosty Dvořák Jos. (Měřín), Ur-
bánek a Paul po 0,5 bodu – Kučera 
(C, Mostiště) a Dohnalík 0 b.; z na-
šinců tedy tentokrát opět nevyhrál 
ani jeden samojediný. Stejně jako 
tým VM A v krajském přeboru, tak 
rovněž i kolektiv VM B v regionální 
soutěži prohrál v neděli 21. 2. ostud-
ně – a jasně – s posledním týmem 
tabulky. Byl to prostě černý víkend 
velkomeziříčského šachu. Zkrátka: 
šlo o jakoby dvojitý debakl…

Aktuální tabulka:
1. Sokol Jámy 4-1-3 13 b. 18/20,5
2. SF Gambit Jihlava C 3-4-0 13 b. 17/21,5
3. TJ Žďár n. S. D 2-3-2  9 b. 11/15,5
4. Sokol Nové Veselí 2-2-3  8b. 11/16,5
5. Spartak Velké Meziříčí B 2-0-5  6 b. 10/16,5
Téměř jistým vítězem skupiny by 
měli být Jihlavští, jimž v posledním 
kole nejspíš nebude velkomeziříč-
ské béčko vážnějším soupeřem. 
Žďár D bude hostit sokoly z Veselí; 
volno mají Jámy, které se vší prav-
děpodobností skončí druhé – ale 
v žádném případě ne hůře.
Přitom hráči Spartaku VM B jsou 
si svým neúspěchům sami dosti na 
vině: totiž namísto aby se snažili 
být více dobří, jsou spíše jen více 
bodří – a to rozhodně není věcem 
ku prospěchu. 
Chtělo by to více sebekázně a na-
léhavější koncentrovanosti. Každo-
pádně bude poslední místo našeho 
béčka v RSV jeho vůbec nejhorším 
výsledkem za posledních mnoho let.
Poslední, tedy 10. kolo regionální 
soutěže se uskuteční až 21. března. 
V prvním jarním dnu bude také 
odehráno předposlední (desáté) 
kolo krajského přeboru.       -vp-

Krajská liga Vysočiny
4. třída

HHK VM – TJ Spartak Pelhři-
mov 6:7 (2:3, 2:2, 2:2)
Branky: 2× Juda M., Dundálek 
D., Budín N., Nevěčný O., Úlo-
vec J. Asistence: 2× Juda M., 2× 
Karásek L., Báňa M. Sestava: 
Svoboda I. – Dundálek D., Řepa 
V., Juda M., Loup P., Báňa M., 
Janoušek P., Úlovec J., Zeisel L., 

Pacalová K., Karásek L., Nevěč-
ný O., Přinesdomů J., Budín N.

3. třída
HHK VM – TJ Spartak Pelhři-
mov 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
Branky: 2× Bíbr A., Pacal L., Pitřík 
R., Třeštík F. Sestava: Tlapáková 
L. – Bíbr A., Pacal L., Pitřík R., 
Třeštík F., Krůza M., Paták D., 
Pražák M., Ambrož F.                     

  -úlo-

Dne 28. 2. proběhl další turnaj 
fotbalových přípravek r. 2001, za 
účasti těchto mužstev: VM – červe-
ná, VM – bílá, Žďár n. S., Zbýšov, 
HFK Třebíč, Humpolec, Radostín, 
Starý Lískovec, Družstva byla 
rozdělena do dvou skupin s těmito 
výsledky:
Skupina A: VM – červená – Rado-
stín 3:0, Starý Lískovec – Zbýšov 
1:0, VM – červená – Starý Lískovec 
0:1, Radostín – Zbýšov 0:2, VM 
– červená – Zbýšov 5:1, Radostín 
– Starý Lískovec 0:5.
Skupina B: VM – bílá – Žďár n. S. 
0:3, HFK Třebíč – Humpolec 0:2, 
VM – bílá – HFK Třebíč 0:1, Žďár 
n. S. – Humpolec 0:0, VM – bílá – 
Humpolec 0:3, Žďár n. S. – HFK 
Třebíč 3:0. Po výsledcích v základní 
skupině byla mužstva rozdělena do 
dvou skupin – kde byly započítány 
vzájemné výsledky ze základních 
skupin.
Skupina o 5. až 8. místo: Zbýšov – 
VM – bílá 1:0, HFK Třebíč – Rado-
stín 5:0, Radostín – VM – bílá – 1:0, 

Zbýšov – HFK Třebíč 1:5.
Finálová skupina: Starý Lískovec 
– Humpolec 1:2, Žďár n. S. – VM – 
červená 3:1, VM – červená – Hum-
polec 2:1, Starý Lískovec – Žďár 
n. S. 0:4.
Střelci branek za VM: Malata 
Mirek 6, Chalupa Patrik 3, Benda 
Jakub 1, Bíbr Nikola 1. Konečná 
tabulka turnaje: 1. Žďár n. S., 
2. Humpolec, 3. Starý Lískovec, 
4. VM – červená, 5. HFK Třebíč, 
6. Zbýšov, 7. Radostín, 8. VM 
– bílá.
Nejmladším účastníkem turnaje 
se stal Todorov Milan z FC VM, 
nejlepším hráčem Večeřa Petr ze 
Žďáru n. S. Pořadatelé turnaje dě-
kují těmto sponzorům Alpa, Poex, 
Výtahy, San Marco, Zelenina Smej-
kal. Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko. Turnaje 
přípravek budou pokračovat dne 
6. 3. (r. 2002 a mladší) a 13. 3. (r. 
1999 a mladší) v hale za Světlou. 
Srdečně zveme příznivce fotbalu.

Trenéři přípravek

So  6. 3. 13.00 – 14.30
Ne  7. 3. 13.15 – 14.45
Ne 14. 3. 13.15 – 14.45
Po  15. 3. 15.30 – 17.00
Pá  19. 3. 15.30 – 17.00
So 20. 3. 12.45 – 14.15
Po 22. 3. 15.00 – 16.30
Ne 28. 3. 13.45 – 15.15
Po 29. 3. 15.00 – 16.30
St 31. 3. 15.00 – 16.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč

14. března 2010, začátek 
v 10 hodin

Masky mají vlek zdarma.
Lyže, snowboardy a dobrou 

náladu s sebou.

Dne 23. února se uskutečnilo zá-
věrečné druhé kolo Poháru zá-
kladních a středních škol kraje 
Vysočina v obřím slalomu. Celkově 
se závodů zúčastnilo 36 škol a 271 
startujících.
Protože veškeré výsledky najdete 
na webu skivm.cz, uvedeme jen 
nejlepší z našeho regionu.
Celkově již podruhé zvítězili stu-
denti gymnázia Velké Meziříčí, na 
druhém místě ZŠ Horka – Domky 
– Třebíč a na třetím místě základní 
škola Oslavická Velké Meziříčí.
V kategorii 1. až 3. třídy získala 
Žaneta Vrábelová ZŠ Měřín 2 × 
2. místo, Jan Vondráček ZŠ Osla-
vická VM 2 × 1. místo a Filip Voš-
mera ZŠ Oslavická VM 2 × 2. místo.
Šesté a sedmé třídy – Denisa Vo-
šmerová ZŠ Sokolovská VM 1 × 2. 
místo a Jiří Novotný gymnázium 
VM 2 × 1. místo.
Osmé a deváté třídy – Veronika 
Čamková ZŠ Oslavická VM 2 × 
1. místo a rovněž absolutně nejlepší 
čas 19,63 s, Hana Vrábelová ZŠ Mě-
řín 2 × 2. místo, Karolína Novotná 

ZŠ Oslavická VM 2 x 3. místo a Jiří 
Heneš ZŠ Školní VM 1 × 2. místo.
1.–2. SŠ – Kateř ina Čamková 
gymnázium VM 2 × 1. místo, Ka-
rolína Čechová gymnázium VM 

2. a 3. místo, Alžběta Bezděková 
gymnázium VM 2. místo a Olga 
Bartůňková SPŠT 3. místo.
V chlapcích Petr Kochánek Hotelo-
vá škola OA VM 3. místo.

► Vítězné družstvo gymnázia Velké 
Meziříčí.

Foto: Petr Zezula

3.– 4. SŠ – Jan Musil gymnázium 
VM 1. místo, Josef Studený 2. místo 
a Vojtěch Sklenář 3. místo a taktéž 
Josef Studený 3. místo, všichni 
gymnázium VM.                    -pz-

Jednotlivci – muži
 Jméno nához poč. kol prům. poř.
Kružík 1529 9 169,9 1.
Korydek 1509 9 167,7 2.
Kozina st. 1658 10 165,8 3.
Bednář 1646 10 164,6 4.
Baloun 1479 9 164,3 5.
Věžník 1625 10 162,5 6.
Šlapal 1613 10 161,3 7.
Tvarůžek 1598 10 159,8 8.
Smejkal Libor 1407 9 156,3 9.
Mynář 1537 10 153,7 10.
Homola 1361 9 151,2 11.
Němec ml. 746 5 149,2 12.
Hnízdil 1331 9 147,9 13.
Kliner 1306 9 145,1 14.
Bradáč st. 1435 10 143,5 15.
Holík 1404 10 140,4 16.
Sýkora 696 5 139,2 17.
Křehlík 1208 9 134,2 18.
Smejkal Jan     1177 9 130,8 19.

Žák 1303 10 130,3 20.
Rapušák 1284 10 128,4 21.
Bartl 1275 10 127,5 22.
Smejkal Libor ml. 1133 9 125,9 23.
Šoukal 496 4 124,0 24.
Jakubec 495 4 123,8 25.
Šoukal David 567 5 113,4 26.
Němec st. 505 5 101,0 27.
 
  33323 228 146,2  

Jednotlivci – ženy 
 Jméno nához poč. kol prům. poř.
Mejzlíková 613 4 153,3 1.
Kozinová Eva 1501 10 150,1 2.
Kunčarová Petra   1319 9 146,6 3.
Jakubcová 1230 9 136,7 4.
Zlámalová 536 4 134,0 5.
Kunčarová M.    608 5 121,6 6.
Malečková 543 5 108,6 7.
 6350 46 138,0  

-myn-

Družstva
 1.  2. Celkem  
 hrací den  hrací den kolo

Stavebniny 1536 1288 2824
Kalíškáři 1581 1329 2910
Ja68ger 1606 1023 2629
Technické 1587 1238 2825
K2 1351 1131 2482
VIKI 0 1030 1030
Nápoje 1569 1301 2870
HB 1458 1107 2565
Zelenina 1177 1255 2432
ACZS 1218 1050 2268
AOS Falco 1334 974 2308
Draka kabely 1433 1201 2634
Riverbowling 1493 1353 2846
Chelsea BC 1370  1370
A-A 1322  1322

-koz-
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KUŽELKY

LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY VOLEJBAL

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HOKEJ
HHK VM B – HC Sokol Křižanov 
– 4:6 (1:3; 2:2; 1:1)
Rozhodčí: Maloušek – Todorov, 
Pospíšil. Počet diváků: 39. Branky: 
10. Horký (Bradáč), 23. Peterka 
(Hrnčíř, Navrátil), 33. Navrátil 
(Tůma, Horký), 57. Pelíšek (Von-
dráček, Kudláček J.) – 3. Veselý 
L., 3. Malý, 15. Valdhaus (Komí-
nek D., Komínek A.), 22. Musil 
(Opačitý, Veselý L.), 28. Komínek 
A. (Komínek D., Malý), 48. Smilek 
(Komínek A.). Vyloučení: 5:2 navíc 
za HHK Horký 10 + 10 min za 
nesportovní chování. Využití 0:2. 
Střely na branku: 56:23. Sestava 
HHK V. Meziříčí B: Komínek, od 
15. Štourač – Kudláček M., Invald 
– Trnka, Bradáč – Peterka, Hrnčíř 
– Zelníček – Šoukal, Kudláček J., 
Malec – Pelíšek, Barák, Vondráček 
– Chlubna, Horký, Tůma – Navrátil, 
Štěpánek. Sestava HC Sokol Kři-
žanov: Štěrba (Suchý) – Bílovský, 
Hrnčiřík, Smilek, Hudeček, Musil, 
Komínek A., Malý, Komínek D., 
Mahel, Veselý L., Opačitý, Škrob, 
Veselý M., Valdhaus.
Křižanov letos HHK vůbec nesedí. 
V prvním zápase s ním získali 
pouze bod a v odvetě ani ten ne. 
Do zápasu vstoupili domácí velice 
vlažně, a tak se nemohli divit, že 
po třetí minutě prohrávali 0:2. Poté 
sice začali hrát s větším nasazením, 
které jim vyneslo v půlce třetiny 
snížení skóre. Co to však bylo 
platné, když v patnácté minutě ne-
chali ujet Valdhause, který po faulu 
a v pádu stačil potřetí zasunout. 
Druhá třetina probíhala v marné 
snaze Meziříčí o vyrovnání, ale 

díky dvěma využitým přesilovkám 
jim hosté vždycky znovu odsko-
čili. Právě pro časté vylučování 
domácích byla prostřední část hry 
nejvyrovnanější z celého zápasu. 
Ve třetí třetině přimáčkli hráči 
HHK Křižanovské do jejich třeti-
ny. Poměr střel na branku hovoří 
za vše (20:5). Ovšem vynikajícího 
Štěrbu se jim podařilo překonat 
pouze tři minuty před koncem. To 
už ale prohrávali o tři branky, když 
ve 48. minutě z ojedinělého útoku 
skóroval hostující Smilek. Navíc 
domácí přišli o agilního Horkého, 
který musel za nesportovní chování 
předčasně do kabin. Meziříčští, 
i když měli podstatně více ze hry, 
si na šikovné hokejisty Křižanova 
nepřišli. Ti dobře bránili svoje 
obranné pásmo a také díky výbor-
nému brankáři brali oba body. Pro 
domácí to snad bude ponaučením 
do bojů v play-off.
První semifi nálové utkání s TJ 
Náměšť se hraje v sobotu 6. břez-
na od 17.15 hodin na ZS ve V. 
Meziříčí                                   -ht-

Ostatní výsledky:
Šerkovice – Nedvědice utkání se 
neodehrálo z důvodu ukončení 
provozu na ZS v Nedvědici
V. Bíteš – Náměšť 1:4
Řečice – Mostiště 8:6

Konečná tabulka po 18. kole
1. Náměšť n. Osl. 16 14 1 1 123:42 29
2. Vev. Bítýška 16 12 1 3 91:46 25
3. Mostiště 16 10 0 6 84:71 20
4. V. Meziříčí B 16 7 2 7 91:61 16
5. Řečice 16 7 0 9 90:113 14
6. Velká Bíteš B 16 6 1 9 80:93 13
7. Křižanov 16 5 2 9 69:97 12
8. Nedvědice B 16 4 1 11 47:108 9
9. Šerkovice 16 2 2 12 56:100 6

1. kolo nadstavbová část
Extraliga – fi nále o 1.–6. místo
Březka Stanoviště – SK Omega 5:4
Burian Vl. 2, Třeštík 2, Papalounu 
– Budín 2, Mikulík 2
Sanborn VM – Agromotor VM 4:5
Bajer F., Fritz, Lorenc, Novák – Ba-
bák 2, Zachoval, Sobotka, Kadela
Technické služby VM – HC Bory 
4:5
Šlapal, Horký, Hlavnička 2 – Janda 
2, Hájek, Pachl, Březina
 1. Agromotor VM   1 1 0 0 5:4 2
 2. Březka – Stanoviště 1 1 0 0 5:4 2
 3. HC Bory 1 1 0 0 5:4 2
 4. Sanborn VM 1 0 0 1 4:5 0
 5. SK Omega VB   1 0 0 1 4:5 0
 6. Technické služby VM 1 0 0 1 4:5 0

Extraliga – o záchranu
(7.–11. místo)

SK Vídeň – Horní Heřmanice 6:2
Nedoma 2, Dobrovolný, Ambrož, 
Studený, Svoboda – Pešek, Horký
NHÚ Balinka VM – Eurobagging 
VM 1:5
Navrátil – Štveráček, Praisner, 
Tomek, Chládek, Mejzlík
 7. SK Vídeň  1 1 0 0 6:2 2
 8. Eurobagging VM 1 1 0 0 5:1 2
 9. SK Lavičky  0 0 0 0 0:0 0

10. NHÚ Balinka VM 1 0 0 1 1:5 0
11. Horní Heřmanice 1 0 0 1 2:6 0

I. liga – o postup (1.–6. místo)
SK Netín – HC Pikárec 5:2
Kolář 2, Sýkora 2, Juda – Broža, 
Hudec
HC Benetice – Farma Měřín 5:2
Houzar, Krejčí Z. 2, Krejčí P., Mi-
kuláš – Seknička, Kožený
SK Afcon Kunšovec VM – Auto 
Dobrovolný VM 6:6
Franěk 2, Strnad, Pyrochta, Klapal, 
Číhal – Weber 3, Šefčík 2, Křivský
 1. HC Benetice  1 1 0 0 5:2 2
 2. SK Netín 1 1 0 0 5:2 2
 3. Auto Dobrovolný VM 1 0 1 0 6:6 1
 4. SK Afcon Kunšovec 1 0 1 0 6:6 1
 5. Farma Měřín 1 0 0 1 2:5 0
 6. HC Pikárec 1 0 0 1 2:5 0

I. liga – o 7.–11. místo
SPL Radostín n. Osl. – HC Ta-
sov 9:1
Šíma 4, Mokrý, Váša, Láznička, 
Špatka, Homola – Tůma
River VM – SK Stránecká Zhoř
Hráno po uzávěrce.
 7. SPL Radostín n. Osl. 1 1 0 0 9:1 2
 8. HCF Dráhy VM 0 0 0 0 0:0 0
 9. River VM 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Stránecká Zhoř 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Tasov 1 0 0 1 1:9 0           -fan-

Krajský přebor Vysočiny
Opět se potvrdilo, že áčku jihlavská 
kuželna nesedí a jasně prohrálo.
Start Jihlava B – Spartak VM A
2655:2455 * 8:0
Pospíchalová V. 423:412  Baloun V.
Kohout I. 448:423 Badalík M.
Wania L. 448:428 Lavický B.
Hlaváček P. 463:398 Starý J.
Lukšanderl J. 428:403 Lavický J.
Votava M. 445:391 Korydek F.
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
Béčko ani tentokrát nezaváhalo 
a po vítězství se posunuje do čela 
tabulky.
Spartak VM B – BOPO Třebíč C
1758:1667 * 5:1

Kováč Z. 424:443 Ježková M.
Lavický F. 404:396 Kolářová Z.
Víteček M. 462:400 Kovařík J.
Starý J. 468:428 Pevná A.
Céčko se postaralo o překvapení 
kola, když jasně přehrálo druhé 
Nové Město na Moravě.
Spartak VM C – Nové Město n. 
M. B
1688:1625 * 5:1
Šimek J. 403:405  Hlisnikovský P.
Weiss V. 425:414 Šikula P.
Lavický A. 422:405 Kořístka D.
Mátl J. 438:401 Hladík J.
Sdružený krajský přebor dorostu
Spartak VM – Start Jihlava B
1220:1279 * 1:3
Žák J. 365:415 Jonášová K.
Dycha J. 426:425 Šalanda V.
Mička J. 429:439 Vesfál T. -sta-

Zimní příprava
FC VM – Polná 1:0 (1:0)
Střelec: Jaroš (35.). Rozhodčí Čech. 
Diváků 20. Sestava FC VM: Cha-
lupa (od 46. Invald) – Z. Mucha, 
Brychta, J. Krejčí – Dufek, Průša, 
Netrda, Berka (E. Smejkal) – Jaroš, 
Beran. Sestava Polné: Mundok (46. 
Skočdopole) – Gondek, Kaplan, 
Adamec, Rychlý – Tlačbaba, Holub, 
Kovář, Klíma – Tomas. Na střídání 
byli připraveni a během hry střídali 
Čaloud, Fazekaš a Vampola. Zatím 
poslední soupeř, který přijel Me-
ziří prověřit před začátkem jara, 
byl účastník KP Vysočina, celek 
Polné. Domácí opět ani zdaleka 
nenastoupili kompletní. L. Němec, 
F. Pokorný a Hort chyběli pro zraně-
ní, P. Mucha ze studijních důvodů. 
Hrálo se jako obvykle touto dobou 
na umělé trávě, kde foukal nepří-
jemný nárazový vítr, který sice 
neměl nejvyšší parametry, nicméně 
na hře to znát bylo. Zvláště v první 
části úvodního dějství řada akcí 
domácích končila jak nepřesnostmi 
v kombinaci, tak při zpracování 
míče. Řadu nepříjemností ovšem 
způsobili domácím Polenští svým 
důrazným napadáním rozehrávky 
Velmezu a důsledným obsazováním 
meziříčské útočné vozby. Standard-
ní situace na obou stranách rovněž 
žádné dramatické okamžiky ve 
vápnech obou soupeřů nepřinesly. 
Věci se daly do pohybu až v 35. min. 
po spolupráci Netrdy s Novákem, 
kdy se dostal k míči Průša, kolmicí 

vyslal do šance Jaroše, a ten z otoč-
ky výstavní střelou ke vzdálenější 
tyči poslal domácí do vedení. O tři 
minuty později po průniku Dufka 
z pravé strany se vyznamenal Mun-
dok, když kryl Netrdovu jedovku, 
po něm se v gólové šanci ocitl 
Beran, jenže sám před Mundokem 
nestačil nadvakrát usměrnit míč za 
jeho záda. Na druhé straně první 
střelu, po které Chalupa musel na 
zem, vyslali hosté až ve 40. min. 
Do zdaleka největší šance se Polná 
v samotném závěru poločasu přece 
jen dostala, ale Holub skákavý míč 
v plném běhu nezkrotil a Chalupa 
mu jej sebral. V 50. min. po rychlé 
akci Polné Tomas pálil nad a o chví-
li později se po trestném kopu hostů 
vyznamenal Invald, když Holubův 
razantní volej po odraženém míči 
vyrazil do bezpečí. Pak si zase vzali 
slovo domácí, po rychlé kombinaci 
na jeden dotek kopali sérii rohů, ale 
efekt to nepřineslo žádný. Vše mohl 
změnit Jaroš. Tvrdě vypálil z hrani-
ce vápna, jenže těsně minul. Po něm 
se dostal do výhodné pozice ve váp-
ně Beran, ale nedokázal důrazněji 
zakončit. Ke slovu se dostali ještě 
i Polenští, jenže Invald Fazekašův 
průnik zlikvidoval. Tečku za utká-
ním mohl po Beranově centru udě-
lat z penaltové vzdálenosti Jaroš. 
Polovysoký míč jej však neposlechl 
a bylo po šanci. Ty důležité však na 
kanonýra Velmezu teprve čekají. 
Další přípravné střetnutí sehraje 
FC VM A na stejném místě – umělá 
tráva, ve stejném čase – 14.00, s cel-
kem MSFL Vysočina Jihlava.   -ber-

Druhého a třetího závodu v obřím 
slalomu Lyžařského poháru Vyso-
činy se na Fajtově kopci v sobotu 
27. února zúčastnilo 173 závodníků 
a v neděli 28. února 143 závodníků 
všech kategorií. Pořadatelský Ski 
klub Velké Meziříčí získal v sobotu 
8 prvních míst, 2 druhá místa místa, 
6 třetích míst, v neděli 8 prvních 
míst, 6 druhých míst, 6 třetích míst.

Oba závody provázela výborná 
organizace, skvěle připravené tratě 
i příjemné sluníčko. V neděli k pře-
kvapení zúčastěných předal medaile 
všem oceněným závodníkům herec 
Národního divadla v Praze Saša 
Rašilov.
Celkové výsledky obou pohárových 
závodů najdete na webu skivm.cz.

Text a foto: -pz-

Junioři
Série s Příbramí

bude těžkým oříškem
O víkendu se rozběhlo v extralize 
juniorů první kolo play-off. Našim 
hráčům pavouk soutěže postavil 
do cesty volejbalisty Vavexu Pří-
bram. Bohužel se klukům podařilo 
využít domácího prostředí pouze 
na padesát procent, po sobotním 
vítězství byl v neděli úspěšnější 
soupeř. Ten se představil jako 
kvalitní celek, cesta přes něj určitě 
nebude jednoduchá, ale rozhodně 
není nemožná.
Sp. VM – Vavex Příbram 3:2 (–23, 
– 23, 21, 22, 11)
Sobotní zápas dal pamětníkům 
vzpomenout na historické úvodní 
sezony v extralize. Výborná návště-
va, boj na palubovce i v hledišti, 
špičkový volejbal, prostě vše, co se 
musí líbit nejenom volejbalovým 
fajnšmekrům.
První dva sety skončily vítězstvím 
hostů. Ač zvítězili minimálním 
bodovým rozdílem, vítězství si za-
sloužili, poněvadž lépe vstoupili do 
obou setů, v průběhu byli většinou 
ve vedení a koncovku rovněž zvlád-
li lépe. K zásadnímu obratu došlo 
až ve třetím setu, kdy Petr Juda 
nahradil nadějného benjamínka, 
věkem ještě žáka – Matěje Uchytila 
– žolíkem, Petrem Dvořákem. Jeho 
přítomnost na palubovce přinesla 
nejen zlepšení příjmu podání, ale 
pomohl i servisem a v neposlední 
řadě zahrál několik důležitých 
míčů na síti.
Karta se začala obracet, vítězství 
však našemu celku do klína určitě 
samo nespadlo. Byla to bitva o kaž-
dou rozehru, o každý míč. Konečně 
se začalo dařit i na podání, chytili 
se především Málek s Kučerou 
a podařilo se snížit na 1:2. Do 
čtvrtého setu vstoupili Příbramští 
s viditelnou snahou rozhodnout. 
Vedení se přelévalo z jedné strany 
na druhou, za stavu 20:20 se však 
podařilo našemu celku odskočit na 
dvoubodový rozdíl a tento náskok 
udržet až do konce.
V pátém setu se nejprve prezentoval 
excelentním servisem Zdeněk Má-
lek, ze stavu 1:3 až na 5:3, rozhodu-
jící však byl výpadek příbramských 
hráčů a bodová šňůra z 5:5 až na 
11:5. Zde určitě pomohlo i domácí 
prostředí, v hale byla opravdu skvě-
lá kulisa, a tu Příbramští evidentně 
nezvládli. Podařilo se jim sice ještě 
zdramatizovat vývoj, když snížili 
na 13:11, to však již byla jejich 
labutí píseň.
Sp. VM – Vavex Příbram 2:3 (19, 
22, – 22, – 21, – 14)
Nedělní duel byl ovlivněn nehodou. 
Trojice hráčů z Jihlavy, Kučera, 
Kliment a Kameník měla štěstí 
v neštěstí, když při návratu ze 
sobotního zápasu havarovala ne-
daleko Řehořova, zranění, naštěstí 

snad lehké, utrpěl pouze nahrávač 
Kliment. Petr Juda tak musel pro 
roli nahrávače obětovat svého 
sobotního žolíka, Petra Dvořáka. 
Celek Př íbrami naopak posílil 
nový hráč, dvoumetrový blokař 
Matěj Prajzler, který v sobotu hrál 
extraligu za muže.
Přesto to byl náš celek, kdo dik-
toval v prvních dvou setech vývoj 
zápasu. Kluci dobře servírovali, 
blokovali, i příjem podání byl ob-
stojný. Hladké třísetové vítězství 
se však nekonalo, možná mírná 
ztráta koncentrace, každopádně 
však především tragický příjem 
měl za následek bodovou ztrátu až 
7:15. Kluci zaslouží absolutorium 
za to, že set nezabalili a nakonec 
ještě dokázali soupeře znervóznit 
snížením až na pouhé tři body.
Ten však v těchto chvílích našel 
opět půdu pod nohama a především 
koncovku čtvrtého setu zvládnul 
bravurně 19:19, 19:23. Pátý set byl 
opět bitvou jak se patří, strany se 
střídaly za našeho vedení 8:6, ve-
lice slibné bylo vedení 13:11, první 
mečbol si však vytvořili příbramští 
hráči 13:14. Ten ještě kluci odvráti-
li, další však již bohužel ne.
Nakonec se soupeři o body podělili, 
což je určitě škoda. Toto kolo se 
hraje na tři vítězná utkání. V přípa-
dě nerozhodného stavu zápasů 2:2 
by se rozhodovalo u nás, takhle má 
Příbram možnost rozhodnout již na 
své palubovce. Náš celek však je 
nutno zcela jednoznačně pochválit, 
odvedl statečný a nebojácný výkon 
proti celku nabitému reprezentanty 
v juniorské i kadetské kategorii 
a věřme, že ještě neřekl své po-
slední slovo k postupu do elitní 
čtveřice.
Sestava VM: Kliment, Málek, 
Vrána, Kučera, Uchytil, Vašíček, 
Novotný, Dvořák, Kameník, Minář, 
Hybášek, Augusta Duben
Výsledky ostatních dvojic 1. kola 
play-off:
ČZU Praha A – Zlín 3:0, 3:1
Brno – Ostrava 3:0, 3:1
Dukla Liberec – ČZU Praha B 
3:0, 3:0

Muži
Muži v Pelhřimově prohráli

TJ Spartak Pelhřimov – Sp. VM 
3:0 (16, 22, 22) a 3:1 (-21, 24, 18, 
22)
Muži dokázali v domácích zápasech 
s tímto soupeřem dvakrát vyhrát, 
v odvetě se jim však nedařilo a od-
jeli s prázdnou.
Sestava VM: Vašíček, Homola J, 
Villert, Hybášek S., Trojan a Ho-
lík.

Neúplná tabulka VYS-M-1-2
(7-12) mužů po 7. kole:

1. Sokol Okrouhlice 12 9 3 30:17 21
2. Spartak Pelhřimov 12 7 5 28:20 19
3. Sokol Přibyslav 12 7 5 25:21 19
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 12 5 7 21:26 17
5. SK Jihlava 10 4 6 21:20 14
6. Sokol Bystřice n. P. 10 2 8 7:28 12

-kon-

Útok příbramského Kotta právě skončil na dvojbloku dvojice Dvořák (8), 
Vašíček (16).                                                         Foto: Jaroslav Konečný


