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Zítra
Setkání 

se starostou
Další setkání se starostou 
města Radovanem Necidem se 
uskuteční ve čtvrtek 3. března 
2011 na malé scéně Jupiter 
clubu v 16 hodin.

Otevření 
Nového Svitu

ve čtvrtek 3. března v 15 hodin
Více na této straně 

Karel Plíhal
v pátek 4. března od 20 hodin 
na velkém sále Jupiter clubu

Abraham cup 
2011

v sobotu 5. března proběhne 
halový turnaj hráčů nad 50 let 
v hale u Světlé
Více na straně 10

Březen měsíc 
čtenářů 

v Městské 
knihově Velké 

Meziříčí
Beseda Karel IV. – Nahléd-
neme do panovníkova sou-
kromí.
Prožil pohodové dětství? Hádal 
se s rodiči? Byl fešák? Uměl se 
vyšňořit? Co osobní hygiena? 
Miloval ženy? Měl erotické 
sny? Našel by se levoboček? 
Kolik přežil atentátů? Kterak 
ho léčili? Jak umřel? Do hry 
všechny dospělé hosty vtáh-
ne Ivana Vaňková. V úterý 
8. března v 17 hodin.

Divá žena
divadelní monodrama s Annou 
Polívkovou v úterý 8. března 
v 19.30 hodin ve velkém sále 
Jupiter clubu

Zítra 
proběhne 
slavnostní 
otevření

Nového Svitu
Zítra od patnácté hodiny pro-

běhne slavnostní otevření Galerie 
Nový Svit na velkomeziříčském 
náměstí, kam je zvána i široká 
veřejnost. Právě pro ni je připra-
ven bohatý program od prohlídky 
nově zrekonstruovaného objektu 
přes občerstvení za nízké ceny až 
po hudbu s DJ. O děti se postarají 
chůvičky, takže si rodiče budou 
moci užít také příjemné odpoledne. 
Kromě toho si mohou koupit dárek 
pro svoje ratolesti v novém hrač-
kářství nebo v prodejně muziky, 
svým domácím čtyřnohým mazlíč-
kům dopřát nejen dobré krmení ze 
zverimexu, vybrat poslední model 
sportovní módy nebo zkrášlit do-
mov bytovým a dětským textilem, 
vybrat počítačové vybavení anebo 
ochutnat čerstvé pečivo z Kame-
nické pekárny. Pochopitelně mohou 
zavítat do nekuřácké restaurace 
a dát si něco dobrého k snědku či 
k pití. Milovníci Staropramene oce-
ní, že se právě tato značka piva točí 
právě tam. Kdo uvažuje o nějaké 
rodinné oslavě, bude mít možnost 
si prohlédnout společenský sál 
včetně jeho zázemí. Kromě toho 
lidé budou moci také využít širokou 
škálu například fi nančního, inzert-
ního nebo mediálního poradenství 
a služeb, které nabízejí společnosti 
z kanceláří ve vyšších patrech 
budovy. Slavnostního otevření se 
zúčastní mimo jiné majitel nové 
pasáže Jaromír Koudela, rodák 
z Velkého Meziříčí, a starosta na-
šeho města Radovan Necid a další 
pozvaní hosté.

Iva Horká

Pátek 25. února 2011 byl pro kli-
enty i personál domova pro seniory 
ve Velkém Meziříčí dnem „D“. 
Stěhovali se totiž do nového. Akce 
vypukla v sedm hodin ráno a bě-
hem dopoledne přesídlili všichni 
senioři z budovy na Hornoměstské 
do nového moderního domova na 
ulici Zdenky Vorlové v Čechových 
sadech.

Stěhování bylo rozplánováno na-
prosto přesně, po deseti minutách. 
K dispozici byly čtyři sanitní vozy 
z dopravní zdravotní služby Josefa 
Čtveráčka. Do každého nastoupili 
klienti sedící, s nimi další na lůžku, 
k tomu tašky s osobními věcmi a už 
se jelo. Část personálu vypravovala 
seniory ještě ze staré budovy a další 
je vítala v nové. Někteří klienti se 
těšili, ale další měli ze stěhování 
spíš obavy. Bodejť by ne, vždyť 
mnozí v domově žijí už dlouho a na 
to svoje si zvykli. Nejdéle obýval 
domov na Hornoměstské Jindřich 
Preisler – 30 let. „Oni se bojí, každá 
změna je pro ně těžká. Je problém 
přestěhovat je z pokoje na pokoj. 
Z jednoho patra na druhé je to ještě 
horší, protože tam už je jiný perso-
nál. No a nejhorší je tohle – to už 
je pro ně velká změna,“ zhodnotila 
ředitelka domova pro seniory He-
lena Chalupová a dodala, že oproti 
tomu personál se na nové prostory 
těší moc. Ale i obyvatelé domova 
si snad na krásné prostředí brzy 
zvyknou. Například Josef Jančík 
se do Čechových sadů těšil. A když 

uviděl svůj nový pokoj, byl náram-
ně spokojený. To Anežka Vlčková 
prohlásila, že jí se do nového 
nechtělo vůbec. Ale když ji její ro-
dina provázela prostorami moderní 
prosluněné budovy s velkými okny 

Senioři se stěhovali do nového domova v Čechových sadech

Jak už jsme informovali v minulém čísle 
našeho týdeníku, sjezdovka na Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí získala první místo v an-
ketě o nejlepší sjezdovku na Vysočině. Soutěž 
pořádal deník MF Dnes a server iDNES a zú-
častnilo se jí 5219 hlasujících čtenářů. Ti rozdali 
svoje hlasy mezi patnáct zimních areálů na 
Vysočině, přičemž velkomeziříčský jich dostal 
celkem 1352. Druhé místo získal Skiareál Nový 
Jimramov (1 181 hlasů) a třetí byl Skisnowpark 
Harusův kopec Nové Město na Moravě (630 
hlasů), ač jako jediný disponuje sedačkovou 
lanovkou. Stalo se tak v roce, kdy si velkome-
ziříčští lyžaři připomínají pětačtyřicet let od 
doby, kdy uvedli do provozu první lyžařský 
vlek na Vysočině. Po roce 2000 pak provozova-
telé přistoupili k umělému zasněžování svahu.

Ve zmíněné soutěži se mezi sebou utkaly 
provozovny s různými délkami svahů či 
sportovním zázemím. Šlo tedy o již zmíněný 
Fajtův kopec, s délkou svahu 350 metrů, dále 
Šacberk (380 m), Jalovec u Třebíče (140 a 600), 
Vysoká u Havlíčkova Brodu (420), Svratka 
(410), Mrákotín (370), Křemešník (370), 
Karasín (450), Harusův kopec (550), Dalečín 
(500–600), Brtnice (360), Antonka (250), Nový 
Jimramov (500–600), Čeřínek u Jihlavy (400 
a 600) a Luka nad Jihlavou (600, 660, 840).

Lyžaři, ale i ostatní návštěvníci Fajtova 
kopce, shodně oceňují dobrou dostupnost, 
zejména díky bezprostřední blízkosti dálnice 
D1, ale i kvalitní zázemí. To zahrnuje nejenom 

Senioři opouštějí svůj starý domov.                                                                              Foto: Martina Strnadová

a výhledem do přírody, uznala, že 
je to tam vskutku pěkné. „Ale to by 
mi mělo být spíš dvacet, když jdu 
do takového nového bydlení, a ne 
pětaosmdesát,“ dodala ještě.

V každém pokoji bylo na stolku 

vedle postele připraveno malé ob-
čerstvení, nechybělo ani víno, aby 
měli senioři to stěhování přeci jen 
o trochu příjemnější. Vždyť museli 
z tepla ven do mrazu, který zrána 
dosahoval dvanácti stupňů pod nu-

lou. Ale zase bylo slunečno a to bylo 
lepší, než kdyby pršelo, sněžilo či 
bylo náledí. Také kuchyně v novém 
objektu měla svoji generálku. „Va-
řili jsme tam už včera, na zkoušku,“ 
popsala H. Chalupová. V pátek tedy 
jedli všichni už v novém domově. 
Ten má kapacitu devadesát čtyři 
lůžek. Obyvatel je v současné době 
o dva víc, takže na dva velké jedno-
lůžkové pokoje personál přidal ještě 
dvě postele, aby se všichni vydali. 
O šestadevadesát klientů se stará 
šedesát šest zaměstnanců.

Ještě v roce 2004 měl přitom do-
mov pro seniory na Hornoměstské 
ulici klientů téměř dvojnásobek. 
Pak však proběhly statické zkoušky, 
které odhalily havarijní stav objek-
tu. Kraj Vysočina proto začal stavět 
nový, který počítal s kapacitou 
poloviční. Domov pro seniory proto 
vyhlásil stop stav, a od té doby asi 
rok a půl už nepřijímal žádné nové 
klienty. „Početní stav se přirozenou 
cestou postupně snížil,“ vysvětlila 
H. Chalupová.

Dosud bydleli lidé v domově 
na pokojích většinou po třech či 
čtyřech lidech. V Čechových sa-
dech je uvítaly pokoje po jednom 
maximálně po dvou. U každého 
přitom nechybí samostatné sociální 
zařízení. Už jenom to je obrovská 
změna, protože na Hornoměst-
ské byla jen jedna koupelna na 
každém patře. Lidé nyní mají 
mnohem větší klid a soukromí, 
což asi každý uvítá.    (Pokr. str. 3.)

Nestačí jen dobré vybavení, musí se i něco přidat,
míní správce nejlepší sjezdovky

Manažer Ski klubu Velké Meziříčí Jiří Pálka má důvod 
k úsměvu – svah na Fajtově kopci, jehož je správcem, 
vyhrál soutěž o nejoblíbenější sjezdovku na Vysočině. 
Porazil mimo jiné i novoměstský Harusův kopec. 

Foto: Iva Horká 

nezbytnou restauraci, ubytování a parkoviště 
pro zhruba dvě stě aut, ale také nedávno nově 
vybudovaný skibar a park pro snowboardisty, 
existenci lyžařské a snowboardové školy pro 
děti i dospělé či servis. „Myslím ale, že jenom 
tohle za naším úspěchem nestojí,“ podotýká 
manažer ski klubu Jiří Pálka, „dneska už 
nestačí jenom dobře upravený svah a kvalitní 
zázemí. Musí se přidat i něco navíc.“

Proto se Fajtův kopec v posledních letech 
stal známý nejenom díky bohatým sportov-
ním aktivitám, lyžařským výcvikům dětí ze 
základních škol jak z našeho města, tak okolí, 
a to i třeba z Brna, či zmíněnou lyžařskou 
školou nebo lyžařskými a snowboardovými 
závody. Svoji významnou roli sehrály zcela 
jistě doprovodné akce. A těmi se zdejší ski 
areál udržuje v povědomí jak v zimním ob-
dobí, tak v letním. Jde o akce jako třeba jízda 
přes vodní hladinu, motoskijöring, testování 
značkových lyží, pravá domácí zabijačka, 
udírny, zábavy včetně lyžování se živou 
hudbou, nebo třeba čtyřiadvacetihodinové 
denní a noční lyžování. To mimochodem 
přilákalo na tři stovky lyžařů. „Nebyli jsme 
první, kdo tuto akci pořádal, přišel s tím už 
jeden provozovatel ski areálu na Vysočině, 
ale na rozdíl od něho nám tenhle nápad při-
nesl to, co jsme očekávali. Lidí přišlo hodně 
a navíc byli spokojeni,“ pochvaloval si správce 
sjezdovky Pálka, kterého práce ve ski areálu 
zaměstnává na plný úvazek.      (Pokr. str. 3.)

Výluka
na trati 252 Křižanov – Stu-
denec a zpět, 7. 3. od 7.40 
do 14.30 hodin. Zastávky 
náhradní autobusové dopravy: 
VM (před výpravní budovou), 
Martinice a Křižanov (před 
výpravní budovou)         -ČD-
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Práce na studii skateparku ve 
Velkém Meziříčí budou pokračo-
vat. Zástupci velkomeziříčských 
skaterů představili vedení města již 
zpracovanou studii na skatepark. 
Finanční náklady na jeho pořízení 
však dosahují pěti milionů korun. 
„Shodli jsme se, že to je částka pro 
město příliš vysoká,“ konstatoval 
starosta Radovan Necid a dodal, 
že se tak jednání vrátila na začátek 
do fáze stanovení únosných limitů. 
Došlo i k přehodnocení místa, kde 
by skatepark měl vzniknout. To 
bylo již za minulého vedení radnice 
vytipováno nedaleko koupaliště, 
v prostoru mezi řekou a budoucí 
protipovodňovou zídkou. Nyní 
byla znovu projednána ještě další 
varianta v prostoru za sportoviš-
těm s umělou trávou za dvěma 

základními školami v Čechových 
sadech. Ale nakonec se vedení měs-
ta se skatery shodlo na původním 
místě, tedy u koupaliště. Skatepark 
by vznikl hned u protipovodňové 
zídky, s níž se v prostoru počítá 
v rámci protipovodňových opat-
ření, jejichž budování město v bu-
doucnu čeká. Ale právě ochrana 
před povodněmi omezuje i stavbu 
skateparku. Ve zmiňovaném zá-
plavovém území proto nelze stavět 
pevné betonové překážky, ale ani 
objemné mobilní. Jenomže skateři 
sami by právě pevnou monolitickou 
stavbu včetně betonových prvků 
preferovali. Z toho důvodu není 
místo pro skatepark u řeky právě 
ideální. Nicméně město postrá-
dá v této oblasti parkoviště pro 
návštěvníky koupaliště v letních 

měsících. Takže z jednání se skate-
ry nakonec vzešel nápad, který by 
byl účelný pro obě strany a navíc 
i fi nančně efektivní.

Město by vybudovalo vedle sebe 
dvě asfaltové parkovací plochy. 
Mezi nimi by byla snížená betono-
vá plocha s nájezdovými rampami 
doplněná o další prvky, jako jsou 
zábradlí, schody atd. „Tato část by 
byla betonová, a byla by 60 až 70 cm 
utopená do terénu, takže ani Povodí 
Moravy by to nevadilo,“ popisuje 
nápad starosta. Skateři by to celé 
včetně parkovišť po obou stranách 
mohli po celý rok užívat, vyjma 
několika parných letních dnů, kdy 
by byly plochy k parkování obsa-
zeny auty návštěvníků koupaliště. 
„Takhle jsme se domluvili a jeví se 
nám to účelné. Je to projekt, který, 

myslím si, má hlavu i patu,“ dodává 
R. Necid. Nyní se tedy pracuje na 
převedení tohoto nápadu do nové 
studie.

Jízda na skateboardu, ale třeba 
i na kolečkových bruslích, zís-
kala v posledních letech velkou 
oblibu mezi mládeží. V mnoha 
městech po celé republice proto 
vznikly skateparky, kde mohou 
vyznavači tento sport provozovat. 
Finanční náklady na skatepark se 
mohou pohybovat od dvou a půl 
milionu korun třeba až k šesti či 
sedmi milionům. Podle starosty 
však na to bylo možno v minu-
losti získat dotaci, což dnes nelze. 
Finance tak pro Velkomeziříčské 
zůstávají tím hlavním omezujícím 
limitem.

Martina Strnadová

Skatepark za pět milionů korun? To je příliš mnoho

Týdeník Velkomeziříčsko přinesl v minulém čísle 
reportáž ze vzpomínkového odpoledne Pocta Jakubu 
Demlovi k jeho padesátému výročí úmrtí. Více fo-
tografi í je nyní k dispozici také na našich webových 
stránkách v sekci Fotogalerie.

Zmíněnou vzpomínku na kněze a básníka Jakuba 
Demla z Tasova můžete ale též zhlédnout v televizním 
pořadu na ČT 2 v repríze Křesťanského magazínu již 

Vzpomínku na Jakuba Demla uvede ČT 2 tento pátek OKÉNKO 
POLICIE  158tento pátek v 6.55 hodin. Premiéru televize odvysílala 

minulou sobotu dopoledne. Zmíněný příspěvek připra-
vil Petr Baran. Škoda jen, že televize využila jenom 
zlomek z toho, co se v Tasově ono nedělní odpoledne 
odehrálo a použila pouze krátký, zhruba čtyřminutový 
klip. V křesťanském magazínu by o katolickém knězi 
a ne jen tak ledajakém básníkovi možná mnohý divák 
očekával větší prostor a více informací.

V témže díle magazínu je i re-
portáž z 5. ročníku Národního týd-
ne manželství, jehož mottem byla 
věta „Věrnost není slabost“. Pak 
se můžete vydat také do Pardubic 
na Salesiánskou školu animátorů, 
dále bude představena nová letec-
ká linka z Brna do Říma, dozvíte 
se, komu poslouží výtěžek sbírky 
„Dny Bible 2010“ a o největším 
nezávislém křesťanském serveru 
u nás „ChristNetu“ se bude poví-
dat s jeho spolupracovníky. Také 
se můžete seznámit se zajímavou 
osobností – básníkem a novinářem 
Tomášem Zdechovským - a na 
závěr si poslechnout fejeton Vlas-
timila Fürsta s názvem „Nenažra-
ný kos“. Pořadem provází Petra 
Oppeltová.

Iva Horká

Kronika v Literárním památníku Vysočiny v Tasově nese zápis o slavnostní 
vzpomínce na knězovo úmrtí ze dne 20. 2. 2011. ČT 2 o akci přináší tento 
pátek krátký klip.                                                              Foto: Iva Horká

Další budovy v areálu Agromotoru
byly zbourány minulý týden

Střet se srnou
Dne 16. 2. v 17.45 hodin jel řidič 

se Škodou od přivaděče dálnice D1 
směrem ke křižovatce. Na přímém 
úseku komunikace za mlhy před 
vozidlo náhle vběhla z pravé strany 
srna. Pro krátkou vzdálenost se řidič 
zvířeti nedokázal vyhnout a došlo ke 
střetu. Srna byla na místě usmrcena. 
Škoda je vyčíslena na 33.600 korun. 

Ukradl kola 
u auta

Dne 24. 2. během dopoledních 
hodin neznámý pachatel demon-
toval z vozidla Peugeot 4 kusy kol 
včetně pneumatik a zaměnil je za 
dřevěné špalky na parkovišti na 
ulici Jihlavská ve Velké Bíteši. 
Majiteli vznikla škoda na odcizení 
kol ve výši 34.000 korun

Vloupal se do 
školky

Neznámý pachatel se v době od 
22. do 23. 2. vloupal do budovy 
mateřské školy na ulici Sokolov-
ská ve Velkém Meziříčí. Vnitřní 
prostory školky pachatel prohledal. 
Při prohlídce však musel překonat 
několik dveří, které zároveň poško-
dil. Z kuchyně si nakonec odnesl jen 
láhev kečupu a 30 korun v drobných 
mincích. Škoda na zařízení dosahu-
je výše 20.000 korun.

Vybráno z archivu PČR

Demolice budov v areálu Agromotoru pokračuje.                                                                     Foto: Iva HorkáLetecký snímek Jiřího Trojana zachycuje demolici v jejím počátku.

Poté, co byla zbourána vysoká modrá bu-
dova v areálu Agromotoru, jejímž nynějším 
vlastníkem je fi rma Sanborn Velké Meziříčí, 
demolice postoupila na další objekty. Dvě 
úzká stavení (na leteckém snímku vlevo od 
torza vysoké budovy) prošla taktéž demolicí. 

Blíží se termín vaší zlaté či diamantové 
svatby, žijete ve Velkém Meziříčí, 
ale sňatek jste před lety uzavřeli 

v jiném městě?

Webové stránky města se proměňují
Webové stránky města dostaly trochu příjemnější podobu, co nevidět 

spustíme elektronickou knihu přání a stížností a chaty se starostou, sub-
portály městské policie, přírody Velkomeziříčska a další inovace. Každý 
měsíc se setkávám na veřejné debatě s každým, kdo o to stojí, a denně 
absolvuji mnoho rozhovorů s občany. Dělám to proto, aby se mohl do 
správy města zapojit i ten, kdo má chuť nebo dobrý nápad. 

Moc se mi nelíbí populistické návrhy typu internetových referend, co 
vymýšlí detektivní fi rmy, maskované za politické strany. Proto se sna-
žím, aby ty naše debaty měly nějaký konkrétní obsah. Už to také začíná 
k něčemu vypadat – lidé mi sdělují věcné připomínky tu k plánovaným 
investicím, tu k chodu města nebo jsme se společně dokázali bavit o ná-
mitkách proti slučování našich středních škol. 

Hodně přínosné náměty také přišly k samotnému webu. Jeho uživa-
telé by například přivítali více možností, jak se přímo zde elektronicky 
vyjádřit k jednotlivým rozhodnutím rady a zastupitelstva a jak dát svůj 
názor radním a zastupitelům vědět. To mi přijde užitečné. Proto se zrovna 
v těchto dnech snažím se svými spolupracovníky najít způsob, jak to celé 
udělat. A udělat to znovu tak, aby to mělo smysl a nesklouzlo to k něja-
kému bezduchému internetovému hlasování či podobně. 

Myslím si stále (i když se mne někteří snaží přesvědčit o opaku), že 
správa našeho města není jen věcí starosty či rady, ale opravdu všech. 
Starosta, rada a zastupitelé jsou jen zástupci občanů, kteří mají především 
dohlížet na to, aby si úřad nedělal, co jej napadne. A právě proto chci, 
aby každý obyvatel našeho města věděl o radnici co nejvíce a aby, pokud 
bude chtít, ty informace získal velmi snadno. Udělám pro to maximum, 
neustále máme co zlepšovat.

Radovan Necid, starosta 

Od počátku února letošního roku, kdy bou-
rací práce začaly, se tak tato část prostoru 
zaplnila tunami suti. Podle sdělení ředitele 
Sanbornu Milana Holuba jde o fi nančně 
i technicky náročnou akci. Ta potrvá mini-
málně ještě další měsíc.                         -ivh-

K tragické události došlo v úterý 
1. března 2011 časně ráno – kolem 
půl jedné – na dálnici D1. 

Na 153. kilometru ve směru na 
Prahu havarovalo v pravém jízdním 
pruhu osobní vozidlo, které zůstalo 
po nehodě na dálničním tělese. Při 
nehodě nebyl nikdo zraněn. Krátce 
poté v místě zastavil sedmadvace-
tiletý řidič dodávkového vozidla, 

který chtěl účastníkům dopravní 
nehody pomoci. 

Když vystoupil ze svého vozidla, 
kolem místa zřejmě projížděl kami-
on, který se snažil místo objet. Muž 
se pravděpodobně ulekl a skočil 
za svodidla. Bohužel v místě, kde 
je za svodidly umístěn betonový 
propustek. Tímto propustkem muž 
propadl a spadl z výšky mostu na 

polní cestu, která vede pod dálnicí. 
Při pádu utrpěl těžká zranění, která 
nebyla slučitelná se životem. Další 
okolnosti tragické události jsou 
předmětem vyšetřování. Je ale jis-
té, že na smrti muže nenese podíl 
žádná cizí osoba a ani nedošlo ke 
střetu s projíždějícím nákladním 
vozidlem.

-PČR-

Pád z dálničního mostu nepřežil
Meziříčský rodák – kněz a učitel

Již pětadvacet let uplynulo od smrti meziříčského rodáka ThDr. Jose-
fa Bradáče. Narodil se v našem městě 12. května 1920. Po studiích byl 
v roce 1945 v Brně vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Troubsku 
a v Komíně, pak byl administrátorem ve Zbýšově. V letech 1968 – 74 byl 
učitelem liturgiky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, 
v letech 1970 – 74 rektorem kněžského semináře v Olomouci. V období 
normalizace byl odsunut do Vrchoslavic. V 80. letech dožíval na odpo-
činku ve Velkém Meziříčí. I zde však pokračoval ve vzdělávání věřících 
alespoň neofi ciálním způsobem. Kromě pedagogického působení psal 
také odborné práce z teologie a překládal díla jiných autorů. Zemřel 28. 
února 1986 a je pochován na hřbitově na Karlově.

-ripp-

Dejte o sobě vědět velkomezi-
říčské matrice. U příležitosti zlaté 
či diamantové svatby je možné 
uspořádat slavnostní obřad v ob-
řadní síni na radnici a pro všech-
ny jubilanty je připravena malá 
pozornost v podobě dárkového 
balíčku.

Matrika ve Velkém Meziříčí 
eviduje pouze sňatky, uzavřené 
ve městě. Lidem, kteří uzavřeli 

manželství jinde, tak radnice nemá 
možnost k takovému významnému 
jubileu blahopřát. 

Pokud se tedy termín vašeho 
výročí blíží, dejte vědět na níže 
uvedený kontakt.

Městský úřad – matrika, Radnic-
ká 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 
566 781 177, e-mail: bednarikova@
mestovm.cz

Martina Bednaříková, MěÚ
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V nemocnicích na 
Vysočině je staženo 

téměř 95 procent 
výpovědí

Lékaři na Vysočině k dnešnímu 
dni stáhli již téměř 95 procent po-
daných výpovědí. Několikaměsíční 
protestní akce s názvem Děkuje-
me, odcházíme! patrně v regionu 
odezněla a fungování nemocnic 
se vrací do normálu. Ředitelé ne-
mocnic mohou počítat s většinou 
kmenových lékařů.

V kraji Vysočina bylo podáno 
celkem 393 výpovědí, minulý týden 
jich bylo 370 staženo. Stažení jed-
notlivých výpovědí ředitelé nemoc-
nic očekávali ještě začátkem tohoto 
týdne. Do krajských nemocnic se 
nevrátí odhadem zhruba desítka 
doktorů.
Počet podaných a stažených vý-

povědí na Vysočině:
Nemocnice, počet stažených výpo-
vědí/počet podaných výpovědí
Havlíčkův Brod  66/71
Jihlava 104/110
Nové Město na Moravě  88/93
Pelhřimov  35/35
Třebíč  77/84

Jitka Svatošová, 
KrÚ kraje Vysočina

Chci, aby se do 
našich nemocnic 

vrátili všichni 
lékaři, klid 

a obvyklý řád
Hejtman kraje Vysočina Jiř í 

Běhounek se ještě před stažením 
výpovědí sešel s  řediteli všech 
vysočinských krajských nemocnic. 
Důvodem bylo mapování aktuální-
ho personálního stavu ve zdravot-
nických zařízeních po čtvrteční od-
polední výzvě předsedy LOK-SČL 
Martina Engela. Ta byla veřejně 
adresována lékařům ve výpovědích 
a Engel v ní vyzýval kolegy léka-
ře, aby do tří dnů začali stahovat 
výpovědi. „Vzhledem k tomu, že se 
tak na Vysočině zatím neděje, jsou 
ředitelé nemocnic nuceni udržovat 
v různé míře útlumová opatření 
odrážející se především v rozsahu 
poskytování odkladné zdravotní 
péče. Dokud nebudeme mít záruku 
návratu minimálně 70 % lékařů, 
nemůžeme konat jinak,“ upozornil 
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. 
V této době byly v rámci celé Vy-
sočiny v krajských nemocnicích 
staženy podle informací od ředitelů 
nemocnic řádově pouze jednotky 
výpovědí. „Ve zvrat věřím, stejně 
jako veřejnost, po víkendu, kdy Vlá-
da ČR ofi ciálním usnesením splní 
svůj slib navýšení tarifů,“ doplnil 
J. Běhounek. Náklady spojené s dů-
sledky nutného omezování provozu 
kvůli podaným výpovědím lékařů 
s přihlédnutím k očekávanému  na-
jetí všech pěti nemocnic do obvyk-
lého provozu vyčíslil kraj Vysočina 
už nyní na téměř 20 milionů korun. 
„S tímto propadem se bude muset 
hospodaření nemocnic během ná-
sledujících deseti měsíců vyrovnat,“ 
poznamenal J. Běhounek.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje 
Vysočina

Senioři se stěhovali
do nového domova v Čechových 

sadech
(Pokračování ze strany 1.) „V minulosti byl obrov-
ský problém, aby se lidé sžili. A já se tomu vůbec 
nedivím. My jsme třeba kvůli jednomu klientovi, 
který nebyl schopný se s ostatními domluvit, 
stěhovali čtyři pokoje. Bylo to těžké,“ popsala H. 
Chalupová. Lidé si teď sami mohli vybrat, s kým 
by chtěli na pokoji bydlet. Na stěhování personál 
klienty připravoval dlouho dopředu. Ti pohybliví 
se dokonce vypravili podívat předem, co je čeká. 
Většina však svůj nový domov poprvé uviděla až 
v pátek. Některým se stěhováním i s uvykáním si 
na nový domov přišli pomoci členové rodiny.

Nestačí jen dobré vybavení, musí se i něco přidat, míní správce nejlepší sjezdovky
(Pokračování ze strany 1.) Kromě 
zimní sezony je na Fajťáku živo 
i v létě, konají se tam závody na 
trojkolkách, které jsou k dispozici 
i veřejnosti. Ta se dolů ze svahu 
sveze na trojkolce a nahoru ji vy-
táhne vlek. Nelze opomenout ani 
různé hudební festivaly a taneční 
zábavy, neboť u skibaru je umístěn 
taneční parket.

Kromě toho si zájemci prona-
jímají prostory k nejrůznějším 
soukromým oslavám. Hitem se 
v poslední době staly také svatební 
obřady pod širým nebem konané 
na tamní loučce a následná hostina 
v areálu. Však také sám manažer 
ski klubu se ženil kde jinde než na 
Fajtově kopci a na obřad přiletěl 
dokonce vrtulníkem, který bezpro-
blémově přistál na přilehlé louce. 
Právě tam, kde se koná už více než 
patnáct let oblíbená velkomeziříč-
ská drakiáda, další akce, která na 
kopec nad městem přitáhne vždy 
několik stovek soutěžících a při-
hlížejících z města a širokého okolí. 
V budoucnu by areál mohl přilákat 
ještě víc návštěvníků, a to nejenom 
na novou rozhlednu, kterou by 
chtěl Ski klub Velké Meziříčí na 
vrcholu kopce vybudovat, ale také 
díky půjčovně sportovních potřeb, 
která by byla srovnatelná s hor-

skými středisky. „To bychom rádi 
zrealizovali. Chceme, aby si u nás 
lyžaři mohli zapůjčit kompletní 
vybavení – od lyží, přes boty, až 
po hůlky, helmy a podobně,“ přeje 
si Jiří Pálka.

Iva Horká

Ski areál Fajtův 
kopec ve Velkém 

Meziříčí
Sjezdovka je vhodná pro začáteč-

níky i rodiny s dětmi a nabízí dva 
stupně obtížnosti – prudší a mír-
nější. Lyžaře na kopec vyváží vlek 
velký s dvoukotvou, vlek dětský 
a dětské lano. V nabídce je víkendo-
vá lyžařská škola. Večerní lyžování 
probíhá za umělého osvětlení. Terén 
je denně upravován rolbou. Okolí je 
vhodné pro běžkaře a při pravém 
sněhu jsou stopy upravovány v dél-
ce třiceti kilometrů.
● výborné dopravní spojení přímo 

z dálnice D1
● parkoviště s kapacitou 200 míst 

přímo v areálu
● nadmořská výška st řediska 

550 m
● délka svahu 350 m s převýšením 

70 m
● vlek typu kotva s kapacitou 1000 

osob za hodinu

Letecký snímek zachycuje vítěznou sjezdovku letos v únoru v době, kdy se její okolí potýkalo s nedostatkem 
přírodního sněhu. Na sjezdovce se ale umělý sníh díky teplotám pod nulou udržel bez problémů. 

Foto: Jiří Trojan

● umělé zasněžení sněhovým dě-
lem, umělé osvětlení

● občerstvení v nově vybudova ném 
skibaru alpského typu či v nově 

z rekonst ruované restauraci
(Zdroj: iDnes a Ski klub VM)

Domov důchodců, nyní lépe domov pro seniory nebo také 
administrativní budova bývalého okresního úřadu na Hor-
noměstské ulici ve Velkém Meziříčí je prázdná. Obyvatelé 
ji opustili minulý pátek 25. února 2011, když se přestěhovali 
do nového objektu v Čechových sadech. 

Co čeká starou budovu dál? Není ani v zájmu města 
ani kraje Vysočina, který je zatím jejím vlastníkem, aby 
chátrala. Vedení Velkého Meziříčí již před časem, ještě 
v minulém volebním období, podepsalo s krajem Vysočina 
smlouvu o smlouvě budoucí o převzetí staré budovy domova 
pro seniory městem poté, co ji její obyvatelé opustí. V té 
době existovala vize objekt zrekonstruovat a poté do něj 
přestěhovat celý městský úřad plus třeba ještě katastrální 
úřad. „Kdyby byla budova v dobrém stavu, bylo by možné 
přikročit k její rekonstrukci. Ale za současné situace by 
oprava nákladově přesahovala výstavbu nového objektu,“ 
hodnotí starosta města Radovan Necid. Statické zkoušky 
totiž prokázaly havarijní stav stropních konstrukcí a také 
proto byl kraj nucen urychlit výstavbu nového domova 
a seniory co nejdříve přestěhovat. Veškeré posudky objektu, 
které má zpracované jak město tak kraj, nakonec hovoří o 
tom, že nejvhodnější bude jej zbourat. „Stropy budovy jsou 

v dezolátním stavu, byl v ní nastolen krizový stav. Je jisté, že 
k rekonstrukci se nehodí,“ potvrzuje radní kraje Vysočina 
pro sociální oblast Petr Krčál. Ale ani demolice tak velké 
stavby není zrovna levnou záležitostí. „V současné chvíli 
na to samozřejmě nemáme peníze. Bude nás to stát možná 
patnáct milionů korun. Požádali jsme kraj, zda by nám na 
tu demolici nepřispěl,“ říká R. Necid. Je tedy na vedení 
Vysočiny, jak žádost města posoudí. Podle radního Krčála 
o tom bude jednat krajské zastupitelstvo. „My zatím budeme 
pokračovat podle smlouvy o smlouvě budoucí, počítáme 
tedy s předáním budovy městu. Do dubna hodláme vystě-
hovat veškerý majetek,“ dodává P. Krčál s tím, že kdyby 
město budovu nechtělo, mohl by ji kraj případně i prodat 
někomu jinému. Po jejím zbourání totiž zůstane asi sedm 
a půl tisíce metrů čtverečních velký pozemek na poměrně 
zajímavém místě. 

Na druhou stranu město Velké Meziříčí vyšlo v minulosti 
kraji Vysočina vstříc tím, že mu darovalo pozemky v Čecho-
vých sadech pro výstavbu nového domova. A o dalších se 
jedná. „I my jsme tak do nového domova pro seniory vložili 
peníze. Navíc jsme zainvestovali i přívod zbytku inženýrských 
sítí. Stálo nás to přes 4 miliony, dobudovávali jsme tam 

komunikace, záliv pro autobusy atd. Kraj by i tohle měl vzít 
v potaz,“ doplňuje místostarosta Josef Komínek.

Rekonstrukce by stála téměř tolik 
co novostavba 

Kdo a jakým způsobem bude nakonec s budovou na Hor-
noměstské nakládat, zatím tedy zůstává otevřené. Nejprav-
děpodobnější však je, že ji čeká demolice. Statický posudek 
z roku 2007 říká, že převážná většina betonů ve vodorovných 
nosných konstrukcích je nekonstrukční a stropy jsou v ha-
varijním stavu. Beton v nich má problematickou kvalitu 
i soudržnost s výztuží, která je minimální. Podle posudku 
byly vodorovné nosní konstrukce v budově na tehdejší dobu 
progresivní a odvážnou technickou novinkou. Návrh stavby 
je totiž z roku 1926 a úřední budova byla předána do užívání 
roku 1930. Technologické možnosti byly v té době velice 
omezené a znalosti teorie betonu zvláště v Československu 
minimální. Náklady na rekonstrukci takto postaveného ob-
jektu z počátku minulého století byly v posudku vyčísleny 
na téměř 153 milionů korun bez daně, přičemž náklady na 
výstavbu nového o podobné kubatuře byly odhadnuty na 
necelých 169 milionů také bez daně.       Martina Strnadová

Co bude se starou budovou domova důchodců? Nejspíš ji čeká demolice

◄ Josef 
Jančík se 
na změnu 
těšil. Mno-
z í  d a l š í 
se jí spíš 
báli. 

Foto: 
Martina 

Strnadová

► Nový 
domov 
pana Jan-
č í k a  n e -
zklamal. 
Moc se mu 
líbil. 

Foto: 
Martina 

Strnadová

Přestěhováním seniorů do nového domova 
ještě není vše uzavřeno. Kraj Vysočina připravuje 
v budově domova pro seniory veřejné otevření 
univerzity třetího věku a další veřejnou prohlídku. 
„A také nás ještě čeká vysvěcení kaple. Vše už má 
svůj harmonogram,“ doplnil informace krajský 
radní pro sociální oblast Petr Krčál a dodává, že 
na programu bude ještě i jednání kraje s městem 
Velké Meziříčí o možné výstavbě zahrady vzadu 
za novým objektem pro seniory trpící Alzheime-
rovou chorobou.

Martina Strnadová

Více k tématu 
čtěte

na straně 5
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská
církev

vás srdečně zve na svá pravidel-
ná shromáždění, která se konají 
každou neděli od 9 hodin v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, 
VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Kdo je darebák?
Součástí mé farářské práce jsou pravidelné cesty do věznice v Rapoti-

cích nedaleko Náměště nad Oslavou. Přicházím tam do styku s odsouze-
nými, kteří mají zájem o setkání s evangelickým duchovním. Někdy ve 
větší skupině čteme bibli a debatujeme o tom, jak se její slova promítají či 
nepromítají do našich životů, případně o tom, co sami odsouzení přine-
sou jako své aktuální téma. Jindy věnuji svůj čas těm, kdo stojí o osobní 
rozhovor. Jsem velmi vděčný za ty, kteří mě v této službě podporují. Těší 
mne také spolupráce s duchovními jiných církví, stejně jako s některými 
zaměstnanci věznice. Už jsem se setkal ovšem i s reakcí, proč se prý 
stýkám s takovými darebáky. Ano, ti lidé, které navštěvuji, něco provedli 
a nesou trest za svůj čin. Něco provést může ostatně každý a nikdo nevíme, 
zda se za „katr“ nedostaneme jednou také. Jsem také přesvědčen, že nelze 
určovat, kdo darebák je, a kdo není, podle toho, kde se zrovna nachází jeho 
postel, zda za branou věznice či ne. Ta reakce mne přivedla k přemýšlení. 
Kdo darebák je, a kdo není? Není darebák spíše a především ten, kdo je 
sám se sebou natolik spokojený, že ho ani ve snu nepadne, že on sám by 
mohl být darebák? Co myslíte vy?                                   Pavel Janošík

Plán bohoslužeb od 2. 3. do 6. 3. 2011
Středa 2. 3.
 7.00 mše sv. na dobrý úmysl o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 3. 3. – 1. čtvrtek v měsíci – Den modliteb za duch. povolání
7.00 mše sv. za Jaroslava Mejzlíka, Janu Mejzlíkovou,
 bratra Jaroslava a jeho manželku o. M. P.
17.30 Mariánská pobožnost
18.00 mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
17.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 4. 3. – 1. pátek v měsíci
 8.00 mše sv. za Jaromíra Pospíšila, jeho rodiče
 a bratry o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. M. P.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za zemřelého P. Jiřího Bílka, jeho rodiče
 a sestru o. L. Sz.
Sobota 5. 3. – 1. sobota v měsíci
 7.00 mše sv. za rodiče Hajných, bratra 
 a rodinu Dobrovolných o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodiče Tůmovy, rodiče Bártovy,
 bratra a švagrovou o. M. P.
Neděle 6. 3. – 9. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Černých, 
 Krchňavých, Kučerových a za duše v očistci o. M. P.
 9.00 mše sv. za rodiče Žundálkovy, Šanderovy 
 a zemřelé sourozence a vnuka o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi za děti, 
 které přijímají svátost křtu o. L. Sz.
18.00  mše sv. za rodiče a rodinu Lavických a Celých o. L. Sz.

Farní oznámení
Ve středu bude náboženství pro mládež ve 13.50 a v 18 h. Ve čtvrtek od 
9 hodin bude návštěva nemocných. Ve čtvrtek večer se budeme modlit za 
nová kněžská povolání a v 17.30 h bude pobožnost na přímluvu Madony 
Velkomeziříčské – matky a královny všech kněží a potom mše sv. s eucha-
ristickou adorací. Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. 
V pátek od 8.30 h do sobotního rána bude adorace nejsvětější svátosti. Od 
14 do 15.30 h bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30 
h bude příprava na křest a v 19.30 hodin bude 3. příprava na manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. V sobotu bude v Netíně 
v 16 hodin pouť 1. soboty (12.30 h jdou pěší, v 15 h odjíždí autobus).

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 4. 3. – 1. pátek v měsíci
17.30 Dolní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za zemřelé členy rodiny Kučerovy, Špačkovy,
 Kovaříkovy, Kubíkovy a za Josefa Vencálka o. M. P.
Neděle 6. 3. – 9. neděle v mezidobí
9.45 Horní Bory mše sv. za Františka a Marii Zástěrovy,
 jejich sourozence a rodiče Janečkovy a Zástěrovy o. M. P.

Českobratrská 
církev evangelická

3. 3.: 18 hodin – biblická hodina
6. 3.: 9 hodin – bohoslužby
8. 3.: 18 hodin – biblická hodina 
   (Hrbov)
9. 3.: 15.30 hodin – děti
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není uve-
deno jinak, konají se v Husově domě 
(Velké Meziříčí, U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz    -PJ-

Nemovitosti – nakupovat nebo počkat?
Tuto otázku jsme si kladli již před necelými dvaceti lety, kdy jsme 

začali pracovat v realitní kanceláři. Experti tehdy tvrdili, že to je pouze 
otázka tří až pěti roků, kdy se trh ustálí a stabilizuje. Uplynulo dvacet 
roků a tuto otázku si klademe stále.

V posledních deseti letech rostly ceny nemovitostí tak rychle, že před-
běhly fi nanční možnosti nejen nižší, ale i střední třídy obyvatel. Díky tomu 
jsme se u bank zbytečně zadlužovali a nerozumě nakupovali, aniž bychom 
si to mohli dovolit. Vzniklá hospodářská krize a recese, propouštění 
a snižování platů nutí všechny investory přehodnotit svoji spotřebu.

Co se týká nemovitostí, ty se prodávají a nakupují v každé době, 
a v krizi možná lépe než v minulosti. Jen musíte vědět, co chcete a jaká 
je v současné době jejich cena. Pokud jsou prodávané nemovitosti reali-
zované ve smluvních cenách, pak nemají zavedené realitní kanceláře ani 
v této složité době problém s jejich prodejem.         Ing. Bořivoj Pejchal

Předchůdci velkoobchodů, supermarketů 
a vietnamských tržnic – IV. díl

(Pokračování z čísla 8/2011. Z dobových materiálů vybrali a sepsali 
M. Klement a V. Makovský.)

Ferdinand Mikyska, obchod se smíšeným zbožím, Vel. Meziříčí, 
Komenského

Majitel podniku se vyučil ve Znojmě a pracoval jako příručí v Telči, 
Kolíně a Velkém Meziříčí, kde si roku 1920 zařídil svůj podnik.

Antonín Peksa, drogerie, Vel. Meziříčí, Palackého č. 33
(dnes Radnická)

Majitel závodu se narodil v roce 1899 v Olší nad Oslavou u Velkého 
Meziříčí. Oboru se vyučil ve Vel. Meziříčí, kde ve výučním závodě vyko-
nával praxi celých devět let, s jediným přerušením kvůli výkonu vojenské 
služby po světové válce. V roce 1926 si jednak z vlastních malých úspor, 
jednak z výpůjčky od příbuzných pronajal malý obchodní závod a zařídil 
si drogerii ve Vrchovecké ulici č. 69. Vedl si zdatně, a tak si již po pěti 
letech, podporován silně manželkou Kristinou, rozenou Gretzovou, která 
pocházela ze staré uzenářské rodiny, mohl zrealizovat svoji původní 
myšlenku a zařídil si moderní obchodní podnik v Palackého ulici č. 33. 
Nástupce si vychovával ve svých synech Vladimírovi a Antonínovi.
Anastazie Saláková, provdaná Konečná, modistství, Vel. Meziříčí, 

Palackého 35 (dnes Radnická)
Majitelka závodu se narodila v roce 1914 v Trnavě u Třebíče. Vyučila 

se modistství v Třebíči a pracovala po delší dobu v předních závodech 
v oboru v Praze. V roce 1934 zaujal její pozornost časopisecký inzert, 
v němž velká meziříčská konfekční fi rma hledala společnici – kloboučnici. 
Spolupráce však netrvala dlouho. Po určité době vzájemného působení 
byl závod zrušen. Paní Saláková-Konečná měla však již okruh dobrých 
zákaznic pro svůj salon dámských klobouků a nehodlala jej zrušit, zvláště 
když ve svojí matce našla dobrou rádkyni a spolupracovnici. Uchovala si 
svůj závod a přivedla jej na výši přesto, že sňatkem s majitelem klempíř-
ského závodu F. Konečným jí přibylo práce a povinností. Svou zdatnost 
prokázala paní Saláková-Konečná tím, že udržovala svůj vlastní podnik 
coby vedoucího závodu a přitom byla i cennou spolupracovnicí v pod-
nikání svého manžela.

Emanuel Puchinger, brašnářství, Vel. Meziříčí, Nádražní 341
Podnik založil Emanuel Puchinger v roce 1935. Narodil se v roce 

1913 v Praze, kde se vyučil brašnářství a kde byl také nějakou dobu za-
městnán. Vystěhoval se do Letovic a pak do Svitav, kde se osamostatnil. 
V roce 1938 přesídlil do Vel. Meziříčí. Zde při budování závodu přišel 
po krátké době dvou let tragickým způsobem o život a závodu, který se 
začal slibně rozvíjet, hrozil úpadek. Záchranou se stal poručník nezletilé 
dcery, pan Josef Mazal, který se ujal práce tam, kde zakladatel podniku 
přestal. Nedostatek praxe a zkušeností nahradil tvrdou a houževnatou 
prací a dobrou vůlí poskytnout zákazníkům poctivou práci a dobrý 
výrobek. Podnik, kterému hrozila zkáza, se mu podařilo nejen udržet, 
ale i rozšířit.

Stanislav Sýkora, obchod se smíšeným zbožím, železem a sklad 
hospodářských strojů, Vel. Meziříčí, Palackého 43. (dnes Radnická)

Majitel podniku se narodil roku 1895 v Netíně u Vel. Meziříčí. Vyučil 
se ve Velkém Meziříčí a praktikoval v Ivančicích u Brna a v Kútech na 
Slovensku. V roce 1924–25 pracoval jako rajonový zástupce továrny 
s hospodářskými stroji na Moravě. Cestování však neuspokojilo jeho touhu, 
jeho cílem bylo osamostatnění. V roce 1926 se vrátil do Velkého Meziříčí, 
kde se mu naskytla příležitost získat jeden z nejstarších obchodů ve městě, 
obchod pana Františka Škardy, zřízený v roce 1880 Janem Dieneltem. 
Stanislav Sýkora začal obchodní podnikání z vlastních úspor, z podílu po 
rodičích a z manželčina věna. Z počátku se mladým manželům, přestože 
věnovali obchodu veškeré síly, vedlo špatně. Překážky se hromadily 
jedna za druhou a bylo zapotřebí nezměrné houževnatosti, aby dospěli 
k vytyčenému cíli. Žádný z počátečních neúspěchů a nezdarů nedovedl 
manžele odradit od další práce. Naopak, každý nezdar měl za následek 
nové vypětí a zvýšení činnosti. Tak se propracovali mezi jisté a dobře 
obhospodařované podniky.

(Pokračování příště.)

Před 465 lety, 3. února 1546, se 
ve Velkém Meziříčí narodil doktor 
Adam Huber Meziříčský z Riesen-
pachu. Původně se jmenoval Adam 
Hubený a byl synem soukeníka. 
Studoval na univerzitě ve Witten-
bergu, pak byl vychovatelem synů 
zemřelého meziříčského 
pána Zikmunda Heldta 
z Kementu. Pro 
jejich matku Ale-
nu Meziříčskou 
vypracoval 
školní řád pro 
nově zřízené 
luteránské 
gymnázium. 
Později zno-
vu pokračo-
val ve studiu 
na univerzitách 
v zahraničí a zís-
kal i titul doktora 
medicíny. Působil jako 
městský lékař v Litoměřicích, pak 
se přestěhoval do Prahy, kde byl 
univerzitním profesorem, děkanem 
fi lozofi cké fakulty, v letech 1612–13 
dokonce rektorem Karlovy univer-

zity. Mezitím vykonával lékařskou 
praxi a věnoval se i dalším činnos-
tem. Mimo jiné byl osobním léka-
řem císaře Rudolfa II. Věnoval se 
také psaní odborné literatury i pře-
kladům. V roce 1587 přeložil z lati-
ny zdravotní encyklopedii dánského 

lékaře Hendrycha Rankovia, 
která vyšla pod názvem 

Regiment zdraví. 
O její oblíbenosti 

a nadčasovosti 
svědčí to, že 
byla vydávána 
ještě v 18. sto-
l e t í .  R o k u 
1596 v yd a l 
Daniel Adam 
z Veleslavína 

Matthioliho 
herbář, na jehož 

p řek ladu spolu 
s ním pracoval také 

Adam Huber. Ten doplnil 
známou knihu o další rostliny. Roku 
1578 byl povýšen do šlechtického 
stavu s predikátem z Riesenpachu. 
Zemřel 23. 6. 1613 po záchvatu 
mrtvice v Praze.                   -ripp-

Až do 14. 3. můžete navštívit 
vzdělávací výstavu realizovanou 
Občanským sdružením Slepíši 
z Tasova společně ve spolupráci 
s městem Velké Meziříčí. V předsá-
lí kina Jupiter clubu jsou vystaveny 
práce z pálené hlíny studentů Ax-
manovy techniky modelování. Jed-
na z vystavujících je i také Renata 
Hladíková z Velkého Meziříčí.

Renata Hladíková 
– zajímavý život

Renata Hladíkova se narodila 
v Českém Těšíně v roce 1988. Od 
narození je z 80 % hluchoslepá. 
Absolvovala základní školu pro 
nevidící v Opavě a potom pokračo-
vala ve škole v Moravské Třebové 
pro žáky se specializací na hlucho-
slepotu. V Církevní speciální škole 
v Českém Těšíně absolvovala praxi, 
v rámci které dělala asistentku paní 
na vozíčku. Po skončení základního 
vzdělání najednou stála před Rena-
tou otázka: Co 
dál? A právě 
v tomto čase 
se jistý Ště-
pán Axman, 
autor a učitel 
techniky mo-
delování pro 
nevidící, sna-
žil najít kon-
takt na dívku 
jménem Re-
nata, kterou 
si pamatoval 
z pracovního 
workshopu, 
jen ž  na  ZŠ 
v Opavě pro 
nevidící rea-
lizoval. Jed-
na žačka mu 
utkvěla v pa-
měti svou pracovitostí a snahou se 
něco nového naučit. Kontakt získal, 
představil jí i jejím prarodičům, 
kteří byli Renatinými opatrovní-
ky, možnosti výuky a pracovního 
uplatnění v oboru Axmanovy 
techniky modelování (dále jen 
ATM) a Renata se začala technice 
učit v Mezinárodním centru ATM 
v Tasově. Dokonce babička a děde-

Hele lidi
Jedno čtvrteční dopoledne se děti z 3. ZŠ místo učení setkaly s nevi-

domou dívkou Renatou a její asistentkou. Nejdříve se něco dozvěděly 
o Slepíších – tak si totiž v Tasově říkají slepí lidé. Dále si zkusily jaké to 
je, když zrak opravdu chybí. Renata povídala, jak se učí slepé děti, ukázala 
jim Braillovo písmo, zkusily si chodit se slepeckou holí. Nakonec si děti 
vyzkoušely pracovat s hlínou tzv. Axmanovou technikou, tak jak pracují 
slepci v centru v Tasově. Podařilo se jim vytvořit krásné hlavy. Děkujeme 
za pěkné dopoledne.                                Žáci 3.ročníků, Jana Urbanová

Řemeslo a umění lidí s handicapem
ček Peterovi se rozhodli přestěhovat 
ze vzdáleného Českého Těšína blíž 
k Tasovu, aby Renata nemusela do 
školy dojíždět tak daleko. V roce 
2005–2008 absolvovala Renata 
obor „řemeslník ATM“. A od roku 
2009 je zaměstnána v Chráněné 
vývojové dílně ATM, kterou pro-
vozuje Občanské sdružení Slepíši 
v Tasově. V roce 2010 se Renata 
vdala za Josefa Hladíka a přestě-
hovala se do Velkého Meziříčí. 
V současné době čekají rodinu.
Čím si vás studium ATM získa-

lo, že jste se mu začala intenzivně 
věnovat?

„Když jsem se byla v létě podí-
vat na symposium, které sdružení 
Slepíši pořádá, tak mě ta technika 
hodně zaujala. Viděla jsem něco, 
co jsem dříve neměla šanci spatřit. 
Když jsem se techniku ATM v Taso-
vě začala učit, tak jsem zjistila, že je 
to něco úplně jiného než obyčejná 
keramika, kterou nemám ráda.“

C o  b y l o 
pro vás bě-
hem studia 
obtížné? 
„Když jsem se 
učila výrazy 
tváře.“

Které 
své práce si 
nejv íce ce -
níte a proč? 
„Mám ráda 
práce, které 
si můžete vy-
myslet sami. 
Nejvíc si vá-
žím Medúzy, 
protože řecké 
b á je  a  z á -
hadné bytos-
t i mám moc 
ráda. Moc se 

mi líbí, když můžu rozvinout svoji 
fantazii.“

Je nějaké téma, které vás v ob-
lasti modelování zajímá a které 
byste chtěla v budoucnu ztvárnit? 
„Ráda bych ztvárnila něco ze světa 
záhad. Věci nebo bytosti, které 
nikdy nikdo neviděl a o kterých 
se mohou lidé jen dohadovat, jak 
vypadají.“                 -O.s. Slepíši-

Renesanční lékař Adam Huber
Jindřich Vilém hrabě Haugwitz 

přenechal v Osové budovu a pět jiter 
(1,4 hektaru) pozemků na pokusná 
pole hospodářského spolku z Vel-
kého Meziříčí za 50 zlatých ročně 
a zároveň dovolil, „aby se mohlo 
na dvoře Osovském praktické vyu-
čování chovancům podávati.“ Takto 
byla založena současná střední škola 
řemesel a služeb, dřívější střední 
odborné učiliště zemědělské.  Stalo 
se tak v červnu 1867 a byla na Mo-
ravě třetí po Přerově a Ivančicích. 
Pro představu uvádím předměty ke 
zkouškám z 1. ročníku: mluvnictví, 
měřictví, chemie rolnická, botanika, 
chov dobytka hovězího, chov bravu 
vepřového, koňařství, rostlinářství. 

Ano, takové jsou základy jed-
né ze tří našich škol, které jsou 
v poslední době středem zájmu 
krajských politiků a veřejnosti. 
Jsem si jist, že další dvě školy, 
tedy gymnázium a hotelová škola 
Světlá mají podobně silné kořeny 
a velkou historii. V tom jsou si naše 
školy podobné, ve všem ostatním 
se ale liší – zemědělství, základy 
klasického vzdělání a gastronomie. 
Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, 
že by někdo někdy mohl uvažovat 
o jejich sloučení. Leč realita je tako-
vá, a proto jsem 14. února navštívil 

pana hejtmana Běhounka, abych mu 
osobně sdělil svoje názory, které 
se samozřejmě shodují s názory 
veřejnosti našeho města. Z tohoto 
jednání mám dojem, že navařená 
kaše nebude tak horká a že pan 
hejtman radikální a jednoduché 
recepty řešení školství nesdílí. 
O to víc mne ale překvapují vývo-
dy radní pro oblast školství kraje 
Vysočina RNDr. Marie Kružíkové 
v otevřeném dopise studentům, 
který byl zveřejněn v předchozím 
čísle tohoto týdeníku. Abych byl 
konkrétní, tak z něho cituji: „Dále 
mě překvapila vaše domněnka, 
že spojením různorodých škol by 
se zhoršila kvalita výuky. Co vás 
k tomu závěru dovedlo?“ Nechci 
se pouštět do silných soudů, ale mě 
překvapuje, že takové hlouposti 
může paní radní napsat. Podle titulu 
má kvalifi kaci doktorky přírodních 
věd, ale zřejmě nemá ponětí o peda-
gogice a didaktice. Doporučil bych 
jí, než bude pokračovat v dalších 
koncepcích, které by měly rozho-
dovat o osudech mnoha mladých 
lidí, aby si pár semestrů zmíněných 
disciplín absolvovala. Snad to do 
konce volebního období stihne.

Ing. Jan Veleba,
 člen zastupitelstva města

Snad to stihne
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FOTOGALERIE ÚNORA Březen – Měsíc čtenářů
v Městské knihovně Velké Meziříčí 
v běžné provozní době od 1. 3. do 31. 3. 2011

Burza
Kde jinde koupíte čtení za korunu? V půjčovně pro dospělé, půjčovně 
pro děti, čítárně najdou velcí i malí ještě stále zajímavé knihy a časopisy.

Dárková registrace
Nevěnujete průkazku do knihovny?
Za běžný registrační poplatek přibalíme drobné dárečky pro nového 
čtenáře: potomka, kamaráda, partnera, rodiče.

Anketa Magnesia litera
Přijďte i letos dát hlas nejlepší české beletrii! 
Nabídneme korespondenční lístky i webový formulář. Oboje za vás rádi 
pošleme a snad vyhrajete knižní poukaz!

Výstava cirkus 
Opět nás překvapí práce žáků ZUŠ VM. Znalci vědí, že o neobvyklé 
nápady nebývá nouze. 

Beseda Karel IV.
Strasti a slasti Otce vlasti. 
Nahlédneme výhradně do panovníkova soukromí.
Probereme témata, na která ve škole nebyl čas. Do hry všechny dospělé 
hosty vtáhne Ivana Vaňková. V úterý 8. 3. v 17 hodin.

Setkání s knihomolem roku 
Oceníme poprvé nejlepšího čtenáře knihovny. Zakládáme Klub skal-
ních příznivců četby a naší instituce. Připravíme pro jeho prvního člena ne-
jedno překvapení: prohlídku budovy, přátelské posezení. V úterý 15. 3.

Promítání pohádky na zdi
Pamatujete na primitivní dětský diaprojektor? Četli jste komentáře 
ke statickým okénkům při baterce? Přijďte zavzpomínat sami nebo 
s drobotinou! V úterý 22. 3. v 17.30 hodin.

Podvečer s Jiřinou Šiklovou
Se socioložkou a publicistkou nejen o čtenářství. Čeká nás přednáška, 
beseda, autogramiáda, prodej knih. Spolupořádá Českobratrská církev 
evangelická. V úterý 29. 3. v 17.30 hodin.

Každý je zná, ale málokdo je 
viděl nebo slyšel. Žijí skrytým 
nočním životem a svoji přítomnost 
prozrazují houkáním. Chcete-li se 
více dozvědět o životě sov a pro-
žít něco netradičního, je pro vás 
připravena akce na páteční večer 
11. března od 18 hodin ve Středis-
ku ekologické výchovy Ostrůvek. 
Na začátku si vyslechnete poutavé 
vyprávění Pavla Koubka o životě, 
příčinách ohrožení a možnostech 
ochrany našich sov doplněné 
promítáním diapozitivů. Potom 

přejedeme autobusem k nesměřské 
hájovně a zpět se budeme vracet 
pěšky. Cestou budeme naslouchat 
sovímu houkání a také budeme 
sovy lákat na nahrávku jejich 
hlasu. Vzhledem k tomu, že jde 
o výpravu za volně žijícími sova-
mi, nejde předem říci, co nás čeká 
a co uslyšíme. Záleží rovněž na 
počasí. S sebou si vezměte baterku, 
teplé oblečení a pevnou obuv. Na 
setkání se těší 

Alena Ruxová, 
SEV Ostrůvek, Velké Meziříčí 

Soví noc v Nesměřském údolí

Přesně za měsíc od slavnostního otevření nového domova pro seniory 
v Čechových sadech se do moderního domu v pátek 25. 2. 2011 nastěhovali 
jeho obyvatelé.                                                   Foto: Martina Strnadová

Že lidé na kněze a básníka Jakuba Demla nezapomněli, dokládá zcela 
zaplněný tasovský kostel a poté i tamní sokolovna, kde se odehrával hlavní 
program.                                                                         Foto: Iva Horká

Pocta Jakubu Demlovi k 50. výročí od jeho úmrtí se konala 20. 2. 2011. 
Kaz na jinak povedené vzpomínce dělal ukradený náhrobek z básníkova 
hrobu.                                                                             Foto: Iva Horká

Od 24. 2. 2011 vstoupil do kin nový fi lm Ostrov Svaté Heleny, režiséra 
Vlastimila Šimůnka (vpravo). Natáčelo se také v Nemocnici svaté Zdislavy 
v Mostištích.                                                                     Foto: Iva Horká

Krize skončila,
nemocnice opět jede bez omezení

Tak je to snad za námi. Nepříjemná pachuť však přetrvává. Události po-
sledních měsíců ve zdravotnictví se dotkly snad každého občana naší repub-
liky. Jedna profesní skupina, nepřesahující svým počtem obyvatele menšího 
městečka, otřásla v základech chodem jedné ze základních služeb, kterou 
obyvatelé vyspělých zemí od svého státu se samozřejmostí očekávají.

Ani novoměstské nemocnici se nevyhnula kampaň „Děkujeme, odchází-
me“. Trochu nešťastně jsme se dostali do středu zájmu médií celé republiky, 
a to pravděpodobně v důsledku úniku nekorektního údaje. Ten nás označil za 
nemocnici s nejméně spokojenými lékaři, kde výpověď podalo 90 % všech 
lékařů. Boj s médii a jejich často překroucenými informacemi je ale předem 
prohraný. Skutečnost se měla trochu jinak. Naše nemocnice v prosinci obdrže-
la 95 výpovědí z pracovního poměru, což tvořilo v počtu lékařských úvazků 
62 %. V úterý 22. února požádala většina lékařů o vzetí své výpovědi zpět. 
Všem bylo vyhověno. Z osobních rozhovorů s jednotlivými lékaři, které jsme 
od začátku ledna pravidelně vedli, je jasné, že v minulých týdnech o sobě dá-
vali lékaři vědět především z důvodů nespokojenosti se systémem fi nancování 
a organizace zdravotní péče v Česku. Nezaznamenali jsme projevy zásadní 
nespokojenosti s vlastním zaměstnavatelem.

Jinými slovy téměř sto vašich spoluobčanů a sou-
sedů ve vás vyvolalo obavu o zdraví či dokonce život 
vašich blízkých a mnohdy i strach o zachování tak 
cenných pracovních míst v našem regionu. Spoustu 
z nás tím přišlo na několik týdnů o klidný spánek. 
A tito lékaři, kteří se o sobě dozvídali, že jsou vy-
děrači, zlatokopové a lidé hodní pohrdání se vrací. 
Vrací se, aby vám svojí každodenní prací vrátili klid, 
pocit jistoty, a mnohdy i to nejcennější, zdraví.

Stejně jako Herakleitos, ani my nikdy nevstoupíme 
dvakrát do stejné řeky. Každý, kdo si celou tuto akci 
prožil z blízka, si dobře uvědomuje skutečnost, že už 
nikdy nebudou věci tak, jak byly. Narušila se řada 
mezilidských vztahů na pracovištích, bohužel došlo 
i k částečné ztrátě důvěry mezi pacienty a jejich léka-
ři. Důvěry, kterou budeme chtít získat zpátky. 

Moc dobře si uvědomujeme, že novoměstská ne-
mocnice zde nepracuje pro 130 lékařů, dokonce ani 
ne pro všech svých téměř tisíc zaměstnanců. Všichni 
v nemocnici chodíme každý den do práce pro téměř 
sto dvacet tisíc spoluobčanů regionů Žďárska, Vel-
komeziříčska, Novoměstska, Bystřicka a částečně 
i Bítešska. Těm se snažíme už po řadu desetiletí 
poskytovat kvalitní zdravotní péči. Péči vyváže-
nou v rozsahu, který vychází z velikosti spádové 
oblasti a objektivních potřeb našich pacientů. Jsme 
přesvědčení, že rozsah péče, který je námi aktuálně 
poskytován, je přiměřený. Budeme dělat vše pro to, 
aby v této „porevoluční“ době nedošlo k jejímu ne-
soudnému omezení, či snad úplnému zániku. Výroky 
o předimenzovanosti či nadbytečnosti péče v regionu 
jsou slova, která by měl jejich autor obhájit v přepl-
něných odděleních a čekárnách, nebo před pacienty 
zařazenými na dlouhé čekací listy před plánovanou 
operací. Nic není zpravidla tak jednoduché, jak se 
na první pohled (a s mapou v ruce) zdá. 

Rádi vás přivítáme i na našich nových webových 
stránkách www.nnm.cz. Budeme si vážit jakékoliv 
zpětné vazby, která se od vás směrem k naší práci 
dostane. Použijeme ji ke zlepšení poskytované péče 
a nastolení tolik potřebné důvěry mezi námi zdra-
votníky a vámi, našimi pacienty.

Za vedení nemocnice v Novém Městě na Moravě
JUDr. Věra Palečková, ředitelka,

MUDr. Dušan Mach, zástupce ředitelky

V době jarních 
prázdnin proběhla 
již tradiční akce 

„Bruslení s úsměvem“. Akci po-
řádal Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí ve spolupráci s Technic-
kými službami Velké Meziříčí na 
místním zimním stadionu. 

Děti si zde mohly zabruslit při 
hudbě a zasoutěžit si o sladkou od-

měnu. Mezi soutěže patřil například 
štafetový závod družstev, slalom 
na bruslích, podjíždění lana, apod. 
Na akci se přišlo pobavit, zabruslit 
si a zasoutěžit nejen na 80 dětí, ale 
i dospělých z Velkého Meziříčí 
a okolí.

Ceny do soutěží f inancovala 
fi rma Raiffeisen, stavební spořitel-
na, a.s.         Text a foto: -ddm- (-pi-)

Bruslení s úsměvem



dohodou. Tel.:  776 259 950.
■ Z pozůstalosti: nábytek z 20. let, 
různé skříně, komody, psací stůl, šičí 
stroje zn. Singer a Royal, křesla, žid-
le, stolky, sekretář, knihovny. Vše 
nepoškozené, levně. Dále prodám za 
60. a 80. let, obyvací stěna, křišťal. 
velký lustr, konferenční stoleček, 
apod. levně. Staré křídlo z roku 1845 
zn. Thomas Draxler, velké stolní 
dřevěné globusy, 100 let staré a jiné 
různé věci z pozůstalosti dle výběru. 
Možnost prohlédnoutí věci po tel. 
domluvě. Levné. Tel.: 608 324 187
Koupím
■ Kdo daruje nebo levně prodá 
jakékoliv auto. Dále pračky za od-
voz, může být i starý nábytek v ja-
kémkoliv stavu. Tel.: 604 753 297.
■ Staré zbraně, metály, řády, 
vyznamenání, mince a bankovky. 
Tel.: 723 531 063.
■ Koupím a dobře zaplatím 
věci po německé armádě. Košile, 
čepice, blůzy, šněrovací boty, boty 
kombinované kůže a plátno, helmy, 
nože vysouvací, bajonety, dýky, 
pilotní boty a kombinézy, kukly, 
dále staré zbraně i vraky a dýky – 
vyznamenání a staré mince. Děkuji 
za zavolání kdykoliv, platba hotově, 
Vladimír Kubát, Družstevní 41, 
VM. Tel.: 723 531 063.
Nemovitosti
■ Prodám byt v Tasově 3+1 s ga-
ráží, dvorkem a menší hospodářskou 
budovou v osobním vlastnictví. Byt 
je po částečné rekonstrukci (nové 
okna, kuchyňská linka, WC). Tel.: 
604 608 545.

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

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

■ Prodám hrubou stavbu RD 
5+kk ve Velkém Meziříčí. Přípoj-
ka na el., vodu, plyn a kanalizaci. 
ZP 146 m2, zahrada, CP 930 m2. 
Tel.: 775 214 919.
■ 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.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám garáž na ulici Druž-
stevní, el. 220 V. Cena dohodou. 
Tel.: 737 884 643.
Pronájem
■ Pronajmu 2+kk na ulici Čer-
mákova VM, kompletně zařízený, 
volný, ihned k nastěhování. Tel.: 
777 149 040, 774 669 380.
■ Pronajmu dlouhodobě byt 
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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.

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.

sportovní, relaxační a rekondiční masáže
masáž horkými lávovými kameny
V sobotu 5. 3. a v neděli 6. 3. 2011 masáže ZDARMA!
pondělí a úterý od 14 do 18 hodin
středa, čtvrtek, sobota – dle dohody
V areálu restaurace U WACHTLŮ
tel.: 775 290 171, e-mail.: lea.fucikova@seznam.cz

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

ZELENÁ ÚSPORÁM
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
PŮDNÍCH PROSTOR

SÁDROKARTONY
VATA URSA

S 50% SLEVOU
TEL.: 608 133 615

Prodám
■ Ford Focus 1,8 TDCi GHIA, 
rok výroby 2002, najeto 138 500 km. 
První majitel, nehavarovaný, dálnič-
ní známka. Originální autoradio, CD 
přehrávač, centrál dálkový, imobili-
zér, el. přední okna, el. zrcátka, tóno-
vaná skla, pevná střecha, mlhovky, 
zadní stěrač, klimatizace, klimatizo-
vaná přihrádka, dělená zadní seda-
dla, výškově nastavitelné sedadlo ři-
diče, nastavitelný volant, 4× airbag, 
palubní počítač, venkovní teploměr, 
otáčkoměr, litá kola, ABS, posilo-
vač řízení, manuální převodovka. 
Cena 89.000 Kč. Tel.: 777 321 877.
■ Reanult Thalia 1,4i 55 kW, r. v. 
2001, najeto 146 000 km, stříbrná 
metalíza, 2× airbag, el. ovládání 
oken a zrcátek, litá kola nové zimní 
pneu, autorádio, centrál na dál. ovlá-
dání, posilovač řízení, zámek řadicí 
páky, po výměně oleje, udržovaný 
a garážovaný. Eko daň zaplacena. 
Cena 52.000 Kč. Tel.: 777 321 877.
■ Pokojová kamna Club (klubky) 
v dobrém stavu. Cena 500 Kč. Volat, 
prosím, večer na tel.: 566 522 336.
■ Pračku Mini Romo, zachova-
lou, s ohřevem vody. Levně. Tel.: 
737 542 918.
■ Nákladní automobi l Avia 
A 30 N. Majitel Autoklub ČR Velké 
Meziříčí. Celkově dobrý stav, po-
jízdný, nutná výměna akumulátorů. 
Cena 15.000 Kč. Tel.: 731 411 980.
■ Dětský hluboký kočárek v per-
fektním stavu. Cena dohodou. Dále 
dětské kolo v dobrém stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 605 777 627.
■ Kolo Favorit za 200 Kč, kolo 
dámské Eska čtyřrychlostní za 
400 Kč, kolo Trecking dámské, pat-
náctirychlostní za 1.200 Kč. Dále 
televizor Funai s uhlopříčkou 35 cm 
za 500 Kč. Tel.: 720 287 024.
■ Zahradní domek celodřevěný 
se 4 okny a sedlovou střechou 
(5×4×2,30) ve Velkém Meziříčí. Jed-
noduchá demontáž i montáž. Stavba 
vhodná pro včelaře a zahrádkáře. 
Cena dohodou. Tel.: 737 786 213.
■ Přívěsný vozík za osobní auto. 
SPZ, STK platná. Větších rozměrů, 
možno použít za traktor, pneu 670-15 
+ náhradní kolo. Oblouky – plachta. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 732 734 000.
■ Venkovní dveře levé, kovové, 
š. 90 cm, v. 240 cm + náhradní sklo 
– žluté. Levně. Tel.: 732 734 000.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel. Volej-
te nejlépe po 17. hodině na tel.: 
566 544 576, 607 299 168.
■ Škodu Fabii 1.4 Mpi r. v. 2001, 
najeto 134 000 km, stříbrná meta-
líza, letní alu kola, zimní – plech. 
kola, palubní počítač, zamykání zpá-
tečky, posilovač řízení, nastavitelný 
volant, nastavitelná sedačka řidiče, 
mlhovky. Cena 55.000 Kč, při rych-
lém jednání sleva. Tel.: 775 990 181.

Prodáváme domácí vajíčka. 
A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.

■ Štěňata německého ovčáka bez 
PP, očkovaná, odčervená. Cena 
1.300 Kč. Tel.: 605 285 099.
■ Kombinovaný kočárek Hoco 
Diamond modré barvy, koupený 
2/10. Přehazovací rukojeť, velká na-
fukovací kola, odpružený materiál 
odolný proti vodě a větru, velký ná-
kupní košík, součástí je nánožník, 
podložka do sportovního kočárku, 
pumpička. Málo používaný. Cena 
5.000 Kč. Tel.: 604 951 173.

Pálené nebroušené cihly 
Heluz Supertherm, rozměry 
247/490/247, 300 ks, levně. 
Tel.: 777 349 594.

■ Starší ledničku a mrazák. Tel.: 
604 177 610.
■ Přívěsný vozík za auto. Typ 
sport jacht, malá kola. Cena doho-
dou. Tel.: 603 993 027.
■ Na Peugeot 306 a Citroën ZX 
prodám veškeré náhradní díly. Tel.: 
608 034 567.
■  K lav í r n í  k ř íd lo ,  v ý roba 
Wien (30. léta min. stol.). Cena 

Tel.: 608 861 108.

Tel.: 608 861 108.

přijme na úsek prodeje olejů

řidiče – skladníka.
Požadujeme řidičský průkaz sk. C + profesní průkaz.
Bližší informace na tel.: 566 501 221.

AGRO – Měřín, obchodní společnost, s. r. o.
Zarybník 516, 594 42 Měřín

dětského oblečení v klubu Delfín
Občanské sdružení Delfín pořádá burzu dětského oblečení. Příjem 

oblečení v klubu Delfín od 7. 3. do 10. 3. od 9 do 13 hodin. Prodej v pátek 
11. 3. od 10 do 17 hodin, v sobotu 12. 3. od 10 do 15 hodin. Více infor-
mací: Daniela Trčová, chůvička, tel.: 775 127 177 nebo v klubu Delfín, 
Novosady 16 (u Bufetu Zlatý lev).

Dále vás zveme na velikonoční tvoření a večery s harmonikářem 
Jaroslavem Šabackým od 10. března každý čtvrtek od 17 hodin s Pohodáři 
– pohodoví senioři z Velkého Meziříčí a okolí, můžete se k nám připojit 
i vy, na věku nezáleží!

Denně je pro vás nachystaná chůvička – hlídací služba pro malé děti, 
od 8 do 12 hodin, kde se také budeme připravovat na velikonoce – tvoření, 
hrátky, skotačení.

Jestliže má někdo nápad, co by se mohlo s víceúčelovým prostorem ještě 
dělat, uvítáme vaše nápady či aktivitu! K dispozici koberce, kuchyňka, 
společenské hry, sedací pytle, zrcadla, toalety a větší prostor po renovaci 
mládeže z VM, děkujeme!

Těšíme se na zítřejší setkání při slavnostním otevření Nového Svitu, kde 
pro vás celé naše sdružení připravuje odpoledne.                                         -jk-

2+1 ve Velkém Meziř íčí. Tel.: 
775 355 848, po 17. hodině.
■ Pronajmu garáž ve VM za gym-
náziem, pod tratí. Tel.: 725 760 110.
■ Kdo pronajme nebo i později pro-
dá domek ve Velkém Meziříčí nebo 
v blízkém okolí. Tel.: 725 778 999.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Bez-
ručova ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
728 530 739. 
Různé
■ Kdo sestříhá video z dovolené? 
Hledám někoho, kdo sestříhá video 
z dovolené a doplní je hudbou. Tel.: 
775 279 404.
Vyměním
■  Vyměním nov ý inventor 
160 A v záruce za KS 250-350. 
Tel.: 606 605 738.

Daruji
■ Stavební suť. Zdarma za odvoz 
větší množství. Vhodné na zavážku 
apod. Tel.: 737 832 137.
■ Štěňata. Kříženci jezevčíka, stáří 
12 týdnů, očkovaná, odčervená. Jen 
do dobrých rukou. Tel.: 604 462 152.
■ Labradora, bílého, 4 roky starého, 
očkovaný, cvičený. Tel.: 604 546 758.

Klub dobré pohody v Borech vás zve na

besedu
s MUDr. Zdeňkem Susou, CSc.
Sobota 5. 3. 2011 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ v Borech

Zdeněk Susa
Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc. 
(nar. 1942, Praha) je český lékař, 
evangelický kazatel, nakladatel 
a poutník.
Od r. 1966 lékař s pestrou praxí na 
různých pracovištích, vzhledem 
k angažmá k církvi opakovaně do-
nucen ke změně místa. Proto CSc. 
až v r. 1991, habilitace v r. 1993. 
Do r. 2009 učil vnitřní lékařství 
na 1. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Zabývá se zvláš-
tě dýchacími funkcemi, plicními 
nemocemi a vztahy mezi plícemi 

a srdcem. Zároveň působí také na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně 
pedagogické a teologické v Praze a jako externí učitel v bakalářském 
studiu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Byl a je různě činný v Českobratrské církvi evangelické, od r. 1970 jako 
redaktor církevních tiskovin, pak ve vedení mládeže, od r. 1983 ordino-
vaný presbyter. Od r. 1990 seniorátní kurátor pražského seniorátu ČCE, 
v letech 1991–1997 synodní kurátor.
V letech 1992–2002 byl členem Rady Českého rozhlasu (1992–1997 její 
předseda), v letech 1998–2002 členem koordinační rady Česko-německé-
ho diskusního fóra. V letech 2005–2006 předseda správní rady Hospice 
Štrasburk v Praze. Ve svém nakladatelství vydal od r. 1995 zatím na 70 
titulů. V letech 1991–1996 putoval po etapách z Prahy do Santiaga de 
Compostela a vydal o tom knihu Ultreia. V letech 2005–2009 opět po 
etapách došel do Assisi a Říma. Po listopadu 1989 zakládal Křesťan-
skodemokratickou stranu a byl zvolen jejím prvním místopředsedou. Záhy 
však politické angažmá přenechal jiným.                                           -bk-

Průmyslová 2086, 594 01 Velké Meziříčí
přijme
OBCHODNÍHO REPREZENTANTA
Požadavky: * SŠ/VŠ vzdělání – zaměření 
pro obchod. * Znalost NJ, AJ (slovem 
i písmem). * Aktivní přístup, obchodní 
zkušenosti a odpovědnost.
Náplň práce: * budování prodejní sítě 
CZ + Evropa. * Podpora prodeje pro 
mateřskou fi rmu v Dánsku. * Komunikace 
a koordinace objednávek z Austrálie 
a zemí EU. * Příprava rozpočtů.
Nabídky na e-mail: eurowagon@euro-
wagon.cz, více na tel.: 564 408 080.
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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
Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Poděkování

* * *

KINO JUPITER – BŘEZEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011
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. Občas 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-

Neděle 3. dubna 2011 v 19.30 hodin
Divadlo Palace

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

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí představení diva-
delní sezony 2010 – 2011 Horáckého divadla Jihlava 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  
březen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina Jupiter club

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

 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 n. Pern. ing. Hynek Jurman

Středa 2. v 19.30 hodin
ZELENÝ SRŠEŇ
Britt Reid je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektovanějších medi-
álních magnátů v Los Angeles a je více než ochotný spokojeně pokračovat 
ve svém marnotratném a bezcílném životě plném večírků – až do chvíle, 
kdy jeho otec za záhadných okolností zemře a odkáže Brittovi své rozsáhlé 
mediální impérium. Ten naváže nečekané přátelství s jedním z kreativ-
nějších a vynalézavějších zaměstnanců svého otce, s Katóem, a společně 
se chopí šance k tomu, aby poprvé v životě dělali něco smysluplného: aby 
bojovali se zločinem. Aby se zločincům dokázali dostat na kůži, vymyslí 
si dokonalou lest: vydávají se za jedny z nich. Britt se spolu s Katóem 
vydává do ulic chránit zákon tím, že ho porušují, a stává se obávaným 
bojovníkem proti zločinu – Zeleným sršněm – postaví nejdokonalejší 
retro zbraň na světě – Černou krásku, nezničitelné auto, které disponuje 
působivou silou motoru i tou palebnou. Zelený sršeň a Kató si díky své 
pojízdné pevnosti na kolech a svými zásahy proti zločinu, rychle vybudují 
mezi zločinci jméno a s pomocí Brittovy nové sekretářky Lenore Case se 
vydávají po stopě muže, který ovládá temné podsvětí Los Angeles. Režie: 
M. Gondry. V hlavní roli C. Diaz, S. Rothem, T. Wilkinson. Akční thriller 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 119 minut
Sobota 5. v 19.30 hodin
BENGA V ZÁLOZE
Detektivové Christopher Danson a P. K. Highsmith jsou těmi nejdrsněj-
šími a nejoblíbenějšími poldy široko daleko. Nepotřebují tetování – to 
druzí si nechávají na tělo vytetovat jejich podobizny. O dva stoly vedle 
a o jednu řadu dál sedí detektivové Allen Gamble a Terry Hoitz. Vídáte 
je v pozadí fotografi í Dansona a Highsmitha, rozostřené a se zavřenýma 
očima. Nejsou to hrdinové – jsou to „benga v záloze“. Ale na každého 
policistu se někdy usměje štěstí a Gamble a Hoitz brzy narazí na zdánlivě 
nevinný případ, o který nikdo z ostatních detektivů nestojí, ze kterého 
by se mohl vyklubat největší zločin, jaký město zažilo. Jde o příležitost, 
jaká se naskytne jednou za život, ale mají na to, aby se jí chopili? Režie: 
A. McKay. Hrají:W. Ferrell, M. Wahlberg, E. Mendes. Akční komedie 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Středa 9. v 18 hodin
MEGAMYSL
Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného fi lmu stal 
padouch.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě 
posadili do vesmírného vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé 
miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského 
dvora. A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho 
drobečka mohou nechat, reagoval kladně, získal Megamysl hned celou 
řadu tatínků se zločineckými sklony, které mu budou úspěšně řadu let 
předávat. Animovaná rodinná komedie pro děti. Český dabing. Režie: 
T. McGrath. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut

Hodně štěstí, zdraví,
máme Tě moc rádi,
přejeme hodně úspěchů,
klidný život bez spěchů,
ať se splní, co si přeješ,
celý den se jenom směješ.
Dne 3. 3. 2011 oslaví své 40. naro-
zeniny paní
Věra Kratochvílová.
Vše nejlepší Ti přejí manžel, děti, 

rodiče a sestry s rodinami. 

Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál. 
Dne 1. 3. 2011 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 7. smutné výročí 
úmrtí pana
Ladislava Nožičky
z Měřína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Dne 1. 3. 2011 uplynulo již 13 let, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek, pan 
Jan Kučera.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Odešla jsi, maminko, neznámo kam, 
vzpomínky po Tobě zůstanou nám. 
Vzpomínky krásné, maminko milá, 
Ty že jsi pro nás jen žila. 
Dne 4. března 2011 vzpomeneme 
na 20. smutné výročí, co od nás 
odešla paní
Božena Janíčková.

Stále s láskou vzpomíná
dcera Marie s rodinami. 

Dne 4. 3. 2011 vzpomeneme první 
smutné výročí od chvíle, kdy nás 
opustila paní
Zdenka Kučerová
z Velkého Meziříčí.
Stále vzpomínáme.

Syn Richard s rodinou

Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,
však v našich srdcích
žiješ stále dál.
Dne 5. března vzpomeneme 20. vý-
ročí úmrtí pana
Františka Janáka
z Martinic.

Stále vzpomínají maminka,
sestra a bratr s rodinami.

Poděkování za účast na pohřbu
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší drahou 
maminkou, babičkou a tetou, paní
Věrou Snášelovou.
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary. 

Jiří a Blažena – děti, Svatopluk a Veronika – vnoučata

Dne 8.1.2011 se konala v kulturním domě v Borech benefi ční taneční 
zábava se skupinou ACCORT. 
Výtěžek z akce 22.222 Kč byl věnován sdružení SRDÍČKÁŘI (sdružení 
rodičů dětí se srdečními vadami) – www.srdickari.cz
Skupina ACCORT vytvořila úžasnou atmosféru a patří jí velký DÍK.
Hudebníci, osvětlovači i zvukaři hráli zadarmo, vše věnovali malým 
„srdíčkům“. Poděkování patří také těm, kteří se zapojili do příprav, 
průběhu i úklidu.

Děkují pořadatelé

Poděkování
Organizátoři Valentýnského bálu, který se uskutečnil 12. 2. 2011 v Uhří-
nově, děkují všem sponzorům za podporu této akce. Výtěžek bude použit 
na pomoc handicapovaným dětem.
Agados, s.r.o. Velké Meziříčí, And Motors, Alpa, a.s., Auto Dobrovolný 
V.M. s.r.o., Autocolor Šoukal, s. r. o., HB karosárna – lakovna Šeborov, 
BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o., Construct CZECH a.s., Čermák a syno-
vé, s.r.o. Uhřínov, Dárky Nedoma, Dílna Kafka Horní Radslavice, Domino 
obchod, s.r.o., Dopravní zdravotní služba J. Čtveráček, Dřevona, JITOM 
elektro, Havelka elektro, Horácké autodružstvo Velké Meziříčí, Hnízdil 
Antonín, Jatky Zezula-Jadrný, Kadeřnictví Efekt, Knihkupectví Marie 
Charvátová, Klempířství Čermák, Koupelny Mikeš s.r.o., Zakázková 
kovovýroba Jaroslav Nevěčný, F-Květiny ing. Miloslav Flouma, Masáže 
Dáša, Masáže Radka Čermáková, Malby-nátěry Chalupa, Malostránský 
pivovar, Masna Tůma, Mikrop Čebín, Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o., 
Nábytek Neko, Okna Janeček, OSEVA Stránecká Zhoř, Papírnictví Va-
vras, Pepinostav, Pneuservis Vitešník, Restaurace Obecník, Rodos, Secar 
Bohemia a.s, Happy Squash Club Havelka, LS Stavebniny Libor Smejkal, 
Stihl Bartůšek, Studio Šarm, Studio Tulák, Tomáš Zána, Truhlářství 
Pavelec, Vemax, s.r.o. Stránecká Zhoř, VEZEKO, s.r.o. Velké Meziříčí, 
Vinotéka Barborka, Vodoinstalatérství Hladík, Vodoinstalatérství Kubiš, 
Voda-topení-plyn Veselý, Zámečnictví Hnízdil a další.                     -it-

Dne 5. 3. 2011 oslaví 
Anna Homolová 
z Olší nad Oslavou 85. narozeniny.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
lásku tvých blízkých a spoustu elánu do dalších let 

ti přejí děti s rodinami.

Velmi děkuji poctivým nálezcům Lence Sedlákové a jejím synům 
z Oslavičky č. 35 za vrácení nemalého obnosu peněz, který jsem ztratil 
u pošty ve Velkém Meziříčí v pátek 25. 2. 2011. 
Moc si jejich čestného činu vážím, neboť v dnešní době je takové chování 
spíš výjimečné, a proto je hodné skutečně velkého obdivu, jenž by nám 
ostatním měl být vzorným příkladem.

Zdeněk Havlíček, Velké Meziříčí

Český svaz žen, z. o. Velké Meziříčí
zve srdečně všechny své členky na 

výroční členskou schůzi 
do koncertního sálu Jupiter clubu 8. března 2011 v 15 hodin.     -čsz-

Zubní pohotovost
Sobota 5. 3. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, tel.: 566 544 165. 
Neděle 6. 3. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 
tel.: 739 093 334. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné te-
lefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.    Zdroj: http://www.nnm.cz



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

AKCE JUPITER CLUBU Připravujeme pro rok 2011
Vážení diváci a návštěvníci Jupiter clubu, dovolujeme si vás seznámit 
s předběžnou nabídkou některých kulturních pořadů pro rok 2011.
4. 3. KONCERT KARLA PLÍHALA
13. 3. DĚTSKÉ ŠIBŘINKY S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
18. 3. KONCERT DECHOVÉ KAPELY MAGURANKA
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
21. 6. RECITÁL LUCIE BÍLÉ
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 Rybo-
vá, Jan Potměšil atd. O všech předprodejích vás budeme informovat s před-
stihem a těšíme se na setkání s vámi. Změna programu vyhrazena!    -zh-

J i l b děli 20 bř 2011 d 19 30 h di

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

pátek 4. 3. 2011 od 20 hodin na vel-
kém sále Jupiter clubu; prodej vstu-
penek na program. oddělení Jupiter 
clubu, koncert je na sezení s divadelní 
úpravou, je nevhodný pro děti do 10 let

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

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

Vstupné: 240 Kč, stolová úprava. 
Výzva k odběru rezevovaných vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004-5.

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

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

Vstupné rodiče i děti 100 Kč. 
Vstupenky 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!

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 re-
kord v počtu zúčastněných Josefů.    -ob-

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

Kašpárek zve děti do divadla na pohádku
Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí pořádá v sobotu 5. a 19. března 2011 
od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem

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

KD Ruda, pátek 4. března od 19.30 hodin
hudba Duo Kratochvíl, občerstvení zajištěno a tombola.
Vstup pouze ve společenském oděvu.

* PRŮVOD MASEK PO VSI – sobota 5. 3. 
od 11 hodin

* taneční zábava se skupinou ADRIANA 
ve 20 hodin

* DĚTSKÝ KARNEVAL se skupinou Pastelki 
v neděli 6. 3. od 14 hodin

Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice

sobota 5. 3. 2011 ve 20 hodin v KD.
Hraje skupina ŽÍZEŇ, bohatá tombola, 
masky vítány.
Během dne průvod masek obcemi.

CIMRMAN
SMOLJAK/SVĚRÁK

Cimrmanův dramatický kšaft
pátek 4. března v 19.30 hodin a v neděli 6. března v 18 hodin 

KATOLICKÝ DŮM KŘIŽANOV 
sehraje místní ochotnický spolek TYJÁTR

Všichni jste srdečně zváni.

TJ Efekt Křižanov zve všechny děti, rodiče a jejich příbuzné na

do 11. 3.
Výstava knížek pro děti ,,Čteme si pohádku“
Velká Bíteš, výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, po–pá 
8–15.30 hodin, so 13–16 hodin, ne 13–16 hodin 

do 14. 3. vzdělávací výstava
Řemeslo a umění lidí s handicapem
Práce z pálené hlíny Renaty Hladíkové a dalších studen-
tů Axmanovy techniky modelování. Předsálí kina Jupi-
ter club VM v prac. dny 8–16 hodin a dle provozu kina, 
výstava se realizuje v rámci projektu Vzdělávání s Han-
dicapem, který realizuje Občanské sdružení Slepíši 
z Tasova společně ve spolupráci s městem Velké Meziříčí

od 6. 3. do 3. 4.
Slunce na lžíci, Gerda Odehnalová
– obrazy, Café time (pasáž IMCA), Náměstí 12, VM, vernisáž v neděli 
6. 3. ve 14 hodin 

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

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

který se uskuteční v neděli 13. 3. 2011 ve 14 hodin v Katolickém 
domě v Křižanově.

Rádi opět uvidíme v maskách nejen děti, ale i jejich rodiče.

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

Pátek 29. dubna 2011 v 19.30 
hodin na velkém sále JC. Vstup-
né: 330 Kč. Rezervace a prodej 
od 2. března 2011 na program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 
Vstupenky je nutno vyzvednout do 
15. dubna, jinak budou dány do vol-
ného prodeje! Změna programu vy-
hrazena! Info. na tel.: 724 399 474.

Koncert bratří 
Nedvědů

VZÁCNÉ 
SETKÁNÍ

– cyklus scénických čtení s knihou
EKONOMIE DOBRA A ZLA
Účinkují: Tomáš Sedláček,
Lukáš Hejlík, Alan Novotný
Pátek 18. března 2011 v 17 hodin v kinosále JC
Vstupné: studenti a důchodci 70 Kč, dospělí 100 Kč
Prodej vstupenek na programovém oddělení JC tel.: 566 782 004, 001
Informace na tel.: 724 399 474.

Předprodej od 2. března 
2011 na program. oddě-
lení Jupiter c lubu, tel.: 
566 782 004 (001).

1 od 19.30 hod
              
1 d 19 30 h da 2011

.       
2012011

Letní tábor Záseka – Cesta na divoký Západ
od 6. do 13. 8. 2011. Ubytování v chatkách i zděné budově, plná penze, pitný režim 
zajištěn, bazén v areálu, sportovní hřiště, výlety do okolí, soutěže, diskotéky, atd. 
V ceně tábora je zahrnut celodenní výlet. Příjem přihlášek v kanceláři DDM do 
15. 4. 2011, bližší info na tel.: 566 781 852 nebo v kanceláři DDM.
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ŠACHY

SÁŇKOVÁNÍ

STOLNÍ TENIS

HOKEJ B

KUŽELKY

SNOWBOARDING
2. liga mladší dorost

Sokol VM – Sokol Sokolnice 30:19 
(17:10)
Souboj týmů ze středu a konce 
tabulky měl celkově hodně slabou 
úroveň. Domácí hráči sice od 
úvodních minut zřetelně přehrávali 
soupeře, ovšem lačnost jejich akcí 
a zejména útočná „hra na náhodu“ 
vyhovovala zřetelně sokolnickým. 
Ti dokázali individuálními akcemi 
snadno procházet přes naši neorga-
nizovanou obranu, připomínající 
svou strukturou ementálský sýr. 
Poločasová pauza přinesla sice 
částečné oživení útočných akcí 
a řadu brejkových příležitostí, čímž 
jsme se dostali do jasného vedení. 
Zoufalá a živelná snaha v závěreč-
ných minutách však opět nastavila 
zrcadlo aktuálního stavu hráčské 

úrovně našich. Sled branek: 4:0, 
7:3, 8:5, 13:5, 15:10, 22:12, 25:14, 
29:17. 7 m – hody: 3/2:4/2, vylou-
čení: 1:2
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(9/2), Veselý Jan (3), Pavliš David 
(5), Blaha Martin, Pospíšil Jan (1), 
Janíček Martin (3), Blaha Tomáš 
(1), Fiala Marin (1), Horák Petr (7). 
Trenér Martin Janíček.

Tabulka
1. Rožnov 9 8 1  0 327:214 17
2. STM Olomouc 10 7 1  2 282:223 15
3. HK Ivančice 10 7 0  3 285:235 14
4. Bystřice pod Hostýnem 10 5 2  3 290:255 12
5. Velké Meziříčí 11 5 1  5 322:280 11
6. Velká Bystřice 10 5 1  4 330:292 11
7. Kostelec na Hané 9 4 0  5 230:241  8
8. Sokolnice 11 1 0 10 209:370  2
9. Napajedla 10 0 0 10 167:332  0

-záv-

Dorost – dohrávka 13. kola
SHKM Hodonín B – HHK VM 
4:5 (4:1, 0:2, 0:2)
Branky: 3 Střecha, Kejda, Burian 
P. Asistence: 2 Burian P., Kučera, 
Střecha. Sestava: Hladík – Sladký, 
Krejčí, Vidlák, Kučera – Salaš, 
Špaček, Beránek – Kejda, Buri-
an P., Střecha – Zajíc, Novotný.

27. kolo
SHKM Hodonín B – HHK VM 
6:5 (3:0, 3:2, 0:3)
Branky: 4 Burian P., Kejda. Asis-
tence: 2 Krejčí, Beránek, Novotný. 
Sestava: Hladík – Sladký, Krejčí, 
Vondráček, Kučera – Kejda, Špa-
ček, Beránek – Burian P., Novotný, 
Štěpánek – Zajíc.                  -hhk-

KP 1
ST VM – SK Telč B 10:3
body: Pokorný Jan 3/0, Klíma Petr 
2/0, Kampas Jan 2/1, Bazala Jan 1/1, 
Klíma Tomáš 0/1
čtyřhra: Klíma Petr, Klíma Tomáš; 
Pokorný, Kampas
ST VM – TJ Spartak Pelhřimov 
B 10:5
body: Pokorný Jan 3/0, Klíma To-
máš 1/0, Klíma Petr 3/1, Bazala Jan 
2/1, Kampas Jan 0/2; čtyřhra: Klíma 
Petr, Klíma Tomáš

OP
Autocolor Oslavice – ST VM B 
4:14
body: Kampas Jan 4/0, Skryja 
Marek 3/1, Klíma Tomáš 3/1, Buk 
Martin 2/2; čtyřhra: Klíma Tomáš, 
Buk; Kampas, Skryja
SK Netín – ST VM C 10:8
body: Pokorný Martin 3/1, Buk 
Martin 2/2, Kořínek Stanislav 2/2, 
Zelený David 0/4; čtyřhra: Buk 
Martin, Zelený David
TJ Žďár nad Sázavou H – ST 
VM D 9:9
body: Vodák Petr 3/1, Zelený Tomáš 
3/1, Zelený David 2/2, Pokorný 
Petr 0/4; čtyřhra: Vodák, Zelený 
Tomáš
ST VM E – Sokol Sněžné C 14:4
body: Jůda Zdenek 4/0, Němec 
Tadeáš 4/0, Prachař Václav 3/1, 
Minařík Jakub 2/2; čtyřhra: Prachař 
Václav, Minařík
V sobotu jsme přivítali soupeře 
z Telče a Pelhřimova. První utkání 
nás čekal protivník, který doma 
nad námi zvítězil 10:5. Úvodní dvě 
čtyřhry se nám podařilo vyhrát 
a dostali jsme se do vedení 2:0. Po-
tom přišla šňůra čtyř výher našich 
hráčů, tím jsme soupeři odskočili 
na 6:0. Zaskočená Telč stačila už jen 
zkorigovat na 9:3 pro nás. Poslední 
vítězný bod uhrál Pokorný Jan. 
Odpolední utkání proti Pelhřimovu 
začalo v 15 hodin. Hosté, posíleni 
dopolední výhrou v Jihlavě, nám 
nedali vůbec nic zadarmo. Po za-
čátečních čtyřhrách to bylo 1:1. Do 
stavu 5:3 s námi držel soupeř krok. 
Postupem času se přeci jenom mis-
ka vah převažovala na naši stranu 
a s přehledem jsme kontrolovali sled 
zápasů až do konečného výsled-

ku 10:5. Hráči Pelhřimova zápas 
nezvládli po psychické stránce! 
Za zmínku stojí, že ani v jednom 
utkání nenastoupil pro nemoc 
omluvený hráč základu Řikovský. 
Tento nepříjemný problém se nám 
podařilo vyřešit zastoupením dobře 
hrajících hráčů naší rezervy. Obě 
dvě utkání jsme zvládli na jedničku. 
Pochvalu si zaslouží celé družstvo. 
Nejvíce se dařilo Pokornému s Klí-
mou P. Béčko zajíždělo na „derby“ 
do Oslavice. I když domácí jsou 
v tabulce o místo za námi, neměli 
proti „Mezu“ šanci. Oslabené céč-
ko prohrálo nejtěsnějším rozdílem 
v Netíně. Déčko uhrálo spravedli-
vou „plichtu“ ve Žďáře. Naši nej-
mladší nedali v odvetě šanci hostům 
ze Sněžného. V utkání dominovali 
Jůda s Němcem.                      -pk-

Okresní přebor 3. třídy
 1. Orel Bystřice n. P. 15 13 1 1 185:85 42
 2. Polnička B 15 11 1 3 163:107 38
 3. Poděšín 15 7 2 6 146:124 31
 4. TJ Žďár n. S. F 15 8 0 7 144:126 31
 5. Sokol Žďár n. S. D 15 6 4 5 133:137 31
 6. Sázava 15 7 1 7 130:140 30
 7. Uhřínov 15 5 5 5 142:128 30
 8. Malá Losenice 15 4 4 7 122:148 27
 9. SK Netín B 15 4 1 10 120:150 24
10. D. Heřmanice 15 0 1 14 65:205 16

Okresní přebor 4. třídy
 1. Borovnice 15 11 2 2 186:84 39
 2. Doubravník 15 11 2 2 183:87 39
 3. Vepřová 14 11 0 3 173:79 36
 4. Nížkov D 15 8 5 2 154:116 36
 5. Lhotky C 15 8 2 5 154:116 33
 6. Škrdlovice 15 7 3 5 149:121 32
 7. SK Netín C 15 6 0 9 113:157 27
 8. Poděšín B 15 2 0 13 77:193 19
 9. Jámy 14 2 0 12 90:162 18
10. D. Heřmanice B 15 1 0 14 53:217 17

-pl-
Krajský přebor 3. třídy

SK Sokol Lhotky A – Jaroměřice 
n. R. A 6:10
Sestava Lhotky: Konečný 2, Lavic-
ký 3,5, Nevrtal T., Nevrtal Z. 0,5
SK Sokol Lhotky A – TJ Vladi-
slav A 10:4
Sestava Lhotky: Doubek 2, Koneč-
ný 2,5, Lavický 3, Nevrtal T. 2,5

Okresní přebor 2. třídy
SK Sokol Lhotky B – TJ Řečice A 
12:6
Sestava Lhotky: Doubek 4, Chylík 
2, Kupka M. 2,5, Marek, Nevrtal T. 
3,5                                         -chyl-

V sobotu 26. 2. 2011 se ve Velkém 
Meziříčí uskutečnily netradiční 
závody. Místní nadšenci neváhali, 
pohledali sáňky, oblékli kombi-
nézy, nasadili helmy a vyrazili na 
Fajtův kopec. Celkem se sešlo asi 
15 takových recesistických nad-

šenců se šestero sáňkami. Závod 
začal až tehdy, když sjezdovku 
opustil poslední lyžař, tzn. kolem 
21. hodiny. Trval zhruba 60 minut 
a závodníci museli zdolat co nej-
rychleji vytyčenou trať. Doufáme, 
že se akce líbila všem účastníkům 
a že nebudou váhat si ji zopakovat 
i příští rok.            Text a foto: -pál-

Krajský přebor Vysočiny
8. kolo

Spartak VM A – ŠK Caissa Tře-
bíč C 2,5:5,5
Za domácí ing. Nedoma (C), Janák 
Jos., Mgr. Mejzlík, Jan Čtveráček 
po půlbodu za soukromé remízy – 
Bárta, Kopr a Mrazík 0 b.
V hospůdce Na Poříčí při Domu 
zdraví naši spartakovci v souboji 
s vedoucím týmem tabulky podle 
očekávání neuspěli. Po porážce od 
hlavního favorita krajského přeboru 
se před nimi otevírají sestupové 
končiny, a to už prosím téměř doši-
roka. Nikdo by teď nechtěl být v je-
jich kůži, a přesto si tuto svou kůži 
ještě chtějí nějak zachránit – a třeba 
na poslední chvíli. Jen jestli už se to 

mezitím nestalo úkolem z kategorie 
snových a nadlidských. V dané 
situaci by už možná spíš mohly za-
čínat být příhodnějšími defétismus 
a odevzdanost osudu…

Regionální soutěž 
skupina Východ

8. kolo:
Sokol Jámy – Spartak VM B 3:2
Za Spartak Kučera (C) 1 b. – Urbá-
nek a Dočkal po 0,5 b. – Dvořák J. 
a Dvořák D. 0 b. Za Sokol Pařil (C) 
a Štěpánek po 1 b. – Pelikán a Ho-
molka po 0,5 b. – Kunc 0 b.
Derby jsou nervy; to platí stále. 
V utkáních těchto dvou tradičních 
rivalů zpravidla vítězívají domácí, 
a to těsně – nu a přesně tak tomu 
bylo i tentokrát. Takže nic nového 
pod sluncem ani pod Vejdochem 
(to je kopec u Jám).                    -vp-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Třebíč C – Spartak VM A
2608:2460 * 7:1
Gregorovič 432:422 Baloun
Horák 423:418 Korydek
Čermák 413:418 Lavický B.
Picmaus 418:380 Krejska
Toman 472:393 Lavický Ji.
Pavlas 450:429 Starý

Krajská soutěž Vysočiny –
skupina B

TJ BOPO Třebíč C – TJ Spartak 
VM C
1492:1518 * 3:3
Krutiš 358:427 Weiss
Brabencová 364:356 Bača
Kolářová 385:383 Mátl
Pevný 385:352 Lavický A.

Liga dorostu Vysočina
Spartak VM – Nové Město n. M.
1165:1217 * 0:4
Mičková 376:385 Slámová
Fajmonová 381:407 Macháčková
Mička 408:425 Müller   -sta-

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

17. kolo KSM Vysočiny
HC Světlá n. S. B – HHK VM B 
4:3 sn (0:3, 3:0, 0:0) – 1:0
Rozhodčí: Ryšavý V., Polák, Ryša-
vý A. Branky: 29. Kopřiva (Benda), 
36. Kopřiva (Švanda), 37. Říha 
(Kříž), sn Kopřiva – 2. Kudláček J. 
(Šoukal), 5. Kudláček J., 16. Šoukal 
(Kudláček J.). Vyloučení: 8:5. Vy-
užití: 0:0. Oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 28:38. Sestava VM B: Šeba 
(Štourač) – Kudláček M., Pokorný 
– Peterka, Invald – Trnka, Bradáč 
– Nedoma, Kudláček J., Hubl – Pe-
líšek, Vrána, Krča – Burian, Tůma, 
Navrátil – Šoukal.
Od začátku se hrál oboustranně 
útočný hokej, z čehož více vytěžili 
hostující hráči. Větším důrazem 
před brankou domácích se postup-
ně ujali vedení, které zvýšili až na 
konečných 3:0 v první třetině.
Ve druhé části hostující celek začal 
prohrávat v osobních soubojích 
jeden na jednoho. Toho domácí 

využili a postupně srovnali výsle-
dek na 3:3.
V poslední části hry již nikdo 
nechtěl prohrát. Zajištěnou obranu 
podpořili výkonem oba brankáři. 
Utkání dospělo po nerozhodném 
výsledku v základní části hry 
k samostatným nájezdům, kde 
Meziříčští trefovali pouze bran-
kovou konstrukci. Jediný komu se 
podařilo skórovat byl domácí hráč 
Kopřiva.
Tým HHK B po nevyrovnaném 
výkonu opět přišel o cenné body.
Ostatní výsledky 17. kola: Telč – 
Žirovnice 9:3, Ledeč n. S. – Hum-
polec 4:3.

Tabulka
1. SK Telč 18 13 0 0 4 1 101:55 40
2. HHK Velké Meziříčí B 17 12 0 0 4 1 84:48 37
3. HC Slavoj Žirovnice 17 8 2 0 5 2 80:80 30
4. HC Ledeč nad Sáz. 18 6 0 0 10 2 73:98 20
5. HC Světlá nad Sáz. B 17 3 3 0 11 0 49:77 15
6. TJ Jiskra Humpolec 17 4 1 0 12 0 58:87 14
Příští zápas bude ve VM v sobotu 
5. 3. 2011 v 17 hodin proti Telči.

-ht-

Zimní přípravná utkání FC VM 2010/2011
 Dne Začátek Mužstvo Domácí Hosté
So 5. 3. 10.15 st. dorost FC VM – Zenit Čáslav
So 5. 3. 12.00 ml. dorost FC VM – Zenit Čáslav
So 5. 3. 14.00 muži A FC VM – Slavoj Polná
Ne 6. 3. 10.15 st. žáci A  FC VM – FC Vysočina Jihlava B
Ne 6. 3. 11.45 ml. žáci A FC VM – FC Vysočina Jihlava B
Ne 6. 3. 15.30 muži B FC VM – Slovan Brno
So 12. 3. 10.15 st. dorost FC VM – Dosta Bystrc
So 12. 3. 12.00 ml. dorost FC VM – Dosta Bystrc
So 12. 3. 14.00 muži A FC VM – SK Líšeň
Ne 13. 3. 10.15 st. žáci A  FC VM – Svratka Brno
Ne 13. 3. 11.45 ml. žáci A FC VM – Svratka Brno
Ne 13. 3. 15.30 muži B FC VM – Sapeli Janovice
So 19. 3. 10.15 st. dorost FC VM – Slavoj Polná
So 19. 3. 12.00 ml. dorost FC VM – Slavoj Polná
So 19. 3. 14.00 muži A 1. HFK Olomouc – FC VM
Ne 20. 3. 10.15 st. žáci A FC VM – HFK Třebíč
Ne 20. 3. 11.45 ml. žáci A FC VM – HFK Třebíč
Ne 20. 3. 15.30 muži B FC VM – TJ Jiskra Dobronín
So 26. 3. 10.15 st. žáci A FC VM – FC Žďár n. S.
So 26. 3. 11.45 ml. žáci A FC VM – FC Žďár n. S.
So 26. 3. 10.15 st. dorost FC VM – Vrchovina mis. utkání
So 26. 3. 12.30 ml. dorost FC VM – Vrchovina mis. utkání
Ne 27. 3. 10.15 muži A FC VM – Žďár n S. mis. utkání
Ne 27. 3. 12.30 ml. žáci B FC VM – Slavoj Polná
Ne 27. 3. 14.00  st. žáci B FC VM – Slavoj Polná
Ne 27. 3. 16.30 muži B FC VM – Bedřichov mis. utkání

-fcvm-

Horsefeathers Snowboard Fight 
2011

Ski areál Fajtův kopec
Pár dnů před druhým ročníkem 
snowboardových a freeski závodů 
na Fajtově kopci, Horsefeathers 
snowboard fi ght 2011, nám počasí 
příliš nepřálo. O to víc jsme byli 
nadšeni, když v pátek nepršelo 
a nebylo ani 20 nad nulou, a mohli 
jsme tak snowpark co nejlépe 
připravit na sobotní závod. Druhý 
ročník Horsefeathers snowboard 
fi ghtu byl ročníkem opravdu vy-
dařeným.
Návštěvníka př ivítalo hned po 
příchodu do areálu stanové městeč-
ko, které nabízelo mnoho atrakcí. 
Návštěvníci měli možnost vyzkou-
šet si různé technologie, triky, 
či dozvědět se vše o novinkách 
a správné údržbě lyží a snowbo-
ardů. V doprovodném programu 
mohli bojovat o nové prkno.
Pojďme ale na samotný závod, který 
odstartoval kolem jedné hodiny 
odpolední a jehož se zúčastnilo 
okolo 50 závodníků v kategoriích 
snowboard děti, junioři, muži a také 
freeski. V dětské kategorii nejvíce 
zaujal jak publikum, tak i porotu, 
teprve 10letý Denis Vantuch, který 
se i přes svůj věk nebál a skákal jak 
velký 8 m skok, tak také ostatní 
překážky. Nejzajímavější kategorií 
byla kategorie muži a freeski, kde 
diváci mohli obdivovat nejenom 
těžké triky na skoku, ale také 
technické kombinace na railech 
a bednách. V kategorii muži vy-
čníval lokální Vlasta Zezula, který 
nakonec skončil na 5. místě. Roz-
hodně nešlo přehlídnout Borise 
Čičmana z Hradce Králové, který 
skákal neuvěřitelně vysoko, daleko 
a čistě a zaslouženě mu tak patřilo 

3. místo. Druhé místo pak obsadil 
slovenský jezdec Matěj Kobulský, 
který výborně zajížděl jak na 
skoku, tak také v jibovací sekci 
parku. První místo přijel obhájit 
mega letec a showman z Liberce, 
Martin „Scream“ Bidlo, který po 
škaredém pádu neváhal jít do skoku 
znovu a mezi jeho top triky patřily 
například bs 720 nebo bs rodeo 
720. Scream projížděl stylově i jib 
sekci, a tak mu konečný součet vy-
nesl dost bodů na obhájení 1. místa 
z minulého roku. Velká show ovšem 
probíhala i v podání freeskierů, 
kteří umí na skoku diváky opravdu 
rozeřvat, a to jak svými nájezdy 
pozadu, velkými rotacemi nebo jen 
stylovým „kotoulem plavmo“. Na 
lyžích si nakonec vyjel 1. místo Petr 
Strouhal z Nezbenic díky svým ori-
ginálním a stylovým jízdám a mohl 
si tak užít největší porci z dárků 
v celkové hodnotě 50.000 Kč!
Na úplném konci dne proběhlo 
vyhlášení výsledků v prostoru před 
skibarem a jak závodníci tak i divá-
ci se mohli těšit už jen na after party, 
která se uskutečnila přímo ve skiba-
ru. Zde zahráli 2 live Djs, slavilo se 
a tancovalo až do rána. Závěrem je 
třeba poděkovat všem sponzorům, 
pořadatelům a závodníkům, kteří 
předvedli perfektní podívanou a sa-
mozřejmě taky divákům za super 
atmosféru. Největší dík ovšem patří 
ski areálu Fajtův kopec za dostatek 
sněhu i v době oblevy a pečlivou 
každodenní údržbu snowparku, bez 
které by tento rok snowpark vůbec 
nefungoval. Užívejte sněhu a za rok 
na Horsefeathers snowboard fi ght 
2012 čau!
Více informací o snowparku a ski 
areálu naleznete na www.skivm.cz 
nebo Facebooku.                     -hf-

KD PETRÁVEČ
12. BŘEZEN V 17.30 HODIN
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
INFO NA TEL.: 728 533 323

So 5. 3. 14.00–15.30
Ne 6. 3. 14.45–16.15
So 12. 3. 14.45–16.15
Ne 13. 3. 14.15–15.45
Čt 17. 3. 16.00–17.30

Ne 20. 3. 13.00–14.30
Čt 24. 3. 16.00–17.30
So 26. 3. 14.15–15.45
Po 28. 3. 16.00–17.30
St 30. 3. 16.00–17.30

Foto: archiv Horsefeathers
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HOKEJ LYŽOVÁNÍ

ATLETIKA

ARMWRESTLING

HÁZENÁ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Muži HHK Velké Meziříčí skon-
čili v krajské lize jižní Moravy na 
třetím místě.
HC Kometa Úvoz – HHK VM 5:4 
(1:3, 1:0, 3:1)
Branky HHK: 9. Nekvasil (Novák, 
Kaňkovský), 12. Vlašín, 14. Kaň-
kovský (Nekvasil), 45. Nekvasil. 
Sestava HC Kometa Úvoz: Vrba 
F. (Vrba T.) – Hemala, Korvas, 
Novák, Rosenberg, Surý, Pospíšil, 
Staněk, Bednář, Roupec, Klimeš, 
Čikl, Novotný, Bažant, Otoupalík, 
Kolečkář, Aulehla, Grmela. Sestava 
HHK Velké Meziříčí: Nikodým 
(Štourač) – Střecha, Krejčí, Šerý, 

Musil, Robotka, Bartejs – Krča, 
Vlašín, Chlubna – Kaňkovský, 
Nekvasil, Novák – Burian, Ja-
nák, Nedoma – Hubl. Rozhod-
čí: Netopil – Lidák, Maloušek. 
Vyloučení: 7:11. Využití: 3:1.
Střely na branku: 32:15. Diváci: 146.
K rozhodujícímu třetímu utkání 
zajížděli muži HHK do Brna minulé 
úterý. Ve vyrovnaném utkání, za 
mohutné podpory našich fanoušků, 
se našim hráčům nepodařilo utkání 
dovést do vítězného konce a po 
těsné prohře ukončili sezonu těsně 
před branami fi nále na konečném 
třetím místě.

Mička stříbrný na mezinárodní 
soutěži Golemova ruka

Na letošní „golemku“ se do Brna 
sjeli zástupci 8 států. Mezi nej-
početnější výpravy se řadili do-
mácí Češi, hodně bylo Slováků 
a Maďarů. Kategorie juniorů byla 
letos pouze jedna, bez rozdílu 
váhy, takže kluci z našeho klubu, 
kteří normálně startují v nižších 
váhovkách, přijeli spíše posbírat 
nějaké zkušenosti a sledovat zá-
pasy zkušených borců. Nejlepšího 
umístění dosáhl Marek Smejkal, 
šesté místo, hned za ním Ivo Pa-
náček, v soutěži na levou ruku (14 
závodníků).

Tomáš Mička, kterému se na této 
soutěži tradičně celkem daří, nesta-
čil na levou ruku pouze na skvěle 
př ipraveného Maďara Kovacse 
a získal pro naše barvy stříbrnou 
medaili, kterou na pravou ruku do-
plnil o 4. místo (12 a 15 závodníků). 
Ze seriálu extralig šlo o poslední 
soutěž pro seniory. Sezonu zakončí 
v dubnu mistrovství republiky, kde 
bude Tomáš obhajovat loňské zlato. 
Juniory ještě čeká za 3 týdny me-
zinárodní soutěž v Židlochovicích, 
kde mohou sbírat poslední body do 
kvalifi kace na MR.

AWC Vysočina
Výsledky, fotky a videa 
na www.awcvysocina.cz 
a www.armwrestling.cz

Halové M ČR 
v mládežnických kategoriích

Atletická hala pražského Olympu 
ve Stromovce hostila o víkendu 
souboje o halové republikové tituly 

v juniorských a dorosteneckých 
kategoriích.
O páté místo pro naši atletiku se po-
staral Petr Holánek v běhu juniorů 
na 3000 m – v závodě zaběhl osobní 
rekord 9:08,11 a vylepšil své loňské 
maximum na dráze o 4 vteřiny.  -vill-

Halový turnaj hráčů nad 50 let 
při FC Velké Meziříčí
Oznamujeme široké fotbalové veřejnosti, 
že se 5. března 2011 koná v hale u Světlé 
retro turnaj hráčů nad 50 let 
Abraham cup 2011.
Turnaje se účastní 8 družstev z kraje Vysočina. 
Začátek je v 9 hodin. 
Srdečně zvou pořadatelé, k vidění budou bývalí reprezentanti mnoha 
oddílů vyšších soutěží.

V sobotu 26. února 2011 se na Faj-
tově kopci ve ski areálu Ski klubu 
Velké Meziříčí opět závodilo. Pro-
běhl Masters cup, který je zařazený 
do seriálu závodů Českého poháru. 
Krásné slunečné počasí a perfektní 
tratě připravily 54 závodníkům 
z celé republiky výborné podmínky 
pro dvě kola slalomu.
Podmínky umožnily uspořádat 
ještě jeden vložný závod navíc. 
Z nejstarších účastníků zvítězila 

ve své kategorii Iva Nováková roč. 
1949 z HB SKI Teamu a na pátém 
místě se ve své kategorii umístil 
nejstarší účastník Eduard Hromád-
ka roč. 1941 z SJ Ski Praha.
Výsledky obou závodů najdete na 
www.skivm.cz a czech-ski.com/
masters.
Závodníky masters čekají ještě další 
závody v příštím týdnu na Horních 
Mísečkách a jeden z vrcholů letošní 
sezony International FIS Masters 
cup 19.–20. března 2011 v Peci pod 
Sněžkou.                                  -pz-

Foto: Petr Zezula

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostějov 
40:28 (19:11)
První desetiminutovka utkání byla 
z obou stran vyrovnaná díky dobře 
střílejícím spojkám Prostějova. 
V dalším vývoji utkání hráli prim 
domácí, kteří zlepšili obranu, za 
kterou se výborně prezentoval Da-
vid Stoklasa. Šňůrou sedmi branek 
v řadě si naši hráči vypracovali pří-
znivý poločasový náskok (19:11).
Do druhého poločasu naši hráči 
vstoupili velmi dobře a pokračovali 
v nastoleném tempu. Prostějovští 
zaostávali jak v obrané, tak v útoč-
né fázi a rozdíl ve skóre neustále 
narůstal. Postupně tak dostali pří-
ležitost zasáhnout do utkání všichni 
hráči z Meziříčské lavičky. Pros-
tějovu se podařilo pouze v závěru 
zmírnit rozdíl ve skóre, když naši 
hráči se už spíše soustředili na ná-
padité útočné akce. Konto soupeře 
zatížili čtyřiceti brankami a připsa-
li si tak zasloužené vítězství.
7 m – hody 4/3:5/4, vyloučení: 5:6
Sled branek: 2:2, 5:3, 6:5, 9:6, 11:9, 
18:10, 19:11, 21:12, 23:15, 26:16, 
31:17, 34:21, 37:23, 38:27, 40:28
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Fischer Radim 
(7/3), Večeřa Vítězslav (6), Chlubna 
Tomáš (5), Kaštan Jiří (4), Matušík 
Roman (3), Trojan Vítězslav (3), 
Živčic Pavel (3), Kříbala Petr (3),  
Kříbala Martin (2), Strašák Pavel 
(2), Necid Miloš (2), Trenér Vaver-
ka Vlastimil, zodpovědný vedoucí 
Vodák Petr.                               -šid-

Turnaj veteránek
V sobotu 26. února proběhl v hale 
Tatranu Střešovice tradiční turnaj 
družstev, v jejichž řadách nastupují 
zejména bývalé ligové hráčky. 
Celkově osm družstev bylo roz-
děleno do dvou základních sku-
pin. Náš celek vstoupil do turnaje 
prohrou s pořadatelským týmem 
Střešovic, druhý souboj s dalším 
pražským týmem pak již vyzněl 
v náš prospěch. Těsné vítězství 
v závěrečném souboji skupiny nad 
hráčkami Turnova nás „vyneslo“ do 
souboje o bronzovou příčku. V tom 
jsme narazili na tým pražských 
Radlic. Po základní hrací době 
skončilo utkání po vyrovnaném 
a dramatickém průběhu remízou. 
Tudíž se rozhodovalo střelbou sed-
mimetrových hodů, v němž byly 
soupeřky úspěšnější. Prvenství 
v turnaji nakonec obhájily domácí 
hráčky, když ve fi nálovém střetnutí 
porazily celek Astry Praha.
Výsledky: Velké Meziříčí – Tatran 
Střešovice 6:12, – Arthroza Praha 
15:11, – Turnov 12:11 o 3.-4. místo 
Velké Meziříčí – Radlice 11:12 (po 
sedmimetrových hodech)
Finále: Tatran Střešovice – TJ Astra 
B 14:12
Hrály: Babáčková Marcela – Hle-
díková Hana (2), Buková Pavla (1), 
Pacalová Lenka (5), Vidláková Rad-
ka (10), Živčicová Jaroslava (13), 
Krejzlová Jana (6), Fischerová Mi-
chaela (7), Závišková Ilona, Vrbová 
Romana, Šidlová Jitka st. Vedoucí 
družstva Jelínková Radka. 
http://www.hazenavm.estranky.cz/

Text a foto: -záv-

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Me-
ziříčí zve do svých řad

9. kolo nadstavbová část
Extraliga – o vítěze městské ligy
Mazánek Březka – Euro ice boys 
VM 15:0
Burian Vl. 4, Hladký 5, Burian 
Pa., Smutný, Třeštík, Mazánek, 
Hladík 2
Sanborn VM – Agromotor VM 
5:7
Fritéz 3, Lorenc, Puffer – Šlapal 3, 
Fischer 2, Sobotka, Kadela
Technické služby VM – SK Netín 
3:10
Pospíšil, Šlapal, Hlavnička – Dvo-
řák 4, Plhák M. 3, Sýkora 2, Juda
SK Omega VB – HC Bory 2:7
Káňa, Pelán – Hájek 4, Dvořák 2, 
Novák
1. HC Bory 9 7 0 2 45:26 14
2. Mazánek Březka 9 6 0 3 25:18 12
3. SK Netín 9 6 0 3 44:28 12
4. SK Omega VB 9 5 1 3 27:25 11
5. Sanborn VM 9 4 2 3 40:34 10
6. Agromotor VM 9 3 1 5 35:45 7
7. Technické služby VM 9 2 1 6 33:46 5
8. Euro ice boys VM 9 0 1 7 23:49 1

1. liga – o postup do extraligy
NHÚ Balinka VM – River VM 
1:6
Strádal – Kavina 3, Vrtal, Ondrá-
ček, Musil
Horní Heřmanice – SK Vídeň 
6:8
Kutílek 3, Horký 2, Šilhán – Am-
brož 3, Nedoma 2, Vávra 2, Stu-
dený

SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Lavičky 3:5
Pyrochta, Klouda, Nováček – Po-
lák 2
Auto Dobrovolný VM – Farma 
Měřín 10:5
Weber 6, Dohnal 2, Vondráček, 
Novák – Kocanda 2, Bartušek 2, 
Seknička
 1. SK Vídeň 9 6 2 1 33:24 14
 2. Auto Dobrovolný VM 9 6 0 3 61:37 12
 3. SK Afcon Kunšovec VM 9 5 0 4 47:42 10
 4. Farma Měřín 9 4 1 4 35:43 9
 5. River VM 9 3 2 4 32:41 8
 6. Horní Heřmanice 9 3 1 5 49:56 7
 7. NHÚ Balinka VM 9 2 2 5 26:38 6
 8. SK Lavičky 9 2 1 6 32:36 5

1. liga – o konečné umístění 
6.–11.

Stránecká Zhoř – HC Pikárec 
4:7
Vlach L., Bartušek, Vlach Z., Sojka 
– Chrást 4, Šumichrást 2, Broža
SPL Radostín n. Osl. – HCF Drá-
hy VM 2:5
Kment, Váša – Tomšík 3, Tuček, 
Svoboda
HC Tasov – HC Benetice 2:8
Sláma, Svoboda – Letmajer 2, Hou-
zar 2, Doležal 2, Mikuláš, Valík
 6. HC Pikárec 9 7 1 1 50:30 15
 7. HC Benetice 9 5 1 3 42:32 11
 8. SPL Radostín n. Osl. 9 5 0 4 27:25 10
 9. HCF Dráhy VM 9 4 2 3 41:41 10
10. HC Tasov 9 2 1 6 21:37 5
11. Stránecká Zhoř 9 1 1 7 25:41 3

-vid-

Hokejisté neprošli do fi nále, mají bronz
Tento mladý tým, složený převážně 
z odchovanců místního hokejového 
klubu, vhodně doplněný zkušený-
mi hráči, ukázal, že se s ním musí 
v příštích sezonách počítat.
Závěrem bych touto cestou podě-
kovat fanouškům, kteří nás svým 
fanděním posunuli až do semifi ná-
le. Velké poděkování patří našim 
partnerům, kteří nás fi nančně pod-
porují. Bez jejich pomoci bychom 
nejrychlejší kolektivní hru nemohli 
hrát. DĚKUJEME VÁM.

Výsledky semifi nále KL JM:
1. utkání

SK Minerva Boskovice – HC 

Spartak Velká Bíteš 6:5 PP (0:2, 
2:2, 3:1 – 1:0) (stav série 1:0)
HC Kometa Úvoz – HHK Velké 
Meziříčí 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
(stav série 1:0)

2. utkání
HC Spartak Velká Bíteš – SK Mi-
nerva Boskovice 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
(konečný stav série 0:2)
HHK Velké Meziříčí – HC Kome-
ta Úvoz 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)
(stav série 1:1)

Rozhodující 3. utkání
HC Kometa Úvoz – HHK Velké 
Meziříčí 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)
(konečný stav série 2:1)         -hhk-

Tomáš Mička při soutěži.                              Foto: archiv AWC Vysočina

se zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za 
Světlou.


