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Připravily: Simona Fňukalová
a Iva Horká

Uzavírka
Silnice z Velkého Meziříčí 
na Třebíč je od pondělí 28. 
března uzavřena, a to až do 
17. dubna. U Pocoucova do-
šlo k havárii komunikace. 
Objížďka pro osobní automo-
bily a autobusy je vedena přes 
Budíkovice. Nákladní doprava 
pak musí z Velkého Meziříčí 
jezdit přes Tasov a Dolní Heř-
manice.                      -mars-

Tradiční košt 
pálenek

sobota 2. dubna od 16 hodin 
v sále hasičské zbrojnice Velké 
Meziříčí.
Ochutnávky pálenek spojené 
s programem.
Více na straně 7

Dveře aneb Pane, 
vy jste náhoda

neděle 3. dubna od 19.30 
hodin ve velkém sále Jupiter 
clubu. Konverzační komedie 
s Jitkou Smutnou a Janem 
Hartlem.
Více na straně 7

Zlatá jeřabina – 
cena kraje 

Vysočina za rok 
2010

Evropský festival fi lozofi e po-
řádaný Jupiter clubem můžete 
podpořit svým hlasem v kraj-
ské anketě Zlatá jeřabina. 
Více na straně 7

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-

Úřad práce 
informuje

Úřad práce ve Žďáře nad 
Sázavou sděluje, že nadále 
zůstává funkční telefonní 
číslo na všechna pracoviště 
ÚP v rámci okresu Žďár n. S. 
ve tvaru: 950 177 111 (ústřed-
na). Starší, přes rok souběžně 
fungující tel. číslo 566 685 111, 
je již nefunkční a veřejnost 
se na něj nedovolá. Poslední 
trojčíslí (tzv. provolba) na 
jednotlivé pracovníky zůstává 
zachováno i pro nové telefonní 
číslo.                                 -up-

Lípu na náměstí skácí 
ještě v tomto týdnu

Jedna, možná i dvě z lip na náměstí ve Velkém Meziříčí budou skáceny 
ještě do konce tohoto týdne. Oba stromy rostou uprostřed skupiny lip, 
vedle sloupu Jana Nepomuckého. Zcela jistě půjde k zemi strom číslo 
sedm, který roste přímo naproti Staré poště. O osudu vedlejší a nejmen-
ší z lip číslo 3, naproti Jupiter clubu, rozhodnou nové zkoušky. Strom 
zrevidovali v úterý 29. března nezávisle na sobě dva odborníci dvěma 
různými způsoby.

Všech sedm lip na náměstí prošlo tahovými zkouškami na podzim 
roku 2009. Z posudku Jaroslava Kolaříka vyplynulo, že strom číslo sedm 
má velmi špatný kořenový systém. V oblasti odolnosti proti vyvrácení 
u něj byla prokázána přítomnost masivního defektu a strom byl vyhod-
nocen jako nestabilní. J. Kolařík jej proto doporučil odstranit z důvodu 
nevyhovující provozní bezpečnosti. Na základě toho odbor životního 
prostředí městského úřadu vydal povolení ke skácení stromu a radní 
s tímto rozhodnutím souhlasili. „Nahoře na stromě neuvidíte nic, zase 
by se na jaře zazelenal, ale dopadlo by to s ním, jako se stromem na ulici 
Třebíčská. Ten taky kvetl, byl zelený, ale pak přišla bouřka a všichni se 
divili, že ho vítr vyvrátil,“ vysvětluje starosta Radovan Necid. Podle něj 
nechtějí likvidovat strom proto, že by se někomu nelíbil nebo nehodil. Ale 
vedení města nehodlá riskovat nějaké neštěstí. Strom je nemocný a má 
být proto skácen co nejdřív, v době vegetačního klidu. „Je mi to skutečně 
líto, ale nedá se nic dělat,“ říká starosta. 

Lípa číslo tři při tahových zkouškách vykazovala hraniční hodnotu 
odolnosti proti vývratu. „Teď po zimě se její stav zhoršil. Kmen je v délce 
asi 1,5 metru puklý,“ popisuje vedoucí odboru životního prostředí Jiří 
Zachar s tím, že v prasklině lze nahmatat ztrouchnivělé dřevo. Proto strom 
projde novým posouzením. Zrevidovali jej odborníci Luboš Úradníček, 
který lípu posoudil klasickou metodou bez přístrojů, a nezávisle na něm 
ještě Jan Štěpánek. Ten vyšetřil dřevinu diagnostickým přístrojem ar-
borsonic 3D. „Kdyby znalci vyhodnotili, že je strom nebezpečný, skáceli 
bychom jej také,“ uvádí Jiří Zachar s tím, že v takovém případě to lze 
provést pouze na ohlášení, tedy bez předchozího vydání povolení.

Podle posudku Jaroslava Kolaříka z roku 2009 skupina lip na náměstí 
vykazuje celkově známky dlouhodobých problémů se stanovištními 
podmínkami, projevující se fyziologickým oslabením stromů. U několika 
z nich jde o vitalitní pokles jednoznačně indikující pouze krátkodobou 
perspektivu.                                                                 Martina Strnadová

Záměr pronájmu nebytových prostor 
Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto podle § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr pronajmout nebytové prostory v objektu tělocvičny Charita na 
ul. Poštovní č. 552/8 na pozemku p. č. 1421 v obci a k. ú. Velké Meziříčí 
(zastavěná plocha 793 m2), a to za podmínky zachování sportovního cha-

rakteru využití objektu.
Prohlídku nebytových prostor je možné dohodnout telefonicky předem s ředi-
telem Základní školy Sokolovská, Mgr. Petrem Hladíkem na tel.: 566 782 101.
Případné bližší informace podá ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství 

a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí, na tel.: 566 781 030.
Zájemci o pronájem mohou podat své písemné nabídky na adresu: Měst-
ský úřad, odbor školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 
nejpozději do pátku 23. dubna 2011. Nabídky doručené po tomto termínu 

nebudou zohledněny.
Město Velké Meziříčí si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu, případně 

odchýlit se od stanovených podmínek.
Tento záměr byl schválen Radou města Velké Meziříčí na její schůzi dne 

23. 3. 2011.
Ing. Radovan Necid, starosta

Sto let oslavila Anežka Střechová 
v domově pro seniory ve Velkém 
Meziříčí v úterý 22. března. K je-
jímu významnému životnímu 
jubileu, kterého se dožila v obdi-
vuhodné svěžesti, jí přišli pobla-
hopřát i starosta města Radovan 
Necid spolu s děkanem P. Lukaszem 
Szendzielorzem. Popřáli jí dobré 
zdraví a také boží požehnání. Od 
starosty dostala kytici a balíček 
a poté si s oběma popovídala.

Anežka Střechová se narodi-
la jako Němcová v Lavičkách 
22. března 1911. Pochází z pěti 
dětí, tří chlapců a dvou děvčat. 
„Já jsem z nich byla nejmladší, 
proto už nikoho nemám,“ říká. 
Jak bývalo zvykem, jako mladá 
sloužila u hospodáře. V roce 1937 
se přestěhovala za svým manželem 
Bohumilem Střechou do Balin, 
kde žili a společně hospodařili na 
dvaceti mírách pozemků. „Nechtěli 
jsme jít do družstva. Můj manžel 
jezdil s koňmi. Měli jsme tři krávy 
a spoustu dalšího dobytka. Pak 
jsme nakonec stejně do družstva šli 
a pracovali jsme tam oba. Já jsem 

Anežka Střechová oslavila 
sté narozeniny

chodila do kravína dojit,“ popisuje 
Anežka Střechová.

Když manžel zemřel, zůstala 
v domku jen se svojí jedinou dce-
rou, taktéž Anežkou, sama. Ve 
třiaosmdesáti letech pak už bylo 
pro ni těžké starat se o dceru, která 
byla nesamostatná, a ještě o domek. 
Proto spolu obě odešly bydlet do 
domova důchodců na Hornoměst-
ské ulici ve Velkém Meziříčí. Dcera 
tam zemřela vloni na podzim v se-
dmdesáti letech.       (Pokr. str. 3.)

Kdo patří mezi nejlepší spor-
tovce Velkého Meziř íčí za rok 
2010 se veřejnost z úst moderátora 
Milana Dufka dozvěděla minulý 
čtvrtek vpodvečer. V Jupiter clubu 
byla vyhlášena jména jednotlivců 
i družstev, stejně tak byla předána 
i zvláštní ocenění nejlepším tre-
nérům či lidem, kteří se zasloužili 
o rozvoj sportu v našem městě. 
Opomenuti nebyli ani odchovanci, 
propagující svými výkony svoje 
rodné město za hranicemi regionu. 
Oceněno tak bylo 29 jednotlivců 
v šesti kategoriích a 12 družstev ve 
čtyřech kategoriích. Ty z široké no-
minace jednotlivých klubů vybrala 
sportovní komise města.

Ceny předávali zástupci města 
– starosta Radovan Necid, mís-
tostarosta Josef Komínek a radní 
Miroslav Jágrik –, dále předseda 
sportovní komise Stanislav Tvarů-
žek či předseda fotbalového klubu 
Petr Ostrý, jenž byl též mezi oceně-
nými. Sportovci vyjádřili velký dík 
současnému vedení našeho města, 
jež někteří označili dokonce za nej-
lepší všech dob. „O tom, že fi nanční 
podpora sportu ze strany města je 
nemalá, svědčí bilance za rok 2010. 
Celkem do sportu putovalo více než 
deset milionů korun,“ přidal navíc 
moderátor Dufek. Vedení města 
všem sportovcům poděkovalo za 
vzornou reprezentaci, přislíbilo 
další podporu sportu a vyjádřilo 
přesvědčení do budoucna v tom, 
že sportování ve Velkém Meziříčí 

V anketě letos bodovaly
netradiční sporty – páka a hasiči

bude i nadále na vysoké úrovni. 
Místostarosta Komínek pak v závě-
ru zalitoval, že nejsou v nominacích 
zastoupeny všechny sporty stejně, 
i když peníze dostávají všichni. 

(Pokr. str. 3.) 

Důvod k úsměvu měl vítěz kategorie nad 19 let, Tomáš Mička, za úspěchy 
v netradičním sportu – armwrestlingu.                         Foto: Iva Horká

Vítězové kategorie družstva nad 19 let – Sbor dobrovolných hasičů (SDH) VM ženy.             Foto: Iva Horká

Anežka Střechová si popovídala se starostou Radovanem Necidem. 
Foto: Martina Strnadová
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Nové oddělení mateřské školy 
se letos neotevře

Ve dnech 1. a 2. března proběhl zápis dětí v mateřských školách ve 
městě. Celkově se k zápisu dostavilo 148 dětí, což je o 19 méně než loni. 
V současné době není úplně jasné, kolik bude v mateřské škole celkem 
k dispozici míst, protože probíhá šetření školní zralosti dítěte a na jejím 
základě budou případně uděleny odklady povinné školní docházky. Ře-
ditelka bude postupovat podle předem zveřejněných kritérií, které byly 
dány radě na vědomí a které doporučila. Za těchto okolností se rozhodla 
odeslat rozhodnutí o přijetí všem dětem od předškolního věku až po ty, 
kterým budou tři roky do 31. 12. 2011 a mají trvalý pobyt na území města 
a jeho místních částí. Ostatním bude v této fázi přijímacího řízení zasláno 
rozhodnutí o nepřijetí. Jde o děti s trvalým pobytem mimo město a jeho 
místní části a děti, kterým budou 3 roky až v roce 2012.

Ačkoli nebude možné umístit všechny děti, které se dostavily k zápisu 
do velkomeziříčských škol, Rada města rozhodla v letošním roce neoteví-
rat zamýšlené oddělení v objektu Základní školy na Oslavické ulici.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství

Dne 8. 3. 2011 se uskutečni-
la schůze členů bytové komise, 
kteří projednali a navrhli úpravu 
stávajících podmínek pro přidělo-
vání městských bytů ve Velkém 
Meziříčí.

Návrh nových pravidel pro při-
dělování bytů byl předán k posou-
zení a schválení Radě města Velké 
Meziříčí. Novou směrnici o při-
dělování bytů a žádost o přidělení 

bytu, najdete na www.mestovm.
cz, v sekci Městské správy bytů 
Velké Meziříčí. Pravidla pro při-
dělování bytů vstoupí v platnost od 
20. 4. 2011. Podrobnější informace 
vám poskytne Věra Marková, MSB 
Velké Meziříčí. V současné době 
Městská správa bytů Velké Mezi-
říčí eviduje 98 žádostí o přidělení 
městského bytu.

Ing. Marie Doležalová

Sdělení Bytové komise města 
Velké Meziříčí

Zprávy z jednání Rady města ze dne 23. 3. 2011
1. Rada města souhlasila:

● se zveřejněním záměru prodeje části o výměře asi 10 m2 z pozemku 
města parc. č. 3800/66 v Hliništích, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem 
plánované výstavby trafostanice pro další zástavbu rodinnými domy

● se zveřejněním záměru směny pozemku města parc. č. 5911/22 
o výměře 271 m2 za pozemek fi rmy EnergiaGarenna, s. r. o., Praha 
parc. č. 5911/25 o výměře 363 m2 v Čechových sadech, k. ú. Velké 
Meziříčí, bez ohledu na výměru pozemku

● s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a Českými dráhami, 
a. s., Praha na dočasný zábor části o výměře 311 m2 z pozemku ČD 
parc. č. 5544/2 jako obvod staveniště pro výstavbu PPO. Smlouva 
je uzavírána na dobu neurčitou. Ostatní ujednání jsou uvedena 
v nájemní smlouvě, jejíž návrh předložil vlastník pozemku, tj. 
České dráhy, a. s., Praha

● s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne – uložení nového zemního kabelu NN do pozemků města parc. 
č. 5633/11 a 5220/2 – ostatní plochy – za městem u Slovnaftu, k. ú. 
Velké Meziříčí. Věcné břemeno s právem provozování, údržby 
a oprav ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice bude 
uzavřena na dobu trvání stavby

● se zapojením transferů účelově určených, přijatých v březnu 2011 
do upraveného rozpočtu Města Velké Meziříčí

● se skácením lípy rostoucí na Náměstí ve Velkém Meziříčí a označené 
v mapovém podkladu znaleckého posudku ing. Kolaříka č.174-1 
056/09 jako strom č. 7

● se zadáním vypracování znaleckého posudku zdravotního stavu 
a provozní bezpečnosti stromu označeného v mapovém podkladu 
posudku ing. Kolaříka č.174-1 056/09 jako strom č. 3

● s uzavřením náměstí dne 26. června 2011 od 7 do 19 hod. s bezplatným 
umístěním stánků s občerstvením pro diváky z důvodu konání oslav 
140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí

● s umístěním reklamy na vjezdových lístcích pro vjezd na Náměstí, 
které budou potištěny reklamou fi rmy INGELD, s.r.o. Distribuce 
vjezdových lístků proběhne v délce jednoho měsíce v jarním ter-
mínu, tj. duben nebo květen. Náklady spojené s tiskem vjezdových 
lístků hradí fi rma INGELD, s. r. o. Závěrečnou korekturu vjezdových 
lístků provede Město Velké Meziříčí

● s hostováním cirkusu Andres ve Velkém Meziříčí ve dnech 4. 4. 
– 17. 4. 2011

● s vyvěšením banneru s upoutávkou na konání koncertu Muzikanti 
dětem na bránu v ulici Komenského v době od 1. 4. do 30. 5. 2011. 
Vyvěšení banneru proběhne na náklady žadatele

2. Rada města schválila:
● zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 130 m2 z pozemku města 

parc. č. 5903 na Fajtově kopci v k. ú. Velké Meziříčí jako součást 
areálu fotovoltaické elektrárny Slunečnice energo, s. r. o., Velké 
Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty bude žádost znovu projednána 
Radou města se stanovením podmínek nájemní smlouvy

● návrh dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2001 mezi městem 
a fi rmou NewsOutdoor Czech Republic, s. r. o., Praha na pronájem 
bočnic mostu nad dálnicí D1 na km 145,5

● návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – 
uložení nového zemního kabelu NN do pozemků města parc. č. 
5643/2, 3987/3, 3988, 3989/2, 5643/1 a 4347/1 v Rakůvkách, k. ú. 
Velké Meziříčí, pro zahrádky v této lokalitě. Věcné břemeno – právo 
provozování, údržby a oprav – bude uzavřeno ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice na dobu trvání předmětné stavby

● návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – 
uložení zemního kabelového vedení do parc. č. 5928/2 místní komu-
nikacena ul. Školní v Čechových sadech – bude vedeno okrajem – ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice s právem provo-
zování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby   (Pokr. str. 5.)

Mezinárodní setkání fotografů, jež se specializují na pořizování snímku 
lesní zvěře a přírody, se ve dnech 11. až 13. března letošního roku ko-
nalo ve Velkém Meziříčí. Třiadvacet přítomných fotografů je sdruženo 
v Klubu fotografů přírody (KFP) při Českomoravské myslivecké jednotě 
(ČMMJ). V současné době má celkem šestatřicet členů, z toho jednoho 
zahraničního (Slovensko).

Na dvoudenní členské schůzi, jež proběhla v Motelu Jestřábec, odstou-
pil z funkce prezidenta klubu a ukončil v něm současně i svoje členství 

Velkomeziříčský městský úřad 
rozšiřuje úřední hodiny. Od prv-
ního dubna si občané na radnici 
vyřídí své záležitosti i v poledne, 
protože bude zrušena přestávka na 
oběd. Organizační změnu zavádí 
nový pracovní řád pro zaměstnance 
úřadu, který na podnět starosty 
města Radovana Necida schválili 
radní.

Úřední hodiny na radnici jsou 
v pondělí a ve středu vždy od 8 
do 17 hodin a ve zbývajících pra-
covních dnech od 8 do 13 hodin. 
Během dne pak byla zavedena 
půlhodinová polední přestávka 
na oběd. „My chceme, aby to bylo 
jinak,“ říká starosta s tím, že kdy-
koliv v úředních hodinách přijde 
na radnici občan něco vyřizovat, 

v každé kanceláři někdo bude. 
Úředníci se totiž budou vzájemně 
zastupovat. Starosta nepředpoklá-
dá, že každý zastupující bude muset 
za svého kolegu všechno vyřídit. To 
někdy ani nejde. Ale lidem alespoň 
sdělí, kdo s nimi věc vyřídí a za jak 
dlouho bude na svém pracovišti. 
„I to je informace a není to tak, 
že člověk přijde, zaťuká a je tvrdá 
klika,“ dodává Necid. I to se však 
může někdy stát. „Samozřejmě 
není možné nepustit úředníka na 
oběd, pokud je v kanceláři sám,“ 
připomíná starosta. K tomu by ale 
mělo docházet jen výjimečně.

Změna úředních hodin je tak 
jedním z mnoha opatření, která mají 
radnici více zpřístupnit občanům.

Martina Strnadová

Radnice bude otevřená
i přes poledne

Koncert Muzikanti dětem
pomůže žďárské charitě

Výtěžek z pátého ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem ve 
Velkém Meziříčí bude určen na podporu osobní asistence. Jde o novou 
terénní službu Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která je poskytována 
od začátku ledna 2010 ve Velkém Meziříčí a okolních obcích. Zaměřuje se 
na poskytování péče a podpory dětem od tří let a dospělým se zdravotním 
postižením a dlouhodobým onemocněním. Koncert se uskuteční poslední 
květnovou sobotu na velkomeziříčském náměstí od dvou hodin odpoledne. 
„Hlavní hvězdou programu bude kapela Děda Mládek Illegal Band. Na 
pódiu se objeví také například orchestr velkomeziříčské základní umě-
lecké školy či skupina Discoballs, která do Velkého Meziříčí zavítala již 
v minulém roce. Kromě hudebních vystoupení zpestří program kadeřnická 
show,“ sdělila za organizátory Irena Tronečková. Návštěvníci dobročinné 
akce budou moci přispět buď zakoupením drobných propagačních před-
mětů s logem koncertu nebo výrobků klientů žďárské charity či mohou 
vložit libovolnou hotovost do připravených kasiček. Letošní ročník se od 
těch předcházejících bude v jednom bodě lišit. V meziříčských hudebních 
a tanečních klubech je připraven navazující program, a tak bude akce 
pokračovat i po skončení samotného koncertu. „Zakoupením některých 
propagačních předmětů získají lidé na vstup do těchto klubů slevu,“ vy-
světlila Irena Tronečková.                                                                       -luk-

Fotografové přírody schůzovali i fotili ve Velkém Meziříčí

Rostislav Stach. Ten byl ve vedení šestnáct let. „Jeho povinnosti v ná-
sledném období až do řádných voleb, které proběhnou v dubnu příštího 
roku, převzal výbor,“ upřesnil jeden ze členů výboru Antonín Havlát 
z Velkého Meziříčí.

Kromě organizační části bylo na programu také to zajímavější – sa-
motné focení. Za tím se přítomní vydali do obory rodiny Podstatzkých, 
nacházející se mezi Jabloňovem a Velkým Meziříčím. Tam se rozdělili do 
menších skupinek a vydali se na nejrůznější strategická místa, která jim 
doporučil oborník. Pak už jen čekali na „úlovek“. Kromě stádečka dospě-
lých daňků, daniel a mufl onů, se jednomu z přítomných podařilo vyfotit 
i mufl oní mládě. „To nejsou totiž jenom hodiny a hodiny čekání, ale někdy 
i roky. A ještě se třeba nepodaří žádný zajímavý záběr,“ říká Ján Griger, 
„ale vůbec nejtěžší je fotit ve volné přírodě. Jezdil jsem často do Tater 
a tam jsou zvířata hodně plachá. Odtud si cením každého snímku.“

Většina se pak shodla na tom, že takový fotograf se musí obrnit nutnou 
dávkou trpělivosti a nežehrat na nepohodlí, zimu a podobně. „Když to člo-
věk vydrží, odměna v podobě krásného záběru je pak sladká,“ tvrdí muži, 
jimž se jinak nedá říct, než nadšenci. Kromě zmíněných vlastností je ale 
nutné mít také dobré technické vybavení – od fotoaparátu, přes objektivy, 
stativy, až třeba po maskovací oděv. Mnozí používají takzvaného ‚hejkala‘, 
vojenský fl ekatý mundur, který dokonale splývá s okolní krajinou, takže 
pokud je příznivý vítr, zvíře je alespoň na chvíli obelstěno a přijde blíž než 
normálně. Takto vybaven byl na březnovém setkání v oboře kupříkladu 
Michal Hrnčíř, který fotil Nikonem D70.
Členem klubu, který založil v roce 1989 známý fotograf přírody Sláva 

Štochl, se mohou stát aktivní autoři, starší patnácti let, jež se zabývají 
některou z činností uvedených v poslání klubu. Jde například o propagaci 
a popularizaci fotografi e zvířat a přírody, její ochranu a myslivost.

Iva Horká

Daňci. Snímek pořízen digitální zrcadlovkou Canon EOS 50D s objekti-
vem Canon EF 100-400mm/4.5-5.6 L IS USM.       Foto: Ivan Chumchal

Jelen sika. Použita digitální zrcadlovka Canon EOS 450, objektiv Canon 
EF-S 18-200 IS.                                                                Foto: Iva Horká

Úředníci na velkomeziříčské 
radnici se budou řídit etickým 
kodexem. Pravidla chování za-
městnanců  měst ského ú řadu 
schválila městská rada. Předepisují 
úředníkům, jak postupovat při 
jednání s veřejností, s kolegy 
a dalšími zaměstnanci veřejné 
moci i veřejné správy. Nezahr-
nují jen obecné zásady, ale zcela 
konkrétně popisují i postup při 
zjevném pokusu o korupční jed-
nání, či třeba jak se přiměřeně 
obléci.

„Byť si myslím, že v drtivé vět-
šině případů se naši úředníci cho-
vají velmi dobře a já jsem neslyšel 
vysloveně negativní názor na naši 
radnici, přesto – co je psáno, to 
je dáno,“ uvedl starosta Radovan 

Necid směrnici, která je na zdejší 
radnici novinkou a dodal, „jde mi 
o to, aby veřejnost i samotní za-
městnanci radnice měli k dispozici 
jasně formulovaná pravidla, podle 
kterých se úředníci při jednání 
s veřejností řídí.“

Pravidla chování 
mají dvě části

Etický kodex chování úředníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
v první části hovoří o obecných 
zásadách a o činnostech, jichž by 
se zaměstnanci měli vyvarovat. 
To jsou nežádoucí situace, kdy by 
se úředník dostal do střetu zájmů, 
nemohl jednat politicky nestran-
ným způsobem, nebo byl ve svém 

rozhodování ovlivňován dary 
a přijímáním výhod či úsluh. „Ne-
setkal jsem se ještě s jasnou a ote-
vřenou korupcí a ani se s ní setkat 
nechci, ovšem jistota je jistota,“ 
podotkl k těmto bodům kodexu 
starosta. Stejně tak zaměstnanci 
radnice nesmějí zneužívat svého 
úředního postavení a zaznamena-
jí-li nějakou nepřípustnou činnost, 
jsou povinni oznámit to svému 
nadřízenému či tajemníkovi měst-
ského úřadu.

Zásadami chování a vystupo-
vání úředníků radnice ve vztahu 
k občanům a veřejnosti se zabývá 
druhá část kodexu. Řeší pravidla 
osobního a telefonického jednání 
s veřejností od pozdravu až po již 
zmiňované vhodné oblečení, které 

by mělo být formální. „Řekl bych, 
že opatření v souvislosti s obleče-
ním se týká hlavně mužů, protože 
dámy si vždycky tu svoji parketu 
ohlídají a jsou vždycky vkusně 
a vhodně oblečené,“ podotkl sta-
rosta s tím, že sám se na radnici 
potkal se zaměstnanci v bermu-
dách a pantofl ích. „Uznávám, že je 
takové oblečení pohodlné, vhodné 
ale není,“ uzavřel. Pouze při jed-
náních zaměstnanců v terénu na 
místních šetřeních kodex připouští 
výjimku.

Etický kodex je pro zaměstnance 
městského úřadu závazný a i ve-
řejnost se s ním může seznámit 
na internetových stránkách města 
www.mestovm.cz.

Martina Strnadová

Etický kodex zavazuje úředníky, jak se mají chovat
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Kraj podporuje přírodní zahrady
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém březnovém zasedání odsou-

hlasilo spuštění grantového programu Fondu Vysočiny Environmentální 
osvěta – přírodní zahrady 2011. Zájemci mohou zažádat o fi nanční 
podporu svých projektů do výše 80 tis. Kč, přičemž realizace záměru 
je omezena dobou 18 měsíců. „Cílem je zavedení principů přírodních 
zahrad a přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení 
biodiverzity v zastavěné části města nebo obce,“ dodává Zdeněk Ryšavý, 
radní kraje Vysočina pro oblast životní prostředí. Na zpracování projekto-
vé dokumentace přírodní zahrady, realizaci přírodní zahrady, certifi kaci 
zahrady a propagaci svého projektu mohou zájemci z řad měst a obcí, 
jimi zřizovaných organizací, organizací zřizovaných krajem a školských 
zařízení žádat o fi nanční podporu od 40 do 80 tis. Kč. Minimální fi nanční 
spoluúčasti žadatele činí 20 % a doba realizace projektu je 18 měsíců. 
Výzva s podrobným popisem grantového programu a formulář žádosti 
o podporu jsou umístěny na internetové adrese www.fondvysociny.cz. 
Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu 
kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, poštou nebo elektronicky na 
www.kr-vysocina.cz/edotace do 30. 4. 2011.

Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
vyhlásilo na svém březnovém zase-
dání grantový program na podporu 
předcházení vzniku odpadů, využí-
vání materiálů šetrných k životní-
mu prostředí a třídění využitelných 
složek odpadů s názvem „Jdeme 
příkladem – předcházíme odpadům 
2011“. „Jde o druhý ročník, kdy 
žadatelé z měst a obcí, z jimi zři-
zovaných organizací, z organizací 
zřizovaných krajem a ze školských 
zařízení mohou žádat o fi nanční 
podporu v částce od 5 do 20 tisíc 
Kč. Je však dána minimální fi nanční 
spoluúčast žadatele ve výši 25 %,“ 

upřesnil Zdeněk Ryšavý, radní 
kraje Vysočina pro oblast životní 
prostředí. Uznatelnými náklady 
v projektu jsou nádoby na třídění 
využitelných složek odpadu do 
interiéru s maximálním objemem 
240 litrů, informační materiály 
a samozřejmě i výrobky šetrné 
k životnímu prostředí. Výzva s po-
drobným popisem včetně formuláře 
žádosti o podporu jsou umístěny 
na internetové adrese www.fond-
vysociny.cz. Příjem žádostí končí 
30. dubna. 2011.

Jan Nechvátal, 
KrÚ kraje Vysočina

Předcházejme odpadům

Anežka Střechová oslavila 
sté narozeniny

(Pokračování ze strany 1.) „Byla 
nemocná, měla cukrovku,“ vysvět-
luje Anežka Střechová smířeně.

V domově pro seniory ji každý 
týden po celá léta navštěvuje sy-
novec Bohumil Doležal. „Miloš 
je moc hodný, chodí za mnou ve 
středu a nosí mi noviny – Velko-
meziříčsko,“ říká. Noviny čte sama 
a s lupou, protože špatně vidí. Taky 
sluch už jí tak neslouží, ale jinak 
ji prý celkem nic moc netrápí. 

O jídlo má zájem stále a nejvíce 
si pochutná na čerstvém chlebu. 
„Taky mi tady dávají buchty, ale 
ty tak ráda nemám. Chlebíček je 
chlebíček,“ dodává. Každý pátek 
si také nenechá ujít mši svatou 
v kapli v domově, na kterou se 
nikdy nezapomene svátečně obléci. 
A i když tvrdí, že už tady stejně 
dlouho nebude, říká to vyrovnaně 
a s úsměvem.

Martina Strnadová

Skupina Chinaski vystoupila 
v Jupiter clubu v úterý 22. března. 
Šlo o veřejnou generálku před kon-
certním turné Amarok tour 2011, 
které skupině zvučí velkomeziříčská 
fi rma RentalPro. Předtím muzikanti 
ve velkém sále zkoušeli dva dny 
projekce i světla a samozřejmě zvuk 
a všechno ostatní. Zpěvák a kytarista 
Michal Malátný s kytaristou Fran-
tiškem Táborským, trumpetistou 
Petrem Kunžvartem, saxofonistou 
Štěpánem Škochem, baskytaristou 
Ondřejem Škochem a bubeníkem 
Otakarem Petřinou jr. hráli a zpí-
vali bezmála hodinu a tři čtvrtě, 
a to nejenom nové skladby, ale i 
staré osvědčené hity. Došlo na písně 
Tichej pláč, Láskopad, Bylo nebylo, 
Drobná paralela a mnohé další. 
Koncert pak uzavřeli hitem První 
signální. Skvělou atmosféru kon-
certu ocenil Michal Malátný: „Jsme 
šťastní, že si můžeme zahrát s vámi 
v kulturáku, protože takovouhle 
atmosféru na stadionu nezažijeme.“

Text a foto: Martina Strnadová
Další foto na str. 5.

Chinaski otestovali na Velkomeziříčských svůj nový koncert

Letos bodovaly netradiční sporty – páka a hasiči

(Pokračování ze strany 1.) „Nebudu 
jmenovat, myslím, že všichni víme, 
o který sport jde. A já tedy doufám, 
že se příští rok v anketě objeví,“ 
uvedl místostarosta.

Nejlepším sportovcem nad de-
vatenáct let se stal Tomáš Mička, 
který dosáhl vynikajících úspěchů 
v páce. Na mistrovství republiky 
vybojoval 1. a 3. místo a v extrali-
gové soutěži dvakrát první, jednou 
druhé a jednou třetí místo. Za ním 
se umístil bývalý kapitán, současný 
asistent trenéra, fotbalista Jiří Hort 
a na třetím místě pak handicapova-
ný sportovec Petr Gottlieb, který 
mimo jiné jako člen české reprezen-
tace v curlingu obsadil na turnajích 
v německém Schwenningenu třetí 
pozici.

První místo v kategorii jednotliv-
ců do 19 let si odnesla házenkářka 
Monika Kratochvílová, kterou 
trénují Vincenc Záviška a Jiří Běl-
ka. Je členkou širšího kádru doros-
tenek družstva ČR, ale také nejlepší 
střelkyní celé soutěže první ligy 
mladších dorostenek. Zároveň také 
hostuje v první lize týmu starších 
dorostenek Zory Olomouc. Druhá 
příčka patří volejbalistovi, členu 
reprezentace kadetů ČR Matějovi 

Uchytilovi (trenéři Petr Juda a Petr 
Vašíček) a na třetím stupínku stanul 
fotbalista Eduard Smejkal (trenér 
Libor Smejkal), kapitán staršího 
dorostu, který od šestnácti let na-
stupuje též za týmy A i B.

V družstvech nad devatenáct let 
si nejlépe vedly hasičky z Velkého 
Meziříčí (SDH VM – ženy) pod 
vedením Stanislava Kratochvíla, 
které na MČR vybojovaly první 
místo a zapsaly se do národní knihy 
rekordů. Za nimi se umístili fotba-
listé FC VM A, které v současné 
době trénuje Milan Volf. Ten s tý-
mem obsadil čtvrtou příčku v divizi 
v loňském roce, stejně jako po pod-
zimní části. A třetími oceněnými 
byli házenkáři Sokola VM muži 
A s trenérem Vlastimilem Vaverkou 
a čtvrtou pozicí ve druhé lize.

 Z družstev do 19 let dosáhli 
nejlepších výsledků volejbalisté-
junioři (Spartak VM) s trenéry 
Petrem Judou a Vašíčkem. Získali 
páté místo v extralize juniorů. 
Druhé byly basketbalistky – do-
rostenky (BK VM) pod vedením 
Tomáše Rapušáka. Ty jsou již 
druhým rokem účastnicemi ligy 
staršího dorostu. Bronz patřil za 
první místo v krajském přeboru do-

rostu tříčlenných družstev stolním 
tenistům (ST VM), které trénuje 
Petr Klíma.

Titul nejlepšího trenéra získali 
Petr Juda, hlavní trenér reprezen-
tace ČR kadetů a extraligových 
juniorů ve volejbale, dále Stani-
slav Kratochvíl, trenér družstva 
hasiček, jež získalo první místo 
na MR v klasických disciplínách 
CTIF, a Martin Janíček, trenér 
žactva a dorostu TJ Sokol VM, 
s nímž vybojoval postup do druhé 
ligy dorostu v házené.

Zvláštní ocenění si odnesl Petr 
Ostrý, předseda zdejšího fotbalo-
vého klubu, který aktivně začínal 
s fotbalem v deseti letech ve Spar-
taku Štěpánov. Poté hrál za Montá-
že Praha a v roce 1991 nastoupil za 
B tým ve Velkém Meziříčí. V roce 
2003 převzal po A. Nováčkovi před-
sednictví klubu. Pod jeho vedením 
dosáhl zdejší fotbal mimořádných 
úspěchů v celé svojí 105leté histo-
rii. Z nich lze jmenovat mimo jiné 
postup mužů A do divize, stejně tak 
divizní soutěže hrají žáci i dorost. 
Ostatní týmy působí v krajské 
soutěži. Dalšími oceněnými byli 
Ladislav Veleba, dlouholetý hráč, 
trenér i funkcionář, a téměř deva-
desátiletá Milada Klapalová, oba 
za dlouholetou činnost v oddílu 
házené. „Co bych vzkázala? Aby 
lidé nelenošili a hýbali se,“ řekla vi-
tální sportovkyně Klapalová. Ivan 
Kopečný získal zvláštní cenu za ak-
tivitu v odbíjené, košíkové, tenise, 
lyžování i vodáckém sportu. V roce 
1970 převzal vedení nově vzniklého 
oddílu tenisu TJ Spartak Velké Me-
ziříčí. Má také velký osobní podíl 
na vybudování sportovního areálu 
za Světlou a sjezdovky na Fajtově 
kopci. Hana Vodáková, členka 
a cvičitelka, byla oceněna za práci 
v Sokole. Ta jediná z této kategorie 

se slavnostního vyhlašování osobně 
nezúčastnila. Mezi nejlepší oceněné 
odchovance patří Martin Kryštof, 
který hraje volejbal za SCC Berlín, 
dále Lukáš Horký (házená FC 
Zubří) a Jiří Polanský (FC Vyso-
čina Jihlava).

Mezi nejlepší oceněné odcho-
vance patří Martin Kryštof, libero 
reprezentace ČR, účastník Mistrov-
ství světa v Itálii, 10. místo. Nyní 
hraje volejbal za SCC Berlín. Dále 
Lukáš Horký (házená FC Zubří), 
člen reprezentačního družstva 
juniorů ČR, se kterým se zúčastnil 
ME juniorů 2010 a kvalifikace 
na MS. Posledním z nich je Jiří 
Polanský, odchovanec velkomezi-
říčské kopané. Od mladšího dorostu 
hraje za tým FC Vysočina Jihlava. 
V letošním ročníku nastoupil v lize 
mladšího dorostu.

V závěru večera pak zaznělo přá-
ní pro všechny přítomné sportovce, 
ale i pro ty, kteří zůstali stát před 
slavnostními branami letošního 
oceňování, aby byli zdraví, neo-
pouštěla je pevná vůle, úspěchy, ale 
také radost ze sportovních aktivit.

Nezbytné poděkování pak ještě 
mířilo k těm, kteří se zúčastnili, ale 
pochopitelně i organizátorům an-
kety, kterou zabezpečila sportovní 
komise města, Jupiter club a Ateliér 
Michlíček za finanční podpory 
Města Velké Meziříčí a sponzorství 
fi rem Falco computer a Hotel Jelín-
kova vila, dále Hotelové školy Světlá 
a OA a Ski klubu Velké Meziříčí. 

Po vyhlášení ankety se uskuteč-
nilo setkání sportovců s předsta-
viteli města u slavnostního rautu. 

Sportovci do 12 a 15 let byli oce-
něni bez pořadí. Jejich jména jsou 
zveřejněna v podrobné tabulce na 
straně 5 dnešního vydání našeho 
týdeníku.                     

  Iva Horká

Zatímco ostatní ocenění zářili úsměvy, vítězce kategorie do 19 let Monice 
Kratochvílové se kvůli zranění koulely po tvářích slzy.   Foto: Iva Horká

Zvláštní ocenění za dlouholetý přínos velkomeziříčskému sportu si od-
nesli (zleva) Ladislav Veleba, Milada Klapalová, Ivan Kopečný a Petr 
Ostrý.                                                                               Foto: Iva Horká

Oslavenkyni přišel popřát i děkan P. Lukasz Szendzielorz. 
Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská 
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

O střídání časů
Napadlo vás někdy, kdy je hostina hostinou? Když je na stole dobré jídlo 

a pití, máme čas, klid a vůli ke vzájemnému porozumění… To všechno 
má jistě svou roli, ale hostinu hostinou dělá snad nejvíce to, že je jen 
jednou za čas. Když si to můžeme dovolit a dopřáváme si hostinu denně, 
už to není slavnostní hodování, ale jen každodenní nezdravé přejídání. 
Stejné je to se zábavou. Zábava občas nás může dobře pobavit, zábava 
denně nás může ubavit k smrti, až ke smrtelné nudě, jak před tím varují 
ve svých knihách někteří současní myslitelé.

Naši dávní i nedávní předkové tohle věděli. K rytmu jejich roku patřily 
hody (dokonce Boží hody – vánoční, velikonoční, svatodušní). Dále také 
radost, zábava, veselí…, ale mezi tím byly samozřejmě i časy, kdy se do-
kázali uskrovnit, zastavit a zamyslet. Tak po masopustu – období, kdy se 
člověk může, dokonce má veselit, „pořádně se vyřádit“ – následoval půst. 
Ten byl – a i pro nás dnes může být – právě časem zastavení, uklidnění 
a zamýšlení nad těmi nejpodstatnějšími věcmi. Po půstu pak následuje 
opět čas pro slavení. Vždyť na jeho závěru přicházejí největší křesťanské 
svátky, Velikonoce, a s nimi oslava vzkříšení, toho velkého a tajemného 
vítězství života nad smrtí.

Toto střídání různých časů je pro člověka dobré a potřebné. Moudří lidé 
to nejen ví, ale také dovedou různé časy odlišně prožívat a naplnit.   -PJ-

Plán bohoslužeb od 30. 3. do 3. 4. 2011
Středa 30. 3.
 7.00 mše sv. za Aloise Augustu, rodiče, přízeň
 a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Lavičky o. M. P.
19.00 Oslavice o. L. Sz.
Čtvrtek 31. 3. – den modliteb za duchovní povolání
 7.00 mše sv. za rodiče Malcovy a syna
 a za duše v očistci o. M. P.
17.30 pobožnost za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 1. 4. – 1. pátek v měsíci
 8.00 mše sv. za Josefa Necida, dvoje rodiče a prarodiče 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 živou a zemřelou rodinu Stupkovu o. L. Sz.
Sobota 2. 4.
 7.00 mše sv. za Stanislava Koudelku, jeho rodiče,
 rodiče Kadlecovy a bratry o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Františka Šoukala o. M. P.
8.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 3. 4. – 4. neděle postní
 7.30 mše sv. za Bohuslava Kališe, rodiče Kališovy
 a Malcovy o. L. Sz.
 9.00 mše sv. za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu,
 za rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi – za děti,
 které přijímají svátost křtu o. L. Sz.
17.00 křížová cesta
18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Michalovu,
 Střechovu, Ambrožovu a za Boží ochranu o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu a v sobotu bude příprava na 1. svaté příjímání na faře. Ve 

středu v 18 hodin bude náboženství pro 
mládež.Ve čtvrtek večer se budeme modlit 
za nová kněžská povolání, v 17.30 hodin 
bude pobožnost na přímluvu Madony Vel-
komeziříčské – matky a královny všech 
kněží a potom mše sv. s eucharistickou 
adorací. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude 
teologická hodina. V pátek od 8.30 hodin 
do sobotního rána bude adorace nejsvě-
tější svátosti. Od 14 do 15.30 hodin bude 
příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
V sobotu v 18.30 hodin bude příprava na 
křest a v 19.30 hodin bude 1. příprava na 
manželství.
V sobotu bude v Netíně v 16 hodin pout‘ 
první soboty (ve 12.30 hodin jdou pěší, 

v 15 hodin odjíždí autobus z VM, ve 14.40 hodin z Borů). V sobotu 
bude od 8 hodin setkání ministrantů. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 1. 4.
17.30 Dolní Bory – adorace nejsvětější svátosti.
18.00 mše sv. za rodiče Ambrožovy, rodiče Novotných, 
 celou živou a zemřelou přízeň a za Stanislava Jašu o. M. P.
Neděle 3. 4. – 4. neděle postní
 9.45 Horní Bory mše sv. za Adolfa Poula,
 rodiče a sourozence o. M. P.

-P.LSz-

Zájem o odběry pupečníkové krve 
v porodnicích na Vysočině rychle roste
Před třemi měsíci zahájily některé porodnice v kraji Vysočina odběry 

pupečníkové krve pro potřebu vlastního dítěte. Od té doby proběhlo již 
21 odběrů této vzácné tekutiny a řada nastávajících maminek se k nim 
průběžně registruje.

„V současnosti máme v porodnicích na Vysočině registrováno několik 
desítek maminek a hlásí se stále další. Snažili jsme se nabídnout takovou 
cenu, aby uložení pupečníkové krve bylo dostupné prakticky pro každé-
ho,“ uvádí PharmDr. Lucie Hlávková, ředitelka společnosti Cord Blood 
Center, která ji poskytuje. „momentálně odběry probíhají v Jihlavě, 
Třebíči a Pelhřimově.“

Smlouvu a povolení k odběrům pupečníkové krve má také porodnice 
v Havlíčkově Brodě, tam však i přes velký zájem maminek odběry dosud 
neprobíhají. „Do našeho callcentra často volají budoucí maminky a chtějí 
znát důvody, proč si nemohou nechat odběr pupečníkové krve provést 
i v havlíčkobrodské porodnici. Vysvětlujeme jim, že problém není na 
naší straně a nezbývá nám, než je odkazovat na zástupce nemocnice,“ 
objasňuje situaci Hlávková.

Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se využívají 
k léčbě závažných onemocnění obdobně jako kostní dřeň. Porodnice za-
hájily odběry pupečníkové krve poté, co splnily velmi přísná legislativní 
kritéria a jako jedny z prvních získaly prostřednictvím tkáňového zařízení 
společnosti Cord Blood Center náročné povolení činnosti od Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv.

„Odběr pupečníkové krve nám dala babička jako dárek pro miminko, 
takže je to pro nás jasná volba. Na internetu jsem četla, že je to taková 
biologická pojistka pro všechny případy, takže jsem ráda, že budeme mít 
pupečníkovou krev uloženou,“ uvádí Hana Dvořáková, jedna z registro-
vaných maminek k odběru pupečníkové krve.                                 -pd-

Zdroj: PharmDr. Lucie Hlávková, www.cordbloodcenter.cz

Raději bych byl č lověkem 
v podkroví se spoustou knih, 
než králem, kterému se nechce 
číst, napsal spisovatel Paul McAu-
ley. Jsem ráda, že naši čtenáři se 
nerekrutují z řad králů s modrou 
krví a nechutí číst. Pro všechny 
četbychtivé přicházím s nabídkou 
nových knih. Zároveň chci ale také 
upozornit, že si v březnu můžete 
u nás v knihovně pořídit na burze 
i nějaké to čtivo pro svoji knihovnu, 
a to za pouhou korunu kus! Takže 
neváhejte a přijďte se podívat, zda 
neprodáváme něco, co by se vám 
zalíbilo natolik, že si to slavnostně 
za tenhle pakatel odnesete domů!

Vraťme se ale k novým titulům. 
Vybrala jsem to, co oslovilo mne 
osobně, i to, co oslovilo tolik lidí, 
že knihu vybrali do nominací na 
Magnesii literu. Jako každoročně, 
i letos se pořádá vyhlašování kniž-
ních cen Magnesie litery s anketou 
o nejlepší českou knihu roku. Ceny 
budou uděleny např. za prózu, 
poezii, dětskou knihu, ale i nakla-
datelský čin nebo za publicistiku. 
I vy můžete hlasovat, máme pro 
vás v knihovně nachystány anketní 
lístky, které pak za vás odešleme 
i webovou adresu, kdybyste dávali 
přednost hlasování po internetu. 
A teď už k tomu, o čem je tento 
článek, k jednotlivým titulům:

Jednou z knih navržených na 
Magnesii je autobiografi cky laděná 
próza Hany Andronikové Nebe 
nemá dno. Autorka debutovala 
románem Zvuk slunečních hodin, 
za nějž získala Literární cenu 
Knižního klubu a následně první 
ocenění Magnesia Litera – román 
byl rovněž přeložen do několika 
jazyků. Po povídkovém souboru 
Srdce na udici se na několik let 
autorsky odmlčela. Na literární 
scénu se vrací opět románem, který 
se však radikálně liší od předchozí 
tvorby. Jde o intimní, autobiogra-
fi ckou zpověď, v níž se hrdinka vy-
rovnává se dvěma zásadními zlomy 
v životě: se smrtí otce a s vlastní 
smrtelnou chorobou. Próza se ode-
hrává na třech místech zeměkoule 
– v jihoamerickém pralese, v USA 
a v Čechách. Andronikova nesenti-
mentálním, autentickým způsobem 
reflektuje ztrátu jako nezbytnou 
součást života a sama se vyrovnává 
s možností vlastního konce tím, že 
jej bez výhrad přijímá.

Cestovatel, dokumentarista a pe-
dagog Martin Ryšavý pronikl do 
širšího literárního povědomí svým 
rozsáhlým textem Cesty na Sibiř 
(i on je za toto dílo držitelem ceny 
Magnesia litera 2009 v kategorii 
próza). Svým dalším románem – 
Vrač – na úspěšné dílo v mnoha 
směrech navazuje. Stejně jako v pří-
padě sibiřské ságy je i zde Ryšavého 
východisko dvojí. Na jednu stranu 
v sobě autor nezapře precizního 
dokumentaristu důkladně znalého 
reálií zobrazované země (v tomto 
případě opět Ruska), které dokáže 
podat ve velmi koncentrované po-
době. Faktografi cké znalosti a pře-
hled o bývalé velmoci totiž v žád-
ném případě nezastiňují suveréně 
vyprávěný fi kční svět. A opačně: 
bohatě fabulovaný příběh se vine 
skutečně existujícím světem, který 
plasticky oživuje. Tak jej umožňuje 
poznat, a pokud to jde, i pochopit 
v nových souvislostech.

Martin Ryšavý nabízí obraz Rus-
ka takového, jaké je, a do jisté míry 
snad i takového, jaké si myslíme, 
že je. Tak tomu asi musí být vždy 
při pohledu na zemi, v níž režisér 
a metař stejně jako lhář a lékař 
(možné významy slova vrač) jedno 
jsou…

Zůstaneme u české literatury, 
třebaže kniha, kterou vám nabídnu, 
nominována na tuto cenu není. Si-
mona Monyová má ovšem našláp-

nuto na Knihu roku, toto ocenění 
totiž určujete vy, čtenáři. A Simona 
Monyová, spisovatelka z Brna, je 
dlouhodobě velmi oblíbená. Její 
knihy na regále nenajdete, jsou po-
řád v oběhu. Novinka brněnského 
nakladatelství Belami se jmenuje 
Citová divočina. Příběh čtyř ka-
marádek, které na cestě za štěstím 
nakonec najdou samy sebe. Příběh 
čtyř žen, které až ve středním věku 
pochopí, že tím, jak se vidíme my 
samy, vytváříme předlohu pro to, 
kým se skutečně můžeme stát. 
Jak píše autorka: Ženy by pro to, 
aby byly šťastné, udělaly cokoliv. 
Chodily po rukou, nechaly si při-
fukovat prsa kompresorem, živily 
se čtyřlístky… ženy by pro štěstí 
udělaly cokoliv, vyjma jediného: 
být samy sebou. Divíte se, milé 
čtenářky, že je Monyová pokaždé 
hitem? Já ne…

Poslední dva příběhy jsou od 
autorů zahraničních. První z nich 
napsali Mark Logue a Peter Con-
radi a jmenuje se Králova řeč. 
Je-li vám to povědomé, nedivte se. 
Stejnojmenný film právě vyhrál 
letošního Oscara. První autor je 
dokonce vnukem druhé hlavní 
postavy př íběhu, ten druhý je 
spisovatel a novinář. Australan 
a Angličan. Jejich životopisná kni-
ha vychází z deníku australského 
logopeda Lionela Logueho, který 
navázal při své práci přátelský 
vztah s králem Jiřím IV. Přináší fas-
cinující pohled do zákulisí ostrovní 
monarchie v době, kdy britská říše 
procházela největší krizí. Nesmělý 
Albert, vévoda z Yorku, mladší 
syn britské panovnické rodiny, 
je znám svým koktáním, které 
velmi poznamenává jeho veřejné 
projevy. Australskému terapeutovi 
se netradičními metodami nejenže 
podaří prince připravit na význam-
ný projev v Canbeře v roce 1927, ale 
především ho díky další spolupráci 
připraví na neočekávaný nástup na 
trůn v roce 1937 i na následné zvlá-
dání mimořádně náročných situací. 
Vnuk terapeuta vycházel především 
z rozsáhlé korespondence svého 
dědečka s králem Jiřím, z doma 
uchovávaných památek a relikvií. 
Peter Conradi se zase specializuje 
na životopisné knihy. Výsledkem 
je skvělá kniha a neméně skvělý 
fi lm.

Poslední kniha je zcela jiná. 
Nemá nic společného s dějinami, 
se skutečností, je to fi kce. Mrazivá, 
nutno dodat. Přechod texaského 
profesora angličtiny a spisovatele 
Justina Cronina. Rozsáhlý, na-
pínavý postkatastrofický příběh 
z nedaleké budoucnosti dosahuje 
úrovně Kingova Svědectví či Cesty 
Cormacka McCarthyho. Výpravný 
román na pomezí thrilleru a sci-fi  
mně osobně připomínal skvělý 
román Roberta Merleho Malevil 
nebo neméně skvělý Den trifidů 
Johna Wyndhama. Na zeměkouli 
se rozšířil nebezpečný virus, tajně 
vyprodukovaný americkou vládou, 
který mění lidi v nemilosrdné, vraž-
dící upíry. Zbytky lidstva bojují 
o záchranu, přežije i šestiletá Amy, 
která má v sobě skryté schopnosti, 
jak této apokalypse zabránit. Zbyt-
ky lidí ve skupinách čekají na izo-
lovaných místech a snaží se nějak 
přežít. V jedné takové Kolonii žijí 
potomci zachráněných dětí v tzv. 
Domácnosti. Mají velitele, dělníky, 
hlídače… Léta plynou a záchrana 
nepřichází. Vše se změní zjevením 
osamělé dívky, tzv. Chodce… Práva 
na knihu byla prodána do dvaceti 
zemí, fi lmová práva zakoupil Fox 
2000, režie se patrně ujme Ridley 
Scott. Autor chystá dvě pokračo-
vání.

A to je pro dnešek vše. Krásné 
dny s knihou vám přeje

Jarka Šumpelová, MěK VM

Vyberte si svého autora
Pravidelně nepravidelná nabídka knih 

v Městské knihovně Velké Meziříčí

S odcházející zimou se každoroč-
ně setkávají ve Střední škole tech-
nické Žďár nad Sázavou žáci střed-
ních škol a středních odborných 
učilišť, aby si změřili své znalosti 
a dovednosti ve strojním obrábění 
i programování obráběcích stojů 
CNC, letos při 10. ročníku soutěže 
zručnosti Řemeslo Vysočiny 2011.

Díky SŠT Žďár nad Sázavou, 
která je strůjcem a tradičním orga-
nizátorem této dvoudenní soutěže, 
se na prestižním klání mladých 
obráběčů ve dnech 7. a 8. března 
2011 sešlo celkem 57 účastníků z 11 
českých a 2 slovenských středních 
škol např. Železárny Podbrezová, 
Tlmače, Svitavy, Nové Město nad 
Metují, Pelhřimov, Třebíč, Chru-
dim, Moravské Budějovice, Jihlava, 
Hradec Králové, Jihlava, Žďár nad 
Sázavou a Velká Bíteš.

Střední odbornou školu Jana 
Tiraye Velká Bíteš reprezentovali 
soustružníci: Petr Dočkal a Vít 
Bureš, frézaři Jan Šustr a Patrik 
Vařílek, všichni žáci 3. ročníku 
oboru vzdělání obráběč kovů, dále 
Dušan Němec a Lukáš Lunda, 
žáci 2. ročníku studijního oboru 
mechanik seřizovač. Žáci soutěžili 
nejen jako jednotlivci, ale i jako 
dvoučlenná družstva dle oborů.

Co bylo úkolem soutěžících?
V praktické části obráběčů kovů 

bylo vysoustružení či vyfrézování 
obrobku s přesnými mírami v da-
ných tolerancích a ve vymezeném 
čase. V teoretické části pak zpra-
cování písemného testu. Mechanici 
museli zpracovat obráběcí program 
dle zadané výkresové dokumentace 
s praktickým provedením.

Řemeslo Vysočiny 2011

Jak jsme se umístili?
Ze 21 soustružníků obsadil Petr 

Dočkal 1. místo, Vít Bureš 2. místo 
a v soutěži družstev Petr Dočkal 
a Vít Bureš 1. místo.

Ze 13 frézařů obsadil Jan Šustr 
2. místo, Patrik Vařílek 6. místo, 
a v soutěži družstev Jan Šustr a Pa-
trik Vařílek 2. místo.

Absolutním vítězem celé soutě-
že se stal Petr Dočkal, který bude 
naši školu i region Vysočina repre-
zentovat na celostátní soutěži České 
ručičky, která se v letošním školním 
roce koná v Chomutově.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen proběhlo na žďárské 
radnici za účasti vedení střední 
školy technické Žďár, Žďasu a zá-
stupců soutěžících škol.
Ředitelka SOŠ Jana Tiraye ing. 

Marie Šabacká ocenila skvělý 
úspěch našich soutěžících, kteří 
praktické zkušenosti a dovednosti 
získali na Středisku praktického 
vyučování PBS Velká Bíteš pod 
vedením ředitele Bc. Aleše Janíč-
ka a učitelů odborného výcviku 
Vladimíra Marka a Jozefa Jacka. 
Teoretické znalosti získali pod ve-
dením učitele odborných předmětů 
ing. Jaroslava Coufala.

Žákům se dostalo poděkování 
a ocenění též od generálního ředite-
le PBS, a.s., ing. Milana Macholána. 
Velké poděkování náleží i pořada-
telům perfektně zajištěné soutěže: 
řediteli SŠT Žďár nad Sázavou 
ing. Josefu Crhovi a jeho kolegům 
za náročnou a zodpovědnou práci 
při výchově budoucích „mistrů 
svého řemesla“.

Ing. Jaroslav Coufal

Českobratrská 
církev evangelická

30. 3.: 18 hodin – biblická hodina 
(Tasov)
3. 4.: 9 hodin – bohoslužby, 14 hod 
– biblická hodina (Jabloňov)
5. 4.: 18 hodin – biblická hodina 
(Hrbov)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz 

-PJ-

Zleva: Petr Dočkal, Vít Bureš, Jan Šustr, Patrik Vařílek 
Foto: Milan Zábranský
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SPORTOVCI MĚSTA OKÉNKO RADNICE II.
 566 781 111

Ve čtvrtek 14. 4. se uskuteční v moštárně na Fajtově kopci výroční 
členská schůze naší organizace. Zahájena bude v 18 hodin. Vaše účast 
bude velmi vítaná, taktéž i vaše připomínky a náměty k činnosti v dalším 
období. Zároveň vám oznamujeme, že pojedeme jako každý rok na Flóru 
Olomouc. Zájezd se uskuteční v sobotu dne 30. 4., odjezd od Domusu 
v 7 hodin. S přihláškami se obracejte na paní Švejdovou, osobně v pátek, 
v sobotu a v neděli v ulici Radnické 13, mimo tyto dny ji kontaktujte na tel.: 
775 647 604. Termín přihlášek do 20. 4. Bude vypraven jeden autobus.

Z. Nedopil

Zprávy z jednání Rady města ze dne 23. 3. 2011
(Pokračování ze strany 2.)

● rozpočtové opatření: Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace 
a dary Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 fi nanční dar pro Veroniku 
Čamkovou Účel: za vynikající sportovní výsledky v lyžování – 
trojnásobná mistryně ČR na Mistrovství ČR v alpských disciplínách 
v žákovských kategoriích

● rozpočtové opatření: Zdroj: 4,6 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace 
a dary Rozdělení: 4,6 tis. Kč – § 6171 vydražení obrazu na 11. 
Charitativním plese Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež Dětské středisko Březejc dne 11. 3. 2011

● účetní závěrky příspěvkových organizací města k 31. 12. 2010
● rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových 

organizací města za rok 2010 a vyhodnocení dodržení platové 
regulace v roce 2010 s tím, že stanovený objem prostředků na 
platy v absolutní výši pro rok 2010 nebyl žádnou příspěvkovou 
organizací překročen

● předložený materiál „Závěry z provedené inventarizace za rok 
2010“ v plném znění vč. přílohy „Sumář vyřazovaného majetku po 
inventarizaci k 31. 12. 2010“

● odpisový plán dlouhodobého majetku pro r. 2011-2014 pro Základní 
školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 podle přiloženého návrhu

● Pravidla o přidělování bytů v majetku města Velké Meziříčí do 
nájmu občanů s účinností od 20. 4. 2011

● vyhlášení grantového systému města v těchto oblastech: Projekty 
podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, pre-
vence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Den 
bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního 
stylu, projekty pro cílovou skupinu dospělých (cyklus přednášek,...). 
Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty za-
měřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora 
rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti. Rozvoj 
pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit dětí 
a mládeže do 18 let (celoměstské sportovní soutěže, dětské tábory,...). 
Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty 
napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociál-
ních skupin (formou informačních výstav, výtvarných či literárních 
soutěží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí apod. 
– vazba na projekt Komunitní plánování sociálních služeb). Soci-
ální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní 
prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální 
nouze občanů města Velké Meziříčí.

● Rada města stanoví tyto podmínky k vyhlášení grantového systému 
města:
– maximální příspěvek na projekt je 5 000 Kč
– požadovaná spoluúčast min. 40 %
– o přidělení fi nančního prostředku bude rozhodovat Rada 

města
– v rámci tohoto kola, může organizace podat jeden projekt

3. Rada města vzala na vědomí:
● zprávu o situaci v tělocvičně Charita na ulici Poštovní
● zprávu o výsledcích zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 

2011/2012
● Pracovní řád Městského úřadu Velké Meziříčí
● Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí
● petici občanů za vybudování krytého bazénu a předkládá ji k pro-

jednání zastupitelstvu města s návrhem na usnesení
4. Rada města nesouhlasila:

● s výstavbou oddělení mateřské školy v objektu Základní školy 
Oslavická v roce 2011

● s přidělením dotace na provoz občanského sdružení pro Hospicové 
hnutí Vysočina Nové Město na Moravě.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Ceny předávali (zleva) Josef Komínek, Radovan Necid a Stanislav Tvarůžek. Vpravo moderátor 
večera Milan Dufek.                                                                                                             Foto: Iva Horká

Štěpán Škoch hraje v Chinaski na tenor saxofon. Foto: Martina Strnadová Frontman kapely Chinaski Michal Malátný.    Foto: Martina Strnadová

Mladým patří budoucnost zdejšího sportu. Na snímku starší žákyně – házenkářky, které získaly ocenění v kate-
gorii družstev do 15 let.                                                                                                                     Foto: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1 a 3.)
Výsledky ankety Nejlepší sporto-
vec Velkého Meziříčí za rok 2010

Jednotlivci nad 19 let
1. Mička Tomáš (páka)
2. Hort Jiří (fotbal, trenér Volf 

Milan)
3. Gottlieb Petr (Handicap sport, 

trenérka Urbanová Kateřina)
Jednotlivci do 19 let

1. Kratochvílová Monika (házená, 
trenér Záviška Vincenc, Bělka 
Jiří)

2. Uchytil Matěj (volejbal, trenér 
Juda Petr, Vašíček Petr)

3. Smejkal Eduard (fotbal, trenér 
Smejkal Libor)

Jednotlivci do 15 let bez pořadí
Chytka Petr (střelecký sport, trenér 
Chylík Stanislav)
Čamková Veronika (lyžování, tre-
nér Čamek Vratislav)
Havlíček Jakub (atletika, trenérka 
Villertová Zuzana)
Lainka Petr (hokej, trenér Dostál 
Ivo)
Rapušáková Jasna (basketbal, tre-
nér Rapušák Tomáš)
Ráček Hynek (fotbal, Deket Libor)
Závišková Iva (házená, Záviška 
Vincenc)
Jednotlivci do 12 let bez pořadí

Blaha Tomáš, (házená, trenér Janí-
ček Martin)
Čermáková Karolína (basketbal, 
trenér Hugo Kamil a Fila Petr ml.)
Malata Mirek (fotbal, trenér Veselý 
Zdeněk)
Sláma Rostislav (střelecký sport, 
trenér Chylík Stanislav)
Stupka Patrik (motokros, trenér 
Stupka Petr)
Švejda Petr (hokej, trenér Nekvasil 
Karel)
Točík Oskar (lyžování, trenér Točík 
Miroslav)
Uchytilová Agáta (atletika, kolektiv 
trenérů)

Družstva nad 19 let
1. SDH VM – ženy (hasičský sport, 

trenér Kratochvíl Stanislav)
2. FC VM – muži A (fotbal, trenér 

Volf Milan)
3. Sokol VM – muži A (házená, 

trenér Vaverka Vlastimil)
Družstva do 19 let

1. Spartak VM – junioři (volejbal, 
trenéři Juda Petr, Vašíček Petr)

2. BK VM – dorostenky (basket-
bal, trenér Rapušák Tomáš)

3. ST VM – dorostenci (stolní tenis, 
trenér Klíma Petr)

Družstva do 15 let bez pořadí

Sokol VM – starší žákyně (házená, 
trenéři Záviška Vincenc, Pártlová 
Edita)
FC VM – starší žáci (fotbal, trenér 
Deket Libor)
Spartak VM – starší žáci (volejbal, 
trenér Vašíček Petr, Zmrhal Zdeněk)

Družstva 
do 12 let 

bez pořadí
F C  V M  – 
s t a r š í  p ř í -
pravka roč. 
2000 (fotbal, 
trenéři Koří-
nek Jaroslav, 
Pártl Pavel)
Sokol VM – 
mladší žáci 
(házená, tre-
nér Janíček 
Martin)
SDH Lhotky 
SPORT – ml. 
žáci (hasič-
sk ý spor t , 
t renér Ka-
man Jiří)

Nejlepší 
trenér bez 

pořadí
Janíček Mar-
tin (házená)

Juda Petr (volejbal)
Kratochvíl Stanislav (hasičský 
sport)

Zvláštní ocenění
Klapalová Milada (házená)
Vodáková Hana (Sokol)
Ostrý Petr (fotbal, prezident fotba-
lového klubu)
Veleba Ladislav (házená)

Kopečný Ivan (odbíjená, košíková, 
tenis, lyžování i vodácký sport)

Odchovanci bez pořadí
Horký Lukáš (házená – FC Zubří)
Kryštof Martin (volejbal SCC 
Berlín)
Polanský Jiří (FC Vysočina Jih-
lava)

-zv-

Informace ze skautské klubovny
V roce 2011 se vám hlásíme poprvé. Rádi bychom vás informovali 

o našich aktivitách a nejdůležitějších událostech, které se v našich skaut-
ských oddílech udály.

Od roku 1998 do ledna 2011 jsme měli možnost obývat prostor v bývalé 
kotelně ve sklepení mateřské školy na ulici Sokolovská. Mnozí z nás udělali 
v této klubovně své první skautské krůčky. Z důvodů reorganizace školky 
jsme se však museli vystěhovat. Dlouho jsme nevěděli, kam půjdeme, ale 
pak nás nenechal na holičkách místní farní úřad. Na začátku ledna proběhlo 
stěhování do bývalého bytu pro kaplana. Prostor je to sice nevelký, ale 
útulný. Moc děkujeme za naši novou klubovnu Na Kaplance!

První sobotu v únoru jsme strávili odpoledne v místní tělocvičně. Zde 
jsme se ve složení světlušek, vlčat, skautů, skautek, roverů a rangers 
příjemně zapotili. Od rozcvičky, přes vybíjenou, basketbal, fl orbal jsme 
absolvovali i opičí dráhu, kterou si pro nás připravili roveři.

Dne 12. 2. 2011 jsme za krásného počasí vydali na výpravu za poznáním 
Velkého Meziříčí. Během procházky po našem městě si účastníci zapiso-
vali indicie, z nichž následně poskládali šifru. Výprava byla zakončena 
luštěním šifry a hledáním pokladu.

Na konci března nás čeká „Jarní vejšlap“, následovat bude dubnová noč-
ní výprava, Memoriál prof. Bedřicha Krejčího a okresní kolo Svojsíkova 
závodu. Pro více informací sledujte náš web www.vm.abahoa.cz. A třeba 
někdy někde, naviděnou!    1. a 12. oddíl skautů a skautek Velké Meziříčí



Pronájem
■ Pronajmu zahradu ve VM za 
údržbu. Tel.: 737 737 959.
■ Pronajmu byt 3+1, VM, Čecho-
va. Kompletně zařízen, dlouhodo-
bě, do budoucna možný prodej, 
6.000 Kč + inkaso. Volat večer na 
tel.: 608 314 300.
■ Pronajmu nový byt 2+kk, 
70 m2, ve Velkém Meziříčí, vybave-
ná kuchyně. Tel.: 737 914 885.
■ Hledám pronájem garson-
ky nebo 1+1 ve VM s možností 
trvalého pobytu. Spěchá. Tel.: 
604 509 359.
■ Pronajmu dlouhodobě RD 
s garáží v klidné části VM. V blíz-
kosti školka, sportovní areál. Tel.: 
605 186 457.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
ručova, nejlépe dlouhodobě, nájem 
4.000 Kč + inkaso. Nejlépe po 
17. hodině na tel.: 732 249 861.
Různé
■ Hledám instruktory alpi-
ningu a bosu. Více info na tel.: 
603 316 301.
■ Hledám brigádu po 14. hodině. 
Muž 33 let. Tel.: 776 736 890.
■ Doučování ČJ. Hledám někoho 
na doučování ČJ žáka 7. třídy. Tel. 
739 832 337, nebo 739 414 680 po 
16. hodině.
■ Hledám spolubydlící do bytu 
3+1. Neprůchozí pokoje. Velké 
Meziříčí. Tel.: 604 305 220.
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 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
■  Seno za odvoz. VM. Tel.: 
566 522 407, 736 244 544.
Seznámení
■ Žena – 172 cm, 70 let, hledá hod-
ného a příjemného muže ve věku 
40–50 let pro vzájemně strávený 
život ve dvou. Najdeme se? Tel.: 
722 611 194.
■ Rozvedená 38letá středoškolač-
ka se dvěma skoro dospělými dětmi 
hledá přítele sportovnějšího typu do 
45 let. Tel.: 731 175 715.
■ Hledám ženu k občasným schůz-
kám. Zdraví, diskrétnost zaručena. 
38letý muž. Tel.: 604 413 706.

Kombinovaný sportovní ko-
čárek s přehazovací rukojetí, 
vložnou taškou, pláštěnkou 
a taškou na rukojeť. Značka 
Dorjan Cross Country. Skoro 
nepoužívaný. Po jednom dítěti. 
Je krásný, jako nový. Nutno 
vidět. Cena 3.900 Kč. Tel.: 
608 073 352.

■ Škoda Favorit 135 GLX, 40 kW, 
r. v. 1993, najeto 100.000 km, modrá 
metal., druhý majitel, autorádio 
Sencor, centrální zamykání, děle-
ná zadní sedadla, tažné zařízení, 
2× nové zimní pneu. Možnost 
i náhradních dílů (prodám pouze 
v celku). Cena 3.500 Kč. Tel.: 
776 798 182.
■ Sadbové brambory Collete, Ma-
rabel, Belana. Konzumní brambory 
Marabel, Belana a pšenici ozimou. 
Tel.: 608 881 205.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volej-
te nejlépe po 17. hodině na tel.: 
566 544 576, 607 299 168.
■ Moto Pionýr dvousedadlový, 
pojízdný, bez SPZ – levně a náhrad-
ní motor. Tel.: 732 266 944.
■ Křidlice francouzská dvou-
falcová 14", 350 ks – 5 Kč/ks. Tel.: 
603 514 416.
Koupím
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress, levně. Tel.: 736 747 746.
■  H o b l o v k u  s  p r o t a h e m , 
spodní frézu a dlabačku. Tel.: 
733 502 674.
■ Starší funkční kotel na etážové 
topení. Spěchá. Tel.: 566 521 336.
Nemovitosti
■ Prodám rodinný dům se za-
hradou ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
775 997 269.
■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí 
dům na ul. Novosady, halu a po-
zemky v průmysl. zóně; statek 
v Kozlově; dům v Jabloňově. Reali-
ty Vysočina. Tel.: 777 636 157.
■ Prodám byt 3+1, orientovaný 
na jižní stranu, po rekonstrukci, 
částečně vybavený, výtah, plynové 
topení, zateplený, nová okna, ihned 
k nastěhování. Tel.: 734 543 930.
■ Prodám DB 1+1 na ul. Jihlavská 
ve Velké Bíteši. Tel.: 732 237 588.
■ Prodám byt 3+1 ve Velkém 
Mez iř íč í .  R K nevolat!  Tel .: 
725 695 624.

■ Prodám garáž na ulici Druž-
stevní ve VM. El. 220 V. Cena 
dohodou. Tel.: 737 884 643.

■ Prodám byt 2+kk v OV v no-
vostavbě na Hliništích. Včetně 
kuchyňské linky a vestavěných 
skříní. Tel.: 777 824 822.
■ Koupím pozemek 6.000 m2 
a více. Okolí Velkého Meziříčí. Tel.: 
737 288 627.
■ Prodám cihlový byt 3+1 v prv-
ním patře 85 m2, s garáží, v klidné 
lokalitě Vel. Meziříčí. Nová koupel-
na a kuch. linka, balkon, prostorný 
sklep, hezký výhled na město. RK 
nevolat! Tel.: 608 123 959.

■ Prodám pozemek na vý-
stavbu RD v obci Oslavice, vý-
měra 1000–1500 m2 – možno 
rozdělit na dvě parcely. Kopa-
ná studna, sítě u pozemku. RK 
nevolat! Tel.: 774 919 844.

■ 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.

Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete raději informace z po-
čítače než papírové noviny? 
Týdeník v pdf zasíláme na 
e-mailové adresy, jeho cena je 
6 Kč. Více na tel.: 566 782 009, 
739 100 979, www.velkomezi-
ricsko.cz

Číslo 13 30. března 2011 strana 6

Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
Prodám
■ Výměník na krb, kotel či kam-
na, průměr 180, výkon 7–8 kW. Tel.: 
776 611 016, e-mail.: kamnapari-
zek@seznam.cz.
■ Šicí stroj Minerva ve skříňce se 
světlem. Dále prodám pračku Mini 
Romo. Tel.: 732 790 634.
■ Berana – Suflok – 3.000 Kč, 
železo T 3 cm – 38 m – 1.000 Kč. 
Řemenici na plochý řemen – cirku-
lárku – 450 Kč, patkový motor 14 
koní – 9.000 Kč, motor Svět 4 koně 
– 5.000 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ Kuchyň rohovou, (1,75×1,90 m) 
+ spotřebiče (myčka, sporák…). 
Cena dohodou. Volejte po 18. ho-
dině na tel.: 776 345 347.
■ Myčku Bosch, 12 sad nádobí, 
cena dohodou. Tel.: 776 345 347.

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.

Pronajmu nově vybudovaný prostor na 
podnikání v centru Měřína. Cca 120 m2. 
Soc. zařízení (sprcha, WC, výlevka). Mož-
nost dodatečných úprav. Centrální vytápě-
ní s možností měření. Tel.: 604 244 218.

prodej 2. 4. od 13 hodin. 
A. Novotný, Hrbov 42,

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

nejen zahradní nábytek
Začíná sezona zahradního nábytku

Od 28. 3. 2011 prodloužená provozní doba
v podnikové prodejně

pracovní dny 7–17
soboty 8–12

Přijďte si vybrat, čeká vás více jak 300 m2 kryté prodejní 
plochy s nejširší nabídkou v regionu.

Nepřehlédněte:
1. a 2. dubna sleva 10 % na všechny nákupy.

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí–západ)

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414, www.ingeld.cz

Nabízím k pronájmu
nebytové prostory 

v centru Vel. Meziříčí.
Přízemí 60 m2 (vhodné např. 
jako dílna, sklad, prodejna). 
1. patro 130 m2 (např. prodejna, 
reklamní, prodejní, výstavní 
akce, služby, kanceláře). Ná-
kladní výtah. 2. patro 220 m2 
(školicí, kancelářské prostory, 
služby). Dostatečná mani-
pulační a parkovací plocha.

Tel.: 608 123 959.

Nabízíme k pronájmu
kvalitní, dobře situované 
prostory pro prodejnu nebo 

kanceláře
v obchodní pasáži

Náměstí 12,
vlastní sociální zařízení.

Info na tel.: 775 680 638.

Elektromontážní fi rma Karel Průša ELEKTRO,
Modřínová č. 357, 674 01 Třebíč, 

poptává
elektromontážní práce,

montáže hromosvodního zařízení
včetně revize, revize elektrického zařízení, pracovních strojů 

a el. spotřebičů.
Tel. 568 822 966, 603 547 783, 603 996 577

– přírodní a umělý kámen,
Karlov (před Truck centrem Dvořák), Velké Meziříčí,
tel.: 777 674 883
oznamuje zahájení provozu od 1. 4. 2011
otevírací doba po–pá 8–16 hodin
Přijďte si vybrat ze široké nabídky kamenných obkladů, 
dlažeb, soklových obkladů, dekoračních kamenů, 
ozdobných štěrků, bazénových lemů, kuchyňských 
desek, parapetů, schodišťových prvků, pomníků…
Těšíme se na vaši návštěvu.

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

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

Prodej ovocných stromků 
a okrasných dřevin.

Nabízíme široký výběr 
kvalitních českých 
výpěstků ve velkém 

sortimentu. 

ul. K Novému nádraží
(naproti Penny marketu)

tel.: 608 666 320

Přijmu

s praxí.
Tel.: 608 826 125.

■ Zimní pneu Nokian 185/60 R 
14, hloubka vzorku 8–9 mm. Cena 
za 4 ks 4.800 Kč. Tel.: 737 533 002.
■ Stavební vrátek, kompletní výš-
ka 10 metrů (motor, plošina, vodicí 
trámy, kladky). Cena 5 tisíc Kč. 
Tel.: 608 401 132.
■ Zbylý polystyren 6 m3 (2, 3, 4, 
5 cm). Cement 8 q. Vše za 50% nebo 
dohodou. Tel.: 776 888 339.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly, 
levně. Tel.: 608 034 567.
■ Dětská kola. Modré pro děti do 
10 let, cena 1.500 Kč, žlutofi alové 
pro děti do 6 let – původní cena 
3.000 Kč, nyní 1.500 Kč. Málo 
používané. Volejte po 16. hodině 
na tel.: 731 336 068
■ Mrazničku skříňovou, Zanussi. 
Typ LOF 0604, OB – 3 AM 42 l, r. v. 
1996. V dobrém stavu, cena 500 Kč. 
Tel.: 607 735 008.
■ Obývací stěnu prosklenou, 
mahagonové barvy, v – 247, š – 293 h 
– 42. Levně. Tel.: 774 310 953.
■ Sedačku – starší, dvě křesla hně-
dé barvy. Levně. Tel.: 774 310 953.
■ Pergolu. Cena dohodou. Začala 
překážet. Tel.: 737 803 957.

Wüstenrot stavební spořitelna
poradce Pacalová Marie.

Tel.: 777 717 632, 
776 833 981.

Zubní 
pohotovost

Sobota 2. 4. MUDr. Miloslav 
Michal, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 690 127. 
Neděle 3. 4. MUDr. Miloslav 
Michal, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou, 566 690 127. 
Před vyhledáním stomato-
logické pohotovosti je nutné 
telefonicky ověřit, zda nebyly 
služby prohozeny.

Zdroj: http://www.nnm.cz
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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 KINO JUPITER CLUB
BŘEZEN – DUBEN 2011

Blahopřání

Vzpomínky

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

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

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

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
19. 4. přednáška Skotsko – ostrov Iona Mgr. Pavel Janošík
26. 4. přednáška Island – Fayerské ostrovy Kamila Dvořáková

Evě  B o u č -
k o v é  m u ž 
zmizel a její 
dcera odchází 
každý večer 
na  r a nde… 
Jednoho ve-
čera se ozve 
zaklepání na dveře. Jakýsi muž hledá 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 re-
voltovat proti 
zavedeným 
manželským 
stereotypům 
a vymést ze 
svého života 
nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti letech man-
želství 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

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté předsta-
vení divadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
6. dubna 2011 od 19 hodin

JOSEPH HELLER:

překlad Šimon Pellar
Autorova vlastní divadelní dramatizace slav-
ného stejnojmenného románu (1961), který 
byl též zfi lmován (1970) a přeložen do mnoha 
jazyků. Jde o dílo, které patří k vrcholům mo-
derní antimilitaristické satiry a mnohdy bývalo přirovnáváno k Haškovu 
Švejkovi, který je satirou na vojenskou byrokracii a mašinérii 1. světové 
války, zatímco Hellerovo dílo s jeho hlavním antihrdinou Yossarianem 
je generačním románem z doby 2. světové války.

Dne 1. 4. 2011 se dožívá krásných 60 let náš děda
Pavel
a 17. 4. 2011 se dožívá 40 let náš taťka
Jirka.

Hodně zdraví a štěstí do dalších let jim oběma
přejí kluci Jirka a Petr, připojuje se i babička.

Dne 2. dubna 2011 uplyne 1. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil 
pan 
Bohuslav Stoklasa. 
Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapomene. 

Rodina

Jsou lidé, kteří pro nás v životě 
znamenají víc než ostatní. O to těžší 
je naučit se žít bez nich. Žádný čas 
není tak dlouhý, aby nám dal zapo-
menout na nejsmutnější den našeho 
života, kterým je 2. duben, kdy to 
bude již 5 let, co nás navždy opusti-
la naše drahá maminka, manželka, 
babička a prababička, paní 

která by 26. 3. 2011 oslavila své 
nedožité 71 narozeniny. 
Stále s láskou vzpomínají manžel, 

dcery, vnoučata, pravnoučata 
a sestra s rodinou. 

Poděkování za účast na pohřbu
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 23. března přišli roz-
loučit s panem 

Oldřichem Psohlavcem.
Děkujeme také všem za květinové dary a písemné kondolence.

Zarmoucená rodina

Do ankety Zlatá jeřabina je za-
řazen i velkomeziříčský Evropský 
festival fi lozofi e.

Od 1. března do 8. dubna probíhá 
hlasování o Cenu kraje Vysočina 
za rok 2010 – Zlatá jeřabina. Tato 
anketa je tradičně rozdělena do 
dvou kategorií: Kulturní aktivita 
a Péče o kulturní dědictví. 
Jejím cílem je propagovat 
kulturní dění v našem regi-
onu a upozornit na širokou 
žánrovou škálu ak-
tivit, jež v loňském 
roce oslovily zdejší 
občany, ale také po-
ukázat na úsilí, s nímž je pečováno 
o bohaté dědictví kraje.

Loni se na hlasovacím formuláři 
objevily také Obnova fasády velko-
meziříčského zámku; Obnova domu 
č. p. 357; Oslavy 100 let císařských 
manévrů u Velkého Meziříčí a Živý 
betlém Měřín 2009, který se pak na-
konec umístil na 2. místě v kategorii 
Kulturní aktivita. Letos je v anketě 

opět zástupce z našeho regionu, 
a to Evropský festival filozofie 
– 4. ročník festivalu, pořádaný 
Jupiter clubem, a dále v kategorii 
Péče o kulturní dědictví je zastou-
pena obec Osová Bítýška počinem 
Oprava a využití farní stodoly.

Evropský festival můžete pod-
pořit na http://extranet.kr-

vysocina.cz/zlata-
jerabina/index.php.

Svůj hlas můžete 
dát vždy jen jedné 
akci v každé kate-
gorii. K úspěšnému 
hlasování je nutné 

vyplnit formulář ve spodní části 
seznamu soutěžních akcí a opsat čí-
selný kód. Do e-mailové schránky, 
kterou uvedete ve formuláři, vám 
bude zaslána informační zpráva 
a na základě jejího potvrzení do-
jde k započítání vašeho hlasu do 
ankety.

zdroj: www.kr-vysocina.cz 
-simf-

Podpořte Evropský festival fi lozofi e

Tradiční košt pálenek
Výstava, která přímo navazuje na předchozích šest ročníků akce 
Kozlovský košt pálenek se koná dne 2. dubna 2011, tak jako loni 
v sále hasičky ve Velkém Meziříčí (nad gymnáziem).
Zahájení v 16 hodin. Prodej vstupe-
nek s občerstvením na místě.
Vstup je povolen jen osobám 
starším 18 let.
Jde již o sedmou výstavu. Bližší 
informace o dřívějších roční-
cích najdete na www. kozlov.cz 
Tento košt pálenek má stále větší 
popularitu, zúčastňuje se stále více 
vystavovatelů (v roce 2010 bylo 125 
vzorků) a také je více hostů, a proto nevá-
hejte a zúčastněte se letos i vy jako vystavovatelé nebo jako hosté. 
Přijďte ochutnat nejlepší pálenky ze širokého kraje!                -plod-

      
   

     

Středa 30. v 19.30 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou 
syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším 
stylu. Dva přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do rodného 
města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího 
vyvolání a čarodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství pro 
vymítačské rituály a následný proces. Děsivé události a nevysvětlitelné 
tajemné síly, kterým budou muset čelit, je postaví na samou hranici smrti 
a ohrozí i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý soud. Režie: Dominic 
Sea. Hrají: N. Cage, R. Perlami, S. C. Moore. Dobrodružný fantasy thriller 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 98 minut
Filmový klub
CESTA DOMŮ
Čtvrtek 31. v 19 hodin
Drobounká a vrásčitá stařenka ve snímku Cesta domů prohla-
šuje, že její manžel bude z místa, kde zemřel, dopraven domů 
tak, jak se sluší. Žádná auta, žádné traktory. Musí být přinesen skupinou 
mužů, aby „nezapomněl cestu domů“. Láska, tradice a oddanost rodině 
jsou tématy sentimentálního příběhu od čínského režiséra Zhang Yimoua. 
Cesta domů rozehrává konfl ikt mezi starou vdovou a jejím synem, obchod-
níkem ve středním věku, který se ve svém autě vrací do zapadlé vesničky 
na severu Číny, kde vyrostl. Matčino lpění na starém zvyku, který od dob 
kulturní revoluce už nikdo nedodržuje, synovi připadá jako čirá pověra. 
Truchlící stařena se však nehodlá vzdát nakonec se jí podaří dosáhnout 
toho, aby si její syn začal vážit tradice a rodinné cti nade vše. Film Číny 
1999, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 89 minut
Sobota 2. dubna v 19.30 hodin
TRON LEGACY
V hl. roli J. Bridges, G. Hedlund, O. Wilde, B. Boxleitner, M. Sheen, 
J. Frain, B. Garrett. Dobrodružný sci-fi  fi lm USA, původní znění s titulky. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 126 minut
Úterý 5. v 19.30 hodin
TŘI DNY KE SVOBODĚ
Režie: P. Haggis. Hrají: R. Crowe, E. Banksová, M. Buie, M. Atiasová, 
R. Nozik. Kriminální drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 105minut
Pátek 8. v 19.30 hodin
CIZINEC
Hrají: J. Depp, A. Jolieová, P. Bettany, T. Dalton, S. Berkoff. Drama USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 67, 69 Kč 105 minut
Sobota 9. v 19.30 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Matt Damon, Josh Brolin, Jeff 
Bridges, Barry Pepper, Hailee Steinfeld. Western USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut
Středa 13. v 19.30 hodin
127 HODIN
Režie: Danny Boyle (získal Oskara za nejlepší fi lm – Milionář z chatrče). Hra-
jí: J. Franco, K. Maraová, A. Tamblynová, S. Bott, K. Stinger. Dobrodruž-
né drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 90 minut
Pátek 15., sobota 16. v 19.30 hodin
NEVINNOST
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: O. Vetchý, Z. Morávková, A. Geislerová, 
H. Čermák, A. Linhartová. Drama ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 102 minut
Úterý 19., středa 20. v 19.30 hodin
VARIETÉ
Režie: S. Antin. Hrají: Cher, Ch. Aguilera, K. Bell, C. Gigandet, S. Tucci, 
A. Cumming, E. Dane. Hudební fi lm USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 116 minut

Škola umění v Měříně pořádá

11. ročník
letního
vzdělávacího táboru
ŠUMĚNÍ 2011
Termín: 31. července – 6. srpna 2011. Místo: Cikháj u Nového Města na 
Moravě – ubytování v budově, 2–5 lůžkové pokoje. Strava 5× denně, pitný 
režim. Náplň dne: procvičování hry na kytaru, fl étnu, el. klávesy, výtvarná 
činnost, country tance, hry, soutěže, výlet. Nudit se určitě nebudete! Pro-
gram je připraven i pro děti, které nehrají na hudební nástroj. Přihlášku 
najdete na www.sum-merin.cz, informace: 737 310 513 – Pavla Krejzlová, 
776 643 669 – Marie Březková.                                                        -šum- 

Přátelské setkání
bývalých pracovníků Svitu Velké Meziříčí.

Dne 13. 4. 2011 v 9 hodin.
Společenský sál v galerii Nový Svit na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Odešel jsi tiše, 
jako když lístek ze stromu spadne,
ale zapomenout na Tebe 
není tak snadné.
Dne 31. března 2011 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana 
Jiřího Zelinky 
ze Stránecké Zhoře.

Vzpomínají děti s rodinami.
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VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

do 7. 4. – Dvojí pohled
výstava fotografů Jaroslava Kršky a Lukáše Křesiny ve výstavní síni 
Jupiter clubu, otevřeno v prac. dny 8–16 hodin
Jaroslav Kršek (1968), více se věnuje fotografování od roku 2006. Jeho 
nejčastějším tématem je krajinářská fotografi e. Svoje fotografi e prezen-
tuje 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 zti-
šení, radosti a návratu k vnitřnímu zdroji života – Bohu,“ říká Kršek.
Lukáš Křesina (1958), odborný pracovník Muzea Vysočiny Třebíč, věnu-
je 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 tehdy 
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-

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.

Každý čtvrtek: I. kurz – 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz – 19.30 – 20.30 
hodin, velký sál Jupiter clubu. Kdo: od 15 let – neomezeně
S kým: zkušený lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET z Brna
Nabídka: Předplatné – 6 lekcí – 360 Kč/60 Kč 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma
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. 

Ochotnický divadelní soubor Budišov
uvádí pražskou komorní zpěvohru

– Zlatovlasá seňorita.
Hudební komedie Járy Beneše, dříve tak slavného autora. Režie 
Zdeňka Maloušková, hudební režie Tomáš Rohovský, 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)

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 2. a 16. dubna 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 a je 
nutné vyzvednout je 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-

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve středu 20. dubna 2011

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 40 Kč.

Concentus Moraviae přinese 
do Velkého Meziříčí České sny

Festival Concentus Moraviae nabízí poslu-
chačům v roce 2011 možnost zasnít se nebo se 
dokonce na chvíli přenést do dětství. Dramaturg 
Aleš Březina pozval talentované hudebníky, 
aby ve velmi osobních programech osvětlili, 
jaké muzikální podněty 
rozdmýchaly na samém 
počátku kariéry jejich 
hudební vášeň. V pro-
gramech zazní slavné 
i méně známé skladby 
s důrazem na českou 
klasickou hudbu.

Tradičním hlavním 
cílem pořadatelů je na-
plnit jedinečné histo-

rické prostory 19 festivalových měst krásnou 
hudbou ve vynikající interpretaci a přinést 
návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. České 
sny rozezvučí jižní Moravu a Vysočinu mezi 
28. květnem a 25. červnem 2011. (více na 
www.concentus-moraviae.cz). 

Jupiter club, s. r. o., uvede

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

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

Pondělí 11. – středa 13. dubna 2011
velký sál Jupiter clubu 10 – 18 hodin
Program:
Pondělí 11. dubna – pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a klienti DS Březejc)
výroba velikonoční keramiky, pletení pleskačů z pedigu (pí Horká a kli-
enti DS Březejc)
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí Hauserová, 
pí Banasová, Jaroměřice)
Úterý 12. dubna – škrabané kraslice pí Suchánková Borkovany
kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky (pí Hausero-
vá, pí Banasová, Jaroměřice), pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, 
pí Vaňková a klienti DS Březejc)
výroba velikonoční keramiky, pletení pleskačů (pí Horká a klienti 
DS Březejc),
14–17 hodin velikonoční tvoření (SEV Ostrůvek), výstava prací
Středa 13. dubna – pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková 
a klienti DS Březejc) výroba velikonoční keramiky, pletení pleskačů 
z pedigu (pí Horká a klienti DS Březejc), 12–18 hodin ORIGAMI (Telmen 
Baigal – student HŠ Světlá a OA VM), 14–17 hodin velikonoční tvoření 
(SEV Ostrůvek), výstava prací
Velikonoční dekorace, možnost zakoupení výrobků.
Své práce vystavují: Drátkování pí Hodáňová, Dětské středisko Březejc, 
Domov pro seniory VM, Dům dětí a mládeže VM, HŠ Světlá a OA VM, 
MŠ a ZŠ Mostiště, Nesa – Denní stacionář VM, Pavlína Pospíšilová Mar-
tinice, SEV Ostrůvek VM, SŠ řemesel a služeb VM, ZŠ Oslavice – školní 
družina, děti ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, ZŠ Tasov, Ústav 
sociální péče Křižanov, Základní škola a Střední škola Březejc, Tvořivé 
a relaxační centrum Otevřené srdce Oslavice, Základní škola a Praktická 
škola VM, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně J. Štěrbo-
vé, pí Mastná, Gerda Odehnalová – velik. dekorace z včel. vosku, Jonáková 
Jersín – korál. dekorace, pí Malcová Měřín, pí Kachlíková – patchwork, 
J. Karásková – háčk. dekorace, Květiny „Verunka“, pí Nagyová Křižanov, 
pí Marková – velikonoční dekorace, pí Burianová Mostiště, členky ČSŽ 
a jejich příznivci.                                                                                 -hs-

Kulturní program:
MARKÉTA KADLECOVÁ, PAVLA KAMANOVÁ a hudební doprovod.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 9–12 hodin a 14–16 hodin, 
v neděli 24. dubna otevřeno pouze 9 – 12 hodin, výstava otevřena do 
29. dubna 2011.

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

výstava fotografi í
Fotoateliéru Honsnejman – Tesařová

od 2. 4. do 30. 4. v kavárně Café Time 
v pasáži IMCA VM

Účinkují:
Daniela Demuthová – zpěv
Zbyňka Šolcová – harfa
Žofi e Vokálková – fl étna

Koncertní sál JC
středa 27. dubna 2011, v 19 hodin.
Vstupné: dospělí 140 Kč, důchodci a studenti 120 Kč, prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001), www.jupiterclub.cz, 
změna programu vyhrazena.

s programem

Ve Velkém Meziříčí vystoupí:
► Zuzana Lapčíková Kvintet

neděle 12. 6. v 19.30 hodin v Jupiter clubu 
► Komorní seskupení ve složení Martina Bačová (housle), 

Petr Verner (viola), Tomáš Jamník (violoncello) a Slávka 
Pěchočová (klavír)
pátek 24. 6. v 19.30 hodin v zámecké jídelně.

Jupiter club, s. r.o., a místní rybářská organizace Moravského rybář-
ského svazu si vás dovolují pozvat na
výstavu uspořádanou k příležitosti 115. výročí 
založení rybářské organizace ve Velkém Meziříčí.
Výstava proběhne ve dnech 15. 4.–29. 4. 2011
v prostorách kina v Jupiter clubu.
Slavnostní zahájení se koná 15. 4. 2011 v 16 hodin 
v kině JC.                        Srdečně zvou místní rybáři a Jupiter club.

Od 6. dubna 2011
zahájen předprodej a rezervace vstupenek na

koncert Lenky Filipové, Lucie Bílé, Kučerovců 
a na zábavný pořad se Zdeňkem Troškou.

vernisáž v neděli 10. dubna 2011 
v 10 hodin ve výstavní síni JC.



Oddíl házené Tělocvičné 
jednoty Sokol Velké Meziříčí

zve do svých řad 
chlapce a děvčata 

narozené 1995–2002 
se zájmem o pohyb. 

Pravidelné tréninky 
pondělí až pátek 15.30–
19.30 hodin ve sportovní 

hale za Světlou.
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BRUSLENÍ

2. liga mužů Morava Jih
HC Zlín – TJ Sokol VM 32:25 
(15:12)
V sobotu naše družstvo zajíždělo na 
aktuálně první tým 2. ligy Morava 
jih. Vstup do utkání se povedl lépe 
domácím, kteří z rychlých brejků 
potrestali dvě nepřesné střely (2:0). 
Pak se hra vyrovnala a obě družstva 
se snažila vysunutou obranou eli-
minovat soupeřovy střelce. Zlín si 
udržoval jednobrankové vedení, ale 
hosté vždy dokázali skóre srovnat. 
Pak přišlo několik nepřesných roz-
hodnutí od dvojice sudích a hra se 
začala kouskovat. Pak se naši hráči, 
po výrocích rozhodcovské dvojice, 
nechali vyloučit za nesportovní 
chování. Přesilovku Zlín využil 
a do poločasu si vytvořil tříbran-
kové vedení.
Druhá půle začala opět lépe pro 
domácí, kteří svůj náskok zvýšili 
(18:13). Meziříčští se snažili sice bo-
jovat, ale nepodařilo se jim dostat se 
Zlínu na dostřel. Časté vyloučení, 
které vyústilo v ČK pro T. Chlubnu 
a Pa. Kříbalu, vše domácím jen 
usnadnilo. Zlín přesilovek využil 
a udržoval si pětibrankové vedení 
a o osudu zápasu bylo již prakticky 
rozhodnuto. Konec utkání se do-
hrával již v poklidném tempu. Zlín 
tak získal důležité body pro postup 
do 1. ligy.
7 m – hody 5/3:3/2, vyloučení: 
3:8, navíc hosté ČK Kříbala Pavel, 
Chlubna Tomáš
Sled branek: 2:0, 3:3, 6:6, 9:9, 
12:10, 13:12, 15:12, 18:13, 20:15, 
22:17, 26:19, 28:21, 29:25, 32:25
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Matušík Roman 

(8), Živčic Pavel (4), Fischer Radim 
(4/1), Konečný Ladislav (3), Strašák 
Pavel (3/1), Chlubna Tomáš (2), 
Kříbala Martin (1), Kříbala Petr, 
Necid Miloš, Kříbala Pavel. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.             
 1. HC Zlín 17 14 2 1 575:461 30

 2. SHC Maloměřice 17 13 1 3 532:473 27

 3. Házená Legata Hustopeče 17 9 4 4 522:458 22

 4. HK Ivančice 17 10 2 5 462:418 22

 5. TJ Sokol Sokolnice 17 8 2 7 445:460 18

 6. SK Kuřim 16 8 0 8 487:494 16

 7. Jiskra Havlíčkův Brod 17 7 2 8 439:484 16

 8. TJ Sokol V. Meziříčí 17 6 2 9 485:463 14
 9. Tatran Bohunice 16 4 4 8 408:427 12

10. Sokol II. Prostějov 17 5 1 11 454:513 11

11. TJ Sokol Telnice 16 2 2 12 451:530 6

12. TJ Sokol Juliánov 16 3 0 13 378:457 6

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol Újezd u Brna – TJ Sokol 
VM B 37:20 (20:12)
Utkání bylo vyrovnané pouze do 
20. minuty, kdy se našim hráčům 
dařila střelba ze spojek a obrana. 
Pak si ale Újezd vytvořil šňůrou 
pěti branek v kuse rozhodující ná-
skok (14:8), který ještě do poločasu 
navýšil na 20:12.
V druhém poločase rozdíl ve skóre 
pouze narůstal. Hosté sice dobře 
kombinovali, ale veškeré útočné 
snahy končily v rukou gólmana 
Újezdu. Naopak Meziříčská obra-
na byla příliš propustná a Újezd si 
tak zaslouženě připsal první jarní 
body.
7 m – hody 5/3:3/3, vyloučení: 0:6
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Dočkal Adam – Strašák Pavel (7/2), 
Kříbala Petr (4/1), Trojan Vítězslav 
(4), Necid Miloš (3), Pospíšil Martin 
(1), Novotný Václav (1), Babáček 
Petr, Novotný Radek, trenér Šidlo 
Ladislav.                                 -šid-

Běh Lorenzovými sady
V neděli 27. 3. jsme se opět úspěšně 
zúčastnili prvního letošního závodu 
v přespolním běhu – 72. ročníku 
běhu Lorenzovými sady v Třebíči, 
který je nejstarším přespolním 
během na Moravě.
Úvod závodu tradičně patřil dětem 
a mládežnickým kategoriím, poté 
následovaly ženy a mistrovská 
kategorie mužů.
Tento závod je opět zařazen do 
Běžeckého poháru Vysočiny.

Z výsledků:

Nejmladší žákyně (2000 a mladší) 
– 800 m
3. Horká Lenka 3:41
5. Leščenková Anna 3:59
Nejmladší žáci (2000 a ml.) – 800 m
1. Vokoun Petr 3:27
4. Bárta Samuel 3:53
6. Švihálek Jan 4:01
Starší žáci (95 a 96) – 1 400 m
3. Všianský Tomáš 5:05
7. Kozina Josef 5:27
Muži, junioři (93 a starší) – 4 500 m
3. Holánek Petr 15:07
Pro Petra Holánka to byl poslední 
závod před odletem na 14denní sou-
středění na Kanárské ostrovy.   -vill-

ST VM – Jiskra Havlíčkův Brod 
10:7
body: Pokorný Jan 4/0, Říkovský 
Aleš 2/2, Klíma Petr 2/2, Bazala 
Jan 1/3
čtyřhra: Klíma Petr, Říkovský 
Aleš
ST VM – TJ CHS Chotěboř 10:4
body: Klíma Petr 3/0, Říkovský 
Aleš 3/0, Bazala Jan 2/1, Klíma 
Tomáš 1/2
čtyřhra: Klíma Tomáš, Bazala Jan
Dne 26. 3. se odehrála poslední dvě 
kola krajských přeborů. Přivítali 
jsme soupeře z HB a Chotěboře. 
První duel proti Brodu byl pořádný 
boj o čtvrté místo v tabulce. Hosté 
přijeli v nejsilnější možné sestavě, 
kterou mohli do utkání postavit. 
Po čtyřhrách byl stav 1:1. Prvních 

pět dvojher dopadlo v náš prospěch 
a dostali jsme se do vedení na 6:1. 
Soupeře nepříjemný úvodní stav 
nepoložil. HB dokázal utkání ještě 
pěkně zdramatizovat na 7:5. Poté 
se nám podařilo odskočit na 9:5. 
Přesto hosté bojovali, nic nevzdá-
vali a dokázali snížit stav na 9:7. 
Poslední a hlavně výherní bod uhrál 
Pokorný Jan. Zmiňovaný hráč hrál 
ve skvělé formě a měl největší podíl 
na naší výhře. Jako jediný hráč ze 
všech, dokázal vyhrát všechny své 
zápasy. Druhý duel už byl pro naše 
borce o dost jednoduší, než dopo-
lední utkání. Chotěboř nám výhru 
doslova darovala. Zápas jsme zvlád-
li dobře a vyhráli. V utkání se dařilo 
Říkovskému a Klímovi P. Tabulky 
a celkové hodnocení sezony vám 
přineseme v příštím čísle.    

-pk-

13. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Technické služby VM – Sanborn 
VM 2:8
Ambrož, Šmejkal – Lorenc 5, Pon-
dělíček 2, Caha
SK Omega VB – Mazánek Břez-
ka 2:4
Dvořák 2 – Hladký 2, Kadaňka, 
Rouš
Euro ice boys VM – SK Netín 
9:8
Malát 4, Pour 4, Novák – Plhák 
M. 2, Plhák T. 2, Dvořák, Černý, 
Turek, Juda
Agromotor VM – HC Bory 3:8
Kadela, Šlapal, Štěpánek – Hájek 
3, Uhlíř, Pálka, Velecký, Kabelka, 
Novák
 1. Mazánek Březka 13 9 1 3 62:34 19
 2. HC Bory 13 9 1 3 68:43 19
 3. SK Omega VB 13 7 2 4 49:39 16
 4. SK Netín 13 6 2 5 62:49 14
 5. Sanborn VM 13 5 4 4 60:49 14
 6. Technické služby VM 13 4 2 7 58:71 10
 7. Agromotor VM 13 3 2 8 51:72 8
 8. Euro ice boys VM 13 1 2 10 41:94 4

1. liga – o postup do extraligy
SK Afcon Kunšovec VM – Horní 
Heřmanice 10:5
Klouda 5, Pyrochta 3, Pospíšil, 
Strnad – Kutílek 4, Mejzlík J.
Farma Měřín – SK Vídeň 2:6
Štoček J., Oulehla – Vídeňský 2, 
Svoboda 2, Ambrož, Střecha Lad.

Auto Dobrovolný VM – NHÚ 
Balinka VM 12:3
Weber 6, Špaček 2, Dohnal, Antoš, 
Uchytil, Vlach – Mucha J., Strádal, 
Cink
River VM – SK Lavičky 4:2
Ondráček 2, Míča, Lovětinský – 
Skryja 2
 1. SK Vídeň 13 9 2 2 60:42 20
 2. Auto Dobrovolný VM 13 9 0 4 92:54 18
 3. SK Afcon Kunšovec VM 13 8 0 5 84:54 16
 4. Farma Měřín 13 6 1 6 45:66 13
 5. Horní Heřmanice 13 5 1 7 71:79 11
 6. River VM 13 4 2 7 38:64 10
 7. NHÚ Balinka VM 13 4 1 8 35:60 9
 8. SK Lavičky 13 3 1 9 43:49 7
1. liga – o konečné umístění 6.–11.
HCF Dráhy VM – HC Pikárec 2:8
Pavlas, Kácal – Hudec 2, Šu-
michrást, Kubský, Broža, Vařejka, 
Ventruba, Vala
SPL Radostín n. Osl. – HC Be-
netice 3:3
Váša 2, Pešek – Houzar, Valík, 
Doležal
HC Tasov – Stránecká Zhoř 2:5
Švec, Komínek – Bartušek 3, Ku-
řátko, Sedláček
 6. HC Pikárec 13 10 1 2 68:38 21
 7. HC Benetice 13 7 2 4 54:42 16
 8. HCF Dráhy VM 13 5 3 5 53:59 13
 9. SPL Radostín n. Osl. 13 5 2 6 37:39 12
10. Stránecká Zhoř 13 3 3 7 41:53 9
11. HC Tasov 13 3 1 9 31:53 7

-vid-

Žákyně končí v žákovské lize
Desítka nejlepších dívčích týmů 
České republiky vstoupila o tomto 
víkendu do předposledního vyřa-
zovacího kola celostátní soutěže 
žákovská liga. Velkomeziříčský 
celek byl pořadatelem jedné ze dvou 
pětičlenných skupin.
Prvním soupeřem v sobotním do-
poledni byly hráčky Havlíčkova 
Brodu. Náš herní projev s častými 
chybami sice v první půli obstál 
větší kritice, po změně stran však 
vysunutá obrana a neomylná kon-
covka soupeře měla jasně navrch. 
Druhé turnajové vystoupení pro-
ti západočeské Slavii Plzeň bylo 
vyrovnanou partií pouze do desáté 
minuty (2:3). Postupně naše místy 
naivní střelecké pokusy úplně 
ztratily na přesnosti a razanci 
a soupeřky i s hráčskou lavičkou si 
dělaly na hřišti, co chtěly. Oživení 
našeho výkonu přineslo až střetnutí 
proti HC Zlín. Velice dobře organi-
zovanou hrou jsme drželi v průběhu 
prvního poločasu vedení, které 
jsme ovšem nedokázali udržet až 
do závěru první části hrací doby. Po 
změně stran častější chyby v útočné 
fázi otevřely soupeřkám prostor pro 
rychlé brejky, v celkovém vyjádření 
to znamenalo naši třetí turnajovou 
porážku. Závěrečný souboj „o bytí 
a nebytí“ svedl naše barvy proti 
týmu Sokol Písek B. Po většinu 
hrací doby prvního poločasu jsme 
hráli aktivněji a zaslouženě si udr-
žovali náskok. V závěru jsme však 
nesoustředěným výkonem v obraně 
dovolili soupeřkám srovnat poloča-
sové skóre a navíc jsme nevyužili 
výhodu sedmimetrového hodu. Po 
přestávce se oba týmy vystřídaly 
ve vedení. Několik našich nepro-
měněných výborných příležitostí 
dokázaly soupeřky následně potres-
tat a do závěrečné fáze vstupovaly 

s dvougólovým náskokem (16:18). 
Poslední dvě minuty jsme dohrávali 
v dvojnásobné přesile. V přemíře 
snahy jsme Písecké pustili příliš 
blízko naší svatyně a neměli pak 
již sílu vsítit vítěznou = postu-
povou branku. Soupeřky lepším 
výsledným turnajovým skórem se 
tak nakonec radovaly z postupu do 
dalšího kola.
Hrály: Michaela Vávrová, Veroni-
ka Syptáková – Markéta Partlová 
(16), Kateřina Studená (5), Terezie 
Rosová (1), Denisa Janečková (9), 
Klára Sedláčková (5), Eliška Kou-
delová (6), Hana Kratochvílová (8), 
Michaela Homolová (1), Romana 
Doležalová (1), Soňa Bačová, Tere-
za Koudelová (1). Trenéři Vincenc 
Záviška, Radka Vidláková, Edita 
Partlová.
Výsledky: Sokol VM – Jiskra 
Havlíčkův Brod 13:22 (9:12), – 
Slávia VŠ Plzeň 4:16 (2:8), – HC 
Zlín 18:25 (9:9), – Sokol Písek B 
18:18 (9:9).
1. Zlín 78:60 8
2. Havlíčkův Brod 77:65 6
3. Plzeň 61:47 4
4. Písek 57:73 1
5. Velké Meziříčí 53:81 1

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Sokol Ostrava Zá-
břeh 22:25 (9:12)
V dohrávce třináctého kola měly 
od úvodních minut více ze hry 
Ostravské, které pevnou defenzivou 
znepříjemňovaly naše útočné snahy 
(1:4, 3:8). Až postupem času se 
výrazně zlepšila souhra domácích 
hráček a tím jsme dokázali snížit 
až na nejtěsnější rozdíl (7:8). Ná-
sledná řada zbrklostí při zakládání 
rychlého útoku a zejména mezery 
v defenzivní činnosti opět měly za 
následek náskok soupeře (7:11). Po 
přestávce jsme i přes snahu „tahali 
za kratší konec“. Spousta nevynuce-

ných chyb v útočné fázi a střelecká 
mizérie nás stála řadu sil, které pak 
chyběly v samotném závěru (13:16, 
16:20, 18:23, 20:24). V závěrečné 
pětiminutovce svitla ještě jiskřič-
ka naděje. Postupně jsme snížili 
až na 22:24. Ovšem nepřesnosti 
v zakončení i některá rozporuplná 
rozhodnutí rozhodčích nakonec 
rozhodly v náš neprospěch. Vítězný 
tým v poslední sekundě ještě po 
chybě naší brankářky dal výsledku 
konečnou podobu. Střelecky držela 
prapor našich barev z postu spojek 
Iva Závišková. 7 m – hody 3/3:4/2, 
vyloučení 1:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (13/3), 
Nechvátalová Natálie (4), Rosová 
Terezie (1), Studená Kateřina (1), 
Necidová Kristýna (1), Partlová 
Markéta (1), Koudelová Eliška 
(1), Sedláčková Klára, Janečková 
Denisa, Doležalová Romana. Tre-
néři ing. Záviška, Mgr. Vidláková, 
E. Partlová.

Tabulka
 1. Zora Olomouc 15 15 0  0 490:289 30
 2. Zlín 15 12 1  2 464:312 25
 3. Bohunice 14 10 1  3 402:356 21
 4. Otrokovice 14 10 0  4 404:320 20
 5. Veselí nad Mor. 14 6 1  7 297:301 13
 6. Velké Meziříčí 14 6 0  8 361:406 12
 7. Poruba 15 5 1  9 409:417 11
 8. Vlčnov 15 5 1  9  387:429 11
 9. Zábřeh 15 4 2  9 366:404 10
10. Karviná 14 3 1 10 293:373  7
11. Kunovice 15 0 0 15 209:475  0

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 2. dubna
11.00 1. liga mladší dorostenky Ve-
selí nad Moravou; 13.00 2. liga ženy 
Veselí nad Moravou B; 15.00 2. liga 
muži Telnice; 17.00 Jihomorav. liga 
muži B Třešť
neděle 3. dubna
 8.00 divize mladší žáci Nové Ve-
selí A; 9.30 divize starší žáci Nové 
Veselí; 11.00 divize mladší žáci 
Nové Veselí B

http://www.hazenavm.estranky.cz/
-záv-

Divize starší žáci
TJ Sokol Újezd u Brna – TJ Sokol 
VM 21:27 (12:14)
Úvod utkání vyšel na výbornou 
a naši hráči si vytvořili pětibran-
kové vedení (1:6, 4:9). Dařilo se 
eliminovat nejlepšího střelce do-
mácích a střílet jednoduché branky 
z rychlých brejků. Domácím se 
ale začala dařit střelba ze střední 
vzdálenosti a skóre otočili na 10:9. 
Naši hráči velmi dobře kombinovali 
a nápadité útočné akce znamenaly 
obrat a poločasové vedení o dvě 
branky.
V úvodu druhé půle jsme dovolili 
Újezdu ještě srovnat na 14:14. Pak 
„zavřel“ naši bránu Vojta Drápela 
a pestré útočné akce našich spojek 
znamenaly rozhodující čtyřbran-
kové vedení (14:18). Kolektivní 
výkon celého týmu jak v obrané 
tak v útočné fázi znamenal zisk 
cenných dvou bodů. Každý hráč 
odvedl na hřišti svůj kus práce 
a nutno ocenit body z nepříjemného 
venkovního hřiště.
7 m – hody 1/1:3/3, vyloučení: 0:3
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Blaha Tomáš 10, Pavliš David 7, 
Janíček Martin 4, Stupka Tomáš 
2, Macoun Filip 2, Fiala Martin 
1, Ambrož Michael, Pažourek 
Tomáš. Trenéři: Šidlo Ladislav, 
Necid Miloš.

-šid-

Okrskové kolo ve šplhu
25. 3. 2011 proběhlo jakožto kaž-
dým rokem okrskové kolo soutěže 
ve šplhu, která se konala v budově 
ZŠ Sokolovská na Komenského 
ulici.
Sportovce přivítal milými slovy 
ředitel Petr Hladík a poté bylo od-
startováno. Rozhodčí nastoupili na 
svá místa, závodníci předstoupili 
ke startovní čáre a bylo odpískáno. 
Za bujaré podpory svých kamarádů, 

rodinných příslušníků či vyučují-
cích vznášeli se vzhůru.
Do soutěže se zapojilo několik 
základních škol: Školní, Oslavic-
ká, Sokolovská, Mostiště, Měřín, 
Bory, Křižanov. Soutěžíci prošli 
celkem dvěma koly, pak se jejich 
časy sečetly a pořadí prvních tří 
v kategorii 1.–5. třída bylo jasné. 
V každé kategorii byl vítěz jak za 
děvčata tak i za chlapce.
Poděkování patří nejenom zúčast-
něným, ale i sponzorům.

Učitelé 1. stupně ZŠ Sokolovská

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – SCI Jihlava
2627:2536 * 6:2
Baloun 420:424 Doležalová
Korydek 475:437 Dočekal
Lavický B. 466:418 Chalupa
Badalík 394:425 Zeman
Lavický Ji. 431:402 Birnbaum
Starý 441:430 Borochovský
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
Spartak VM C – PSJ Jihlava C
1591:1603 * 2:4
Trnka 405:393 Ševelová
Bača 387:408 Pospíšilová
Lavický A. 400:385 Doubek
Weiss 399:417 Švehlík

Liga dorostu Vysočina

Závěrečná tabulka
 1. PSJ Jihlava B 18 2 2 1278 38
 2. TJ Třebíč 18 1 3 1245 37
 3. Slovan Kamenice n. L. 17 2 3 1225 36
 4. Start Jihlava 12 4 6 1261 28
 5. PSJ Jihlava A 11 4 7 1194 26
 6. Nové Město n. M. 10 3 9 1200 23
 7. Sokol Častrov 9 4 9 1186 22
 8. Slavoj Žirovnice 9 2 11 1220 20
 9. CHJK Jihlava 6 1 15 1127 13
10. Spartak Pelhřimov 3 4 15 1114 10
11. Spartak V. Meziříčí 3 1 18 1093 7
12. BOPO Třebíč 1 2 19 1051 4
V jednotlivcích byl nejlepší Jan 
Mička, který se umístil na 16. místě 
s průměrem 402,6.
Průměry dalších hráčů: Jiří Trnka 
386,1; Kateřina Mičková 374,7; 
Jan Žák 350; Barbora Procházková 
333,7; Iveta Fajmonová 314,4.   -sta-

Atletická přípravka
Atletický oddíl

TJ Sokol Velké Meziříčí
přijímá do atletické 
přípravky předškolní 
děti ve věku 4–6 let.

Tréninky ve čtvrtek
od 16 do 17 hodin

v tělocvičně ZŠ Školní.
Kontakty na

www.atletikavelmez.cz.
-vill-

Březen 2011
St 30. 3. 16.00–17.30

Vstupné – bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč
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VOLEJBAL BLAHOPŘÁNÍ

MSD sk. D
FC VM – Žďas Žďár 1:3 (1:1)
Střelci: vlastní po rohu Netrdy 
– Pohanka (24.), Chmelík (48.), 
Mašek (83.). Rozhodčí: Drozdy – 
Beneš, Hájek, ž. k. J. Krejčí (38.), 
č. k. Večeřa (40.) – Pohanka (11.), 
Malínek (12.), Vomela (37.), Heide 
(48.), Mašek (75.), č. k. Malínek 
(79.). Diváků 458. Sestava FC VM: 
Invald – Z. Mucha, Hort, Z. Večeřa, 
J. Krejčí – Dufek, Berka (75. Jaroš), 
L. Němec, Netrda – Ďurica (57. 
Beran). Sestava Žďas: Pospíchal 
– Bureš, Šindelka, Heide, Schne-
ider – Vomela (52. Otoupalík), 
Bratršovský, Mašek (84. Šturma), 
Malínek – Pohanka (89.) Řeháček, 
Chmelík.
Začátek utkání dlouholetých rivalů 
vyšel lépe domácím, kteří deset mi-
nut nepustili hosty dál než pár me-
trů za půlicí čáru a už v první min. 
protáhl Pospíchala přízemní střelou 
k tyči Z. Mucha. Následoval faul na 
pronikajícího Ďuricu a po tr. kopu 
Netrdy přišel na řadu první roh Vel-
mezu. Výsledkem ovšem byla jen 
slabá střela Ďuricova bez šance na 
úspěch. Domácí udávali tón až do 
desáté min., kdy se soupeř vymanil 
z obležení a poprvé zahrozil tr. ko-
pem z boku velkého vápna, aniž by 
ohrozil domácí branku. To, že Me-
ziříčští v předcházejících minutách 
nedokázali z Netrdových centrů, 
Dufkových průniků a své převahy 
vůbec, vytěžit alespoň vedoucí gól, 
bylo jedním ze základních kamenů 
konečného výsledku. Když Žďárští 
zjistili, že soupeř je ve fi nální fázi 
bezzubý, setřásli nervozitu a začali 
s Velmezem srovnávat krok. Během 
následujících minut zahrávali dvě 
standardní situace ze zajímavých 
vzdáleností, při druhé se signálem, 
který nevyšel. V 19. min. odpově-
děli domácí neúspěšnou střelou 

L. Němce a po akci Dufka z pravé 
strany následným rohem pořadí 
druhým, rovněž bez potřebného 
efektu. To od hostů už to byla jiná 
káva. Při druhé vážnější akci unikl 
Chmelík po pravé straně atakujícím 
soupeřům až do blízkosti velkého 
čtverce a z boku nacentrovaný míč 
proměnil zčistajasna nabíhající 
Pohanka zblízka v důležité vedení 
Žďasu. Jeho příznivci se ale nera-
dovali dlouho. O čtyři min. později 
kopal Netrda třetí roh Velmezu opět 
ukázkově a byl z toho vlastní gól 
hostů. Udeřit mohlo i o něco poz-
ději, když Hort přesně našel nabíze-
jícího se Dufka, ten z první sklepl 
míč před Pokorného, jenže volej 
z kopačky meziříčského kapitána 
prosvištěl nad břevnem. Ve 40. min. 
došlo k situaci, která rovněž měla na 
další vývoj zápasu zásadní vliv. Ve-
čeřův faul na pronikajícího Malínka 
ohodnotil rozhodčí k všeobecnému 
úžasu č. kartou a poslal tak před-
časně stopera Velmezu do sprch. 
Hned v úvodu druhého dějství hosté 
udeřili podruhé. Rozjetý Mašek 
přesně našel hlavu zcela volného 
Chmelíka, a ten ve viditelné pohodě 
nedal Invaldovi prostor k vyniknutí. 
Zvonit se mohlo vzápětí i na druhé 
straně, když Netrda svým dalším 
ligovým centrem zleva trefi l tyč, od 
ní a následně i od Pospíchala se míč 
odrazil k dobíhajícímu Z. Muchovi, 
ale ani z toho gól nepadl, mezi-
říčský bek opět trefil gólmana 
soupeře. Rovněž slibné průniky 
Netrdy a hlavně J. Krejčího, které-
mu v rozhodující chvíli zůstal míč 
pod nohou, úspěchem neskončily. 
Meziříčští se i v deseti bili, jak to 
jen šlo, rozjížděli slibné kombinace, 
vyvíjeli na soupeře tlak, ale dovést 
je do gólové podoby se jim stále 
nedařilo. V 83. min. hosté využili 
toho, že obrana Velmezu hrála ve 
třech, navíc se Pohanka podél ro-
hové lajny prosmýkl kolem Muchy 

a pak už si jen mohl vybrat, koho 
v šestnáctce oslovit. Nakonec to byl 
Mašek, který třetím gólem zpečetil 
výhru Žďasu. Trenér domácích 
M. Volf k utkání řekl: „Herně se 
nám, zvláště v prvním poločase 
dařilo, ale bohužel jen po vápno. Ve 
fi nální fázi jsme byli špatní. Průběh 
utkání zásadně ovlivnilo vyloučení 
Z. Večeři, po kterém jsme museli 
obětovat jinak výborně hrajícího 
Berku ve prospěch Jaroše, abychom 
posílili útočnou fázi, kde bylo třeba 
vyhrát souboje o míč a podržet 
jej či sklepnout pro druhou vlnu. 
V obraně jsme pak museli jít do tří, 
což soupeři určitě vyhovovalo. Na 
výsledku se také výrazně podepsa-
la katastrofální nedůslednost při 
obsazování soupeřů. To se nejmar-
kantněji projevilo při třetím gólu, 
který utkání s konečnou platností 
rozhodl. V souhrnu se dá říct, že my 
jsme hráli a Žďár dával góly.“  

-ber-
FC VM B – Sokol Bedřichov 
2:1 (1:1)
Branky: 6. Bouček, 69. Souček 
– 37. Paulík. Sestava domácích: 
Simandl – Netolický, Halámek, 
Střecha, Mucha O. – Smejkal L. 
(56. Kaf ka), Souček, Jedlička, 
Bouček (79. Kaminaras) – Beran, 
Vítek (46. Ďurica). Rozhodčí: Tro-
cha – Slíž, Škorpík.
Domácí začali velmi dobře. U kaž-
dého míče ve středu pole byli dříve, 
po jeho získání nijak neotáleli 
a rychle se snažili přejít do protiúto-
ku a zakončení. Za tenhle povedený 
vstup do utkání byli po zásluze 
odměněni – Beran vysunul kolmi-
cí sběhnuvšího si Boučka, který 
předpisově obstřelil Roudenského 
v brance hostí a otevřel skóre utká-
ní. Postupně se ale domácí převaha 
rozmělnila a začal hrát i Bedřichov. 
Šikovní hosté se stále více osmělo-
vali na polovinu domácích, kteří 
jakoby zcela zapomněli na hru, se 

kterou vstoupili do utkání. Nedůraz 
u levé postranní čáry se stal vel-
komeziříčským barvám osudným, 
hosté zde vybojovali míč, rychlou 
diagonálou jej dostali do velkého 
čtverce, kde uvolnivší se Paulík ne-
dal Simandlovi šanci. Vyrovnávací 
gól znamenal pro Velmez přeci jen 
budíček, těsně před poločasovým 
hvizdem se sám na hranici šestnáct-
ky ocitl Vítek, akci však bohužel 
nepochopitelně přibrzdil, doslova 
„zasukoval“, takže z ní rezultoval 
jen volný přímý kop, který Beran 
napálil do zdi.
Po poločasové rozpravě domácí 
přidali v nasazení i důrazu a byli 
lepším mužstvem. Ofenzivní projev 
zvedli střídající hráči. Právě jeden 
z nich, Kafka, přihrával pod sebe 
do „vápna“ Bedřichova, kde pro-
máchnuvší Jedlička přepustil míč 
Součkovi, který jej napálil do sítě 
Roudenského branky, čímž vrátil 
domácím barvám vedení. Hosté 
měli již jen jedinou velkou šanci 
na vyrovnání, zde se však zaskvěl 
Simandl, který tváří v tvář vychytal 
téměř samostatně postupujícího 
Lacinu, další podobnou šanci pak 
zmařil obětavým skluzem Neto-
lický. V závěru hráli hosté logicky 
„vabank“, takže naopak Benfika 
měla možnost je do otevřené obrany 
dorazit, avšak nestalo se tak. Beran 
volil slabší střelu místo příhry zcela 
volnému Boučkovi, gólem neskon-
čil ani další brejk, který táhl spolu 
s Ďuricou a „třešničkou na dortu“ 
pak byl oblouček stehnem, kterým 
poslal po standardní situaci Stře-
cha z malého vápna míč nad zcela 
prázdnou branku. Závěr už domácí 
dohráli takticky a nepřipustili zby-
tečné drama. Celému týmu patří za 
výkon proti Bedřichovu pochvala. 
Zejména díky patřičnému nasazení 
v úvodu a druhé půli vybojovala 
Benfi ka zasloužené a velmi důležité 
tři body.                                -kre-

Mužstvo „Staré gardy“ Velkého Me-
ziříčí přijalo pozvání fi nských orga-
nizátorů a od 15. 3. do 20. 3. 2011 se 
zúčastnilo amatérského mezinárod-
ního turnaje v Helsinkách. Náročnou 
cestu 1700 km zvládlo všech 14 hrá-
čů – dvěma minibusy přes Polsko, 
Litvu, Lotyšsko a Estonsko a lodí 
z Talinu do Helsinek – bez problémů. 
Turnaj se hrál v nové hale se dvěma 
plochami dle speciálně upravených 
pravidel. Mužstvo Velkého Meziříčí, 
ač jasně nejstarší tým s věkovým 
průměrem 51 roků (zajímavostí je, 
že hráč Jiří Šíma se narodil přesně 
před 60 roky, v den odjezdu z turnaje 
domů), nezklamalo a z 10 účastníků 
obsadilo pěkné 7. místo.
V tabulce za sebou nechalo i velmi 
silný tým STI Moskva z Ruska. 
Že jsme se v konkurenci neztratili 
svědčí i vyhodnocení našich hráčů: 
Jarda Sýkora jako nejlepší obránce 
turnaje a rovněž Jirka Hamáček se 
vstřelenými 5 góly patřil k nejlep-
ším střelcům turnaje. Tento hráč 
turnaj odehrál v mimořádné formě 
a svojí hrou zaujal řadu zahranič-
ních odborníků.

Hokejisti Staré gardy hráli ve Finsku
Vý s l e d k y :  Ve l k é  M e z i ř í -
čí – LPS Helsinky (Fin) 1:2, 
Les Gosses Quebec (Kan) 2:8, 
Boucaniers Toulon (Francie) 2:2, 
Hot shots Helsinky (Fin) 3:2, Su-
omi Helsinky (Fin) 8:1 a konečné 
7. místo znovu Boucaniers Toulon 
12:1.
Všichni si dovezli řadu zážitků ze 

života v cizí zemi. V Helsinkách 
jsme navštívili řadu památek, ale 
sbírali jsme zkušenosti i z hokejo-
vé play off nejvyšší fi nské soutěže, 
před vyprodanou halou hrála muž-
stva Jokerit – HIFK Helsinky. Také 
jsme viděli olympijský stadion, kde 
v roce 1952 Emil Zátopek získal 
3 zlaté medaile. Jeho fotografie 

v nadživotní velikosti při vchodu 
na stadion svědčí o tom, jak je ve 
Finsku velmi uznáván. Pozvání na 
další amatérské hokejové turnaje 
a přání týmů zorganizovat turnaj 
opět v našem městě nás těší a nutí 
se zamyslet, jak s touto výzvou 
naložit.

-vid-

Muži
Muži se rozloučili s letošním roč-
níkem krajské volejbalové jedničky 
v domácím prostředí, dvojutkáním se 
Sokolem Štoky. Podařilo se jim i díky 
výpomoci dvojice juniorů opět bodo-
vat a potvrdit konečnou pátou příčku.
Sp. VM – Sokol Štoky 1:3 (22, 
– 15, – 16, – 30) a 3:0 (22, 23, 25)
Do prvního zápasu lépe vstoupili 
naši hráči, kteří si udržovali mírné 
vedení především díky lepšímu úto-

ku na síti a tvrdšímu servisu. Když 
zvládli i koncovku, ujali se vedení. 
Soupeř do druhého setu prostřídal, 
začalo se mu dařit nadrážet útoky 
našich smečařů a chytře ulívat. Touto 
taktikou otočil průběh i stav ve svůj 
prospěch a po třetím setu to vypadalo 
na brzký konec utkání. Do čtvrtého 
setu nastoupil na naší straně jediný 
náhradník Kryštof a jeho zkušenosti 
a herní dovednosti na soupeře začaly 
platit. Nicméně si i tak hráči Štoků 
jako první vybojovali mečbol za sta-
vu 21:24. Konec zápasu to však ještě 

zdaleka nebyl. Náš celek dokázal od-
vrátit devět mečbolů, za stavu 30:29 
měl dokonce šanci na vyrovnání 
skóre. Svoji možnost však nevyužil 
a soupeř vzápětí dokázal získat 
potřebné dva body a zápas ukončil.
V odpoledním zápase dokázali naši 
hráči udržet herní kvalitu v průběhu 
všech tří setů a zaslouženě se rozlou-
čili s letošním ročníkem vítězstvím.
Celkově obsadili pátou příčku. 
Oproti loňské sezoně, kdy se nedo-
stali do lepší skupiny je to zlepšení, 
určitě to ale mohlo být i lepší.

Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Trojan, Hybášek S., Hybášek R., 
Homola J., Kryštof.
Ostatní výsledky: Žďár – Pacov 
– utkání se hraje až příští víkend, 
Třebíč – Přibyslav 0:3, 0:3
Závěrečná tabulka KP-1M-1A:

1. Žďas Žďár 18 18 0 54:4 36
2. Sokol Přibyslav 20 11 9 42:34 31
3. Sokol Štoky 20 10 10 34:36 30
4. Slavoj Pacov 18 11 7 38:30 29
5. TJ Sp. V. Meziříčí 20 5 15 26:48 25
6. OA Třebíč 20 3 17 13:55 23

-kon-

Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. 
V pátek 25. března si podal ruku 
s Abrahámem pan Jaroslav Horký, 
doposud stále aktivní hráč týmu 
Starých pánů Velkého Meziříčí. 
Celou svoji fotbalovou kariéru, 
kterou zahájil jako mnoho dalších 
na uličních pláccích, zůstal věrný 
barvám Velkého Meziříčí. A to ne-
jen v kopané, ale i v hokeji. V obou 
sportech proslul jako tvořivý hráč. 
Svoji fotbalovou kariéru začal v 10 
letech a zakončil ji v A týmu mužů 
v pohárovém utkání roku 1993, 
přestože díky vážnému úrazu pravé 
ruky 15. srpna 1991, při zahájení 
zatravňování hřiště ve Velkém 
Meziříčí, málokdo věřil, že by se 
ke svým milovaným sportům ještě 
vrátil. Ale naštěstí se stalo. Ještě 
v době své aktivní hráčské kariéry 
začal nejen pracovat ve výboru od-
dílu, ale stal se z něj i trenér. V po-
sledních letech také přispívá svojí 
aktivitou ke zdárnému průběhu 
divizních utkání mužů svého milo-
vaného klubu, a to Velmezu. A jeho 
nejlepší fotbalová vzpomínka? Jaro 

roku 1986 a odvetný zápas v histo-
ricky první účasti týmu Velkého 
Meziříčí ve fi nále Krajského poháru 
ČMFS s týmem MEZu Brumov. 
Jeho jediná a vítězná branka v od-
vetě na naší pískohlíně znamenala 
prodloužení a vítězství v něm i zisk 
poháru a historicky první postup do 
1. kola celostátního poháru ČMFS. 
Hodně zdraví a štěstí, nejen v tom 
sportovním, ale hlavně rodinném 
životě Ti, Jardo, přejí spoluhráči 
a výbor FC Velké Meziříčí.

Zájemci o poslední lyžařské klání 
na Fajtově kopci, sledujte webové 
stránky www.skivm.cz. Jedině 
tam se dozvíte, zda o víkendu 
2. a 3. dubna 2011 proběhnou 
dvoudenní závody ve skikrosu 
a boardkrosu. 
Rozhodnutí o tom, zda se akce 
uskuteční, se pochopitelně odvíjí 
od klimatických podmínek a defi -
nitivní slovo padne až po uzávěrce 
našeho týdeníku. „Rozhodneme 
o tom asi v úterý večer podle ak-
tuální předpovědi počasí,“ potvr-

dil manažer skiklubu Jiří Pálka.
Budou-li se závody konat, mohou 
se jich zúčastnit zájemci od malých 
dětí až po starší věkovou kategorii. 
Vlastně všichni, kdo si troufnou 
vyjet ve čtveřicích ať už s lyžemi 
nebo snowboardem na nohou na 
trať upravenou pro kros, tedy s te-
rénními vlnami, zatáčkami apod. 
Bude-li počasí přát, od sobotního 
rána na Fajťáku čeká na všechny 
zájemce zajímavá podívaná a pro 
případné účastníky i atraktivní 
závod.                 Martina Strnadová

O uplynulém víkendu 
na Fajťáku proběhlo za-
končení lyžařské sezony 
pro veřejnost v podobě 
nedělního karnevalu na 
lyžích. Předtím, v sobo-
tu 26. března, se však 
ještě závodilo. Kromě 
oddílových závodů, do 
kterých se pustily celé 
rodinné tandemy, byla 
k vidění i atraktivní po-
dívaná – waterslide, nebo 
jinak přejezd velké louže. 
Zúčastnilo se jí pade-
sát odvážlivců na lyžích 
a snowboardech z celé 
České republiky i ze Slo-
venska. Na lyžích zvítězi-
la Tereza Neumannová ze 
základní školy v Třebíči 
a na snowboardu vybojo-
val první místo p. Halba 
z Ivančic.         -mars-

Lyžařskou sezonu zakončil 
přejezd velké louže a karneval

Nenechte si ujít možný poslední
lyžařský závod této sezony
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