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Veronika 
Čamková 

je trojnásobnou 
mistryní republiky

O úspěchu Veroniky Čamkové 
ze Ski klubu VM na víkendo-
vém Mistrovství ČR alpských 
disciplín v žákovských katego-
riích se dočtete na straně 10

Foto: archiv Ski klubu VM

Nominace 
nejlepších 

sportovců VM 
za rok 2010

Přinášíme přehled všech no-
minací k vyhlášení nejlepšího 
sportovce města za rok 2010. 
Slavnostní vyhlášení proběhne 
ve čtvrtek 23. 3. v 18 hodin 
v Jupiter clubu.
Více na straně 5

Soví noc 
v Nesměřském 

údolí
pátek 11. 3. od 18 hodin pro-
běhne nejprve přenáška v SEV 
Ostrůvek, poté výprava za so-
vami k nesměřské hájovně.
Více na straně 7

11. Charitativní 
ples 2011

pátek 11. 3. od 20 hodin na 
velkém sále Jupiter clubu, 
hudba F-Box, hostem večera 
bude Petr Bende
Více na straně 8

Dětské šibřinky 
s Míšou 

Růžičkovou
neděle 13. 3. od 15 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu
Více na straně 8

Březen měsíc 
čtenářů v MěK 
Velké Meziříčí

úterý 15. 3. proběhne v místní 
knihově Setkání s knihomo-
lem roku.
(www.knihovnavm.cz)

Staň se fotografem
Máte zájem prezentovat svou 
nebo jakoukoli jinou akci na 
webu či facebooku města? 
Pokud ano, máte šanci. Jestliže 
se akce koná ve Velkém Me-
ziříčí nebo v místních částech 
města, sepište o ní krátkou 
zprávu a zašlete nám ji i s fo-
tografi emi, které budeme moci 
použít ke zveřejnění. Jestliže 
dáváte raději přednost klidným 
procházkám s fotoaparátem 
v ruce, neváhejte a zašlete 
nám snímek v odpovídající 
kvalitě nádherného zákoutí 
našeho města a blízkého okolí. 
Za jakoukoliv spolupráci při 
oživení fotogalerie či aktu-
alizování událostí předem 
děkujeme. Tel: 566 781 047, 
ic@mestovm.cz.               -ic-

Ke konci letošního března obdrží 
asi sto čtyřicet zaměstnanců vel-
komeziříčské fi rmy Draka Kabely 
výpověď. Podle personalistky spo-
lečnosti Magdy Svobodové bylo 
lidem hromadné propouštění již 
oznámeno. O svoje místa přijdou 
převážně pracovníci v dělnických 
profesích a v drtivé většině půjde 
o ženy. Propuštěna bude ale také 
část administrativních pracov-
níků jako například technici či 
skladníci. Důvodem této nepo-
pulární změny jsou organizační 
důvody. Další propouštění prý ale 
pokračovat nemá. „Doposud nic 
nenasvědčuje tomu, že by mělo do-
cházet k omezování další činnosti 
společnosti Draka Kabely,“ uvedla 
pro náš týdeník Magda Svobodová. 
Ta mimo jiné sdělila, že fi rma bude 
propuštěným zaměstnancům na 
svoje náklady nápomocna, ač to 
není její povinnost. Spolupracuje 
se dvěma personálními a pracov-
ními agenturami, které mohou 
lidi bez práce převzít jako svoje 
agenturní pracovníky a nabízet 

je na trhu. Kromě toho poskytne 
služby z programu Restart těm, 
kteří mají zájem o účast v projek-
tu, jenž podporuje zaměstnance 
ve výpovědní době a poskytuje 
jim například vzdělávací aktivity 
či rekvalifi kace. Lidé se mohou 
naučit různé dovednosti, počínaje 
tím, jak správně napsat životopis 
až třeba po absolvování počítačo-
vých kurzů. Tato iniciativa je pro 
zaměstnance dobrovolná, mohou jí 
využít, ale také nemusí, pokud se 
o sebe dokáží postarat sami. K pře-
klenutí období bez práce by lidem 
mělo pomoci tříměsíční odstupné, 
které jim fi rma má vyplatit.

Firma Draka Kabely vyrábí 
kabely a vodiče pro automobilový 
průmysl. Je dceřinou společností 
nadnárodního uskupení Draka 
Holding N. V. se sídlem v Holand-
sku. V České republice byla založe-
na 14. dubna 1994. K poslednímu 
únorovému dni letošního roku 
měla celkem 464 zaměstnanců.Sta-
novisko fi rmy čtěte na straně 4.

Iva Horká

Draka Kabely
propustí 140 zaměstnanců

Město letos hospodaří
s více než 160 miliony korun

Velké Meziříčí letos hospodaří se 160 miliony 404 tisíci korun. Za-
stupitelé o tom rozhodli v úterý 1. března všemi dvaceti přítomnými 
hlasy, když schválili základní rozpočet hospodaření města pro rok 2011. 
V tom okamžiku tedy přestalo platit rozpočtové provizorium, které bylo 
schváleno na loňském posledním jednání zastupitelstva a zabezpečovalo 
chod města pro první čtvrtletí letošního roku.

„Rozpočet města je vyrovnaný, to je dobře,“ říká k tomu starosta města 
Radovan Necid a dodává, že vzhledem k jeho průběžnému projednávání 
se zastupiteli již od počátku ledna byl přijat bez problémů. Hlavním hes-
lem letošního roku jsou úspory a pravděpodobně to tak zůstane i pro ty 
příští. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo do budoucna úspory ještě 
zvýšit,“ podotýká starosta.

Rámec rozpočtových příjmů je ve výši 157 milionů 608 tisíc korun. 
Přitom výdaje počítají s částkou 160 milionů a 404 korun. Výdajová 
část je totiž zvýšena o cizí zdroje. Město bude letos čerpat úvěr ve výši 
5 milionů 318 tisíc korun na druhou etapu Projektu ochrany vod Povodí 
řeky Dyje, který zahrnuje rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) 
ve Velkém Meziříčí spolu s odkanalizováním místní části Mostiště. 
„Příjmová částka je proto upravena o třídu fi nancování, která zahrnuje 
jak čerpání nového, tak splátky dříve poskytnutých úvěrů,“ vysvětluje 
vedoucí fi nančního odboru městského úřadu Pavla Pólová.

Kolik a kam bude letos město investovat?
„Požadavky na investice se na nás tlačí ze všech stran. I kdyby byl náš 

rozpočet dvojnásobný, věděli bychom, kam investovat,“ říká k této stránce 
rozpočtu starosta Necid. Nicméně skutečnost je taková, jaká je a z toho 
samozřejmě město vychází.

Z roku 2010 byly do letošního rozpočtu převedeny fi nanční prostředky 
ve výši 58 milionů 647 korun. Jsou to fi nance na investice, které město 
nestačilo z nějakého důvodu realizovat již vloni. Spolu s rezervou na in-
vestice v částce 5 milionů 336 tisíc korun ze základního rozpočtu na rok 
2011 jsou tyto peníze rozděleny do tří oblastí. Tu první tvoří 18 milionů 147 
tisíc korun, jež zůstávají jako neprofi nancované fi nanční prostředky z roku 
2010. Největší částku 4 miliony 696 tisíc korun v této oblasti představuje 
rezerva Mostišť, kterou si tato místní část našetřila během posledních pěti 
let na plánovanou kanalizaci.                      (Pokračování na straně 2.)

Čím dál větší část naší republiky začíná být pokry-
ta digitálním televizním signálem. Před nedávnem 
skončilo analogové vysílání v našem městě, digitální 
opakovače byly na Fajtův vrch nainstalovány pro oba 
multiplexy. Provozovatelé ale poté byli nuceni na 
základě stížností obyvatel Velkého Meziříčí přela-
dit digitální vysílač malého výkonu – opakovač byl 
změněn na převaděč – a taktéž byla změněna vysílací 
frekvence – z dosavadního 33. na 34. kanál. Pokud ale 
i v dnešní době mají někteří lidé v našem městě potíže 
s příjmem digitálního signálu a obrazovka jim takzvaně 
kostičkuje nebo se obraz i zvuk občas „zadrhávají“, 
odborníci z České televize vylučují technické důvody 
vysílače, ale doporučují prověřit stav antén a tele-
vizních přijímačů. „Anténa může být buď zastaralá, 
rezavá nebo špatně nasměrovaná,“ upřesnil Karel 
Moulík na tiskové konferenci v prostorách krajského 
úřadu v Jihlavě. Tam zástupci ČT Praha minulý týden 

informovali novináře o ukončení analogového vysí-
lání v územní oblasti Jihlava. Pokud i poté uvedené 
problémy přetrvávají, potom lidé mohou bez váhání 
využít služeb ČT, která pro takové případy nabízí 
telefonní číslo 541 428 618, kam se mohou zájemci 
obrátit o pomoc či radu.

 Častými stížnostmi jsou také ty, že někdo nemůže 
na set-top-boxu naladit žádné programy. „Pokud je již 
digitální signál ve vašem místě k dispozici, může být 
příjem na vlastní anténu na hranici – každý kanál má 
mírně odlišné podmínky šíření a anténa má na různých 
kanálech také rozdílný zisk,“ vysvětlují technici z Čes-
ké televize, „proto je řešením použití ziskovější antény. 
Další možností může být zablokovaný set-top-box. 
V tomto případě stačí zařízení resetovat – vymazat 
předvolby, vytáhnout ze zásuvky – a následně naladit 
od začátku. Nebo zkusit zadat požadovaný kanál v re-
žimu ručního ladění.“         (Pokračování na straně 2.)

Digitalizace televizního vysílání pokračuje. 
Televize informuje lidi v kampani

Velkomeziříčští dostali 
darem bezpečné branky

Dvě nové a hlavně bezpečné branky přibyly na hřišti u hasičské zbroj-
nice ve Velkém Meziříčí. Město je získalo od energetické společnosti 
E.ON, která dlouhodobě podporuje rozvoj fotbalové mládeže na svém 
distribučním území. „My si samozřejmě vážíme všech, ať už je to jed-
notlivec nebo fi rma, kteří dbají o bezpečnost našich dětí,“ ocenil starosta 
Radovan Necid dar společnosti městu. Ta kromě Velkého Meziříčí dodá 
tyto bezpečné branky ještě do dalších devatenácti měst svého distribuč-
ního území, mimo jiné třeba i do Třebíče, Boleradic či Brna, a to v rámci 
programu E.ON Rodinný fotbálek.

Bezpečné branky byly vyvinuty a vyrobeny jako reakce na několik 
tragických událostí, při nichž si děti na sportovištích přivodily těžké úrazy, 
dokonce i s následným úmrtím. Za jejich vznikem stojí společné úsilí 
Českomoravského fotbalového svazu a Centra pro výzkum, vývoj a ino-
vace. „Jde o kompozitové branky, které svými bezpečnostními parametry 
jednoznačně převyšují všechny doposud používané brankové konstrukce,“ 
popsal Lukáš Svoboda, oblastní manažer energetické společnosti E.ON 
a dodal, že cena obou i včetně sítí je cca padesát tisíc korun.    (Pokr. str. 3.)

Nebývalému zájmu se těšilo slavnostní otevření 
Galerie Nový Svit na velkomeziříčském náměstí, 
které se konalo ve čtvrtek třetího března odpoledne. 
Pozvaní hosté včetně starosty Radovana Necida, 
místostarosty Josefa Komínka, radních a zastupitelů 
města, se sešli ve čtrnáct hodin ve společenské 
místnosti. Tam pro ně byl připraven hodinový 
program, v němž nechyběly proslovy jak majitele 
objektu Jaromíra Koudely, tak starosty Radovana 
Necida anebo taneční vystoupení dětí a občerstvení. 
Poté se hosté vydali na prohlídku zrekonstruované 
původní budovy Svitu či nové přístavby. V patnáct 
hodin pak proběhlo slavnostní otevření za účasti 
široké veřejnosti. K té promluvil majitel Nového 
Svitu i starosta našeho města.

„Jsem velmi rád, že majitelé těchto prostor mají 
vztah k Velkému Meziříčí, který vyjádřili právě touto 
rekonstrukcí. Proto jim přeji, aby našli dostatek 
invence, peněz a úsilí k tomu, aby tyto prostory 
mohli udržovat,“ řekl během slavnostního otevře-
ní starosta Radovan Necid, „a Velkomeziříčským 
přeji příjemně strávené chvíle v těchto nových 
objektech.“

Otevření Nového Svitu se těšilo velkému zájmu lidí
Promluvil majitel objektu i starosta města

Se svým proslovem a poděkováním ho poté následo-
val majitel Galerie Nový Svit Jaromír Koudela, rodák 
z Velkého Meziříčí. „Cítím se a nikdy, opravdu nikdy 
jsem se nepřestal cítit občanem tohoto krásného města. 
Kvůli tomu jsme chtěli, aby tohle město bylo ještě krás-
nější. Proto jsme využili šance, která se nám naskytla 
a vybudovali jsme zde toto centrum,“ uvedl mimo jiné 
J. Koudela. Poté poděkoval architektce projektu Evě 
Šimečkové, která je jeho sestra, dále synovi, dcerám 
a v neposlední řadě také svojí ženě a rodičům, kteří 
se taktéž slavnostního otevření zúčastnili. V závěru 
vyslovil přání, aby Nový Svit byl jakýmsi paprskem, 
který zacílí dál jižním směrem za řeku Balinku, kde 
by zkrášlování města mohlo dále pokračovat. Pro ty 
koho zajímá, co znamená název jeho fi rmy Avista 
team, vysvětlil, že avista je slovo se starými kořeny, 
které znamená pozdrav, a to ve smyslu na viděnou. 
„Takže milí přátelé: na viděnou v Galerii Nový Svit!“ 
uzavřel majitel.

Kdo chtěl, mohl se po těchto slovech vydat na pro-
hlídku celého objektu nebo si dát svařené víno a další 
pochoutky, které byly k dispozici. 

(Pokračování na straně 3.)

V den otevření Nového Svitu, jemuž začali lidé přezdívat ‚malá Vaňkovka‘ nebylo v prostorách pomalu k hnutí. 
Tak velký byl o prohlídku nového objektu zájem. Proslovy majitele a starosty města se odehrály v atriu, kde se 
shromáždily davy lidí – viz snímek.                                                                                             Foto: Iva Horká
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Město letos hospodaří…
(Pokračování ze strany 1.) Druhou oblast představují náklady hrazené 
městem do školství ve výši 12 milionů 993 tisíc korun. A konečně třetí 
oblast tvoří skutečné volné zdroje na investice v letošním roce, které jsou 
ve výši 32 milionů 843 tisíc korun. Jsou určeny hlavně na stavební akce. 
Z toho více než 10 milionů korun vezmou příspěvky města Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko na plánované rekonstrukce vodovodů i kanalizací 
apod. Sem patří třeba 2 miliony 852 tisíc korun určených jako příspěvek 
na rekonstrukci vody v ulici Vrchovecká. Jelikož bude tato ulice letos 
rozkopaná, což souvisí s rekonstrukcí ČOV i odkanalizováním Mostišť, 
bude současně provedena i její plynofi kace za 2 miliony 737 tisíc korun. 
Dalších 10 milionů korun je určeno na rekonstrukci bývalého areálu 
Agadosu na nové sídlo pro technické služby města a k tomu ještě 500 
tisíc korun na sběrný dvůr v tomto areálu – jako podíl k dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí. Připravuje se i rekonstrukce části objektu 
Jupiter clubu, a tak 2 a půl milionu korun vezme projekt pro stavební 
povolení akce. Na izolaci a zateplení střechy knihovny půjde 360 tisíc 
korun. Z těchto volných prostředků zůstane ještě necelých 5 milionů 932 
tisíc korun v neúčelové rezervě.
Dotace dostali sportovci i neziskové organizace

Sportovní oddíly ve Velkém Meziříčí dostaly pro svoji mládež dotaci 
celkem 2 miliony 849,9 tisíc korun. Přitom počet sportovně aktivní mlá-
deže v našem městě je 611 – nejvíce z toho je ve fotbalovém klubu (187), 
dále v Sokolu (170), pak v hokejovém (91) a basketbalovém (54) klubu, 
ve zbývajících sportovních oddílech nedosahují padesáti. V rezervě na 
sport zůstává ještě 115 tisíc korun.

Mezi neziskové organizace bylo rozděleno 184 tisíc korun a 16 tisíc 
korun zůstává v rezervě. Nejvíce, 42 tisíc korun, je přiděleno zařízení Cha-
loupky na činnost jeho Střediska ekologické výchovy Ostrůvek v našem 
městě. Po 20 tisících pak dostaly Asociace rodičů a přátel zdravotně po-
stižených dětí v ČR a Klub Naděje – dobrovolné sdružení onkologických 
pacientů. Zbytek peněz byl rozdělen mezi dalších jedenáct neziskovek.

Zastupitelé rovnou schválili i rozdělení 65 tisíc korun z neúče-
lové rezervy. Po 20 tisících korunách z toho dostanou gymnázium 
a hotelová škola i s obchodní akademií na výměnné studijní pobyty 
a praxe studentů v zahraničí. Dalších 25 tisíc korun pak tvoří dotace 
na akci Muzikanti dětem, která pořádá letos pátý charitativní koncert. 

Pod robný roz poče t  hospodařen í  mě s t a  Ve l ké  Mez i -
ř íčí pro rok 2011 př ineseme v př íštím čísle našeho týdení-
ku.                                                                                                              Martina Strnadová

Zápis do základních škol
V pátek 11. února se v našem městě konal zápis dětí do základních škol 

pro příští školní rok. Celkem se dostavilo k zápisu 132 dětí. Přesně tolik 
dětí přišlo k zápisu také v průměru za posledních 10 let. Pro zajímavost 
v loňském roce se dostavilo k zápisu celkem 139 dětí. Do ZŠ Sokolovská 
letos přišlo celkem 30 dětí, do ZŠ Oslavická 48 dětí a do ZŠ Školní bylo 
zapsáno celkem 54 dětí. Někteří z rodičů si však požádali o odklad povin-
né školní docházky, takže nyní ještě není možné úplně přesně říci, kolik 
prvňáčků zasedne 1. září do školních lavic. Odhad odkladů se pohybuje 
mezi 17–22 dětmi (loni 25). Přesto lze nyní konstatovat, že všechny děti 
budou přijaty do školy, kam se dostavily k zápisu a otevřeno bude celkem 
5 prvních tříd, z toho v ZŠ Sokolovská bude otevřena jedna, v ostatních 
po dvou. Pro úplnost, do škol v místních částech se ve Lhotkách dostavilo 
k zápisu celkem 6 dětí a od září bude celkem ve škole 21 žáků, zatímco 
v Mostištích přišlo k zápisu 19 dětí a od nového školního roku bude 
pravděpodobně naplněnost 61 žáků.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ VM

Zastupitelé Velkého Meziříčí při-
jali 1. března již avizované usnesení 
k zamýšlenému slučování středních 
škol v našem městě. Zcela jedno-
myslně se v něm shodli na tom, že 
nesouhlasí ani se slučováním škol, 
ani se zrušením víceletého gymná-
zia ve Velkém Meziříčí.

Dále Zastupitelstvo města trvá 
na zachování všech typů středního 
vzdělávání v našem městě, a to 
jak gymnaziálního, tak středního 
odborného a učňovského. Přičemž 
současně žádá, aby zastupitelé 
kraje Vysočina vzali usnesení vel-
komeziříčských v potaz ještě před 
svým konečným rozhodováním 
o budoucnosti školství na Vysoči-
ně. „S naším usnesením seznámím 
krajskou radní pro oblast školství 
Marii Kružíkovou,“ řekl po skon-
čení hlasování starosta města Ra-
dovan Necid a dodal, že ji současně 
požádá o další schůzku. „Budeme 
jednat v rozšířeném formátu, tedy 
vedení města spolu se zástupci kraj-
ského úřadu, vedení škol i s řediteli 
zdejších fi rem,“ podotkl ještě.

Za gymnázium 
bojují i bítešští radní

Osudem škol ve Velkém Mezi-
říčí se zabývají i Bítešští. Jde jim 
zejména o budoucnost gymnázia. 

Zastupitelé nesouhlasí 
se slučováním škol

Podle radních Velké Bíteše by slou-
čení gymnázia s dalšími školami ve 
Velkém Meziříčí velmi negativně 
ovlivnilo region Velkobítešska, 
a proto s ním nesouhlasí, stejně jako 
se zrušením osmiletého gymnázia. 
Šlo by o krok neadekvátní, vedoucí 
ke zhoršení kvality vzdělávání. 
„Reformní kroky by ve svém dů-
sledku zcela jistě vedly ke ztrátě 
atraktivity nově vzniklého integro-
vaného školského zařízení pro děti 
z Velkobítešska. Ty si totiž mohou 
volit pro svá studia jiné obdobné 
střední školy v  sousedním Jiho-
moravském kraji, neboť dopravní 
dostupnost těchto škol je pro ně na 
stejné úrovni, jako škol ve Velkém 
Meziříčí,“ sdělil starosta Velké 
Bíteše Milan Vlček. Ten se obává, 
že odklon od studia ve Velkém 
Meziříčí by následně znamenal 
i narušení vazeb s krajem Vysočina, 
kterého je v současnosti Velkobíteš-
sko nedílnou součástí. Bítešští radní 
proto žádají Zastupitelstvo kraje 
Vysočina, aby v případě kroků, 
vedoucích k řešení optimalizace 
školských zařízení v kraji, vzalo 
v úvahu jejich stanovisko i názory 
velkobítešské veřejnosti, která se 
sloučením škol ve Velkém Meziříčí 
nesouhlasí.      

Martina Strnadová

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež ve Velkém Meziříčí už 
má své nové prostory, v nichž 
začíná fungovat. Jsou ve zrekon-
struovaném objektu bývalé Obnovy 
na Hornoměstské ulici vedle Billy 
a ve středu 2. března je od města 
převzala žďárská Charita. Ta v nich 
bude službu provozovat minimálně 
v dalších dvou letech. Až do 31. 
března 2013 má totiž zajištěné její 
fi nancování. „Z projektu Podpora 
vybraných sociálních služeb na 
území kraje Vysočina – individuální 
projekt jsme získali necelé tři mili-
ony korun. Jsou to fi nance z Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost,“ potvrdila Jana 
Zelená, ředitelka Oblastní charity 
ve Žďáru nad Sázavou.

Zhruba dvě stě dvacet metrů 
čtverečních je prostorově rozděleno 
na čtyři místnosti – dvě společenské 
a jednu kontaktní k řešení osobních 
problémů apod. Další poslouží 
jako kancelář pro pracovníky. 
Samozřejmě nechybí sociální za-
řízení pro uživatele služeb i per-
sonál. Stavební úpravy objektu si 
vyžádaly milion a tři sta tisíc korun 
z rozpočtu města. „Důležité teď 
je, aby to fungovalo,“ poznamenal 
místostarosta Josef Komínek a do-
dal, že pakliže se služba ve městě 
rozjede a uchytí, mělo by smysl 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
rozjíždí svoji činnost

do budoucna ještě některé další 
potřebné úpravy dodělat.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež ve věkové kategorii od 
dvanácti do dvaceti let tedy zahajuje 
svoji činnost. Charita je v současné 
době zařizuje, vybavuje a rozjíždí 
i práci v terénu. Tři noví pracovníci 
klubu v tomto týdnu již vyráží mezi 
mládež na ulici, do základních 
i středních škol nové zařízení pro-
pagovat, aby je navštívili ti, jimž je 
určeno. „Jde o aktivní vyhledávání 

potenciálních zájemců o službu, 
představení nové služby, poskyt-
nutí poradenství, případně nabídky 
smysluplného trávení volného času 
apod.,“ popsala Jana Zelená. Zá-
jemci budou moci navštěvovat klub 
přímo v jeho nových prostorách už 
od poloviny března, a to zpočátku 
nejspíš jeden den v týdnu. Mladí 
lidé si tam budou moci přijít zahrát 
třeba šipky, fotbálek či provozovat 
jiné volnočasové aktivity. Podle zá-
jmu se provozní doba klubu i aktivi-

ty v něm mohou rozšířit. Vzhledem 
k tomu, že jde o sociální službu, na-
jdou zde mladí i podporu a odbor-
nou pomoc. „Pomůžeme jim řešit 
krizové situace v rodině, ve škole, 
v kolektivu… Ve zbývajících dnech 
v týdnu budeme dělat streetwork, 
tedy sociální službu a poradenství 
v terénu,“ doplnil náplň kontaktní 
práce s potenciálními klienty v je-
jich přirozeném prostředí vedoucí 
zdejšího nízkoprahového zařízení 
Marek Sušinka.

Na Žďársku již nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež fungují 
ve všech větších městech. Jsou to 
centrum Ponorka ve Žďáru nad 
Sázavou a Nadosah v Bystřici nad 
Pernštejnem, obě jsou zařízeními 
Charity. Ve Žďáru pak je ještě 
jedno, které pracuje mimo Charitu, 
podobně jako v Novém Městě na 
Moravě, kde je klub Ezop. Velko-
meziříčské zařízení je tedy pátým 
na Žďársku. Zatím ještě nemá svoje 
jméno, ale to se brzy změní. „Název 
mají za úkol vytvořit jeho noví pra-
covníci, a to co nejdříve, abychom 
jej poté mohli uvádět v nových 
propagačních materiálech, které 
připravujeme,“ doplnila Jana Ze-
lená s tím, že zařízení pak časem 
bude mít i svoje vlastní internetové 
stránky.         

Martina Strnadová

Místostarosta Josef Komínek předává ředitelce žďárské charity Janě 
Zelené klíč od nízkoprahového zařízení. V pozadí stojí jeho nový vedoucí 
Marek Sušinka.                                                  Foto: Martina Strnadová

Zasedání velkomeziříčského za-
stupitelstva v úterý 1. března přená-
šely kamery živě na krajský web. Šlo 
vůbec o první, zkušební on-line pře-
nos. Záznam lze zhlédnout i nyní, 
z archivu. Cestu k němu najdete skr-
ze webové stránky města www.mes-
tovm.cz, kde je uveden odkaz, jenž 
vás přesměruje na stránky kraje.

Velkomeziříčští si za účelem 
zprostředkování přímého přenosu 
zapůjčili od kraje Vysočina potřeb-
né vysílací zařízení. Po odzkoušení 
hodlají podobné koupit také, a to 
nejen pro potřebu svoji, ale i celého 
obvodu Velkého Meziříčí coby obce 
s rozšířenou působností.

„Zdálo se mi, že zařízení velmi 
přispělo ke kultivaci politické dis-
kuze zastupitelů,“ zhodnotil starosta 
Radovan Necid první zkušební 
on-line přenos s tím, že i ze strany 
občanů přišla spousta pozitivních reakcí. „Dokonce nás jeden člověk 
sledoval až z Nového Zélandu,“ poznamenal zajímavost Necid. Celkově 
sledovalo živé vysílání 47 a záznam již zhlédlo 568 zájemců.

Nyní probíhá technické zhodnocení vysílacího zařízení a podle potřeb 
Velkého Meziříčí by se město pokusilo zakoupit vlastní. „Bude to také 
záviset na ceně,“ podotkl starosta a dodal, že je to ostatně i jeden z jeho 

avizovaných cílů – zlepšit komuni-
kaci mezi městem a jeho občany.

Kraj Vysočina vlastní zařízení 
pro živé vysílání zastupitelstva již 
asi od roku 2008 a obcím v kraji je 
půjčuje zdarma. Pokud se to ovšem 
nekryje s nějakou jinou krajskou 
aktivitou. A v tom je právě hlavní 
problém. Většina zastupitelstev 
větších krajských měst probíhá prá-
vě v úterý, tedy ve stejný den jako 
ve Velkém Meziříčí. Proto si toto 
zařízení naše město není schopno 
půjčovat pravidelně.

A jak to celé vlastně funguje? Plně 
automaticky – dvě kamery uprostřed 
sálu, kde zasedají zastupitelé, mik-
rofony na stolech a vysílací server 
s obsluhou – to jsou potřebné náleži-
tosti. „Kamery jsou propojeny s hla-
sovacím zařízením, takže jakmile se 
některý člen zastupitelstva přihlásí 

a předsedající jej vyzve k diskuzi, kamera na něj automaticky najede,“ vy-
světlil informatik městského úřadu Jiří Kratochvíl. Diskutující pak musí ho-
vořit do zapnutého mikrofonu, aby i zvuk byl kvalitní, bez vnějších rušivých 
šumů. K tomu je nutno zřídit na nějakém webu veřejnou adresu, kde lze vysí-
lání sledovat. Bude-li město vlastnit vysílací zařízení svoje, taková adresa by 
byla vytvořena trvale na jeho webových stránkách.        Martina Strnadová

Jednání zastupitelstva živě na internetu

Digitalizace televizního vysílání pokračuje. 
Televize o ní informuje lidi v kampani

(Pokračování ze strany 1.)

Za tři měsíce končí 
analog v územní 
oblasti Jihlava

K dalšímu ukončení analogového 
televizního vysílání dojde za tři mě-
síce, tedy 31. května 2011, v územní 
oblasti Jihlava. „Analogové vysílání 
bude vypnuto za 3 měsíce, ale do-
poručuji těm, kteří ještě na digitální 
vysílání nepřešli, aby to nenechá-
vali na poslední chvíli,“ apeluje na 
občany v regionu národní koordi-
nátor Zdeněk Duspiva. Vypnutí se 
týká všech, kdo přijímají zemské 
analogové televizní vysílání z vy-
sílačů Jihlava – Javořice, Pacov – 
Strážiště nebo Třebíč – Klučovská 
hora. Na územní oblast Jihlava se 
v této době zaměřuje i dlouhodobá 
informační kampaň. Ta probíhá již 
od konce roku 2008 a jejím cílem je 
seznámit občany s nadcházejícími 

změnami v televizním vysílání. Její 
celostátní podoba vždy graduje tři 
měsíce před ukončením zemského 
analogového televizního vysílání 
z konkrétního vysílače v daném 
regionu, který pokrývá.

Protože bude 31. května ukon-
čeno zemské analogové televizní 
vysílání z vysílačů velkého výkonu 
Jihlava – Javořice, Pacov – Strážiště 
a Třebíč – Klučovská hora, je nyní 
kampaň cílena na tento region. 
„Tato část kampaně vychází z kon-
ceptu, který jsme úspěšně využili už 
v dříve vypínaných územních oblas-
tech. Informačními pilíři zůstávají 
webové stránky www.digitalne.tv 
a bezplatná infolinka 800 90 60 
30, která je v provozu ve všední 
dny od 8 do 19 hodin. Samozřejmě 
bude probíhat i cílená mediální 
a PR kampaň, využijeme osvěd-
čené digihlídky, diginoviny i další 
prvky,“ upřesnil tiskový mluvčí 
projektu digitalizace TV vysílání 

Tadeáš Novák. Zdravotně postižení 
občané pak mohou využít webové 
stránky www.ozp-digitalne.cz. Pak 
probíhají setkání se starosty měst 
a obcí, kteří si mohou objednat 
digihlídky apod.

Přechod na digitální televizní 
vysílání se netýká těch, kteří při-
jímají televizní signál přes kabel, 
satelit nebo internet, ale pouze 
těch, kteří přijímají zemské analo-
gové televizní vysílání (tzn. „přes 
anténu“). Přechod na digitální 
televizní vysílání je možné vyřešit 
buď využitím nabídky kabelové, 
satelitní nebo IPTV televize, nebo 
zakoupením set-top-boxu či nového 
televizoru s vestavěným digitálním 
tunerem. Zapojení set-top-boxu 
zvládne i amatér, poradí mu pří-
padně v obchodě nebo stačí použít 
přibalený návod, případně obráz-
kové návody na www.digitalne.tv. 
V případě společných televizních 
antén neboli STA je třeba nechat 

provést úpravu antény specializo-
vanou fi rmou. „S úpravou STA je 
třeba začít co nejdříve. Kapacity 
specializovaných fi rem jsou zcela 
dostatečné, ale pokud je třeba 
vyměnit i anténní rozvody, zabere 
úprava déle a opozdilci tak mohou 
dočasně přijít o možnost sledovat 
televizní vysílání,“ upozorňuje 
Tadeáš Novák.

Po vypnutí zemského analogové-
ho vysílání v územní oblasti Jihlava 
(31. 5.) bude v roce 2011 následovat 
ještě vypnutí v územních oblastech 
Trutnov a Brno (30. 6.) a ke konci 
roku v územních oblastech Jeseník 
(31. 10.) a Ostrava (30. 11.).

Pokud bude dodržen technický 
plán přechodu zemského analo-
gového televizního vysílání na 
digitální, který byl vydán jako 
nařízení vlády, měla by být celá 
Česká republika pokryta digitálním 
signálem do konce příštího roku.

Iva Horká

Technik krajského úřadu Dušan Matys obsluhuje zařízení pro živý přenos 
z jednání velkomeziříčského městského zastupitelstva.

Foto: Martina Strnadová



OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

Číslo 10 9. března 2011 strana 3

Diskutovalo se o krytém bazénu 
i o pořádku ve městě

Potřetí v letošním roce se setkali velkomeziříčští občané se starostou 
města Radovanem Necidem. Diskuze nad rozličnými problémy, které 
obyvatele zajímají, proběhla v loutkové scéně Jupiter clubu první čtvrtek 
v měsíci březnu, tedy třetího. Další je naplánována v pozměněném termínu, 
a to výjimečně až o druhém dubnovém čtvrtku čtrnáctého. Jiné by mělo být 
i místo setkání – tentokrát v kinosále Jupiter clubu – protože by se jej měli 
zúčastnit i zástupci týmu Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, katedry 
teorie kultury. Ti přijedou Velkomeziříčské seznámit s výsledky svého 
průzkumu, jejž provádí již od roku 1992 mimo jiné i v našem městě.

Tentokrát se diskuze netočila kolem slučování středních škol ve Vel-
kém Meziříčí, jako při minulém setkání. V této věci totiž zatím není nic 
moc nového. Hlavním tématem čtvrtečního setkání bylo spíš očekávané 
propouštění stočtyřicítky zaměstnanců z fi rmy Draka Kabely a s tím 
spojená problematika nezaměstnanosti.

Dalším bodem debaty se stal krytý bazén, po jehož výstavbě někteří 
občané již dlouhá léta volají. Iniciátorka petice za realizaci jeho stavby, 
Libuše Kotoučková, ofi ciálně starostovi Radovanu Necidovi předala petiční 
archy s asi sedmi stovkami podpisů, které nasbírala během tří let. Došlo 
i na malé hlasování, kdo z přítomných by byl pro výstavbu bazénu a kdo 
proti. Sami občané se rozdělili přibližně na dvě stejné poloviny. I z toho 
je tedy zřejmé, že mnozí by sice možnost koupání i v zimních měsících, 
bez nutnosti dojíždět do některého většího města v okolí, uvítali. Ale vět-
šinou všichni chápou ten zásadní problém – kde na to vzít fi nance, když 
potřebnějších investic je spousta. Nejen na stavbu, ale hlavně i na pozdější 
provoz, který se obecně potýká se ztrátovostí. Jelikož je to téma po mnoho 
let mezi občany probírané, budeme se mu věnovat v samostatném článku, 
který přineseme v některém z příštích čísel týdeníku Velkomeziříčsko.

Závěr setkání starosty s občany patřil zimní údržbě i jarnímu úklidu 
a vůbec otázkám kolem pořádku ve městě a technických služeb. A opět – 
i tady je to hlavně o penězích. Teď, když slezl všude sníh, chodníky jsou 
plné posypu ještě po zimě, tedy nepořádku. Podle starosty by jej pracovníci 
technických služeb mohli uklízet klidně každý týden, ale kdo to zaplatí? 
I tady nalezla jeho slova pochopení ze strany občanů. Od nich pak vzešel 
návrh, že by si mohl každý uklidit před vlastním domem, a zadarmo. Jde jen 
o to, aby nametené hromady pak někdo posbíral a odvezl. V této souvislosti 
pak starosta poděkoval všem, kteří se dobrovolně podíleli na zimní údržbě 
kolem svých domů. „Chci poděkovat všem, kteří uklízeli chodník před svým 
domem, i když je ve vlastnictví města. Všichni, kteří se starají o pořádek 
ve městě, zaslouží můj obdiv,“ prohlásil na závěr setkání Radovan Necid.

Pro všechny, které zajímají otázky na toto téma a některé další spojené 
s technickými službami města, připravujeme rozhovor s jejich jednatelem 
Jaroslavem Mynářem. Otištěn bude v některém z příštích čísel našeho 
týdeníku.                                                                     Martina Strnadová

Odstartovalo další 
kolo soutěže 
Vesnice roku

Ministerstvo pro místní rozvoj 
společně s partnery vyhlásilo už 
17. ročník soutěže Vesnice roku. 
Cílem je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozmani-
tost a pestrost uskutečňování pro-
gramů obnovy vesnic a upozornit 
širokou veřejnost na význam venko-
va. „Účast v této soutěži je pro obec 
příležitostí prezentovat své aktivity, 
úspěšné evropské a další rozvo-
jové projekty a zároveň přispět 
příkladem dobré praxe k rozkvětu 
venkova v regionu,“ uvedl Martin 
Hyský, radní kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje.

Soutěže se mohou zúčastnit 
všechny obce vesnického charakte-
ru s maximálním počtem obyvatel 
6300 které mají zpracovaný vlastní 
strategický dokument zabývající se 
rozvojem obce, program obnovy 
vesnice nebo program rozvoje své-
ho územního obvodu. Do soutěže se 
obec hlásí vždy jako celek, včetně 
všech svých místních částí.

Obce musí podat řádně vypl-
něnou elektronickou př ihlášku 
včetně povinných příloh a uhradit 
povinný registrační poplatek (2 Kč 
za každého občana přihlašované 
obce). Vytištěnou elektronickou 
přihlášku do soutěže včetně přísluš-
né dokumentace a doklad o úhradě 
registračního poplatku zašlou obce 
do 29. dubna 2011 na následující 
adresu: Tatiana Mifková, Pobočka 
pro NUTS II Jihovýchod, Novo-
branská 14, 602 00 Brno; tel.: 542 
210 529, e-mail: mifkova@crr.cz.

Jitka Svatošová,
KrÚ kraje Vysočina

Čistá Vysočina 
2011 – úklid 

veřejných 
prostranství 

a okolí silnic kraje 
Vysočina

V letošním roce je připraven 
už 3. ročník celokrajské aktivity 
zaměřené na jarní úklid Vysočiny. 
Prvních ročníků, které byly pod-
pořeny z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí 
v rámci projektu „Vysočina 21“, se 
účastnilo téměř 19 tisíc osob a se-
bralo se zhruba 90 tun odpadků.

Harmonogram letošního úklidu 
kraje Vysočina: Přihlášení bude 
probíhat od 1. 3. do 15. 3. 2011 
prostřednictvím elektronického 
formuláře na webových stránkách 
kraje Vysočina – www.kr-vy-
socina.cz nebo přímo na http://
www.kr-vysocina.cz/prihlaska-
cista-vysocina-2011/d-4032734/
p1=8673. Zájemce vyplní krátký 
dotazník, díky kterému budeme 
schopni zajistit lepší organizaci 
celé akce. Registrovaní účastníci 
obdrží zdarma pytle na odpadky 
(žluté na plasty a modré na ostatní 
komunální odpad). Úklid probíhá 
v termínu 8. – 15. 4. 2011. Odpadky 
se třídí a nechávají se v zavázaných 
pytlích vedle komunikací. Svoz 
sebraného odpadu zajistí u silnic II. 
a III. třídy zdarma Krajská správa 
a údržba silnic kraje Vysočina. 
V případě úklidu přímo v obcích je 
nutné zajistit svoz odpadu s místním 
obecním úřadem, s výjimkou obcí 
s neuvolněným starostou, kde budou 
po domluvě odpadky sváženy také 
zdarma KSÚS kraje Vysočina. Dě-
kujeme všem, kteří se k nám připojí 
a pomohou ke zkrášlení prostředí, 
ve kterém všichni společně žijeme.

Marta Vencovská,
odbor regionálního rozvoje, 

KrÚ kraje Vysočina

Nezměrným množstvím slov-
ních hříček, poetických a vesměs 
vtipných textů písní či básniček se 
pokochali příznivci Karla Plíhala. 
Folkový písničkář se předvedl nejen 
jako skvělý textař či básník, ale též 
jako vynikajicí kytarista a glosátor. 
Jeho koncert připravil Pavel Pe-
šek ml. v Jupiter clubu v pátek 4. 
března večer. Více než hodinu a půl 
Plíhal bavil publikum ve velkém 
sále svojí nezaměnitelnou tvorbou. 
Zaznělo více než dvacet písní, básní 
pak ještě víc. Skladby hrál převážně 
ty novější (např. Starý muž), ale 
neopomenul přidat i starší a hodně 
staré (Ráda se miluje). „Nemohu 
ty letité písně vyřadit, lidi na ně 
čekají,“ dodal pro náš týdeník po 
koncertě třiapadesátiletý muzikant. 
Ten o sobě koneckonců říká, že psaní 
textů je pro něho autoterapie. Kolik 
písní ale na svém kontě má, přesně 
neví. Avšak hodlá to podle svých 
slov někdy spočítat. Během koncertu 
střídal dvě kytary, přičemž na elek-
trickou hrál nejvíc. Jeho sóla obdi-
vují jak jeho kolegové, tak fanoušci. 
Pro ně Plíhal na svých ofi ciálních 
stránkách dokonce některé frag-
menty doprovodů a sól publikuje.

Kromě desek je k mání také jeho 
kniha básní Jako cool v plotě. Na 
koncertě ve Velkém Meziříčí zazně-
ly rýmovačky na nejrůznější témata, 
jako například báseň Vyzývavá sleč-
na: Koukněte se lidé, jak jsem vpředu 
3D. Inspirace nachází všude kolem 
sebe, jednu si přivezl mimo jiné 
z lázní: Hoď kamenem, kdo jsi bez 
viny, já sám jich mám plné ledviny.

Letos na podzim by Karel Plíhal 
rád vydal nový nosič s názvem 
Vzduchoprázdniny.        Iva Horká

Karel Plíhal ukázal, že je osobitý 
písničkář, kytarista i básník

Karel Plíhal vystoupil ve Velkém Meziříčí minulý pátek večer ve velkém 
sále Jupiter clubu. Po koncertě pózoval fotografům a fanouškům rozdával 
podpisy.                                                                            Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.) Díky patentované kompozitní konstrukci 
potřebuje tato branka k překlopení 17krát více energie než duralová a 12krát 
více energie než ocelová. To si ostatně při jejich přebírání otestovali i staros-
ta a někteří další, když se zkoušeli na břevno brankové konstrukce pověsit 
a převrátit ji. Nešlo to snadno. A když už se začala převracet, tak se i pod 
velkým úhlem náklonu stále vracela zpět do své původní polohy. Tak dobře 
má kompozitní branka umístěné těžiště. Přitom její kinetická energie při 
dopadu v případě nárazu je 5krát menší než u duralových a 3krát menší než 
u ocelových branek. Další výhodou je, že je variabilní. Lze je nastavit na dvě 
velikosti – 5krát 2 nebo 3krát 2 metry. Je tedy vhodná nejen pro tréninky 
fotbalových přípravek starších i mladších, ale i pro jiné sporty.

Obě branky budou trvale uskladněny u hasičské zbrojnice v zamčeném 
přístřešku. „Klíč od něj budou mít hasiči. Branky budou využívat hlavně 
školy a veřejnost pouze v případě, že si někdo přijde vypůjčit klíč na jméno 
a pak zase vše v pořádku vrátí,“ popsal nakládání s nimi Miroslav Jágrik, 
radní města a současně starosta dobrovolných hasičů, kteří dostali branky 
pod svoji správu. Panuje totiž obava, že kdyby byly na hřišti volně k dis-
pozici, mohl by je někdo brzy zničit nebo dokonce odcizit. Branky tak 
poslouží zejména v hodinách tělesné výchovy základní školy Sokolovská 
a základní školy a praktické školy, které chodí se svými žáky na hřiště 
k hasičce cvičit.                                                          Martina Strnadová

► Starosta Radovan Necid si při přebírání bezpečných branek vyzkoušel, 
že díky jejich dobře umístěnému těžišti není snadné je převrátit. 

Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčští dostali darem bezpečné branky

Studenti Axmanovy techniky 
předvádějí v Jupiter clubu svoje 
umění. V úterý 1. 3. proběhl v ki-
nosále seminář (viz foto) a až do 
14. 3. je v předsálí kina k vidění 

výstava jejich prací, kterou za-
štítilo občanské sdružení Slepíši 
a město Velké Meziříčí. 

Text a foto: 
Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) „Jsme 
rádi, že se zde našlo místo pro 
pekárnu. Bydlíme v centru města 
a nemáme kde si koupit čerstvé 
pečivo, žádná prodejna potravin na 
náměstí není a do Kotvičky je to pro 
nás daleko,“ zhodnotili starší man-
želé nabídku prodejen v Novém 
Svitu. Kromě Kamenické pekárny 
je tam v provozu restaurace, pro-
dejna hraček, cédéček, oblečení, 
zverimex a další. Z náměstí je pak 
přístupná prodejna s výpočetní 
technikou a vycházkovým oble-
čením. Kdo se nemohl zúčastnit, 
může si prostory prohlédnout 
také na fotkách v naší fotogalerii 
na webových stránkách týdeníku 
Velkomeziříčsko.

Iva Horká

► Majitel Galerie Nový Svit MVDr. Jaromír Koudela (vlevo) přijímá u přípitku během slavnostní-
ho otevření gratulaci od starosty našeho města ing. Radovana Necida.                      Foto: Iva Horká

Otevření Nového Svitu se těšilo velkému zájmu lidí
Promluvil majitel objektu i starosta města
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

25
Už dlouhou dobu přemýšlím, proč Česká televize skoro každý den na 

ČT 24 před hlavními Událostmi v 19 hodin vysílá krátký sestřih zpráv 
z doby před rokem 1989. Jmenuje se to Před 25 lety. Mám na to několik 
odpovědí, ale nevím, zda jsou správné. Zkusím je uspořádat a následovně 
k nim dát aspoň krátký komentář.
1. Aby si lidé zavzpomínali, jak bylo „dobře“ v době normalizace.
2. Aby si lidé uvědomili, jak byli naivní, že věřili nesmyslné totalitní 

ideologii.
3. Aby se mladé pokolení poučilo.
4. Abychom se zasmáli.
5. Aby Česká televize zaplnila deset minut vysílacího času.
Ad 1. Je pravdou, že v době totality jsem byl mladý, nebylo mi ještě 19 let, 

když přišel převratný rok 1989. Je pravdou, že jsem nežil v ČSSR, 
jenom v PLR. Ale nikdo mne nepřesvědčí, že bývalý politický 
systém byl lepší. Nejde tady o věci ekonomické, ale o samotný 
způsob chápaní člověka a jeho práv.

Ad 2. Je pravdou, že mnozí věřili tomu, čím nás propaganda krmila. Jestli 
pořad „Před 25 lety“ bude vést k nějaké refl exi a přiznání svých 
chyb, tak potom možná ho má smysl vysílat.

Ad 3. Mladí lidé se na to nedívají. Takže je marné je poučovat takovými 
způsoby.

Ad 4. No jo – na ČT 1 je Večerníček, tak na ČT 24 máme pohádky pro 
dospělé. Člověk se nemůže nezasmát, když slyší v hlavním vydání 
celostátních zpráv, že v obchodech v celé ČSSR došly chrániče na 
řetězy jízdních kol a ještě nějaké náhradní díly a že to musí řešit 
politická strana. Smát se, nebo plakat? To je tragikomedie.

Ad 5. Jestli ČT nemá prostředky na vytvoření kvalitního vysílání, tak 
ať prostě nevysílá nebo vysílá jen v omezeném čase. Bude to lepší, 
než neustálé opakování toho, co jsme už viděli.

Jsem si vědom, že moje odpovědi nejsou jediné ani úplné. Jsem si vě-
dom, že mnozí nebudou se mnou souhlasit, ba dokonce možná se budou 
cítit dotčeni. Ale opravdu takový pořad mě trápí, proč takový pořad, proč? 

P. Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 9. 3. do 13. 3. 2011
Středa 9. 3. – popeleční středa
 7.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
 8.00 mše sv. za rodiče Vaňkovy a syna, za rodiče
 Kučerovy a celou přízeň o. M. P.
16.30 mše sv. za Josefa Chylíka, syna a snachu o. M. P.
18.00 mše sv. pohřební za zemřelou Jaroslavu
 Stránskou o. L. Sz.
Čtvrtek 10. 3.
 7.00 mše sv. za Andělu Štefl ovou, manžela a duše
 v očistci o. L. Sz.
 9.00 pohřební mše sv. za zemřelou Ludmilu
 Kratochvílovou o. M. P.
18.00 mše sv. na vlastní úmysl  o. L. Sz.
17.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 11. 3.
 8.00 mše sv. za rodiče Filovy a Františku
 Odehnalovou o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za rodiče Oulehlovy, sestru Marii
 a duše v očistci o. M. P.
Sobota 12. 3.
 7.00 mše sv. za rodiče Markovy a syna, rodiče
 Jirákovy a dva syny  o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Oldřicha Šobu, rodiče a za rodinu
 Bártovu a Gomoljakovu o. M. P.
 8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 13. 3. – 1. neděle postní
 7.30 mše sv. za zemřelé rodiče Pavelcovy, Bartuškovy,
 živou rodinu Pavelcovu a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nováčkovu,
 Polákovu a duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za rodiče Požárovy
 a syna Josefa o. L. Sz.
17.00 Křížová cesta
18.00 mše sv. za Františka a Josefa Šoukalovy o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté přijímání na faře. Ve středu 
je popeleční středa. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní 
obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti 
a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit na obnovu 
křestních slibů o Velikonocích. Popeleční středa je den přísného půstu. 
Mše sv. s posypáním hlavy popelem budou v 7.00, 8.00, 16.30, 18.00 hodin. 
V postní době v každý pátek v 15 hodin bude společná modlitba korunky 
k božímu milosrdenství. Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti Pána 
Ježíše a svátostným požehnáním bude v neděli v 17 hodin. Ve čtvrtek 
po večerní mši sv. bude teologická hodina. V pátek od 14 do 16.30 hodin 
bude adorace nejsvětější svátosti. Od 14 do 15.30 hodin bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V pátek od 19 hodin v kostele v Lavičkách 
bude mše sv. s přípravou pro biřmovance 1., 2. a 3. skupiny. V sobotu 
v 19.30 hodin bude 4. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří praco-
vali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku na Haléř sv. Petra, která činila 
32.400 Kč. Za týden bude sbírka na úhradu zálohy na elektřinu v kostele.

Ohlášky pro Bory a okolí
Středa 9. 3. – popeleční středa
18.00 Horní Bory mše sv. za Josefa Zástěru a jeho otce o. M. P.
Pátek 11. 3.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Aleše a Rudolfa Kučerovy, rodiče Kučerovy
 a Brendelovy a za živou a zemřelou přízeň
 a duše v očistci o. M. P.
Neděle 13. 3. – 1. neděle postní
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Šoškolovy, syna
 a manželku, rodiče Hořínkovy, syna a celou
 zemřelou přízeň o. M. P.

Českobratrská církev evangelická
 9. 3.: 15.30 hodin – děti
13. 3.: 9 hodin – bohoslužby s vysluhování večeře Páně (Jan Tkadleček)
15. 3.: 18 hodin – biblická hodina (Vaneč)
Husův dům (Velké Meziříčí, U Světlé 24).                                       -PJ-

Vstup dítěte do první třídy je významná změna nejen 
v životě samotného dítěte, ale celé jeho rodiny. Z dítěte 
se stává žák. Tím se mění jeho sociální role ve spo-
lečnosti, mění se jeho denní režim, prostředí, v němž 
doposud trávilo část svého dne, často také kolektiv 
vrstevníků, na který bylo během docházky do mateřské 
školy zvyklé, a v neposlední řadě významnou úlohu 
v jeho životě zaujímá pedagog. Dítě získává velké 
množství zkušeností a podnětů a samozřejmě přibývají 
nové povinnosti školáka. Pro rodiče to pak znamená 
období nových starostí. Všechny výše uvedené změny 
v životě dítěte jsou pro něj určitou zátěží, kterou každý 
školák zvládá jinak. Proto je velice důležité, aby dítě, 
když nastupuje do prvního ročníku, bylo tzv. školsky 
„zralé“. Dítě, které ještě není připraveno zasednout do 
školní lavice, může prožívat pocity neúspěchu, méně-
cennosti, v krajním případě i odpor ke škole a školním 
povinnostem. Naopak u dítěte, které je již připravené 
na zahájení povinné školní docházky a rodiče se z ně-
jakého důvodu rozhodnou pro odklad, se může stát, že 
se jeho potenciál nebude přirozeně rozvíjet, dítě ztratí 
motivaci, bude se nudit a další rok bude se vstupem do 
první třídy těžké ho ve škole zaujmout.

A co to vlastně znamená školní zralost? Jde o do-
sažení takového stupně vývoje (v oblasti tělesné, 
rozumové, emočně-sociální a pracovní), aby bylo dítě 
schopné se bez obtíží zapojit do výchovně-vzděláva-
cího procesu. Komplexní posouzení školní zralosti 
nabízejí v poradenských zařízeních psychologové, 
kteří následně doporučují nástup do první třídy nebo 
vystaví písemné doporučení k odkladu povinné školní 
docházky (toto je nutné dodat řediteli základní školy, 
kde bylo dítě u zápisu, nejpozději do 31. května). 
Rozumová zralost se projevuje tím, že dítě začíná 
přecházet od konkrétního myšlení k obecnějšímu, 
objevují se náznaky logického myšlení, schopnost 
všímat si podobností a rozdílů. Schopnost vnímat 
jednotlivosti a chápat vztahy mezi nimi se projevuje 
nejen v oblasti myšlení, ale i v oblasti zrakového a slu-
chového vnímání. Kresba předškoláčka by také měla 
dosáhnout určitého stupně vývoje. Kresba je podrob-
nější, bohatší na detaily, tahy tužkou jsou zaměřenější, 
uvolněnější a plynulejší, je navozen a upevněn správný 
úchop tužky. Předškoláček se dále začíná orientovat 

v pojmech nahoře-dole, vpředu-vzadu, vpravo-vle-
vo, v předložkových vazbách (na, pod, do, v apod.), 
v základních činnostech obvyklých pro určitou dobu, 
chápe množství, je schopen vyjmenovat číselnou řadu 
v oboru do deseti. Také řečový projev by měl být 
přiměřený věku, dítě by mělo mít věku odpovídající 
slovní zásobu, mělo by správně vyslovovat, mělo by 
být schopné souvisle vyjádřit odpověď na otázku, 
převyprávět zážitek, děj pohádky, správně porozumět 
mluvené řeči a chápat pokyny. Oblast emočně-sociální 
zralosti zahrnuje schopnost dítěte odloučit se od rodiče 
a strávit delší čas mimo rodinu, schopnost respektovat 
autoritu učitele, začlenit se do kolektivu vrstevní-
ků, prosadit se adekvátním způsobem, vyrovnat se 
s případným neúspěchem. Pracovní zralost je takový 
stupeň vývoje předškoláčka, kdy dítě projevuje zájem 
o učení, má chuť poznávat nové, je schopné podřídit se 
režimu školního vyučování, odlišit hru a povinnosti, 
plnit požadavky učitele a pracovat podle jeho pokynů, 
daný úkol dokončit, soustředit se i na méně zajímavou 
činnost. Posouzení školní zralosti může ještě doplnit 
vyjádření lékaře a pedagogů v mateřské škole a v zá-
kladní škole, kde bylo dítě u zápisu.

 Pokud si rodiče nejsou jisti, zda je jejich dítě při-
pravené na zahájení povinné školní docházky, mohou 
využít služeb odborníka – poradenského psychologa. 
Ve Velkém Meziříčí mají možnost kontaktovat Pedago-
gicko-psychologickou poradnu nebo Speciálně pedago-
gické centrum. Zaměstnanci Speciálně pedagogického 
centra nabízí posouzení školní zralosti rodičům a jejich 
dětem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným 
postižením, popř. s narušenou komunikační schop-
ností (tj. s vadami řeči) a následně doporučují vhodný 
vzdělávací program v základní škole.

Rodiče návštěvou poradenského zařízení získají 
nezaujaté vyjádření o školní připravenosti své dcery 
či syna a předškoláček stráví s psychologem příjemné 
chvíle naplněné kreslením, povídáním a řešením úko-
lů, které jsou koncipovány jako hra. Závěrečné slovo 
odborníka má pouze charakter doporučení. Konečné 
rozhodnutí, zda dítě zasedne prvního září do školní 
lavice, zůstává na rodiči.

Za SPC Velké Meziříčí Mgr. Lucie Trojanová,
poradenský psycholog

Budeme mít doma prvňáčka?

Předchůdci velkoobchodů, supermarketů 
a vietnamských tržnic – V. díl

(Pokračování z čísla 9/2011. Z dobových materiálů vybrali a sepsali 
M. Klement a V. Makovský.)

Miroslav Novotný, obchod se sklem, nádobím, rámy a obrazy, 
Vel. Meziříčí, Palackého 42 (dnes Radnická).

Majitel podniku je narozen v roce 1904 ve Vyškově, vyučil se skle-
nářství a obchodníkem ve Vyškově, kde také praktikoval až do výkonu 
prezenční vojenské služby. Po zproštění vojenských povinností se vrátil 
do Vyškova. V roce 1929 odešel na praxi do Brna a odtud do Hradce 
Králové, kde navštěvoval kurzy leptání skla, vkládání skla do olova 
a pokládání zrcadel. V roce 1931 se přestěhoval do Velkého Meziříčí, 
kde v Palackého ulici zřídil svůj závod. Začínal ze svých malých úspor 
a z manželčina přínosu. V manželce Ladislavě, bývalé příručí u fi rmy 
Kusák, získal vydatnou a obětavou spolupracovnici a společnou prací 
brzy překonali počáteční překážky a přivedli závod k rozkvětu.
Karel Štipák, obchod se střižním a krátkým zbožím, Vel. Meziříčí, 

Náměstí 78.
Majitelem tohoto dobře zavedeného podniku byl Vlastimil Štipák, 

mladý, průbojný živnostník, který převzal závod po svém otci. Pocházel 
ze staré živnostenské rodiny. Již jeho praděd byl vyučen obuvnickému 
řemeslu, i když se pak k tomu věnoval hospodářství. Také děd, Jakub Šti-
pák, byl vyučen obuvníkem a věnoval se tomuto řemeslu až do své smrti. 
Vlastimilův otec Karel Štipák, zakladatel závodu, se narodil 31. října 1881 
ve Velkém Meziříčí, kde se také vyučil obchodníkem. Po vyučení byl za-
městnán tři a půl roku v Místecku jako obchodní příručí, načež nastoupil 
tříletou vojenskou službu. Po návratu opět působil v Místecku jako příručí, 
až se konečně v roce 1906 vrátil do svého rodiště, kde si otevřel vlastní 
podnik. Nejdříve na Náměstí č. 3 a později č. 78. Pustil se do práce bez 
cizí pomoci, pouze s podílem po rodičích a zpočátku provozoval činnost 
jen v malém měřítku. Sotva se poněkud zavedl, musel z místa odejít, neboť 
dům, v němž měl obchod, zakoupila konkurence. Karel Štipák proto pře-
místil obchod do sousedství, kde jeho tchán zakoupil dům. Podnik utěšeně 
vzkvétal hlavně proto, že jeho majitel dodával svým zákazníkům jen prvot-
řídní zboží. Velkou zásluhu na rozvoji obchodu měla manželka zakladatele 
Josefa Štipáková, která od založení podniku svému manželovi všemožně 
pomáhala. Syn zakladatele, Vlastimil Štipák, se narodil 9. srpna 1911 ve 
Velkém Meziříčí, vyučil se u otce, absolvoval aranžérský kurz a osvojil si 
veškeré znalosti moderního podnikání. Mimo vojenskou prezenční službu 
byl stále v otcově podniku, který ještě více zdokonalil.

Otto Procházka, mechanické dílny, auto-moto opravy a obchod 
s motocykly, jízdními koly, šicími stroji a autopotřebami, Vel. Me-

ziříčí, Dolní město 278.
Majitel podniku se vyučil v oboru mechaniky v Brně. Pracoval v Kro-

měříži, Neckarsulmu v Říši a Kaiserslauternu, načež vstoupil do otcova 
podniku, založeného v roce 1921. V roce 1932 převzal vedení dílny 
a v roce 1936 i obchodu. Z malých stísněných poměrů se propracoval mezi 
největší podniky tohoto druhu.                                (Pokračování příště.)

Chtěli bychom vás informovat 
o probíhajících změnách v naší 
společnosti.

V prvé řadě jde o organizační 
změnu, která zasáhne divizi ka-
belových svazků a s ní související 
významné omezení této výroby. 
Společnost Draka Holding N. V. se 
rozhodla prodat tuto výrobu jinému 
subjektu, který ji převádí mimo 
Evropskou unii. Z toho důvodu jsme 
nuceni rozvázat pracovní poměr 
s většinou zaměstnanců, kteří se na 
této výrobě podílejí. Jde o cca 140 
zaměstnanců v dělnických profesích 
i v administrativě, přičemž převáž-
nou většinu tvoří ženy v dělnickém 
oboru. Zaměstnanci byli dne 21. 2. 
seznámeni se záměrem zaměst-
navatele snížit stav zaměstnanců 
formou hromadného propouštění 
z důvodu nadbytečnosti a zvýšení 
efektivnosti práce. Koncem měsíce 
března jim budou předány výpově-
di, v měsících dubnu a květnu po-
běží výpovědní lhůta a ke dni 31. 5. 
skončí pracovní poměr. Každý za-
městnanec obdrží zákonné odstupné 
ve výši 3 měsíčních platů. 

Společnost se snaží udělat to nej-
lepší, aby zaměstnancům pomohla 
s orientací na trhu práce a s hle-
dáním nového zaměstnání, proto 
jsme najali pracovní a personální 
agenturu Trenkwalder, a.s. Tato 
agentura bude všem pracovníkům 
průběžně nápomocna. Formou 
seminářů a společných setkání 
budou mít zaměstnanci možnost 
naučit se vše důležité tak, aby byli 
schopni rychle se zorientovat na 
trhu s pracovními nabídkami, aby 
uměli správně napsat životopis, 
motivační dopis a naučili se pre-
zentovat na výběrových řízeních. 
Součástí setkání bude také právní 
poradna a možnost registrace do 
databáze uchazečů výše zmíněné 
agentury.

Zaměstnance také důkladně 
seznámíme s programem „Restart 
Vysočina“, kterého se jim umož-
níme rovněž účastnit. Jde o nový 
projekt na Vysočině, fi nancovaný 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu. Účastníci projektu absolvují 
řadu vzdělávacích aktivit a rekvali-
fi kací, které budou směřovat k nale-
zení nového pracovního uplatnění. 
To vše bude probíhat v areálu spo-
lečnosti Draka Kabely, s. r. o.

Jsme si vědomi dopadu, který 
omezení výroby přinese na za-
městnance i celý region a litujeme, 
že k němu musí dojít. Dosud nic 
nenasvědčuje tomu, že by mělo 
docházet k dalšímu omezování 
činností společnosti a nadále zde 
zůstává závod na výrobu instalač-
ních kabelů a vodičů, autovodičů 
a svazků pro segment výtahů.

Doufáme, že s aktuálním počtem 
465 zaměstnanců zůstaneme vý-
znamným zaměstnavatelem v regi-
onu a v budoucnu budeme schopni 
zlepšit ziskovost našeho podnikání 
a vytvářet tak další pracovní pří-
ležitosti. Další změna spočívá ve 
vlastnických vztazích, která však 
nijak s hromadným propouštěním 
nesouvisí. Od 8. února ofi ciálně 
platí sloučení italské společnosti 
Prysmian a nizozemské Draky 
Holding N. V. Skupina Prysmian 
– Draka se tak stala největším 
výrobcem v kabelovém průmyslu. 
V současné době probíhá integrační 
proces a o dalších souvislostech vás 
budeme informovat v některém 
z příštích vydání týdeníku Velko-
meziříčsko.

Za Personální oddělení 
s podporou vedení společnosti 

Magda Svobodová

Stanovisko fi rmy
Draka Kabely 

ke stávajícímu propouštění

Foto: archiv Draka Kabely
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Jednotlivci 
kategorie do 12 let 

bez pořadí
(ročník narození 1998 

a mladší)
Patrik Stupka (2001) – motosport, 
trenér Petr Stupka, 1. místo Vysočina 
MX Cup, 4. místo MMČR juniorů
Rostislav Sláma (1998) – střelec-
ký sport, trenér Stanislav Chylík, 
8. místo vz. puška vleže, MČR 
38. místo vz. puška vleže, Poděbrady
Oskar Točík (2000) – lyžování, 
trenér Miroslav Točík, celkové 
vítězství v lyžařském poháru Vyso-
činy, celkově 2. místo Funsportcupu 
(pohár ČR v předžákovských ka-
tegoriích)
Petr Švejda (2004) – hokej, trenér 
Karel Nekvasil, jeden z nejlepších 
hráčů přípravky HHK
Tomáš Blaha (1998) – házená, 
trenér Martin Janíček, jihomorav-
ská liga mladších žáků, 3. nejlepší 
střelec soutěže, tvůrce hry družstev, 
nominace do družstva KCTM Vy-
sočina, nejlepší střelec družstva
Mirek Malata (2001) – fotbal, tre-
nér Zdeněk Veselý, v roč. 2009/2010 
za KP mladších přípravek (41 bra-
nek), nejlepší střelec podzimní 
soutěže (18 branek)
Agáta Uchytilová (1999) – atletika, 
kolektiv trenérů, 1. místo krajský 
přebor ml. žactva v běhu na 800 m 
(věkem přípravka), Evropské dětské 
atletické hry: míček – 5. místo, 
600 m – 7. místo
Karolína Čermáková (1999) – 
basketbal, t renér Kamil Hugo 
a Petr Filla ml., nejmladší hráčka 
týmu žákyň, který hraje soutěž OP 
Vysočina a jižní Morava

Jednotlivci
kategorie do 15 let
(ročník narození 1995–1997)

Petr Chytka (1996) – střelecký 
sport, trenér Stanislav Chylík, 
8. místo vz. puška vleže, MČR 
51. místo vz. puška vleže, Poděbrady
Veronika Čamková (1996) – ly-
žování, trenér Vratislav Čamek, 
3. v celkovém pořadí RKZ, 3. v Čes-
kém poháru, ze 14 RKZ – 7× na 
stupních vítězů, MČR SL, OS, SOS 
vše 2. místo, celkově nejúspěšnější, 
ZOM 2. místo OS, 1. místo SL, 
členka reprezentace ČR starších 
žáků, Skiinterkritérium Říčky ČR 
7. místo SL, 7. místo OS
Petr Lainka (1997) – hokej, trenér 
Ivo Dostál, člen reprezentace kraje 
Vysočina
Iva Závišková (1995) – házená, 
trenéři Vincenc Záviška a Radka 
Vidláková, sdružený přebor star-
ších žákyň východočeského kraje 
– nejlepší střelkyně družstva, 1. liga 
ml. dorostenek, TJ Sokol VM, 
1. liga st. dorostenek, TJ Třebíč, 
členka širšího kádru kadetek ČR
Hynek Ráček (1996) – fotbal, trenér 
Libor Deket, MSŽD starších žáků, 
kapitán týmu, 7. místo po podzimní 
části, nejlepší střelec týmu, člen 
výběru KFS Vysočina, utkání 
v 1. žákovské lize Vysočiny Jihlava
Jakub Havlíček (1995) – atletika, 
trenérka Zuzana Villertová, krajský 
přebor žactva: 2. místo – 60 m, 
150 m, koule, 3. místo oštěp, MČR 
žactva – 6. místo vrh koulí, Evrop-
ské dětské atletické hry: 4. místo 
– vrh koulí
Jasna Rapušáková (1995) – basket-
bal, trenér Tomáš Rapušák, opora 
týmu hrajícího v OP ml. dorostenek 
(sdružená soutěž Vysočiny, jižní 
Moravy a Zlínského kraje), jedna 
z nejlepších střelkyň týmu, který 
hraje dorosteneckou ligu

Jednotlivci 
kategorie do 19 let
(ročník narození 1991–1994)

Matěj Uchytil (1994) – volejbal, 
trenéři Juda a Vašíček, 5. místo 
v extralize juniorů, smečař, univer-
zál, člen reprezentace ČR kadetů

Iveta Zelená (1993) – střelecký 
sport, trenér Stanislav Chylík, 
8. místo vz. puška vstoje, 12. místo 
malorážka, MČR 20. místo malo-
rážka vleže, Plzeň
Jan Kampas (1993) – stolní tenis, 
trenér Petr Klíma, hráč A týmu, 
vyhrál krajský přebor dorostu 
Vysočiny, MČR dorostu, 3. místo 
OP 1. třídy
Jaroslav Konečný – hasičský sport, 
trenéři Jiří Kaman a Martin Kaman, 
2. místo v soutěži dorost kraje 
Vysočina, 2. místo běh na 100 m 
s překážkami v soutěži mužů kraje 
Vysočina, 2. místo na mistrovství 
republiky dorostu
Monika Kratochvílová (1994) – 
házená, trenér Vincenc Záviška, 
1. liga ml. dorostenek VM –  nejlepší 
střelkyně celé soutěže, 1. liga st. do-
rostenek Zora Olomouc, členka šir-
šího kádru družstva dorostenek ČR
Eduard Smejkal (1991) – fotbal, 
trenér Libor Smejkal, kapitán týmu 
staršího dorostu, od 16 let nastupuje 
v mužské kategorii za muže A i za 
muže B
Petr Holánek (1992) – atletika, 
trenérka Zuzana Villertová, krajský 
přebor juniorů – 1500 m 1. místo, 
MČR juniorů – 3000 m přek. – 
2. místo, MČR do 22 let – 3000 m 
přek. – 8. místo, člen jun. reprezen-
tace, mezistátní utkání juniorů ČR 
– Chorvatsko – Maďarsko – Slovin-
sko – 3000 m přek. 5. místo
Michaela Charvátová (1993) – 
handicap sport, trenéři Kateřina 
Urbanová a Petr Gottlieb, atletika: 
2. místo vrh koulí spastic handicap, 
národní rekordy v hodu diskem, 
oštěpem a vrhu koulí ve své třídě 
postižení, curling: 5. místo MČR, 
sportovkyně roku ČR 2010 spastic 
handicap, členka družstva v zá-
věsném kuželníku 5. místo, 2. liga 
ČR tělesně a spasticky postižených 
sportovců, atletika: 3. místo ve vrhu 
koulí a hodu oštěpem, Mezinárodní 
atletika Brno, reprezentace curling: 
členka družstva české reprezen-
tace – 3. místo turnaj Německo 
Schwenningen, 5. místo turnaj 
Dánsko Kodaň, 4. místo meziná-
rodní turnaj Praha – zde vybojovala 
nominaci na Mistrovství světa v r. 
2011 v Praze
Ivo Panáček (1994) – armwrest-
ling, trenér Tomáš Mička, extraliga: 
2× 1., 2× 3.

Jednotlivci
kategorie
nad 19 let

(ročník narození 1990 a starší)
Jiří Bradáč (1983) – motosport, 
1. místo – Vysočina MX Cup
Roman Matušík (1980) – házená, 
trenér Vlastimil Vaverka, člen 
družstva mužů TJ Sokol VM – stře-
lec a opora družstva
Jiří Hort – fotbal, trenér Milan 
Volf, bývalý kapitán týmu, součas-
ný asistent trenéra, nepostradatelný 
hráč na hřišti
Petr Gottlieb (1966) – handicap 
sport, trenérka Kateřina Urbanová, 
curling: 5. místo MČR, závěsný 
kuželník: člen družstva 5. místo 
2. liga ČR tělesně a spasticky posti-
žených sportovců, dráhové kuželky 
Liberec: 2. místo ve své kategorii – 
národní turnaj, stolní tenis: turnaj 
spastic handicap 1. místo ve své ka-
tegorii, reprezentace ČR – curling: 
člen české reprezentace turnaje 
3. místo Německo Schwenningen, 
5. místo Dánsko Kodaň, 4. místo 
mezinárodní turnaj Praha.
Tomáš Mička (1986) – armwrest-
ling, MR: 1. a 3., extraliga: 2× 1., 
1× 2., 1× 3.

Družstva 
kategorie do 

12 let bez pořadí
(ročník narození 1998 

a mladší)
mladší žáci – hasičský sport, trenér 
Jiří Kaman, okres 1. místo ve hře Pla-
men v kategorii ml. žáci (vyšší úro-

veň soutěží se pro ml. žáky nepořádá)
mladší žáci – házená, trenér Martin 
Janíček, jihomoravská liga ml. žáků
starší přípravka (2000) – fotbal, 
trenéři Jaroslav Kořínek a Pavel 
Pártl, KP přebor př ípravek po 
podzimní části – 4. místo, vítěz OP 
přípravek 2009/2010

Družstva 
kategorie 
do 15 let

(ročník narození 1995–1997)
starší žáci – volejbal, trenéři Vaší-
ček a Zmrhal, 3. místo v krajském 
přeboru
starší žákyně – házená, trenéři 
Vincenc Záviška a Edita Pártlová, 
východočeská divize starších žákyň 
2. místo, žákovská liga st. žákyň 
12. místo v celé ČR
starší žáci – fotbal, trenér Libor 
Deket, MSŽD starších žáků, po 
podzimu na 7. místě, historicky 
nejlepší umístění st. žáků v této 
kategorii

Družstva 
kategorie 
do 19 let

(ročník narození 1991–1994)
junioři – volejbal, trenéři Juda 
a Vašíček, 5. místo v extralize 
juniorů
dorost – hasičský sport, trenéři Jiří 
Kaman a Martin Kaman, 2. místo 
v soutěži dorostu kraje Vysočina
mladší dorostenci – házená, Mar-
tin Janíček, jihomoravská divize 
– 1. místo, postup do 2. ligy, 2. liga 
ml. dorostenců
BK Velké Meziříčí starší doros-
tenky – basketbal, trenér Tomáš 
Rapušák, druhou sezonu účastník 
dorostenecké ligy st. dorostu
dorostenci VM – stolní tenis, trenér 
Petr Klíma, 1. místo v krajském pře-
boru dorostu tříčlenných družstev, 
Kampas, Bazala a Skryja vyhráli 
všechny své zápasy 5:0, postup na 
MČR dorostu – historicky největší 
úspěch dorostu VM

Družstva 
kategorie 
nad 19 let

(ročník narození 1990 a starší)
družstvo žen – hasičský sport, 
trenér Stanislav Kratochvíl, okresní  
kolo v požárním sportu 1. místo, 
krajské kolo v požárním sportu 
5. místo, žďárská liga v požárním 
útoku 3. místo, podle mezinár. 
pravidel CTIF – Vlčnov 2. místo, 
CTIF – Vel. Mez. 1. místo, MČR 
CTIF 1. místo + národní rekord, 
Rakousko CTIF, podle mezinár. 
prav. 10. místo v bronzové a 9. místo 
ve stříbrné skupině
družstvo mužů SHD Lhotky – 
hasičský sport,  trenér Jiří Kaman, 
2. místo v soutěži SH ČMS kraje 
Vysočina v požárním sportu
Michaela Charvátová, Petr Gott-
lieb, Jan Coufal, Bohumír Dvořák 
– handicap sport, trenér Petr Gott-
lieb, curling 5. místo MČR
muži – házená, trenér Vlastimil 
Vaverka, 2. liga mužů – 4. místo
muži A – fotbal, trenér Milan Volf, 
sezona 2009/2010 v konečné tabul-
ce na 4. místě, po podzimní části 
soutěže 2010/2011 na 4. místě

muži A – stolní tenis, družstvo 
postoupilo z KP 2. do KP 1. třídy, 
po první polovině se umístilo na 
5. místě

Nejlepší trenér
bez pořadí

MUDr. Petr Juda – volejbal, 
5. místo juniorů TJ Spartak v ex-
tralize, hlavní trenér reprezentace 
ČR kadetů
Stanislav Kratochvíl – hasičský 
sport, 3. místo ve žďárské lize, 
1. místo na mistrovství republiky 
v klasických disciplínách CTIF 
a zároveň zapsání do národní knihy 
rekordů, účast na mezinárodní sou-
těži v klasických disciplínách CTIF 
v Rakousku, které se zúčastnilo 
přes 1000 družstev
Martin Janíček – házená, trenér 
žactva a dorostu TJ Sokol VM, 
postup dorostu do 2. ligy

Odchovanci
Martin Kryštof – volejbal, SCC 
Berlín, Německo, libero reprezen-
tace ČR, účastník mistrovství světa 
v Itálii, 10. místo
Lukáš Horký – házená, 1. liga 
st. dorostenců a extraliga mužů 
HC Zubří – 3. místo, člen repre-
zentačního družstva juniorů ČR 
– ME juniorů 2010 a kvalifi kace 
na MS
Jiří Polanský (1994) – fotbal, od-
chovanec velkomeziříčské kopané, 
od mladšího dorostu nastupuje za 
tým Vysočina Jihlava, v letošním 
ročníku nastoupil v lize mladšího 
dorostu

Zvláštní ocenění
Ladislav Veleba – házená, dlou-
holetý člen oddílu házené, hrál 
za žáky, dorost a muže Velkého 
Meziříčí, dlouholetý trenér mládeže 
v házené ve VM, předseda oddílu 
házené TJ Sokol VM a jeho orga-
nizační pracovník
ing. Petr Ostrý – fotbal, dlouholetý 
předseda klubu, největší strůjce 
fotbalových úspěchů klubu za po-
sledních deset let jak mládežnické 
kopané, tak mužské kategorie
Milada Klapalová – házená, v roce 
2011 oslaví 90 let, dlouholetá hráč-
ka české házené, reprezentantka 
Moravy
ing. Ivan Kopečný – ski klub, 
v roce 2010 oslavil 75 let, přícho-
dem ing. Ivana Kopečného z Brna 
do Velkého Meziříčí v roce 1960 
dochází k posílení a rozvoji sportů – 
odbíjené, košíkové, tenisu, lyžování 
i vodáckého sportu; v roce 1970 pře-
bírá vedení nově vzniklého oddílu 
tenisu TJ Spartak Velké Meziříčí 
a v této funkci setrvává až do 80. let 
min. století, kdy byl zvolen před-
sedou TJ Spartak Velké Meziříčí; 
v roce 1972 se stává zakládajícím 
členem lyžařského oddílu TJ Spar-
tak; má velký podíl při budování 
sportovního areálu za školou Světlá 
a sjezdovky na Fajtově kopci v 70. 
a 80. letech min. století; do loňského 
roku se ještě věnoval rekreačnímu 
tenisu a lyžování
Hana Vodáková – Sokol Velké Me-
ziříčí, dlouholetá členka a cvičitel-
ka Sokola, učitelka tělesné výchovy, 
jejímaž rukama prošlo mnoho 
sportovců Velkého Meziříčí

Nominační přehled připravila 
ing. Zuzana Villertová

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na to, že se blíží období 
podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letoš-
ním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání v pátek dne 
1. dubna 2011.

Na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí budou od 14. března rozšířeny 
úřední hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny a to:
14. 3. – 18. 3. 2011 podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování 
informací:
pondělí, středa 8 – 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8 – 14 hodin
pokladna: pondělí, středa 8 – 16 hodin, pátek 8 – 13 hodin
21. 3. – 25. 3. 2011 podatelna: denně 8 – 18 hodin
přejímka daňových přiznání, poskytování informací: pondělí, středa 
8 – 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8 – 14 hodin
pokladna: pondělí, středa 8 – 16 hodin, pátek 8 – 13 hodin
28. 3. – 1. 4. 2011 podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování 
informací:
denně 8 – 18 hodin
pokladna: denně 8 – 16 hodin

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České 
daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 
16. března a 30. března 2011 službu pro občany Velké Bíteše a okolních 
obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bíteši, a to v době 
od 12 do 17 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní infor-
mace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, 
provedou kontrolu jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy.
Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na podatelně Městského 
úřadu ve Velké Bíteši.

Daňové složenky pro placení daně z nemovitostí obdrží všichni 
poplatníci poštou do svého bydliště v průběhu měsíce května tak, aby 
mohli provést úhradu nejpozději v úterý 31. května 2011. Složenky bu-
dou vyplněny tiskem včetně výše daně, nebo zálohy v případě daňové 
povinnosti vyšší než 5.000 Kč. Složenku obdrží i poplatníci, kteří již 
v mezidobí (před termínem) daň uhradili. V tom případě jim bude složenka 
sloužit pro kontrolu, případně k doplacení rozdílu, pokud provedli úhradu 
nižší. Daňové složenky k dani z nemovitostí budou opět zpracovávány 
a rozesílány centrálně ministerstvem fi nancí a poplatníkům, kteří mají 
nemovitosti v působnosti více správců daně v rámci jednoho fi nančního 
ředitelství, budou v jedné obálce doručeny složenky pro všechny tyto 
správce. Pokud má poplatník nemovitosti v působnosti více fi nančních 
ředitelství, obdrží složenky obdobně, ale v obálce zvlášť za každé fi nanční 
ředitelství. Současně si dovolujeme upozornit, že od letošního roku budou 
složenky při platbě na poštách opět zpoplatněny.

Ing. Karel Štourač, ředitel

První lednový týden prožili žáci 
tasovské školy na lyžařském kur-
zu v Krkonoších, ve známém stře-
disku zimních sportů – Špindle-
rově Mlýně. Kurzu se neúčastnili 
pouze žáci sedmého ročníku, ale 
všechny děti z druhého stupně, 
které měly chuť zdokonalit se ve 
svém lyžařském umění. Největší 
pozornost si samozřejmě vyžádali 
nováčci, kteří se pokoušeli zkro-
tit neposlušná prkýnka poprvé. 
Díky výborným sněhovým pod-
mínkám, perfektně upravenému 

Týden na horách
terénu a jejich nemalému úsilí 
se to všem podařilo a věříme, že 
nyní budou patř it k pravidel-
ným návštěvníkům ski areálu 
na Fajtově kopci. Poděkování 
patří nejen všem dobrovolníkům, 
kteří pomohli vedení školy zájezd 
uskutečnit, ale především obcím 
Tasov, Čikov a Dolní Heřmanice, 
které dětem na týdenní ozdravný 
pobyt přispěly nemalou fi nanční 
částkou.

Text a foto: Základní škola 
a mateřská škola Tasov
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

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

Zubní
pohotovost

Sobota 12. 3. MUDr. Eva Bráz-
d i lová ,  Osová Bít ýška 130, 
tel.: 566 536 712. Neděle 13. 3. 
MUDr. Andrea Stalmachová, 
Vír 172, tel.: 566 575 210. Před 
vyhledáním stomatologické poho-
tovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Svatební Salon Vysočina
1. ročník svatebního veletrhu

18.–19. 3. 2011 v DKO Jihlava
so 14–20 hodin, ne 9–17 hodin

Akce probíhá pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
pořádá Dana Dobřichovská – módní návrhářka a Eva Marková – cateringová firma

Módní přehlídky: pá 14.30–18, so 11–15 hodin
Losování tomboly: sobota v 10 hodin 

Bohatý program, bohatá tombola pro páry, které v tomto roce plánují svatbu.
www.svatebnisalonvysocina.cz

(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 15. 3. 2011 – při objednání 10ks → 1 kuřice ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)  stáří: 14–18 týd. cena: 130-150 Kč
Prodej 9. 5. 2011
Kuřice černé, červené stáří: 14–18 týd. cena: 130–150 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)    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
Dále objednáváme kačeny, husy a krůty, info a objednávky:
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, e-mail.: gallusextra@centrum.cz

Prodám
■ Ford Focus 1,8 TDCi GHIA, rok 
výroby 2002, najeto 138 500 km. 
První majitel, nehavarovaný, dál-
niční známka. Originální autorádio, 
CD přehrávač, centrál dálkový, 
imobilizér, el. přední okna, el. zr-
cátka, tónovaná skla, pevná střecha, 
mlhovky, zadní stěrač, klimatizace, 
klimatizovaná přihrádka, dělená 
zadní sedadla, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, nastavitelný volant, 
4× airbag, palubní počítač, venkov-
ní teploměr, otáčkoměr, litá kola, 
ABS, posilovač řízení, manuální 
převodovka. Cena 89.000 Kč. Tel.: 
777 321 877.
■ Renault Thalia, 1,4i 55 kW, r. v. 
2001, najeto 146 000 km, stříbrná 
metalíza, 2× airbag, el. ovládání 
oken a zrcátek, litá kola, nové 
zimní pneu, autorádio, centrál na 
dál. ovládání, posilovač řízení, zá-
mek řadicí páky, po výměně oleje, 
udržovaný a garážovaný. Eko daň 
zaplacena. Cena 52.000 Kč. Tel.: 
777 321 877.

Potřebujete nový spotřebič???
Navštivte ELEKTRO KOSOUROVI 
– poradíme vám s výběrem výrobku  
– sleva vystaveného zboží 
– dárek ke koupenému zboží 
– SUPER CENA – televizor 
 LCD – PANASOSONIC – 82 cm
 Full HD 8749,- Kč

Nabízím pomoc s vedením 
účetnictví, daňové konzul-
tace, závěrky, inventarizace, 
fi nanční analýzy, optimaliza-
ce nákladů popř. zpracování 
podkladů pro investiční úvěr 

či fi nancování.

od přímého poskytovatele. 
Bez náhl. do reg.

Nejsme 900…
Tel: 605 254 131.

Od 1. 3. 2011 nejsem plátcem DPH.

Tel.: 602 950 763.

na přijím. zkoušky na SŠ
(Běloun, Sciotesty).
V út a ne odpoledne.

Tel.: 774 621 703.

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

■ Pokojová kamna Club (klubky) 
v dobrém stavu. Cena 500 Kč. Volat, 
prosím, večer na tel.: 566 522 336.
■ Nákladní automobil Avia A 30 
N. Majitel Autoklub ČR Velké Me-
ziříčí. Celkově dobrý stav, pojízdný, 
nutná výměna akumulátorů. Cena 
15.000 Kč. Tel.: 731 411 980.
■ Kolo Favorit za 200 Kč, kolo 
dámské Eska čtyřrychlostní za 
400 Kč, kolo Trecking dámské, pat-
náctirychlostní za 1.200 Kč. Dále 
televizor Funai s uhlopříčkou 35 cm 
za 500 Kč. Tel.: 720 287 024.
■ Dvourychlostní Babetu. Cena 
dle dohody. Tel.: 731 415 786.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Boudu pro velkého psa. Tel.: 
776 725 864.
■ In-Kartu (sleva pro starobního 
důchodce na České dráhy). Platnost 
do 9. 12. 2012, cena 600 Kč. Volejte 
v 16–17 hodin na tel.: 737 192 593.
■ Kuchyň rohovou, (1,75×1,90 m) 
+ spotřebiče (myčka, sporák…). 
Cena dohodou. Volejte po 18. ho-
dině na tel.: 776 345 347.
■ Dětskou postýlku Chicco, téměř 
nepoužívanou. Tel.: 604 554 322.

■ Cihly Porotherm 44, rozměr 44-
24-24, cena za kus 29 Kč. Celkem 
4 ks palet, na paletě 60 ks. Naložím 
ekonorem. Místo nakládky – Vídeň 
u VM. Tel. 605 840 889.
■ Škodu Felicii 1,3, modrá metalí-
za, najeto 133 000 km, STK 3/2012, 
nová spojka, brzdy, rozvody, rádio 
na CD, střešní okno, centrální 
zamykání, mlhovky, bez koroze. 
Cena 25.000 Kč, dohoda. Tel.: 
608 034 567.
■ Na Fiat Punto prodám veškeré 
náhradní díly. Tel.: 608 034 567.
■ Televizor Panasonic, barevný, 
uhlopř íčka 50 cm, analogový, 
dobrý stav, pro pozemní digitální 
provoz je nutné dokoupit set-top 
box. Levně. Tel: 607 746 804 po 
18. hodině, VM.
■ Z pozůstalosti: prodám náby-
tek z dvacátých let, různé skříně, 
komody, psací stůl, šicí stroje zn. 
Singer a Royal. Křesla, židle, stol-
ky, sekretář, knihovny. Vše pěkné, 
nepoškozené, levně. Dále nábytek 
ze šedesátých a osmdesátých let. 
Obývací stěna, křišťálový velký lus-
tr, konferenční stolek apod. Levně. 
Dále staré křídlo z roku 1845 zn. 
Thomas Draxler. Velké stolní dřevě-
né globusy, 100 let staré, a jiné různé 
věci z pozůstalosti dle výběru. Mož-
nost prohlédnutí věcí po telefonické 
domluvě. Levně. Tel.: 608 324 187.
■ Košťata – kvalitní březová, 
klasická nebo na hůlce. Cena 35 Kč. 
Tel.: 736 208 702.
■ Starší kuchyňskou linku 1,80 m 
s nerez dřezem. Dále starší man-
želské postele, velmi levně. Tel.: 
737 716 527.
■ Nákladní automobil Berlingo 
1,4 r. v. 2004, cena dohodou. Tel.: 
605 291 120.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
Nemovitosti
■ Prodám byt v Tasově 3+1 s ga-
ráží, dvorkem a menší hospodářskou 
budovou v osobním vlastnictví. Byt 
je po částečné rekonstrukci (nová 
okna, kuchyňská linka, WC). Tel.: 
604 608 545.

■ Prodám starší RD v obci Kado-
lec u Křižanova. Cena dohodou. RK 
NEVOLAT! Tel.: 602 542 252.
■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci. Volejte po 15. hodině. Tel.: 
604 604 336, 732 528 556.

■ Prodám byt 3+1 po rekonstrukci 
ve Velkém Meziříčí – zateplený, 
nová plastová okna, zděné jádro, 
nová kuchyňská linka, podlahy, 
dveře. Volný po dohodě kdyko-
liv. Volat po 16. hodině na tel.: 
604 695 938, RK nevolat.

■ Hledám rodinný dům v okolí 
Křižanova směr Žďár nad Sá-
zavou. Může být i k rekonstrukci. 
Nejlépe 3+1 a více, se zahrádkou. 
Hotovost máme z prodeje bytu. 
Jsme mladá rodina s dětmi, pro-
sím, nabídněte. RK nevolat. Tel.: 
731 276 279.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám garáž na ul. Čermákova 
VM. Tel.: 608 826 125.
■ Prodám garáž na ul. Družstev-
ní, el. 220 V, cena dohodou. Tel.: 
737 884 643.

■ Prodám zrekonstruovaný 
byt 2+1 v Křižanově. Cena 
dohodou. Tel. 775 146 250

■ Prodám cihlový byt 2+1 s lod-
žií v OV. Byt je po rekonstrukci, 
v žádané lokalitě. Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 608 737 765.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Bezděkov. Tel.: 
603 383 699.
■ Pronajmu byt 2+1, 85 m2, 
2. p. na Náměstí ve Velkém Me-
ziříčí, Stará pošta, měsíční nájem 
6.500 Kč+služby. Tel.: 602 565 459.
■ Pronájem kanceláře, 51 m2, 
samostatné WC, 1. patro, Náměstí 
ve Velkém Meziříčí, Stará pošta, 
měsíční nájem 5.100 Kč + služby. 
Tel.: 602 565 459.
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Čermákova, kompletně zařízený, 
volný ihned k nastěhování. Tel.: 
777 149 040, 774 669 380.
■ Pronajmu byt 2+1 v lokalitě 
nad gymnáziem. Cena 5.500 Kč + 
inkaso. Tel.: 737 961 919.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Míro-
vá. Tel.: 604 305 220.
Různé
■ Hledám brigádu po 16. hodině, 
muž 40 let. Tel.: 776 725 864.
Vyměním
■ Vyměním nový inventor 160 A 
v záruce za KS 250-350. Tel.: 
606 605 738.

Daruji

■ Labradora Artuše. Daruji 
z vážných osobních důvodů pouze 
do dobrých rukou a dobrých 
podmínek (nejlépe domek se za-
hradou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-
vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
■ Bílého labradora. Do dobrých 
rukou, 4 roky starého, očkovaného, 
cvičeného. Tel.: 604 546 758.
■ Stavební suť. Zdarma za odvoz 
větší množství. Vhodné na zavážku 
apod. Tel.: 737 832 137.
■ Dětský kočárek Hoco big foot. 
Olivově zelený, nová kola. tel: 
604 554 322.
■ Štěňata. Kříženci jezevčíka, 
stáří 12 týdnů, očkovaná, odčer-
vená. Jen do dobrých rukou. Tel.: 
604 462 152.
■ Štěně srnčího ratlíka do dob-
rých rukou, odčervenýá, stář í 
2,5 měsíce, hnědé barvy. Tel.: 
733 558 862.
Seznámení
■ Hledám ženu k občasným schůz-
kám. Zdraví, diskrétnost zaručena. 
38letý muž. Tel.: 604 413 706.

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Poděkování

KINO JUPITER – BŘEZEN 2011DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

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

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

15. 3. přednáška Chorvatsko-Černá Hora Josef Matějíček

22. 3. přednáška Sbírka pohlednic ing. Antonín Dvořák
  s ukázkami zajímavostí

29. 3. přednáška Nová kniha o Bystřici nad ing. Hynek Jurman
  Pernštejnem

5. 4. přednáška Studny a vodovody Věruš Pavliš
  ve Velkém Meziříčí

12. 4. přednáška Poutní kostel sv. Jana Mgr. Stanislav Mikule
  Nepomuckého na Zelené Hoře
26. 4. přednáška Island – Fayerské ostrovy Kamila Dvořáková

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klub 
Velké Meziříčí děkuje všem sponzorům a příznivcům za podporu při 
organizaci a zajištění Plesu dobré vůle, konaného dne 26. února 2011 
v kulturním domě v Uhřínově. Výtěžek z plesu bude v plné výši použit 
na aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí. Mediálním partnerem 
akce byl týdeník Velkomeziříčsko.

Benzina, s. r. o., Křižanov, Alpa, a. s., VM, Lékárna Tilia, Křižanov, 
Optika Šárka Kocandová, VM, Elektro Karmazín, Elektroopravna 
Raus, s. r. o. VM, Bajer Potraviny, Lacrum, s. r. o., VM, Keramika Po-
lanská, Vezeko, s. r. o., VM, VV SKLO, s. r. o., JITOM – elektro, Měřín, 
Květinka pí Sedláčková, Rodos Kovo, s. r. o,. VM, Římskokatolická 
farnost Křižanov, Acti bois, POEX, a. s., VM, P. Láznička, PK Europe 
Mfg., s. r. o., David Habarta, Eva Buchtová, Smíšené zboží pí Musilová, 
ARPZPD, o. s., klub VM, Smíšené zboží Dana Halešová, KFC Jihlava, 
Pekárna Kozina, Nowaco, a. s., VM, Zelenina pí Englhartová Křižanov, 
Svatoňovi, Masna Křižanov, McDonald’s, Brno a Měřín, TOKOZ, a. s., 
Žďár nad Sázavou, Truhlářství Pavelec, Ladislav Neubauer, Bořecko-
vi, Jaroslav Čermák, Jašovi, Jana Červenková, OSEVA, AGRO Brno, 
spol. s r. o., Pavel Večeřa, Motorpal, a. s., Jihlava, Lisovna plastů, s. r. o., 
VM, Obec Stránecká Zhoř, Prolog, a. s., VM, AGRO Měřín, a. s., Avon 
Necidová, Restaurace Nový Svit VM, CineStar Jihlava, Relaxační Studio 
Měřín, Hotel Jelínkova vila, VM, PechaSan, s. r. o., VM, Passage Re-
staurant VM, Studio Ivonne, VM, Marks & Spencer Jihlava, Autocolor 
Šoukal, s. r. o., LIDL Česká republika, v. o. s., Stránecká Zhoř, AGRO-
CENTRUM ZS, s. r. o., Lavičky, Dřevo Měřín, Nápoje Josef Homola 
Měřín, Řeznictví Kašpar, Pečení cukroví Bublánová, MJ – Měřín, s. r. o., 
Iva a Jiří Trojanovi, Lékárna Měřín, Papírnictví Wasserbauerová, Bendo-
vi, DAKARA, spol. s r. o., Město Velké Meziříčí, Vafkovi, Velkostatek 
Maria Podstatzská-Lichtenstein, Pálenice – Skryja, Lavičky, Milan Kru-
žík ECHO 26, FOREST MERI, s. r. o., Brno, Dr. Max Lékárna, SECAR 
BOHEMIA, a. s., Restaurace Na Obecníku, MS Pavlínov – Stránecká 
Zhoř, Nowaco, a. s., VM. Děkujeme. 

Knihovna Dobrá Voda zve všechny dne 11. 3. 2011 v 17 hodin na

– známý z naší velikonoční výstavy svou papírovou labutí, ukáže, jak 
se dělá origami, něco povypráví o Mongolsku, odkud pochází a určitě 
nás něčím překvapí. Těšíme se na vás v zasedací místnosti KD.

-md-

Evě Boučkové muž zmizel 
a její dcera odchází každý 
večer na rande… Jednoho 
večera se ozve zaklepání 
na dveře. Jakýsi muž hle-
dá paní Boučkovou. Jako 
záminku si bere cosi úředního, ale ve své podstatě přišel randit. To je 
chvíle, kdy se Boučková dostane pomalu do varu. Nejdříve si s ním vyřídí 
všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě odhání od dveří, 
aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla 
nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní naštvání na mužské pokolení s touhou 
s někým si povídat, s někým plánovat třeba příští víkend… pro někoho 
existovat. Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře.
Dveře aneb – Pane vy jste náhoda je úsměvná, konverzační komedie o na-
ději. O naději, pro kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit 
ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Květen 2011 v 19.30 hodin
Studio DVA

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! Jednotlivé vstupné 290 Kč.               -zh-

Neděle 3. dubna 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké Meziříčí, 
Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@caritas.cz, 
www.zdar.caritas.cz
* Dětská burza 2011

Začneme přijímat věci na jarní burzu. Noste, prosíme, jen jarní a letní 
oblečení. Boty jsme omezili pouze na 2 páry. Větší věci (kočárky, 
autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky s vaším jménem a telefon-
ním číslem vyvěsíme na nástěnku. Pravidla prodeje a více informací 
na tel.: 777 183 388.
Příjem věcí k prodeji – 28. 3.: 9–12, 15–17; 29. 3. a 30. 3.: 9–12; 1. 4. 
9–12, 15–16 hodin.
Prodej: 4. 4.: 14–18, 5. 4. a 6. 4.: 9–13; 7. 4.: 9–12, 15–18 hodin.
Výdej věcí zpět: 18. 4.: 9–12, 15–17; 19. 4. a 20. 4.: 9–12; 21. 4.: 9–12, 15–18.

* Seminář s diskuzí
s Mgr. Elen Sejrkovou na téma:
Pevné objetí podle PhDr. J. Prekopové,
úterý 22. března a středa 29. března 2011 od 9 hodin.
Nejste si jistí, o čem a k čemu je pevné objetí? Kdy, kdo a za jakých 
podmínek může pevné objetí použít? Jak se může stát životním stylem 
rodiny, součástí výchovy dětí? Jak může terapie pevným objetím po-
moci dospělým? V jakých případech se pevné objetí nesmí používat? 
Jak můžeme takto zlepšit vzájemné vztahy v rodině? Jaké místo zde 
má tzv. emoční konfrontace?
Hlídání dětí je zajištěno. Cena za seminář je 200 Kč.                   -lšu-

Středa 9. v 18 hodin
MEGAMYSL
Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného fi lmu stal 
padouch.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě 
posadili do vesmírného vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé 
miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského 
dvora. A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho 
drobečka mohou nechat, reagoval kladně, získal Megamysl hned celou 
řadu tatínků se zločineckými sklony, které mu budou úspěšně řadu let 
předávat. Dospělý Megamysl tráví veškerý čas tím, že provokuje svou 
nemesis, hrdinného Metromana, zejména prostřednictvím pravidelných 
únosů a důmyslného týrání jeho přítelkyně, rozkošné televizní reportérky 
Roxanne Ritchieové. Ze vzájemné konfrontace vždycky odchází tento 
génius zločinu poražený a ponížený. Bere to však sportovně a všechny 
neúspěchy považuje jen za cestu k vytčenému cíli – defi nitivnímu Metro-
manovu zničení. Když se mu to nakonec podaří, s hrůzou si uvědomí, že 
dál nemá pro co žít. Dobro bylo poraženo – A CO TEĎ? Věrný asistent 
Poskok (zubatá rybička v těle robota) má naštěstí plán – co takhle vytvořit 
nového superhrdinu, proti kterému by se dalo bojovat? Animovaná rodin-
ná komedie pro děti. Český dabing. Režie: T. McGrath. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut
Sobota 12. v 19.30 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem?
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala je jeho tchán Jack Byrnes. Na to si už 
za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb stačil 
zvyknout. Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamování, sva-
tebních příprav, dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho ženy 
Pam. Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se chce Greg 
konečně stát neformální hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack pochopi-
telně zuby nehty brání. U Jebalů právě zaťukala na dveře krize středního 
věku. Greg už přišel na to, že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj 
v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo hvězdu, a hlavně nesype tolik, kolik 
by rodinný rozpočet potřeboval. Začne proto po práci melouchařit v jedné 
farmaceutické fi rmě, což probudí radary podezíravého tchána, zvlášť 
když zjistí, že tamní Gregova nadřízená je víc než rozkošná. Režie: Paul 
Weitz. Hrají: B. Stiller, T. Polo, R. De Niro, D. Hoffman, B. Streissand, 
O. Wilson, J. Alba. Komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Středa 16. v 19.30 hodin
DVOJKA
Roadmovie ve třech.
Režie: Jaroslav Fuit Hrají: J. Wagner, K. Fuitová-Nováková, D. Máj. 
Drama ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 89 minut
Pátek 18. v 18.30 hodin
GULLIVEROVY CESTY
Obrovské dobrodružství v malém světě.
Hrají: J. Blafl , J. Segel, E. Luntová, A. Peetová, B. Connolly. Rodinná 
dobrodružná komedie pro děti, český dabing. Režie R. Letterman. Mlá-
deži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 84 minut
Středa 23. v 18 hodin
NA VLÁSKU
Tato komedie je převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů. V čes-
kém znění H. Vondráčková, V. Kotek, O. Izdný, I. Korálová. Animovaný 
rodinný fi lm pro děti. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Středa 30. v 19.30 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
Režie: Dominic Sea. Hrají: N. Cage, R. Perlami, S. C. Moore. Dobrodružný 
fantasy thriller USA, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Čtvrtek 31. v 19 hodin 
CESTA DOMŮ
Film Číny 1999, pův. znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 89 minut

Tradiční košt pálenek navazu-
je přímo na dlouholeté výstavy 
s názvem
Kozlovský košt pálenek.

Letos se koná 2. dubna opět v sále 
hasičky ve Velkém Meziříčí.

Začátek v 16 hodin s hosty. 

* Pro potěšení chuti – přijďte ochutnat 
vynikající pálenky.

* Pro potěšení oka – vystoupí Lada 
Janáčková – tanečnice a lektorka orientu 
a zumby z brněnského Centra tance, člen-
ka taneční skupiny Raks Sultana, která se 
může pochlubit 3. místem z mezinárodní 
soutěže skupin v orientálním tanci v rám-
ci festivalu Let’s Dance 2010.

* Pro potěšení ucha – zahraje Akordeon 
band Vysočina.

Bližší informace o možnosti vystavovat své pálenky jsou na 
www.kozlov.cz a v týdeníku Velkomeziříčísko.

      
   

     

VELKOMEZIŘÍČSKO®

Kolik z vás už objevilo perlu Středomoří a na kolik z vás ještě Korsika 
čeká?
Rozeklané horské štíty, křišťálově čistá jezera, kouzelné zátoky, polodi-
voká prasata či půvabná města s atmosférou. Nemluvě o kaštanech, ze 
kterých se vyrábí téměř vše od chleba až po pivo. Ale taky historie plná 
boje, touhy po samostatnosti a krvavé vendety. To všechno je Korsika. 
Ohromné množství rozmanitých přírodních krás na příjemně malém 
prostoru vám představí cestovatelka Marie Klementová. Stačí dorazit 
17. března v 17.00 do Střediská ekologické výchovy Ostrůvek.
Zveme všechny, kterým tento nádherný ostrov přirostl, nebo (aniž to tuší), 
teprve přiroste k srdci!         Mgr. Michaela Brhlová, SEV VM Ostrůvek

Pátek 11. března od 18 ho-
din ve Středisku ekolo-
gické výchovy Ostrůvek. 
Vyprávění Pavla Koubka 
o životě, příčinách ohrožení 
a možnostech ochrany našich 
sov doplněné promítáním 
diapozitivů. Následuje ces-
ta autobusem k nesměřské 
hájovně, návrat zpět pěšky. 
Cestou budeme naslouchat 
sovímu houkání a také bu-
deme sovy lákat na nahrávku 
jejich hlasu. S sebou baterku, 
teplé oblečení a pevnou obuv. 

SDH Dolní Heřmanice zve na

Pozvánka na 
Zahájení jarní turist ické 
sezony,
které se uskuteční 19. března 2011 v Měříně.
ZJTS v Měříně se uskuteční v rámci oslav 40. vý-
ročí založení KČT Jiskra Měřín 
Zahájení v 9 hodin ve sportovním areálu TJ Jiskra 
Měřín, start a cíl bude rovněž ve sportovním areálu 
TJ Jiskra Měřín. Pěší trasy: 10, 20 a 30 km, cyklo 
trasy: 25, 35 a 45 km. Pěší i cyklo trasy budou již 
tradičně značeny a na startu budou předány popisy 
a mapky tras. Na trasách 20, 30, 35 a 45 km bude 
podáváno občerstvení. V době konání ZJTS budou 
zpřístupněny některé turistické zajímavosti. V cíli 
se bude podávat tradiční gulášová polévka, bude 
zajištěno občerstvení a volná zábava s hudbou. K 40. výročí založení KČT 
Jiskra Měřín bude vydána výroční turistická známka. Kontakty: Josef 
Fiala, Okrouhlá 3, 625 00 Brno, tel.: 602 129 021, e-mail: jcf@seznam.cz, 
www.kctmerin.ic.cz                                                                           -sýk-

Sobota 12. 3. 2011 od 9 hodin
masopustní průvod ● občerstvení pro masky zdarma
živá hudba ● večerní tancovačka v hostinci.
Zveme všechny do průvodu masek!

Návštěvy v nemocnicích opět povoleny
* od soboty 5. 3. 2011 jsou v Nemocnici Nové Město opět povoleny 

návštěvy pacientů
* Nemocnice Třebíč, p.o. odvolala zákaz návštěv, jsou povoleny od 5. 3.  

-išell, rh-



v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 od 19.30 hodin. 
Informace na tel.: 566 782 004 (005).                                                   -zh-
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VÝSTAVY AKCE JUPITER CLUBU

J i l b děli 20 bř 2011 d 19 30 h di

Z&L ve spolu-
práci s Jupiter 
clubem, s. r. o. 
pořádají v pátek 
18. března 2011 
od 19 hodin ve 
velkém sále Jupi-
ter clubu vystou-
pení dechovky 
MAGURANKA.
Rezervace a pro-
dej vstupenek na 
program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004–5, v předprodeji za 150 Kč.

Dětské středisko Březejc při ÚSP pro TPM Kociánka 
Brno, Základní škola a Střední škola Březejc 
a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
vás srdečně zvou na 

v pátek 11. března 2011 ve 20 hodin na velkém sále JC. 
Hudba: F-Box Velké Meziříčí
Program:
* host večera Petr Bende
* taneční vystoupení s prvky zumby, tančí členky
 TJ DS Březejc
* bohatá tombola, dražba výrobků
Výzva k odběru rezevovaných vstupenek na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004-5.

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. 
Výzva k odběru rezevovaných vstupenek na program. oddělení JC,

tel.: 566 782 004-5.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 15. března 2011
od 19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
uvede v neděli 13. března 2011 v 15 hodin na velkém sále JC

Vstupné rodiče i děti 
100 Kč. Vstupenky ne-
jsou na místa, proto se 
nerezervují! Přímý pro-
dej na programovém od-
dělení JC.
Program:
15.00–16.30
vystoupení Míši Růžič-
kové (tanec, soutěže)
16.30 –18.00
diskotéka, soutěže pro děti

Změna programu
vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a country skupina 
Stetson vás zve na Josefskou zábavu se Stetsonem.
Sobota 19. března od 20 hodin, více na tel.: 566 782 004.

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 19. března 2011 od 15 
hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

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

do 14. 3. vzdělávací výstava
Řemeslo a umění lidí s handicapem
Práce z pálené hlíny Renaty Hladíkové a dal-
ších studentů Axmanovy techniky modelování. 
Předsálí kina Jupiter club VM v prac. dny 8–16 
hodin a dle provozu kina, výstava se realizuje 
v rámci projektu Vzdělávání s Handicapem, kte-
rý realizuje Občanské sdružení Slepíši z Tasova 
společně ve spolupráci s městem Velké Meziříčí

do 3. 4.
Slunce na lžíci, Gerda Odehnalová
– obrazy, Café time (pasáž IMCA), Náměstí 12, VM 

od 21. 3. do 1. 4.
Výstava modelů motorek aneb Život v jedné stopě
Velká Bíteš, výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, po–pá 
8–15.30 hodin, so 13–16 hodin, ne 13–16 hodin 

do 31. 3.
Cirkus
výstava prací žáků ZUŠ VM v Městské knihovně 
VM

Jupiter club, s. r. o. 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Meziříčí
uvede

Pátek 29. dubna 2011 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC. Vstupné: 330 Kč. 
Rezervace a prodej na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
15. dubna, jinak budou dány do volného 
prodeje! Změna programu vyhrazena! 
Info. na tel.: 724 399 474.

– cyklus scénických
čtení s knihou
EKONOMIE
DOBRA A ZLA
Účinkují:
Tomáš Sedláček,
Lukáš Hejlík,
Alan Novotný

Pátek 18. března 2011
v 17 hodin
v kinosále JC.

Vstupné: studenti a důchodci 70 Kč, dospělí 100 Kč.
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC tel.: 566 782 004, 001.
Informace na tel.: 724 399 474.

Předprodej na program. 
oddě lení Jupiter clubu,
tel.: 566 782 004 (001).

1 od 19.30 hod
              
1 d 19 30 h da 2011

.       
2012011

Jaroslav Kršek (1968), více se věnuje fotografování od roku 2006. Jeho 
nejčastějším tématem je krajinářská fotografi e. Svoje fotografi e prezentuje 
na autorských i společných výstavách a fotografi ckých soutěžích. Je členem 
Třebíčského fotografi ckého sdružení Trefos.
„Ve své volné tvorbě chci zachytit krásu krajiny, která je pro mě místem 
ztišení, radosti a návratu k vnitřnímu zdroji života – Bohu,“ říká Kršek.
Lukáš Křesina (1958), odborný pracovník Muzea Vysočiny Třebíč, věnuje 
se především přírodovědné fotografi i (fotografování minerálů, ale i hub či 
rostlin) a krajinářské tvorbě.
„Fotografovat jsem začal, když mi bylo asi devět nebo deset let. Učil mě to teh-
dy otec. Moc mě to ale nebavilo, a tak jsem toho po několika letech nechal.
Do řad fotografů jsem se vrátil po přestávce trvající déle než třicet let 
oklikou přes odbornou přírodovědnou fotografi i, kterou potřebuji při svém 
povolání,“ charakterizuje sám sebe Křesina.                                           -zh-

Na kukandu
Slyšte, slyšte! Do městské knihovny přijel cirkus! Výstava prací žáků 
Základní umělecké školy Velké Meziříčí dorazila 1. 3. 2011 a rozložila 
svůj stan. Neváhejte a vstupte! Milé obecenstvo, uvidíte, co jste ještě 
neviděli! Cirkus Pohoda nabízí nevšední barevné kreace. Do manéže 
vběhnou v plné parádě akrobati, hadí ženy, žongléři a dokonce i cvičený 
medvěd… A v neposlední řadě i rozesmátí klauni s pusou od ucha k uchu. 
Šapitó je otevřeno každý den až do 30. 3. 2011… Neváhejte a přijďte se 
ponořit do cirkusového světa.                                                            -SB-

Zumba je ideální fi tness program, který spojuje latinsko-americké tance, 
aerobic fi tness cvičení Konec nudným hodinám aerobiku, na které nevy-
držíte pravidelně chodit. Spalujte kalorie zábavně. Zumba je určená pro 
všechny bez ohledu na taneční zkušenosti, věk a kondici.
Kdy: každý čtvrtek, začíná se 24. března 2011
I. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz – 19.30 – 20.30 hodin
Kde: velký sál Jupiter clubu. Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET 
z Brna
Co s sebou: pohodlné tenisky, oblečení na cvičení, pití, ručník, dobrou 
náladu.
Nabídka:
Předplatné – 6 lekcí – 360 Kč/60 Kč 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
24. 3. 2011 1. lekce
31. 3. 2011 2. lekce
 7. 4. 2011 3. lekce
14. 4. 2011 4. lekce
21. 4. 2011 5. lekce
28. 4. 2011 6. lekce
INFO PRO PŘEDPLATNÉ
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradníka. Pokud nebudou 
naplněny jednotlivé kurzy.
Jednotlivé vstupy za 80 Kč/1 lekce. Přihlásit se do kurzu ZUMBY je 
možné telefonicky na tel.: 566 782 004-5, e-mail: program@jupiterclub.
cz (jméno příjmení, tel. kontakt, nejpozději 17. 3. 2011 včetně zaplace-
ní). Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu na kolegyni 
či lektora, není úmyslem vás zničit, ale naopak naladit a dodat energii 
a radost z pohybu…
Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového poukazu.

Ochotnický divadelní soubor Budišov
uvádí pražskou komorní zpěvohru

– Zlatovlasá seňorita.
Hudební komedie Járy Beneše. Jedna z nejvtipnějších operet dříve tak 
slavného autora. Režie Zdeňka Maloušková, hudební režie Tomáš Rohov-
ský, technika Pavel Starý. Velký sál JC, sobota 2. dubna 2011 v 18 hodin. 

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč. 
Předprodej na programovém oddělení JC tel.: 566 782 004 (001). 

Případné informace na tel.: 724 399 474. (www.dsb.unas.cz)
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STOLNÍ TENIS

SPORTOVEC VELKÉ BÍTEŠE

ABRAHAM CUP 2011

BOCCIA

KUŽELKY

LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY

HÁZENÁ MLÁDEŽ

Ve dnech 26.-27. února 2011 proběh-
lo na 3. základní škole ve Velkém 
Meziříčí první kolo I. ligy celoroční 
soutěže v boccie OZP cup (O Bře-
zejckého medvěda). Hlavním pořa-
datelem bylo TJ Dětské středisko 
Březejc z pověření České federace 
Spastic Handicap, ve spolupráci 
s Městem Velké Meziříčí a Nadací 
Charty 77.
Generálním partnerem OZP cupu 
v boccie je Oborová zdravotní 
pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví. Celá 
soutěž se hraje podle mezinárod-
ních pravidel boccii a je vypsaná 
pro jednotlivce ve třídách BC1, 
BC2, BC3 a BC4 bez rozdílu věku 
a pohlaví. Do tříd jsou boccisté 
zařazeni klasifi kátorem dle druhu 
a stupně postižení.

V I. lize startuje v každé kategorii 
pouze prvních dvanáct nejlepších 
hráčů ze žebříčku OZP cupu 2010. 
V celé soutěži hráči bojují nejenom 
o dobré umístění, ale i o odvrácení 
hrozby sestupu do II. ligy. Nejlépe 
hodnocený hráč po čtyřech kolech 
v každé kategorii získá do ročního 
držení putovní pohár OZP a má ote-
vřeny dveře do reprezentace ČR.
Březejcká jednota má mezi prvo-
ligovými boccisty 4 hráče. Žádný 
z nich bohužel o uplynulém víken-
du nepostoupil do semifi nálových 
zápasů. Nejlépe si vedli Marie 
Folvarská (8. místo v kategorii 
BC 1) a Martin Fajkus (6. místo 
v kategorii BC 2). Pro Marušku je 
8. místo úspěchem, pro Martina je 
6. místo naopak zklamáním, neb 
se očekávalo, že jako reprezentant 
zaútočí na medailové pozice.

-TJDSB-

Prvoligoví boccisté z TJ DS Březejc: zleva Martin Fajkus (BC2), Rosťa 
Štursa (BC1), Pavlína Třísková (BC2), Marie Folvarská (BC1). 

Foto: archiv TJDSB

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – Nové Město n. 
M. B 2715:2678 * 6:2
Baloun 489:460 Hlisnikovský P.
Korydek 465:448 Holeček
Lavický B. 466:436 Šikula
Badalík 431:429 Hladík
Lavický Ji. 435:473 Kořistka
Starý 429:432 Hlisnikovský K.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B

Okresní přebor 2. třídy
ST VM C – SK Sokol Lhotky 
B 11:7
Sestava Lhotky: Chylík, Kup-

Velkobítešští zvolili sportovce měs-
ta za rok 2010. Vítězkou ankety se 
stala Daniela Jirglová za synchroni-
zované plavání. „Zvítězila po třech 
letech nadvlády mužů,“ podotkl 

jeden z pořadatelů Jiří Rauš. Cenu 
Daniele předal sedminásobný vítěz 
Velké pardubické – největší postava 
českého dostihového sportu – žokej, 
trenér a chovatel Josef Váňa.   -mars-

Daniela Jirglová a Josef Váňa.                         Foto: archiv Jiřího Rauše

Velkého uznání se dostalo po-
řadatelům 1. ročníku halového 
fotbalového turnaje hráčů starších 
padesáti let, sehraného 5. března 
2011 v házenkářské hale ve Velkém 
Meziříčí. Účastníci vysoce hodnoti-
li organizaci, herní i společenskou 
úroveň turnaje, který v regionu 
nemá obdobu. Osm týmů s hráči, 
kteří svá nejlepší léta strávili na 
škvárových hřištích, předvedlo hru 
plnou nadšení a fotbalového umění. 
Po posledním hvizdu rozhodčích 
Radka Teplého a Jakuba Rosického 
bylo stanoveno pořadí:
1. Staří páni Velká Bíteš, 2. Klasici 
Jihlava, 3. Dukla Brno, 4. Bago Žďár 
n. S., 5. Šefča tým Martinice, 6. SKS 
Rudíkov, 7. Lesáci Velké Meziříčí, 
8. Staří páni Velké Meziříčí.
Vítězství Bítešských bylo velkým 
překvapením, naopak poslední 
příčky velkomeziříčských družstev 
zklamáním, místní hvězdy se nedo-
kázaly prosadit.
Přitažlivost turnaje pak svojí účastí 
podtrhl starosta města Radovan Ne-
cid, který spolu s vedoucím turnaje 
Josefem Rosickým předal druž-

stvům hodnotné ceny. V hledišti 
byl i místostarosta Josef Komínek.
Individuální ocenění obdrželi:
– nejstarší hráč turnaje Ondrej 
Čuňo ze Starých pánů Velkého 
Meziříčí

– nejlepší střelec Jiří Stix z Baga 
Žďár n. S.

– nejlepší brankář Mirek Paprskář 
ze Starých pánů Velké Bíteše

– nejlepší hráč a zametač Ruda 
Lysý z Klasiků Jihlava

Hrálo se velmi slušně a ohleduplně, 
nikdo nebyl zraněn a rozhodčí moh-
li nechat karty v kapsách.
Pořadatelé děkují za sponzorské 
příspěvky firmám Agados VM, 
Falco Computer VM, Výtahy VM, 
Restaurace Na Obecníku VM, 
Řeznictví Komínek VM, Bufet 
Zlatý lev VM a řadě dalších. Dík 
patří i házenkářům Sokola za pro-
nájem haly a mediálním partnerům 
turnaje týdeníku Velkomeziříčsko 
a Žďárskému deníku.
Úspěšný 1. ročník se stal předpo-
kladem pro vytvoření tradice, jeho 
zakladatelé si dávají cíl pořádat 
další ročník v roce 2012.           -jr-

Muži A
FC VM – Polná 2:3 (1:1)
Střelci: Pokorný (28.), Dufek (55.) 
– Kovář (22.), Kaplan (72., 89.). 
Rozhodčí: Čech – Myška, Porupka. 
Diváků 50. Sestava FC VM: Kruba 
(60. Invald) – Z. Mucha, Souček, 
Hort, J. Krejčí – Dufek (70. Berka), 
L. Němec, E. Smejkal, Netrda – Po-
korný – Beran (46. Ďurica). V prů-
běhu hry střídali Kratochvíl, Urbá-
nek, Klíma a Tomas. Po krátkém, 
zhruba pětidenním soustředění 
v horském terénu, zaměřenému na 
hrubou přípravu, si Velmez k dal-
šímu přípravnému utkání pozval 
svého tradičního sparingpartnera, 
ambiciózní celek Polné. Ta s luxus-
ním jedenáctibodovým náskokem 
vede KP Vysočiny a je tak na nej-
lepší cestě do divize. A ani tentokrát 
se domácím zvítězit nepodařilo. Je 
však třeba říct, že Meziříčští měli 
v nohách ono zmíněné soustředění, 
nabité tvrdou prací, a další náročné 
tréninkové jednotky minulého týd-
ne. Přesto se už ve 2. min. po akci 
pravé strany a příhře Dufka ocitl 
v gólové šanci Beran, jenže mířil 
nad. Ve své další roli osamělého 
střelce tentýž hráč po přenesení 
hry zprava a ukázkové akci na 
jeden dotek pálil tentokrát ostrou 
přízemní střelou těsně vedle pravé 
tyče. Hosté se do té doby dostávali 
na účinný dostřel k vápnu Velmezu 
jen sporadicky, ale zato efektivně. 
Zatímco domácí zahazovali jednu 
šanci za druhou, Polenští se ve 22. 
min. poprvé dostali pořádně do 
vápna soupeře a Kovář vysokým 
lobem poslal ze skrumáže míč, 
který zapadl přesně do levé šibeni-
ce. O čtyři min. nato unikl po levé 
straně Netrda, jenže nabíhající Be-
ran na ostrý centr nedosáhl. Netrda 
ale nelenil a krátce nato opět utekl 
svým strážcům, na šestnáctce našel 
kapitána Pokorného, ten se lehce 
zbavil svého strážce a technickou 
střelou k tyči nedal Mundokovi 
sebemenší šanci. Ve 35. min. po 
chybě na půlce se dostal do brejku 
polenský Kovář, Kruba ale včas 
vyběhl a donutil forwarda soupeře 
zamířit vedle. Krátce před přestáv-
kou, po oku lahodící kombinaci 
levé strany, měl možnost konečně 
zajistit domácím vedení L. Němec, 
ale ani tentokrát to nevyšlo. Hrstka 
„skalních“ se dočkala až v 55. min., 
kdy Netrda opět jako meteor prolétl 
po své straně k vápnu Polné a šikula 
Dufek poslal jeho polovysoký míč 
„rybičkou“ za záda Mundoka po-
druhé. Vzápětí spálil po přesné pří-
hře pronikajícího Dufka Z. Mucha 
snad osmou tutovku Velmezu, a to 
„nahoře“ nemohlo projít. Dufek sice 
po Netrdově akci v 65. min. gól dal, 
ten ale pro ofsajd nakonec uznán 
nebyl a pak už hovořily jen zbraně 
Polné. V 72. min. po lehkomyslných 
ztrátách míče na vlastní polovině 
vyrovnal Kaplan. Domácí vzápětí 
měli možnost strhnout vítězství na 
svou stranu, když po akci trojúhel-
níku Krejčí, Pokorný, E. Smejkal 
a následně Netrdy se v jasné šanci 

objevil na malém vápně Ďurica, ten 
však už podruhé nezamířil přesně.
Velmez toho v závěru už měl vidi-
telně dost, a tak do otevřené obrany 
bez potíží vnikl Kaplan, vybíhající 
Invald podle rozhodčího fauloval 
a Černý kopal penaltu. Invald ji 
bravurně vyrazil, ale zcela volný 
Kaplan ji nekompromisně vrátil do 
sítě. Za zmínku ještě stojí Hortův 
tr. kop, který Mundok konečky 
prstů vytáhl na roh, ten však už 
nic neřešil.
„Od samého začátku byly na 
hráčích patrné dozvuky tvrdého, 
kondičního soustředění. Chybě-
la výbušnost a lehkost. Musím 
chlapce pochválit za předvedenou 
hru, kterou jsme měli zcela ve své 
režii, i když výsledek tomu nena-
svědčuje. Opět jsme mohli vstřelit 
deset branek, ale to je již obehraná 
písnička. Alespoň jsme vstřelili tři, 
i když nám jedna branka nebyla 
uznána pro ofsajd. Hráči se vydali 
ze všech sil a utkání hráli opravdu 
silou vůle. Ve druhém poločase 
jsme si se soupeřem dělali, co jsme 
chtěli, přitom jsme měli minimum 
hráčů na střídání z důvodu zraně-
ní, ale abychom převahu vyjádřili 
i brankově, to se nám nepodařilo. 
Předvedená hra mě těší a věřím, že 
nyní herní příprava vylepší i naši 
produktivitu. Děkuji hráčům Polné, 
že se neuchylovali k brutálním zá-
krokům,“ okomentoval zápas trenér 
Milan Volf.
Příští sobotu, tj. 12. 3., přijede na 
naši umělou trávu třetiligová Líšeň. 
Začátek je opět ve 14.00.        -ber-

Mladší dorost
FC VM – Humpolec 2:2
Sestava: Sysel – Rosický, Štefka, 
Pokorný, Hejtmánek L. – Bárta, 
Nápravník, Láznička, Ostrý M. – 
Komínek, Hejtmánek J. Střídali: 
Řeháček, Ostrý Š., Pazderka, Bra-
dáč. Branky: Bradáč, Nápravník. 
Rozhodčí: Myška. Poločas: 1:1.
FC VM – Čáslav 6:0
Sestava: Sysel – Hejtmánek L., 
Štefka, Voneš, Procházka – Bárta, 
Nápravník, Láznička, Bradáč – 
Komínek, Hejtmánek J. Střídal: 
Benda. Branky: 2× Nápravník, 
2× Komínek, Láznička, Bárta. 
Rozhodčí: Myška. Poločas: 1:0.    

-kol-
Starší žáci

FC VM 97 – FC Sparta Brno 97 
1:0 (1:0)
Rozhodčí: Teplý. Diváků 30. Střelci: 
8. Těšík. Sestava: Hladík – Kožený, 
Hamřík, Hibš, Bačák – Chalupa, 
Vokurka, Karmazín, Procházka – 
Těšík, Liška, Ráček, Liška – Krčál, 
Zsihovics, dále do hry zasáhli Heto, 
Hlávka, Minařík.
FC VM – FC Vysočina Jihlava 
97 2:2 (1:2)
Rozhodčí: Čech. Diváků 30. Střelci: 
20. Zsihovics, 39. Novotný. Sesta-
va: Hladík – Kožený, Novotný, 
Smejkal, Juda – Kurečka, Špaček, 
Ráček, Liška – Krčál, Zsihovics, 
dále do hry zasáhl Puža.
FC VM – Vrchovina 0:0

-dek-

Lyžařského závodu na Fajtově kopci 
se v sobotu 5. 3. 2011 zúčastnilo 207 
závodníků (dosud největší počet na 
LPV), naši lyžaři získali 12 medai-
lí, zlato Oskar Točík (předžáci), 
Barbora Bartůňková (st. žákyně), 
Katka Čamková (dospělí – ženy). 
Byla zaznamenána slušná účast ne-
registrovaných závodníků z Tasova, 
Křižanova, Velkého Meziříčí, Brna 
i Třebíče. V neděli 6. 3. závodilo 
171 lyžařů, naši získali 14 medailí, 

zlato Matyáš Maňásek (myšáci), 
Oskar Točík (předžáci), Tamara 
Dušovská (ml. žákyně), Barbora 
Bartůňková (st. žákyně), Katka 
Čamková (dospělí – ženy). Tento 
závod se jel současně jako přebor 
Jihomoravského kraje. Veškeré vý-
sledky a foto ze závodů najdete na 
www.skivm.cz. Sobotního závodu 
se zúčastnil prezident SLČR Lukáš 
Sobotka.              

                    -ido-

Dorost
HHK VM – HC Uherské Hradiště 
– kontumačně 5:0
Soupeř se k utkání nedostavil pro 
údajnou poruchu autobusu.

Krajská liga dorostu JM, VY 
a ZL

1. HC Uherské Hradiště 24 20 3 0 187:51 43
2. HHK Velké Meziříčí 24 17 3 3 130:64 37
3. SKHKM Hodonín B 24 16 2 6 134:61 34
4. HC Znojemští orli 24 11 1 12 90:84 23
5. HC Uherský Brod 24 7 3 14 67:152 17
6. HC Blansko 24 4 1 19 73:165 9
7. VSK Technika Brno 24 2 1 21 46:150 5

Starší žáci
HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 3:8 (0:1, 3:1, 0:6)

Branky HHK: 4 Burian, 3 Lainka, 
Tlapák. Asistence HHK: 3 Kampas 
J., 2 Zajíc, Lainka. Sestava HHK: 
Juda J. – Kampas F., Smažil, Kam-
pas M., Bezák – Tlapák, Lainka, 
Zajíc – Tichý, Kampas J., Burian 
– Bernat. Vyloučení: 5:6. Využití: 
2:2. Střely na branku: 24:36.

Mladší žáci
HC Spartak Pelhřimov – HHK 
VM 8:1
Program na tento týden:
12. 2. 2011, ZS Velké Meziříčí: HHK 
mladší žáci – HC Uherský Ostroh, 
začátek utkání v 10.00; HHK starší 
žáci – HC Uherský Ostroh, začátek 
utkání ve 12.00 hodin.   -hhk-

Mladší žákyně na turnaji 
v Trenčíně čtvrté

Mladší žákyně si přípravu na jarní 
část soutěží zpestřily účastí na tur-
naji u našich východních sousedů. 
Do Memoriálu Andreje Slavinského, 
jehož pořadatelem byl HK Štart 
Trenčín, vstoupily jednoznačnou po-
rážkou od pozdějšího vítěze HC Zlín 
v poměru 6:20. V dalším souboji si 
spravily chuť vítězstvím nad sloven-
ským mládežnickým týmem Junior 
Močenok 16:12. Následně pak byl 
nad jejich síly moravský klub SKH 
Velká nad Veličkou 16:22 a domácí 
celek HK Štart Trenčín 15:20.
V celkovém součtu z toho pak byla 
pro naše věkově mladičké družstvo 
čtvrtá turnajová příčka. Individuál-
ní ocenění pro nejlepší kanonýrku 
turnaje získala Kateřina Závišková.
Pořadí: 1. Zlín, 2. Velká nad Velič-
kou, 3. Trenčín, 4. Velké Meziříčí, 
5. Močenok
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviš-
ková Kateřina (33), Uchytilová 
Agáta (19), Pavlíčková Tereza (1), 
Pacalová Lenka, Klára Singerová, 
Denisa Zezulová, Eliška Buchtová, 
Karolína Jelínková. Trenérky Rad-
ka Jelínková, Ilona Závišková.

1. liga mladší dorostenky
Sokol Poruba – Sokol VM 41:21 
(19:11)
V předehrávaném souboji sousedů 
prvoligové tabulky měly od prvních 
minut jasně navrch pohyblivější do-
mácí hráčky. Naše základní šestka 
nebyla schopna dodržovat taktické 
pokyny v obraně, navíc nedokázala 
vyvinout svoji aktivitou pražádný 
útočný tlak a dostat se tak ke střelbě. 
Po úvodní desetiminutovce svítil na 
ukazateli hororový stav 11:2. Změ-
nami v sestavě se podařilo oživit 
náš do té doby mizerný herní projev 
a dostat se zpět na dostřel (19. min. 

12:8). Další minuty, však díky začá-
tečnickým útočným chybám našich 
měly za následek další vyložené 
brankové příležitosti Ostravských 
a o osudu utkání bylo takřka roz-
hodnuto (15:8, 17:8). Ani poločasová 
domluva a neustálé změny v sestavě 
nedokázaly zastavit nepřebernou 
spoustu našich chyb, které místy 
hráčky kupily jako by neznaly ani 
pravidla házené. Ostravské neubraly 
na pohybu a důrazu a postupně 
navyšovaly rozdíl ve skóre (25:14, 
31:17, 38:20). Náš trapný a marný 
výkon podtrhly i pouze čtyři zákro-
ky brankářek. Světlými body byly 
pouze výkony Hany Kratochvílové 
a Kateřiny Studené. Škoda, že 
jen několik hezkých momentek 
předvedla Markéta Partlová, což 
v celkovém součtu nemohlo nijak 
odvrátit „výprask“. Zřetelně byla 
na našem herním projevu vidět ne-
účast zraněných „tahounů“ Moniky 
Kratochvílové a Ivy Záviškové. 7 m 
– hody 2/2:1/1, vyloučení 3:2.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Partlová Markéta (8), 
Kratochvílová Hana (6), Studená 
Kateřina (4/1), Janečková Denisa 
(2), Škrdlová Renata (1), Necido-
vá Kristýna, Zezulová Kristýna, 
Sedláčková Klára, Koudelová Eliš-
ka, Kopečková Kateřina. Trenéři 
ing. Záviška, Mgr. Vidláková.   -záv-
 1. Zora Olomouc 12 12 0 0 392:231 24
 2. Zlín 11  9 1 1 346:224 19
 3. Bohunice 12  9 1 2 352:307 19
 4. Otrokovice 11  8 0 3 317:265 16
 5. Veselí nad Moravou 11  5 1 5 232:224 11
 6. Vlčnov 11  5 0 6 292:295 10
 7. Velké Meziříčí 12  5 0 7 306:365 10
 8. Poruba 13  3 1 9 344:363  7
 9. Zábřeh 10 3 0 7 259:274  6
10.  Karviná 12  3 0 9 247:317  6
11.  Kunovice 13  0 0 13 181:403  0
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Lukáš Sobotka předává medaile (zprava) Jitce Šitkové, Kateřině Čamkové 
a Karolíně Novotné (všechny ze Ski klubu VM).          Foto: Petr Zezula

Spartak VM C – PSJ Jihlava E 
1619:1720 * 1:5
Bača 394:452 Pausar
Lavický A. 407:417 Macko
Mátl 410:448 Slimáček
Weiss 408:403 Tvrdý

Liga dorostu Vysočina
CHJK Jihlava – Spartak VM 
1258:1097 * 3:1
Mareš 382:393 Trnka
Žaloudek 447:347 Žak
Vejvoda 429:357 Mička       -sta-

ka M., Musil 2,5, Nevrtal T. 4,5
Okresní přebor 4. třídy

SK Sokol Lhotky C – TJ Sokol 
Jámy A 3:15
Sestava Lhotky: Holubář P., Krčál 
3, Kupka M., Marek              -chyl-
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MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Víkendové mistrovství ČR v alp-
ských disciplínách v žákovských 
kategoriích se stalo radostným 
svátkem všech lyžařů Vysočiny. 
Veronice Čamkové se totiž poved-
lo to, co je výsadou opravdových 
šampionů. Dokázala zvítězit ve 
všech třech disciplínách mistrovství 
a odvezla si z Pece pod Sněžkou tři 
zlaté medaile, které zde byly o ví-
kendu pro kategorii starších žákyň 
přichystány.
Každý závod byl však jiný. Páteční 
superobří slalom se jel na zmrzlé, 
ledovaté trati a byl velice rychlý. 
Přesně takový, jaký Veronika 
potřebuje. Kromě techniky zde 
rozhoduje i odvaha závodníka a té 
měla Verča v pátek nejvíc ze všech. 
Nadělila svým soupeřkám téměř 
vteřinu a s přehledem získala svoje 
první zlato. V sobotu se jel slalom 
a Veronika zajela skvěle první kolo 
a vedla se slušným náskokem 1, 2 
vteřiny před svojí největší a od-
věkou rivalkou Bárou Prudkovou 
z Bílé. Ačkoli Bára vsadila do 
druhého kola vše, na Veroniku to 
nestačilo a svoji soupeřku v součtu 
obou kol porazila o úžasnou vteři-
nu. Je nutno si uvědomit, v jak těžké 
situaci byla Veronika před druhým 
kolem. Závodník v její pozici musí 
předvést i podruhé jízdu na hranici 
svých možností a nesmí sklouznout 
do pocitu, že mu stačí jízda na 
jistotu. Ta je vždy cestou do pekel 
a jejím výsledkem je prakticky vždy 
zklamání, jak nám to předvedl na 
nedávném mistrovství světa On-
dra Bank. Marně se potom v cíli 
zapřísahal, že již nikdy nepojede na 

Veronika Čamková je trojnásobnou mistryní republiky
jistotu. Šance byla nenávratně pryč. 
Verča měla ale lepší „koučing“ 
a zlato brala i ze sobotního slalomu. 
V tu chvíli se začala přepisovat 
historie lyžování na Vysočině, 
protože takového úspěchu lyžař 
z Vysočiny ještě nikdy nedosáhl. 
Euforie v rodinném týmu Čamků 
byla samozřejmě obrovská, ale na 
Veroniku čekal ještě nedělní obří 
slalom.
Obřák se jel na tradiční sjezdovce 
na Javoru, která je svým profi lem 
velice náročná a zrádná. Soupeř-
ky věděly, že Veronika může jet 
v klidu a uvolněně, protože již má 
splněno, ale zároveň věděly, že 
mají poslední možnost získat zlato 
z mistrovství.
Po prvním kole byla Verča těsně 
druhá o tři desetiny vteřiny. Ale 
právě zde udělala Barbora Prudková 
chybu, které se v sobotním slalomu 
Veronika vyvarovala. Odpovědnost 
druhého kola a vedení v závodě jí 
svázaly nohy a ona podlehla svodu 
jízdy na jistotu. Veronika jí však 
předvedla, jak má vypadat jízda 
závodnice, která má právo nosit 
na krku zlatou medaili, a skvělou 
jízdou jí nadělila v druhém kole 
vteřinu a poslala ji opět na druhé 
místo.
Veronika Čamková tak dokázala 
zvítězit ve všech třech disciplínách 
a v kategorii starších žákyň získala 
absolutní prvenství. Toto je úspěch 
výjimečný nejen na Vysočině, ale 
i v historii českého lyžování.
Ve třech dnech zúročila dlouhole-
tou tvrdou práci, a to nejen svoji, ale 
i svého otce, který v pozici kouče, 

maséra, servismana, kuchaře, řidiče 
a učitele má na úspěchu Veroniky 
lví podíl.
Vítězství na mistrovství jí upevnilo 
její místo v reprezentaci ČR a s tou 
ji teď čeká náročný zahraniční 
program. V první řadě je to me-
zinárodní mistrovství žákovských 
kategorií v italském Topolinu, které 
se koná 18. a 19. března, kde bude 
Veronika bojovat o mezinárodní 
uznání v konkurenci reprezentací 
55 států. Topolino je jakýmsi vr-
cholem žákovského a juniorského 
lyžování a titulem z tohoto závodu 

se pyšní i takové lyžařky jako jsou 
Šárka Záhrobská, Elisabeth Goergl 
nebo Janica Kosteličová. Úspěchem 
v Topolinu začíná opravdová zá-
vodnická kariéra a my ho Veronice 
velice přejeme.
Veroniko, jsme hrdí na tvoje úspě-
chy a přejeme ti ještě mnoho projetí 
cílem, kdy všechny soupeřky uvidí 
pouze tvoje záda. Přejeme ti hodně 
štěstí, rychlé lyže a spoustu elánu 
do další tvrdé práce. Ty víš, že ví-
tězstvím na mistrovství republiky 
to vše pouze začíná.
Tvůj Ski klub Velké Meziříčí  -nov-

18. kolo KSM Vysočiny
HHK VM B – SK Telč 3:5 (1:0, 
1:1, 1:4)
Diváků 130. Rozhodčí: Dostál, 
Kavina, Maloušek. Branky: 2. 
Střecha (Barák), 30. Šoukal (Kud-
láček, Hubl), 56. Malec (Invald) 
– 21. Tůma (Sokolík), 45. Kret 
(Kubát), 55. Sokolík (Bláha), 57. 
Taras (Kret), 59. Kret. Vyloučení: 
5:7 – navíc Havlík J. (Telč) 5 + 
OK – naražení zezadu, Havlík T. 
(Telč) OK – nesportovní chování. 
Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 31:33. Sestava VM B: Šeba 
(Štourač) – Kudláček M., Pokorný 
– Peterka, Invald – Trnka, Bradáč 
– Martinec – Šoukal, Kudláček J., 
Hubl – Střecha, Hrnčíř, Malec – Ba-
rák, Tůma, Navrátil – Nedoma.
Od začátku utkání to byla bitva 
o každý metr ledu. Šťastněji do 
ní vstoupili domácí, kteří se už ve 
druhé minutě zásluhou Střechy 
dostali do vedení. Ostatní šance, 
které vznikly v průběhu třetiny 
na obou stranách, zůstaly ovšem 
nevyužity, a tak se šlo do kabin 
s nejtěsnějším náskokem pro HHK 
B. Tento náskok vymazal hned 
na začátku druhé třetiny hostující 
Tůma. Po jeho vyrovnávací brance 
pokračoval zápas ve vysokém nasa-
zení a s tvrdými souboji víceméně 
na hranici pravidel. Platilo to až 
do poloviny zápasu, kdy předvedl 

hostující Jiří Havlík likvidační 
zákrok na domácího Střechu, po 
kterém prvně jmenovaný odjel do 
kabiny a postižený do nemocnice. 
Pětiminutovou přesilovku využili 
Meziříčští hned v úvodu po ose 
Hubl, Kudláček Jiří a zakončující 
Šoukal. Více se jim už skórovat ne-
podařilo, protože o minutu později 
vyrovnal síly na ledě zbytečným 
vyloučením Hrnčíř. Třetina tím 
pádem skončila opět jednogólovým 
vedením Meziříčských. V 5. minutě 
poslední části se podařilo telčské-
mu Kretovi vyrovnat a o 10 minut 
později šli hosté zásluhou Sokolíka 
dokonce do vedení. Když o minu-
tu později vyrovnal svým sólem 
domácí Malec, už to vypadalo, že 
zápas spěje do dramatického konce. 
Ten ale hostující hráči odmítli při-
pustit a dvěma góly v posledních 4 
minutách utkání rozhodli o svém 
vítězství.
Telč po tomto výsledku odskočila 
svému soupeři v tabulce už o 6 
bodů, protože dokázala více trestat 
chyby soupeře, než se to dařilo 
domácím.
1. SK Telč 19 14 0 0 4 1 106:58  43
2. HHK Velké Meziříčí B 18 12 0 0 5 1 87:53  37
3. HC Slavoj Žirovnice 18 9 2 0 5 2 90:84  33
4. HC Ledeč n. S. 19 6 0 0 11 2 77:108 20
5. TJ Jiskra Humpolec B 18 5 1 0 12 0 68:91  17
6. HC Světlá n. S. B 18 3 3 0 12 0 53:87  15
Poslední zápas na domácím ledě 
sehraje HHK B v sobotu 12. 3. 2011 
v 17 hodin proti Žirovnici.       -ht-

Velké Meziříčí
Fajtův kopec 12. 3. 2011

od 14 hodin
www.skivm.cz, 775 978 500

10. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Euro ice boys VM – SK Omega 
VB 2:10
Přidal, Matoušek – Budín 3, Dočkal 
2, Dobrovolný 2, Karmazín 2, Pelán
Agromotor VM – Mazánek Břez-
ka 3:7
Šlapal, Sýkora, Sobotka – Burian 
Pa. 2, Burian Pe. 2, Burian F., 
Hladký 2
SK Netín – Sanborn VM 4:4
Plhák T. 2, Plhák M., Sýkora – Bajer 
F., Bajer L., Bednář, Lorenc
HC Bory – Technické služby 
VM 6:7
Hájek 3, Velecký 2, Pálka – Šlapal 
2, Šmejkal 2, Láznička, Burian, 
Hlavnička
1. Mazánek Březka 10 7 0 3 52:27 14
2. HC Bory 10 7 0 3 51:33 14
3. SK Netín 10 6 1 3 48:32 13
4. SK Omega VB 10 6 1 3 37:27 13
5. Sanborn VM 10 4 3 3 44:38 11
6. Technické služby VM 10 3 1 6 40:52 7
7. Agromotor VM 10 2 1 6 38:52 7
8. Euro ice boys VM 10 0 1 9 25:74 1

1. liga – o postup do extraligy
River VM – Auto Dobrovolný 
VM 1:7
Simandl – Weber 3, Novák 2, Krej-
čí, Vondráček
SK Vídeň – NHÚ Balinka VM 4:1
Vídeňský 2, Ambrož M. 2 – Va-
cula

SK Lavičky – Horní Heřmanice 
4:5
Dvořák 2, Nevěčný, Skryja – Mejz-
lík J. 2, Mezlík P. 2, Kutílek
Farma Měřín – SK Afcon Kunšo-
vec VM 1:15
Motyčka – Pyrochta 5, Strnad 3, 
Hanáček 2, Klapal, Hrabec, Klou-
da, Číhal, Štěpánek
1. SK Vídeň 10 7 2 1 45:31 16
2. Auto Dobrovolný VM 10 7 0 3 68:38 14
3. SK Afcon Kunšovec VM 10 6 0 4 62:43 12
4. Horní Heřmanice 10 4 1 5 54:60 9
5. Farma Měřín 10 4 1 5 36:58 9
6. River VM 10 3 2 5 33:48 8
7. NHÚ Balinka VM 10 3 1 6 27:42 7
8. SK Lavičky 10 2 1 7 36:41 5

1. liga – o konečné umístění 
6.–11.

HC Pikárec – SPL Radostín 
n. Osl. 4:2
Chrást 3, Vařejka – Pešek 2
HCF Dráhy VM – HC Tasov 5:3
Slavík 2, Tomšík, Širhal, Tuček – 
Páral, Havliš, Sláma
HC Benetice – Stránecká Zhoř 3:4
Mikuláš, Houzar, Valík – Vlach, 
Kazda 2, Kuřátko
6. HC Pikárec 10 8 1 1 54:32 17
7. HCF Dráhy VM 10 5 2 3 46:44 12
8. HC Benetice 10 5 1 4 45:36 11
9. SPL Radostín n. Osl. 10 5 0 5 29:29 10
10. Stránecká Zhoř 10 2 1 7 29:44 5
11. HC Tasov 10 2 1 7 24:42 5

-vid-

2. liga mužů Morava jih
SHC Maloměřice – TJ Sokol VM 
28:27 (11:10)
Naše družstvo zajíždělo na půdu ak-
tuálně druhých Maloměřic s cílem 
prolomit neúspěšnou sérii s tímto 
soupeřem. Začátek utkání byl 
z obou stran opatrný a obě družstva 
se soustředila především na obranu. 
Meziříčští ale hru zrychlili směrem 
dopředu, a to přineslo mírné vedení 
(4:7). Pak přišla slabší chvilka, kdy 
jsme hráli několikrát v oslabení 
a navíc se nedařila střelba z postu 
spojek. Toho Maloměřice využily 
a odskočily na tříbrankové vedení 
(10:7). V závěru poločasu se naše 
družstvo opět dostalo do svého 
tempa a snížilo na rozdíl jediného 
gólu.
Začátek druhé půle byl vrovnaný, 
když obě družstva předváděla 
rychlou a kombinační házenou. 
Ve 44. minutě se podařilo opět 
Maloměřicím odskočit na rozdíl tří 
branek (19:16), když několik našich 
střel zlikvidoval gólman domácích. 
Pak se ale rozstřílel Víťa Večeřa, 
který zavelel k obratu a v 51. minutě 
již bylo srovnáno (20:20). Pak ještě 
k dobrým útočným akcím našich 
hráčů přidal několik skvělých zá-
kroků David Stoklasa v bráně a Me-
ziříčští se ujali vedení o dvě branky. 
Tento náskok se podařilo držet ještě 
minutu a půl před koncem (24:26). 
Pak přišlo přísné vyloučení našeho 
nejlepšího obránce Pavla Kříbaly 
a Maloměřice toho hned využily 
ke vstřelení dvou rychlých branek 

a srovnaly. Našim hráčům se ještě 
podařilo po pěkné kombinaci dát 
vedoucí gól, ale domácí opět bles-
kovou kombinací vsítil vyrovnávací 
branku. Hosté tak šli deset sekund 
před závěrečnou sirénou do útoku, 
kde to na sebe vzal Tomáš Chlubna. 
Bohužel nepodařená střela skončila 
v rukou domácích, kteří přenesli 
hru na nevráceného hráče, jenž 
vstřelil se sirénou vítězný gól Ma-
loměřic. Meziříčští tak ztratili už 
po několikáté v této sezoně body 
v posledních vteřinách zápasu.
7 m – hody 0:2/1, vyloučení: 3:7, 
navíc hosté ČK Kříbala Pavel
Sled branek: 2:1, 3:5, 4:7, 10:7, 11:10, 
13:12, 15:14, 17:16, 19:19, 20:21, 
21:23, 23:25, 25:27, 28:27
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Večeřa Vítězslav 
(11), Matušík Roman (5), Chlubna 
Tomáš (3), Fischer Radim (2/1), 
Konečný Ladislav (2), Živčic Pavel 
(2), Strašák Pavel (1), Kaštan Jiří 
(1), Kříbala Martin, Kříbala Petr, 
Necid Miloš, Kříbala Pavel. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

-šid-
 1. HC Zlín 14 11 2 1 475:385 24
 2. SHC Maloměřice 14 10 1 3 443:389 21
 3. HK Ivančice 14 9 1 4 387:341 19
 4. Házená Legata Hustopeče 14 6 4 4 414:384 16
 5. SK Kuřím 15 8 0 7 458:462 16
 6. TJ Sokol Sokolnice 14 7 1 6 379:390 15
 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 14 6 2 6 405:371 14
 8. Jiskra Havlíčkův Brod 14 6 2 6 356:391 14
 9. Tatran Bohunice 14 4 4 6 363:374 12
10. Sokol II. Prostějov 15 5 1 9 398:451 11
11. TJ Sokol Telnice 14 2 2 10 401:457 6
12. TJ Sokol Juliánov 14 1 0 13 324:408 2

Junioři
Extraliga volejbalových juniorů 
opět vrcholí, začalo play-off. Herní 
systém je oproti loňsku opět trošku 
jiný, ubylo úvodní předkolo o na-
sazení, soupeři jsou určeni podle 
tabulkového pořadí po základní 
části. První celek sk. A se střetne 
se čtvrtým celkem sk. B, 2 A – 3 B, 
1 B–4 A a 2 B–3 A. Soupeřem našeho 
celku, třetího po základní části, se 
tak stal Jihostroj České Budějovice, 
druhý celek skupiny A. Hraje se na 
tři vítězné zápasy, dvakrát u lépe 
postaveného, pak jsou dvě odvety 
na soupeřově hřišti a pokud by byl 
stav po čtyřech zápasech neroz-
hodný 2:2, bude se rozhodovat opět 
u lépe postaveného. S Jihostrojem 
České Budějovice se našim hráčům 
v play-off dlouhodobě příliš nedaří, 
v současném ročníku soupeř z ji-
hočeské metropole sváděl urputné 
boje o prvenství ve skupině A s ČZU 
Praha. Náš celek v tomto duelu proto 
určitě nebyl papírovým favoritem.
Jihostroj České Budějovice – Sp. 
VM 3:2 (30, 19, – 27, – 23, 11)
Sobotní zápas byl urputnou bitvou 
od začátku až do konce. Kluci si 
v koncovce prvního setu vybojovali 
setbol, potom však trochu zaúřado-
val rozhodčí a domácí celek vedl. Po 
druhém setu se mohlo zdát, že je po 
zápase, kluci však za to vzali a ve 
strhující koncovce snížili. Podařilo 
se jim dokonce srovnat na 2:2, tie-
break je však bohužel nezastihl 
v nejlepší pohodě, a tak se nakonec 
radovali domácí.
Petr Juda zhodnotil zápas slovy: 
„V koncovce prvního setu nás 
poškodil rozhodčí, když trochu 
necitlivě odpískal dvoják, podařilo 
se nám srovnat na dva dva, ale v tie-
breaku byly Budějovice lepší. Hráli 
jsme nevyrovnaně, Standa Kliment 
se trochu trápí na nahrávce, měli 
jsme tam bohužel okénka, ale roz-
hodně to nevzdáváme a kluci jsou 
na zítřek nažhavení.“
Jihostroj České Budějovice – Sp. 
VM 3:0 (22, 20, 17)

Nedělní zápas byl bohužel pro 
domácí mnohem jednodušší. Naše 
naděje se sice snažily o překvapení, 
měly k němu však tentokráte hodně 
daleko.
Sestava VM: Kliment, Kučera, Lí-
zal, Zmrhal, Uchytil, Krejska, Dvo-
řák, Minář, Duben, a Augusta.
Zbývající výsledky: ČZU Praha 
– DHL Ostrava 3:0, 3:0; Fatra Zlín 
– Dukla Liberec 3:0, 3:1; Volejbal 
Brno – Vavex Příbram 3:2, 3:1
První odvetu na domácí půdě 
odehrají junioři v sobotu 12. 3. 
v podvečer, v 17.00, pokud by 
se jim podařilo zvítězit, bude se 
další zápas hrát v neděli 13. 3. 
od 10.00. V tělocvičně u kostela, 
jako vždy.

Muži
Sokol Štoky – Sp. VM 3:1 a 3:0 
(-23, 22, 19, 15) a (22, 19, 12)
Muži bohužel ani ve Štokách ne-
překročili svůj stín a i když se jim 
vydařil vstup do prvního zápasu, 
jejich výkon měl potom již jen 
sestupnou tendenci.
Sestava VM: Havlíček, Vašíček, 
Trojan, Homola J. a T, Hybášek R., 
Kryštof a Bachr.
Ostatní výsledky: Přibyslav – Tře-
bíč 3:1, 3:0; Pacov – Žďár 0:3, 1:3

Tabulka KP-1M-1A po třetím 
hraném kole nadstavby:

1. Žďas Žďár 14 14 0 42:3 28
2. Slavoj Pacov 14 9 5 30:23 23
3. Sokol Přibyslav 14 7 7 29:28 21
4. Sokol Štoky 14 7 7 25:26 21
5. OA Třebíč 14 3 11 12:37 17
6. TJ Sp. VM. 14 2 12 16:37 16
Příští víkend jedou muži do Při-
byslavi, se kterou se v domácím 
prostředí rozešli smírně.       -kon-

Březen 2011
So 12. 3. 14.45–16.15
Ne 13. 3. 14.15–15.45
Čt 17. 3. 16.00–17.30
Ne 20. 3. 13.00–14.30
Čt 24. 3. 16.00–17.30
So 26. 3. 14.15–15.45
Po 28. 3. 16.00–17.30
St 30. 3. 16.00–17.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

KD Petráveč 12. březen, 
v 17.30 hodin

Občerstvení zajištěno, info 
na tel.: 728 533 323

Srdečně vás zveme na

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


