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Únorové výprodeje a akce
Panasonic LCD televize 82 cm 7.990 Kč
LG LCD televize 56 cm 5.990 Kč
Panasonic NeoPDP plazma 107 cm 18.490 Kč
Satelitní komplet Skylink od 2.990 Kč
Verbatim DVD-R, DVD+R 6 Kč
Online aktivace balíčků MULTI od SKYLINK

Připravily: Simona Fňukalová
a Iva Horká

PŘIJMEME MAKLÉŘE
na pozici makléř senior nebo 
makléř junior na částečný 

úvazek či brigádu.
Možnost získání odborných doved-
ností, časová fl exibilita a nadstan-

dardní fi nanční ohodnocení. 
Tel.: 604 734 355,

e-mail: pfanfrdla@mmreality.cz

Uzavírka bude 
prodloužena

Uzavírka místní komunikace 
na ulici Kostelní a parkoviště 
u Kotvičky bude prodloužena 
až do 8. března, jak informoval 
odbor dopravy MěÚ. Původně 
měly být hotovy do 18. února. 

Dnes
Lyžařský 

přebor škol 
stále probíhá

Dvoudenní pohárový závod 
základních, středních a učňov-
ských škol v obřím slalomu na 
Fajtově kopci

Zítra
Cesta 

do Burgund
cestopisné povídání se Zdeň-
kem Rajnoškou v SEV Ostrů-
vek od 17 hodin.

Poslední 
ze žhavých 

milenců 
Divadelní 
komedie se 
Simonou 
Stašovou 

a Pet rem 
Nárožným 
zahájí le-
tošní jarní 
divadelní 

sezonu 
v Jupiter clubu. Pátek 18. úno-
ra v 19.30 hodin.
Více na straně 7

Nonstop 
lyžování 

na Fajťáku
ze soboty 19. února na neděli 
20. února proběhne nonstop 
lyžování navíc s Discoparty
Více na straně 9

Hlasujte 
o nejlepší 
sjezdovku 

v kraji
Více na straně 9

Pocta Jakubu 
Demlovi

k 50. výročí
jeho úmrtí

neděle 20. února v Tasově, 
mše sv. ve 14 hodin, kulturní 
pásmo v 17 hodin
Více na straně 3

Mateřská škola ve Velkém Meziříčí bude letos před-
nostně přijímat místní děti. Nová kritéria pro školní 
rok 2011/2012 schválila městská rada minulý týden. 
Reaguje na opakovaný převis počtu zapsaných dětí 
nad kapacitou mateřské školy. „Kritéria sama o sobě 
nemohou vyřešit situaci s nedostatkem míst ve školkách, 
mohou však být vhodným prostředkem pro spravedlivěj-
ší rozhodování,“ uvádí starosta Radovan Necid. 

Nová podmínka preference místních dětí vychází 
ze zkušeností z předchozích let. Jen vloni se do vel-
komeziříčské mateřské školy hlásilo přes třicet dětí 
z okolních obcí – třeba z Křižanova, Kozlova či také 
z Třebíčska nebo z Brna apod. Přitom v mnohých 
z nich jsou mateřské školy přímo v místě. Pro rodiče 
z okolí zaměstnané ve Velkém Meziříčí je pohodlnější 
brát dítě s sebou do zdejší školky a po práci si je zase 
vyzvednout, protože v místě svého bydliště by to 
časově nestíhali. „Ale Velké Meziříčí má své občany 
a my chceme přednostně vyjít vstříc právě jim,“ říká 
za zřizovatele mateřské školy starosta města. Kritéria 
vycházejí vstříc také zaměstnaným rodičům. Stávají se 
však i případy, kdy maminky tvrdí, že chodí do práce 
a přitom jsou doma s mladším dítětem a v mateřské 
škole tak blokují místo potřebnějším. Své zaměstnání 
teď budou muset doložit. Jinak samozřejmě i nadále 

Školka bude preferovat místní děti
jsou přednostně přijímány děti v předškolním věku, 
tedy v posledním roce před zahájením školní docházky 
včetně těch s odkladem. Všechna kritéria jsou v sou-
ladu se školským zákonem.

Velkomeziříčská mateřská škola má v současné době 
kapacitu 384 míst rozdělených do patnácti tříd v pěti 
odloučených pracovištích. Před rokem byla rozšířena 
o jednu třídu na Sportovní ulici. Aktuálně by bylo 
vhodné rozšířit kapacitu o další třídu, což město zva-
žuje. Avšak tento krok by vyžadoval nemálo fi nancí. 
„Investice 4,5 milionu korun do jedné třídy mateřské 
školy, která bude sloužit možná dva tři roky… To se 
nám zdá moc velká částka na to, co tím získáme. Navíc 
ubereme kapacitu základní školy,“ hodnotí R. Necid. 
Město má totiž připravenou variantu přestavět jednu 
třídu základní školy na Oslavické pro mateřinku. 
Avšak původní fi nanční kalkulace počítala s náklady 
kolem 2,4 milionu korun. Poté, co věc posoudila hy-
giena, se náklady vyšplhaly na takřka dvojnásobnou 
částku. Město si ji zatím ponechá v rezervě a rozhodne 
se podle aktuálního výsledku letošního zápisu. Ten 
proběhne ve dnech 1. a 2. března. Bližší informace 
o něm včetně nově schválených kritérií najdete na 
straně 5 našeho týdeníku.

Martina Strnadová

Od konce ledna letošního roku začaly v našem městě probíhat zápisy. 
Do prvních tříd všech tří základních škol ve Velkém Meziříčí, ale také 
do Základní školy a Praktické školy na Čechově ulici, stejně jako v Zá-
kladní škole Březejc se děti zapsaly minulý pátek. Do škol v místních 
částech (Mostiště, Lhotky) pak už 27. ledna. „Ve městě se zapsalo celkem 
132 dětí, o odklad jich požádalo 22,“ upřesnil vedoucí odboru školství 
a kultury Pavel Stupka.

Další podrobnosti přineseme po jejich zpracování v některém z příštích 
čísel našeho týdeníku. 

Zápisy dětí do mateřských škol ve Velkém Meziříčí se konat 
teprve budou, a to 1. a 2. března letošního roku. Více k tomu-
to tématu čtěte na straně pět.                                        Iva Horká

Začaly zápisy

Budoucí prvňáček Kája Šitka (vlevo) z Velkého Meziříčí se podle svých 
slov nejvíc těší na to, až bude dostávat samé jedničky.          Foto: Iva Horká

Palace Pictures Praha uvádí od čtyřiadvacátého 
února do českých kin fi lm režiséra Vlastimila Šimůnka 
Ostrov Svaté Heleny. Jednu ze scén štáb natáčel také 
v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích u Velkého 
Meziříčí. Proto se ve snímku objevuje pracovna 
tehdejšího ředitele MUDr. Jaroslava Tvarůžka či 
ordinace lékaře Zdeňka Beránka. Oba dva zmínění 
doktoři jsou pak také v záběru na chodbě nemocnice, 

Film Ostrov Svaté Heleny vstupuje do kin
Jedna ze scén pochází z prostředí nemocnice v Mostištích

kdy hlavní postava, muzikant František Kůzle, vchází 
do pracovny primáře plicního oddělení, kterého hraje 
Bolek Polívka. Představitel hlavní role Ladislav Kerndl 
si pak ve zmíněné scéně, kdy s lékařem probírá svůj 
zdravotní stav, zahraje na Tvarůžkovy klávesy, které 
majitel soukromé nemocnice ve svojí pracovně tehdy 
opravdu měl.

(Pokračování na straně 5.)

Zleva: Kameraman Richard Špůr, režisér a producent Vlastimil Šimůnek, herec Boleslav Polívka, lékař Zde-
něk Beránek a zpěvák Ladislav Kerndl, představitel hlavní role, během natáčení v Nemocnici svaté Zdislavy 
v Mostištích před čtyřmi lety.                                                                                                       Foto: Iva Horká

Aktivity Velkomeziř íčských 
směřované proti krajem plánova-
nému slučování středních škol a ru-
šení víceletého gymnázia ve městě 
pokračují. Své odmítavé stanovisko 
vůči tomuto návrhu vydali zastu-
pitelé města i školská rada střední 
školy řemesel a služeb. Gymnazisté 
z maturitních ročníků jeli minulý 
týden ve středu demonstrovat na 
protestní akci do Humpolce. Navíc 
navštívili i krajskou radní pro oblast 
školství Marii Kružíkovou a předali 
jí otevřený dopis od plnoletých stu-
dentů gymnázia s vyjádřením pro-
testu proti chystaným změnám ve 
školství. Veřejnost dále podepisuje 
petici za zachování samostatnosti 
gymnázia na informačním centru 
radnice. Jedna přitom již na kraj 
Vysočina odešla koncem ledna 
i s devíti sty podpisů absolventů 
gymnázia.

Protesty proti změnám ve školství pokračují
Zastupitelé přijali 

odmítavé stanovisko
„Snažíme se stručně a účelně 

sdělit kraji Vysočina naše stano-
visko, které se v ničem od těch 
minulých nezměnilo,“ říká starosta 
Radovan Necid. To znamená, že 
zastupitelstvo města Velké Me-
ziříčí nesouhlasí se zamýšleným 
slučováním všech tří středních škol 
ani s rušením víceletého gymnázia 
ve městě. (Celé znění stanoviska 
zastupitelů na straně 3.) O tomto 
postoji bude ofi ciálně informována 
i Marie Kružíková, která 3. února 
ve Velkém Meziříčí jednala s rad-
ními města. „Kraj říká, že spustil 
veřejnou diskuzi. Chybí mi v ní ale 
konkrétní argumenty. Nikdo nám 
není schopen říci, kolik se zruše-
ním gymnázia a sloučením škol 
skutečně ušetří peněz a už vůbec se 

z kraje nedá dostat informace, jak 
sloučení přispěje ke kvalitě škol,“ 
podotýká R. Necid a ke stanovisku 
městských zastupitelů dodává, „je 
jednoznačné, že kraj nemůže svůj 
záměr prosadit politickou silou. 
O žádné politikum se totiž nejedná, 
důkazem je přijetí našeho postoje 
všemi politickými kluby. Budouc-
nost našich škol je vážná věc – proto 
apeluji na kraj, aby se nepokoušel 
svůj záměr uvést do praxe bez sou-
ladu s městy.“

Vedení města je připraveno s kra-
jem Vysočina o školách znovu jed-
nat, a to i společně s řediteli střed-
ních škol, tedy ve trojici samospráva 
města, zřizovatel a vedení škol. 
Vedení města má zájem o brzké jed-
nání, aby na ně stihlo reagovat za-
stupitelstvo města na svém řádném 
jednání 1. března přijetím usnese-
ní.        (Pokračování na straně 3.) 

V lednu se v našem okrese opět zvýšila nezaměstnanost. K 31. 1. 2011 
celkový počet uchazečů o zaměstnání představoval 7035 osob, což 
představuje 11,4 % míru nezaměstnanosti. Nejvíce se toto číslo podle 
informací z Úřadu práce (ÚP) ve Žďáru nad Sázavou zvýšilo na Novo-
městsku, a to o 0,7 %. Ve Velkém Meziříčí oproti minulému měsíci také 
vzrostlo – z 12,3 na 13,51 procent. Ve Velké Bíteši je 11,11 %, v Křižanově 
13,07 % a v Měříně 11,32 %.

Z celkového počtu 43 spádových mikroregionů obcí narostla nezaměst-
nanost u třiceti obcí, pokles jich naopak zaznamenalo devět. Na stejné 
úrovni zůstaly tři obce. Nejhůře na tom stále zůstává Ořechov (24,5 %), 
Štěpánov nad Svratkou (22,4 %) a Uhřínov (19,3 %). V celé České repub-
lice je míra nezaměstnanosti 9,7 %.

Během ledna se na Žďársku nově zaevidovalo 766 uchazečů. Vyřazeno 
jich bylo 594, z toho 126 jich bylo umístěno prostřednictvím ÚP, 336 bylo 
umístěno jinak, 26 bylo vyřazeno pro nespolupráci a 106 z jiných důvodů 
– například kvůli odchodu do důchodu či z důvodu stěhování.

Iva Horká

Nezaměstnaných znovu přibylo
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Zprávy z jednání Rady města 9. 2. 2011
1. Rada města schválila předložená kritéria pro přijetí dětí do mateřských 

škol ve městě pro školní rok 2011/2012. (Viz strana 5.)
2. Rada města na základě doporučení bytové komise schválila přidělení 

bytů. Dále souhlasila s prodloužením nájemních smluv k ubytovacím 
jednotkám na ulici Uhřínovská.

3. Rada města jmenovala ing. Stanislava Tvarůžka předsedou sportovní 
komise a Libora Smejkala místopředsedou sportovní komise pro 
volební období 2010–2014.

4. Rada města vzala na vědomí žádost o zachování výše dotace pro 
sportovní oddíly v roce 2011, kterou předložila sportovní komise Rady 
města Velké Meziříčí. V případě, že budou volné fi nanční prostředky 
v rozpočtu města, je Rada města připravena o této žádosti jednat ve 
II. pololetí 2011.

5. Rada města schválila výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve 
Velkém Meziříčí pro MŠ Velké Meziříčí za účelem pořádání karne-
valu pro děti.

6. Rada města projednala návrhy majetkových převodů, které budou 
předloženy k projednání členům Zastupitelstva města na jednání 
1. 3. 2011.

Ing. Radovan Necid, starosta města

V závěru loňského roku provedli pracovníci pověření agenturou 
CzechTourism kon-
trolu turistických 
center, se kterými 
má CzechTourism 
uzavřenou smlou-
vu o převodu práv 
k užití díla, tj. lo-
gotypu v podobě 
„i“ v bílé barvě na 
zeleném podkladu. 
Na základě výsled-
ků kontroly, kte-
rá byla v loňském 
ro ce  roz š í ře n a , 
spln i lo naše in-
formační centrum 
veškerá kritér ia. 
Jako potvrzení této 
skutečnosti jsme 
obdrželi Certifi kát 
2011, jehož sou-
částí je ochranná 
známka.

Lenka Pešková, 
Informační

centrum MěÚ

Informační centrum Velké Meziříčí
bylo zařazeno do sítě ofi ciálních 
turistických informačních center

Výběrové řízení na post ředi-
tele informačního centra a klubu 
kultury vypsala radnice ve Velké 
Bíteši. „Rada města chce tímto 
rozhodnutím vnést změnu a nový 
impulz do kulturního dění ve 
městě,“ uvádí velkobítešský radní 
pro kulturu Ladislav Koubek. 
Právě proto také radní očekávají, 
že nový ředitel městského kul-
turního centra představí zejména 
novou koncepci činnosti infor-
mačního centra, klubu kultury, ale 
také koncepci zpravodaje města 
Velká Bíteš. Nově bude ředitel 
této instituce zodpovídat nejen za 
koordinaci činnosti informačního 
centra, ale i městské knihovny 
a muzea.

„Velká Bíteš je proslavená boha-
tým kulturním děním a aktivitami 
místních spolků – a právě pro ně se 
klub kultury stane oporou a záze-
mím,“ přidává starosta Milan Vlček.

Zájemci starší osmnácti let se 
státním občanstvím České re-
publiky najdou přesné podmínky 
výběrového řízení na webových 
stránkách města. K přihlášce je 
mimo jiné nutno př iložit také 
návrh transformace činnosti infor-
mačního centra, knihovny, muzea 
a kulturního domu do jednoho 
budoucího subjektu – městského 
kulturního centra. Přihlásit se adep-
ti musí do 21. února a rozhodnutí 
o novém vedoucím infocentra pad-
ne nejpozději v březnu.     Iva Horká

Bítešští hledají nového šéfa
kulturního centra

Trestná činnost ve Velkém Mezi-
říčí a okolí je ve srovnání se stejně 
velkými obvody nejvyšší v celém 
kraji Vysočina. Na schůzce akční 
skupiny města o tom informoval ve-
doucí zdejšího obvodního oddělení 
Policie ČR Jaroslav Navrátil. Podle 
něj to však není žádný nový jev. 
„Kriminalita po roce 1990 třikrát 
stoupla a od té doby se drží zhruba 
na stále stejné úrovni. To platí nejen 
ve velkomeziříčském obvodu, ale 
i v celé České republice. Rozdíly 
v počtu trestných činů jsou tak plus 
mínus deset skutků za rok,“ upřes-
ňuje informaci J. Navrátil. Trestná 
činnost v obvodu Velké Meziříčí 
tak byla vždycky vyšší než třeba 
ve velikostně srovnatelné Bystřici 
nad Pernštejnem, v Novém Městě 
na Moravě, ale i v Pelhřimově nebo 
Humpolci. Je to dáno blízkostí dál-
nice a vůbec i umístěním na hlav-
ním tahu z Jihlavy na Brno. Velké 
Meziříčí tak i kvůli své poloze bylo 
vždy mnohem rušnějším centrem 
veškerého dění než jiná podobná 
města v kraji. Proto se do něj stahuje 
i velké množství lidí odjinud.

Zdejší služební obvod kromě 
Velkomeziříčska zahrnuje i Mě-
řínsko a Křižanovsko, v budoucnu 
by pod něj měly spadat i obce 
Oslavička, Meziř íčko a možná 
Tasov. Jeho rozloha je 348 kilome-
trů čtverečních a počet obyvatel 
více než sedmadvacet tisíc. Nad 
bezpečností v něm dohlíží dvacet 
tři policistů. Ti za rok 2010 šetřili 
celkem 315 trestných činů. Oproti 
tomu policisté v Bystřici zpracovali 
jen 94 trestných činů, v Novém 
Městě 155, ve Velké Bíteši 77, ve 
Žďáře 408. Mimo náš okres pak 
třeba v Pelhřimově zaznamenali 
252 trestných činů, v Humpolci 188 
a v Třebíči 421.

Celková kriminalita ve velkome-
ziříčském obvodu je přitom ještě 

Kriminalita na Velkomeziříčsku je vysoká
vyšší – 448 zjištěných trestných 
činů. Do nich jsou započítány i ty, 
které zpracovávají jiná oddělení 
jako třeba kriminální, dopravní 
nebo dálniční policie atd.

Nejvíce se krade, ale 
vyskytly se i násilné 
a mravnostní činy
Skladba trestné činnosti ve vel-

komeziříčském obvodu je různoro-
dá. Policisté vloni řešili tři závažné 
trestné činy loupeže, z nichž dva se 
odehrály na dálnici na 139. kilomet-
ru. V září došlo k napadení policejní 
hlídky pachatelem se zbraní, což 
bylo právně kvalifi kováno jako ná-
silí proti úřední osobě. Neobvyklý 
byl případ, který se stal koncem 
roku 2010 na Fajtově kopci. Jeden 
muž napadl se sekerou druhého na 
jeho pozemku. K případu, který 
je zatím právně kvalifi kován jako 
pokus ublížení na zdraví s těžkou 
újmou, vyjížděla městská policie. 
„Díky profesionálnímu a včasné-
mu zákroku našich strážníků byl 
pachatel zadržen a předán Policii 
ČR,“ hodnotí vedoucí městské po-
licie Petr Dvořák s tím, že zabránili 
dalšímu ohrožení napadeného. Oba 
strážníci proto dostali za svůj zásah 
pochvalu a odměnu.

Státní policisté během loňska 
55 osob zajistili, 11 předvedli, 9 
zadrželi, 2 zatkli, 3 umístili v po-
licejní cele, 4 dodali do výkonu 
trestu odnětí svobody, 45 umístili 
do jihlavské protialkoholní léčeb-
ny, z toho jedna byla mladší 18 let. 
Provedli 50 eskort a vypátrali 38 
osob v celostátním pátrání.

Úhrnem ve služebním obvodu 
Velké Meziříčí došlo v roce 2010 ke 
dvaceti násilným trestným činům. 
Sem patří například čtyři loupeže, 
tři úmyslná ublížení na zdraví, pět 
případů vydírání či jedno týrání 

svěřené osoby. Z nich bylo sedm-
desát pět procent objasněno. Další 
jsou mravnostní činy, které byly 
tři se stoprocentní objasněností. 
Sem spadá třeba případ znásilnění, 
které spáchali mladiství, či šíření 
pornografi e. Při násilných trestných 
činech vznikla škoda 362 tisíc 
korun. Krádeží vloupáním bylo na 
Velkomeziříčsku vloni celkem 97. 
Na tomto druhu trestné činnosti 
mají velký podíl recidivisté. Je 
v nich zahrnuto sedm krádeží 
vloupáním do obchodů, z nichž 
jedna jde na vrub dítěti, čtyři do 
restaurací a hostinců, tři do škol, 
jen jedna do bytu, ale osmnáct 
do víkendových chat soukromých 
osob, osm do rodinných domů 
atd. Jejich objasněnost je nižší než 
v předchozích kategoriích – de-
větadvacetiprocentní. Podobně se 
obtížněji objasňují krádeže prosté, 
kterých bylo vloni 146 a objasněno 
bylo necelých čtrnáct procent. Sem 
patří sedm kapesních krádeží, 74 
krádeží z osobních automobilů či 24 
krádeží součástek motorových vozi-
del. Na krádežích obecně mají vyšší 
podíl recidivisté ve srovnání s jinou 
trestnou činností. Škoda způsobená 
vloupáními a krádežemi dosahuje 
5,7 milionu korun, z toho jen na krá-
deže z osobních automobilů připadá 
škoda 1,8 milionu korun. Z celko-
vého počtu 269 majetkových činů 
za loňský rok bylo objasněno téměř 
jedenadvacet procent a jejich škoda 
dosáhla 6,5 milionu korun. Vloni 
se na Velkomeziříčsku vyskytly 
i čtyři případy výtržnictví, jede-
náct případů sprejerství, z nichž tři 
jdou na vrub mladistvým. Stejně 
tak mladiství spáchali tři ze čtyř 
trestných činů nedovolené výroby 
a distribuce psychotropních látek 
a jedů. Objasněnost těchto případů 
je stoprocentní. Vysokou objasně-
nost – skoro 90 % – mají i takové 

případy jako zanedbání povinné 
výživy, jichž bylo 28, nebo ohro-
žení pod vlivem návykových látek 
a opilství, těch bylo 23, či ublížení 
na zdraví z nedbalosti, které se staly 
3. Škoda vzniklá v těchto kategori-
ích – ostatní a zbývající kriminali-
ta – dosahuje celkem 1,3 milionu 
korun. Nejvyšší škoda 8,5 milionu 
korun však byla vloni způsobena při 
hospodářských trestných činech, 
kterých se stalo celkem 39 a jejich 
objasněnost je 46 %. V deseti přípa-
dech se na nich podíleli recidivisté. 
Jde o takové skutky, jako jsou třeba 
neoprávněné držení platební karty, 
těch bylo 9, jedno úplatkářství, tři 
úvěrové podvody a pět podvodů, 
dvě zpronevěry atd.

Objasněnost trestné 
činnosti je velmi 

slušná
Celkově škoda vzniklá při 448 

trestných činech za rok 2010 do-
sáhla 16.677.000 korun a objasně-
nost necelých 43 %. To je vysoké 
číslo ve srovnání s velkými městy, 
kde objasněnost dosahuje patnácti 
procent. „Obecně je objasněnost 
u závažných trestných činů vysoká. 
Oproti tomu u nejméně závažných 
je nízká – to jsou třeba kapesní 
krádeže apod.,“ vysvětluje Jaroslav 
Navrátil. Podle něj se ani skladba 
trestné činnosti v průběhu let 
zásadně nemění. Spíš jen v tom, 
co nese doba. Takže například 
před deseti lety bylo mnohem víc 
krádeží jízdních kol a za rok 2010 
došlo jen k jedné. Ubývá i krádeží 
aut, což je způsobeno asi jejich stále 
lepším zabezpečením. Zato přibývá 
krádeží platebních karet či mobilů, 
což je logické, jelikož před deseti 
lety jich bylo mezi lidmi mnohem 
méně než dnes.

Martina Strnadová

Na zhruba čtrnáct dnů se Fran-
tiška Kožnarová z Velké Bíteše 
stala nejstarší občankou České 
republiky. Svůj dlouhý život zakon-
čila v bítešském domově důchodců 
v úterý večer 8. února 2011. Své 107. 
narozeniny oslavila v září 2010.

Když bylo bítešské rodačce 
Františce Kožnarové sto let, slíbil 
jí tehdejší starosta Miroslav Báňa, 
že ji bude každý další rok zvát na 
bítešskou radnici. Jistě v té době ani 
netušil, že ponese jubilantce kytici 
ještě sedmkrát.

Modrooká štíhlá stařenka s bí-
lými vlasy se narodila ve Velké 
Bíteši v roce 1903 a celý život tam 
také žila. Nejdříve ve svém domku, 
potom v tamním domově důchod-
ců. Nikdy se nevdala a ani neměla 

Františka Kožnarová zemřela. Bylo jí 107 let

Budova Agromotoru zmizela. Snímky zachycují demolici budovy v areálu Agromotoru. Vlevo začátek bourání, vpravo aktuální stav z pondělí 
14. 2. 2011.                                                                                                                                                                              Text a foto: Iva Horká

vlastní děti. Se svojí matkou však 
vychovala syna předčasně zemřelé 
švagrové – Jiřího Kožnara –, které-
mu bylo tehdy rok a půl.

Pracovala od šesti let, muse-
la pást kozy a krávy. Vychodila 
obecnou školu a pak zase práce 
– u zahradníka, jedenadvacet let 
v cihelně, potom v drůbežárně 
a v důchodu umývala nádobí v 
restauraci. Kromě tvrdé práce ještě 
cvičila, byla dlouholetou členkou 
Sokola, jeden čas se stala dokonce 
i náčelnicí a byla také cvičitelkou 
mládeže. Svých třináct sourozenců 
přežila. Jedla celý život střídmou 
stravu, denně pila kozí mléko, ne-
kouřila a až ve stáří si každé ráno 
dopřála vaječný koňak.

Iva Horká

Strážníci se učí 
projednávat přestupky

Velkomeziříčští strážníci se v únoru účastní školení strážníků měst-
ské policie kraje Vysočina v Jihlavě. To je zaměřeno na zdokonalování 
výkonu jejich služby. 

Lektoři z Vyšší policejní školy ministerstva vnitra proškolí účastníky 
především v postupu při projednávání přestupků. Rozeberou s nimi situa-
ce, v nichž čelí verbální agresi ze strany přestupce, nebo když řeší nestan-
dardní přestupky. „Dále půjde o problematiku souběhu přestupků, zajiště-
ní místa činu či dopravní nehody, o problematiku bezdomovců a výtržníků 
a řešení problematiky užívání drog a alkoholických nápojů mladistvými 
osobami v součinnosti s příslušnými orgány,“ popsal další témata vedoucí 
městské policie ve Velkém Meziříčí Petr Dvořák s tím, že školení probíhá 
ve dvou dnech a zúčastní se ho vždy tři strážníci.                        -mars-
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Protesty proti změnám ve školství pokračují
(Pokračování ze strany 1.) To poté 
obdrží i všichni krajští zastupitelé.

Školská rada při Střední škole 
řemesel a služeb Velké Meziříčí 
také vydala ke slučování škol a pří-
padnému rušení oborů studia své 
jednoznačně odmítavé stanovisko, 
které obdrží všichni krajští zastupi-
telé. Vyjadřuje v něm obavy ze ztrá-
ty identity tradiční školy v našem 
městě, ze sociálních dopadů, které 
by možné přemístění některých 
učebních oborů do jiných měst mělo 
na děti a jejich rodiče apod. (Celé 
znění stanoviska na této straně.)

Studenti 
demonstrovali 

v Humpolci
Deset studentů maturitních roč-

níků Gymnázia Velké Meziříčí 
(GVM) se vypravilo podpoř it 
protestní akci Gymnázia Dr. Aleše 
Hrdličky do Humpolce. Ta proběhla 
9. února a kromě Humpoleckých 
a Velkomeziříčských se účastnili 
i studenti z gymnázií v Bystřici 
a v Pacově. K pochodu městem se 
postupně přidávali i rodiče studentů, 
absolventi a další veřejnost. Všichni 
se shromáždili na náměstí, kde 
pak hovořili a argumentovali proti 

zamýšleným změnám ve školství ze 
strany kraje i ministerstva studenti, 
humpolecký starosta i ředitelka 
tamního gymnázia. V závěru akce, 
která proběhla zcela v klidu, stu-
denti vypustili do vzduchu desítky 
balonků. „Myslím si, že kdyby pro-
bíhaly další takové akce, mohlo by 
to s krajem pohnout a zvrátit jeho 
rozhodnutí,“ domnívá se velko-
meziříčská gymnazistka Karolína 
Vaverková, která se protestní akce 
v Humpolci také zúčastnila. Ta na-
víc se svou spolužačkou navštívila 
i M. Kružíkovou, aby jí předala 
otevřený dopis plnoletých studentů 
gymnázia, který byl otištěn v čísle 
5 našeho týdeníku. Ze setkání si 
odnesly rozpačité dojmy, které 
lze shrnout do jednoho, totiž že 
se jim s krajskou radní nepodařilo 
smysluplně diskutovat. Své dojmy 
a obavy sepsaly do článku (čtěte na 
této straně.), který zakončily slovy: 
Vážená paní radní, přestože jsme 
vám děkovaly za přijetí, neznamená 
to, že s vámi souhlasíme a že jsme 
nyní přesvědčené o správnosti 
a nevyhnutelnosti slučování škol 
i rušení osmiletých gymnázií. 

O správnosti toho kroku není pře-
svědčena ani další spousta Velko-
meziříčských, což dokazují svými 

podpisy pod peticí pro zachování 
samostatnosti gymnázia, kterou 
organizuje sdružení rodičů při 
GVM. „Posbírali jsme zatím tak sto 
osmdesát archů, na nichž už je ke 
třem tisícovkám podpisů. A s dal-
šími archy znovu chodí po městě 
studenti, kteří těch podpisů sami 
sehnali asi nejvíc,“ říká František 
Fňukal, předseda sdružení rodičů. 
Ale i na informačním centru radni-
ce, kde je petici také možno až do 
konce února podepisovat, se shro-
máždilo značné množství podpisů 
a denně jich tak desítka přibývá.

Střední školy zvou 
k přijímačkám

Zda k plánovaným změnám 
v organizaci krajského školství 
dojde a v jaké míře, o tom budou 
rozhodovat krajští zastupitelé nej-
dřív v březnu, možná i později. 
Ale už teď, když dosud není nic 
rozhodnuto, mohou obavy a nepří-
znivé zprávy spojené s budoucností 
škol samotné instituce poškozovat. 
Mnozí rodiče možná váhají, zda 
mají své dítě na danou školu vůbec 
přihlásit, když je její osud nejistý. 
To je ale zatím zbytečné. Například 
případné zrušení víceletého gymná-

zia by se jeho současných studentů 
nedotklo. Jak informovala krajská 
radní, děti by se z gymnázií určitě 
nevracely zpět na základní školu. 
A stejně tak ani ty, které nastoupí 
do primy v příštím školním roce, 
nebudou případnými změnami na 
gymnáziu dotčeny. Velkomeziříč-
ské gymnázium proto pořádá už 
teď přijímací zkoušky nanečisto, 
dnes odpoledne od 15 hodin, kte-
ré se týkají nejen víceletého ale 
i čtyřletého studijního oboru. Bližší 
informace najdete na internetových 
stránkách školy www.gvm.cz. 
Stejně tak střední škola řemesel 
a služeb pořádá přijímací řízení 
pro školní rok 2011/2012 jako 
obvykle do všech oborů vzdělání, 
které má v nabídce. Jejich přehled 
je k dispozici na internetové adrese 
www.ssrsvm.cz. A nejinak se na 
přijímací řízení připravuje i zdejší 
hotelová škola Světlá a obchodní 
akademie. „Navzdory plánované 
optimalizaci budeme stejně jako 
v minulých letech i letos přijímat 
90 studentů na hotelovou školu a 30 
na obchodní akademii,“ potvrzuje 
Marie Tománková, ředitelka školy. 
Podrobnosti jsou opět na školním 
webu www.hotelskola.cz.

Martina Strnadová

Stanovisko zastupitelů Velkého Meziříčí 
k zamýšlenému sloučení středních škol 

ve Velkém Meziříčí
Na základě dosavadního průběhu diskuzí o změnách v síti středních 

škol zastupitelé Velkého Meziříčí konstatují, že středním školám ve 
Velkém Meziříčí hrozí nevratné změny, které do budoucna mohou ztížit 
přístup studentů z města a okolí ke střednímu vzdělání.

Zastupitelé Velkého Meziříčí nesouhlasí se zamýšleným sloučením 
všech třech středních škol ve městě. Nesouhlasí také se zrušením více-
letého gymnázia ve Velkém Meziříčí.

Zastupitelé Velkého Meziříčí trvají na zachování všech typů (gym-
naziálního, středního odborného a učňovského) středního vzdělání ve 
městě. Zastupitelé Velkého Meziříčí žádají, aby kraj do svého záměru 
zapracoval stanoviska a argumenty ředitelů škol, rodičovské veřejnosti 
a občanů města Velké Meziříčí a také žádají, aby krajské zastupitelstvo 
před konečným rozhodnutím vzalo v potaz názor Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí.                                    Zastupitelé města Velké Meziříčí

Po jednání městské rady s kraj-
skou radní pro školství Marií Kru-
žíkovou a představiteli odboru 
školství krajského úřadu je zjevný 
krajský záměr zrušit ve Velkém 
Meziř íčí osmileté gymnázium 
a sloučit gymnázium, hotelovou 
školu a zemědělskou školu do jedné 
„superškoly“. Tento záměr odmítám 
jako nekoncepční a poškozující 
město, studenty i školy samotné. 
Nepřesvědčily mne argumenty 
kraje, byť uznávám oprávněnost 
některých, zejména demografi ckých 
fakt. Nemohu ale akceptovat záměr 
zrušení osmiletého gymnázia. To 
povede pouze k sociální diskri-
minaci studentů z našeho regionu 
– jedenáctiletí primáni budou jen 
obtížně dojíždět do Žďáru nad 
Sázavou či Třebíče. Zároveň jde 
o znevýhodnění nadaných dětí obec-
ně. Je také v praxi nemožné, aby 
(podle krajského záměru) například 
gymnazisté využívali tělocvičnu 
na zemědělské škole. To, že kraj 
neví, jak daleko je z gymnázia na 
Hornoměstskou ulici, je pro mne 
konkrétním důkazem, jak se krajský 
záměr, zjevně napsaný u zeleného 
stolu, zcela míjí s realitou. Stejně 
tak nereálný je krajský předpoklad, 
že učitelé budou střídavě učit na 
všech třech školách: opět jde o tak 
technickoorganizační nemožnost, 
že usvědčuje autory záměru z ne-
dostatku konkrétních informací 
přímo z terénu.

Velmi vážně také vnímám situaci, 
kdy kraj svůj záměr zdůvodňuje 
společným využíváním internátu 
zemědělské školy studenty země-
dělské školy i hotelové školy. Opět 
se ukázalo, že kraj jako zřizovatel 

Prohlášení starosty Velkého 
Meziříčí

neví, že k tomuto dochází na základě 
dohody ředitelek škol už poměrně 
dlouho k oboustranné spokojenosti. 
Tato základní neznalost (a je třeba 
jasně říci, že ředitelky nepostupova-
ly bez konzultace se zřizovatelem), 
mne znovu vede k závěru, že celý 
krajský záměr stojí na úvahách 
jihlavských úředníků, kteří skuteč-
né reálie buď neznají, nebo hůře, 
neberou v úvahu. Předešlé tři pří-
klady z mnoha dalších jsou velmi 
vážným varováním před zbytečně 
zbrklým postupem. Proto i nadále 
trvám na tom, aby kraj vzal při svém 
postupu argumenty ředitelů škol 
i rodičovské veřejnosti v potaz. Ne-
myslím tím nějakou formalitu, ale 
skutečnou úpravu krajského záměru 
dle připomínek z místa. Ukázalo se 
totiž, že skutečný stav věcí v našem 
městě kraj nezná. Rovněž trvám na 
tom, aby kraj vzal v potaz názor 
městského zastupitelstva ve Velkém 
Meziříčí s tím, že zastupitelé se nad 
problémem již dvakrát sešli a jed-
nomyslně se shodli na zamítavém 
stanovisku k tomuto záměru kraje.

V neposlední řadě připomínám, 
že ve Velkém Meziříčí již byla v mi-
nulosti zrušena obchodní akademie 
a soukromá škola a zaměstnavatelé 
v našem městě i v důsledku toho 
dnes citelně postrádají kvalifi ko-
vané pracovníky. Budovu obchodní 
akademie převzalo město a zároveň 
také kraji vytrhlo pomyslný trn 
z paty, když převzalo zřizovatelství 
domu dětí a mládeže. Domnívám se 
tedy, že Velké Meziříčí už pro kraj 
udělalo v otázkách školství dostatek 
a není třeba dělat neuvážené a ne-
vratné kroky.

Ing. Radovan Necid

Stanovisko Školské rady při Střední škole 
řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí

Kraj Vysočina připravil návrh opatření k řešení dopadu demografi ckého 
vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Jeho záměrem je sloučit 
všechny tři střední školy ve Velkém Meziříčí – gymnázium, hotelovou 
školu a střední školu řemesel a služeb do jednoho právního subjektu. 
Stanovisko školské rady k tomuto záměru je jednoznačně odmítavé, a to 
především z těchto důvodů:
1. Střední škola řemesel a služeb, jako nejstarší střední škola ve Velkém 

Meziříčí s dlouholetou tradicí učebních oborů (144 let), by ztratila 
svoji identitu, specifi kum a dobré jméno, které má nejenom u studentů, 
jejich rodičů, ale i u celé veřejnosti.

2. Přemístění tradičních učebních oborů – automechanik, opravář 
zemědělských strojů a dalších do velkých měst, popřípadě zrušení 
některých oborů, bude mít za následek velké dopady na děti a jejich 
rodiče v oblasti sociální, protože dojíždění na velké vzdálenosti nebu-
dou moci fi nančně zajistit. Nastanou případy, kdy tyto děti zůstanou 
doma, nezajištěny a bez návazného pokračování ve studiu na střední 
škole. Budou pobírat sociální dávky, což v konečném důsledku může 
být pro stát fi nančně náročnější.

3. Možnost pokračovat ve vzdělávání v některém z učebních oborů přímo 
ve Velkém Meziříčí umožňuje přístup ke kvalitní profesionální přípravě 
širokému spektru dětí, včetně těch se sociálním znevýhodněním a dětí 
se specifi ckými poruchami učení. Velkou šanci úspěšně absolvovat 
některý z učebních oborů mají i děti se slabším prospěchem, kdy zku-
šení pedagogové a mistři odborného výcviku zvládnou díky profesi-
onálnímu přístupu dovést i tyto žáky k úspěšnému zakončení studia.

4. Příprava studentů v celé nabízené šíři učebních oborů zajišťuje nové 
kvalifi kované pracovníky, kteří získávají uplatnění v místních fi rmách. 
Zrušením či přemístěním některých učebních oborů by došlo k výraz-
nému omezení spolupráce zdejších fi rem a školy.

5. Velmi důležitá je také úzká spolupráce střední školy řemesel a služeb 
se všemi základními školami ve Velkém Meziříčí v oblasti volby 
povolání žáků. Díky organizování exkurzí, dnů otevřených dveří, 
soutěží a dalších společných akcí pro žáky základních škol, vzniká 
silná vazba mezi žáky a studenty, která ovlivní jejich další profesio-
nální orientaci.

6. Zamýšlené opatření kraje Vysočina také velmi citelně poškodí posta-
vení školy v oblasti společenské, kde má škola dobré jméno a zvuk. 
Díky účasti na prezentacích, oslavách, výročích, společenských akcích 
a výstavách získává velkou prestiž u široké veřejnosti.

Za všechny členy Školské rady při SŠŘS Mgr. Petr Hladík

Očekávané aktivity
Zdravého kraje Vysočina v roce 2011

Kraj Vysočina spolu s místní Agendou 21 zrealizují i v roce 2011 
osvědčené aktivity z už tradičního projektu Zdravý kraj Vysočina. 
Události jako je Veletrh produktů, Čistá Vysočina nebo Skutek roku 
můžeme očekávat už v první polovině roku.

Obyvatelé v regionu se mohou od 1. března registrovat pomocí dotaz-
níku umístěného na webových stránkách kraje Vysočina mezi účastníky, 
kteří se každoročně zúčastní sběru odpadků. Akce Čistá Vysočina se 
bude letos konat v období od 8. do 15. dubna roku 2011 v okolí silnic. 
V minulém roce se dobrovolného úklidu zúčastnilo 14,5 tisíce občanů 
a bylo sesbíráno více než 60 tun odpadků. Členy dobrovolných úklidových 
skupin budou zdarma přepravovat regionální dopravci a kraj Vysočina 
poskytne refl exní vesty a pytle na odpad. Svoz odpadu zajistí jako každý 
rok Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina.

Mezi aktivity projektu se řadí II. ročník Veletrhu produktů kraje 
Vysočina, který se uskuteční 26. května na Horáckém zimním stadionu 
v Jihlavě. Návštěvníci veletrhu si mohou zboží z Vysočiny nejen zakoupit, 
ochutnat, ale i sledovat jeho výrobu. Organizátoři premiérového ročníku 
napočítali v loňském květnu 2000 návštěvníků a veletrhu se zúčastnilo 
48 vystavovatelů, kteří nabízeli desítky produktů od uzenin, mléčných 
výrobků, keramiky, dřevěných výrobků až po oblečení.

Skutek roku 2010 uzavírá nabídku aktivit projektu Zdravý kraj Vysoči-
na na první pololetí. Návrhy na ocenění skutků fyzických osob a projektů 
právnických osob realizovaných na území Vysočiny jsou na krajském 
úřadě přijímány formou vyplněných formulářů, které jsou k dispozici na 
webových stránkách www.kr-vysocina.cz. Termín pro zaslání nominací 
na skutky fyzických osob je do 15. února 2011, nominace projektů právnic-
kých osob je možné zaslat do 31. března 2011. Pro činy jednotlivců bude 
hlasovat široká veřejnost a vítěz mezi projekty právnických osob vzejde 
z hlasování odborné komise. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 
7. června 2011 na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou.

Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

Minulý týden jsem se svou kole-
gyní a kamarádkou Bárou Najmano-
vou navštívila krajskou radní Marií 
Kružíkovou, a to za účelem předání 
otevřeného dopisu od plnoletých 
studentů a projevení protestu nad 
chystanými změnami. Dojmy, které 
jsme si odnesly, byly rozmanité.

Nečekaly jsme, že se setkáme 
s dámou, která velmi ráda mluví, 
ale méně ráda naslouchá a co hůř, 
diskutuje. Paní radní byla velmi 
laskavá, věnovala nám skoro tři 
čtvrtě hodiny, kterou jsme strávily 
„diskuzí“ nad hodnotami osmi-
letého gymnázia i nad smyslem 
plánovaných změn. Nutno sdělit, 
že cokoliv paní Kružíkové říct, 
dalo přece jen práci. Mluví výrazně, 
rychle a téměř bez pauz. Nicméně 

se nám podařilo naznačit naše 
obavy z budoucího „školního hyb-
ridu“ a požadovaly jsme vysvětlení 
například smyslu funkce manažer 
kvality. Vysvětlení jsme se bohužel 
ani po opakované prosbě nedočkaly, 
zato jsme z úst paní radní slyšely, 
že mnohé základní školy se svou 
kvalitou a úrovní vyrovnají os-
miletým gymnáziím. Jako důkaz 
pak paní radní zkusila použít vý-
sledky z olympiád, kde se umístili 
na prvních místech většinou žáci 
základních škol. Bohužel jsme 
do monologu paní radní nestihly 
skočit s argumentem, že výsledky 
olympiád mluví o jedincích, nikoli 
o objektivní úrovni škol. Nemá cenu 
popisovat další náměty rozhovoru, 
důležité je upozornit na to, co z ná-

vštěvy u paní radní vyplynulo.
Nemůžeme být apriori nedů-

věřivé, ale nechceme, aby paní 
radní prezentovala výsledek naší 
návštěvy diametrálně odlišným 
způsobem, než jak jej vidíme my 
samy. Nechceme, aby bylo naše 
setkání uváděno jako příklad úspěš-
ně a přesvědčivě vedené diskuze 
s veřejností. Bojíme se, aby paní 
doktorka Kružíková nepropadla 
dojmu, že nás získala pro svou prav-
du a správnost zamýšlených změn. 
Vážená paní radní, přestože jsme 
Vám děkovaly za přijetí, neznamená 
to, že s Vámi souhlasíme a že jsme 
nyní přesvědčené o správnosti 
a nevyhnutelnosti slučování škol 
i rušení osmiletých gymnázií.

Karolína Vaverková

Jen tak pro pořádek
aneb Jak jsme (ne)pochodily na kraji Vysočina

V lednu zemřeli na 
silnicích kraje dva 

lidé
Letos v lednu vyšetřovali po-

licisté v kraji Vysočina celkem 
195 dopravních nehod, při nichž 
dva lidé zemřeli, devět osob bylo 
těžce zraněno a dalších 99 utrpělo 
lehké zranění. Hmotná škoda činila 
13.604.000 korun. V jedenácti pří-
padech policisté zjistili, že řidiči 
požili před jízdou alkoholický ná-
poj.V porovnání s rokem loňským 
se počet dopravních nehod zvýšil 
o 47, což představuje navýšení o 32 
procent. Svoji roli na tom mělo 
zřejmě lednové počasí. Loni v lednu 
bylo při nehodách těžce zraněno 
sedm osob a lehké zranění loni 
v lednu utrpělo 49 osob. V počtu 
lehce zraněných tak letos v lednu 
došlo ke 102 procentnímu nárůs-
tu.     JUDr. Dana Čírtková, PČR
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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
Kontakt: Mgr. František Kame-
ník, e-mail: kamenikf@cent-
rum.cz, mob. 739 600 015

Jednota a odlišnost
Navazuji na téma, které v této rubrice před týdnem otevřel můj katolic-

ký kolega. Ano, členové různých církví se spolu i v našem městě schází 
v lednu k bohoslužbám, jejichž součástí jsou modlitby za jednotu, ale 
pořád přetrvává problém, jak má tato jednota křesťanů vlastně vypadat… 
Možných cest k této jednotě se nabízí více, jsou o nich dokonce celé knihy, 
a je tedy mimo prostorové možnosti této rubriky je všechny přiblížit.

Během studia na teologické fakultě nám jeden z profesorů opakovaně 
připomínal to, že prvním nástrojem sbližování mezi církvemi má být co 
největší a co nejpřesnější vzájemná informovanost o těch druhých. Mám 
za to, že to je něco, čeho se nám pořád nedostává. V tomto nedostatku do-
znívají epochy vzájemného odcizení, pomlouvání a karikování. Skutečná 
znalost toho, oč různým církevním tradicím jde, co tvrdí a co zastávají, 
a co nikoli, je zkreslena setrvačností předsudků a schématickými výklady. 
Nemá cenu zkoumat a hodnotit, která církev trpí větší neznalostí. Raději 
věnujme svůj čas a úsilí tomu, abychom se o těch druhých dověděli co 
nejvíce. Jistě panují rozdíly, které zatím neumíme odstranit. Odlišnost není 
ovšem žádné neštěstí a dobře pochopena i uchopena se může stát oboha-
cením, pokud dovedeme setrvat v otevřeném, poctivém a sebekritickém 
rozhovoru. A to vlastně platí pro jakoukoli odlišnost, nejen odlišnost ve 
věci příslušnosti k té či oné církvi.                                     Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 16. 2. do 20. 2. 2011
Středa 16. 2.
 7.00 mše sv. za Františka Janáka a syna, ostatní 
 přízeň a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 17. 2.
 7.00 mše sv. za Mons. Metoděje a P. Josefa Doležala o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelé přátelé a duše v očistci o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 18. 2.
 8.00 mše sv. za Františka Komínka, rodiče, rodiny
 Vítovu a Letmajerovu o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domě seniorů o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Jana Pukla, rodiče a za boží ochranu o. L. Sz.
Sobota 19. 2. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za Marii Šoukalovou, rodiče Smejkalovy
 a Šoukalovy o. M. P.
18.00 mše sv. za Marii Doležalovou, rodiče Špáčkovy, 
 jejich rodiče a sourozence o. L. Sz.
Neděle 20. 2. – 7. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Ludmilu Pytnerovou, manžela 
 Františka Trojana, živou a zemřelou rodinu, 
 přízeň a duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za zemřelé rodiče Petra a Annu Zemanovy,
 za živé a zemřelé z rodin Zemanovy a Letmajerovy 
 a za duše v očistci o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za všechny zemřelé
 z rodiny Krejčovy a Požárovy a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za zemřelé rodiče a duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
Ve středu a sobotu bude příprava na 1. svaté přijímání na faře. Upozorňu-
jeme rodiče, že příprava trvá 30–35 minut. Ve středu ve 13.50 a v 18 hodin 
bude náboženství pro mládež. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teolo-
gická hodina. V pátek od 14 do 16.30 bude adorace nejsvětější svátosti 
a od 14 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání.
V sobotu v 19.30 bude 1. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří 
pracovali v kostele a na faře.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 18. 2.
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Tomanovy a přízeň o. M. P.
Neděle 20. 2. – 7. neděle v mezidobí
9.45 Horní Bory mše sv. za rodinu Ochranovu 
 a Mejzlíkovu, Drahomíru a syna o. M. P.

P. Lukasz Szendzielorz

Českobratrská
církev evangelická
20. 2.: 9 hodin – bohoslužby 
(host: Petr Haška, Diakonie – 
Myslibořice)
22. 2.: 17 hodin – biblická 
hodina (Hrbov)
Zveme k účasti na bohosluž-
bách a dalších setkáních. Po-
kud není uvedeno jinak, konají 
se v Husově domě (Velké Me-
ziříčí, U Světlé 24).
Více: www.velke-mezirici.
evangnet.cz                    -PJ-

V rámci mezinárodního projektu 
COMENIUS se uskutečnilo druhé 
společné setkání zúčastněných 
zemí, a to v Mondariz Balneario 
ve Španělsku. Projekt nese název 
United in Water a účastní se ho 
základní školy z Finska, Itálie, Ru-
munska, Španělska, Německa, Ir-
ska a z České republiky. Za Českou 
republiku se do projektu zapojila ZŠ 
Křižanov. Z naší školy do Španělska 
letěli dvě paní učitelky a čtyři žáci 
šesté třídy.

V neděli 23. 1. 2011 v dopoled-
ních hodinách jsme se smíšenými 
pocity odlétali z ruzyňského letiště 
do Madridu. Všichni jsme letěli po-
prvé a vůbec netušili, co nás čeká. 
Z Madridu jsme letěli do Viga. 
Vigo je španělské město v oblasti 
nazývané Galícia. Na letišti ve 
Vigu na žáky čekaly španělské 
rodiny, ve kterých žáci byli čtyři 
dny ubytováni.

V pondělí ráno jsme si prohlédli 
školu v Mondariz. Účastnili jsme 
se výuky. Běžný den ve španělské 
škole popisuje Vít Vrubel:,,Překva-
pilo mě, že žáci chodí do školy v uni-
formách a učitelé nosí bílé pláště. 
Ve třídě je pouze 12 dětí a ve škole 
nemají žádné šatny. Bundy mají ve 
třídě a boty si nepřezouvají. Škola 
začíná v 10 hodin, ve 13 hodin děti 
odjíždějí domů na oběd a pak se 
do školy zase vracejí. Vyučování 
končí v 17.30 hodin. Když skončilo 
vyučování, šli jsme já, Toto a jeho 
kamarádi a pan učitel hrát ragby. 
Potom jsme teprve jeli domů.“

Druhý den následoval výlet do 
přístavu Vilagarcía, kde jsme si 
prohlédli přístav. Byli jsme přivítá-
ni na radnici a dostali drobné dárky 
pro naši školu. Potom následoval 
typický španělský oběd – mušle 
a chobotnice na několik způsobů 
a závěrečný dezert. Po obědě nás 
převezli na ostrov, který je národ-
ním parkem oblasti Galícia. Zde 
jsme obdivovali exotické stromy 
– vavřín, borovice s obrovskými 
šiškami, eukalypt,… Vycházka po 
ostrově byla spojena s úžasným po-
hledem na Atlantský oceán a pláže 
plné mušlí, sépií, škeblí a krabů.

Na poslední den byl naplánovaný 
výlet do Portugalska do Santa Tecla. 
Navštívili jsme pevnost a portu-
galský trh. Po návratu následovala 
schůzka nad projektem. Vybírali 
jsme logo pro projekt, vyměnili si 
s ostatními zeměmi maskota školy 
(náš maskot je vodník). Dále jsme 
se zabývali prezentací projektu na 
webových stránkách a zadali úkoly, 
které musí každá škola splnit do 
dalšího setkání ve Finsku. Potom už 
následovala večeře na rozloučenou 
opět ve stylu španělské kuchyně.

Ve čtvrtek brzy ráno jsme odlétali 
z Viga do Prahy opět s přestupem 
v Madridu. Pro všechny z nás to byla 
ohromná zkušenost, veškerá komu-
nikace totiž probíhala v anglickém ja-
zyce. Měli jsme tak jedinečnou mož-
nost vyzkoušet naše znalosti anglič-
tiny. Zbývá jen dodat – It was great!

Text a foto: Mgr. Marcela 
Matulová, Mgr. Zdeňka Horká

Předchůdci velkoobchodů, supermarketů 
a vietnamských tržnic – II. díl

(Pokračování z čísla 5/2011. Z dobových materiálů vybrali a sepsali 
M. Klement a V. Makovský.)

Eliška Havránková, obchod s módním a krátkým zbožím,
Velké Meziříčí, Radnická ul.

Rod majitelky tohoto obchodního podniku patřil mezi nejstarší živ-
nostenské rody tohoto města. Děd Jan Havránek byl mistrem řeznickým 
a hostinským a rovněž otec Richard Havránek byl řezníkem ve Vel. 
Meziříčí. Dcera Eliška se narodila 18. dubna 1896 ve Vel. Meziříčí a po 
vychození škol se vyučila v módním obchodě. Absolvovala jednoroční 
školu šití prádla v ústavu Světlá ve Vel. Meziříčí a potom obchodní 
čtyřměsíční kurz v témže městě. Po vyučení byla čtyři roky na praxi, 
a poté se v roce 1929 rozhodla, že se osamostatní. Obchod si otevřela po 
odchodu ze svého bývalého místa částečně ze svých úspor, částečně za 
fi nanční podpory rodičů. Vedla jej až do roku 1939 úplně sama a teprve 
potom přijala první učednici.
Ludvík Marčík, hodinářství, prodej zlatého, stříbrného a optické-

ho zboží, Vel Meziříčí, Náměstí 19
Podnik založil v roce 1886 otec majitele Martin Marčík ve Vrchovecké 

ulici. Ludvík Marčík se vyučil u svého otce a pracoval v Brně a Hodoníně. 
V roce 1926 převzal závod od svého otce, který v roce 1937 zemřel ve věku 
83 let. Nástupcem pak byl syn Jaroslav, který se zaučil v otcově závodě.
Filomena Horká, obchod s krátkým a střižním zbožím, Náměstí 79

Majitelka obchodu byla původně manželkou myslivce v hraběcí službě. 
Po parcelaci majetku po světové válce přišel manžel o místo a bylo nutno 
hledat nový zdroj obživy. Žena volila nejpříhodnější svobodnou živnost. 
Svůj obchod založila v roce 1929, původně ve Vrchovecké ulici, pak, když 
se obchod díky přičinlivosti obou manželů pěkně rozvíjel a rozšiřoval, 
přenesla obchod na Náměstí. Její manžel Jan, jehož otec byl mistrem 
textilní továrny, jednak vydatně pomáhal v obchodě manželky, jednak 
po trhovecku prodával zboží, jež měla manželka na skladě. Tak z malého 
obchůdku vyrostl pěkný a moderně zařízený a vybavený podnik Filomeny 
Horké, jejíž nástupkyní se pak stala dcera Marie, absolventka obchodní 
akademie a praktikantka u svojí matky.
Antonín Hudera, obchod se střižním, módním a krátkým zbožím, 

Vel. Meziříčí, Radnická 31.
Nejlepším dokladem toho, čeho je schopen agilní a podnikavý živ-

nostník, byl závod Antonína Hudery ve Velkém Meziříčí. Z malého, 
téměř bezvýznamného obchůdku dovedl jeho majitel během několika 
let vybudovat závod, který se pak mohl směle postavit po bok nejlépe 
zavedeným závodům tohoto druhu nejen v místě, ale i v celém kraji. 
Antonín Hudera se narodil 25. listopadu 1898 v Čestíně, okres Sedlčany. 
Vyučil se ve svém oboru v Prachaticích, načež pracoval jako obchodní 
příručí v Českých Budějovicích a v Trnavě na Slovensku. To se již zabý-
val úmyslem zařídit si vlastní podnik a v roce 1926 se k tomu naskytla 
vhodná příležitost. Závod převzal od B. Mülera. (Dle dobových záznamů 
se tím podnik dostal do árijských rukou, neboť třicet let to byla židovská 
fi rma.) Mladý živnostník začal s podílem, který měl po rodičích a s penězi 
manželčina věna. Nebylo toho mnoho pro vybudování dokonalého závodu, 
A. Hudera se však nezalekl a pustil se s chutí do práce. Bývalý majitel 
neinvestoval po celá desetiletí do závodu nic a chtěl-li nový podnikatel 
přizpůsobit závod novým poměrům, musel se postarat o jeho rozšíření. 
Činil tak postupně, neboť na celkovou úpravu neměl dostatek fi nančních 
prostředků. Během poměrně krátké doby tak zvětšil závod z původních 
20–22 m2 víc než pětkrát a vybudoval z něj moderní obchod. Velkou oporu 
měl majitel ve své manželce Anně, která pomáhala od založení závodu 
v obchodě a starala se o jeho nerušený chod.

Jan Humlíček, obchod s hosp. stroji, jízdními koly, secími stroji 
a součástkami, Vel. Meziříčí, Komenského 3

Dá-li se o někom říci, že je příkladem vytrvalého a snaživého podni-
katele, tak to platilo především o majiteli tohoto známého podniku na 
Velkomeziříčsku. Svůj podnik začal budovat s pranepatrným kapitálem, 
který měl ušetřen, a s výpůjčkami. Převážně provozoval obchod tak, že 
objednané zboží proplácel dodavatelským fi rmám až po jeho prodeji ve 
vlastním závodě. Původním stanovištěm jeho podniku byl od jeho zalo-
žení v roce 1938 až do roku 1940 Ostrov nad Oslavou. Tímto rokem pak 
přesídlil do Vel. Meziříčí. Pocházel ze zmíněného Ostrova nad Oslavou, 
kde se narodil 23. prosince 1912. Po předběžném školním vzdělání se 
stal zástupcem továrny na hospodářské stroje a v této funkci pracoval 
nepřetržitě šest let. Potom teprve přikročil k osamostatnění. Jelikož však 
v té době ještě neměl živnostenské oprávnění, pracoval více než jeden rok 
pod jinou fi rmou, než dal závodu svou vlastní.       (Pokračování příště.)

Vloupal se do chat 
u Březejce

V době od 5. do 9. 2. provedla neznámá osoba 
vloupání do pěti rekreačních chat v chatové oblasti 
u rybníka Holánek u Březejce. Do chat pachatel vnikl 
po poškození vstupních dveří. Z některých odcizil 
sekačku, motorovou kosu, nářadí nebo moped, z jiných 
si neodnesl nic. Objekty zůstaly pouze poškozené. 
Způsobená škoda je 26.500 korun.

Střetla se se srnou
Dne 9. 2. jela od Martinic ke Křižanovu řidička 

s vozidlem Škoda. Po průjezdu mír-
nou pravotočivou zatáčkou jí náhle 
z pravé strany do jízdního pruhu 
vběhla lesní zvěř. Došlo ke střetu 
přední části vozidla se srnou. Po 
srážce dostala řidička s vozidlem smyk a sjela vpravo 
mimo komunikaci, kde narazila do travnatého svahu. 
Při nárazu nebyl nikdo zraněn. Lesní zvěř se na místě 
nehody nenacházela. Dechová zkouška – negativní. 
Škoda na vozidle dosáhla výše 130.000 korun.

Havarovala na kluzké 
silnici

Dne 9. 2. jela řidička s vozidlem Škoda Superb 
směrem od Ostrova nad Oslavou k obci Radostín 

Liga vozíčkářů v rámci projektu 
Šance bez bariér zřídila ve Žďáru 
nad Sázavou svou pobočku, kde od 
ledna 2011 nabízí pomoc lidem se 
zdravotním postižením, kterým se 
nedaří najít práci. Podpora je nabí-
zena i zaměstnavatelům, kteří uva-
žují o možnosti zaměstnat člověka 
se zdravotním postižením. Využít 
nabízenou pomoc mohou lidé 
z celého okresu Žďár nad Sázavou. 
Projekt Šance bez bariér bude po 
dva roky nabízet bezplatné služby 
zaměřené na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením 
(tělesným, mentálním, duševním 
a lidem s civilizačními nemocemi, 
popřípadě jejich kombinací) v Jiho-
moravském kraji a kraji Vysočina. 
Tento projekt je spolufi nancován 
z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost a státního rozpoč-
tu České republiky. V jeho rámci 
je možnost využít individuální 

konzultace a poradenství, podporu 
při hledání vhodného zaměstnání, 
počítačové a vzdělávací kurzy, 
pracovní asistenci při přijímacím 
řízení a nástupu do práce, pomoc 
při jednání na úřadech či zpro-
středkování kontaktu s vhodným 
zaměstnavatelem. Důležitou sou-
částí projektu je také spolupráce 
s firmami, které mohou využít 
fi nanční podporu při zaměstnání 
klienta projektu na novém či stáva-
jícím pracovním místě. Lidé, kteří 
by měli zájem o nabízené služby, 
se mohou zdokonalit v tom, jak 
napsat motivační dopis, životopis, 
kde nalézt vhodnou pracovní na-
bídku. Mohou trénovat nejrůznější 
situace, ke kterým může dojít při 
pracovním pohovoru anebo jen 
najít podporu při hledání pracov-
ního uplatnění. Další informace na 
www.ligavozic.cz.

Veronika Březková, konzultantka
projektu – tel.: 725 104 848

Žáci z Křižanova pobývali ve Španělsku

Společné foto – děti a učitelé ZŠ Křižanov v Santa Tecla.

Šance na pracovní uplatnění pro osoby 
se zdravotním postižením

nad Oslavou. Při projíždění pravotočivé zatáčky na 
kluzké, zledovatělé vozovce nepřizpůsobila rychlost 
jízdy povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem. 
S vozidlem dostala smyk, který nezvládla a havarovala 
vlevo mimo komunikaci. Dechová zkouška neodhalila 
alkohol v dechu. Zraněn rovněž nikdo nebyl. Škoda na 
vozidle ale dosáhla výše 110.000 korun.

Náledí
V pátek 11. 2. jen v době od půl páté ráno do deváté 

hodiny dopoledne bylo v kraji Vysočina oznámeno 
osmnáct nehod. „Na mnoha místech byly i v dopoled-
ní dobu silnice namrzlé, šlo zejména o komunikace 
v lesních úsecích a na mostech a jejich blízkostech. 

Řidiči by při takovýchto situacích 
měli svoji jízdu přizpůsobit. Je 
nutné snížit rychlost jízdy, dodr-
žovat bezpečnou vzdálenost mezi 
vozidly, dbát zvýšené opatrnosti 

a při jízdě být připoután bezpečnostním páse,“ řekl 
vedoucí Dopravního inspektorátu Jihlava npor. Ra-
dek Hamža.

V našem regionu se stala vlivem pátečního náledí 
mimo jiné dopravní nehoda osobního automobilu 
v Borech, kde automobil skončil po nehodě převrácený 
na střeše. Po zajištění vozidla proti požáru a úniku 
provozních kapalin byl vůz převrácen zpět na kola. 
U nehody zasahovala jednotka profesionálních hasičů 
ze stanice Velké Meziříčí.

Zdroj: archiv HZS kraje Vysočina
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Raná péče
– Sdružení Nové Město na Moravě, o. s., 
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
Raná péče je bezplatná služba poskytující pomoc 
a podporu rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením, děti 
narozené předčasně nebo děti s nerovnoměrným vývojem do sedmi let 
věku. Tuto službu mohou využít i budoucí maminky, u kterých je zvýšené 
riziko narození dítěte s postižením. Rodinám nabízíme konzultace v místě 
bydliště, poradenství, jednorázové akce (besedy, přednášky, kluby rodičů, 
víkendové pobyty) i bezplatné zapůjčení hraček, pomůcek a literatury.
www.sdruzeninovemesto.cz, ranapece@sdruzeninovemesto.cz, 
tel.: 566 617 939, 739 035 430.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům 
následující prostory:

Salonek
v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních porad, se-
minářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvět-
lení, dataprojekce. 
Připojení na inter-
net. Akce na klíč 
(kulturní program 
apod.). Propagace 
(výlep plakátů, tý-
deník Velkomezi-
říčsko).

Informace: 
Miloslav Čech, tel. 
566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz             -prog-

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka

na pozici:

Požadujeme:
* vyučení v oboru nástrojař nebo v jiném příbuzném strojním 
oboru * praxe v oboru výhodou * manuelní zručnost, přesnost 

* schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* opravy a údržba forem a nástrojů * zajištění plynulého toku 
výroby * provádění záznamů

Nabízíme:
* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc, 
podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů dovolené 
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme Vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 551, e-mail: milan.blazek@lisovnavm.cz

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 
1523/10, Velké Meziříčí 
Zápis dětí předškolního věku do mateřské školy

Zápis dětí předškolního věku do mateřské školy pro školní rok 2011/12 
se koná ve dnech

1. a 2. března 2011.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění jsou do mateřské 
školy přijímány děti zpravidla od tří let.

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním 
řízení. Děti se přijímají k 1. 9. 2011 na celý školní rok tak, aby byla kapacita 
mateřské školy plně obsazena, což souvisí s ekonomickými podmínkami 
platů pedagogů.

Zápis bude probíhat v době od 12 do 16 hodin na všech odloučených 
pracovištích MŠ. Rodiče si mohou podat pouze jednu přihlášku na ma-
teřskou školu, kterou si vyberou.

Mateřská škola nemá určena spádová území, proto ředitelka školy může 
umístit děti při nedostatku kapacity na vybrané školce rodiči na  kterou-
koliv jinou školku v rámci MŠ, pokud zde zůstane volná kapacita.

V období od 14. 2. do 28. 2. 2011 si mohou rodiče vyzvednout potřebnou 
dokumentaci na jednotlivých odloučených pracovištích MŠ, doplňující 
informace jim podají vedoucí učitelky, případně ředitelka školy.

Informace k zápisu včetně tiskopisu žádosti o přijetí do MŠ budou na  
webových stránkách www.skolkyvm.cz. 

Kriteria, která projednala Rada města Velké Meziříčí, jsou uveřejněna níže.
Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Velké Meziříčí,příspěvková organizace, Čechova 1523/10
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 

školy pro školní rok 2011/12
Tato kriteria jsou platná pro všechna odloučená pracoviště MŠ:

MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, 
MŠ Mírová

K předškolnímu vzdělávání  k 1. 9. 2011 se přijímají: 
1. Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, včetně dětí s odkladem školní docházky.
2. Děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem na území města Velké 

Meziříčí a v jeho místních částech, přijímané k celodenní docházce, 
zaměstnaných zákonných zástupců. Zákonní zástupci předloží potvr-
zení o zaměstnání.

3. Děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem na území města Velké 
Meziříčí a v jeho místních částech, přijímané k polodenní docházce, 
zaměstnaných zákonných zástupců. Zákonní zástupci předloží potvr-
zení o zaměstnání.

4. Děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem na území města Velké 
Meziříčí a v jeho  místních částech, přijímané k celodenní docházce, 
které dovrší 3 roky nejpozději do 31. 12. 2011 zaměstnaných zákonných 
zástupců. Zákonní zástupci předloží potvrzení o zaměstnání.

5. Děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem na území města Velké 
Meziříčí a v jeho místních částech, přijímané k celodenní docházce 
nezaměstnaných zákonných zástupců. 

6. Děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem na území města Velké 
Meziříčí a v jeho místních částech, přijímané k celodenní docházce 
zákonných zástupců, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo 
rodičovský příspěvek.

7. V případě volné kapacity děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem 
mimo území města Velké Meziříčí a v jeho místních částí z obce, 
která vydá souhlas s úhradou neinvestičních nákladů po celou dobu 
docházky do mateřské školy.

8. V případě volné kapacity děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem 
mimo území města Velké Meziříčí a v jeho místních částí z obce, která 
nevydá souhlas s úhradou neinvestičních nákladů. 

9. V případě volné kapacity děti zaměstnaných zákonných zástupců, 
které dovrší 3 roky po 1. 1. 2012. Zákonní zástupci předloží potvrzení 
o zaměstnání.

Doplňující kritérium k bodu 2 a 9 je věk dítěte, starší dítě má přednost.
Doplňující kritérium k bodu 2, 3 a 4 je potvrzení o zaměstnání k datu 
nástupu dítěte. 
Doplňující kriterium k bodu 2 a 9 je přijímání sourozenců již přijatých 
dětí. 

Poznámky:
1. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje 
o přijetí do mateřské školy ředitel/ka mateřské školy, popřípadě stano-
vuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí 
přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické 
návyky v oblasti osobní hygieny. 

2. Děti v posledním předškolním ročníku jsou děti, které od 1. 9. do 31. 8. 
daného školního roku dovrší věku 6 let a děti do 8 let věku, které mají 
rozhodnutím ředitele/ky základní školy odloženou školní docházku.

Platnost od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Účinnost k termínům zápisu dětí.
Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

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 Vel-
kém Meziříčí nebo v místních částech města, sepište o ní krátkou zprávu 
a zašlete nám ji i s fotografi 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 zá-
koutí našeho města a blízkého okolí. Za jakoukoliv spolupráci při oživení 
fotogalerie či aktualizování událostí předem děkujeme. Tel: 566 781 047, 
ic@mestovm.cz.                                                                                  -ic-

Film Ostrov Svaté Heleny vstupuje do kin
(Pokračování ze strany 1.) Tisko-

vá konference za přítomnosti tvůrců 
f ilmu a hlavních představitelů 
proběhla minulý týden v pražském 
Slovanském domě za hojné účasti 
novinářů. Ti nejprve zhlédli fi lm na 
velkoplošné obrazovce a poté měli 
možnost ptát se na všechno, co je 
v souvislosti s tímto snímkem zají-
má. Na dotazy a individuální rozho-
vory odpovídal režisér a producent 
Vlastimil Šimůnek, který si ve fi lmu 
zahrál ředitele školy v rumunském 
Banátu. Se svými pocity z natá-
čení se podělil pochopitelně také 
představitel hlavní role Ladislav 
Kerndl, jenž ztvárnil osamělého 
jazzového hudebníka Frantu Kůzle, 

dále jeho kolega v profesním, ale 
i v momentálním fi lmovém životě 
Pavel Bobek. Ten se představil jako 
Františkův fi lmový kamarád a mu-
zikant Gustav Mlejnek. Přítomen 
byl též kameraman Richard Špůr, 
jehož záběry zejména rumunské 
drsné krajiny i tvrdého života čes-
kých krajanů v Rumunsku byly po 
projekci snímku vysoce ceněny. 
Hudební tvůrce zastupoval mimo 
jiné Luboš Malina, bývalý člen 
skupiny Poutníci, který se podílel na 
fi lmové muzice, ale sám také nahrál 
některé party. Ve fi lmu si pak pro-
tagonistovu dceru zahrála Tatiana 

Vilhelmová coby Helena Kůzlová, 
jeho manželku Magdu pak Zuzana 
Slavíková, barmanku Marušku mo-
delka Iva Kubelková a další.

Film se natáčel od roku 2005, 
závěrečná klapka padla na jaře 2007 
v Mostištích, kde fi lmaři strávili 
poslední natáčecí den. Půl roku se 
stříhalo a – jak to často u podob-
ných nízkorozpočtových projektů 
bývá – souběžně se sháněly fi nanční 
prostředky na obrazové a zvukové 
dokončení. Do projektu mezitím 
vstoupili noví spolupracovníci 
a pomohli fi lmu najít přitažlivou 
tvář. Do kin tedy snímek vstupuje 
po necelých šesti letech. „Opravdu 
děkujeme všem, kdo se podíleli na 

tom, že jsme fi lm mohli zdárně do-
končit. Nebyla to snadná práce, ale 
zato věříme, že si cestu k divákovi 
najde,“ podotkl režisér Šimůnek, 
autor mnoha dokumentárních fi lmů, 
například také se zdravotní temati-
kou, a to právě z příměstské nemoc-
nice v Mostištích. „Když jsme pak 
hledali interiéry k natáčení scény do 
fi lmu Ostrov Svaté Heleny, obrátili 
jsme se na pana doktora Tvarůžka 
a on nám ochotně vyhověl,“ vypráví 
Vlastimil Šimůnek o tom, jak se štáb 
ocitl v našich končinách a jedním 
dechem slibuje, že se na Vysočinu 
určitě znovu vrátí.

Muž bez ženy, táta 
bez dcery, kamarád 

bez parťáka…
Jak vrátit lásku těm, kterým ji 

dlužíme? To je otázka, kterou si 
hlavní hrdina ve filmu pokládá 
často. Jako stárnoucího muzikanta 
ze zaoceánských lodí ho poslední 
dobou obklopuje samý zmar. Jeho 
někdejší sláva a peníze jsou pryč, 
opouští ho hlas, zdraví i manželka; 
a dcera Helena od něho odešla už 
dávno. Odjela raději do vesnice 
Svatá Helena, ležící v horách nad 
Dunajem v dalekém rumunském 
Banátu. Tam učí děti české menšiny, 
jen aby nemusela poslouchat věčné 
domácí hádky.

A tak František zůstává sám se 
svým jezevčíkem. Obklopují ho 
zaprášené vzpomínky na prostopáš-
nický život hudebníka na výletních 
lodích a v opuštěném bytě je mu 
společníkem jen ten pes. Přivydě-
lává si proto jako dělník v pivovaru 
a dojíždí za nemocným přítelem 
Gustou. Ten mu poradí, aby ženu 
nechal jít, ale dceru ať neztratí. 
František se ji tedy vydává hledat 
do tisíc kilometrů vzdálené kra-
janské vesnice Svatá Helena. Cesta 
do Banátu, hledání dcery Heleny, 
která o sobě nedává vědět, setkání 
s lidmi, kteří žijí v souladu s Bohem 
a přírodou, to vše nakonec Františ-
ka téměř smíří s myšlenkou, které 
se s přibývajícím věkem bojí – že 
dožije život ve vyhnanství samoty. 
Ale život je k němu přece jenom 
milosrdný, Bůh jakoby viděl, že ně-
kterých věcí upřímně lituje, a tak mu 
posílá odměnu – 
Helena se vrací. 
A nen í  sa ma . 
Pod srdcem nosí 
dítě, Františkova 
vnuka. „Víš jak 
se bude jmeno-
vat? František,“ 
ř íká šťastnému 
dědečkovi, jehož 
vzápětí zklame 
vyznáním, „ale 
ne po tobě. Po 
kocourovi, které-
ho mi dal Gusta. 
Pamatuješ?“

Jak by si nevzpomněl na to, že 
svoji dceru vídal jednou za sedm 
měsíců, když se vrátil z plavby. 
A tak ji zcela logicky vázaly vzpo-
mínky spíš k cizím lidem, než 
k vlastnímu tátovi. Ale i přesto je 
František za to všechno vděčný. 
„Legrační bylo, že Tatiana Vilhel-
mová byla v záběru, kdy ukazuje 
těhotné břicho, skutečně v jiném 
stavu a asi týden po jeho natočení 
porodila syna Františka (* 2005),“ 
podotkl režisér a producent. K němu 
se připojil Ladislav Kerndl a přidal 
také bonbonek: „Ten jezevčík ve 
fi lmu byl skutečně můj pes, Žolík 
se jmenoval, a zrovna předevčírem 
umřel. Tak je to pro mě trochu 
smutné se teď na něho dívat,“ svěřil 
se zpěvák, který podle svých slov 
stál poprvé před kamerou v hlavní 
fi lmové roli. V mnohém se ve fi lmu 
našel – muzika, pití, cigára. I on ve 
skutečném životě bojoval s rakovi-
nou krku. V tom fi lmovém měl zase 
rozedmu plic. Jeho kolega z branže 
Pavel Bobek si pak před novináři 
pochvaloval, že si mohl znovu za-
hrát. „Necítím se hercem, ač jsem 
třiadvacet let působil v divadle,“ 
vyznal se Bobek. Jemu – stejně 
jako Kerndlovi – tak samozřejmě 
seděla nejvíc role muzikanta. V té 
se blýskl závěrečnou písní Mé září, 
kterou nazpíval s Kateřinou García. 
Originál pochází od Johnnyho Cashe 
a jeho dcery Rosanne Cash a jmenuje 
se September When It Comes.

Zmíněný fi lm, který je zařazen 
do žánru roadmovie, je plně digita-
lizován, a proto ho budou promítat 
pouze digitální kina.   

 Iva Horká

Zpěvák Pavel Bobek, který si ve fi lmu též zahrál, v obležení novinářů na 
projekci fi lmu 9. 2. 2011.                                                  Foto: Iva Horká

Rumunská vesnice. Záběr z natáčení. Foto: archiv V. Š.



■ Nabízím k prodeji větší poze-
mek se stavebním místem 2 km 
od Velkého Meziříčí. Sítě dostupné. 
Tel.: 604 282 169.

■ Prodám byt v Tasově 3+1 s ga-
ráží, dvorkem a menší hospodář-
skou budovou v osobním vlastnic-
tví. Byt je po částečné rekonstrukci 
(nová okna, kuchyň. linka, WC). 
Tel.: 604 608 545.
■ Prodám pozemek na výstavbu 
RD v obci Oslavice, výměra cca 
1 500 m2, možno rozdělit na dvě par-
cely, kopaná studna, sítě u pozemku 
– RK nevolat! Tel: 774 919 844
■ Koupím byt či domek ve Vel-
kém Meziříčí. Lze i v blízké obci. 
SMS na 773 931 309.
■ Koupím byt ve Velkém Meziříčí 
1+1 nebo 2+1, v přízemí, v 1. podla-
ží nebo s výtahem, nejlépe v lokali-
tě Čechovy sady. Tel.: 608 732 244.
■ Prodám 3+1, OV, ul. Krš-
kova, cena 1.470.000 Kč. Tel.: 
731 508 270.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám byt ve Velkém Meziří-
čí 3+1, OV, balkon, možnost koupě 
i garáže. Udržovaný, RK nevolat. 
Tel.: 725 695 624.
■ Prodám byt 3+1 po rekonstruk-
ci ve Velkém Meziříčí – zateplený, 
nová plastová okna, zděné jádro, 
nová kuchyň. linka, podlahy, dve-
ře. Volný po dohodě kdykoliv. RK 
nevolat. Volejte po 16. hodině tel.: 
604 695 938.
Pronájem
■ Pronajmu garáž ve Velkém 
Meziříčí za gymnáziem, pod tratí. 
Tel.: 725 760 110.

■ Pronajmu garáž na Fran-
tiškově, před železničním mos-
tem. Ihned. Tel.: 604 726 835.

■ Kdo pronajme nebo i později 
prodá domek ve Velkém Mezi-
říčí nebo v blízkém okolí. Tel.: 
725 778 999.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
Různé
■ Nabízím pomoc – výpomoc ve 
vaší rodině, fi rmě, u dětí i osobě 
osamělé, opuštěné. Dovezu k lékaři. 
Spolehlivost, trpělivost, vlídnost 
zaručuji. Praxe, řidičský průkaz 
i auto mám. Velké Meziříčí a okolí. 
Tel.: 605 025 915.
■  Vyměním nov ý inventor 
160 A v záruce za KS 250-350. 
Tel.: 606 605 738.

Najde se učitel nebo amatér-
ský kytarista na doprovod-
nou, klasickou kytaru? Zn. Do-
hoda jistá. Tel.: 566 521 439, 
777 717 882.

Daruji

■ Labradora. Daruji z vážných 
osobních důvodů pouze do dob-
rých rukou a dobrých podmínek 
(nejlépe domek se zahradou) 4leté-
ho hnědého labradora, slyšícího na 
jméno Artuš. Je krásný, opečováva-
ný, potřebuje pozornost a člověka, 
který se mu bude věnovat přísně, 
ale s láskou. Je trochu dominantní 
k ostatním psům, ale radostný a po-
slušný, pokud máte autoritu. Tel.: 
724 689 444.

Prodám
■ Lisované seno, malé balíky, 
30 Kč za balík. Pšenici 350 Kč za q. 
Tel.: 603 789 464.
■ Starou ložnici (50. léta) – 
2 skříně, manželská postel, 2 noční 
stolky, toaletní stolek se zrcadlem. 
Dobrý stav. Cena dohodou. Tel.: 
608 979 217.
■ Kuchyňskou linku, starší, s ne-
rezovým dřezem, 1,80 m, velmi 
levně, cena dohodou.
Dále 2 staré postele z 50. let. Starší 
kombinovaný sporák za 500 Kč. 
Tel.: 737 716 527.
■ Přívěsný vozík za auto. Typ 
sport jacht, malá kola. Cena doho-
dou. Tel.: 603 993 027.
■ Dvoukolovou sklápěcí káru, 
kola 8,5×15. Cena dohodou. Dále 
míchačku na 2,5 kolečka originál 
tovární. Tel.: 733 240 772.
■ Nádrž 1 q (Mauser). Nová. Tel.: 
604 792 176, do 15 hodin.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly. Tel.: 
608 034 567.

B I O  b r a m b o r y ,  c e n a 
12 Kč/kg. Prodej po 25 kg, 
možnost dovozu po tel. domlu-
vě. Tel.: 566 536 331.

■ Stará řezbářská dláta (60 ks), 
cena dohodou. Tel.: 608 336 616.
■ Škodu Favorit. Levně (dle do-
hody), odhlášená, pojízdná, najeto 
jen 37 350 km. Spodek karoserie 
zkorodovaný, interiér zachovalý. 
Tel.: 566 536 337.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volejte 
nejlépe po 17 hod. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168.
Koupím
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
Nemovitosti

■ Koupíme rodinný domek se za-
hrádkou ve Velkém Meziříčí, od 
přímého majitele, bez RK. Čestné 
jednání. Děkujeme za nabídku. Tel.: 
776 638 371.

■ Hledám rodinný dům v okolí 
Křižanova směr Žďár nad Sáza-
vou. Může být i k rekonstrukci. Nej-
lépe 3+1 a více, se zahrádkou. Ho-
tovost máme z prodeje bytu. Jsme 
mladá rodina s dětmi, prosím nabíd-
něte. RK nevolat. Tel.: 731 276 279.
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Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Přijmeme

rozpočtáře – 
přípraváře.

Odborné vzdělání stavební-
ho směru, praxe výhodou.
Podrobný životopis zašlete 

na e-mail:
l.horackova@gremis.cz

do 28. 2. 2011.
Termín výběrového řízení 
bude oznámen písemně.

BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o.
přijme

Naplň práce: ● projektování pozemních staveb
 ● odpovědnost za technické řešení projektů
Požadavky: ● VŠ stavebního směru, možno i absolvent
 ● praxe výhodou, ale není podmínkou
 ● dobrá znalost MS Offi ce, Autocad, Cadcon nebo 
  Archicad
 ● orientace v problematice stavební fyziky

Strukturovaný životopis zašlete na e-mail: kominek@bc-hsv.cz
Více informaci na tel.: 777 750 360.

Zveme vás do prodejny KÁVA – ČAJ – SUCHÉ PLODY (vedle fotoateliéru 
J. Michlíčka). Ve dnech 7.– 28. 2. 2011 zakoupíte kávu ze STŘEDNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKY s výraznou slevou. 
Například nejoblíbenější: 
 Název kávy Původní cena/100 g Cena/100 g v akci
Brazílie Santos 58 Kč 46 Kč
Guatemala SHB 76 Kč 61 Kč
Kolumbie Excelso 73 Kč 58 Kč
Nicaragua Matagalpa Gavilan 69 Kč 55 Kč
Do vyprodání zásob nabízíme se slevou 20 % vybrané druhy 
čajového a kávového příslušenství.

ZELENÁ ÚSPORÁM
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
PŮDNÍCH PROSTOR

SÁDROKARTONY
VATA URSA

S 50% SLEVOU
TEL.: 608 133 615

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.

Praxe výhodou.
Tel.: 604 897 679,

e-mail: dvorak@trucks.cz

Přijmeme 

AUTOMECHANIKA
A OBSLUHU

PNEUSERVISU

Průmyslová 2086
594 01 Velké Meziříčí
přijme:

vodoinstalatéra
Požadujeme
praxi v oboru.
Strukturované životopisy 
zasílejte na e-mail: 
mlady@eurowagon.cz, 
více na tel: 564 408 080.

Město Velká Bíteš nabízí
pronájem
nebytových prostor
restaurace
Kulturního domu
Velká Bíteš 
o ploše 174 m2 a prostory suterénu o ploše 
164 m2.

Lhůta pro podání nabídek do 28. 2. 2011.
Bližší informace na www.vbites.cz nebo na tel.: 
566 502 511.

MĚSTO Velká Bíteš vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa
ředitel/ředitelka
příspěvkové organizace města Velká Bíteš, 
Informační centrum a Klub kultury města 
Velká Bíteš.

Lhůta pro doručení přihlášky: do 21. 2. 2011
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2011
Bližší informace na www.vbites.cz nebo na tel.: 
566 502 511

Náměstí 80
Velké Meziříčí

Tel.: 777 952 925

vás zvou dne 28. 2. 2011
na zahájení prodeje

jarních a velikonočních
dekorací, doplňků a dárků.

Za každý nákup nad 200 Kč 
v tento den DÁREK!

Nebankovní půjčky.
Tel.: 737 610 839.

Pomohu s ekonomikou 
menší firmy

popř. živnostníka.
Jde o vedení účetnictví, da-
ňové konzultace, závěrky, 
inventarizace, finanční ana-
lýzy, optimalizace nákladů 
popř. zpracování podkladů 
pro investiční úvěr či finan-
cování. Vše záleží na osobní 

domluvě.

Tel.: 736 611 432

Zubní pohotovost
Sobota 19. 2. MUDr. Anna Štěr-
bová, Studentská 7, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 690 124.
Neděle 20. 2. MUDr. Milena Vrá-
nová, Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 553 222.
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Hledáme řidiče
pro vnitrostátní
kamionovou dopravu. 
Tel.: 604 860 686

■ Prodáme velice výhodně 
byt 2+kk ve Velkém Meziříčí 
z důvodu potřeby většího. 
Možná i výměna za větší byt. 
RK nevolat.  Tel.: 739 136 092.
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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
Vzpomínka

KINO JUPITER – ÚNOR 2011

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011
Pátek 18. února 2011 v 19.30 hodin
Agentura Hanzlíček

Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po 
sedmadvacetiletém spořádaném manželství odhodlá 
k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak 
sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. 
Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? 
Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal odpo-
věď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmr-
tí!“ Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve 
tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně 
komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Úterý 8. března 2011 v 19.30 hodin
Agentura Makroconcert

Monodrama Divá žena promlouvá jednoduchou a humornou cestou o váž-
ných vztazích mezi mužem a ženou. Hlavní hrdinka vnímá svět jako žena, 
která ví co chce, má své naděje a sny, a která hledá štěstí po boku muže. Divá 
žena je lovcem pronásledujícím svou kořist. Časem je zřejmé, že narazit na 
pana Božského je stejně pravděpodobné jako potkat tučňáka v bikinách. Ob-
čas ztrácí všechnu sílu, nikdy však nepřichází o svůj šarm. Smysl pro humor 
a nadhled jí v tom pomáhají. Máte pocit, že divou ženu dobře znáte? Nemáte 
náhodou stejné „štěstí“ na opravdové muže? Možná vám divá žena neporadí, 
ale určitě vás potěší, že nejste sama a hlavně – plakat budete jen smíchy.
Hraje: Anna Polívková

Evě Boučkové muž zmizel a její dcera odchází každý večer na rande… Jed-
noho večera 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 revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vymést 
ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém… Po třiceti 
letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé 
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální 
renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení 
nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Změna programu vyhrazena! Jednotlivé vstupné 290 Kč.               -zh-

Ozdravné pobyty 
u moře, Itálie 

2011
* Palmová riviéra – San 

Benedeto del Tronto
Termín 17.–26. 6. 2011, polo-
penze v ceně. Cena od 4.700 do 
6.000 Kč, dle typu apartmánu. 
Zálohu je nutné zaplatit do konce 
března, zbytek se doplácí do 
konce května.

* Bibione, apartmán 
Seqoia
Termín 2.–11. 9. 2011, vlastní 
stravování, cena od 3.300 do 
5.800 Kč, dle typu apartmá-
nu, možnost dokoupit plážový 
servis za 1.200 Kč. Zálohu je 
nutné zaplatit do konce květ-
na, zbytek do konce července. 
Odjezdy z Velkého Meziříčí, 
v ceně je doprava i ubytování. 
Cestovní pojištění zajištěno 
za 160 Kč. Přihlášky: Josef 
Savara, Nad Sv. Josefem 238, 
tel.: 606 375 555, 566 523 605. 
Každý čtvrtek v Klubu důchod-
ců, Komenského 6 od 15 do 
16 hodin, městské informační 
centrum v budově MěÚ.

Poradenské dny 
– znáte svůj 

zdravotní stav?
Územní organizace svazu diabetiků 
provádí měření glykémie za 20 Kč, 
cholesterolu za 40 Kč, BMI a tla-
ku krve. Každý čtvrtek vždy od 15 
do 16 hodin v Klubu důchodců, Ko-
menského 6 (pečovatelská služba). 

Výbor ÚO-SD Velké Meziříčí.

Informace 
Svazu 

diabetiků
Velké Meziříčí

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání, 
v srdci bude stále bolest 
a tiché vzpomínání. 
Dne 13. 2. 2011 jsme vzpomněli 
5. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše maminka a babička, paní 
Jarmila Ochranová 
z Měřína. Stále vzpomínáme. 

Děti s rodinami

Oznámení 
SPCCH

Oznamujeme zájemcům o rela-
xační pobyt v Hokovcích u Dudinců 
na Slovensku, že je možnost se stále 
přihlásit v klubu důchodců. Termín 
pobytu je od 28. 5. do 4. 6. 2011.

Děkujeme všem sponzorům za 
přispění fi nančním darem pro naši 
organizaci. Zvláště pak fi rmě Malec 
a Kadlec – RENOVA opravy diese-
lových motorů ve Stránecké Zhoři.

Doležal Bohumil, 
předseda ZO SPCCH

Středa 16. v 18 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA
Dobrodružství se odehrává na drsném Se-
veru, který obývají ještě drsnější Vikingové 
a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně 
nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani 
trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikingský 
teenager nějak nemůže zapadnout mezi 
ostatní obyvatele rodného ostrova Blpu, 
protože na rozdíl od nich spíš než svaly 
(kterých má pomálu), používá hlavu. Asi 
by se to dalo přejít, kdyby Škyťák nebyl 
synem náčelníka vesnice, Kliďase Veli-
kána. Taťka má syna rád, ale bohužel si 
uvědomuje jeho „nedostatečnost“. Zvlášť 
když se blíží Škyťákovo iniciační uvedení mezi dospělé Vikingy, které 
lze úspěšně absolvovat jediným způsobem – zabitím draka v souboji. 
Draci jsou totiž na Blpu jediným, zato permanentním problémem. 
Animovaný rodinný film USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 98 minut
Sobota 19. v 19.30 hodin
TACHO
Život je o každém okamžiku. Tacho je černá komedie Mirjam Landy 
o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním zá-
vodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. 
Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer 
zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se 
neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz 
svého lékaře. Závodí už patnáct let, ale nejvyšší stupínek mu vždycky 
o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že 
životní závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona, zcela nezkušená, 
ale k vítězství odhodlaná Lucie. Největší Alexův soupeř, Němec Weber, 
se už vidí jako vítěz. O vítězství sní i slovenský dobrodruh Jožo se svým 
novým spolujezdcem Julem, kterého zachránil ze spárů mafi e. Angličtí 
závodníci Charlie a Dave také pilně trénují, ovšem na něco úplně jiného 
než na rallye… Bude mít dramatický závod vůbec vítěze? Vždyť život 
je přece o každém okamžiku… Režie: Mirjam Landa. Hrají: D. Landa, 
O. Lounová, R. Hrušínský. Film ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 102 minut
Středa 23. v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 2
Film je považován za hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku 
ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. V době, kdy se úspěšné originální náměty 
hledají stejně „snadno“ jako pověstné jehly v kupce sena, po právech 
k příběhu sáhlo studio Paramount. To naštěstí neudělalo stejnou chybu jako 
kdysi tvůrci pokračování Záhady Blair Witch, kteří vyšachovali ze hry pů-
vodní tvůrce a z originálního námětu stvořili béčkový zpatlanec. Thriller 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 91 minut

Zuzana Habanová, Dominika Habanová, Tomáš Němec, David Matějíček, Zuzana Janíčková, Ema Jeřáb-
ková, Martin Kašpar, Denisa Krejčová, Daniela Mladá, Adam Novotný, Adam Tesař, Matěj Václavík, Rozita 
Vilímová, Linda Hladíková, Radek Dočekal, Tomáš Pipa, Anna Požárová, Martin Salaš, Daniel Vejmělek, 
Adéla Žáková, Kristýna Kališová, Denis Dolíhal, Vojtěch Kotek, Jan Pokorný, Jana Psotová, Nikol Sedmíková, 
Matyáš Šubert, Tobias Tyl, Kateřina Úlovcová, Veronika Mejzlíková, Tomáš Raus, Anita Lutonská.        -MěÚ-

Foto: Jitka Bradáčová

Neděle 3. dubna 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

Vítání dětí v sobotu 5. 2. 2011

Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí před-
stavení divadelní sezony 2010 – 2011 Horáckého divadla Jih-
lava pro skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční 
ve středu 9. března 2011 od 19 hodin 
Yasmina Reza:

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

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

22. 2. přednáška Kapitoly z dějin Moravy ing. Karel Hromek
 1. 3. přednáška Albánie Ondřej Herzán
 8. 3. Neuskuteční se: Španělsko – ZRUŠENO bez náhrady
15. 3. přednáška Chorvatsko – Černá Hora Josef Matějíček

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

29. 3. přednáška Nová kniha o Bystřici ing. Hynek Jurman
  nad Pernštejnem
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

VÝSTAVY

AKCE JUPITER CLUBU

LOUTKOVÉ DIVADLO

PLESOVÁ SEZONA 2011

v Jupiter clubu v neděli 20. března 2011 
od 19.30 hodin. 
Cena vstupenky 350 Kč, rezervace a prodej 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 
(005). 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout 
do 28. února jinak budou dány do volného 
prodeje. 
Změna programu vyhrazena.               -zh-

Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu,
dovolujeme si vás seznámit s předběžnou nabídkou některých kulturních 
pořadů pro rok 2011.
27. 2. MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH 
4. 3. KONCERT KARLA PLÍHALA
13. 3. DĚTSKÉ ŠIBŘINKY S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
18. 3. KONCERT DECHOVÉ KAPELY MAGURANKA
20. 3. PETER NAGY SE SKUPINOU INDIGO
15. 4. PÁNSKÁ SHOW PRO DÁMY
16. 4. DĚTSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE SE SKUPINOU
 DIAMONDS CATS
29. 4. KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
8. 5. KUČEROVCI
16. 5. TALK SHOW SE ZDEŇKEM TROŠKOU
23. 5. KONCERT LENKY FILIPOVÉ
17. 7.  JAROSLAV SVĚCENÝ
21. 10. KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
25. 11. PAVEL BOBEK S KAPELOU
4. 12. KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ
11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Na podzim máme připraveny i zajímavé divadelní tituly s herci jako 
Václav Vydra, Libuše Švormová, Richard Krajčo, Hana Maciuchová, 
Linda Rybová, Jan Potměšil atd. O všech předprodejích vás budeme 
informovat s předstihem a těšíme se na setkání s vámi. Změna programu 
vyhrazena!                                                                                               -zh-

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

26. února 2011 od 20 hodin v KD Uhřínov
skupina Dring, bohatá tombola, občerstvení zajištěno, výtěžek 
z plesu půjde na aktivity asociace, vstupné 100 Kč, rezervace na tel.: 
566 520 456, 777 819 707 VELKOMEZIŘÍČSKO

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 19. února 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. oddě-
lení JC. Vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. 
domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány do volného 
prodeje.                                                                                            -prog-

J it l b děli 20 bř 2011

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

pátek 4. 3. 2011 od 20 hodin na velkém 
sále Jupiter clubu; prodej vstupenek na 
program. oddělení Jupiter clubu, koncert 
je na sezení s divadelní úpravou, je ne-
vhodný pro děti do 10 let
Koncert obsahuje nejoblíbenější písničky 
Plíhalovy dosavadní tvorby, velká část 
vystoupení je věnována novým písním 
z chystaného CD Vzduchoprázdniny. 
Diváci se mohou těšit také na nové 
básničky, které jsou již tradičně samo-
zřejmou součástí každého koncertu. Po 
něm je možné zakoupit si všechna doposud vydaná CD a knihu 
Jako Cool v plotě.

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

v pátek 11. března 2011 ve 20 hodin na velkém sále JC. 
Hudba: F-Box Velké Meziříčí
Program:
* host večera Petr Bende
* taneční vystoupení s prvky zumby, tančí členky
 TJ DS Březejc
* bohatá tombola, dražba výrobků
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004-5.
Dárky do tomboly se shromažďují na prog. odd.

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. 
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení, tel. 566 782 004–5.

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

Sobota 19. 2. Hasičský ples, KD Vídeň, hudba Bobrůvanka
Sobota 19. 2. Obecní ples, KD Dolní Heřmanice, hudba Muzikanti
 Ladislava Prudíka
Sobota 19. 2. 4. házenkářský ples, sál hasičské zbrojnice VM, hudba 
 TOTO Band
Patek 25. 2. 10. Babský maškarní bál, Kat. dům Křižanov, hudba M.E.Š
Sobota 26. 2. Ples dobré vůle, KD Uhřínov, hudba Dring
Pátek 11. 3. 11. Charitativní ples 2011, Jupiter club, hudba F-Box

19. února od 20 hodin 
v KD Vídeň

hraje Bobrůvanka

Do 18. 2. 2011 výstavní sál 
Klubu kultury Velká Bíteš,

otevřeno v prac. dny 8–15.30 
hodin, so a ne 13–16 hodin.

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

Vstupné rodiče i děti 100 Kč. 
Vstupenky nejsou na místa, proto 
se nerezervují! Přímý prodej na 
programovém oddělení JC.
Program:
15.00–16.30
vystoupení Míši Růžičkové (ta-
nec, soutěže)
16.30 –18.00
diskotéka, soutěže pro děti

Změna programu vyhrazena!

Obecní zastupitelstvo Dolní Heřmanice
vás srdečně zve na

V SOBOTU 19. ÚNORA 2011
VE 20 HODIN
v sále Obecního domu
k tanci a poslechu hrají
MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA
bohatá tombola, občerstvení: zvěřinové speciality

TJ EFEKT KŘIŽANOV srdečně zve na

který se uskuteční v pátek 25. 2. 2011
v Katolickém domě v Křižanově.
K tanci hraje skupina M. E. Š.

Sobota 
19. 2. 2011 ve 
velkém sále 
Hasičské
zbrojnice ve Velkém Meziříčí
K poslechu a tanci hraje 
skupina TOTO band
pestrý kulturní program, bohatá 
tombola, začátek ve 20 hodin

SDH a Obec Osová Bítýška vás zvou na

Sobota 19. března od 20 hodin, Centrum kultury 
a sportu.
K tanci a poslechu hrají Cimbálová 
muzika Jožky Šmukaře, Dechová 
kapela Jožky Šmukaře, Houslová 
muzika Bítešan.
* Každý Josef obdrží láhev vína 

s věnováním od Jožky Šmukaře.
* Agentura z Muzea rekordů a ku-

riozit Pelhřimov bude sledovat, 
kolik Josefů se sejde. Josefové, 
Pepíci, Jožkové, těšíme se na 
naše setkání a věříme, že vy tvo říme 
rekord v počtu zúčastněných Josefů.    -ob-

Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti z Velkého Meziříčí 
a okolí vystoupení Magdaleny Reifové s  programem 

Majda s Františkem
na cestách. 

V neděli 27. úno-
ra v 10 hodin 
v sále Jupiter 
clubu. 
Majda s Fran-
tiškem navštíví 
snad všech ny 
kontinenty a děti 
j i m na je jich 
cestě budou jis-
tě pot řebnými 
rádci. František 
se dozví mno-
ho zajímavostí, 
ale to by nebyl 
zvídavý Franti-
šek, aby si situ-
ace, o kterých 
mu Majda poví 
i sám nevyzkou-
šel. Jak to chodí 
v Africe, co děla-
jí Indiáni a jak se 
žije u protinožců 
a na mnoho dal-
šího se už mu-
síte přijít sami 
podívat př ímo 
na představení. 
Soutěž o vstupenky na Majdu a Františka

Kde by se mohla Majda s Františkem mít fanfárově? Napište nám tip na 
místo, které by měl František určitě vidět při jeho cestování a návštěvách. 
Můžete i tipy na výlety či zajímavosti. Svůj tip vepište do kuponu (viz 
níže) a doručte do redakce Velkomeziříčska nejpozději do 21. 2. (včetně). 
Jména výherců zveřejníme v příštím čísle.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a country 
skupina Stetson vás zve na Josefskou zábavu se 
Stetsonem.
Sobota 19. března od 20 hodin.
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BASKETBAL

STOLNÍ TENIS

FOTBAL

HÁZENÁ

KUŽELKY

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

Krajský přebor Vysočiny
Sokol Cetoraz – Spartak VM A
2324:2345 * 2,5:5,5
Macek 383:393 Baloun
Berka V. 396:397 Korydek
Lhotka 372:393 Lavický B.
Klimek 382:382 Krejska
Berka M. 403:400 Lavický Ji.
Novotný 388:380 Starý
Áčko dokázalo poprvé zvítězit na 
cetorazské kuželně a vrací se na 
třetí příčku.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – BOPO Třebíč C

1742:1547 * 5:1
Lavický F. 404:352 Kasáček
Lavický Jo. 443:408 Vrbka
Kováč 480:355 Brátka
Víteček 415:432 Novotný
Béčko převálcovalo hosty z Třebíče 
i díky výbornému výkonu Zdeňka 
Kováče.

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – Sokol Častrov
1134:1212 * 0:4
Žak 347:389 Lapka
Trnka 398:408 Švácha
Mička 389:415 Fojt
Dorost po slabém výkonu opět 
prohrál.                                   -sta-

Přípravný turnaj v házené mužů 
v Novém Veselí

O pohár ředitele ZDT
V sobotu 5. února se zúčastnilo 
družstvo mužů přípravného turnaje 
v Novém Veselí. 
V prvním zápase podlehlo naše 
družstvo domácím, když po vy-
rovnaném poločase Novoveselští 
trestali chyby našich hráčů rychlými 
brejky. V dalším zápase jsme po 
dobrém kolektivním výkonu porazili 
Litovel. V třetím zápase přišlo uspo-
kojení a díky malému nasazení jsme 
podlehli Náchodu. V posledním zá-
pase v přímém souboji o třetí místo 
v turnaji jsme podlehli exotickému 
soupeři z Kuvajtu, který nás předčil 
především individuální hrou.
„Byla to velmi dobrá příprava s kva-
litními soupeři, kde se muselo hrát 
s maximálním nasazením. Vyzkouše-
li jsme různé herní varianty a sesta-
vy,“ řekl po turnaji trenér Vaverka.

Výsledky: VM – Nové Veselí 
13:18, VM – Litovel 20:17, VM 
– Náchod 9:14, VM – Alsalmiya 
12:16. Sestava a branky: Stoklasa, 
Kotík – Kříbala Pe. (12), Matušík 
(9), Večeřa (8), Fischer (7), Živčic 
(6), Konečný (4), Kříbala Ma. (3), 
Chlubna (2), Bezděk (2), Trojan (1), 
Hron, Strašák, Kříbala Pa, Necid.
1. TJ Sokol Nové Veselí  69:58 8 b.
2. HC TJ Náchod 58:52 6 b.
3. Alsalmiya Club Handball 57:55 4 b.
4. TJ Sokol Velké Meziříčí 54:65 2 b.
5. Tatran Litovel  58:66 0 b.
Domácí zápasy mužů – 2. liga JM
14. kolo 26. 2. 15.00
V. Meziříčí – Sokol II. Prostějov
16. kolo 19. 3. 15.00
V. Meziříčí – TJ Sokol Juliánov
18. kolo 2. 4. 15.00
V. Meziříčí – TJ Sokol Telnice
20. kolo 16. 4. 15.00
V. Meziříčí – Legata Hustopeče
22. kolo 7. 5. 15.00
V. Meziříčí – Tatran Bohunice

-šid-

1. liga mladší dorostenky
HSK Vlčnov – Sokol VM 21:24 
(11:11)
Dohrávka posledního podzimního 
kola byla soubojem o pátou příčku 
prvoligové tabulky. Od prvních 
minut se očekával vyrovnaný 
souboj, v němž měly navrch díky 
lepší střelecké produktivitě domácí 
hráčky (2:3, 6:3). S přibývajícími 
minutami začaly naše hráčky 
kupit útočné chyby a zejména si 
nedokázaly poradit s útočnou hrou 
druhé nejlepší střelkyně soutěže – 
Barborou Daníčkovou. Domácí tým 
tak celkem pohodlně „odskočil“ až 
na hrozivě vypadající pětigólový 
rozdíl (11:6). Změny na postech 
a zejména několik dobře řešených 
brejkových situací nás vrátilo do 
hry. Již do přestávky jsme začali 
naplňovat předzápasovou taktiku – 
rychlé a přímočaré hry. Pohlednými 
a efektivně řešenými akcemi jsme 
srovnali brankový poměr a nebýt 
neproměnění tří výborných bran-
kových příležitostí mohli jsme již 
po první půlhodině získat vedení. 
Po změně stran domácí, hrající 
s minimálním počtem hráček, si 
držely nejtěsnější vedení až do 
stavu 15:15. Od této chvíle, a to ze-
jména výrazně zlepšenou obrannou 
hrou, jsme domácí hráčky nutili 
k nepřesnostem. Následné kontry 
tak znamenaly čtyřbrankové vedení 
(15:19, 17:21). Takticky sehraný 
závěr přinesl zasloužené vítězství 
a radost našich barev. 7 m – hody 
3/3:6/5, vyloučení 3:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Monika 
(7/3), Kratochvílová Hana (7/2), 
Partlová Markéta (4), Závišková 
Iva (3), Škrdlová Renata (2), Stu-
dená Kateřina (1), Rosová Terezie, 
Janečková Denisa, Koudelová Eliš-
ka, Kopečková Kateřina. Trenéři 
ing. Záviška, Mgr. Vidláková.

Mladší žáci
K prověření výkonnosti v rámci 
zimní přestávky přispěl kvalitně 
obsazený turnaj v Novém Veselí 
Viesmann cup 2011. Ne zcela kom-
pletní, leč doplněný tým žáků o hrá-
če družstva minižáků, odcestoval 
nabrat další herní zkušenosti a od-
halit nedostatky před jarní odvetnou 
částí, kde bude naše družstvo hájit 
druhou příčku. K dosažení této 
mety poslouží i dubnová účast na 
prestižním turnaji Prague handball 
cup 2011.
V prvním turnajovém klání jsme 
s t radičním domácím r ivalem 

nepředvedli špatný výkon, ovšem 
rozdíl v rychlosti a dynamice sou-
peře byl na závěrečném skóre znát. 
Hrdinou tohoto souboje byl Tomáš 
Blaha, který konto domácího gól-
mana zatížil 12 přesnými zásahy. 
Následoval zápas proti Jičínu. Se 
soupeřem jsme dokázali držet 
krok, ovšem v závěru měla navrch 
širší hráčská kvalita Jičínských. 
Po tomto utkání došlo ke změně 
na jednotlivých postech. Z branky 
se přesunul na post rozehrávače 
Vojtěch Drápela, což vyplynulo 
z nutnosti „odlehčit spojkám“ 
a náš herní projev získal dalšího 
tvořivého hráče. Tento impuls byl 
tím správným motorem, družstvo 
bylo rázem jako vyměněné. Zdařile 
se začal prezentovat Filip Svoboda 
na pravém křídle, kde ho výborně 
uvolňoval Martin Janíček. Důleži-
tá rozehrávka v podobě Vojtěcha 
Drápely znamenala ve zbývajících 
soubojích již jen zmar pro ostatní 
družstva. Po dvou úvodních po-
rážkách přišla vysoká výhra nad 
družstvem Pardubic a po krátkém 
odpočinku nás čekal velice nepří-
jemný soupeř z Náchoda. Dvou-
brankové vedení v poločase (7:5) 
nám dávalo slibné šance i přesto, že 
fyzická převaha na straně soupeře 
byla na první pohled zřejmá. Herní 
kvality však zůstaly na naší straně, 
a tak se „zrodilo“ další turnajové 
vítězství. V posledním vystoupení 
jsme předvedli takřka bezchybný 
výkon. Proti Dukle Praha precizní 
obrana a nápaditý útok slavil cel-
kový zisk bronzových medailí. Za 
perfektní přístup a výborné vystu-
pování nejen na hřišti ale i mimo 
ně je nutno naše hráče pochválit. 
Ocenění pro nejlepšího střelce 
turnaje převzal po zásluze Tomáš 
Blaha autor 41 branek.
Výsledky: Sokol Velké Meziříčí 
– Sokol Nové Veselí 15:19 (7:10), – 
HBC Nový Jičín 12:18 (6:10), – 1. HC 
Pardubice 17:7 (7:3), – TJ Náchod 
21:9 (7:5), – Dukla Praha 20:10 (11:3)

Tabulka:
1. TJ Sokol Nové Veselí 94:66 10
2. HBC Jičín 93:64 8
3. Sokol Velké Meziříčí 85:63 6
4. 1. HC Pardubice 48:59 4
5. TJ Náchod 53:89 2
6. HC Dukla Praha 4 46:78 0
Hráli: Macoun Filip – Blaha To-
máš (41/8), Janíček Martin (27/1), 
Drápela Vojtěch (9), Svoboda Filip 
(8), Pažourek Tomáš (1), Svoboda 
Vojtěch, Buchta Dominik, Benda 
Jakub. Trenér Janíček Martin.  -záv-

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
6:2 (1:2, 3:0, 2:0)
Branky a asistence HHK: 11. Ště-
pánek (Střecha), 21. Marešová, 
22. Vidlák, 37. Špaček (Marešová), 
47. Kejda (Sladký), 60. Beránek 
(Střecha). Sestava HHK: Hladík 
(Matoušek) – Krejčí, Vondráček, 
Vidlák, Kučera – Kejda, Špaček, 
Beránek – Štěpánek L., Střecha, 
Burian P. – Sladký, Marešová, 
Crha. Rozhodčí: Jeletz – Polák, 
Obrdlík. Vyloučení: 5:4, využití: 
2:0. Diváci: 30.

Starší žáci
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Branky a asistence HHK: Lainka 
(Tlapák), Strnad (Lainka), Strnad 
(Zajíc, Lainka), Strnad (Lainka, Za-
jíc), Tlapák (Lainka), Zajíc. Sestava 
HHK: Vitešník – Smažil, Bezák, 
Kampas M., Burian L. – Tlapák, 
Lainka, Zajíc – Strnad, Kampas J., 
Tichý. Vyloučení: 2:3, bez využití. 
Střely na branku: 15:38.

Mladší žáci
SK Minerva Boskovice – HHK 

VM 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)
Branky HHK: 2 Juda M., Úlovec. 
Asistence HHK: Nevěčný. Sestava 
HHK: Svoboda – Pacalová, Janou-
šek, Karásek, Báňa D., Báňa M. 
– Šilpoch, Úlovec, Loup – Barák, 
Juda M., Nevěčný – Kapusta, Zeisel.
Program na příští týden: sobota 
19. 2. 2011 HHK ml. žáci – HC 
Břeclav, začátek utkání v 9.45 (ZS 
VM); HHK st. žáci – HC Břeclav, 
ve 12.00 (ZS VM); neděle 20. 2. 2011 
HHK dorost – HC Blansko, v 11.15 
(ZS VM)                            -hhk-

So 19. 2. 14.45–16.15
Ne 20. 2. 14.00–15.30
Po 21. 2. 10.00–11.30
St 23. 2. 10.00–11.30
Pá 25. 2. 10.00–11.30
So 26. 2. 14.15–15.45
Ne 27. 2. 14.00–15.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, do-
provod 10 Kč.

Zimní příprava
FC VM – Bohunice 0:1 (0:1)
Střelci: Hudec (23.). Rozhodčí Ma-
chát – Porupka, Teplý. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, Z. Večeřa 
(78. L. Němec), Souček (55. J. Hort), 
J. Krejčí – Dufek, E. Smejkal 
(46. Veselý), Berka, Netrda – Po-
korný – Ďurica (46. Beran).
Na lavičce byl také připraven i L. 
Němec a brankář Simandl. Na 
„Větrné Hůrce“ se oproti duelu 
s Bystřicí hrálo tentokrát v docela 
příjemných podmínkách. Hlavně 
panovalo téměř bezvětří, jenže ani 
to nepomohlo domácím k prvnímu 
vítězství v začínající sérii příprav-
ných zápasů. Ne že by Velmez šance 
neměl, ale scénář, co se týče promě-
ňování šancí, se od předcházejícího 
utkání nezměnil. Ďurica na hrotu 
převzal Beranovu roli bezezbytku. 
Už ve 3. min. sebral Pokorný sou-
peři míč, kolmicí vysunul Ďuricu 
vstříc brankáři hostů, bohužel bez 
gólového zakončení. V 18. min. 
Dufek prošel po pravé straně, ze 
svého strážce udělal dalšího diváka 
a posadil míč přesně na Ďuricovu 
hlavu. Ani tentokrát meziříčský 
forvard nezamířil přesně, míč šel 
vysoko do ochranné sítě. Vzápětí 
po utěšené kombinaci trojice Po-
korný – Souček – Krejčí, vyslal 
posledně jmenovaný svůj hrot mezi 
penaltu a malé vápno opět do čisté 
šance, ale ani tentokrát se trefa do 
černého nekonala. Mezitím se hosté 
málem dostali do gólem zavánějí-
cího brejku, hanebně však pokazili 
fi nální příhru a o svou šanci přišli. 
Zahrávali také dva rohy, ale jinak 
Invalda v brance domácích příliš 
nezaměstnávali. Ve 23. min. uho-
dilo z čistého nebe, když se po 
trestuhodné chybě Meziříčských 
ve vlastním pokutovém území 
dostal zadarmo k míči hostující 
Hudec a zblízka nedal vybíhajícímu 
Invaldovi žádnou šanci. V úvodním 
dějství se do gólové šance dostal 
ještě po akci zprava (Z. Mucha, 
Dufek) E. Smejkal, vystřelil však 

slabě a navíc přesně do míst, kde 
stál hostující gólman. Po přestávce 
Bohunice ve snaze čelit narůsta-
jící převaze Velmezu stupňovaly 
tvrdost až k hranici záludnosti 
a místy připomínaly spíš demolič-
ní skupinu, než fotbalový soubor. 
Z domácích to odnesl nejvíc Sou-
ček, který se zraněním pravé ruky 
byl odvezen na rentgen a Z. Večeřa, 
kterého museli odvést na střídačku 
spoluhráči. V úvodní čtvrthodince 
druhého dějství se do gólové šance 
propracovali Beran a krátce nato 
po tr. kopu Pokorný, ale ani jeden 
z nich neuspěl. Soupeře tohoto typu 
už opravdu ne. Příští utkání sehraje 
Velmez opět v sobotu 19. 2. ve 14.00 
s celkem Nové Vsi. „Tentokrát se 
hrálo za skvělého počasí, ovšem 
utkání nebylo zdaleka tak pohled-
né a slušně a čestně vedené, jako 
minulý týden s Bystřicí. Trápila nás 
opět koncovka a musím konstatovat, 
že s vytvářením a proměňováním 
brankových šancí jsme na tom byli 
úplně stejně, jako minulý zápas. Těší 
mě, že si šance dokážeme vypraco-
vat po hezkých akcích, i když jsme 
stále ještě ve fázi běhání a s míčem 
téměř vůbec nepracujeme,“ dodal 
k výsledku Milan Volf.     -ber-

Starší žáci – přípravné utkání
FC VM – TJ Svitavy 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Miška. Střelci branek: 
45. Ráček. Sestava: Kučera – He-
játko, Novotný, Smejkal, Špaček 
– Chalupa, Vokurka, Ráček, Singr 
(26. Liška) – Těšík, Kurečka.
V dalším přípravném utkání se na 
našem hřišti představil, účastník 
české divize Svitavy.
Hosté si první poločas vytvořili 
více ze hry i brankové příležitosti, 
ale žádnou nevyužili.
Domácí si za první poločas, žádnou 
šanci nevytvořili. Druhý poločas 
se hrálo převážně na polovině 
domácích, ale v 45. minutě se po 
samostatné akci prosadil Ráček, 
když podél brankáře poslal míč do 
sítě – 1:0. Hosté se snažili vyrovnat, 
ale buď stříleli mimo, nebo je vy-
chytal brankář Kučera.          -dek-

V sobotu 12. 2. se na domácí půdě 
odehrálo celkem pět zápasů oddílu 
basketbalu BK Velké Meziříčí.

OP žákyně
BK VM – ČKD Blansko 103:12 
(53:3) a 103:28 (35:16)
V dalších dvou zápasech tým žákyň 
vedený trenéry Kamilem Hugem 
a Petrem Fillou prokázal výrazné 
zlepšení. Domácí hráčky si zápasy 
vychutnaly a dvakrát pokořily pres-
tižní hranici 100 bodů.

OP U14 chlapci
BK VM – SK Žabovřesky Brno 

53:96 (17:52) a 54:99 (25:53)
V září 2010 začali chlapci trénovat 
pod vedením trenéra Daniela Ubra. 
Na začátku tohoto kalendářního 
roku byli přijati do soutěže oblastní-
ho přeboru kategorie U14 (do 14 let). 
Tyto zápasy byly historicky první 
domácí zápasy chlapců našeho 
klubu. Přejeme hodně štěstí, chuti 
a zdraví do dalších bojů.

OP III muži
BK VM – Sokol Střelice 73:58 
(41:35)
V zápase nadstavbové části domácí 
tým mužů porazil soupeře ze Stře-
lic.                                          -rap-

ST VM – TJ Žďár nad Sázavou 
9:9
body: Klíma Tomáš 2/2, Pokorný 
Jan 2/2, Klíma Petr 2/2, Řikovský 
Aleš 2/2; čtyřhra: Klíma Tomáš, 
Pokorný Jan
ST VM – Sokol Nížkov 6:10
body: Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 2/2, Bazala Jan 1/2, Klíma 
Petr 1/3
ST VM B – TJ Žďár n. S. 17:1
body: Šoukal Slavomír 4/0, Klíma 
Tomáš 4/0, Skryja Marek 4/0, 
Kampas Jan 4/0; čtyřhra: Klíma 
Tomáš, Šoukal
ST VM C – TJ Řečice 9:9
body: Kořínek Stanislav 4/0, Zelený 
David 2/2, Dvořák František 1/3, 
Zelený Tomáš 1/3; čtyřhra: Koří-
nek, Dvořák
Velká Losenice – ST VM D 9:9
body: Vodák Petr 3/1, Zelený To-
máš 3/1, Zelený David 2/2, Caha 
Martin 0/4; čtyřhra: Vodák, Zelený 
Tomáš
ST VM E – SK Sokol Lhotky 
D 9:9
body: Prachař Václav 3/1, Němec 
Tadeáš 2/0, Liška Radim 1/1, Mi-
nařík Jakub 1/3, Liška Patrik 1/3; 
čtyřhra: Prachař Václav, Liška 
Patrik
Dne 12. 2. hrálo naše áčko doma 
proti Žďáru a Nížkovu. První duel 
vítěze neměl a dopadl remízou 9:9. 
V zápase bodovali všichni naši 
hráči stejně. Odpolední utkání 
začalo ve tři hodiny. Soupeř, pohy-
bující se na druhé příčce tabulky 
byl papírově mírný favorit. Tuto roli 
také potvrdil a utkání po velkém 

boji skončilo výhrou 10:6 pro Níž-
kov. Pro úspěch udělali naši hráči 
maximum, bohužel to na silného 
protivníka nestačilo. V utkání se 
nejvíce dařilo Pokornému. Krás-
ných dlouhých výměn v zápase 
nebylo málo. Pověstné štěstíčko 
se naklonilo k hostům. Utkání se 
muselo líbit i přihlížejícím divá-
kům. Všem děkujeme za podporu. 
O den později pokračovala okresní 
kola. Naše rezerva doslova roz-
drtila žďárské béčko 17:1. Nadále 
držíme druhé místo za vedoucím 
Sokolem Žďár. Družstva C, D a E 
ve svých zápasech také remízova-
ly. Dne 26. 2. nastoupí naše áčko 
zase doma, tentokrát proti Telči 
a Pelhřimovu.                              -pk-

Okresní přebor II. třídy
TK Autocolor Oslavice B – SK 
Sokol Lhotky B 3:15
Sestava Lhotky: Doubek 4, Nevrtal 
T. 4,5, Rössler 3, Večeřa 3,5
SK Sokol Lhotky – SK Nové Ve-
selí A 9:9
Sestava Lhotky: Doubek 4,5, Ma-
rek, Nevrtal T. 4,5, Vondrák

Okresní přebor IV. třídy
SK Dolní Heřmanice B – SK So-
kol Lhotky C 1:17
Sestava Lhotky: Krčál 4,5, Kupka 
M. 3,5, Nevrtal T. 4,5, Rössler 4,5
Sokol Lhotky C – TJ Poděšín 
B 13:5
Sestava Lhotky: Krčál 4,5, Kupka 
V. 1, Nevrtal T. 3, Vondrák 4,5

Okresní soutěž
ST VM E – SK Sokol Lhotky 
D 9:9
Sestava Lhotky: Holubář F. 2, Holu-
bář P., Kupka M. 2,5, Kupka V. 4

-chyl-

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.

Anketa
o nejlepší sjezdovku

na Vysočině

Nonstop lyžovačka na Fajťáku
Ze soboty 19. února do druhého dne lyžujeme nonstop!
V sobotu 19. února vlek nevypínáme, naopak, po 21. hodině, tedy v čase, 
kdy se normálně ukončuje provoz, vypustíme na svah rolbu, která jej 
upraví na „manšestr“ a hned potom pokračujeme nonstop v provozu! 
Končit se bude až druhý den dle provozního řádu, tedy v neděli ve 
21.00! Navíc disco party s rádiem Kiss Hády – hrát bude DJ Folteen.
Info na www.skivm.cz

Už jen do 18. února můžete hlasovat o nejlepší sjezdovku
na Vysočině. Vybírejte z patnácti tipů na lyžování na území celého kraje. 
Zastoupena je i místní sjezdovka na Fajtově kopci, jejíž lyžařský vlek byl 
první na Vysočině a připomínáme si 45 let jeho provozu. Hlasujte na: 
http://jihlava.idnes.cz/vyberte-nejlepsi-ci-nejoblibenejsi-sjezdovku-vysoci-
ny-pj0-/jihlava-zpravy.asp?c=A110203_152556_jihlava-zpravy_dmk
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VOLEJBAL

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR

LYŽOVÁNÍ

HÁZENÁ

Muži HHK postupují do semi-
fi nále play off krajské ligy jižní 

Moravy
HHK VM – Dynamiters Blansko 
HK 11:4 (4:1, 3:2, 4:1)
Branky: 12. Nekvasil (Kaňkov-
ský), 13. Kaňkovský (Nekvasil), 
15. Kaňkovský (Novák, Nekvasil), 
18. Kaňkovský (Novák, Nekvasil), 
31. Kaňkovský (Nekvasil), 40. Ne-
kvasil (Novák), 40. Krča (Vlašín, 
Střecha), 43. Nekvasil (Kaňkov-
ský), 47. Krča (Nekvasil), 49. Krča 
(Šerý), 52. Novák (Kaňkovský, Ne-
kvasil). Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Nikodým (Štourač) – Střecha, 
Štěpánek, Šerý, Musil, Robotka, 
Bartejs, Krejčí – Burian, Vlašín, 
Krča – Kaňkovský, Nekvasil, No-
vák – Nedoma, Smejkal, Chlubna 
– Janák. Rozhodčí: Boháček – Kala, 
Linhart. Vyloučení: 11:9, navíc Ště-
pánek (HHK) 10 min. UHK
Využití: 1:1, v oslabení 1:0. Střely 
na branku: 35:27. Diváci: 290.
Dynamiters Blansko HK – HHK 
VM 4:6 (4:2, 0:3, 0:1)
Branky: 3. Jakubec (Kocman, Ště-
pánek), 11. Kocman (Lossmann, 
Němec), 12. Berka (Štěpánek), 20. 
Kazda (Hofman) – 2. Chlubna (Ne-
kvasil), 15. Nekvasil (Kaňkovský), 
22. Nekvasil (Novák), 25. Nekvasil 
(Novák, Kaňkovský), 27. Kaňkov-
ský (Nekvasil), 46. Novák (Kaň-
kovský, Nekvasil). Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Štourač (12. Ni-
kodým) – Střecha, Štěpánek, Šerý, 
Musil, Bartejs, Robotka – Krča, 
Vlašín, Burian – Novák, Kaňkov-
ský, Nekvasil – Chlubna, Smejkal, 
Nedoma – Janák. Rozhodčí: Lerch 
– Paulík, Šustr. Vyloučení: 5:8. 
Využití: 0:0, v oslabení 0:1. Střely 
na branku: 26:22. Diváci: 100.

Rozpis semifi nále
A tým HHK Velké Meziříčí si za-
jistil postup do semifi nále krajské 
ligy jižní Moravy, když vyřadil ve 
čtvrtfi nále tým Dynamiters Blan-
sko. Stal se tak druhým týmem, 
který si zahraje v sezoně 2010–2011 
semifi nále. Prvním semifi nalistou 
je tým SK Minerva Boskovice.
Rozpis semifi nále KL JM: 1. utkání 
– pátek 18. 2. 2011 – SK Minerva 
Boskovice – SMJ 4 SMJ 2 – SMJ 
3; 2. utkání – neděle 20. 2. 2011 

– SMJ 4 – SK Minerva Boskovice 
SMJ 3 – SMJ 2; případné 3. utká-
ní – úterý 22. 2. 2011 SK Minerva 
Boskovice – SMJ 4 SMJ 2 – SMJ 
3. V době uzávěrky nebylo známo 
kompletní složení semif inálo-
vých dvojic, protože se rozhodující 
utkání hrála v úterý 15. 2. 2011 od 
18.00. Tyto informace budou zve-
řejněny hned po utkání na interne-
tových stránkách hokejového klubu 
www.hokejvm.cz a na nástěnce 
u vchodu na zimní stadion.    -hhk-

15. kolo KSM Vysočiny
HHK VM B – TJ Jiskra Humpo-
lec B 3:5 (1:5, 1:0, 1:0)
Počet diváků: 88. Rozhodčí: Dostál, 
Zháňal, Musil. Branky: 20. Šoukal 
(Kudláček J.), 24. Tůma (Trnka, 
Bradáč), 51. Kudláček J. (Šoukal) 
– 10. Dolejš (Zour Jiří, Zadražil), 
11. Knězů (Dvořák), 13. Siřiště 
(Doubek, Drábek), 18. Zour Jiří 
(Zadražil, Dolejš), 19. Bláha (Hlav-
nička). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. 
Oslabení: 0:0. Střely na branku: 
49:25. Sestava V. Meziříčí: Šeba, 
(Štourač) – Kudláček M., Hrnčíř 
– Peterka, Invald – Trnka, Bradáč – 
Šoukal, Kudláček J., Vrána – Pelíšek, 
Barák, Martinec – Tůma, Navrátil.
Úvod zápasu vycházel z postavení 
obou mužstev v tabulce. Domácí 
hokejisté se od první minuty tla-
čili do útočného pásma a hosté se 
soustředili na pozorné bránění. 
Postupem času ovšem zjistili, že 
to s tím tlakem HHK nebude tak 
hrozné a sami se čím dál víc pro-
sazovali před domácí brankou. Než 
si meziříčští hráči stačili všimnout, 
že se herní projev hostů změnil, 
prohrávali ve 13. minutě už o 3 góly. 
Ani to je však nevyvedlo z bohorov-
ného klidu a nechali si dát do konce 
třetiny ještě další dvě branky. Pro ně 
katastrofální vývoj zápasu už stihl 
jen malinko upravit Šoukal v po-
slední minutě. Druhá třetina se hrála 
v podstatě jenom na jednu branku, 
ale při poměru střel 22:5 byl jediný 
gól pro domácí málo. Z pěti přesi-
lových her využili pouze jedinou 
zásluhou Tůmy. Humpolec držel 
svými vynikajícími zákroky Jan 
Zour a jeho spoluhráči často i s při-
spěním notné dávky štěstí všechny 
další šance domácích odvrátili. Ve 
třetí části se už hra opticky vyrov-
nala. Domácí se sice stále snažili 

2. liga mužů Morava jih
TJ Jiskra Havl. Brod – TJ Sokol 
VM 23:33 (11:15)
Úvod utkání se vyvedl lépe do-
mácím (2:0, 4:1), a to především 
díky několika vyloučeným hráčům 
hostí. Dobrou obranou a rychlým 
přechodem do útoku se podařilo hru 
vyrovnat. Od 12. minuty Meziříčští 
srovnali a převzali otěže zápasu. Do 
poločasu si pak hosté vypracovali 
čtyřbrankový náskok.
Úvod druhé půle patřil našim hrá-
čům, kteří spolehlivě pokrývali 
útočné snahy domácích a v útoku 
kombinační hrou navyšovali náskok. 
V 9. minutě svítilo na ukazateli skóre 
12:20 a bylo již o zápase prakticky 
rozhodnuto. Domácí se ještě snažili 
klást odpor, ale s chutí hrající hosté, 
kterým se dařila střelba ze všech 
postů, Brodu již nic nedovolili. Naši 
hráči dovedli utkání spolehlivě do 
vítězného konce a připsali si tak 
povinné první jarní vítězství.
„Jsem rád, že se nám podařil vstup 
do sezony a že se dokázali prosadit 
všichni hráči. Nesmíme ale toto 
vítězství přeceňovat, ty těžší zápasy 
nás teprve čekají,“ řekl po zápase 
trenér Vaverka.
7 m – hody 4/7:3/3, vyloučení: 4:7, 
navíc domácí ČK Dočkal, Vondra. 
Sled branek: 2:0, 4:1, 4:5, 6:6, 8:8, 
8:12, 10:14, 11:15, 12:20, 14:24, 

16:27, 19:28, 21:31, 23:33. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Stoklasa 
David – Matušík Roman (7), Fis-
cher Radim (5/3), Večeřa Vítězslav 
(4), Kříbala Martin (4), Konečný 
Ladislav (4), Chlubna Tomáš (3), 
Živčic Pavel (2), Kříbala Petr (2), 
Bezděk Jakub (1), Strašák Pavel (1), 
Necid Miloš, Kříbala Pavel. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.              -šid-
Ženy na mezinárodním turnaji 

třetí
Tradiční přípravný turnaj v kategorii 
žen Tirex winter handball Cup 
2011 měl díky mezinárodnímu za-
stoupení vysokou sportovní úroveň. 
Realizační týmy i samotné hráčky si 
pochvalovaly možnost sehrát během 
tří dnů šest kvalitních utkání. Po tři 
hrací dny tak ve sportovní hale Štěr-
koviště v Otrokovicích sedm týmů 
České republiky, Slovenské repub-
liky a Rakouska odehrála vzájemná 
utkání s hrací dobou 2 × 25 minut.
Naše hráčky se předvedly ve vý-
borném světle a předváděly účelnou 
hrou proti soupeřkám hrajícími 
o třídu výše. Útočně laděný herní 
projev s nejvyšším počtem vstře-
lených branek pak hovoří za vše. 
Škoda, že „nejslabší“ útočný výkon 
jsme si vybrali proti Rakušankám, 
které dokázaly najít i účinnou zbraň 
na naši defenzivu a v celkovém 
hodnocení stanuly o stupeň výše. 
Pozitivní pro nadcházející odvet-

Pátý ročník Memoriálu Matyáše 
Žďárského se 5. 2. 2011 uskutečnil 
na Jalovci jako první závod zimní 
části LPV. Trať vydržela v dobrém 
stavu pro všechny závodníky. Na 
start obřího slalomu se postavilo 131 
závodníků v 6 věkových kategoriích. 
Absolutním vítězem se stal Martin 
Kachlíř (76) – HB Ski Team. Ne-

ztratili se ani závodníci našeho Ski 
klubu Velké Meziříčí – 13 medailí. 
První místa ve svých kategoriích 
získali Daniel Ryška (přípravka), 
Kateřina Neumanová (předžactvo 
d.), Oskar Točík (předžactvo ch.), 
Tereza Neumanová (ml. žákyně), 
Marek Peštál (ml. žáci), Barbora 
Bartuňková (st. žákyně) a Katka 
Čamková (dospělí ž.). Více na 
stránkách www.skivm.cz.  -id-

Mostiště na kolenou
TJ Náměšť n. O. – SK Mostiště 
7:4 (1:4, 2:0, 4:0)
V sobotní semifi nálové odvetě se 
v Náměšti střetly dva celky osla-
bené řadou zranění a nemocí. Před 
zaplněným hledištěm jsme v závěru 
vyrovnané první třetiny třemi rych-
lými góly potrestali hrubý faul ná-
měšťského Fily. Pak však už domi-
novali domácí, kteří ve zbývajících 
čtyřiceti minutách vyslali na naši 
branku více než čtyřicet střel (7:4).
Po vyřazení pro nás sezona končí, 
našemu přemožiteli přejeme hodně 
úspěchů ve fi nále. V něm se podle 
očekávání utkají s mužstvem RH 
Centrum Brno, které vyhrálo i od-
vetu v Boskovicích (2:6).
Děkujeme skvělým fanouškům.
Náměšti opět vyšel začátek utkání 
a už v první minutě vedla. Hra 
se vyrovnala, obě mužstva hrála 
bez úspěchu po dvou přesilovkách 
a v šestnácté minutě bylo po akci 
Slavíka srovnáno i skóre. Pak 
o sobě dal opět vědět náměšťský 
zlý muž Fila. Ošklivým krosčekem 
poslal do sprch mostišťského obrán-
ce a sám jej také s trestem do konce 

zápasu následoval. Zbytek třetiny 
tak dohrávali domácí v oslabení.
Druhou třetinu zahájila Náměšť 
náporem. Hosté byli pasivní už při 
dohrávané přesilovce, pak se museli 
dvakrát bránit v oslabení a z tlaku se 
vymanili až v polovině utkání. Ak-
tivní pětiminutovku hosté ukončili 
zmatkem v obranném pásmu, po 
němž Pejchal snížil. Po této brance 
se mostišťská defenziva na chvíli 
sesypala, Náměšť ovládla kluziště, 
za necelou minutu přidal Rous kon-
taktní gól a do přestávky už hosté 

Junioři
Sl. Hradec Králové – Sp. VM 
0:3 a 0:3
(–17, – 11, – 11) a (-21, – 21, 16)
Jak je vidět i z výsledků jednot-
livých setů, neměli volejbalisté 
z Vysočiny žádný závažnější pro-
blém a těmito vítězstvími si už 
před posledním kolem, ve kterém 
budou hostit na své palubovce 
celek Volejbalu Brno, zajistili třetí 
místo. A to je bezesporu opět velký 
úspěch. V sobotu 19. 2. by tak mohl 
být k vidění pěkný volejbal a kluci 
určitě touží získat brněnský skalp. 
Každopádně dobrá pozvánka pro 
diváky, být u toho.
Sestava VM: Kliment, Kučera, 
Lízal, Uchytil, Zmrhal, Krejska, 
Kameník, Dvořák, Minář, Bláha, 
Duben, a Augusta.
Zbývající výsledky: Dansport Pra-
ha Fatra Zlín 1:3, 0:3; Brno – DHL 
Ostrava 3:1, 0:3

Tabulka EX-JRI, 
sk. B po devátém dvoukole:

1. Fatra Zlín 18 15 3 47:15 33
2. Volejbal Brno 18 15 3 48:17 33
3. TJ Sp. Vel. Meziříčí 18 10 8 34:29 28
4. DHL Ostrava 18 7 11 30:37 25
5. Dansport Praha 18 6 12 24:44 24
6. Slavia Hradec Králové 18 1 17 11:52 19

Muži
V sobotu se rozběhla také krajská 
jednička mužů. Ta se po základní 
části přeskupila do dvou samostat-
ných skupin. Ve skupině A hraje 
šest mužstev o titul přeborníka 
kraje a postup do druhé ligy, ve 
skupině B hrají zbývající čtyři 
celky o celkové umístění. Poprvé 
se do obou tabulek započítávají 
výsledky vzájemných zápasů ze 
základních skupin.
Naši hráči měli za soupeře druhý 
celek ze skupiny A, Sokol Přibyslav. 
Svůj start do fi nálové skupiny mají 
hodně obtížný, díky započítaným 

bodům ze základní části startují 
z poslední příčky, takže do bojů 
o prvenství určitě nezasáhnou, za 
úspěch bude možno považovat kaž-
dý posun v tabulce směrem vzhůru. 
Po dvou bitvách se se svým soupe-
řem nakonec rozešli smírně.
Sp. VM – Sokol Přibyslav 2:3 
a 3:1
(23, – 22, – 17, 22, – 10) a (25, – 26, 
22, 16)
Naši hráči vstoupili do zápasu lépe, 
když se jim podařilo získat první 
set, v tom druhém však od začátku 
tahali za kratší konec a soupeř 
zaslouženě srovnal. Ve třetím se 
bojovalo o každý míč, po hodně 
slabé a dlouhé chvilce (13:10, 14:15, 
15:21) se opět radoval soupeř. Ve 
čtvrtém setu náš celek prostřídal, 
na hřiště šel jediný náhradník, 
Miloš Kryštof (po tříměsíční zdra-
votní pauze) a klukům se nakonec 
podařilo set vyválčit. Pátý set je 
však opět nezastihl v optimální 
formě, a tak se z prvního vítězství 
radoval soupeř. Odpolední zápas 
byl hodně podobný. Náš celek však 
dokázal tentokráte vyválčit třetí set 
a v tom posledním už soupeř trochu 
rezignoval. Sestava VM: Havlíček, 
Vašíček, Plachetský, Trojan, Homo-
la J., Hybášek S., Kryštof.
Ostatní výsledky: Pacov – Třebíč 
3:0, 3:1; Štoky – Žďár 0:3, 0:3
V sobotu 19. 2. hostí muži na domá-
cí půdě vítěze skupiny A, celek Pa-
cova. Svá utkání sehrají netradičně 
v tělocvičně na Bezděkově v 10.00 
a 13.00. Soupeř při kolizi zápasů 
s juniorkou nechtěl akceptovat 
posunuté začátky zápasů.

Tabulka KP-1M-1A:
1. Žďas Žďár 10 10 0 30:2 20
2. Slavoj Pacov 10 7 3 23:15 17
3. Sokol Přibyslav 10 5 5 23:21 15
4. Sokol Štoky 10 3 7 13:25 13
5. OA Třebíč 10 3 7 11:25 13
6. TJ Sp. V. Meziříčí 10 2 8 13:25 12

-kon-

jen urputně bránili těsné vedení.
V poslední dvacetiminutovce převa-
ha domácích gradovala. Mostišťská 
branka byla pod stálou palbou 
a po dvou využitých přesilovkách 
zvyšoval v devětačtyřicáté minutě 
Pejchal už na 6:4. Pak se přece jen 
začali o slovo znovu hlásit hráči 
mostišťského celku, ale jejich herní 
vzestup přibrzdilo další vyloučení. 
Závěr zápasu dohrávali hosté opět 
v oslabení. I ve čtyřech operovali 
v útočném pásmu, ale domácí se 
ubránili a stejně jako utkání 31 vte-
řin po začátku gólově otevřel tak je 
taky 31 vteřin před koncem gólově 

uzavřel nejlepší hráč semifi nálové 
série, náměšťský Pejchal.
Branky TJ Náměšť n. O.: Pejchal 
(Kejda), Pejchal (Špaček), Rous 
(Lainka), Rous (Pejchal), Lainka, 
Pejchal (Špiřík, Kejda), Pejchal 
(Sázavský, Strnad). Branky SK 
Mostiště: Slavík (Vaněk, Václav 
Krejčí), Vojta Krejčí (Václav Krej-
čí, Jiří Svoboda), Šlapal (Krška, 
Musil), Vojta Krejčí (Slavík). Vy-
loučení: 6:9, navíc Fila (TJ Náměšť 
n. O.) 5 minut plus osobní trest do 
konce utkání. Využití: 3:3. Stře-
ly na branku: 51:25. Rozhodčí: 
Fiksa, Hájek, Lisa P.          -tom-

TJ DĚTSKÉ STŘEDISKO BŘEZEJC, o. s.

Národní turnaj v boccie
OZP CUP
1. liga, 1. kolo
tělocvična 3. ZŠ Školní 2055, Velké Meziříčí
ve dnech 26. února od 9 do 18 hodin 
a 27. února od 9 do 15 hodin

Srdečně zveme příznivce boccii, přijďte podpořit svoje favority 
nebo se jen podívat na aktivity handicapovaných sportovců.

nou část 2. ligy jsou výkony na 
postech spojek, v nichž vynikaly 
věkově ještě starší dorostenka Ivana 
Salašová a v celkovém hodnocení 
s padesáti přesnými zásahy nejlepší 
střelkyně turnaje Jarmila Hrůzová. 
Cenu pro nejlepší hráčku obdržela 
domácí Julia Varhaníková, nejlepší 
brankářkou byla vyhlášena Miška 
Menešeková z rakouského družstva 
SG UHC Admira-Landhaus.
Výsledky: Sokol VM – Senica 
(vedoucí celek 1. ligy SR) 30:23, – 
Liberec (1. liga ČR) 29:18, – Senec 
(1. liga SR) 31:18, – Poruba (1. liga 
ČR) 33:18, – SG UHC Admira 
Landhaus (1. liga Rakousko) 18:20, 
– Otrokovice (1. liga ČR) 24:34
1. Otrokovice 156:125 10
2. Landhaus 132:114 10
3. Velké Meziříčí 165:131 8
4. Senica 139:137 5
5. Liberec 134:144 4
6. Senec 118:139 3
7. Poruba 115:170 0
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. – 
Fischerová M. (6), Svobodová Di. 
(4), Necidová S. (3), Hrůzová J. (50), 
Dvořáková Š. (11), Hammerová T. 
(16), Salašová I. (29), Pacalová Le. 
(9), Chlubnová J. (10), Plachetská 
Zu. (7), Plachetská Ji. (20). Trenér 
ing. Tvarůžek.

2. liga ženy
HSK Vlčnov – Sokol VM 22:29 
(9:15)
Souboj s nováčkem soutěže byl od 

úvodních minut plně v režii našich 
hráček. Oboustranně svižné a ne-
zvykle vysoké druholigové tempo 
vyhovovalo zejména našim. K tomu 
se přidala výborná defenziva, za níž 
se dařilo brankářce Janě Lavické. 
Oku diváka lahodící útočné akce, 
v nichž hrály prim Jitka Plachetská, 
Šárka Dvořáková a Ivana Salašová 
přinesly i nadějné vedení. Řada 
šancí sice neskončila díky výborné 
brankářce Vlčnovských Ivaně Po-
láškové v domácí svatyni, leč skóre 
do přestávky zdárně narůstalo v náš 
prospěch (2:6, 4:11, 7:14). Po změně 
stran se snaživé domácí hráčky pre-
zentovaly neutuchajícím vysokým 
tempem. Aktivnější obrannou hrou 
začaly znepříjemňovat náš útočný 
projev. Ten díky přibývajícím ne-
přesnostem neměl již takovou sílu 
a razanci (14:18,16:21). Poslední 
desetiminutovka přinesla zlepšení 
naší obranné hry a následně promě-
něné útočné akce s efektivní kon-
covkou udržely dostatečný odstup 
a zasloužené vítězství. 7 m – hody 
2/2:5/4, vyloučení 1:0.
Hrály: Lavická J., Zelníčková M. – 
Plachetská Ji.(7), Salašová I. (7/2), 
Dvořáková Š. (4/2), Hammerová T. 
(4), Fischerová M. (3), Chlubnová 
J. (2), Plachetská Zu. (1), Svobo-
dová Di. (1), Necidová S. Trenér 
ing. Tvarůžek.
http://www.hazenavm.estranky.cz/
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zkorigovat nepříznivý výsledek, ale 
s přibývající únavou a nervozitou už 
svého soupeře nedokázali přehrát. 
Hráčům Jiskry stačilo pokrývat 
svoji polovinu kluziště a vyvarovat 
se zbytečných chyb. Účet zápasu 
tak uzavřel Jiří Kudláček už v 51. 
a žádnou další změnu skóre pak 
hosté už nepřipustili.
Bojovnější Humpolec tak získal 
po zásluze tři body díky vydařené 
první třetině. Hokejisté Velkého 
Meziříčí se snad konečně poučí, že 
hrát se má se stejným nasazením 

proti každému soupeři, jedno jestli 
je první nebo poslední.
Ostatní výsledky 15. kola: Telč 
– Ledeč n. S. 9:6. Světlá n. S. – Ži-
rovnice 2:5. Předehrávka 20. kola 
Ledeč n. S – Telč 5:10
1. SK Telč 16 11 0 0 4 1 85:48 34
2. HHK Velké Meziříčí B 15 11 0 0 4 0 76:41 33
3. HC Slavoj Žirovnice 15 6 2 0 4 2 72:69 27
4. HC Ledeč n. S. 16 5 0 0 9 2 66:90 17
5. TJ Jiskra Humpolec 15 4 1 0 10 0 53:78 14
6. HC Světlá n. S. B 15 3 2 0 10 0 41:67 13
Příští zápas bude hrát opět doma 
19. 2. 2011 v 17.00 proti Ledči.  -ht-


