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BUDETE STAVĚT
NEBO

REKONSTRUOVAT?

U této účelové hypotéky 
s úrokem od 3,49 % 
NEDOKLÁDÁTE

faktury, peníze dostanete 
přímo na váš účet!

Více info: 608 824 424

Základní škola
Školní 2055
Velké Meziříčí
přijme od 1. září 2012
● učitele/ku

anglického jazyka
● učitele/ku

s aprobací Hv – Čj
(možný nástup od dub-
na 2012)

V obou případech jde o zá-
stup za mateřskou dovo-
lenou.
Kontakt: reditel@3zsvm.cz, 
tel.: 566 782 322

DŮM NÁBYTKU N-Byt Trnava u Třebíče
● veškeré naše sedací soupravy jsou poctivé 
české výrobky ● 5 let záruka ● špičkové ře-
meslné zpracování ● dispoziční a rozměrové 
úpravy na zakázku ● nakupujte za ceny výrobce

Kvalitní české sedací soupravy za nejnižší ceny –
využijte současnou akční nabídku
po, st, pá 9–17 hodin, so 9–12 hodin, út, čt – zavřeno, tel.: 604 708 417

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA NA
www.nabytek-neuman.cz

Sólová barokní 
a romantická 

kytara
Středa 14. 3. v koncertním 
sále Jupiter clubu od 19 hodin. 
Recitál kytaristy Karla Fleis-
chlingera.

Více na straně 8

Chatujte
se starostou

Ve čtvrtek 15. 3. od 16 do 
17.30 hodin.
Své dotazy starostovi můžete 
pokládat již dnes, ve středu 
14. 3. od 16 hodin. Chat je 
přístupný na webových strán-
kách města www.mestovm.cz.
Online chat mohou využít 
všichni ti, kteří nestíhají zajít 
na pravidelná setkání starosty 
s občany města na malé scéně 
Jupiter clubu vždy převážně 
1. čtvrtek v měsíci, a přitom by 
chtěli znát jeho názor na urči-
tou věc či odpověď na dotaz.
Prostřednictvím internetu, 
zato však z pohodlí domova, se 
mohou zajímat o chod města, 
jeho řízení, problémy apod.

Jožka Šmukař 
v Osové Bítýšce 

na Josefské 
zábavě

Sobota 17. 3. v Centru kultury 
a sportu od 20 hodin.

Více na straně 8

Náměstí bude 
uzavřeno

V sobotu 17. 3. v době od 5 
do 11 hodin bude z důvodu 
provádění blokového čištění 
uzavřeno náměstí. 

Harmonogram na straně 2

Jarní blokové čištění Velkého Meziříčí technické 
služby zahájí již tuto sobotu 17. března, pokud to 
počasí dovolí. V případě nepříznivého počasí termín 
úklidu posunou o týden. Podle plánu začnou jako 
tradičně v centru města a odtud budou pokračovat 
do okrajových čtvrtí. Pracovníci budou provádět jarní 
úklid podle harmonogramu (viz str. 2), a to v době od 
6 do 14 hodin. Žádají proto řidiče, aby svá vozidla 

Obyvatelé obousměrný provoz 
na Bezděkově odmítají

Dopravní situace v ulici Bezděkov ve Velkém Meziříčí byla hlavním 
bodem programu setkání občanů se starostou Radovanem Necidem. Opět 
však došlo i na digitalizaci kina, či nově na havarijní stav komunikace 
k Loupežníku.

Setkání proběhlo v malém sále Jupiter clubu výjimečně až druhý čtvrtek 
v měsíci – 8. března – a sešla se na něm velká skupina obyvatel zmiňované 
ulice. Lidem se nelíbí vedením města zvažovaná možnost obnovit na Bez-
děkově v úseku nad domem zdraví a základní uměleckou školou po letech 
obousměrný provoz. „Je to stará silnice, která je pro obousměrný provoz 
naprosto nevhodná – šířkou, stavebně ani podložím,“ argumentovali s tím, 
že komunikaci podpírá šest metrů vysoký taras, který už teď uhýbá a na 
povrchu silnice se v asfaltu táhne prasklina. Větší zatěžování komunikace 
by tak podle nich situaci zhoršilo. Ostatně i proto, že obousměrný provoz 
na Bezděkově byl nevyhovující a už v minulosti působil problémy, byl 
zrušen. Důvodem, proč se vedení města otázkou začalo znovu zabývat, je 
komplexní dopravní problém ve městě. „Jsou-li nějaké opravy, nehody na 
dálnici nebo jinde, město je ucpané a nelze jím projet, cestu nenajdou ani 
místní. Proto jsem sliboval, že se pokusíme město ‚odšpuntovat‘,“ uvedl 
starosta Radovan Necid a dodal, že vedení města chce komplexně řešit 
dopravu nejen na Bezděkově, ale i v dalších lokalitách – na komunikaci 
II/602, v Čechových sadech, na Paloukách atd. – a hlavně v krizových 
situacích a zejména místním lidem pomoci projet. „Kdybychom například 
měli malý obchvat centra, nemuseli bychom řešit Bezděkov,“ připomněl 
starosta. „Počítat s Bezděkovem jako s paralelou šestsetdvojky není zrovna 
šťastné řešení,“ namítl Pavel Pešek, bývalý radní města a pokračoval, že 
by bylo vhodné zrušit spíš některé zbytečné dopravní značky. Problém 
podle něj je, že ze strany policie chybí represe za porušování předpisů. 
„A hlavně, v minulosti město předalo kraji projekt dokončení velkého 
obchvatu – severojižního propojení kraje. Ten by nám pomohl,“ zdůraz-
nil Pešek a zajímal se o to, jak toto řešení pokročilo. Na represe je podle 
starosty ve městě nedostatečný počet strážníků, kteří proto nemohou 
sloužit nepřetržitě. Z toho důvodu nemohou dávat na špatně parkující 
a provoz blokující auta botičky apod. Souhlasil však s tím, že významnou 
pomocí dopravě ve městě by bylo dokončení čtvrté etapy obchvatu od 
Třebíče, tedy přemostění Františkova. „Ptáte se, co jsme v té věci udělali? 
Jednali jsme se všemi vlastníky pozemků, které ještě nejsou naše a jsme 
připraveni je vykoupit, jakmile kraj ve věci začne jednat, za 300 tisíc korun 
je aktualizovaná projektová dokumentace… ale za bývalého krajského 
vedení bylo dokončení obchvatu na 3.–4. místě v pořadí priorit. Nynější 
náměstek hejtmana pro dopravu nás odbyl s tím, že do Velkého Meziříčí 
šlo peněz dost (rekonstrukce Novosadů, oprava 602 atd.),“ popsal staros-
ta, který vidí šanci v tom, že by se někdo z Velkého Meziříčí dostal do 
krajského zastupitelstva. Diskuzi o Bezděkově pak uzavřel tím, že situaci 
ještě budou posuzovat odborníci a zatím není jasné, jaké nakonec budou 
reálné možnosti jejího řešení.                              (Pokračování na straně 3.)

Jarní úklid města začne v sobotu

Další z hudebních večerů, které 
pořádá Jiří Rauš z Velké Bíteše ve 
svojí restauraci na tamním náměstí, 
hoteliér uspořádal 
minulý čtvrtek. 
Představily 
se  na  něm 
dvě kapely 
Pozdní sběr 
a Sakrapes, 
ale také ba-
v ič  L i b o r 

Pantůček okořenil humorem 
hudební večer U Raušů

Libor Pantůček bavil svými vtipy a napo-
dobováním hlasů populárních lidí publi-
kum v bítešské restauraci U Raušů, kde se 
konal další z hudebních večerů. 

Foto: Iva Horká

Výtěžek z letošního již dva-
náctého ročníku charitativního 
plesu byl o deset tisíc korun vyšší 
než loni, vynesl 65.400 korun. 
„Jsme mile překvapeni, že i v dnes 
tak těžké době, kdy peněz není 
mnoho skoro nikde, někteří lidé 
přece jenom myslí na postižené 
a jsou štědří,“ zhodnotil výsledek 
plesu vedoucí Dětského střediska 
(DS) Březejc Miroslav Štěpánek. 
Za peníze získané z dražby ve výši 
30.400 korun si klienti poř ídí 
jízdní kola. „Chodíme na vycházky 
jenom kolem našeho střediska, 
a tak doufáme, že na kolech si vy-
jedeme třeba i na křižanovské 
letiště,“ míní Marie Doležalová, 

Za peníze z dražby výrobků
si Březejčtí koupí kola

vedoucí terapeutických dílen 
z DS Březejc.

Charitativní ples zahájil mo-
derátor a ředitel Jupiter clubu 
Milan Dufek spolu s moderátorkou 
Jitkou Janatovou. Ti pozvali 
na pódium ředitele brněnské 
Kociánky Ji ř ího Podluckého 
a vedoucího březejckého stře-
diska Miroslava Štěpánka, kteří 
př ítomné pozdravili a popřáli 
jim příjemnou zábavu. O tu se 
postarali jak sami účastníci plesu, 
tak účinkující, kteří v průběhu ve-
čera vystoupili. Byly to kupříkladu 
bř išní tanečnice z Domu dět í 
a mládeže ve Velkém Meziříčí, 
samotní klienti DS, jež zatančili 

ve stylu country nebo zpěvač-
ka Martina Pártlová se svými 
kolegy – kytaristou a klávesistkou. 
Pártlová se pak v roli licitátorky 
zúčastnila také dražby sedmi 
výrobků, které vyrobili klienti DS 
a ZŠ a SŠ Březejc. Šlo o soupravu 
bytových doplňků či tkaných 
prostírání, vodníka Chlostováčka, 
zvonkohru, obraz malovaný na 
hedvábí, jarní amforu a keramické 
šachy. Tradičně byla bohatá tom-
bola, a pochopitelně nechyběla 
ani plesová kapela. Letos hrála 
skupina Šumichrást Malbohár 
z Brna.

(Pokračování na straně 3.) 

Ředitel Jupiter clubu a moderátor charitativního plesu Milan Dufek předal šek, který za klienty Dětské-
ho střediska Březejc převzal Kája.                                                                                      Foto: Iva Horká

v těchto dnech a hodinách neparkovali na komuni-
kacích a umožnili tak technickým službám úklid 
provést, a to i na parkovištích. Práce by měly být dle 
plánu dokončeny 10. dubna.

Již v předchozích dnech však pracovníci jarní úklid 
zahájili, když zametali chodníky na hlavních tazích 
(viz foto).

Text a foto: Martina Strnadová

Pantůček. Zatímco skupiny se 
postaraly o hudební složku, humo-
rista se specializoval především na 
mluvené slovo, a tak došlo zejména 
na anekdoty a veselé historky ze 

života. Při nich vzpomněl také 
na svého bratra Zbyška, který 
zemřel před asi osmnácti lety. 
Pětašedesátiletý Pantůček je 
podle svých slov více než čty-
řicet let na volné noze a za svoji 
kariéru má v repertoáru nespočet 
hlasů známých herců, zpěváků 

či v poslední době i politiků, 
které napodobuje. To ostat-
ně předvedl i Bítešským. 
Ti mohli slyšet věrohodný 
hlas bývalého či současného 
prezidenta Havla a Klause či 
Zemana a další. Pak vzal Li-
bor Pantůček kytaru a zazpí-
val stejně kupříkladu jako 
Karel Zich, Petr Spálený, Jiří 
Korn, někdejší slovenská 
zpěvačka Jana Kociánová 
či Jiří Suchý.

(Pokračování na str. 3.)
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Zprávy z jednání Rady města ze 7. 3. 2012
1. Rada města souhlasila:

● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5710/13 
o výměře asi 5,5 m × 1,5 m – ul. K Novému nádraží – u Penny – za 
účelem umístění reklamního poutače. Po uplynutí zákonné lhůty 
ke zveřejnění záměru pronájmu budou Radě města předloženy 
podmínky pronájmu

● se zveřejněním záměru výpůjčky části o výměře asi 130 m2 z pozem-
ku parc. č. 3627/2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště za účelem 
úpravy okolí novostavby rodinného domu. Po uplynutí zákonné 
lhůty ke zveřejnění budou odsouhlaseny podmínky výpůjčky

● se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 12 o velikosti 2+1 ve 
2. nadzemním podlaží domu č. 1595 na ul. Čechova č. 8, Velké 
Meziříčí o půdorysné ploše 56,74 m2. Nabídky s kupní cenou budou 
soustřeďovány na MSB Velké Meziříčí po dobu vyvěšení záměru 
prodeje na úřední desce. Minimální nabídková cena je stanovena 
znaleckým posudkem 855.120 Kč + podíl ve fondu oprav

● Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala 
nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného 
majetku příspěvkových organizací a udělila písemný souhlas s likvi-
dací předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí 
příloh, těmto příspěvkovým organizacím v pořizovacích cenách:
1. Základní škola Sokolovská . . . . . . . . . . . .  556.942,70 Kč
z toho: škola nad 1.000 Kč/ks . . . . . . . . . . . .  283.004,90 Kč
škola do 1.000 Kč/ks  . . . . . . . . . . . . . . . .  193.398,80 Kč
družina nad 1.000 Kč/ks   . . . . . . . . . . . . . .   17.012 Kč
družina do 1.000 Kč/ks  . . . . . . . . . . . . . . .   1.982 Kč
školní jídelna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61.545 Kč
2. Mateřská škola VM . . . . . . . . . . . . . . .  129.156,40 Kč
Zřizovatel přijal nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. 
darovaného majetku MŠ Velké Meziříčí, a to čtyř kusů dětských 
kol Sobi 20 za celkovou hodnotu 12.504 Kč (á 3.126 Kč) a převádí 
je do užívání na dopravní hřiště.
3. Dům dětí a mládeže VM  . . . . . . . . . . . .   49.967 Kč

● se zvláštním užíváním místní komunikace č. 43c Náměstí a č. 
129d Náměstí pro akci Otevírání silnic 2012, setkání motorkářů na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí v sobotu 7. 4. 2012 od 13 do 15 hodin

● s výběrem typu služebního vozidla – 1,6 MPI Octavia Combi – pro 
Městskou policii Velké Meziříčí

2. Rada města nesouhlasila:
● se záměrem vykoupení částí pozemků na vybudování přístupové ces-

ty k zahrádkám v lokalitě u lihovaru, k. ú. Velké Meziříčí – směrem 
do Nesměře – a doporučila vlastníkům předmětných pozemků zříze-
ní této př ístupové cesty na vlastní náklady a následné sjednání vzá-
jemných věcných břemen přístupu a příjezdu ke svým nemovitostem

3. Rada města doporučila:
● Zastupitelstvu města odsouhlasit bezúplatný převod pozemků 

v majetku Pozemkového fondu ČR parc. č. 3595/11 o výměře 
246 m2, parc. č. 3595/10 o výměře 262 m2, parc. č. 3595/6 o výměře 
315 m2, parc. č. 3594/5 o výměře 18 m2, parc. č. 3594/3 o výměře 
360 m2, parc. č. 3594/2 o výměře 358 m2, parc. č. 3593/5 o výměře 
81 m2 a parc. č. 3601/23 o výměře 341 m2, ul. Zahradní – Hliniště, 
k. ú.Velké Meziříčí do majetku města

4. Rada města jmenovala:
● v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., konkurzní komise na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení zří-
zených městem Velké Meziříčí dle návrhu a určila jako odborníky 
s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkurzní komise, 
členy Rady města

5. Rada města pověřila:
● starostu města ing. Radovana Necida k podpisu žádosti města Velké 

Meziříčí o dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „Naše 
školka“ na modernizaci kuchyně v MŠ Olší nad Oslavou

(Pokračování na straně 3.)

Harmonogram blokového čištění 
jaro 2012

Datum Ulice
Sobota 17. 3. 2012 Vrchovecká, Radnická, Náměstí, Komenského, Kos-

telní, Rozkoš, U Bašty, Mlýnská (od 6.00)
Pondělí 19. 3. 2012 Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůrka, 

Hornoměstská (nad živými ploty), parkoviště Koní-
ček

Úterý 20. 3. 2012 Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, 
Ke Třem křížům, Lesní, Pod Sýpkami, Skřivanova

Středa 21. 3. 2012 U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. Za-
hradníčka, Záviškova

Čtvrtek 22. 3. 2012 Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pískách, 
Polní, Na Hliništi, Nová říše, Strmá

Pátek 23. 3. 2012 U Statku, Arch. Neumana, Sluneční, Střední
Pondělí 26. 3. 2012 Družstevní, Nad Plovárnou, Bezručova, Nádražní, 

Nad Tratí, Malá stránka, V Jirchářích
Úterý 27. 3. 2012 Třebíčská, Jižní, malý obchvat
Středa 28. 3. 2012 Oslavická, Školní, Mírová
Čtvrtek 29. 3. 2012 Pionýrská, Čermákova, Markova, Demlova, Emilie 

Zachardové, Zdenky Vorlové, Zelený kout
Pátek 30. 3. 2012 Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábřeží, 

Lipnice, autobusové nádraží, vlakové nádraží
Pondělí 2. 4. 2012 Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, Na 

Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá
Úterý 3. 4. 2012 Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, Kolmá, 

Krškova
Středa 4. 4. 2012 Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla 

Pánka, Čechova, Boční, Bezděkov
Čtvrtek 5. 4. 2012 Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, Hřbitovní, 

Moráňská, Pod Hradbami, Podhradí
Pátek 6. 4. 2012 Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, 

příjezd k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)
Úterý 10. 4. 2012 Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník                 -ts-

V souladu se zákonem o ochra-
ně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziř íčí uskuteční pravidelná 
ochranná deratizace. Jde o opatření 
směřující k ochraně zdraví osob 
a k ochraně životních a pracovních 
podmínek před původci a přenašeči 
infekčních onemocnění.

Město zajistí provedení deratiza-
ce v objektech předškolních a škol-
ních zařízení v majetku města a na 
veřejných prostranstvích.

V souvislosti s potřebou aktuali-
zace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případný-
mi poznatky o jeho výskytu na ve-

řejných prostranstvích obraceli tele-
fonicky, osobně, případně i písemně 
na odbor životního prostředí MěÚ 
Velké Meziříčí – kontaktní osoba 
Mgr. Jan Palas, tel.: 566 781 087, 
př ípadně ing. Jiř í Zachar, tel.: 
566 781 080.

Prosíme o podání těchto ozná-
mení v co nejbližším možném 
termínu, abychom mohli předat 
seznam lokalit s výskytem potkanů 
specializované fi rmě, která zásah 
uskuteční. Zásah provedený na více 
místech současně je pak mnohem 
více efektivní. Předem děkujeme.

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Deratizace města v roce 2012

Nenechte psy volně pobíhat,
vyzývají myslivci

Myslivecké sdružení Křižanov žádá majitele psů, aby je při procház-
kách v přírodě nenechávali pobíhat volně. Zejména v jarním období, kdy 
dochází k hnízdění ptactva a vyvádění mláďat u lesní a polní zvěře, by 
pes, který není na vodítku, mohl způsobit velké škody.                   -ivh-

Padělaný diplom předložil úřadu práce.
Hrozí mu až tříletý trest

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve Žďáře nad Sázavou 
se za poslední tři měsíce setkali s třetím případem, kdy si policistům 
již známá osoba chtěla opatřit nebo už opatřila falešné středoškolské 
vysvědčení či vysokoškolský diplom. „Ve většině případů jde o osoby 
mladší generace, které si prostřednictvím sociálních sítí naleznou kon-
takt na zprostředkovatele nebo samotné výrobce,“ uvádí tisková mluvčí 
a policistka Jana Martincová, „po navázání komunikace následuje zadání 
požadavků listiny. Neznámým lidem nabízejícím tuto nelegální službu 
tak dobrovolně poskytnou svá osobní data. Pak už stačí dohodnout další 
formality o ceně a předání falešné listiny.“

V posledním případu, kterým se kriminalisté zabývají, fi guruje třiatři-
cetiletý muž ze Žďárska. Ten obdržel vyhotovené falzum vysokoškolského 
diplomu za 10 000 korun již před necelými čtyřmi lety. Počátkem tohoto 
roku předložil diplom na žďárském úřadě za účelem získání dalšího za-
městnání. V současné době je muž podezřelý ze spáchání přečinu padělání 
a pozměnění veřejné listiny.

Lidé po předložení falešných listin novému zaměstnavateli možná 
získají určitou výhodu a jsou zaměstnáni. „Vzápětí ale po odhalení nepra-
vosti dokumentu naopak o zaměstnání rychle přijdou, protože nesplňují 
požadavky kladené zaměstnavatelem,“ vysvětluje tisková mluvčí policie, 
„někteří jedinci si zřejmě neuvědomují, že tříletý trest odnětí svobody 
nehrozí jen padělateli, ale i tomu, kdo si falešný dokument opatří, pře-
chovává a použije.“

Postižitelné je i jednání, kdy se nový majitel snaží falešné papíry získat.
Zprac.: Iva Horká

(Pokračování ze strany 1.)

Nikdo kino nechce rušit, zdůraznil starosta
Skupina lidí kolem organizátorky petice za digitalizaci kina Jupiter 

clubu, či členové kulturní komise města přišli diskutovat o zachování 
kina ve Velkém Meziříčí. Je jisté, že jediným východiskem je jeho 
digitalizace, neboť podle slov vedoucí kina Hany Svobodové již nyní 
téměř není co promítat, neboť většina nových fi lmů je k dispozici 
pouze na digitálních nosičích. Lidé se opět, stejně jako na minulém 
setkání, vyjádřili, že zrušit kino ve Velkém Meziříčí by byla škoda, 
neboť ne každý chce a může dojíždět do multikin. „Chceme pestrost 
kultury ve městě, vychovávat k ní i děti a mládež, aby i staří lidé měli 
možnost zhlédnout kvalitní fi lmy...,“ ozývaly se názory mezi občany. 
„A kdo tady chce rušit kino?“ ptal se starosta a podotkl, „my nyní 
čekáme, až nám z Jupiter clubu dodají konkrétní a podrobná čísla, 
jaká je ekonomika provozu kina a také jaké jsou možnosti digitalizace 
včetně cen. Až tato data budeme mít, můžeme se k tomu nějak postavit 
a rozhodnout.“ Ředitel Jupiter clubu Milan Dufek již tato čísla pro 
vedení města na zasedání rady 21. března připravil. Má dvě varianty 
řešení digitalizace kina od dvou různých fi rem, obě jsou v technologii 
2D, která je cenově výhodnější a navíc i méně náročná na další provoz. 
I tak se ale cena za digitalizaci pohybuje v rozmezí od 3 do 3,7 milionu 
korun. (Více informací v samostatném článku.)

Počítá se s tím, že digitalizací kino víc diváků nepřitáhne, jak uka-
zují zkušenosti z jiných kin. Velkomeziříčské kino je nyní ve ztrátě 
asi 250 tisíc korun za rok. „I po digitalizaci a přes zdražení vstupného 
bude tato ztráta možná o dalších sto tisíc korun vyšší,“ zmínil Necid, 
přičemž podotkl, že se bude ptát zaměstnanců Jupiter clubu, co dalšího 
jsou ochotni lidem nabídnout, aby je do kina přilákali, neboť sama 
digitalizace to nevyřeší. Začaly padat různé návrhy a možnosti od 
znovuzavedení prodeje občerstvení přes hlídání dětí, které už dle pra-
covnic kina funguje, a další. Starosta všechny přítomné vyzval, aby se 
na návrzích a nápadech podíleli a sepsali je, aby mohly být později ve 
prospěch kina využity.

Martina Strnadová

Obyvatelé obousměrný provoz na Bezděkově odmítají

Ředitel Jupiter clubu k digitalizaci kina
Vedení Jupiter clubu, s. r. o., si v posledních měsících nechalo zpracovat 

dvě varianty na řešení digitalizace kina.
Základem digitálního kina je digitální DCI server, projektor a ozvučení. 

V projekční kabině našeho kina jsou nyní umístěny dvě promítačky MEO-

K dopravní situaci ve městě se vyjádřil i bývalý radní Pavel Pešek. 
Foto: Martina Strnadová

O obousměrném provozu na Bezděkově, ale i o digitalizaci kina přišla diskutovat početná skupina lidí.  Foto: Martina Strnadová

5XB. V případě použití digitálního projektoru bude nutné posunout jednu 
promítačku MEO5XB na stranu, aby byl digitální projektor pokud možno 
v ose plátna. Kabina má dostatek volných projekčních oken. Stávající 
plátno o rozměrech cca 4,3 m × 9,1 m je původní textilní a je pro digitální 
projekci nevhodné. Stávající ozvučení sálu je v MONO a jeho para-

metry neodpovídají 
reprodukci 5.1 nebo 
7.1 prostorového 
zvuku pro digitál-
ní kino, a proto je 
bude potřeba vymě-
nit za nové a doplnit 
o subwoofer a su-
r round reproduk-
tory. Zástupci obou 
fi rem nám doporu-
čili řešit digitalizaci 
v technologii 2D. 
3D je fi nančně ná-
ročnější, vyžaduje 
výkonnější projek-
tor (spíše xenonovou 
lampu) a především 
doplňující zařízení 
– brýle, myčku na 
brýle atd. Varianta 
2D se dá kdykoli 
o tyto prvky dopl-
nit. Cenově se obě 
nabídky pohybují od 
3 do 3,7 milionu Kč. 
Tento materiál bude 
předložen k projed-
nání městské radě 
na její zasedání dne 
21. 3. 2012.

Milan Dufek
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OKÉNKO RADNICE II.
Zprávy z jednání Rady města ze 7. 3. 2012

(Pokračování ze strany 2.)
6. Rada města schválila:

● pro rok 2012 výši úhrady za jedno dítě mateřské školy z cizích obcí 
ve výši 11.585 Kč a za jednoho žáka základní školy z cizích obcí 
ve výši 10.477 Kč

● rozpočtové opatření: zdroj: 8 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 8 tis. Kč – § 3722 úhrada škody vlastníkovi pozemku 
(Lesy ČR) při realizaci akce úprava skládky TKO – část vyklizení 
jímky

● rozpočtové opatření: zdroj: 7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 7 tis. Kč – § 2299 vrácení pokuty a nákladů řízení na 
základě zrušení rozhodnutí, vydaného odborem dopravy v r. 2010, 
které zrušil odvolací orgán KrÚ Kraje Vysočina

● rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace 
a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 6171 vyčlenění FP na zakoupení 
výrobků v rámci tradiční dražby na 12. charitativním plese ve 
Velkém Meziříčí

● rozpočtové opatření: zdroj: 46 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 46 tis. Kč – § 2310 zhotovení vodovodní přípojky pro 
Areál zdraví na ul. Sportovní

● rozpočtové opatření: zdroj: 7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 7 tis. Kč – § 2321 kamerový průzkum části kanalizace 
na ul. Komenského (U Brány)

● materiál „Závěry z provedené inventarizace za rok 2011“ v plném 
znění vč. příloh

● vyhlášení grantového systému města v těchto oblastech:
a) Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní 

styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – den 
zdraví, dny bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti 
zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, 
mládeže a dospělých

b) Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty 
zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, 
podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené 
oblasti (místní Agenda 21)

c) Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních 
aktivit dětí a mládeže do 18 let

d) Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty 
napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných 
sociálních skupin

e) Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb 
sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení 
komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení 
hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.

f) Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, 
volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů
Rada města stanovila tyto podmínky k vyhlášení grantového 
systému města:
– maximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč
– požadovaná spoluúčast min. 40 %
– o přidělení fi nančního prostředku bude rozhodovat Rada města
– v rámci tohoto kola může organizace podat jeden projekt
– nemohou žádat sportovní oddíly, které dostanou dotaci z roz-

počtu města na mládež
7. Rada města vzala na vědomí:

● Výroční zprávu města Velké Meziříčí za rok 2011 o poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, ve znění pozdějších předpisů

● zprávu o činnosti Městské policie Velké Meziříčí
Ing. Radovan Necid, starosta města

Stavba protipovodňových opatření začne letos 
na jaře. V současné době již probíhá příprava 
terénu potřebná pro zahájení prací. Ještě teď, 
v předjaří, musely budoucím zídkám, valům 
a dalším úpravám ustoupit mnohé i vzrostlé 
stromy, jako třeba vrby naproti poště na soutoku 
řek Balinky a Oslavy a další. Za své později 
vezme i technický unikát na Moráni – Jeřábkův 
splav –, který v rámci protipovodňových opat-
ření nahradí tzv. vakový jez.

Příprava stavby protipovodňových opatření začala
Město nyní řeší protipovodňová opatření 

v prostoru za restaurací U Bílého koníčka, 
hledá možnosti, jak ochránit před velkou vodou 
z Balinky i zahrady před mostem na Třebíčské. 
Tam totiž projekt s ochrannými zídkami ani valy 
nepočítá, neboť majitelé dotčených pozemků 
s nimi v minulosti nesouhlasili. „Najednou 
přišla skupinka lidí s tím, že se tam nepočítá ani 
s ochrannou zdí, ani s mobilními stěnami a oni 
nechtějí, aby jim voda zatápěla zahrady,“ uvedl 

starosta Radovan Necid. Možnosti řešení jsou 
podle něj asi tři. První je mobilní hrazení, ale to 
je příliš fi nančně nákladné. Požadavek lidí, aby 
ochranná zeď vyrostla mezi cestou a řekou, zase 
nevyhovuje Povodí Moravy. „Poslední varian-
tou tak je zvýšení cesty a vytvoření přirozeného 
valu,“ dodal starosta s tím, že konečné řešení 
bude město hledat spolu s Povodím Moravy. 
Jednat se bude i o tom, kdo to zaplatí, neboť 
projekt je již hotov.             Martina Strnadová

Pantůček okořenil humorem 
hudební večer U Raušů

(Pokračování ze strany 1.)
„Hudební večer y pořádám 

záměrně ve všední dny, protože 
si myslím, že o víkendu mají lidé 
příležitostí k zábavě dostatek,“ 
upřesnil Jiří Rauš, „a ten dnešní 
večer je u příležitosti mezinárod-

ního dne žen.“ Příští, dubnový, 
program zatím hoteliér a současný 
bítešský radní pro kulturu nechtěl 
prozradit, ale naznačil, že půjde 
o hudební skupinu, jež hraje také 
country.

Iva Horká

Skupiny Pozdní sběr s kapelníkem Jiřím Pařezem (vpravo) a Sa-
krapes vystoupily taktéž na březnovém večeru U Raušů. Více foto-
grafi í najdete na www.velkomeziricsko.cz.             Foto: Iva Horká

Mnozí si jistě všimli, že kolem obou řek padly k zemi vzrostlé stromy. Začne tam totiž stavba protipovodňových opatření.     Foto: Martina Strnadová

Jeřábkův splav na Moráni v rámci protipovodňových opatření v budoucnu 
nahradí vakový jez.                                           Foto: Martina Strnadová

Za restaurací U Bílého koníčka ochranné zídky zatím naplánované nejsou. 
Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) 
„Naším cílem je především pre-

zentovat práci DS Březejc, a to jak 
jejich výrobky, tak vystoupení klien-
tů, kteří se zapojují do programu,“ 
hodnotí několikaletou tradici ředitel 

Za peníze z dražby výrobků si Březejčtí koupí kola
Jupiter clubu Milan Dufek, „příznivé 
ohlasy z plesu byly jak na hosta veče-
ra Martinu Pártlovou, tak na hudeb-
ní skupinu Šumichrást Malbohár. 

S čím možná návštěvníci akce 
nepočítali, byla uzavřená restau-
race v budově, kterou bude nově 
provozovat samotný Jupiter club. 
„V současné době jsme provedli 
revizi zařízení, včetně jeho po-
stupného vybavení, získali od OHS 
registraci provozovny, vymalovali 
kuchyň a rovněž vyřešili personální 
obsazení restaurace. Naším zájmem 
je otevřít ji v co nejkratším termínu, 
o kterém budeme veřejnost samo-
zřejmě informovat,“ dodal Dufek. 
Ten děkuje pořadatelům a zejména 
také všem sponzorům  a firmě 
RentalPro za technickou spolupráci 
při zajištění plesu.

Letos čeká Březejcké mimo jiné 
ještě jedna důležitá záležitost, a to 
šedesáté výročí založení střediska. 
„To máme naplánované na září 
letošního roku,“ uvedl vedoucí 
M. Štěpánek.                 Iva Horká

Hostem večera byla Martina Pártlová s doprovodem.     Foto: Iva Horká

Jedna z dražených věcí, keramická 
váza.                      Foto: Iva Horká

Mezi sedm výrobků v dražbě patřila i zvonkohra. Více foto na straně 8 
a na www.velkomeziricsko.cz.                                     Foto: Iva Horká



ŘÁDKY NA NEDĚLI

GRANTOVÝ PROGRAM
ZDRAVÉ MĚSTO 2012

PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

Číslo 11 14. března 2012 strana 4

Pivo Harrach děkuje a odměňuje
Jarní akce 3+1

Kupon

JARNÍ AKCE 3+1
ke 3 láhvím piva Harrach (1,5 l)

dostanete 1 láhev (1,5 l)
Harrach – Tradiční speciál ZDARMA!

PO PŘILOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO ORIGINÁL KUPONU
Z TÝDENÍKU VELKOMEZIŘÍČSKO NAVÍC ZÍSKÁTE 0,5 l SKLENICI 

HARRACH!

Pivovar v hotelu Jelínkova vila 
děkuje svým hostům, zákazníkům 
a fandům piva Harrach za přízeň 
a podporu v celém minulém roce 
2011.

V tomto roce pivovar navázal 
na úspěchy z předešlých let v od-
borných i laických pivních degus-
tacích. Připomeňme si bronzovou 
Pivní pečeť, kterou 
získal Tmavý ležák 
na tradičních Tá-
borských slav-
nostech nebo 
ocenění 
z menších 
pivních 
kláních 
j a ko  by l 
pivní fes-
tival v Pa-
dochově: 
Pšeničný le-
žák – 1. místo 
a Medový speciál – 3. místo a Po-
hádkové pivo v Železné rudě: 
Harrach Světlý ležák – 1. místo 
a Pšeničný ležák – 3. místo.

Pivovar se prezentoval nejen na 
pivovarských slavnostech v Třebíči 
a slavnostech malých pivovarů 
Slunce ve skle v Plzni, ale svým 
sponzorstvím přispěl k pořádání 
„Festivalu z jiného světa – Dobrý 
den Kociánko“ v Brně.

Pivo Harrach můžete v současné 
době ochutnat nejenom ve Velkém 
Meziříčí, ale i v Třebíči, Velké 
Bíteši, ve dvanácti provozovnách 
v Brně a 4× do roka se Harrach 
dováží i do pivních klubů našeho 
hlavního města. (Přesný seznam 
naleznete na našich webových 
stránkách www.jelinkovavila.cz.)

Pro všechny milov-
níky našeho zlata-

vého moku jsme 
připravili Jarní 
akci 3+1. Za 
zakoupení 
3  k s  1, 5  l 
lahv í  piva 
Harrach 
(v recepci 
hotelu a pi-
vovaru Je-
línkova vila) 

dostanete 
1× lahev 1,5 l Ha-

rrach – Tradiční speciál zdarma. 
Jako bonus pro čtenáře Velkome-
ziříčska pak po předložení tohoto 
originálu vystřiženého článku 
(článek slouží jako kupon) obdr-
žíte k těmto lahvím dárek, a to 
0,5 l sklenici Harrach. Tato akce 
platí do vyprodání piva Harrach – 
Tradiční speciál nebo do 25. 3. 2012.

Dej Bůh štěstí!
-bv- (Placená inzerce.)

Vážené čtenářky a čtenáři! 
Ve spolupráci s redakcí Vel-
komeziříčska jsme pro vás 
připravili možnost podělit 
se o vaše rodinné nebo jinak 
oblíbené recepty na přípravu 
rybích pokrmů.
Zašlete nebo doneste recepty 
v průběhu postní doby do 
redakce. Na oplátku od nás 
KAŽDÝ dostane DVD s po-
řady „Kluci v akci“, které 
jsou věnovány speciálně va-
ření ryb. Zajímavé a praktic-
ké recepty budou ve Velko-
meziříčsku zveřejněny.   -jr-

K čemu je dobrý půst?
Proč se lidé, kam až paměť sahá, v určité době zdržují jídla a pití? Snad 

proto, že ve všech národech, kulturách a civilizacích byli ti, kteří tušili, 
že člověk je víc než jen stroj na jídlo nebo automat splněných přání. Lidé 
vždycky nějak věděli o tom, že co je důležité, je očím neviditelné, jak 
nám to připomíná Exupéryho knížka Malý princ. Snad proto najdeme ve 
všech duchovních tradicích zvláštní postní dny. Jsou to jakési pomyslné 
ostrůvky poklidu a ticha, na kterých lze spočinout a obnovit spojení s tím, 
co je v životě nejdůležitější, co nás nese, podpírá a drží v uspěchaném 
životním rytmu, co nám dobíjí baterie a srovnává žebříčky hodnot.

Každý člověk potřebuje čas od času poodstoupit od svých životních zápa-
sů a znovu sestoupit ke kořenům vlastní existence, ke zdrojům a pramenům 
svého lidského bytí. Postní dny jsou pozváním k takovému sestupu. Jsou 
oázou mlčení a naslouchání, jsou hrází proti banalitě a povrchnosti. Jsou 
příležitostí k ohledání základů, na kterých stavíme svůj životní projekt.

Opravdu naslouchat vlastní duši dokážeme teprve tehdy, když na chvíli 
vystoupíme z kolotoče obstarávání, pachtění, lopotění a shánění. Teprve 
když odložíme své nákupní tašky, letáky se slevami a jídelní lístky, za-
čne vyplouvat na povrch to důležité, to, co zůstává obvykle skryto. Lidé 
tohle vždycky nějak věděli, proto najdeme v kalendáři všech duchovních 
tradic zvláštní dny, kdy se prostě nejí. Tyto dny nebo celá období nám 
chtějí připomenout veliké a slavné události minulosti. Tím chtějí zároveň 
orientovat naši přítomnost a dodávat naděje a nových sil pro budoucnost.

P. Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 14. do 18. 3. 2012
Středa 14. 3., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – Oslavice – o. Prajka
Čtvrtek 15. 3., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 18.00 – Hrbov 
– o. Prajka. Pátek 16. 3., mše sv.: 8.00 – o. T. H., 13.00 – domov pro se-
niory – o. Parajka, 14.00-15.30 – příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
16.30 – o. T. H. Sobota 17. 3., mše sv.: 7.00 – o. T. H., 18. 00 – o. L. Sz.
Neděle 18. 3., mše sv.: 7.30 – o. T. H., 9.00 – o. L. Sz., 10.30 – o. T. H., 
17.00 – pobožnost křížové cesty, 18.00 – o. L. Sz.
Farní oznámení: St: v 16.15 – příprava na sv. přijímání, v 18.00 – nábožen-
ství pro mládež a starší děti. Čt: po večerní mši sv. je teologická hodina. Pá: 
v 8.00 – mše sv. s promluvou pro seniory, 16.30 – mše sv. s promluvou pro 
mládež, 14.00 – 16.30 adorace nejsvětější svátosti, 14.00 – 15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, v 15.00 modlitba korunky k božímu milosr-
denství, 19.00 bude příprava na biřmování pro 5. a 6. sk. So: 8.00 setkání 
ministrantů, po každé mši sv. v sobotu a v neděli bude postní promluva pro 
všechny od kazatele P. T. Holcnera z Křižanova, v 19.30 bude 5. příprava 
na manželství. Ne: sbírka na úhradu zálohy na elektřinu. Děkujeme všem, 
kteří pracovali v kostele.                                                        -P. L. Sz.-
Bory mše sv.: Pá – 17.30 v Dol. Borech – adorace NSO, 18.00 – o. Parajka. 
Ne – 9.45 v Hor. Borech – o. Prajka, 14.00 – křížová cesta – o. Prajka.
Českobratrská církev evangelická: 15. 3. – 14 h – náboženství pro děti, 18 h 
– biblická hodina, 18. 3. – 9 h – bohoslužby, 18 h – koncert skupiny Kuspo-
kon. Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz.        -PJ-
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Na sněhu dostala smyk

Dne 8. 3. ve 12.30 jela s osobním 
vozidlem Ford od Březejce směrem 
k Ronově. Silnice 3. třídy byla v tu 
dobu pokryta souvislou vrstvou 
ujetého sněhu. Řidička v prudké 
pravotočivé zatáčce nezvládla 
jízdu a uvedla svůj vůz do smyku. 
Poté přejela do protisměru, kde 
levou přední částí Fordu narazila 
do levé přední části protijedoucího 
nákladního vozidla Man. Při srážce 
vozidel byla lehce zraněna řidička 
osobního vozidla. Celková škoda 
způsobená při dopravní nehodě na 
vozidlech je vyčíslena na 120.000 
korun. Dechové zkoušky obou 
řidičů byly negativní.
Ukradl naftu ve Velkém Meziříčí 

i Velké Bíteši
Naftu ze tří nakladačů odstave-

ných v areálu na ulici K Novému 
nádraží ve Velkém Meziříčí od-
čerpal dosud neznámý pachatel po 
poškození zajištěných víček nádrží. 

Odcizil celkem 280 litrů pohonných 
hmot a poškozené fi rmě vznikla 
škoda převyšující 10.000 korun. Po-
licisté přijali telefonické oznámení 
o poškození nádrží 5. 3. v 10 hodin.

Odstavený tahač si dále vyhlédl 
na ulici Za Loukama ve Velké 
Bíteši neznámý pachatel, který 
v průběhu od večera 6. 3. do 7. 3. 
také překonal uzamčenou palivovou 
nádrž a odcizil 600 litrů motorové 
nafty. Způsobená škoda je téměř 
22.000 korun.

Vloupal se do sklepa
Po telefonickém oznámení 7. 3. 

vyjela policejní hlídka šetřit událost 
na ulici U Světlé ve Velkém Mezi-
říčí. Neznámý pachatel se dostal do 
domu a dále neuzamčenými dveřmi 
prošel až do sklepních prostor. Zde 
z uzamčené sklepní kóje odcizil 
hudební dechový nástroj. Pachatel 
svým jednáním způsobil majiteli 
celkovou škodu ve výši 1.600 ko-
run.                                     -PČR-

Kniha, o které se mluví
Na začátku letošního roku vyšla nová, dlouho očekávaná publikace 

člena Vlastivědné a genealogické společnosti ing. Antonína Dvořáka 
nazvaná „Velké Meziříčí na dobových pohlednicích II.“ Zachycuje 
události a zajímavosti v našem městě a okolí v rozmezí let 1923–1938. 
Rádi bychom poděkovali starostovi města ing. Radovanu Necidovi za 
zájem a vstřícnost, Městu Velké Meziříčí za dotaci ve výši 20 tisíc korun 
a místním podnikatelům za sponzorské příspěvky.

Fotografi e v knize pocházejí v největší míře ze sbírky autora ing. Anto-
nína Dvořáka a dále z fondů zdejší pobočky Státního okresního archivu, 
velkomeziříčského a třebíčského muzea a od soukromých osob. Kdo by 
nebyl pyšný na to, že se fotografi e z jeho rodinného alba objeví v takové 
publikaci? Však to dědečkovi slušelo! Při listování knihou se pamětníkovi 
až zachvěje srdce, když spatří dávno zaniklý svět. Když pohlédne na dům 
„U andělíčka“, když znovu prochází ulicemi a náměstíčky tohoto města, 
vybavuje si podobu domů a jejich majitelů, když znovu ucítí vůni sluncem 
rozpálených prken na proslulé Plovárně. Kniha upoutá i mladší generaci: 
naše děti žasnou a diví se: „Takhle vypadal Bezděkov? Ta úzká ulice je 
Vrchovecká? Dřevěné klihárny na břehu neregulované Oslavy jako před-
chůdci mojí hudební školy?“ Zalistujte i vy! Knihu si můžete koupit za 
230 Kč v knihkupectví na náměstí nebo v informačním centru radnice.

PharmDr. Helena Švecová

Rada města na svém zasedání 
dne 7. března 2012 vyhlásila šest 
témat grantového programu Zdravé 
město Velké Meziříčí:

Projekty podpory zdraví – pro-
jekty pro zdraví a zdravý životní 
styl, prevence nemocí, podíl na 
celoměstských akcích – Den zdra-
ví, Dny bez úrazů apod., výchova 
a vzdělávání v oblasti zdravého ži-
votního stylu, projekty pro cílovou 
skupinu dětí, mládeže a dospělých 
(cyklus přednášek,…).

Ekologická/environmentální 
výchova a vzdělávání – projekty 
zaměřené na výchovu a vzdělávání 
dětí, mládeže i dospělých, podpora 
rozvoje organizací a institucí pů-
sobících v uvedené oblasti (místní 
Agenda 21).

Rozvoj pohybové výchovy – 
projekty na podporu sportovních 
aktivit dětí a mládeže do 18 let 
(celoměstské sportovní soutěže, 
dětské tábory, …).

Prevence sociálně patologic-
kých jevů dětí a mládeže – projek-
ty napomáhající řešení sociálních 
problémů ve městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující 
na problémy znevýhodněných 
sociálních skupin (formou infor-
mačních výstav, výtvarných či 
literárních soutěží, studentských 
debat, sportovních, kulturních akcí 
apod. – vazba na projekt Komunitní 
plánování sociálních služeb).

Sociální problematika – projek-
ty na podporu rozvoje služeb soci-
ální péče a služeb intervence, které 
směřují k zabezpečení komplexní 
prevence sociálně patologických 
jevů a k řešení hmotné a sociální 
nouze občanů města Velké Meziříčí.

Aktivní stárnutí – projekty 
na podporu vzdělávací, zájmové, 
volnočasové a kulturní aktivity 
starších lidí a seniorů. (Rok 2012 

byl vyhlášen rokem Evropského 
stárnutí a mezigenerační solidarity. 
Město Velké Meziříčí si uvědomuje, 
že proces stárnutí se nevyhýbá ani 
nám.)

V rámci tohoto kola může 
jeden žadatel podat jeden pro-
jekt. Maximální příspěvek na 
projekt je 5.000 Kč. Minimální 
spoluúčast předkladatele je 40 % 
z celkových nákladů. O přidělení 
fi nančního prostředku bude roz-
hodovat rada města. Žadatelé 
obdrží fi nanční prostředky až po 
provedení vyúčtování. Nemohou 
žádat sportovní oddíly, které 
dostanou v roce 2012 dotaci z roz-
počtu města.

Předkladatelem může být práv-
nická osoba – fyzická osoba, ne-
zisková organizace nebo obecně 
prospěšná společnost, škola nebo 
školské zařízení, či jiné organizace 
prokazatelně nekomerčního charak-
teru. Projekt mohou předložit fyzic-
ké osoby a organizace se sídlem ve 
Velkém Meziříčí, pouze výjimečně 
se sídlem mimo Velké Meziříčí – 
v případě, že cílovou skupinou ve 
smyslu předloženého projektu jsou 
obyvatelé města Velké Meziříčí.

Podmínkou k získání grantu je 
vypracování projektu na základě 
předlohy, která bude umístěna na 
www.mestovm.cz. Projekt musí 
vycházet z programu podpory 
zdraví na rok 2012 a z priorit Plá-
nu zdraví města Velké Meziříčí. 
To znamená, že přednostně budou 
vybírány projekty zaměřené na Den 
Země 2012 (duben), Světový den 
bez tabáku 2012 (květen), Den bez 
úrazů 2012 (červen), Evropský tý-
den mobility a Den bez aut (září), 
Dny zdraví (říjen).

Termín odevzdání – 6. dubna 
2012.

-jšve-

Recept na tento týden 4 (pstruh)
Pstruh na cibuli

4 pstruzi, směs koření na ryby (nebo grilovací koření), máslo, olej, 
cibule

Na olejem vymazaný plech naklademe asi 1-2 cm vrstvu cibule nakrá-
jené na hrubá kolečka. Na ni položíme ze všech stran okořeněné pstruhy 
a přelijeme rozpuštěným máslem. Pečeme při teplotě 160–200 °C zhruba 
20 minut. Podáváme s bramborovou kaší.

Pstruh na víně
3–4 pstruzi, 5 dkg másla, 1 cibule, cca 0,5 l červeného vína, sůl, bob-

kový list, citronová šťáva
Pstruhy osolíme a necháme asi půl hodiny uležet. Mezitím nalijeme do 

hrnce červené víno, přidáme nakrájenou cibuli, citronovou šťávu, bob-
kový list a vše přivedeme k varu. Opatrně vložíme pstruhy a vaříme na 
mírném ohni asi 15 minut. Uvařené pstruhy položíme na mísu a polijeme 
scezeným vínem. Podáváme  s pečivem či topinkami. 

Ján Regenda

Rybí výzva

„Každý z nás v sobě nosíme svou 
knížku…“, motto v úvodu díla Karla 
Švestky Měsíc jako rybí oko se vine 
celým jeho dílem, a právě kniha 
jeho životní pouti se zavřela ve 
středu 7. března, kdy tento tasov-
ský spisovatel v nemocnici v Brně 
zemřel.

Karel Švestka vyrůstal 
v Tasově, kde se postupně 
seznámil s Jakubem Dem-
lem a Stanislavem Vodič-
kou. Jeho odchodem se tak 
uzavřelo více než 
jedno století trvající 
období, kdy pro-
střednictvím těchto 
tří literátů zanechal 
Tasov svoji nesma-
zatelnou stopu v české literatuře.

Spisovatel Karel Švestka se naro-
dil 2. srpna 1926 v Novém Strašecí 
jako Karel Teller. Když mu bylo půl 
roku, chudobní rodiče svolili s jeho 
adopcí do rodiny v Tasově, v níž 
získal příjmení Švestka. Po základní 
škole začal studovat gymnázium ve 
Velkém Meziříčí, ale kvůli otcově 
nemoci musel školu opustit a vě-
novat se obchodu, jenž měla rodina 
v Tasově. Vyučil se obchodním 
příručím. V padesátých letech s cej-
chem syna bývalého živnostníka 
musel svůj kádrový profil čtyři 
roky ‚napravovat‚ na Ostravsku. 
Poté pracoval jako dělník v Kablu 
ve Velkém Meziříčí. V roce 1968 
se stal starostou Tasova, kterým byl, 
ač nestraník, celých osmnáct roků. 
A právě v tomto období je možno 
hledat začátky jeho budoucí literární 
činnosti. Při vedení místní kroniky 
své záznamy doprovázel bohatými 
poznámkami o lidech a událostech 
spojených s touto obcí. Ty sice ne-
mohly zůstat součástí kroniky, ale 
Švestka je později využil při psaní.

Velký vliv, že se Švestka rozhodl 
pro psaní, mělo jeho seznámení se 

znalci Demlova díla Radovanem 
Zejdou a Vladimírem Binarem. 
Právě Binar, se kterým se Švestka 
setkával v Praze, kde nějakou dobu 
pracoval, ho „přiměl“, aby svým 
vzpomínkám dal literární podobu.

Svůj literární debut si Švestka 
odbyl v roce 1985 útlou kníž-

kou Ohlédnutí. Další jeho 
knížka Pastely vyšla až 
v roce 1995. O dva roky 
později vydává, podle kriti-
ků své nejlepší dílo, Couvá-

ní do času, za něž v roce 
1998 získal Cenu 
Egona Hostovského.

Celé literární dílo 
Karla Švestky spo-
juje jedno, a to je 

podle literárního kritika Jaroslava 
Meda: „Sugesce Tasovem, kdy před 
nás předstupují Tasovští a z jejich 
zdánlivě všedních životů vyplouvá 
skrytá změť tragického i komické-
ho, co tvořilo osudy jejich i celé 
obce.“

Ve stejném duchu se nesou i jeho 
další knihy Vedro a stín (2001), 
Tenký led (2002), Pohled z mostu 
(2002), Kauza Rohovští v Taso-
vě (2005) – rodová sága pytláckého 
rodu z Vysočiny a jeho poslední 
počin Pohled z okna (2007).

Lze jen doufat, že dílo Karla 
Švestky, společně s díly dalších 
dvou „Tasováků“ Stanislavem 
Vodičkou a Jakubem Demlem, 
nezůstane v zapomnění a bude 
mu v našem regionu, především 
ve školách, věnována větší po-
zornost.

I když v dílech těchto autorů, 
zejména Vodičky a Švestky, se 
odráží reálie Tasova a jeho okolí, 
tak je lze snadno vztáhnout na celý 
zdejší kraj. Přináší nám tak pohled 
na těžký život lidí na Vysočině 
v minulém století.  

Text a foto: Antonín Horký

Zemřel spisovatel Karel Švestka
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Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.
Františkov 220, 594 01  Velké Meziříčí
výrobce zabezpečení vozidel proti krádeži
přijme pracovníka/pracovnici na pozici 

METROLOG
Požadavky:
● minimální vzdělání – SPŠ, nebo SŠ technického zaměření
● praxe v oboru 
● dobrá znalost práce s PC – Microsoft Offi ce
● znalost tvorby norem ČSN
● znalost problematiky systému řízení jakosti 
● znalost FMEA
● řidičský průkaz sk. B
● fl exibilita, komunikativnost, ochota dále se vzdělávat

Nabízíme:
● plný pracovní úvazek
● jednosměnný provoz
● nástup možný ihned

Písemné žádosti s životopisem posílejte na adresu sídla 
společnosti, nebo na emailovou adresu chylikova@construct.cz.
Budeme reagovat pouze na písemné žádosti.

Technické služby Velká Bíteš
spol. s r. o.

Masarykovo nám. 88
595 01 Velká Bíteš

Vyhlašují záměr
pronájmu nebytového prostoru

o celkové výměře 23 m2

Prostor je umístěn ve 2. NP nově rekonstruované budovy 
č. p. 88 ul. Masarykovo nám.

Podrobné informace budou v případě zájmu podány přímo 
u zadavatele a to ve dnech

pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin,
mimo uvedenou dobu po dohodě na tel. čísle 777 949 128.

Nabídka musí obsahovat:
• jméno, přesnou adresu fyzické nebo právnické osoby, IČ, 

DIČ
• živnostenský list nebo výpis z OR (právnické osoby)
• čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní 
řízení a že nemá v evidenci daní, zdravotního pojištění či 
sociálním zabezpečení zachyceny nedoplatky

• účel pronájmu
• nabídka nájemného v Kč/m2/rok

(související provozní náklady budou účtovány samostatně)
• délku pronájmu

Nabídky s požadovanými údaji zašlete nebo osobně 
doručte na adresu zadavatele

(viz výše) a to nejpozději do 30. 4. 2012.
Prohlídka prostor bude umožněna po dohodě.

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY 
VAŠEHO VOZU ZDARMA!

Přijeďte s vozem Škoda a VW
na jarní servisní prohlídku do Horáckého autodružstva
ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši ve dnech 1. 3.–5. 5. 2012.
Nabízíme vám kvalitní péči a kontrolu technického stavu 

vašeho vozu.
Přejeme vám jaro plné výjimečných zážitků nejen s vaším 

vozem Škoda a VW.

– vedení účetnictví a daňové 
evidence 

– zpracování daňových při-
znání 

– účetní a daňové poradenství
– zpracování roční účetní 

závěrky 
– fi nanční analýzy

Telefónica O2 hledá
komunikativní
a fl exibilní lidi.

Plat 25 tis. Kč.
Tel. 606 067 500.

Soukr. investor půjčuje 
své peníze za solidní úrok.
Registry ani příjmy neřeší.

Tel.: 774 735 833.

Lisovna plastů, spol. s r.o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pracovníky/pracovnice na pozice:

TECHNIK JAKOSTI
Požadujeme:

středoškolské vzdělání technického směru • znalost práce na PC 
(MS Word, Excel, Outlook, Palstat) • znalost práce s měřidly 
(posuvka, mikrometr, lineár. výškoměr) • řidičský průkaz 
skupiny B • znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 
výhodou • znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou 

• komunikační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
programování a měření optickým měřidlem Vertex 310 
• rekvalifikační zkoušky dílů • spolupráce při zavádění nových 
projektů • provádění vzorkování • vkládání dat do systému Palstat

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

Požadujeme:
vyučení v oboru nástrojař nebo v jiném příbuzném strojním 
oboru • praxe v oboru výhodou • manuální zručnost, přesnost 

• schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
opravy a údržba forem a nástrojů • zajištění plynulého toku 

výroby • provádění záznamů

U obou pozic nabízíme:
velmi dobré platové podmínky • 1,5 násobek mzdy ročně 
navíc • podíl na ekonomických výsledcích firmy • 5 – 6 týdnů 
dovolené • příspěvek na stravování • další zam. výhody (masáže, 

posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme Vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r.o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Prodej nosnicové směsi
10 kg/85 Kč, 50 kg/400 Kč.
Hrbov 9, tel.: 737 477 773.

Specialista na autobaterie

Největší výběr autobaterií ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši
AKCE na zahájení motoristické sezony
● Sleva 15 % na všechny typy autobaterií při vrácení staré aku
● Sleva 15 % na motobaterie VARTA
● Sleva 20 % na veškeré fi ltry MANN
● Sleva na oleje. Ceny na oleje jsou konečné vč. DPH

TEXACO:  5W-40 5 l . . . 747 Kč TOTAL:  5W-40 5 l . . . 780 Kč
 10W-40 5 l . . . 490 Kč  10W-40 5 l . . . 590 Kč
 15W-40 5 l . . . 490 Kč
AGIP:  5W-40 4 l . . . 672 Kč ORLEN:  5W-40 4 l . . . 553 Kč
 10W-40 4 l . . . 410 Kč  10W-40 4 l . . . 370 Kč
 15W-40 4 l . . . 300 Kč  15W-40 4 l . . . 282 Kč
Olej CASTROL u nás za nejlepší ceny.

Výkup starých aku 1 kg . . . 7 Kč, nad 200 kg . . . 8 Kč, nad 500 kg . . . 9 Kč

PRODEJNY: Trnava 215, tel. 568 823 537
 Velké Meziříčí, Pod Hradbami 7, tel. 566 524 325
 Velká Bíteš, Lánice 59, tel. 566 531 666 
Ceny a slevy platí do 31. 3. 2012 nebo do vyprodání zásob.

s. r. o.

Oznámení o zveřejnění záměru prodeje bytu

Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

záměr prodeje bytu:
o velikosti 2+1 č. 12 v domě č. 1595 na ulici Čechova č. 8, 
Velké Meziříčí.

Byt je situován ve 2. nadzemním podlaží o půdorysné ploše 
56,74 m2.
Minimální nabídková cena 855.120 Kč.

Zájemcům bude po dohodě s Městskou správou bytů
Velké Meziříčí umožněna prohlídka předmětného bytu 
ve dnech 13. 3., 15. 3. a 19. 3. 2012 v době 15–16 hodin.

Nabídky v uzavřených obálkách s označením 
„Prodej bytu“ budou předloženy na jednání 
zastupitelstva města k rozhodnutí dne 10. 4. 2012.

Písemné nabídky přijímá do 6. 4. 2012 do 12 hodin
JUDr. Karel Lancman
Městská správa bytů
Náměstí 79/3
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 230

Městský psí útulek darujeMěstský psí útulek daruje
● stafordšírský bulteriér, pes,

3 roky starý, hodný
● shitzu
● bílý špic, fenka, 1,5 roků stará, hodná
● kříženci, pes a fenka, starší

Tel.: 723 778 248.

Prodám
■ Škodu Superb 2,5 V6 TDi Ele-
gance, automat Tiptronic, 114 kW 
(153 PS), el. okna i zrcátka, vy-
hřívané sedačky i vzadu, přední 
el. stavitelná, u řidiče s pamětí, 

automatická klimatizace, tempo-
mat, multifunkční stavitelný volant, 
centrál. dál. zamykání, couvací sen-
zory, senzor deště, xenony, mlhov-
ky, palubní počítač, černá metal., 
černá polokůže, závěs, venkovní 
teploměr, rádio s CD měničem, 
dálniční známka, 17" elektrony 
+ zimní pneu. R. v. 2003, najeto 

poctivých 180 tis. km, spotřeba 7 l, 
nebouráno, garážováno, perfektní 
stav. Cena 175.000 Kč, Velké Me-
ziříčí. Tel.: 602 732 803.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý, najeto 112 tis. km, cena 
15.000 Kč. Tel.: 602 732 803.
■ Škodu Favorit 136 L, r. v. 
1990, platná STK, garážovaná, 
62 000 km, 1. majitel, cena doho-
dou. Tel.: 603 805 195.
■ Trafosvářečku JS-90 továr-
ní výroby s usměrňovačem za 
2.200 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Mrazák pultový, pračku Romo 
Kombi, pračku z roku 1950 v dře-
věném obalu. Vše v provozu. Tel.: 
774 185 844.

■  Pšen ic i .  38 0  Kč /q .  Tel .: 
777 882 467.
■ Kvalitní násadu kapra lysce 
z jarního výlovu o váze do 0,5 kg. 
Tel.: 731 415 786.
■  B r a m b o r y  k o n z u m n í , 
3,50 Kč/kg a sadbu brambor – 
odrůda Dali, 6 Kč/kg. Nesený 
shrnovač sena, záběr 3 m, cena 
10.000 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ Sklo na skleník š. 51×145 cm, 
140 ks. Zn. velmi levně. Tel.: 
605 349 606.
■ Motorový vertikulátor – pro-
vzdušňovač trávníku zn. Hecht 
S390B, motor 3,5HP Briggs & 
Stratton. Původní cena 12.000 Kč, 
nyní 6.500 Kč. Výborný stav. Tel.: 
603 289 396.

■ Letní pneumatiky – 4 ks, 
značky Sava, typ Felicie 165-70-13. 
Málo jeté. Cena 200 Kč/kus. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 561 110 214.
■ Starší 4zásuvkový mrazák zn. 
Eurotech, plně funkční, za 500 Kč. 
Tel.: 776 665 551.
■ Smrkové trámy – 45 ks v profi lu 
20×20 cm a v délkách 6–6,5 m. Trá-
my jsou nepoužité, 2,5 roků staré, 
impregnované a vysušené. Cena 
1 m3 je 4.500 Kč. Tel.: 777 120 478.
■ Motor s převodovkou, poloosa-
mi a kotouči, ze Škody Favorit, r. v. 
1993. Tel.: 739 924 200.
■ Prodám prase, váha asi 180 kg. 
Tel.: 733 350 791.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Dvě čalouněné postele s úlož-
ným prostorem. Cena celkem 
3.000 Kč. Tel.: 776 074 151.

Koupím

Z jarních výlovů koupím: 
hrouzka , okouna, hořav-
ku, mřenku. Př ijedu. Tel.: 
602 737 520.

■ Vykoupím vaše odhlášené auto. 
SMS prosím na číslo: 739 720 050.
■ Dvě jehňata po odstavení na vý-
krm, nabídněte. Tel.: 724 587 322, 
email veznikm@seznam.cz.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vojen-
ské helmy, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, kožené vojenské 
řemeny, kožené řemínky, plechové 
– dřevěné muniční bedýnky, zásob-
níky do zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, vojenské ná-
šivky, masky, vojenské čepice, briga-
dýrky, staré fotografi e vojáků, staré 
pivní lahve s nápisem atd., z vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za nabíd-
ky předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám řadovou garáž na ulici 
Bezručova. Cena dohodou. Tel.: 
732 876 446 po 17. hodině.
■  Prodám stavební pozem-
ky v k. ú. Jabloňov, p. č. 1322 
o výměře 4 358 m2. Inženýrské 
sítě na hranici pozemku. Cena 
dohodou. Tel.:  773 992 899, 
606 032 443.            (Pokr. str. 6.)

MÁTE DŮM A ZAHRADU? 
PŘIJĎTE SI K NÁM PRO RADU

Karlov 2098 (výpadovka na Velkou Bíteš) Velké Meziříčí, 
tel: 777 230 922, 566 523 935

e-mail: prodejna@estrading.cz, zahrada@estrading.cz
nabízí

VERTIKUTÁTORY, PROVZDUŠŇOVAČE – pro váš krásný 
trávník bez mechu, listí, plevelu

od 1990 Kč
ROTAVÁTORY – velmi snadná a rychlá příprava půdy 

na vaší zahrádce
PLOTOSTŘIHY od 799 Kč

ZAHRADNÍ NŮŽKY NA VĚTVE, RUČNÍ PILKY, 
DRTIČE VĚTVÍ.

VYUŽIJTE NAŠÍ PŮJČOVNY TÉTO TECHNIKY
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

možnost odvozu zakoupeného zboží k vám domů.

Zahradní a lesní technika Husqvarna, Jonsered, Vari – 
pokračuje předsezonní výprodej!
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Rada města Velké Meziříčí vyhlašuje konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo

ŘEDITELE/KY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, 
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Požadavky:
● předpoklady pro výkon činnosti ředitele/lky školy 

a odborná kvalifi kace podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
v platném znění

● znalost školských předpisů
● občanská a morální bezúhonnost
● organizační a řídící schopnosti

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy 
„Konkurz doplňte název organizace– NEOTVÍRAT“)
podávejte v termínu do 23. 3. 2012 na adresu:
Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor školství a kultury
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Podrobnější informace a seznam požadovaných dokladů naleznete 
na úřední desce a webu města.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

(Pokračování ze strany 5.) 
Nemovitosti
■ RK Veřejná realitní prodá 
v Pucově RD 3+kk, s možností 
půdní vestavby. Cena: 700.000 Kč. 
Tel.: 603 547 086.
■ Koupím dům v okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 724 670 550.

Prodám pozemek v zahrád-
kářské oblasti Amerika. Cel-
ková plocha oplocené zahrady 
je 3 302 m2. Na pozemku se 
nachází zahradní domek 22 m2 
s el. přípojkou, sklep zabudován 
ve svahu. Šířka pozemku 52 m 
s výhledem na město a rybníky 
Lalůvky. Cena 320 Kč/1 m2. 
Tel.: 530 326 337, 605 978 756.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Křižanově, U Školy. 
2. patro třípatrového panelového 
domu, slunný, teplý, nová kuchyň-
ská linka. Obytná plocha 72 m2. 
Okna a jádro původní. Cena dle 
dohody. Tel.: 732 612 622.
Pronajmu
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Zařízený, dlouhodobě. 
Tel.: 732 288 012.

■ Hledám pronájem bytu 1+1, 
1+kk nebo garsonky ve Velkém Me-
ziříčí. Od 1. 5. 2012. Tel.: 605 128 000.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Hornoměstská od 1. dubna 2012. 
Tel.: 776 344 454.
■ Pronajmu menší zařízený ro-
dinný domek ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 773 211 267.

■ Pronajmu částečně zařízený 
mezonetový byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí – Hliniště, ihned k nastě-
hování. Cena: 9.900 Kč + inkaso. 
Tel.: 608 784 916.
■ Nabízím k dlouhodobému 
pronájmu byt 3+1 na ul. Gen. 
Jaroše, částečně zařízený, ostatní 

dle dohody. Tel.: 774 495 876.
■ Pronajmu ihned dlouhodobě 
byt 3+1. Nájem 4.000 Kč + inka-
so, jedno nájemné předem. Tel.: 
776 665 551.
Daruji
■ Hnůj (králičí, slepičí). Tel.: 
774 185 844.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu

Přehled přednášek –březen, duben
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
20. 3. přednáška Moravské letopisy II. část – video VGS 
27. 3. přednáška Beseda k publikaci „Hledáme své předky“ Vl. Makovský
 3. 4.  přednáška Z historie pohlednice Jan Prchal

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

KINO JUPITER – BŘEZEN 2012

Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka středního 
věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let. V hlavní roli 
T. Hanks, Julia Roberts.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
HAPPY HAPPY
Zábavný fi lm o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a jejím 
netradičním řešení, natočila norská režisérka Anne Sewitsky, která za 
snímek získala ocenění na festivalu v Sundance 2011. Komedie Norska, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 88 minut
Sobota 24. v 19.30 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Režie a scénář: 
Woody Allen. V hlavní roli O. Wilson, R. McAdams, C. Bruni. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 94 minut
Pátek 30. v 19.30 hodin
TURÍNSKÝ KŮŇ
Drama Maďarska, Švýcarska, Francie. Původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný
Vstupné: 70, 72 Kč 146 minut
Sobota 31. v 19.30 hodin
OBHÁJCE
Film režíroval Brad Furman podle scénáře Johna Romana, vytvořeného 
podle literární předlohy Michaela Connellyho. Krimi USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 118 minut

Dne 13. března 2012 by se dožil 
80 let manžel, tatínek a dědeček, 
pan 
František Šoukal
z Oslavice.
Na sedmé výročí jeho úmrtí vzpo-
meneme 12. června 2012.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka a synové s rodinami.

Dne 14. 3. 2012 uplynulo 3. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila 
naše drahá a milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička, 
paní 
Zdeňka Invaldová 
z Velkého Meziříčí.
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manžel a děti s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínky a prázdný domov 
zůstávají.
Dne 21. 3. 2012 uplyne 5 smutných 
roků, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, babička, pra-
babička a sestra, paní
Hedvika Krejčová
z Uhřínova.

Stále vzpomínají manžel, synové 
Bohuslav, Zdeněk, Jiří s rodinami 

a její sestra a bratři s rodinami. 
Měla ráda děti a dnes jako babička 
a prababička by jich okolo sebe měla 
požehnaně. Ještě jednou ode všech 
velký dík za Tvoji dobrotu a lásku, 
vřelý dík za vše, co jsi vykonala pro 
své sourozence.

Poděkování Ski klubu
Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s., třída Ptáčků z Brna 
pod vedením paní učitelky Tamary Černochové uspořádala v pondělí 
5. března 2012 celodenní návštěvu lyžařského areálu na Fajtově Kopci 
ve Velkém Meziříčí. Rodiče a děti využili podmínek a možnosti, které 
Ski klub Velké Meziříčí nabízí začínajícím malým lyžařům. Ke spo-
kojenosti účastníků přispělo i slunečné počasí a chutnalo i v restauraci 
ski klubu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům Ski klubu 
VM a už teď se těšíme na příští setkání. 

Za rodiče Petra Doležalová

Poděkování
Děkujeme touto cestou Oblastní charitě Žďár nad Sázavou – pobočka Vel-
ké Meziříčí, jejím pečovatelkám, zejména Božence Doležalové z Mostišť, 
za pomoc a péči, kterou věnovaly našim rodičům na sklonku jejich života.

Rodiny Švestkova z Tasova a Svobodova z Brna

Poděkování za přednášku
Děkujeme Vlastivědné a genealogické společnosti za velice zajímavou 
přednášku dr. Josefa Lázničky ze dne 28. 2. 2012 o historii výroby elek-
třiny a elektrifi kace našeho města Velkého Meziříčí.

Spokojení posluchači

Bagr zahajuje ve Studenci
Jedno z prvních vystoupení nové sezony obstará kapela Bagr v sobotu 

24. března ve Studenci. Posledního zakládajícího člena Petra Kotlíka 
nahradí u kytary Ondřej Kříž, čímž tvář kapely zcela omládne, což 
se projeví na stylu vlastní tvorby i převzatých novinkách od kapel: Simple 
Plan, Seether, Hinder, Muse, Offspring, Royal Republic, My Chemical 
Romance, Donots, Sum 41, Shinedown… České texty vznikly převážně 
v dílně basisty Jaryna Heraleckého. K zajímavým akcím budou jistě patřit 
společná hraní s kapelou Traktor, tedy jakási hudební přehlídka zeměděl-
ské a stavební techniky. Hranický Traktor vznikl na bázi kapel Tarantula 
a Wizzard (mnozí určitě znají jejich hit Já mám motorku) a vystupuje 
na prestižních festivalech po celé republice. Nadějná kapela Madame 
Butterfl y bude k vidění a slyšení 7. 5. v Trnavě. A hned týden na to 18. 5. 
v Čikově nesmějí příznivci popového punku určitě přijít o šumperské 
teenagery Koblížky, objevy TV Óčka r. 2011, kteří s Bagrem hráli už 
minulý rok. Kluci vytvořili tak skvělou atmosféru, že si je Bagr pozval 
i jako kmotry svého nového CD, které se začne natáčet na jaře a vyjde 
na podzim. O jeho názvu mohou rozhodnout příznivci v anketě, která 
v současnosti probíhá na webových stránkách: www.Bagrcz.cz. Třebíč-
ské slavnosti piva jsou tentokrát posunuty o několik týdnů dopředu (4. 5. 
a 5. 5.) a Bagr je bude na hlavním pódiu v pátek zahajovat. V Náměšti 
a Hrotovicích se kapela objeví po dlouhých deseti letech. Fotbalový Bagr 
Cup 2012 ve Studenci spočívá v odpoledním utkání Bagru proti Teamu 
hvězd s následnou večerní taneční zábavou. Proti Bagru se tak postaví 
v netradičním prostředí známé osobnosti sportu, hudby a herců různých 
televizních seriálů.                                                                                -ko-

Zleva: Ondřej Kříž, Jiří Nosek, Luboš Syrový, Lukáš Doležal, Jaryn 
Heralecký.                                                                 Foto: Jakub Nahodil

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON
vás srdečně zvou na

Vážení sportovci a příznivci rockové muziky,
stolní tenisté TK Autocolor Oslavice pořádají

v Kulturním domě v Oslavici, dne 17. 3. 2012 v 19.30 hodin, hraje 
skupina Ametis. Pořadatelé vás zvou na příjemné pobavení.

v neděli 8. dubna 2012 od 20 hodin
na velkém sále v Jupiter clubu.
Upozornění pro muže: Pomlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předpro-
deji, na místě 120 Kč. Rezervace a předprodej vstupenek na program. 
oddělení JC, tel. 566 782 004-5.

 VÝSTAVY

Karel May – století legendy
Výstava pořádaná ke 170. výročí narození a 100. 
výročí úmrtí spisovatele a k 50. výročí premiéry 
fi lmu Poklad na Stříbrném jezeře. 
Výstavní síň Jupiter clubu, otevřeno v pracovní 
dny od 8 do 16 hodin, do 30. 3. 2012.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Český svaz 
žen, o. s., Velké Meziříčí pořádají
Velikonoční výstavu
která se bude konat od pondělí 2. do středy 
4. dubna 2012
ve velkém sále Jupiter clubu, od 9 do 17 hodin.
Velikonoční ozdoby, dekorace, možnost zakoupení výrobků.

Obec Dobrá Voda, knihovna, ZŠ a MŠ vás opět 
zvou na výstavu
Velikonoce u nás
25. 3. 2012 od 13 hodin v KD Dobrá Voda
Ukázky výrobků a jejich zakoupení během 
výstavy.
Pletení z proutí, papíru, pedigu, různé techniky, 
zdobení kraslic, perníčky, enkaustika, origami, patchwork, paličkování 
a další.

Pizzerie vás srdečně zve na výstavu
Nitka k nitce
Do 7. 4. 2012.
Výstava (převážně) tkalcovských prací žáků ZŠ 
a SŠ Březejc.

ZUMBA
v Jupiter clubu
Čas: 18.30–19.30 hodin, cvičí ing. Jiří Bánovský. 
Předplatné 4 lekce á 50 Kč (termíny 29. března, 
5. dubna, 12. dubna, 26. dubna 2012)
Přihlášky nejpozději do 22. března 2012, tel. 
566 782 004-5, programové oddělení Jupiter 
clubu.

Soutěž o CD Bagru a 5× 2 volné vstupenky 
18. 5. do Čikova na vystoupení Bagu 

a kapely Koblížci
Otázka: Kolikátý ročník Bagr Cupu se letos ve Studenci uskuteční?
Odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte do redakce do 21. 3. 2012. 

3D promítání na Ostrůvku o Peru a Bolívii
Na pracovišti Chaloupek ve Velkém Meziříčí se ve čtvrtek 15. března 

uskuteční 3D promítání fotografi í z cest Matěje Boháče po Peru a Bolívii.
Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí nabízí na tento čtvrtek jedi-

nečnou možnost nahlédnout do krajiny Inků, navštívit kaňon Colca, 
okolí jezera Titicaca, projít se solnými pláněmi, pouštěmi a odpočinout 
si u lagun s plameňáky, vlakem se projet do Cusca a přes hory se dostat 
k dosud nedostupnému a neznámému inckému městu Choquequirao 
a dále k Machu Picchu. A to vše v trojrozměrném promítání. „Možná 
vás překvapí, jak se obyčejný obraz na zdi může změnit v neuvěřitelný 
trojrozměrný prostor, jehož se stanete součástí,“ láká na akci Michaela 
Brhlová z Chaloupek. Krajinou andských států Jižní Ameriky provede 
cestovatel Matěj Boháč, člen Klubu ste-
reoskopické (3D) fotografi e. Promítání 
začíná v 17 hodin na Ostrůvku ve Vel-
kém Meziříčí a vstupné je dobrovolné.

Stereofotografi e vznikla nedlouho 
po objevu fotografi e samotné a v mi-
nulosti bylo několik období, kdy do-
sáhla širší popularity – především na 
přelomu 19. a 20. století a v 50. letech 
20. století v souvislosti s rozvojem 
barevného pozitivního fi lmu. Společně 
s rozšířením digitální fotografi e se nyní 
do podvědomí dostávají především 
anaglyfy, stereoskopické snímky 
zpracované pro prohlížení červeno-
-modrými brýlemi.                  -pr-

Foto: archiv Petry Doležalové
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FOTOGALERIE
CHARITATIVNÍ PLES

 DIVADLA  KONCERTY

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více info na tel.: 566 782 004 (001) 
nebo program. oddělení JC. 

Neděle 25. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven
Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je 
varováním pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný „život“. 
Starý profesor se po smrti vrátí do svého bytu jako duch. Nebude tam 
ale sám – přebývají tam totiž také další tři duchové a jeho bývalý lékař 
se snoubenkou… Hrají: Jiří Langmajer, Martina Hudečková, Miluše Bitt-
nerová, David Suchařípa a další.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF
Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace a co 
začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt
Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

Úterý
27. března 2012

kinosál JC
od 19.30 hodin

Jupiter club, s. r. o., uvede
koncert
skupiny Jablkoň
Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 190 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
na prog. oddělení JC,
tel.: 566 782 004 (001).

Změna programu vyhrazena.   -zh-

Loutkové divadlo
Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí pořádá 17. března 2012 od 
15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem BROUČCI.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek 
na tel.: 566 782 004-5, program. od-
dělení JC. Rezervované vstupenky 
je nutné vyzvednout do pátku před 
termínem loutkového divadla. Vý-
jimka v sobotu (a to po předchozí tel. 
domluvě) nejpozději do 14.45 ho-
din. Poté budou dány do volného 
prodeje.                                     -hs-

Jupiter club, s. r. o.
uvede divadelní komedii
Dívčí válka
pátek 23. března 2012 v 19.30 hodin 
na velkém sále, vstupné 300 Kč, 
rezervace a prodej vstupenek 
na tel.: 566 782 004 (001) nebo na 
program. oddělení JC.
Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do 16. března 2012!
Toto představení s novými a mladý-
mi tvářemi je plné energie a radosti. 
Jediným cílem tohoto představení 
je bavit!
Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra 
Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíř, Václav Upír Krejčí, Petr 
Jablonský, Veronika Nová, Dominika Kadlčková, Jan Antonín Duchoslav

Mediální partner:
Týdeník
VELKOMEZIŘÍČSKO

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
14. března 2012
Sólová barokní a romantická 
kytara
Karel Fleischlinger se specializuje 
na hudbu 19. století, kterou in-
terpretuje na kopie romantických 
kytar od zhotovitele Jana Tuláčka 
a na původní nástroje z 19. století. 
V tomto období píší pro kytaru 
přední skladatelé, hrají na ni špič-
koví interpreti a staví se mistrovské 
nástroje. Zlatý věk kytary přiblíží 
interpret výběrem charakteristické 
hudby a hrou na unikátní původní nástroje, případně repliky.
Vášeň Karla Fleischlingera pro romantickou kytaru (a jeho CD „Souvenir ro-
mantique“ s kytarovou hudbou z19. století) zaujala i štáb ČT, který s interpretem 
natočil medailon v rámci pořadu Terra musica, odvysílaného v červnu 2011.
Nástroje Karla Fleischlingera: Nicolaus Georg Ries – Vídeň kolem 
roku 1840 (osmistrunná kytara, replika), Johann Anton Stauffer – Vídeň 
1841 (terckytara, replika), Anonym, Anonymus, Anonym – Vídeň kolem 
roku 1840 (šestistrunná kytara, originál), Lemarquis – Francie, Mirecourt 
kolem roku 1810 (šestistrunná kytara, originál). 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
18. dubna 2012 – Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012 – Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto

Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají 
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004.

v KD Radostín nad Oslavou ve dnech: pá 16. března 2012 od 
19.30 hodin, ne 18. března 2012 od 16.00 hodin, so 24. března 
2012 od 19.30 hodin. 
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
Předprodej vstupenek od 27. 2. 2012 na OÚ Radostín n. Osl. 
(po–čt, 8–11, 13–15 hodin).

Divadelní soubor Becheráček si vás dovoluje pozvat 
na veselou pohádku s písničkami

Čtvrtek 19. 4. 2012 od 19.30 hodin
Jupiter club - velký sál
Ti nejlepší z pořadu Na stojáka
Stand up comedy show
KOMICI s. r. o.
Miloš Knor
Iva Pazderková
Lukáš Pavlásek
Karel Hynek
Předprodej na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004
vstupné 190 Kč

Koncert spirituálů a jiných písní
18. 3. 2012 v 18 hodin Husův dům Velké Meziříčí

Concentus Moraviae XVII. mezinárodní hudební festival 13 měst

KOUZLO ČÍSEL
17. ročník festivalu proběhne mezi 2. a 30. červnem 2012 s podtitulem 
„Kouzlo čísel“. V dramaturgii Barbary Marie Willi zazní více než tři 

desítky koncertů hudby z období 
od středověku po baroko v podání 
špičkových českých a zahraničních 
hudebníků zabývajících se autentic-
kou interpretací staré hudby. Festi-
val bude vážně i hravě představovat 
nejdůležitější aspekty matematiky 
v hudbě a hledat jejich prostřed-
nictvím znějící řád, který by uvedl 
duši posluchače do harmonie. -jm-

Ve Velkém Meziříčí se uskuteční opět dva koncerty:
► pátek 8. 6., zámek – zámecká jídelna v 19.30 hodin, Třikrát tři 

– Petra Matějová (kladívkový klavír), Róbert Šebesta (klarinet), 
Jaroslaw Thiel (violoncello)

► neděle 24. 6., zámek – zámecká jídelna v 19.30 hodin, Sophia 
Jaffé – housle

více na www.concentus-moraviae.cz

Klienti Dětského střediska Březejc zatančili v průběhu večera country 
tance.                                                                                Foto: Iva Horká

Keramické šachy vydražil místostarosta Velkého Meziříčí Josef Komínek 
a radní Ivo Šulc za 6300 Kč, přičemž 5 tisíc korun věnovalo město ze 
svého rozpočtu na dary.                                                      Foto: Iva Horká

V dílně vyrobili klienti z DS a žáci ZŠ a SŠ Březejc sedm výrobků, které 
byly vydraženy.                                                                 Foto: Iva Horká

Břišní tanečnice z Domu dětí a mládeže VM zahájily svým vstupem ples. 
Foto: Iva Horká
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

HOKEJ

STOLNÍ TENIS

BOCCIA

HÁZENÁ DOROST

KUŽELKY

HOKEJ MLÁDEŽ

FOTBAL MLADŠÍ ŽÁCI

1. liga mladší dorostenky
HK Veselí n. Mor. – Sokol VM 
37:19 (18:11)
Souboj třetího se čtvrtým celkem 
prvoligové tabulky př inesl pro 
naše děvčata hodně nepovedené 
představení. I přes absenci dvou 
hráček jsme po celé utkání nedoká-
zali najít účinnou zbraň a vzdorovat 
alespoň bojovností. Domácímu 
týmu jsme nesahali ani po kotníky 
a stačili jsme mu pouze v úvodních 
šesti minutách! Časté nepřesnosti 
v útočné souhře a snahy o indivi-
duální průniky byly vodou na mlýn 
aktuálně bronzovému celku ligové 
scény. Brejkové situace po našich 
chybách řešily Veselské s přehledem 
a počet přesných zásahů do poločasu 
narůstal příliš snadno a rychle. Když 
nepomohly ani změny v sestavě, 
bylo již do poločasu zaděláno na 
„pořádný výprask“. Náš tým zbyteč-
ně složitě a těžkopádně řešil útočné 
akce, v obraně jsme nedokázali 
najít vhodně fungující složení pro 
narušení nápaditých kombinačních 
akcí soupeřek. Další „morovou 
ránou“ byly výkony brankářek. Ani 

poločasová pauza nezměnila nic na 
přístupu a zejména herním projevu 
našich. Opět pouze prvních sedm 
minut druhého dějství jsme stačili 
vzdorovat. V dalších minutách měly 
domácí hráčky viditelně rychlostně 
i střelecky navrch a zcela degra-
dovaly naše pokusy o zteč branky. 
Postupně si z naší děravé obrany udě-
laly rejdiště a ze svatyně „střelnici“. 
Útrpný výkon zastavil až zvukový 
signál a brankový rozdíl se nakonec 
zastavil až na propastných osmnácti!
Sled branek 1:1, 4:1, 7:2, 11:3, 14:4, 
17:8, 21:12, 22:15, 28:16, 35:18. 7 m 
hody 2/2:3/2, vyloučení 1:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – Kra-
tochvílová Hana (11/3), Janečková 
Denisa (2), Sedláčková Klára (2), 
Fialová Eliška (2), Koudelová Eliš-
ka (1), Studená Kateřina, Zezulová 
Kristýna, Homolová Michaela (1), 
Doležalová Romana, Bačová Soňa. 
Trenéři Záviška, Partlová.
 1. Olomouc 14 14 0 0 558:261 28
 2. Zlín 14 12 1 1 395:299 25
 3. Veselí n. M. 13 10 0 3 402:298 20
 4. Otrokovice 14 8 1 5 402:374 17

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – Spartak Pelhři-
mov A 2688:2573 * 6:2
Baloun 429:433 Pohanová
Starý 462:397 Linhart
Lavický B. 433:426 Skotáková
Kováč 457:466 Hruška
Lavický J. 445:431 Schindler
Korydek 462:420 Melichar
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ Třebíč E – Spartak VM B 
1638:1632 * 4:2
Šimek 426:364 Badalík

Čermák 428:417 Krejska
Tenkl 387:429 Kamenský
Picmaus 397:422 Víteček
Spartak VM C – BOPO Třebíč C 
1666:1680 * 2:4
Bača 393:424 Kolářová
Mátl 433:416 Veselá
Lavický A. 410:399 Ježková
Weiss  430:441 Krutišová
Spartak VM D – TJ Start Jihlava 
C 1636:1686 * 2:4
Mičková 432:415 Wania
Kováčová 364:418 Vestfál ml.
Trnka 396:432 Vestfál
Mička 444:421 Kestler   -sta-

FC Velké Meziříčí ml. žáci r. 1999 
absolvoval zimní Halovou ligu 
Ivančice 2011–2012. Skončili jsme 
v ní na pěkném 4. místě z 16 týmů.
Naši střelci: Urbánek Jiří 16 gólů, 
Ondrák Jiří 11, Chlup Jiří 9, Jůda 
Ondřej a Kaf ka Zdeněk po 4, 
Chevalier Martin 3, Trnka Daniel, 
Dufek Roman, Jágrik Adam po 
2, Kudláček Petr, Štěpánek Petr, 

Rous Dominik, Nováček Jan po 1.
Byli jsme vyhodnoceni jako tým, 
který dostal nejméně branek z celé 
Halové ligy – 42 gólů.
Ještě jsme přes zimu jezdili na 
halové turnaje a dařilo se nám 
hodně dobře – 2× první místo a 2× 
třetí místo.
Tímto bych chtěl poděkovat všem 
hráčům a hlavně rodičům.    -jich-

Mladší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 4:1 
(1:0, 1:1, 2:0)
Branky a asistence HHK: 12. Úlo-
vec, 30. Pražák (Krůza), 43. Havliš 
(Loup), 54. Úlovec (Pacal). Sestava 
HHK: Svoboda – Bíbr, Barák, 
Janoušek, Karásek, Krůza, Pacal, 
Úlovec, Havliš, Juda M., Řepa, 
Třeštík, Šandera, Báňa M., Pražák, 
Loup. Rozhodčí: Pekárek, Ma-
loušek. Vyloučení: 1:1. Diváků: 44.
HHK VM – HC Skuteč 3:3 (2:0, 
0:2, 1:0)
Branky a asistence HHK: 5. Pražák 
(Třeštík), 15. Krůza (Třeštík), 48. 
Loup (Úlovec, Havliš). Sestava 
HHK: Svoboda – Bíbr, Barák, 
Janoušek, Karásek, Krůza, Pacal, 
Úlovec, Havliš, Juda M., Řepa, 
Třeštík, Šandera, Báňa M., Pražák, 
Loup. Rozhodčí: Pekárek, Ma-
loušek. Vyloučení: 1:6, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:1. Diváků: 60.

Starší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 7:6 
(2:1, 3:2, 2:3)
Branka HHK: 7. Nevěčný (Šilpoch, 
Dundálek), 19. Dvořák (Dundálek, 
Pavelka), 23. Dundálek (Pavelka), 

31. Dvořák (Šilpoch), 37. Dvořák 
(Dundálek, Strnad), 49. Strnad, 58. 
Strnad (Dundálek). Sestava HHK: 
Juda J. – Kampas F., Báňa D., Pa-
calová, Bezák, Marková, Drápela – 
Strnad, Dvořák, Šilpoch – Nevěčný, 
Dundálek, Kapusta – Pavelka. 
Rozhodčí: Pekárek – Maloušek, 
Rous. Vyloučení: 1:3, využití: 0:1. 
Střely na branku: 30:32. Diváků: 54.
HHK VM – HC Skuteč 8:5 (3:4, 
4:0, 1:1)
Branka HHK: 1. Dvořák (Strnad, 
Šilpoch), 18. Dvořák (Strnad), 20. 
Dundálek (Nevěčný), 28. Dvořák 
(Strnad, Šilpoch), 31. Strnad (Šil-
poch, Dundálek), 33. Dundálek, 
40. Dvořák, 48. Šilpoch (Strnad). 
Sestava HHK: Juda J. – Kampas F., 
Báňa D., Pacalová, Bezák, Drápela 
– Strnad, Dvořák, Šilpoch – Nevěč-
ný, Dundálek, Kapusta – Pavelka. 
Rozhodčí: Maloušek – Pekárek, 
Rous. Vyloučení: 3:9, využití: 1:1. 
Střely na branku: 29:40. Diváků: 45.

Dorost
VSK Technika Brno – HHK 
VM 2:6
Branky HHK: Střecha, Sladký.

-hhk-

 5. Poruba 14 7 2 5 392:359 16
 6. V. Meziříčí 14 7 0 7 441:418 14
 7. J. Hradec dor 13 5 0 8 335:331 10
 8. Karviná 14 3 2 9 248:369 8
 9. Bohunice 13 3 0 10 260:350 6
10. HK Hodonín 13 3 0 10 306:446 6
11. Kunovice 14 0 0 14 183:417 0

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 17. března
 9.30 divize mladší žáci – Tatran 
Bohunice; 11.00 divize starší žáci 
– Tatran Bohunice; 13.00 2. liga 
mladší dorostenci – Fatra Napa-
jedla; 15.00 2. liga muži – Tatran 
Bohunice                                 -záv-
http://www.hazenavm.estranky.cz/

2. liga mladší dorost Morava
STM Olomouc – TJ Sokol VM 
26:26 (14:13)
Od úvodu utkání si soupeř udržoval 
nejtěsnější vedení, které se nám da-
řilo vždy dotáhnout na nerozhodný 
stav. Soupeř se prosazoval přede-
vším z prostoru spojek, které se nám 
nedařilo pokrývat. Našim hráčům 
se vedla kombinace i individuální 
akce jeden na jednoho. V 25. minutě 
se nám podařilo strhnout vedení 
na svoji stranu (11:12). Soupeř si 
ale vedení vzal po několika našich 
chybách do poločasové pauzy zpět. 

Do šaten se tak šlo za stavu 14:13.
Začátek druhé půle vyšel lépe 
domácím, kteří si udržovali, i díky 
přesilovým hrám, jedno až dvou 
brankové vedení. Ve 46. minutě 
ještě svítilo na ukazateli 22:20. Pak 
se podařilo zlepšit obranu a sérií tří 
branek otočit skóre v náš prospěch 
na 22:23. O sedm minut později 
Olomouc srovnala na 24:24, doros-
tenci bojovným výkonem dokázali 
soupeři opět odskočit (26. minuta 
24:26). Domácím se díky našim 
nepřesnostem a neproměněným 
šancím podařilo v závěru vyrovnat 
na konečných 26:26. S Olomou-
cí jsme se tak o body podělili, 
v příštím kole bychom v domácím 
prostředí měli bodovat naplno proti 
Fatře Napajedla.
7 m hody 2/2:1/1 vyloučení: 5:5, 
diváků 56. Sled branek: 2:2, 4:4, 6:5, 
9:8, 11:11, 13:12, 14:13, 17:15, 18:17, 
20:19, 22:23, 24:24, 24:26, 26:26.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Juránek Jakub (7), Pospíšil Jan (6), 
Pavliš David (5), Horák Petr (3), 
Fiala Martin (3), Lečbych Jan (2), 
Macoun Filip, Frejlich Tomáš, Am-
brož Michael, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.   -šid-

Z nedělního veřejného snowboardového závodu na Fajtově kopci.
Foto: Petr Zezula

Krajský přebor 3. třídy
SK Sokol Lhotky A – TJ Sokol 
Polnička 9:9
Sestava Lhotky: Chylík 2, Lavický 
4, Nevrtal T. 1, Nevrtal Z. 2
SK Sokol Lhotky A – TJ Žďár 
n. S. C 9:9
Sestava Lhotky: Lavický 3,5, Musil 
0,5, Nevrtal T. 3,5, Nevrtal Z. 1,5

Okresní přebor 2. třídy
SK Netín A – SK Sokol Lhotky 
B 6:12
Sestava Lhotky: Chylík 2,5, Nevrtal 
T. 2,5, Nevrtal Z. 3,5, Večeřa 3,5

Okresní přebor 4. třídy
SK Sokol Lhotky C – SK Netín 
C 7:11
Sestava Lhotky: Krčál 3,5, Marek, 
Rössler 2, Vondrák 1,5
SK Sokol Lhotky C – SK Dolní 
Heřmanice A 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 4, Marek, 
Krčál 1, Vondrák 3
SK Sokol Lhotky C – TJ Škrdlo-
vice A 8:10

Sestava Lhotky: Chylík 4 Krčál 2, 
Kupka V.,Vondrák 2          -chyl-

Okresní přebor 1. třídy
 1. Velké Meziříčí B 18 15 3 0 0 219:105 51
 2. TJ Žďár n. Sáz. D 18 13 2 3 0 211:113 46
 3. Rovečné B 18 11 5 2 0 204:120 45
 4. Oslavice A 18 10 5 3 0 191:133 43
 5. Bystřice n/Per. A 18 7 4 7 0 166:158 36
 6. Vojnův Městec A 18 6 2 10 0 140:184 32
 7. Nížkov C 18 6 2 10 0 146:178 32
 8. Nové Město A 18 5 2 11 0 148:176 30
 9. TJ Žďár n. Sáz. E 18 4 1 13 0 117:207 27
10. Sněžné A 18 0 0 18 0 78:246 18

Okresní přebor 2. třídy
 1. Orel Bystřice n. P. A 18 18 0 0 0 230:94 54
 2. Lhotky B 18 15 0 3 0 222:102 48
 3. Nové Dvory A 18 8 4 6 0 165:159 38
 4. Velké Meziříčí C 18 8 1 9 0 150:174 35
 5. Velká Bíteš A 18 7 2 9 0 160:164 34
 6. SK Sázava A 18 6 4 8 0 143:181 34
 7. Nové Veselí A 18 5 5 8 0 149:175 33
 8. Velká Bíteš B 18 4 4 10 0 137:187 30
 9. Netín A 18 3 4 11 0 135:189 28
10. Řečice A 18 3 2 13 0 129:195 26

-pl-

V sobotu 17. 3. 2012 se v kulturním domě Dobré Vody uskuteční 
turnaj ve stolním tenisu. Začátek klání dětí do 15 let a žen začne 

v 9.00, souboj mužů odstartuje ve 12.00.
Turnaje se mohou zúčastnit všechny děti a ženy. Mužská kategorie 
je pouze pro neregistrované hráče. Startovné. Pro účastníky jsou 

připraveny zajímavé ceny. Prezence 30 minut před začátkem.
Srdečně zvou pořadatelé.

Po 19. 3. 15.00–16.30
St 21. 3. 15.45–17.15
Pá 23. 3. 15.45–17.15
So 24. 3. 13.30–15.00
Ne 25. 3. 14.15–15.45

Boccia – Handicap Sport Club
Ve dnech 25.–26. 2. 2012 začala ve 
Velkém Meziříčí I. liga OZP cupu 
2012, které se zúčastnil v kategorii 
BC1 Ivoš Smolík, člen Handicap 
Sport Clubu Velké Meziříčí. Při lo-
sování byl Ivoš nasazen do základní 
skupiny C, do které byli nalosováni 
dva hráči SK Kociánka Brno, Mi-
chaela Princová a nováček první 
ligy Libor Delong. Oba zápasy Ivoš 
jednoznačně vyhrál a postoupil do 
čtvrtfi nále z prvního místa. Zde se 
utkal s Marií Folvarskou z TJ Dět-
ské středisko Březejc. I když Ivoš 
prohrával 2:0, v druhé polovině 

Po 26. 3. 15.15–16.45
St 28. 3. 15.15–16.45
Pá 30. 3. 15.15–16.45
So 31. 3. 13.30–15.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

zápasu zpřesnil hody a zápas vyhrál 
3:2. V nedělním semifi nále se Ivoš 
utkal s dalším nováčkem první ligy 
Nikol Vlochovou z SK Kociánka 
Brno. Taktickou hrou a po vítězství 
Ivoš postoupil do fi nále, kam se pro-
bojovala i Kateřina Cuřínová z SC 
Jedličkova ústavu Praha. Zápas byl 
vyrovnaný a napínavý do poslední-
ho míčku, kdy Kateřina přesným 
posledním hodem vyhrála zápas 
těsně 3:2. Druhé místo je pro Ivoše 
velice krásné umístění, se kterým 
ani on sám nepočítal. Získáním 
17 bodů začal skvěle letošní ročník 
OZP cupu a vykročil za obhajobou 
loňského třetího místa. Sportu zdar.

Roman Smolík

Roman Smolík.                                                                  Foto: archiv RS

SK Telč – HHK VM B 3:4 po 
SN (1:2, 0:1, 2:0, 0:1) – dohrávka 
12. kola
Rozhodčí:Doležal – Bláha, Stehlík. 
Diváků: 45. Poměr střel: 30:39. 
Branky: 18. Šťastný (Taras, Koreš), 
48. Smejkal (Šťastný), 50. Cech – 2. 
Troščák (Barák), 19. Šoukal (Troš-
čák, Bradáč), 26. Šoukal (Vrána), 
rozhodující nájezd – Šoukal. Vylou-
čení: 11:11, navíc Sokolík 10 minut 
za hákování, Kret 10 minut (oba 
Telč) a Pokorný 10 minut (VM), oba 
za nesportovní chování. Využití: 
2:0. Oslabení: 0:0. Sestava VM 
B: Štourač (Šeba) – Kudláček M., 
Invald – Střecha, Bradáč – Trnka, 
Pokorný – Kavina, Kudláček J., 
Malec – Šoukal, Troščák, Barák – 
Tůma, Vrána, Burian V. – Martinec.
Stejně jako v předchozím utkání 
šli Velkomeziříčští už ve 2. minutě 
do vedení, tentokrát zásluhou 
Troščáka. Tato branka je také ná-
ležitě povzbudila a po celou první 
třetinu byli lepším týmem. Hosté 
se prosazovali hlavně v přesilov-
kách a v jedné z nich, v 18. minutě, 
vyrovnal Šťastný. Už o minutu poz-
ději však vrátil HHK vedení Šoukal 
a když se stejný hráč ve 26. minutě 
prosadil znovu, měli hosté zaděláno 
na slibný výsledek. Po tomto gólu 
Telč hru vyrovnala i díky tomu, 
že měla celkem čtyřikrát početní 
výhodu.
Proměnit se jí ovšem podařila až 
ta poslední v polovině třetí části. 
Když pak za další dvě minuty Cech 
vyrovnal, získala Telč poslední bod, 
který jí chyběl k jistotě obhajoby 
prvenství v soutěži. A ten už si do 
konce zápasu nenechala vzít! Co je 
platné V. Meziříčí, že ze čtyř utkání 
Telč třikrát porazilo, když bylo letos 
jediné, kdo to dokázal. Nájezdy pak 
rozhodl svou třetí brankou Vojtěch 
Šoukal a potvrdil tak roli nejlepšího 
střelce béčka HHK.

19. kolo KSMV
HC Slavoj Žirovnice – HHK VM 
B 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
Poměr střel: 34:48. Branky HHK: 6. 
Trnka (Kudláček J., Tůma), 9. Troš-

čák (Tůma), 9. Malec (Kavina), 25. 
Šoukal (Vrána, Peterka), 42. Šoukal 
(Vrána, Kudláček M.), 48. Burian 
V. Vyloučení: 7:7, navíc domácí 
hráč a Troščák (VM) oba 5+DKU. 
Využití: 0:3. Oslabení: 1:0. 
Sestava HHK: Šeba (Štourač) – 
Kudláček M., Invald – Střecha, 
Bradáč – Trnka Pokorný – Kavina, 
Kudláček J., Malec – Šoukal, Tro-
ščák, Burian V. – Peterka, Vrána, 
Tůma – Martinec.
Hostující tým začal očekávaným 
náporem, který v 6. přinesl své ovo-
ce v podobě vedoucího gólu Trnky. 
Hned poté šli domácí do oslabení, 
ale k jejich velkému překvapení 
HHK přesilovku odehrál tak špatně, 
že jim umožnil vyrovnat. Dlouho se 
však neradovali. V 9. minutě dostali 
dvě slepené branky a soupeř tím 
odskočil ve skóre. Zbytek třetiny 
se snažili upravit výsledek, ale proti 
byl hlavně Šeba v bráně hostů.
Ve druhé části, ve 25. minutě, vyu-
žil Šoukal další přesilovku Meziříčí 
a snaha Žirovnice začala postupně 
uvadat. Stále se sice tlačili do 
útočného pásma, ale tím otevírali 
prostor jednoduché a přímočaré hře 
soupeře. A tak opět vynikali přede-
vším oba gólmani.
Poslední ránu zasadil domácím pět 
minut po začátku závěrečné části 
svojí druhou trefou Šoukal. Ti se 
už pak jenom starali o důstojné 
dohrání zápasu. Hráči HHK si tak 
v klidu pohlídali výsledek, který 
ještě zpečetil po samostatné akci 
Burian. Tímto vítězstvím si Me-
ziříčští defi nitivně pojistili druhou 
příčku v soutěži.
Další výsledek: Telč jun. – Telč 
3:6 – předehráno.                         -ht-

Tabulka po 19. kole:
1. Telč 14 11 0 2 1 98:50 35
2. V. Meziříčí B 15 7 4 1 3 70:47 30
3. Ledeč n. Sáz. 14 6 1 1 6 69:70 21
4. Telč – junioři 15 4 0 1 10 59:105 13
5. Žirovnice 16 4 0 0 2 74:98 12

Poslední utkání sezony ode-
hraje „béčko“ v sobotu 17. 3. 
2012 s juniorkou Telče na do-
mácím ledě od 16 hodin.
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BASKETBAL

VOLEJBAL ŠACHY

HÁZENÁ

LYŽAŘSKÝ POHÁR VYSOČINY

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

V neděli 11. 3. se konal na Fajtově 
kopci závod v obřím slalomu, který 
byl součástí IX. ročníku Lyžař-
ského poháru Vysočiny. Tentokrát 
nám počasí moc radosti neudělalo, 
ale i přes občasný déšť se závodu 

Z druhého turnaje opět jenom 
jedno vítězství

Volejbaloví junioři mají perný závěr 
sezony. Po domácím turnaji v mi-
nulém víkendu pokračovala jejich 
soutěž druhým turnajem, který po-
řádaly Ervěnice. Po jediném vítěz-
ství v domácím prostředí bylo jasné, 
že má mužstvo nůž na krku a pokud 
chce vybojovat přímou záchranu 
v soutěži, mělo by z Ervěnic přivézt 
alespoň dvě vítězství. Situace byla 
o to složitější, že Petr Vašíček do 
poslední chvíle nevěděl, zda bude 
mít k dispozici i Uchytila pro sobot-
ní program a velice důležité zápasy. 
Matěj do sobotních zápasů nakonec 
nastoupil, na body však náš celek 
nakonec stejně nedosáhl.
Sp. VM – Slávia Hradec Králové 
2:3 (-19, – 19, 16, 24, – 11)
Stejně jako v Meziříčí začínali naši 

hráči s celkem, který dobře znají 
již ze základní skupiny. Hradecký 
celek vcelku bez potíží získal dva 
sety, ale potom vypadl z role a na-
šemu celku se podařilo vyrovnat. 
Pátý set bohužel opět lépe zvládl 
soupeř a náš celek tak nakonec vy-
šel naprázdno. Škoda, škoda, škoda.
Sp. VM – VK Ervěnice – Jirkov 
0:3 (–20, – 9, – 19)
Na zápas s Ervěnicemi by naši 
hráči asi nejraději zapomněli, vůbec 
se jim totiž nepovedl. Podle slov 
Petra Vašíčka sice dobře začali, ale 
po předchozím neúspěchu chyběla 
především pohoda. Hráči začali 
kupit chybu na chybu a výsledek na 
sebe zákonitě nedal dlouho čekat. 
Takže po sobotě byla nálada v naší 
výpravě hodně mizerná. A soupeři 
se jim v tabulce hodně vzdálili.
Sp. VM – VK Příbram 3:2 (–19, 
21, – 17, 23, 13)
Do nedělního, posledního zápasu 

lépe vstoupil soupeř a ujal se vede-
ní. Naši hráči srovnali, Příbramští 
však třetí set opět zvládli lépe. 
Náš celek však bojoval o naději 
a tu nakonec získal. Cesta k ní 
nebyla jednoduchá, soupeř vedl 
5:9 a dokonce ještě 11:13 v roz-
hodujícím setu. Přesto nakonec 
naše výprava vybojovala druhé 
vítězství. Je však málo pravdě-
podobné, že to bude k záchraně 
stačit. Naděje na záchranu se již 
nachází spíše v teoretické rovině. 
V posledním turnaji by museli po-
razit všechny soupeře, nejlépe 3:0 
a zároveň by jim musely vydatně 
pomoci vedoucí Ervěnice tím, že 
by ostatní soupeře porazily rovněž 
3:0. A to je opravdu velice odvážná 
spekulace.
Sestava VM: Slavík, Bláha, Krej-
ska, Uchytil, Zmrhal, Licek, Pešta, 
Minář, Augusta, Sláma, Štěpanov-
ský, Košábek.

Výsledky ostatních mužstev:
Příbram – Ervěnice 3:0 (22, 18, 19)
Příbram – Hradec Králové 3:1 (19, 
– 23, 24, 17)
Hradec Králové – Ervěnice 1:3 (–27, 
– 23, 22, – 16)
Tabulka EX-JRI, skupina o zá-

chranu po 2. turnaji:
1. VK Ervěnice 6 4 2 14:8 10
2. VO Příbram 6 3 3 14:12 9
3. Slavia Hradec Králové 6 3 3 13:14 9
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 2 4 9:16 8
Pořadatelem třetího a posledního 
turnaje 24. a 25. 3. bude Hradec 
Králové.                                 -kon-

Pozvánka na kadety: 16., 17. 
a 18. 3. se v tělocvičně u kostela 
uskuteční třetí a poslední turnaj 
EX kadetů. Naši hráči po dvou 
turnajích vedou skupinu o sed-
mé až dvanácté místo a měli 
by tak v domácím prostředí 
potvrdit roli favorita.          -kon-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Nové Veselí – TJ Sokol 
VM 33:26 (14:11)
O tomto víkendu se naši hráči 
střetli v „derby Vysočiny“ s líd-
rem tabulky a aspirantem na 
postup do první ligy s Novým 
Veselím. Trenér Vaverka postrádal 
pouze Vítězslava Večeřu, který 
si plnil extraligové povinnosti 
v Brně.
I když „derby“ nemá favorita, své 
postavení v tabulce Nové Veselí 
potvrzovalo již od počátečních 
minut a vypracovalo si tříbrankový 
náskok. Naše družstvo se v počá-
tečních minutách hledalo a první 
branku vstřelilo až v 8. minutě 
za stavu 3:0. Veselí hrálo v útoku 
velice trpělivě až na hranici pasivní 
hry a velice dobře kombinovali 
s postem pivota. V 17. minutě se 
př iblížili naši na dostřel dvou 
branek (8:6). Pak následovala série 
neproměněných šancí, které soupeř 
nekompromisně trestal rychlými 
brejky a odskočil nejdříve na 11:6 
a v 28. minutě to již bylo 14:8. 
Před přestávkou se ještě podařilo 
hostům šňůrou tří branek snížit na 
přijatelnější poločasový výsledek 
14:11.
V úvodu druhé půle padlo po 
dvou brankách na obou stranách 
(35. minuta 16:13). Pak si Novo-
veselští díky dobře chytajícímu 
gólmanovi opět vytvoř i l i pě-
tibrankový náskok (38. minuta 
19:14). V další části hry domácí 
diktovali tempo hry. Podle potřeby 
buď vyčkávali na chyby Mezi-
říckých, které trestali rychlými 
brejky, nebo v postupném útoku 

kombinovali až do vyložené šan-
ce. Střelecký prapor našich držel 
Pavel Strašák s Petrem Kříbalou, 
ostatní hráči se prosazovali velice 
spoře. Především z postu křídel se 
nedařilo našemu družstvu dávat 
branky. Veselí si udržovalo vy-
pracované vedení a v závěru ještě 
přidalo několik branek na konečný 
výsledek 33:26.
V bouřlivé atmosféře veselské 
haly, kam si našlo cestu i značné 
množství našich fanoušků , se 
naši hráči za předvedený výkon 
nemusí stydět. Škoda vstupu do 
utkání a také velkého množství 
neproměněných šancí.
7 m hody 2/1:3/1 vyloučení: 7:6, 
navíc ČK za 3x2 minuty Bezděk, 
počet diváků 250
Sled branek: 3:0, 4:2, 7:4, 8:6, 11:8, 
14:8, 14:11, 15:12, 16:13, 19:15, 
22:17, 25:19, 28:24, 31:25, 33:26
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Kříbala Petr (9), 
Strašák Pavel (8), Bezděk Jakub (5), 
Kříbala Martin (2), Kříbala Pavel, 
Kaštan Jiří (1), Fischer Radim (1/1), 
Živčic Pavel, Konečný Ladislav, 
Necid Miloš, Babáček Petr, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Vodák Petr.

-šid-
 1. N.Veselí 14 13 0 1 461:359 26
 2. Hustopeče 14 12 0 2 441:312 24
 3. Ivančice 13 8 1 4 350:333 17
 4. V. Meziříčí  14 8 0 6 348:343 16
 5. Prostějov 14 8 0 6 406:411 16
 6. Kostelec n. H. 14 7 0 7 369:375 14
 7. Bohunice  14 7 0 7 368:376 14
 8. H. Brod 14 6 0 8 391:409 12
 9. SK Kuřim  13 4 2 7 369:395 10
10. Maloměřice  14 4 0 10 346:384 8
11. Sokolnice 14 2 1 11 341:419 5
12. Telnice 14 1 2 11 331:405 4

11. kolo – nadstavbová část
O vítěze městské ligy

SK Afcon Kunšovec VM – Agro-
motor VM 5:3
Pyrochta 2, Klouda, Vidlák, Klapal 
– Babák, Sobotka, Fischer
Technické služby VM – SK Ne-
tín 1:7
Smejkal – Plhák 2, Dvořák D., 
Kolář, Dvořák V. 2, Špaček
1. HC Bory 11 8 2 1 64:43 18
2. SK Omega VB 11 6 1 4 44:29 13
3. Sanborn VM 11 6 1 4 51:40 13
4. Agromotor VM 11 5 1 5 51:47 11
5. SK Netín 11 5 1 5 44:44 11
6. HC Lukáš 11 4 1 6 53:53 9
7. SK Afcon Kunšovec VM 11 3 1 7 38:66 7
8. Technické služby VM 11 3 0 8 42:65 6

O postup do extraligy
SPL Radostín n. Osl. – Auto Dob-
rovolný VM 3:3
Krejčí, Váša 2 – Říha, Dobrovolný, 
Vondráček
HC Benetice – Horní Heřmanice 
4:8
Houzar, Caha, Letmajer, Konečný – 
Kutílek 2, Horký 2, Dvořák, Tomek, 

Šilhan, Mejzlík J.
SK Vídeň – Farma Měřín 8:1
Nedoma 2, Vídeňský 2, Janák, 
Dobrovolný, Pospíšil, Střecha Lad. 
– Seknička
Farma Měřín – River VM 7:4
Blažek 3, Kožený 2, Štoček F., Što-
ček J. – Lovětínský 2, Rous, Vrtal
 1. HC Benetice 11 7 2 2 63:35 16
 2. SK Vídeň 12 7 2 3 56:41 16
 3. Farma Měřín 12 6 1 5 45:50 13
 4. Horní Heřmanice 11 5 1 5 73:49 11
 5. Auto Dobrovolný VM 11 4 3 4 52:54 11
 6. SPL Radostín n. Osl. 11 4 2 5 33:52 10
 7. River VM 11 4 0 7 33:57 8
 8. HC Tasov 11 2 1 8 25:42 5

O konečné umístění v 1. lize 
(7.–11. místo)

HC Pikárec – SK Lavičky 3:4
Jízdný, Ventruba, Broža – Čech 2, 
Skryja 2
 7. SK Lavičky 9 6 1 2 41:34 13
 8. NHÚ Balinka VM 8 6 0 2 42:24 12
 9. SK Stránecká Zhoř 9 5 0 4 36:32 10
10. HC Pikárec 9 3 0 6 28:34 6
11. HCF Dráhy VM 9 1 1 7 24:47 3

-vid-

Oblastní přebor žákyně U15
BK Rosické štiky – BK VM 8:151 
a 14:90
Jako nůž máslem projíždí soutěží 
žákyň tým BK Velké Meziříčí. 
V sobotu zavítal do Rosic. V prv-
ním zápase nechali trenéři Hugo 
a Filla hrát děvčata podle jejich 
uvážení, aby si samy určovaly 
tempo hry a způsob obrany. Skóre 
se zastavilo na těžko uvěř itel-
ných 151 bodech na našem kontě. 
V tomto zápase utvoř ila Julka 
Ráčková nový střelecký rekord 
klubu – 63 bodů v jednom zápase.
Druhý zápas využili soupeři na 
nácvik odstupované obrany. Přes 
určitou nevoli našeho týmu začínaly 
naše hráčky obranu až na čáře tříbo-
dového území. Díky tomuto nácvi-
ku vstřelily naše hráčky „pouhých“ 
90 bodů. Do 
konce sou-
těže zbývají 
čtyři zápasy 
a náš tým 
má na kon-
tě porážek 
stále nulu.
Sestava 
BK: Ju l ie 
Ráčková, 
Marie Dr-
líčková, 
Kateřina 
Kryštofo-
vá, Barbora 
Kučerová, 
Kristýna 
Dvořáková, 
Karolína 
Čermáko-
vá, Eliška 
Cejnková 
a  N i k o l a 
Syslová, 

Krajský přebor 8. kolo:
Jiskra Humpolec A – Spartak 
VM A 3,5:4,5
Za hosty nastoupili Kopr, Mrazík 
a Jan po 1 bodu – Bárta, Mgr. Mejz-
lík a Čtveráček po 0,5 bodu – Ing. 
Nedoma (C) a Janák Jos. 0 b.

9. kolo:
Spartak VM A – Jiskra Havlíč-
kův Brod A 2,5:5,5
Body domácích Bárta 1 – Mrazík, 
Mgr. Mejzlík a Čtveráček po 0,5 b 
– Ing. Nedoma (C), Janák Jos., Denk 
a Janák Martin 0 b.
Zatímco velkomeziříčský B–tým 
v regionální soutěži Východ nakonec 
mezi osmi kolektivy obsadil 2. mís-
to, áčku se v krajském přeboru zas až 
tak moc nevede… Po vítězstvích v 7. 

a v 8. kole přišla výrazná porážka 
v domácím prostředí; v kavárně Na 
Poříčí byl jasným favoritem hostující 
klub z Havl. Brodu. Po výhře Bárty 
na nejexponovanější šachovnici č. 1 
a po plichtách Mrazíka, Mgr. Mejz-
líka a Čtveráčka sice naši nadějně 
vedli, jenomže pak přišel zlom. 
Jako by na Velkomeziříčské sedla 
smůla. Tím více si teď musejí vážit 
svého úspěchu v 8. kole v Humpol-
ci – právě body získané tam možná 
v důsledku rozhodnou o tom, že se 
Spartak VM A v krajském přeboru 
nakonec přece jenom udrží.
V 10. kole naši zajíždějí do Pel-
hřimova, a to k zápasu s tamějším 
Spartakem A; v posledním 11. děj-
ství pak doma přivítají družstvo 
Gambit Jihlava B, proti němuž opět 
budou mít jisté šance.               -vp-

trenéři Kamil Hugo a Petr Filla.
1. BK Velké Meziříčí 20 20 0 1964:574  40
2. Frisco Brno B 18 16 2 1791:518  34
3. ČKD Blansko 18 9 9 1137:805  27
4. SKB Tišnov 18 7 11 946:893  25
5. Valosun Brno 16 7 9 658:1087 23
6. BK Rosické štiky 20 2 18 412:2012 22
7. BK TJ Spartak DDM U. Brod 18 3 15 533:1552 21
V dalších zápasech mladšího mi-
nižactva zavítal náš tým do Brna, 
kde se utkal s domácím týmem 
Valosun Brno. Tým vedený Zuzkou 
Fňukalovou a Luckou Novákovou 
byl v tomto dvojzápase úspěšný. 
V prvním zápase vyhrál a ve dru-
hém těsně prohrál. 

Příští program:
Liga juniorky U19: Pelhřimov – 
BK Velké Meziříčí, sobota 17. 3., 
17.00, Pelhřimov
BK Velké Meziříčí – Pelhřimov, 
neděle 18. 3., 10.00, tělocvična 
ZŠ Školní, Velké Meziříčí      -rap-

Závody na Fajtově kopci
Skikros a boardkros
17. 3.
8.00–9.30 prezence; 9.00–9.30 
prohlídka tratě; 9.30–10.15 tré-
nink; 10.15–11.15 kvalif ikace; 
11.30–14.30 rozjížďky; 15.00–
15.30 f inále; 16.00 vyhlášení 
vítězů
18. 3.
8.00–08.30 prezence; 8.30–9.00 
prohlídka tratě; 9.00–9.45 trénink; 
9.45–10.45 kvalifikace; 11.00–
13.30 rozjížďky; 14.00–14.30 
fi nále; 15.00 vyhlášení vítězů
Dva závodní dny systémem DM 
– tedy bez vyřazování (každý si za-
jezdí). Zázemí skibaru a celodenní 
akce. Hruška s hruškou hned u 
startu. Startovné 490 Kč/den (uby-
tování, snídaně, jízdné, občerstve-
ní). Vypsání kategorií podle počtu 
závodníků – pořadatel si vyhrazuje 
právo na změnu čas. plánu a kvůli 
nepříznivému počasí i na zrušení 
celého závodu.

Julie Ráčková (č. 4), autorka 63 bodů v jednom zápase. 
Foto: archiv BK VM

zúčastnilo 154 závodníků, kteří 
vytvořili pravou závodní atmosféru. 
Závodila i Veronika Čamková, která 
přišla podpořit své mladší kolegy 
z oddílu a předat několik málo rad 
při prohlídce trati. V samotném 

závodu pak zajela nejrychlejší čas ze 
všech závodníků a samozřejmě vy-
hrála i svoji kategorii. Z rozdaných 
39 medailí získali závodníci Ski 
klubu Velké Meziříčí 7× zlato Da-
niel Ryška, Filip Vošmera, Kateřina 
a Tereza Neumanovy, Marek Peštál, 
Veronika Čamková a rodinný tým 
Vondráčkových, dále 4× stříbro a 6× 
bronz. Podrobné výsledky jednotli-
vých kategorií a fotogalerii ze závo-
du najdete na www.skivm.cz.  -ido-

◄ Foto: archiv ski klubu

► Vítězky kategorie family – ses-
try Veronika a Kateřina Čamkovy 
– se vzácně sešly na stupních vítězů 
až v kategorii dospělí. Ani 39 mužů 
a 13 žen o více jak 20 let starších 
ostřílených závodníků i reprezen-
tantů ČR nedokázalo Veroniku 
Čamkovou v nedělním pohárovém 
závodě porazit. Měla nejlepší čas 
18.46.                  Foto: Petr Zezula


