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Založeno roku 1919

Připravila Simona Fňukalová

Ples města
Sobota 14. 1. 
v Jupiter clu-
bu. Ve 21 hodin 
vystoupí Petra 
Janů. K tanci 
a poslechu hra-

je skupina Na šikmé ploše – 
velký sál – a Emanuel Míšek 
– koncertní sál.

Více na titulní a 8. straně

Dny otevřených 
dveří na školách
● Hotelová škola Světlá a Ob-

chodní akademie – 13. 1.

● Střední škola řemesel 
a služeb – 18. 1., 10–16 h.

Blíží se zápisy 
do 1. tříd ZŠ

Zápisy do 1. tříd základních 
škol začínají ve čtvrtek 26. 1. 
v základních školách v Mosti-
štích a ve Lhotkách.
Termíny zápisů pro další ško-
ly a více informací najdete na 

straně 5

Máme nové 
webové stránky

Jak jsme již avizovali v mi-
nulém čísle, redakce týdeníku 
Velkomeziříčsko připravila pro 
svoje čtenáře modernizovanou 
verzi svých webových stránek 
www.velkomeziricsko.cz.
Naši klienti jistě ocení ‚vzduš-
nější‘ vizuální tvář, ale ze-
jména zásadnější novinky 
jako především novou podobu 
online verze včetně toho, že 
čtenáři budou moci odebírat 
týdeník prostřednictvím plně 
automatického elektronického 
předplatného. To znamená, že 
již ti, kterým jsme doposud 
naše noviny v pdf posílali na 
jejich mail, se budou moci od 
Nového roku přihlásit k plně 
automatizovanému odběru pdf 
nebo online verze týdeníku.
Nové uspořádání menu bude 
stručnější, lépe strukturované, 
aby se návštěvníci našeho we-
bu snadno orientovali a našli 
co nejdř íve to, co hledají. 
Přibyla také samostatná zóna 
pro inzerenty, kterou nyní na-
jde zákazník na pravé straně. 
Další novinka se týká reklamy 
na našem webu – bannerovou 
inzerci vítají klienti, kterým 
více vyhovuje prezentace na 
internetu, než v tištěném mé-
diu. Mnohé jistě potěší také 
služba uploader pro snadné za-
sílání objemných podkladů či 
newsletter neboli informační 
zpravodaj. Uživatelům přihlá-
šeným k odběru newsletteru 
rozešleme emailem každo-
denní zpravodaj o novinkách 
publikovaných na webu.  -red-

Demolice domova důchodců 
se připravuje

Město vyzývá zájemce, aby podali své nabídky
Město připravuje demolici bývalého domova důchodců na Hornoměst-

ské ulici ve Velkém Meziříčí. Zastupitelé ji však zatím ještě defi nitivně 
neschválili. O tom, zda objekt zbourat, či nikoliv, budou rozhodovat 
21. února, kdy se bude rozdělovat přebytek hospodaření z loňska. V té 
době by již měli znát i konkrétní nabídnutou cenu za provedení demolice, 
která je zatím odhadována na částku kolem 15 milionů korun. 

V prosinci loňského roku byla zpracována projektová dokumentace. 
Minulý týden zveřejnilo město výzvu k podání nabídky na demolici ob-
jektu bývalého domova důchodců, a to včetně následných terénních úprav 
i kanalizační přípojky. „Chceme to udělat komplexně včetně likvidace 
a odvezení odpadů, vybagrování základů a všeho dalšího. Pouze kdyby 
nás cena nemile překvapila, museli bychom naše plány změnit,“ podotkl 
starosta Radovan Necid. Zájemci – dodavatelé stavebních prací – mohou 
své nabídky podávat až do 6. února, pak bude vybrána ta nejvýhodnější.

Předpokládaný termín zahájení demolice je v březnu a dokončení k prv-
nímu říjnu 2012. To už by mohla na místě bývalého domova důchodců být 
volná plocha, prozatím osázená zelení a připravená pro případný budoucí 
prodej nějakému investorovi, eventuálně ponechaná v majetku města pro 
jeho případnou vlastní investici.

Martina Strnadová

Třetí ročník soutěže Skutek roku, 
kterou vyhlašuje Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina, se právě rozbíhá. 
„Soutěž je organizována jako vý-
raz poděkování a ocenění aktivit 
všech, kteří v roce 2011 vykonali 
pro kraj něco mimořádného nad 
rámec svých povinností, a to často 
bez ohledu na svůj osobní pro-
spěch,“ přiblížil Oldřich Sklenář 
z krajského úřadu v Jihlavě, „právě 
občanská angažovanost, dobrovol-
nictví a ochota udělat něco navíc 
jsou významnými prvky kulturní 
společnosti a posilují její sociální 
soudržnost.“ Oceněny budou také 
projekty právnických osob, které 

mají pro rozvoj kraje významný 
přínos. Vybrané projekty postupují 
do přeshraničního kola soutěže, kde 
budou dále srovnávány s projekty 
z Dolního Rakouska.

Nominovat dobrovolné skutky 
a projekty organizací ze svého okolí 
můžete do 15. 2. 2012, hlasovat pak 
pro nominované budete moci od 
1. 3. do 8. 4. 2012.

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků a předání ocenění proběhne 
4. 6. 2012 na zámku v Náměšti nad 
Oslavou. 

Více informací naleznete na stra-
ně 2 nebo na www.kr-vysocina.cz/
skutekroku                      Iva Horká

Odstartovala soutěž Skutek roku

Chatujte se starostou, 
ptejte se již příští středu
První letošní online chat se starostou Radovanem Necidem proběh-

ne ve čtvrtek 19. ledna od 16 do 17.30 hodin. Pozor, tentokrát však 
s praktickou změnou. Své dotazy starostovi totiž budete moci pokládat 
již den předem, tedy od 16. hodiny středy 18. ledna. Už od té doby 
bude chat na webových stránkách města www.mestovm.cz pro tazatele 
přístupný. Radovan Necid všem postupně odpoví v průběhu hodiny a půl 
čtvrtečního odpoledne.

Online chat mohou využít všichni ti, kteří nestíhají zajít na pravidelná 
setkání starosty s občany města na malé scéně Jupiter clubu vždy každý 
první čtvrtek v měsíci, a přitom by chtěli znát jeho názor na určitou věc 
či odpověď na dotaz. Alespoň prostřednictvím internetu, zato z pohodlí 
domova, se mohou zajímat o chod města, jeho řízení, problémy apod. 

Martina Strnadová

Europoslankyně Zuzana Brzobohatá navštívila 
Velké Meziříčí. Na pozvání vedení města zavítala 
ve čtvrtek 5. ledna 2012 na radnici, kde se setkala 
se starostou Radovanem Necidem a s místostarostou 
Josefem Komínkem. „Jako europoslankyně mám na 
starosti kraje Jihomoravský a Vysočinu a do obou 
krajů pravidelně jezdím,“ uvedla Zuzana Brzobohatá 
s tím, že i jinak Velké Meziříčí zná velmi dobře, ne-
boť je z nedalekého Tišnova. Ofi ciálně ve své funkci 
navštívila naše město poprvé v červnu loňského roku, 
kdy byla v rámci dne sociálních služeb na prohlídce 
nového domova pro seniory a posléze i na besedě se 
studenty zdejšího gymnázia.

Debata europoslankyně s vedením města se týkala 
hlavně problematiky evropských fondů a čerpání 
dotací z nich. „V komunální politice je zájem o to, jak 
budou vypadat budoucí evropské fondy. Takže jsme 
se bavili jak o budoucím programovacím období, tak 
samozřejmě o tom současném. U něj jsme narazili 
hlavně na problémy, se kterými se potýkáme, tedy 
složitost formulářů, schvalování, různé kontroly 
a vůbec přebujelá administrativa evropských fon-
dů,“ potvrdila Z. Brzobohatá. Ta je členkou Výboru 
pro regionální rozvoj a navíc má s touto problema-
tikou vlastní zkušenosti i z pozice bývalé místosta-
rostky. Podle ní panuje celková shoda v evropských 
orgánech i na úrovni české vlády a ministerstev v tom, 
že by se zejména administrativa s tím spojená měla 
zjednodušit, což by eliminovalo chybovost. A právě 
v té je Česká republika, bohužel, na jedné z čelních 

pozic. Jako nováček v EU si totiž utvořila dotačních 
programů příliš mnoho a přitom každý z nich má 
odlišné podmínky. Nejlépe čerpají dotace právě 
ty státy, které mají málo operačních programů, čímž 
se zmenšuje i prostor pro chyby. U obcí ČR často 
přitom nejde o podstatné chyby. „Konkrétně třeba 
zrovna to, že vám někde chybí vlaječka, není přece 
chybou zásadní, jako když někde dojde k nějaké 
zpronevěře,“ uvedla příklad Brzobohatá s tím, že tedy 
zjednodušit určitě ano, ale kontrolní mechanismy 
zachovat, aby nedocházelo ke zneužívání progra-
mů. „Bič jsme si na sebe upletli sami, v tom jsme 
se s paní europoslankyní shodli,“ potvrdil starosta 
Radovan Necid a dodal, „i Svaz měst a obcí tlačí 
na ministerstvo pro místní rozvoj, aby systém čer-
pání dotací byl jednodušší, transparentní, abychom 
nepotřebovali tolik agentur a peněz na vyřizování 
našich žádostí.“ 

Z Velkého Meziříčí europoslankyně pokračovala na 
besedu se žáky 8. a 9. tříd základní školy Havlíčkova 
Borová, v rámci společenskovědního základu, neboť 
podle ní je obecné povědomí o evropských institucích 
velmi malé. „Včera jsem byla na Vysočině v Jihlavě 
na střední uměleckoprůmyslové škole s podobnou 
přednáškou a zítra se chystám do Brna na gymnázium 
v Řečkovicích,“ doplnila svůj aktuální program Brzo-
bohatá. Ta možná Velké Meziříčí navštíví v letošním 
nebo i příštím roce znovu, aby zde uspořádala svůj 
poslanecký den.

Martina Strnadová

S europoslankyní probírali 
evropské fondy

Europoslankyně Zuzana Brzobohatá na radnici hovořila se starostou Radovanem Necidem a místostarostou 
Josefem Komínkem.                                                                                                       Foto: Martina Strnadová

Letošní ples města 
Velké Meziříčí, kte-
rý se koná 14. ledna 
2012, bude ve zna-
mení květin. „V sá-
le bude květinová 
výzdoba, dámy do-
stanou také květinu 
a od pánů se očeká-
vá, že přijdou na bál 
například s květi-
nou v klopě,“ avizuje 
městský ples starosta 
Radovan Necid.

Kromě  toho na 
návštěvníky čekají 
taneční ukázky pá-
rů ze Starletu Brno 
a ve 21 hodin zazpí-
vá populární česká 
zpěvačka Petra Janů. 
Samozřejmostí už je 
bohatá tombola, stej-
ně jako tanec a hud-

ba. O tu se postarají 
dvě kapely, na hlav-
ním sále bude hrát 
skupina Na šikmé 
ploše a v koncert-
ním sále pak Ema-
nuel Míšek.

Vs t u p e n k y  s e 
rezervovaly a ny-
ní jsou ještě nějaké 
k prodeji v infor-
mačním centru v bu-
dově velkomeziříč-
ské radnice. „Mís-
tenky prodáváme 
už jen ty zamluvené. 
K dispozici jsou tedy 
pouze vstupenky bez 
místenky, které stojí 
sto korun,“ upřes-
nila Lenka Pešková 
z turistického a in-
formačního centra.

Iva Horká

Ples města se koná v květinovém duchu

Foto: Martina Strnadová

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí,
Hornoměstská 35, 594 12

nabízí pro šk. rok 2012/2013 tříleté obory vzdělání:
Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských 
strojů, Kuchař – číšník, Provoz služeb, Obráběč kovů, Strojní 
mechanik, Elektrikář, Zemědělec – farmář, Pekař, Řezník – 
uzenář, Zedník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Krejčí 

Nově otevírané obory (skupina E) od 1. 9. 2012:
Strojírenské práce, Zemědělské práce, Stravovací a ubytovací 
služby a dále možnost nástavbového studia – denní i dálko-
vou formou pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání 

Podnikání 

Možnost ubytování a stravování ve vlastních prostorách školy.
Tel.: 566 523 241, e-mail: skola@ssrsvm.cz, www.ssrsvm.cz

Den otevřených dveří 18. ledna 2012, 10–16 hodin.
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Anonymní podněty radnice neřeší
Jakýkoliv podnět, který velkomeziříčská radnice dostane nepode-

psaný, nikdo z jejich zaměstnanců neřeší. „Týká se to nejen pověstných 
anonymních dopisů, ale také e-mailů z účelově založených adres, SMS 
zpráv ze skrytých čísel, či příspěvků do elektronických komunikačních 
aplikací, které neobsahují jméno a odpovědní kontakt pisatele,“ popsal 
starosta Radovan Necid a dodal, „může se i stát, že některý z anonymních 
přispěvatelů přijde s důležitou zprávou, či námětem. Jenže nemáme komu 
odpovědět a s kým prodiskutovat řešení. Proto na takové zprávy reagovat 
prostě není možné.“

Radnice každý den obdrží desítky nejrůznějších zpráv a sdělení. „Je 
faktem, že skutečných takzvaných anonymů, tedy stížností, nadávek a vý-
tek chodí řádově jednotky měsíčně. Větším problémem jsou sdělení, která 
pisatel myslí vážně, chce něčeho dosáhnout a my mu, vzhledem k tomu, 
že nevíme, o koho jde, nedokážeme pomoci. Proto apeluji na všechny, 
kteří chtějí dosáhnout nápravy, či alespoň odpovědi: nezapomeňte se 
podepsat,“ uzavřel starosta Necid.                                                    -ran-

Incidenty, které se o letošní 
silvestrovské oslavě staly na vel-
komeziříčském náměstí, povedou 
k posílení dohledu nad veřejným 
pořádkem. Radnice ale zároveň ne-
chce tradiční akci nijak omezovat. 
Uvedl to velkomeziříčský starosta 
Radovan Necid.

„Z oslav příchodu nového roku se 
v našem městě spontánně vyvinula 
poměrně velká akce s množstvím 
slavících lidí. Podle mne je to doklad 
toho, že se lidé navzdory všem mo-
derním klišé umí sami bavit. Proto 
si myslím, že není dobré velkomezi-
říčský silvestr nějak formalizovat, 
regulovat a přehnaně hlídat. Na 
druhou stranu nás ty aktuální 
incidenty vedou k tomu, že dohled 
nad bezpečností musí být docela 
intenzivní,“ řekl starosta Necid.

Kromě standardního nepořádku 
na náměstí tentokrát výtržníci po-
ničili městský mobiliář, zejména 
mládež rozbíjela prázdné lahve. 
Dalším problémem byla silná py-
rotechnika, kterou zřejmě někdo 

Silvestrovská noc v Meziříčí
dostane pevnější pravidla

použil přímo mezi lidmi. „Kvůli 
tomuto výbuchu se v jednom domě 
na náměstí dokonce vysypala okna. 
Asi nejvážnějším incidentem ale 
bylo pořezání čtrnáctileté dívky no-
žem. Dvaadvacetiletého pachatele 
ihned vypátrali a zadrželi strážníci 
a neprodleně jej předali státní poli-
cii,“ dodal k tomu vedoucí strážník 
městské policie Petr Dvořák.

„Ačkoliv se na náměstí stále 
pohybovala hlídka městské policie, 
také policisté státní a hlídali zde ha-
siči, ukázalo se, že tento počet lidí 
zřejmě nestačil. Proto jsme se pro 
příští rok s policií dohodli na koor-
dinovaném postupu a posílení počtu 
strážníků i policistů. Naše technické 
služby také nasadí své lidi tak, aby 
veřejný i soukromý majetek trpěl co 
možná nejméně,“ popsal základní 
opatření Radovan Necid s tím, že 
policie také intenzivně pracuje na 
dopadení pachatele silného výbu-
chu. „Je naším společným cílem, 
aby se podobné výtržnosti už ne-
opakovaly,“ uzavřel Necid.   -ran-

Na náměstí ve Velkém Meziříčí 
bude odstraněna i druhá nemocná lípa
Velkomeziříčská radnice je nucena přistoupit k odstranění dalšího 

stromu ze skupiny lip rostoucích na náměstí. Proč k tomu dochází?
Z posouzení stromu soudním znalcem vyplývá, že jeho fyziologická 

vitalita je zjevně narušená. Mechanické poškození, zejména otevřená 
dutina s hnilobou kmene, snižuje stabilitu stromu a jeho celkovou provozní 
bezpečnost. Hrozí nebezpečí odlamování větví, ale i pádu celého stromu.

Také vyšetření stromu tomografem potvrdilo poškození kmene hnilo-
bou od jeho báze až téměř k hlavnímu větvení.

Doporučením znalců ke skácení stromu se opakovaně zabývala komise 
životního prostředí Rady města a usnesením ze dne 12. 9. 2011 odsou-
hlasila jeho skácení.

V následném správním řízení odbor životního prostředí městského 
úřadu žádosti o vydání povolení ke skácení vyhověl. Hrozí nebezpečí 
úrazu a poškození zdraví obyvatel či škody na majetku pádem stromu. 
Strom vlivem své netvárné koruny a postupující hniloby kmene nepůsobí 
esteticky a pro své okolí představuje neúměrné riziko.

Snaha o zachování dalšího z pamětníků minulých časů tak již ztratila 
opodstatnění a nezbývá než doufat, že další stromy z postupně se zmen-
šující skupiny lip na náměstí zůstanou co nejdéle zdravé. Termín skácení 
byl přeložen z listopadu na začátek letošního roku.

Odbor životního prostředí
Foto: Martina Strnadová

První letošní setkání velkome-
ziříčských občanů se starostou 
Radovanem Necidem proběhlo 
v prvním lednovém čtvrtku pátého. 
Mělo se uskutečnit jako obvykle 
na malé scéně Jupiter clubu, ale 
starosta nakonec všechny pozval 
na posezení do restaurace. I tam 
se diskutovalo o všem, co lidi 
zajímá.

Nedostatky ve 
značení ulic 

odstraní
Nového orientačního značení 

ulic a důležitých objektů si všiml 
snad každý z obyvatel města. 
Vesměs je lidé chválí, ale někteří 
poukazují také na nedostatky. 
Například chybí označení městské 
knihovny. Ta totiž není cílem pouze 
pravidelných dlouholetých čtenářů, 
ale často také cizích návštěvníků 
města, neboť k rom půjčování 
knih pořádá i mnohé další akce. 
Nebo nasměrování některých cílů 
lidem připadá nesmyslné apod. 
„Najdete-li nějaké nesrovnalosti 
ve značení, obraťte se na odbor 
dopravy městského úřadu,“ vyzval 
starosta občany města. Odstraněny 
budou na jaře.

Lidé se letos poprvé sešli se starostou
Název Náměstí 
by lidé neměnili

I v souvislosti s debatou, kte-
rá se rozpoutala mezi veřejností 
i politiky po úmrtí exprezidenta 
Václava Havla o pojmenování 
některých významných míst po 
zemřelém politikovi, se i Radovan 
Necid ptal Velkomeziříčských, 
zda by chtěli změnit název našeho 
náměstí. Naprostá většina se shodla 
v tom, že Náměstí s velkým N je 
zcela univerzální a alespoň nikdy 
nikoho nebude kvůli svému jménu 
pobuřovat.

Velkomeziříčské 
čeká rozhodnutí, 
jak dál s odpady

Odpadů produkují města i obce 
čím dál víc, nejinak i Velké Mezi-
říčí. Problém je i v tom, že mnozí 
lidé odpad netř ídí pro zpětné 
zpracování, ač kontejnery na 
plast, papír, sklo či bioodpad jsou 
v každé ulici. A tak se skládka 
komunálního odpadu u Vysokého 
mostu zaplňuje a vedení města 
bude muset řešit, kam s odpadem, 
až bude její kapacita u konce. Podle 
starosty je několik možností. „Mů-

žeme skládku za 8 milionů korun 
přetěsnit,“ jmenoval první z nich. 
Druhou variantou by mohla být 
likvidace odpadu tzv. pyrolýzou, 
což je fyzikálně-chemický děj, 
termický proces, který v podstatě 
odpad rozloží na nejmenší částice. 
Třetím řešením by byla výstavba 
spalovny Krajem Vysočina, která 
sice je v plánu, ale zatím spíš v ne-
dohlednu. Bude na ni nutno zajistit 
dotaci z EU a i obce se budou 
muset fi nančně podílet. Starosta 

tak zmínil ještě čtvrtou možnost 
– Velké Meziříčí by si mohlo po-
stavit vlastní překladiště odpadu za 
nějakých 10 milionů korun a vozit 
odpad do brněnské spalovny, která 
je v provozu i s dostatečnou kapa-
citou. „Vyšlo by nás to nějakých 
800 až 900 korun za tunu, dnes 
likvidujeme tunu za 1.500–1.600 
korun,“ zhruba nastínil starosta 
a dodal, „rozhodnutí, co dál, je 
před námi.“

Martina Strnadová

Na Holý vrch 
letos vystoupalo 470 lidí
Novoroční výstup na Holý vrch se zcela jistě stal již tradicí. Spolek 

přátel Holého vrchu a Obecní úřad Jívoví ho letos pořádaly již počtrnácté. 
Na kopec, ležící mezi obcemi Jívoví, Radenice, Bory, Vídeň a Dobrá Voda, 
první den nového roku 2012 vystoupalo 470 lidí. Kupříkladu z Borů jich 
bylo celkem 171. Kdyby přálo tomuto výletu počasí, které bylo prvního 
ledna vskutku nevlídné, možná by padl i rekord a cifra návštěvnosti by 
se mohla dostat na pětistovku. Tak snad příště. Pokud i vy hodláte příští 
první leden strávit v přírodě, už nyní se můžete těšit na ‚vrcholovou‘ 
polévku. Tu letošní připravili Jívovští. V cyrilovském kulturním domě 
pak přítomné zahřál horký čaj. Převážná většina na novoroční výstup 
nechodí kvůli sobě, ale hlavně kvůli přátelům. „Tradičně se tady setkáme 
s našimi známými a víme, že nikde jinde si hodně štěstí a zdraví do nového 
roku přát nebudeme, až tady,“ říkají kupříkladu manželé středního věku, 
„je to takový náš rituál, na který se vždycky těšíme a od účasti nás tedy 
nemůže odradit ani špatné počasí.“

Připr.: Iva Horká

Holý vrch s ‚vrcholovou‘ schránkou a knihou.    Ilustrační foto: Obec Jívoví

Jenom z Borů šlo na Holý vrch 171 lidí.    Ilustrační foto: www.obecbory.cz

Recepce ve vestibulu velkomeziříčské radnice bude otevřena asi na 
přelomu ledna a února. Základní věci pro její činnost jsou připraveny již 
nyní, ale zdržela se jedna z dodávek nábytku od italské fi rmy. Dalším 
problémem je vyřešení zádveří, aby na pracovníky recepce netáhlo. 
V plánu byla vzduchová clona, jaká je známá ze supermarketů, ale ta je 
provozně nákladná. Spotřebovala by elektřinu asi za 75 tisíc korun ročně. 
„Možná budeme nuceni přistoupit k dotvoření zádveří prosklenými dveřmi 
na fotobuňku,“ říká starosta Radovan Necid. Krom toho je pod plochou 
recepce i podlahové elektrické topení. Celková cena za zřízení recepce 
ve vestibulu radnice by neměla přesáhnout půl milionu korun, takový byl 
limit. „Zatím jsme někde na 400 tisících korun, konečnou sumu bychom 
měli znát na konci ledna,“ podotýká Necid.

Recepce bude plnit funkci vstupní brány do městského úřadu. Každý 
návštěvník v ní tedy získá potřebné informace – kde najde a vyřídí to, co 
potřebuje – ať již správnou kancelář, konkrétního úředníka, ale také si 
tam může vyzvednout třeba formulář k vyplnění, aniž by pro něj musel 
někam do patra. „Často po radnici bloudí lidé, kteří hledají pasové oddě-
lení nebo občanky,“ připomíná starosta a dodává, že se není čemu divit, 
když právě tato oddělení sídlí v jedné z dalších dvou budov městského 
úřadu na náměstí.

Krom toho se do recepce částečně přestěhuje i informační centrum. 
Takže bude sloužit i turistům, kteří zde získají informace o městě, jeho 
památkách, ale také ubytování, zajímavostech a mnohé další. Původní 
zadní místnost ale zůstane pracovnicím centra k dispozici také, jako jejich 
klidnější zázemí pro další činnost, kterou vykonávají.

Provozní doba recepce bude kopírovat tu, kterou má nyní informační 
centrum. Takže bude otevřena celoročně v pracovní dny od 8 do 17 hodin 
a v letní sezoně – červen, červenec, srpen – i v sobotu a neděli od 10 do 
16 hodin.

Martina Strnadová

Radnice otevře recepci nejspíš
na konci měsíce

Pozvánka na „přijímací zkoušky nanečisto“
Gymnázium Velké Meziříčí pořádá ve středu dne 1. února 2012 

„přijímací zkoušky nanečisto“. 
Zájemci o čtyřleté i osmileté stu-
dium si mohou zcela nezávazně 
vyzkoušet „přijímačky“ a seznámit 
se s prostředím školy. Žáci mohou 
přijít i v doprovodu rodičů. Začá-
tek je v 15 hodin v  budově školy, 
předpokládaný konec v 17 hodin. 
Na „přijímací zkoušky nanečisto“ 
není třeba se předem přihlašovat.

Ředitelství GVM

Základ recepce je již připraven.                        Foto: Martina Strnadová
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Loni zahynulo
na silnicích Kraje Vysočina 36 lidí

Počet tragických nehod se v našem kraji meziročně snížil o 31 procent.
Na silnicích Kraje Vysočina, včetně vysočinského úseku dálnice D1, 

policisté v loňském roce vyšetřovali celkem 2 594 dopravních nehod, při 
nichž bylo 36 osob usmrceno, 189 osob bylo těžce zraněno a dalších 1 238 
osob utrpělo lehká zranění.

Hmotná škoda na havarovaných vozidlech a dalším majetku dosáhla 
částky 197.178.000 korun. Ve 222 případech policisté při vyšetřování 
nehod zjistili, že řidiči před jízdou požili alkoholické nápoje. „Na příči-
nách dopravních nehod se loni v největší míře podílel nesprávný způsob 
a nepřiměřená rychlost jízdy, nedodržení bezpečné vzdálenosti a v nepo-
slední řadě nedání přednosti v jízdě, a také nesprávné předjíždění,“ řekl 
k příčinám loňské nehodovosti plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí Odboru 
služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

V místech smrtelných dopravních nehod v celém kraji se vždy pro-
vádí technické posouzení místa a jsou přijata taková opatření, aby se 
zabránilo možnému opakování tragédií. Dopravní inženýři jednotlivých 
územních odborů posuzují každé místo, kde dojde k tragické dopravní 
nehodě, a navrhují úpravy a změny dopravního značení. Některá z nich 
jsou poté v praxi realizována. Na některých místech nelze nehodě účinně 
zabránit žádným opatřením. Jde většinou o dopravní nehody chodců, 
cyklistů, ale i motocyklistů.                                     Dana Čírtková, PČR

Vážení čtenáři,
před více jak týdnem jsme završili rok 2011. Stalo se již tradicí, že na 

přelomu roku každý z nás bilancuje svou vykonanou práci a zamýšlí se nad 
budoucností. Vzhledem k tomu, že Jupiter club, s. r. o., (JC) je kulturně 
společenskou institucí Velkého Meziříčí, na jehož fi nancování se nemalou 
měrou podílí město, považuji za svou povinnost informovat vás, občany 
města i jeho okolí, o činnostech našeho kulturního zařízení. Dovolte mi 
tedy malou rekapitulaci uplynulých dnů a měsíců. Budete se mnou zcela 
jistě souhlasit, že kultura je významným sociálním fenoménem, který 
přispívá k rozvoji intelektuální, emociální i morální úrovně každého 
z nás. Prostředky do ní vložené považuji za dobrou investici do kvality 
života občanů a společenského rozvoje. Podpora rozvoje svobodného 
prostoru pro aktivity občanů 
a spolků patří k našim prioritám. 
Nabízíme jim v našem kulturním 
centru smysluplnou náplň využití 
volného času. Poznání, relaxace, 
zábava by měly být každodenní součástí našeho žití. U mládeže je to 
i jeden z preventivních, obranných faktorů před vlivem mnoha sociálně 
patologických jevů.

Naše činnost je velmi rozmanitá a různorodá. V roce 2011 jsme pro vás 
připravili a zabezpečili téměř 900 akcí v těchto kategoriích: 125 fi lmových 
představení, 249 kulturně společenských pořadů s celou řadou osobností 
(L. Bílá, J.+F. Nedvědovi, V. Špinarová, J. Smolík, J. Stivín, J. Svěcený, S. 
Stašová, H. Maciuchová, V. Vydra, R. Krajčo a celá řada dalších). Naše 
očekávání naplnil i 5. ročník Evropského festivalu fi lozofi e. Jsme jedním 
z mála neuniverzitních měst ve střední Evropě, kde se v rámci jednoho 
týdne koncentruje takový počet profesorů, akademiků či veřejně činných 
osob. Pánové Václav Bělohradský, T. Sedláček, S. Komárek, M. O. Vácha, 
O. A. Funda či M. Viewegh toho byli dokladem.

Zrealizovali jsme 265 pronájmů (konference, školení, semináře, před-
váděcí akce, fi remní akce), 250 zájmových aktivit (v rámci nich jsme 
zajistili potřebné zázemí pro širokou škálu aktivit DDM, základních 
škol, hudebních uskupení, např. 6 tet, Stetson, i mnoha zájmových útvarů 
a spolků, např. loutkoherecký soubor, Vlastivědná a genealogická společ-
nost, fi latelisté, divadelní uskupení A.I.D.S., STUDNA, činnost obnovil 
i divadelní soubor). JC v průběhu roku prošlo téměř na sedmdesát tisíc 
návštěvníků.

Téměř třem tisícům domácností jsme loni poskytli prostřednictvím 46 
čísel našeho týdeníku v tištěné či elektronické formě pravidelný infor-
mační, společenský, kulturní i sportovní servis o dění v našem regionu.

Jupiter club, s. r. o., pracoval v průběhu roku 2011 s obratem cca de-
seti milionů korun. Město Velké Meziříčí podpořilo činnost organizace 
částkou 3,7 mil. Kč. Zbývajících zhruba šest milionů musela společnost 
získat z vlastních zdrojů, jimiž byly především příjmy z dlouhodobých 
a krátkodobých pronájmů, příjmy z inzerce, prodeje novin, příjmy ze 
vstupného. Negativní ekonomické vlivy jsme zaznamenali i v našem 
městě a jeho okolí. Ztráty zaměstnání, škrty v rodinných rozpočtech se 
zcela jistě projevily i v plánovaných výdajích na kulturu. Stáli jsme na 
začátku roku před nelehkým rozhodnutím, zda s ohledem na tuto sku-

tečnost omezit programovou nabídku, či naopak udržet nastolený trend. 
Jsme hrdi na vás, naše spoluobčany, na vaši kulturní vyspělost. Svou 
účastí na pořadech jste vystavili našim obavám jednoznačnou odpověď. 
Velmi nás potěšily vaše ohlasy a povětšinu kladné hodnocení našich 
aktivit. Celý kolektiv pracovníků Jupiter clubu si váží vašeho zájmu 
o divadelní představení, profesionálně zábavné pořady i naše vlastní 
programy. Máme radost z vašeho zapojení do tanečních, zvláště pak do 
kurzu pro pokročilé, zumby, či návštěv našich tradičních akcí (adventní 
světýlka, 4 klíče k velkomeziříčské bráně, Evropský festival fi lozofi e), 
účasti na výstavách, koncertech. Přivítali bychom větší zájem o naše 
služby v oblasti pronájmů apod.

Co očekávám od roku 2012? Tento rok bude pro naše společenské cen-
trum rokem nesmírně náročným, 
bez nadsázky lze říci zlomovým. 
Při zajištění celoroční, standard-
ní, kulturně společenské nabídky 
nás v druhém pololetí čeká pří-

prava na rekonstrukci velkého sálu, která by měla být zahájena na jaře 
roku 2013. Musíme připravit náhradní prostory pro naše činnosti a do 
nich napasovat odpovídající programové aktivity. O všech změnách vás 
budeme samozřejmě včas informovat.

Programovou nabídku pro letošní rok jsme připravili obvyklým způ-
sobem. Naši návštěvníci se mohou opět těšit na divadelní představení, 
koncerty, taneční kurzy, zumbu, pořady pro děti i tradiční akce. Spole-
čenský život ve městě zahájí, tak jako každý rok, plesy. Ve spolupráci 
s městem i našimi partnery, Filozofi ckým ústavem AV ČR a Filozofi ckou 
fakultou MU v Brně, připravujeme na červen šestý ročník Evropského 
festivalu fi lozofi e, tentokrát na téma „Etika a morálka“. V září oslaví 
Jupiter club, s. r. o., 20. výročí vzniku společnosti. Rádi bychom oslavili 
tyto narozeniny společně s vámi. Jaký dárek jsme si pro vás připravili, 
zatím neprozradím…, nebylo by to žádné překvapení.

Výrazných změn dozná týdeník Velkomeziříčsko. Příčinou jsou sou-
časné trendy na mediálním poli a ekonomické důvody. Vzhledem k tradici 
a s úctou ke všem, kteří týdeník po léta budovali, jej chceme udržet a při-
způsobit moderním trendům tak, aby zůstal kvalitním a vyhledávaným 
místním médiem i nadále. Navrhujeme zrušení outsourcingu DTP a změ-
nu tiskárny. To umožní nejen fi nanční úspory, ale zároveň v budoucnu 
přidat i elektronickou formu (newsletter, aplikace pro tablety a smartpho-
ny) týdeníku, vyráběnou jednoduše vlastními silami. O případné změně 
formátu týdeníku a možnostech jeho plnobarevného vydání rozhodne 
na dnešním jednání Rada města v působnosti VH Jupiter clubu, s. r. o.

Závěrem bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci všem partnerům 
Jupiter clubu, členům zájmových útvarů, spolupracovníkům a především 
našim návštěvníkům.

Vážení čtenáři,
do nového roku 2012 vám přeji jménem svým i všech spolupracovníků 

mnoho zdraví, štěstí, osobní i pracovní pohody a doufám, že i v letošním 
roce se z návštěvy Jupiter clubu budete navracet spokojeni, nabiti opti-
mismem, pozitivní energií.

Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.

Jupiter club bilancuje

Nedala přednost v jízdě
Čtyřiasedmdesátiletá řidička 

jela dne 8. 1. s vozem Opel Agila 
od Mostišť k Velkému Meziříčí. 
Po 12. hodině chtěla na křižovatce 
odbočit vlevo, ale nedala přednost 
v jízdě Fiatu, který jel opačným 
směrem po hlavní silnici od Velkého 
Meziříčí. Při kolizi došlo k lehkému 
zranění obou řidičů, dechová zkouš-
ka byla negativní. Při dopravní 
nehodě vznikla škoda na vozidlech 
ve výši nejméně 100.000 korun.

Ukradl cigarety a doutníky
Dne 2. 1. bylo oznámeno vloupání 

do prodejny ve Velkém Meziříčí. 
Neznámý pachatel vypáčil dřevěné 
okno a dále několik dalších dveří. 
Odcizil fi nanční hotovost v drob-
ných mincích, cigarety a doutníky. 
Na poškozeném zařízení a ukra-
deném zboží vznikla škoda přes 
300.000 korun. Pachatel může 
počítat s trestem odnětí svobody od 
jednoho roku do pěti let.

Vloupal se do restaurace 
v Měříně

Po 9. hodině dne 2. 1. přijali 
policisté oznámení o vloupání do 

restaurace na Náměstí v Měříně. 
Neznámý pachatel rozbil skleněné 
dveře vedoucí do restaurace, vypá-
čil uzamčené zásuvky, ve kterých 
objevil drobné kovové mince, a dále 
odcizil cigarety různých značek. 
Škoda je přes 9.000 korun.

Přivítali nový rok rvačkou 
na náměstí

Z přečinu výtržnictví jsou pode-
zřelí dva muži ve věku 19 a 22 let. 
Oba muži se hned v počátku nového 
roku 1. 1. 2012 ve Velkém Meziříčí 
nejprve slovně a potom i fyzicky 
napadali. Starší z mužů při potyčce 
použil i nůž, kterým před sebou 
šermoval. Tím ale pořezal ruku 
mladé ženy, která se snažila oba 
muže uklidnit.

Ukradl z auta vrtačky
Ze zaparkovaného Fiata Ducato 

před domem na ul. Arch. Neu-
mana ve Velkém Meziříčí odcizil 
neznámý pachatel dvě vrtačky, 
nářadí a další věci. Pachatel se do 
zavazadlového prostoru dostal po 
poškození zámku. Majiteli vznikla 
škoda nejméně 10.000 korun.     

-pčr-

Novoroční koncert Klubu přátel 
hudby při Jupiter clubu, který byl 
v pořadí třetím od začátku sezony, 
proběhl netradičně. Jeho součástí 
byl přípitek starosty našeho města 
Radovana Necida, a to jak s účin-
kujícími, tak s posluchači. Starosta, 
pod jehož záštitou se koncerty 
konají, popřál přítomným vydařený 
rok a před přestávkou je pozval 
všechny na skleničku.

Po Jiřím Stivínovi a klavírních 
improvizátorech před velkomezi-
říčské posluchače tentokrát před-
stoupili hudebníci Moravského 
klavírního tria a operní sólisté. 
Za klavír usedla Jana Ryšánková, 
docentka dechové katedry JAMU 
v Brně, vedle ní se představil 
houslista Jiří Jahoda z umělecké 
a reklamní agentury Globart, která 
koncerty KPH ve spolupráci s Ju-
piter clubem připravuje. Dvojici 
doplnil violoncellista Miroslav Zi-

Na novoročním koncertě si lidé připili se starostou i s muzikanty
Pěvce doprovodilo Moravské klavírní trio

cha, jenž působil v Triu Bohuslava 
Martinů a od roku 1999 je členem 
Moravského klavírního tria.

Všichni tři umělci absolvovali 
konzervatoř a Janáčkovu akademii 
múzických umění.

Spolu s triem se představili i opěr-
ní pěvci – japonská mezzosopranist-
ka Miki Isochi, rodačka z Chiby 
a absolventka Státní vysoké umě-
lecké školy v Tokiu, a Jiří Miroslav 
Procházka, basbarytonista, který za-
čínal se zpěvem ve sboru Kantiléna 
při Filharmonii Brno. Po maturitě na 
konzervatoři odešel studovat operní 
zpěv na bratislavskou VŠMU.

V první půli koncertu, kterou 
uzavřel starosta města slavnostním 
novoročním přípitkem, zněly pře-
vážně skladby Wolfganga Amadea 
Mozarta, jako například árie z ope-
ry Figarova svatba či Cosi fan 
tutte. Muzikanti zařadili i famózní 
Mozartův Turecký pochod. Než 

Japonská mezzosopranistka Miki Isochi zazpívala ve Velkém Me-
ziříčí.                                                            Foto: Iva Horká

Starosta Radovan Necid (vpravo) si připíjí s Jiřím Miroslavem Procház-
kou.                                                                                   Foto: Iva Horká

ho začali hrát, Jiří Jahoda vybídl 
návštěvníky koncertu, pokud mají 
zájem, nechť si ho natočí na svoje 
mobilní telefony a nahradí tak 
mnohé ‚příšerné‘ nahrávky z inter-
netu. Někteří toho skutečně využili 
a položili si svůj mobil na pódium.

Po přestávce byla nabídka, co se 
týče zastoupení skladatelů, pestřej-
ší, a interpreti nabídli například árie 
z Bizetovy Carmen a z Rossiniho 
oper Italka v Alžíru a Lazebník 
sevillský. Kromě toho zazněla árie 
z opery Lucrezia Borgia, skladba 
Ave Marie od Giulia Cacciniho či 
Granada Augustina Lary. Operetu 
zastupovala La Tempranica od Ge-
ronima Gimeneze. Sólisté některé 
skladby zpívali v duetu.

Jak už jsou Velkomeziříčští, kteří 
pravidelně na zmíněné recitály kla-
sické hudby chodí, zvyklí, ani ten-
tokrát nechybělo příjemné odleh-
čení jinak vážné muziky. Zpěvačka 
Miki Isochi zapojila během svého 
přednesu Carmen také mužskou 
část publika. Vybrala si starostu 
města Radovana Necida, kterého 
svérázným způsobem – držíce ho 

za kravatu – vyzvala k tanci. Ten 
s humorem nabídku přijal a Carmen 
byl důstojným partnerem.

Příští koncert 
začíná již v 19 hodin

U jarní sezony se mění začátky 
koncertů. „Na přání vás, poslucha-
čů, budeme vystoupení zahajovat 
již v devatenáct hodin,“ připomněl 
divákům novinku Jiří Jahoda. Další 
koncert se uskuteční ve středu 14. 
března od 19 hodin. Tentokrát zazní 
romantické kytary Karla Fleis-
chlingera. Program bude doplněn 
mluveným slovem, zajímavostmi 
o kytarách i autorech zlatého věku 
tohoto nástroje, který je oblíben jak 
mezi profesionály, tak mezi amatéry. 
Letos proběhnou ještě dva koncerty, 
a to 18. dubna a května. Dubnový 
recitál bude trombonový a na květno-
vém uslyšíte dámské smyčcové kvar-
teto. Podrobné a aktuální informace 
najdete v týdeníku Velkomeziříčsko.

Iva Horká
Více fotografi í najdete na našich 

webových stránkách www.velko-
meziricsko.cz

Esej Martina Cahy oceněna 
v soutěži Knihovny Václava Havla
Na sklonku minulého roku, přesněji 22. 12. 2011, proběhlo v Praze oce-

nění nejlepších studentských prací v rámci třetího ročníku literární soutěže 
vyhlašované Knihovnou Václava Havla. Její téma tentokrát znělo Moderní 
komunikační technologie a svoboda projevu – dvě strany jedné mince?

Porota ve složení Petra Hůlová, spisovatelka, Jan Hron, archivář 
Knihovny Václava Havla, Pavel Ryjáček, redaktor ČRo 3, Adam Šůra 
z časopisu Respekt a tisková mluvčí Dita Fuchsová vybírala z přibližně 
třiceti zaslaných esejů a udělila tři čestná uznání, jedno třetí a jedno 
druhé místo. První místo vzhledem k nižšímu počtu hodnocených prací 
uděleno nebylo. Nejvýše se tedy umístila práce, jejímž autorem je student 
8. ročníku Gymnázia Velké Meziříčí Martin Caha. „Jak jsem popravdě 
řekl i v Praze, byl to můj první pokus o esej, přesto byla práce porotou 
oceněna a při veřejném čtení připadala tamní společnosti zjevně v něčem 
originální i humorná,“ reagoval autor úspěšného příspěvku, který zároveň 
převzal z rukou ředitele KVH dr. Martina Palouše šek spojený s oceněním 
ve výši 10.000 Kč. Martin Caha tak k mnoha svým úspěchům zejména 
v oblasti exaktních věd přidal i hodnotný počin v oblasti literární. 

Svému úspěš-
nému studentovi 
blahopřejeme 
a budeme si přát, 
aby naše škola 
měla i nadále tak 
šikovné žáky. 
P r o  z áje m c e 
ještě uveďme, 
že celý esej je 
možno si přečíst 
na webu: http://
www.vaclavha-
vel-library.org, 
nebo na páté 
straně týdení-
ku Velkomezi-
říčsko.     -gvm-

► Martin Caha.
Foto: archiv 

GVM
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Rok 2011 byl v České republice 
teplotně nadprůměrný a srážkově 
podprůměrný vzhledem k průmě-
rům za období 1971 až 1990. Celko-
vě byl o 0,8 °C teplejší než uvedené 
referenční období a srážkové úhrny 
činily zhruba 75 % z dlouhodobého 
průměru. Rok začal teplotně i sráž-
kově rozkolísaným lednem, který 
byl o 0,8 °C teplejší než průměr 
z lednů 1971 až 1990. Jistě pamatu-
jeme na lednové oblevy, při kterých 
byly zvýšené hladiny řek a menší po-
vodně, kdy se například na Berounce 
v oblasti Černošic nahromadily 
nalámané ledové kry, které tam pak 
působily jako přirozená hráz.

Únor 2011 už byl zase velmi zim-
ní. Teplotní odchylka od průměru 
činila –1,1 °C, avšak srážky byly 
na 29 % dlouhodobého průměru. 
Byla tedy zima, ale poměrně sucho. 
V březnu pak přišlo jarní počasí, 
teplotní odchylka byla 0,7 °C, srá-
žek však nadále bylo podprůměrné 
množství, jen 65 % průměrného 
březnového úhrnu. Duben byl velmi 
teplý, odchylka teploty činila celých 
3,2 °C a srážek bylo opět méně než 
normálně, jen 76 %. Květen byl 
blízko teplotnímu průměru, ačkoliv 
odchylka byla také kladná, 0,5 °C 
a srážek bylo 94 %, tj. v podstatě 
normální množství. Teplejší byl 
také červen, kdy odchylka teploty 
byla 1,4 °C nad průměrem, a srá-
žek bylo 90 %. Až červenec 2011 
nastolil nevlídné počasí studeného 
a deštivého léta, jelikož jeho tep-
lotní odchylka byla oproti průměru 
– 0,9 °C a srážkové úhrny na 164 %. 
Mnozí tak dodneška tvrdí, že léto 
2011 se nepovedlo, bylo studené 
a oblačné. Jenže to by byl zkreslený 
pohled. Srpen začal napravovat 
letní reputaci, zejména pak v po-
slední dekádě, kdy do Česka přišlo 
tropické počasí, v této části roku už 
přece jen poněkud méně obvyklé. 
A právě díky posledním deseti 
srpnovým dnům byla odchylka 
srpnové teploty 0,9 °C. Srážky byly 
na 88 % průměru. Září by se mohlo 
počítat k nejkrásnějším měsícům 
v roce 2011. Teplota byla o 1,9 °C 
vyšší, než je průměr, srážek bylo 
jen 80 % a panovalo malebné babí 
léto, dokonce občas i s teplotami 
dosahujícími tropických 30 °C. Na 
přelomu září a října ještě padaly 
mnohé teplotní rekordy, kdy se 
teplota vzduchu stále blížila ke 30 
°C. Po prvních velmi teplých a jas-
ných říjnových dnech však přišlo 
ochlazení, takže říjen jako celek 
byl teplotně normální, odchylka 
činila rovných 0 °C. Srážkově 
napadlo v říjnu 93 % obvyklého 
úhrnu, což je blízko průměru. Na 
konci října se nad střední Evropou 
ustálila rozsáhlá tlaková výše, která 
přinesla inverzní počasí, které pak 
trvalo celý listopad. Kvůli této 
povětrnostní situaci se lidé v níži-
nách a v průmyslových oblastech 
trápili zhoršenou, místy až velmi 
špatnou kvalitou ovzduší s velkým 
množstvím polétavého prachu. 
Teplotně byl listopad v normálu, 

Rok 2011 z hlediska počasí
ovšem s tím, že stanice v nižších 
polohách vykazovaly kvůli teplotní 
inverzi podprůměrné hodnoty, na-
opak horské stanice, které byly nad 
studeným vzduchem rozlitým dole 
v české kotlině, vykazovaly naopak 
dosti významné nadprůměrné hod-
noty. Doslova extrémní však bylo 
listopadové sucho, kdy na drtivé 
většině meteorologických stanic 
ČHMÚ nenapadly vůbec žádné 
srážky, případně zde bylo pozoro-
váno jen tzv. neměřitelné množství, 
když z inverzní mlhy nebo nízké 
oblačnosti slabě mrholilo. V někte-
rých městech padal tzv. průmyslový 
sníh, který vzniká v nízké inverzní 
oblačnosti za přítomnosti zvý-
šeného množství kondenzačních 
jader např. z komínů, a při teplotě 
vzduchu pod 0 °C. Tento jev ale 
nemá žádnou spojitost s klasickým 
sněžením, které je v Česku v zimě 
obvyklé. Dlouhé období bez pada-
jících srážek proběhlo bez katast-
rofi ckých následků, některé řeky 
měly významněji snížené hladiny, 
ale nedošlo k poškození úrody nebo 
k velké prašnosti v terénu, což by 
se jistě stalo, kdyby stejná situace 
nastala v teplé části roku, kdy by 
krajinu vysušovalo pražící slunce 
a vítr. Teď byly sluneční paprsky 
jen slabé, protože slunce nevystou-
palo vysoko nad obzor a navíc jeho 
paprsky odrážela souvislá inverzní 
oblačnost, a krajina včetně vegetace 
byla zvlhčována mlhou.

Nemám k dispozici přesná data 
o srážkách v prosinci, takže jen ori-
entačně srážkové úhrny byly okolo 
50 % dlouhodobého průměru. Zato 
teplota vzduchu vystoupala o 2,3 °C 
nad průměr, takže celý prosinec byl 
značně teplý. V nížinách a středních 
polohách se většinou sníh nevysky-
toval, anebo jen krátkodobě. Na 
horách je sněhu ale dostatek.

Nedá se vyloučit, že v souvislosti 
se stoupající sluneční aktivitou (ma-
ximum má nastat okolo r. 2013) nás 
nyní čeká série několika teplotně 
nadprůměrných roků, ostatně trend 
oteplování je na teplotní křivce pa-
trný už více než 100 let a nic na tom 
nezmění ani občasné výkyvy do ex-
trémů, až už tuhých zim či horkých 
lét. Některé klimatologické modely 
uvádějí ve výhledu na období první 
poloviny roku 2012 počasí ve střední 
Evropě zhruba kolem teplotního 
průměru, možná slabě nadnormální, 
a srážkově podnormální. Ovšem 
tyto předpovědi jsou nadále zatíženy 
značným vlivem náhodných prvků, 
a proto je potřeba je považovat jen 
za orientační. Faktem zůstává, že 
první část zimy 2011/2012 je vý-
razně teplotně nadprůměrná, stejně 
jako ta loňská srovnatelná část zimy 
byla výrazně teplotně podprůměrná. 
Takový teplotní výkyv není nic kata-
strofi ckého, připomeňme neobvykle 
teplou zimu 2006/2007, jejíž teplý 
ráz jen přechodně narušil orkán Ky-
rill, při němž na několik dní napadl 
sníh i v nižších polohách, ale jinak 
sníh nebyl ani na horách.

Petr Dvořák, ČHMÚ

Od ted’ to bude jinak!
Ručičky hodin se trošku posunuly a my jsme přivítali nový rok – 2012. 

Opravdu se mnoho nezměnilo. (Na to, že se něco zdraží, není třeba čekat 
celý rok – to se mění pořád.) Jenom datování různých dokumentů a…

No jasně, přece mnoho lidí si dalo nějaké novoroční předsevzetí. Někdo, 
že od teď, to je od 1. ledna, přestane sprostě mluvit. Někdo, že už nebude 
kouřit, nebo že se začne konečně učit. Takových rozhodnutí děláme mnoho 
a často. Už máme skoro půlku měsíce. Otázkou je, jestli jsme dodrželi 
sobě daný slib. Jestli ano, tak je třeba si pogratulovat. Ale osobně jsem tak 
trochu pesimista a myslím si, že mnoho takových předsevzetí u mnoha 
lidí brzo pomíjí. Ale měl bych jeden návrh. Co tak udělat si krátkodobé 
předsevzetí, a to častěji než jednou za rok. Například, že zítra přečtu 
nějakou knížku a něco se dozvím. Nebo, že v neděli vezmu rodinu na 
výlet a krásně prožijeme společně víkend. A nebo, že v pondělí navštívím 
nemocnou tetu a ona z toho bude mít radost. Každý z nás by se měl občas 
zamyslet nad sebou. V teologii se tomu říká zpytování svědomí. Každý 
den se ptám sám sebe, co jsem udělal špatně, a co se mi naopak povedlo. 
A co bych měl změnit? Ale když už přijdu na to, co bych změnit měl, 
tak ať nečekám do ledna nebo do postní doby (tehdy si dáváme mnoho 
předsevzetí), ale ať něco udělám hned. Je větší šance, že to vyjde, a to ve 
prospěch nás i našeho okolí.                               P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 11. do 15. 1. 2011
Středa 11. 1. – mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 18.00 v Lavičkách – o. Prajka
Čtvrtek 12. 1. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 18.00 ve 
Vídni – o. Prajka
Pátek 13. 1. – mše sv.: 8.00 – o. L. Sz., 13.00 v domově pro seniory – 
o. Parajka, 17.00 pouť Nového Jeruzaléma – o. Petr Piťha, příležitost ke 
svátosti smíření a pokání: 14-15.30
Sobota 14. 1. – mše sv.: 7.00 o. L. Sz., 18.00 – o. Parajka
Neděle 15. 1. – 2. neděle v mezidobí, mše sv.: 7.30 – o. Parajka, 9.00 – 
o. Prajka, 10.30 – o. Prajka, 18.00 – o. L. Sz.
Farní oznámení: Ve středu bude v 18.00 náboženství pro mládež a starší 
děti. Ve čtvrtek po večerní mši sv. proběhne teologická hodina. V pátek 
od 14.00 do 15.30 se uskuteční adorace nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. V pátek od 17.00 bude v kostele VM pouť 
nového Jeruzaléma, v 15.30 hodin bude v Jupiter clubu na malé scéně 
přednáška prof. P. Petra Piťhy na téma: sv. Cyril a Metoděj. Autobus na 
Nový Jeruzalém v pátek 13. ledna 2012 pojede v 16.35 z Vídně a v 16.40 
z Mostišť. V pátek na faře v 18.00 bude setkání biřmovanců 1. a 2. skupiny 
a v 19.00 setkání pro 3. a 4. skupinu. V sobotu v 19.30 bude 2. příprava na 
svátost manželství. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů. V neděli 
15. 1. v 16.00 proběhne v Husově sboru ekumenická pobožnost.
Bory mše sv.: neděle 15. 1. v 9.45 v Horních Borech – o. L. Sz.
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře.                    P. L. Sz.
Českobratrská církev evangelická:
15. 1.: 9 hodin – bohoslužby, 16 hod – ekumenické shromáždění Husův 
dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz                           -PJ-
Apoštolská církev:
pravidelná shromáždění se konají každou neděli od 9 hodin v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: www.ac-vm.cz, 
Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz..

Svatí Cyril a Metoděj
V pátek 13. ledna v 15.30 hodin se uskuteční na malé scéně 
Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí přednáška profesora PhDr. 
P. Petra Piťhy Svatí Cyril a Metoděj – doba, význam a poslání 
jejich příchodu na Velkou Moravu před 1150 roky. PhDr. P. Petr 
Piťha – bohemista, katolický kněz žijící v Praze. V roce 1994 
byl ministrem školství. Píše publikace, v nichž vysvětluje smy-
sl slavení období křesťanského života – např. Advent, Vánoce, 
Křížová cesta, postní doba, Velikonoce, poutě nebo seznamuje 
s velkými postavami dějin naší vlasti – sv. Anežka, svatí Cyril 
a Metoděj a jiní. Přednáška je určena široké veřejnosti. – lk-

Těsně před hlavními vánočními 
svátky, ve středu 21. prosince, 
rozezněly tasovský kostel sv. Petra 
a Pavla dětské hlásky. Již podruhé 
uspořádala Základní a mateřská 
škola Tasov vánoční koncert a ten-
tokrát př izvala i děti ze školy 
v Dolních Heřmanicích. Vystou-
pení působivě zahájil sólem na 
trubku pan učitel Ladislav Prudík, 
a pak už následovalo pásmo koled 

Vánoční koncert v Tasově
Dobrovolní hasiči z Velké Bíteše 

21. prosince 2011 předali několik 
plných košů dárků z adventní 
sbírky hraček a sladkostí pro dět-
ské oddělení Kliniky popálenin 
a rekonstrukční chirurgie Fakultní 
nemocnice Brno, kde budou pomá-
hat dětem po popáleninových úra-
zech. Jde sice o oddělení poměrně 
malé, má pouze 9 dětských lůžek, 
ale je vysoce specializované pro 
léčbu termických poranění. V ČR 
existují 3 specializovaná praco-
viště zabývající se léčbou nemoci 
z popálení (Klinika popáleninové 
medicíny v Praze, Centrum popá-
lenin a plastické chirurgie v Brně 
a Popáleninové centrum v Ostra-
vě). Podnětem byla sbírka hasičů 
ze Zlínského kraje pro urgentní 
příjem Krajské nemocnice Tomáše 
Bati ve Zlíně. S popáleninami se 
při hasičském řemesle často setká-
váme. Lůžkovému oddělení byly 
předány stolní hry, pexesa, puzzle, 
které snad zpříjemní i několikamě-
síční pobyt v nemocnici. Větší děti 
na lůžkovém oddělení obdržely 
legendární fi gurku Igráčka nebo 

Ve dnech 30. 11. až 4. 12. 2011 proběhlo 2. setkání partnerů mezi-
národního projektu „Šetřete energii – Budoucnost planety je v našich 
rukách“ v programu Comenius Partnerství škol. Základní školu Hany 
Benešové v Borech reprezentoval ředitel školy Mgr. František Eliáš. 
Setkání v Rejkjavíku se zúčastnilo všech osm partnerských zemí, celkem 
se sešlo 17 účastníků.

Hostitelská škola Smáraskóli se nachází přímo v hlavním městě. 
Účastníci prezentovali aktivity, které ve svých školách realizovali během 
2 měsíců od prvního setkání v září ve Finsku. Na základní škole v Borech 
jsme založili nástěnku s aktivitami projektu, žáci 4.–9. třídy vyplňovali 
dotazník o energii a její úspoře, třídy 5. a 6. vytvářely návrh loga, žáci 
různých tříd vytvářeli plakáty na téma úspory energie, páťáci natočili 
video, ve kterém žáci zahráli koloběh vody v přírodě, začali jsme si 
dopisovat se žáky z partnerských škol.

Velice podnětná byla odborná přednáška zástupce „Reykjavik Energy“ 
o využití geotermální energie na Islandu.

Na schůzce jsme také vybrali vítězné logo projektu. Vyhrálo logo 
navržené na Islandu. Část programu byla věnována plánu dalších aktivit, 
které budou partneři plnit do dalšího setkání v Německu v dubnu 2012.

Kromě programu ve škole měli účastníci možnost navštívit i některá 
turisticky zajímavá místa Islandu.

Mgr. František Eliáš

Projekt Comenius
úspěšně pokračoval na Islandu

prokládané vánoční poezií českých 
klasiků. Za zmínku stojí, že nešlo 
o vystoupení sehraného dětské-
ho sboru, ale před posluchači se 
představily všechny děti obou škol 
od těch nejmenších po zkušené de-
váťáky. Z pochvalných projevů ná-
vštěvníků lze soudit, že se koncert 
líbil a můžeme říci, že se podařilo 
založit pěknou předvánoční tradici.

ZŠ a MŠ Tasov

Foto:
archiv ZŠ a MŠ Tasov

Hasičská zabíjačka
V pátek a sobotu 16. a 17. prosince 2011 proběhla v areálu hasičské 

zbrojnice ve Velké Bíteši každoroční pravá hasičská zabíjačka. Členové 
SDH se odměnili za celoroční činnost ve sboru. V pátek ráno se kotle 
začaly roztápět už v šest hodin a začal vepřový koncert pod taktovkou 
řezníka. Sešli jsme se v hojném počtu. V sedm hodin přivezli krásně 
vykrmeného pašíka. Při dobré atmosféře ubíhala práce jedna radost. 
Nevadilo, že vzduchem poletoval sníh a začalo i mrznout. Atmosféra 
přesně v duchu domácích zabíjaček. Počasí a pochutiny z kotle vyšly 
na jedničku. Odpoledne už byly první výsledky. Na stolech se začaly 
hromadit jitrnice a jelítka, polévka, tlačenka, maso, škvarky, ovar. Práce 
skončila až v pozdních nočních hodinách. Sobotní den probíhal v duchu 
tradiční domácí zabíjačky s veškerými událostmi s tím spojenými – 
s porážkou živého prasete a následným zpracováním výrobků. Již od 
časných ranních hodin se kouřilo z kotlů a připravovaly se zabíjačkové 
speciality. K tomu se čepovalo pivo. Tentokráte byla akce pořádána pro 
uzavřenou společnost. Prostě neexistuje lepší způsob, jak strávit sobotní 
den, než s přáteli a dobře nacpaným žaludkem. Opakování celé akce bude 
zřejmě napřesrok. Závěrem je třeba poděkovat členům, kteří se podíleli 
na uspořádání celé akce, ať už v kuchyni, nebo venku při porcování masa 
a především našemu skvělému řezníkovi.                David Dvořáček, Dis.

sadu dárkových modelů hasičských 
aut, menší děti obdržely plyšového 
Dráčka Soptíka, hasičské kšiltov-
ky, které si po propuštění odnesou 
s sebou domů. Pro ambulance za 
statečnost při převazech jsou na-
chystány drobnosti jako pravítka, 
omalovánky, pastelky a sladkosti. 
I přes vrcholící ekonomickou krizi, 
nám žádný z oslovených sponzorů 
pomoc neodmítl, naopak až pře-
kvapil svojí štědrostí. Akci pod-
pořily fi rmy EFKO-karton, s. r. o., 
Nové Veselí, Požární bezpečnost, 
s. r. o., Jihlava; Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a. s., Krajská pobočka 
se sídlem ve Žďáru nad Sázavou; 
Hasičský por tál POŽÁRY.cz; 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska; Silniční a odtahová 
služba Moravskoslezská, s. r. o., 
Brno-Velká Bíteš; obyvatelé Města 
Velká Bíteš a členové SDH Velká 
Bíteš. Všem dárcům srdečně dě-
kujeme.

Mediálně akci podpořil týdeník 
Velkomeziříčsko.

David Dvořáček, DiS. 
Foto: archiv SDH Velká Bíteš

Foto: archiv ZŠ Bory
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ZÁPISY DO ŠKOLESEJ MARTINA CAHY OCENĚNÁ V SOUTĚŽI KNIHOVNY
VÁCLAVA HAVLA

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 

se bude konat v základních školách ve městě v pátek 10. února 2012 
v době od 14 do 18 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě ke školní docházce. K zápisu 
se dostaví děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, popřípadě ty děti, 
které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2011. Vezměte 
s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu 
školní docházky pro své dítě, sdělte to zapisujícímu učiteli.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:
Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komen-

ského, a to ve školní družině v přízemí od pondělí 6. 2. do čtvrtka 9. 2. 
od 14 do 16 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových 
stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci dokumenty. Spádový obvod 
školy je tvořen ulicemi:

Bezděkov, Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, 
Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poří-
čí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webo-

vých stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je 
tvořen ulicemi:

Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, 
Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Jo-
sefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchá-
řích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:
Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na 

webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu školní rok – zápis 
do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Arch. Neumana, Františkov, Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hor-
noměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke 
Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice – samota, 
Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník – samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalův-
kou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř – 
samota, Nová, Nová říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, 
Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, 
Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, 
U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínov-
ská, V Potokách, Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.

Zápis dětí do 1. tříd v základních školách Mostiště 
a Lhotky se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2012 
v době od 13 do 17 hodin.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Zápis do 1. třídy 
ZŠ Měřín pro školní 
rok 2012/2013
Zápis do 1. třídy se koná v úte-
rý 7. února 2012 v jídelně zá-
kladní školy v Měříně v době 
od 13 do 16 hodin. K zápisu 
přijďte s dítětem, vyplněným 
dotazníkem (který vám ško-
la předala) a rodným listem 
dítěte.
U zápisu nám sdělíte, zda 
budete pro svoje dítě žádat 
o odklad školní docházky. 
K povolení odkladu je nutné 
doporučení z pedagogicko-
-psychologické poradny nebo 
od dětské lékařky (stačí doložit 
dodatečně).

Mgr. Věra Matějíčková, 
ředitelka školy

Pozvánka na netradiční zápis do 
1. třídy ZŠ Křižanov pod názvem

S Večerníčkem 
do školy,
který se bude konat ve čtvrtek 
2. 2. 2012 od 13 do 17 hodin v bu-
dově školy.
K zápisu se musí dostavit všech-
ny děti narozené v termínu od 
1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a děti, které 
v předešlém šk. roce dostaly odklad 
povinné školní docházky o jeden 
rok. Rodiče potřebují průkaz totož-
nosti a rodný list dítěte.

Mgr. Hana Koudelová,
ředitelka ZŠ a MŠ Křižanov

Zápis dětí do 1. tříd Základní školy 
a Praktické školy Velké Meziříčí

Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2012/2013 proběhne 
dne 10. února 2012 v budově školy na ulici Poštovní 3 v době od 9 do 
12 hodin. V případě, že se nemůžete v určeném dnu dostavit, kontaktujte 
ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín.
K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského 
zařízení ke změně vzdělávání (popř. i další zprávy, které by měly být 
součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní do-
cházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu.
Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělá-
vání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), 
aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.
Kontaktní údaje: tel.: 566 522 828, 605 086 068
 e-mail: info@zsspecialnivm.cz, www.zsspecialnivm.cz
Na školní rok 2012/2013 nabízíme tyto vzdělávací programy:
– přípravný stupeň základní školy speciální
– rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
– základní škola speciální
– základní škola (školní vzdělávací program)
– praktická škola jednoletá
– kurz pro získání základů vzdělání poskytovaného základní školou 

speciální
Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

„Se svými poddanými jsem uza-
vřel oboustranně výhodnou smlou-
vu. Oni si mohou říkat, co chtějí, 
a já mohu dělat, co se mi zlíbí.“ 
Tento citát Fridricha II. Velikého 
znamenitě vystihuje všední realitu 
demokracie, která dnes vládne na 
obou stranách severního Atlantiku. 
Pasivně konstatovat, že my, lid, 
jsme ve svém jednání příliš pasiv-
ní, a tím jsme umožnili světovým 
fi nančníkům a všemožným nadná-
rodním institucím a korporacím, 
aby vyrvali moc z našich rukou 
a naložili její tíhu na svá vlastní 
bedra, však nestačí. Je důležité si 
položit otázku: Proč mezi lidmi 
upadá zájem o věci veřejné? Nestali 
se z médií — hlídacích psů demo-
kracie — psi honicí, kteří jdou její 
podstatě ze všech sil po krku?

Co se týče masových médií, dá se 
obecně říci, že nás jednak zahlcují 
bezcenným balastem a slouží tak 
jako opium mysli již od nejútlej-
šího věku, ale též nám vštěpují 
představu, že nás materialismus 
může vnitřně naplnit. Stávají se tak 
prostředkem propagandy, která však 
nehlásá svoje ideály otevřeně, nýbrž 
nám je podsouvá podprahově, dočis-
ta nenápadně, ale o to více je nebez-
pečná a ve svém snažení úspěšná. 

Plynule běžící tok dat na růz-
ných obrazovkách a displejích nám 
umožňuje v polospánku proplouvat 
životem, aniž bychom byli nuceni 
se čas od času zastavit, refl ektovat 
svůj život, poznat chyby a sestavit 
plány pro budoucnost. A apatický 
spánek rozumu plodí monstra. 

Jde například o monstra, jež se 
zhmotňují v televizní tvorbě určené 
pro tzv. obyčejného diváka. Pokud 
pro zajímavost nahlédneme v libo-
volnou roční dobu do televizního 
programu, existuje nepříjemně vy-
soká ‚šance‘, že zjistíme, že na Nově 
se dnes večer bude vysílat „Slunce, 
seno, jahody“. 

Snad každému náročnějšímu di-
vákovi musí vždy, když se vyskytne 
v bezprostřední blízkosti televizní 
obrazovky, blesknout hlavou před-
stava, jak by bylo pro náš národ 
očistné veřejně zlynčovat šarlatány 
z pořadu Volejte věštce a hvězdy 
nízkorozpočtových původních 
českých seriálů, které jsou všech-
ny stvořeny za jediným účelem 
— zaplnit prodlevu mezi dvěma 
reklamními bloky. Jak by bylo spra-
vedlnosti učiněno zadost, pokud by 
na Václavské náměstí byla umístěna 
masivní dubová kláda a do té klády 
byli vloženi mládenci v růžových 
tričkách z reklam na prací prášky 
a předražené telekomunikační sítě 
a každý, komu bez předchozího 
souhlasu tato vypečená dvojka kdy 
pronikla do obývacího pokoje, si 
mohl hodit shnilým rajčetem!

Na internetu se pak setkáváme 
s podobně ‚hodnotným‘ obsa-
hem. Mezi zprávami dne nechybí 
zpravidla palcový titulek ve stylu 
„Senioři odešli ze světa společně, 
muž ženu ubodal, pak se oběsil“. 

Svoboda projevu a moderní komunikační technologie 
– dvě strany jedné mince?

Pokud jsme — minimálně duchem 
— mladí, máme bezpochyby svůj 
účet na sociální síti, kde se nám 
kamarádi svěřují, kolik peněz se 
jim podařilo o víkendu propít, na 
virtuální nástěnce nesmí chybět 
vzkaz od dívky ve stylu: 

„:-*_Záleží mi na tobě a nechci 
tě nikdy ztrati :-* _*dej to na zeď 
každýmu koho nechhceš ztratit 
MTMR♥.“ Případně může být do-
plněn vzkazem od druhé dívky ve 
stylu: „Pro příště mě aspoň nelží!“ 

Svoboda internetu je svůdně 
přitažlivá, asi jako otevřený plamen 
pro létající hmyz. Odložit ve dvě ho-
diny ráno brýle a uznat, že po sedmi 
hodinách nepřetržitého provozu 
by již bylo vhodné dát počítači na 
chvíli pauzu, dokáže jen dospívající 
student s nadprůměrně silnou vůlí, 
ostatní počítač vypínají až kolem 
čtvrté. A při takové životosprávě 
každý jedinec dříve či později na-
bude dojmu, že žít, to neznamená 
o mnoho víc, než točit již beztak 
ztrhaným závitem.

Proč bychom ve světle těchto 
skutečností neměli zastávat názor, 
že ideje radikálních islamistů jsou 
v podstatě dobré? Což takhle svlék-
nout si ponožky a dosadit nad sebe 
dobrého, vousatého pana cenzora, 
aby všechny ty nebezpečné výmysly 
a nesmysly citlivě vedenou rukou vy-
kořenil z povrchu zemského? Vždyť 
kam průměrného člověka moderní 
komunikační technologie přivedly?!

‚Díky‘ takovým vynálezům, 
televizím a „internetům“, jak se 
slangově říkává mezi příslušníky 
starší generace, přeci ztrácíme 
nesmírné množství času, dovolíme 
mozku zahálet, a tak se den po dni, 
hodinu po hodině zaplétáme do 
sítě patologických jevů. Závislost 
na on-line nakupování, on-line 
hrách, on-line pornografi i, on-line 
instant messengerech nebo pouze 
na starém dobrém, bohapustém 
civění na televizní obrazovku, z nás 
vysává všechnu životní sílu a elán. 
Naše tělo pak pociťuje důsledky 
naší hříšné životosprávy, zrak se 
zhoršuje, cholesterol narůstá, záda 
se zakulacují a nohy zplošťují. 
Nebo právě naopak, všudypřítomná 
reklama, tváře a těla korigovaná ve 
photoshopu, nás nutí patologicky 
dbát na svůj zjev a spirála vší té 
patologické marnosti končí tak 
jako tak až u lékaře, ať už je jím 
psychiatr nebo kardiolog. 

Jak by bylo bez reklamy mož-
né, aby si většina populace, nebo 
přinejmenším její velká část, dob-
rovolně zabíjela vnitřní orgány 
alkoholem, zanášela plíce dehtem 
a sto plus jedním organickým 
rozpouštědlem, aby tolik lidí bylo 
přesvědčeno, že naplnění touhy po 
penězích, pokud by takový stav 
existoval, je učiní šťastnými? 

Jak by bylo bez cílené propagan-
dy možné, aby tak velká část české 
populace považovala katolickou 
církev za spolek chlapíků obleče-
ných jako „Mikuláši“, kteří od rána 

do noci znásilňují nezletilé, nebo že 
všichni lidé bohatší a mocnější, než 
jsou oni sami, jsou zkorumpovaní 
a bezcharakterní „kmotři“, a tak 
večer usínali naplněni existenčními 
obavami, aby již při ranní toaletě 
zase byli ve stresu? 

Ale ovšem, ty to argumenty 
znějí poněkud jako křik předčasně 
„zmoudřelého“ adolescenta, jehož 
duši drásají komplexy méněcen-
nosti a kůži akné, vždyť nekon-
struktivně kritizovat dokáže i ten 
poslední ze sta. 

Podívejme se tedy na celou zále-
žitost střízlivýma očima. Komuni-
kace, to znamená na prvním místě 
sdílení informací. Jak by vypadala 
moderní věda, kdyby se o českém 
objevu na poli chemie měli dozvědět 
čínští vědci až za půl roku, pokud 
vůbec, a ještě k tomu se značkou 
V pro vodík? Jak by asi studentům 
prospělo, kdyby kupříkladu takové 
geografi cké články na Wikipedii, 
otevřené encyklopedii, mohl edito-
vat pouze nějaký prezidentův muž 
nebo obecně jakékoli články jakýko-
li cenzor hájící kteroukoli ideologii 
či „politicky korektní“ obsah?

Tím, že dovolujeme různým 
parazitickým podvodníkům bohatě 
profi tovat, na druhé straně záro-
veň hájíme svrchovanou svobodu 
internetu a díky tomu se žádný 
mocichtivý psychopat nebude moci 
spolehnout — dokud v optických 
kabelech budou data prouditi — že 
nějakou informaci udrží navěky 
pod pokličkou nebo že zabrání ob-
čanům v tom, aby se organizovali. 

I ten nejmenší z občanů, které-
ho podobné fi lozofování nechává 
chladným, však ocení historicky 
jedinečnou dostupnost map, ak-
tualitu novinek z regionu i celého 
světa, jednoduchost srovnání cen 
zboží a následnou možnost objed-
nat si je ze zahraničí, vždyť není 
žádným převratným zjištěním, že 
všechno tohle a ještě víc nám může 
nabídnout jedině internet. 

A ačkoli se o tom nahlas nemluví, 
osobně by mne velice zajímalo, 
jaké procento majitelů osobních 
počítačů by si mohlo dovolit po-
řídit všechen ten software, fi lmy, 
hudbu a knihy, které mají nakra-
deny hezky v chládku na svém 
harddisku, jako by to byla jeskyně 
čtyř iceti loupežníků, z vlastní 
kapsy. Ano, majitelé autorských 
práv jsou v důsledku internetového 
pirátství sprostě oškubáváni, avšak 
nebylo by ještě amorálnější odepřít 
masám zčistajasna všechno to umě-
ní a vzdělání, ke kterému získali 
během posledního desetiletí ničím 
neomezený přístup? Podobně idea-
listickou vizi by si před půl stoletím 
dovedl představit snad jen svatý 
Petr nebo Karel Marx. Je amorál-
nější virtuálně ukrást učebnici nebo 
zůstat nadosmrti nevzdělancem?

Můžeme tedy říci, že komuni-
kační technologie nemají za cíl nás 
poškozovat.

Pokud nám je však dána ab-

solutní svoboda, na kterou ještě 
nejsme připraveni, nebudeme stát 
pevně, ale roztečeme se v amorfní 
břečku. Necháme vyjít na povrch 
všechny vášně a nejistoty, které jsou 
v nás ukryty, a v nastalém opojení, 
s úsmě vem na rtech, s vědomím, že 
můžeme dělat, co se nám zlíbí, nás 
i naše bližní tolik opěvovaná svo-
boda projevit se přivede do záhuby.

Zbývá již jen zodpovědět základ-
ní otázku, a to sice, proč veřejný 
prostor, navzdory vzrůstající kvan-
titě dostupných informací, dnes 
kvalitativně upadá. Je to způsobeno 
pravděpodobně tím, že celek vždy 
závisí na nejmenší součástce. Uvaž-
me takovou lípu, jde o mohutný 
strom, který budí svým vzrůstem 
a stářím respekt. Ovšem všechna 
ta svěží zeleň lipových listů, vůně 
silic i chládek, jejž nám v parných 
dnech strom skýtá, jsou jen vnější-
mi odlesky bezchybného vnitřního 
uspořádání. Vše, čím se lípa může 
pyšnit, již bylo uloženo v malém se-
mínku, které se urodilo v předchozí 
generaci, ve struktuře DNA, kterou 
v sobě neslo. Taková DNA je docela 
malá věcička, do metru by se jich 
vešly miliony. Přesto se neúnavně 
a bezchybně dělí a přepisuje. Chy-
by nejsou přípustné, jedna chyba 
v miliardě procesů přivede celý 
organismus k rakovině, organismus 
shnije a zbude z něj jen o málo víc 
než hnijící hromádka hnoje. 

Lidské národy a civilizace jsou, 
stejně jako lípa, složeny z milionů 
a miliard částic a ty se věnují vše-
možným procesům. Jak by mohl ce-
lek šťastně vzkvétat, pokud by jeho 
složky měly pouze přežívat? Jaká 
vnější síla nás, lid, může přivést ke 
svobodě? Taková síla neexistuje, 
osvobodit se můžeme pouze tehdy, 
když osvobodíme svého ducha, když 
se budeme zaobírat záležitostmi 
konstruktivními a krásnými a vy-
hneme se negativním myšlenkám. 

Již dnes máme možnost vypnout 
televizi a počítač o něco dříve než 
obvykle a rozhodnout se, že ne-
budeme na pokleslé plátky mrhat 
penězi. Sami si můžeme zvolit, 
jaký styl zpravodajství na internetu 
považujeme za hodnotný a na kte-
rém diskusním fóru si dnes večer 
vyměníme názory se zajímavými 
lidmi. Pokud se každý jednotlivec 
rozhodne, že se bude úpadkovým 
masovým médiím obloukem vyhý-
bat, tak ta svůj styl dříve či později 
změní, protože koneckonců peníze 
jsou v komerční branži vždy až na 
prvním místě. Avšak jak řekl mudrc 
z Východu: „Zkrotit svoji mysl, to je 
náročnější, než zkrotit vítr.“ Proto 
je představa, že by někdy nějaká 
technologie mohla napravit lidskou 
duši, irelevantní. Vždy bude exi-
stovat svár dvou principů, a proto 
i moderní komunikační technologie 
mohou svobodu slova buď oslavit, 
nebo pošlapat. Záleží pouze na tom, 
co si my, lid, za svoje postoje a činy 
zasloužíme.

Martin Caha

Základní škola a Střední škola 
Březejc, Sviny 13, Velké Meziříčí
Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy pro školní 
rok 2012/2013
proběhne v pátek 10. února 2012 od 
13 do 16 hodin v prostorách školy.
Vzdělávací program:
Základní škola speciální
– školní vzdělávací program pro 

vzdělávání žáků se středně těž-
kým mentálním postižením

– školní vzdělávací program pro 
vzdělávání žáků s těžkým men-
tálním postižením a souběžným 
postižením více vadami

Bližší informace, kontakty:
Základní škola a Střední škola Bře-
zejc, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 521 516, mobil: 774 449 319,  
e-mail: skola.brezejc@seznam.cz, 
www.skoly-brezejc.cz

ředitelství školy
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Prodám
■ Přebalovací pult s úložným 
prostorem po jednom dítěti (málo 
používaný). Barva buk v kombinaci 
s jasanem. Cena 2.500 Kč. Tel.: 
777 829 875.

Konzumní brambory. Výběr 
ze tří odrůd. Cena 3,60 Kč/kg. 
Brambory na sázení – odrů-
da Nanci, Red Anna. Cena 
3,60 Kč/kg. Tel.: 733 193 270.

Krmnou pšenici a ječmen. 
Cena 390 Kč/q. Pšeničný a ječ-
menný šrot. Cena 410 Kč/q. 
Tel.: 731 415 404

■ Golf 1,9 TDi, r. v. 2001. Škodu 
Octavia 1,9 TDi, r. v. 1998. Tel.: 
604 305 220.
■ Větší odsávání do truhlářské 
dílny. Tel.: 604 171 964.
■ Kvalitní březová košťata, 
klasická na hůlku, za 40 Kč. Tel.: 
736 208 702.
■ Škodu Felicii 1,3 MPi, nový 
model, bez koroze. Top stav. Tel.: 
603 212 183.
■ Značkové oblečení na chlapeč-
ka 0–1 rok, v perfektním stavu, 
cena dohodou. Tel.: 737 751 849.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Dále 
prodáváme domácí vajíčka. Hr-
bov 9, více info na tel.: 737 477 773.
■ Zachovalou obývací stěnu bar-
vy mahagon, rozměry: (d×v) 4,5 m 
× 2,1 m. Cena 4.000 Kč. Dále pro-
dám skříňku na ukládání peřin (pe-
řiňák) – 200 Kč. Tel.: 603 101 355.
Koupím
■ Hoblovku s protahem, dlabačku 
a spodní frézku. Tel.: 733 502 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na pistole, plechové muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, vatované kabáty, maskovací 

oblečení, vyznamenání, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, nášiv-
ky, masky, čepice, brigadýrky atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám garáž u firmy Poex 
na Třebíčské ul ici VM. Tel.: 
728 760 991.
■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, po celkové rekonstrukci, 
včetně 2 sklepů, zateplený, plas-
tová okna, cena dohodou. Tel.: 
776 721 060.
■ Prodám byt 3+1 na ulici Poš-
tovní. Volný v červenci 2012. Pro-
sím, RK nevolat. Tel.: 605 231 202.
Pronájem
■ Nabízíme k pronájmu zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 203 826.
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ulici. Tel.: 737 543 726.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 774 925 445.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě. Tel.: 737 052 502.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu prostorný, nově 
zrekonstruovaný byt 3+1 v centru 
Velkého Meziříčí, přesto v klidném 
prostředí. Vhodný též pro více stu-
dentů či kamarádů. Možnost vlast-
ního parkování. Tel.: 603 966 737.
■ Pronajmu domek 3+1 v Křiža-
nově, vlastní studna, sklep, kachlo-
vá kamna v kuchyni. Možno i jednu 
místnost. Vhodné k rekreaci. Lev-
ně, nebo i prodám. Tel.: 731 415 786.
■  Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
s garáží. Tel.: 608 713 830.
Různé
■ Hledám stavebně technický do-
zor pro kompletní rekonstrukci ro-
dinného domu. I důchodce. Nabíd-
ky na rekonstrukcevm@seznam.cz.

Sportovní centrum VM,
Poštovní 8, www.scvm.cz, tel.: 737 567 133.

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

spolupracovníky/spolupracovnice na pozice:

MANAŽER JAKOSTI
Požadujeme:

• min. středoškolské vzdělání technického směru
• min. 2 roky praxe v oblasti kvality
• min. 3 roky praxe v řízení lidí, komunikační schopnosti
• znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
• komunikativní znalost alespoň jednoho světového jazyka
• znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou
• schopnost přinášet nové nápady a náměty ke zlepšení
• psychická odolnost, flexibilita

Náplň práce:
• udržování a vylepšování systému managementu jakosti
• řízení činnosti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly
• řízení týmu 10 pracovníků
• spolupráce na přípravě a průběhu projektů z hlediska jakosti
• spolupráce při řešení reklamací

TECHNOLOG NÁSTROJÁRNY
Požadujeme:

• min. SŠ technického směru
• min. 1 rok praxe na obdobné pozici
• znalost obráběcích postupů a řezných nástrojů
• dobrá znalost práce na PC, základy CAD, CAM výhodou
• znalost výroby vstřikovacích forem výhodou
• znalost programování CNC frézek a CNC hloubiček výhodou
• schopnost systematicky pracovat, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:
• stanovování technologií výroby dílů vstřikovacích forem
• programování CNC strojů, vytváření a úprava programů
• příjem technické dokumentace vstřikovacích forem

U obou pozic nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky
• 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických vý-

sledcích firmy
• 5 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

CHARLIE
KOJENECKÉ ZBOŽÍ A KOČÁRKY

NOVĚ!!! Rozšíření prodejny o bazar kočárků a dětského zboží!
(přijímáme kočárky, postýlky, autosedačky atd. do bazarového prodeje)

Komenského 9/4, Velké Meziříčí, tel.: 731 809 564.

pro objekt ve Velkém Meziříčí.
Vhodné i pro OZZ (ČID, PID).

na mateřské dovolené
či důchodkyni

na výpomoc zaměstná
Lékárna Dům zdraví,

Velké Meziříčí
tel.: 566 524 098

Společnost AUTO M+V, s. r. o.,
hledá účetní s praxí.
Náplň práce: administrativní podpora chodu společnosti, 
 zpracování hlášení Intrastat. 
Požadujeme: Znalost NJ slovem i písmem, MS Offi ce,
 výhodou znalost účetního programu POHODA.

A dále hledáme pracovníka
na pozici montážní dělník. 
Bližší informace na tel.: 777 286 630, 777 241 002.
Strukturovaný životopis zasílejte na: vecera@automv.cz
Kontakt: AUTO M+V s r. o., Průmyslová 2088, 594 01 Velké Meziříčí

Karlov 2098 (výpadovka na Velkou Bíteš) Velké Meziříčí
oznamuje zahájení novoročního výprodej el. ručního nářadí

značek Makita, Bosch, Narex a Metabo.

V nabídce jsou kladiva, vrtačky, úhl. brusky, el. řetězové pily, 
aku program, míchadla, rázové utahováky atd.

Wüstenrot 3 % úroku 
po celou dobu stavebního 

spoření.
Dětem do 18 let sepsání 

smlouvy zdarma.
Tel.: 776 833 981.

Bc. David Ostrý
tel. 732 804 246

dostry@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ
Daňová evidence, mzdy, DPH, 

silniční daň, daň z příjmů, 
daň z nemovitostí

LEVNĚ, RYCHLE,
SPOLEHLIVĚ.

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA
FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA

Od února 2012 otevíráme jazykové kurzy
pro začátečníky, pokročilé a zájemce o konverzační hodiny.

Rozpis kurzů zašleme na vyžádání e-mailem.
V jednom kurzu max. 3–6 osob,

preferujeme osobní přístup ke každému z účastníků.
PŘÍJEM přihlášek do 27. ledna 2012

na e-mailové adrese eco-prochazkova@seznam.cz

Kontakt: ECO Velké Meziříčí, p. Procházková,
ul. Mlýnská 1185/6, Tel.: +420 602 325 108

ing. Z. Ambrož – autorizovaný inženýr, soudní znalec, energetický expert
Velké Meziříčí, Nad Gymnáziem 40 – tel. 737 558 779 (566 522 309)

Ing. ZDENĚK AMBROŽ – PROJEKTSERVIS
oceňování nemovitostí, projekty staveb, 

energetické výpočty

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
hledá pracovníka na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNÍK 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez 
ve Velkém Meziříčí.

Nabízíme: zajímavou a kreativní práci, možnost seberealizace, 
odborného vzdělávání, práci pod supervizí a odborným 
vedením, možnost práce i na zkrácený úvazek.
Požadujeme: vzdělání dle Zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., schopnost komunikace a práce s mladými 
dospívajícími lidmi, schopnost týmové i samostatné práce, 
možnost práce v odpoledních hodinách, spolehlivost, zodpo-
vědnost, potřebu dále se vzdělávat a profesionálně růst, znalost 
práce na PC, trestní bezúhonnost.
Uvítáme: praxi v oblasti práce s (neorganizovanými) dětmi 
a mládeží, řidičský průkaz sk. B.
Žádost a strukturovaný životopis včetně motivačního do-
pisu zasílejte na adresu: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, 
Wellmez – NZDM, Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí 
nebo na email: marek.susinka@charita.cz.
Uzávěrka přihlášek: 25. 1. 2012
Možnost nástupu: únor/březen 2012
Bližší informace: Bc. et Bc. Marek Sušinka, vedoucí Wellmez 
– NZDM, mob.: 731 626 116, e-mail: marek.susinka@charita.cz

rostě

it

Dobře investovat nebo 
uložit peníze?

Podpořte
podnikatelský záměr.

Tel.: 736 265 061.

Tel.: +420 566 522 425
E-mail: jopp_cz@jopp.com, JOPP Automotive, s. r. o., 
Průmyslová 2047, 594 01 Velké Meziříčí

Hledá pracovníky na následující pozice:
Seřizovač montážní linky
Náplň práce: – organizace práce a chodu směny
 – seřizování, údržba, opravy montážní linky, práce s lidmi
 – práce v třísměnném provozu na plný úvazek
Požadujeme: – střední odborné vzdělání (maturita výhodou)
 – technický rozhled, znalost standardů norem TS 16949,
  ISO 14001 výhodou
 – praxe na obdobné pozici v automobilovém průmyslu výhodou
 – uživatelská znalost práce na PC; zodpovědnost, samostat-
  nost, kreativita
Nabízíme: – působení v úspěšné zahraniční společnosti v dobrém
  kolektivu
 – zajímavé fi nanční ohodnocení, osobní a platový růst
 – dlouhodobou spolupráci a zaměstnanecké výhody/benefi ty
Obráběč/Obráběčka jednoúčelových 
obráběcích strojů
– práce v třísměnném provozu na plný úvazek
Požadujeme: – min. vyučení, nejlépe v oboru obráběč kovů, příp. ve 
  strojírenském příbuzném oboru
 – praxe je vítána, případně vhodného kandidáta zaučíme
 – samostatnost a spolehlivost
Nabízíme: – práci na plný úvazek ve stabilní zahraniční společnosti
 – odpovídající fi nanční hodnocení
 – dlouhodobou spolupráci a zaměstnanecké výhody/benefi ty
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínka

Hledáte prostory pro krátkodobý 
či dlouhodobý pronájem?
Pořádáte plesy, školení, soukromé 
oslavy, firemní nebo kulturní akce?
Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí vám 
nabízí k pronájmům tyto prostory:
velká a malá učebna, salonek, velká a malá učebna, salonek, 
koncertní sál, kinosál, malá scéna – koncertní sál, kinosál, malá scéna – 
loutkové divadlo, velký sálloutkové divadlo, velký sál.
Více informací získáte 
u p. Čecha, tel.: 566 782 005(4), 
pronajem@jupiterclub.cz,
www.jupiterclub.cz.

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jste s ním prožívali.
Dne 9. 1. 2012 uplynuly 4 roky od 
chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Zdeněk Broža
z Jabloňova.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 30. 12. 2011
naposledy rozloučit s naší maminkou, paní
Annou Komínkovou.
Děkujeme upřímně za projevenou soustrast a květinové dary.

Dcery s rodinami

Poděkování za Strom splněných přání
Děkujeme všem lidem, 
kteří splnili naše přání 
a zakoupili nám dárek 
pod stromeček. Udělali 
nám tím velkou radost.
Nemalé dík patří také 
pracovníkům Jupi-
ter clubu, kteř í tuto 
akci zorganizovali a 
prožili s námi krásné 
chvíle u štědrovečer-
ního stolu společně 
s rodinou Podstatz-
kých, jež nám poskytla 
sponzorský dar, pa-
nem starostou Rado-
vanem Necidem a mís-
tostarostou Josefem 
Komínkem. Všech-
ny potěšily a  dojaly 
rozzářené oči klientů.    

Zaměstnanci 
Dětského střediska 

Březejc
Foto: archiv DS

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu
Přehled přednášek – leden a únor 2012

pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC
Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
24. 1. přednáška Kyrgyzstán Mgr. Ondřej Herzán
31. 1. přednáška Špicberky Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc
 7. 2. přednáška Na kole do Burgunska Zdeněk Rajnošek
14. 2.  přednáška Řád Johanitů na ostrově Rhodos Mgr. Pavel Kryl
21. 2. přednáška Po zemi do Pekingu Ing. Daniel Prudek
28. 2. přednáška Elektrifi kace Velkého Meziříčí PaedDr. Josef Láznička

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že třetí předsta-
vení divadelní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro 
skupinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 
25. ledna 2012 od 19 hodin

PETER SHAFFER:
Odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45 hodin. Prosíme, 
přijďte včas.                                                                                       -hs-

– Představení, které prodlužuje život
Neděle 22. 1. 2012 v 17 hodin v Centru kultury a sportu 
v Osové Bítýšce. 
V hlavní roli se představí přední světový chůdoherec 
Lennoire Montaine, režie Bolek Polívka. 
Představení se uskuteční v rámci projektu Comentus 
2011 – Podpora kultury EU.                                 -ob-

Všechny, co rádi cestují, byť jen prstem na mapě, zveme na další z cyklu 
přednášek, která proběhne 19. ledna v 17 hodin na Ostrůvku. 
Tentokrát se spolu s Radkem Handou podíváme do Libanonu. Budeme 
mít možnost nahlédnout nejen do krajiny, ale také do historie země. Podí-
váme se, jakou roli zde hraje náboženst ví, a jak se vyvíjí politická situace 
ve státě Blízkého východu.                                                                           -mb-

Kresba pravou mozkovou hemisférou
Kreslíte rádi? Nebo naopak, kreslení vám nikdy nešlo a říkáte si: „Kéž 

bych to tak uměl/a?“ Věřte nebo ne, je možné se to naučit během dvou 
dní v kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou. Tato technika spočívá 
v jakési stimulaci pravé mozkové hemisféry, která má na starost naše 
estetické cítění a uměleckou činnost. Na konci tohoto kurzu, který povede 
zkušená lektorka, by měl být každý schopen podle fotografi e namalovat 
portrét. Proto neváhejte a přijďte 21. a 22. ledna 2012 do volnočasového 
centra v křižanovské sokolovně.

Upozorňujeme, že je nutné absolvovat oba dny kurzu, který jsme pro vás 
uspořádali za velmi příznivou cenu, která s porovnání s jinými takovými 
kurzy činí „pouze“ 450 Kč. Protože je kapacita kurzu omezena na 15 míst, 
je potřeba se na něj předem přihlásit. Pokud budete mít zájem kurz absol-
vovat, kontaktujte nás, prosím, na e-mail: vodotryskprojekt@gmail.com, 
na tel. čísle: 606 759 316 nebo na Facebooku (http://www.facebook.com/
events/269316183129141/) do 15. 1. 2012. 

Tato akce probíhá v rámci projektu podpořeného v rámci programu 
Thing Big, který je realizovaný Nadací O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje 
občanské společnosti.

Eva Hammerová, za občanské sdružení Vodotrysk

Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že od 1. 1. 2012 mat-
rika v Křižanově již nevyřizuje žádné žádosti 
ohledně občanských průkazů.
Výměnu občanských průkazu nebo žádost o 
vydání nového občanského průkazu vyřizuje 
oddělení OP a pasů ve Velkém Meziříčí.
V Křižanově je pouze možnost nahlásit ztrátu 
obč. průkazu a získat potvrzení o jeho ztrá-
tě.                                                                 Matrika

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

KINO JUPITER – LEDEN 2012

Středa 11. v 18 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ: TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE
Příběh fi lmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami kniž-
ního a comicsového hrdiny Tintina od belgického autora, publikujícího 
pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého 
reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně 
narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, 
který je nevědomky vtažen do samého středu několik set let staré záhady, 
se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který 
je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným 
pirátem zvaným Rudý Rackham. V doprovodu svého psa Filuty, starého 
mořského vlka kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadle-
ce a Tkadlece procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se 
jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který 
by ve svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství… A také 
prastarou kletbu. Režie Steven Spielberg. Animovaná rodinná komedie 
USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut

Pátek 13. v 19.30 hodin
NÁKAZA
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, 
který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se 
lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří 
ještě rychleji, než samotný virus… V hlavní roli M. Cotillard, M. Damon, 
L. Fishburne, G. Paltrow, J. Law, K. Winslet. Thriller USA, Spojené Arab-
ské Emiráty, původní znění, české titulky. Mládeži nevhodný do 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 105 minut
Středa 18. v 19.30 hodin
MISTROVSKÝ PLÁN
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.
Komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut

Pátek 20., sobota 21. v 19.30 hodin
TWILIGHT SÁGA – ROZBŘESK – I. část
Věčností to teprve začíná.
V hlavní roli Kristen Stewart a Robert Patison. Romantický fantasy fi lm 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 80, 82 Kč 116 minut

Čtvrtek 26. v 19 hodin
Filmový klub
STROM ŽIVOTA
Film získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší 
fi lm. Režie Terrence Malick. V hlavní roli B. Pitt, S. Penn. Psychologické 
drama USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 138 minut
Pátek 27. v 18 hodin
ŠMOULOVÉ
Animovaná rodinná komedie, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 102 minut
Sobota 28. v 19.30 hodin
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Film režisérky Alice Nelis.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice 
nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné 
přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu 
od bývalého manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda 
Richarda a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky. V hlavní roli 
I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Z. Krönerová. Komedie 
ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 110 minut

Zubní pohotovost
Sobota 14. 1. a neděle 15. 1. - MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 690 127. Ordinační doba vždy 9 – 12 hodin. Před 
vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda 
nebyly služby prohozeny. Mimo uvedou dobu poskytuje zubní pohotovost 
pro dospělé i děti Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 
17 – 07 hodin, víkend, svátky nepřetržitě tel.: 545 538 421. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Milé děti, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat do naší školy ZŠ Soko-
lovská (budova na ulici Komenského 1) na setkání
s budoucími prvňáčky.

Budeme se na vás těšit v pátek 13. ledna 2012
v 15 hodin ve třídě 1. A.

Paní učitelky z 1. stupně

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci!
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pořádá pro 
kluky a holčičky, kteří se chystají do naší školy, již tradiční 
MINIŠKOLIČKU.

Přijďte za námi ve středu 11. ledna 2012 od 15.00 do 16.30 hodin.
Co vás čeká?
Seznámíte se s prostředím školy a zahrajete si na malé školáky. Na ná-
vštěvu s vámi se těší budoucí paní učitelky 1. tříd Marie Požárová a Alena 
Urbánková a paní ředitelka Dagmar Suchá.

Haló, haló, voláme všechny 
budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče, kteří se chystají navštěvovat ZŠ Školní ve Velkém Me-
ziříčí, do školičky. 
Přijďte si prohlédnout naši školu, pohrát si a samozřejmě se také něco 
naučit, a to v pátek 20. ledna 2012 a ve středu 1. února 2012 vždy 
od 15.30 do 16.30 hodin. 

Na vaši návštěvu se těší třídní učitelky –
Mirka Nováková a Jana Urbanová.

Základní škola a Střední škola Březejc 
si vás dovoluje pozvat na 

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se koná dne 26. ledna 2012 od 8 do 16 hodin.
Součástí bude výstavka výtvarných a řemeslných prací našich 

žáků. Školu je možné navštívit i v jiné dny, nejlépe po telefonické 
domluvě na tel.: 566 521 516, email: skola.brezejc@seznam.cz

Těšíme se na vás.

Zumba v Jupiter clubu
každý čtvrtek od 18.30 hodin ve velkém sále.
Více na tel.: 566 782 004.
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 LOUTKOVÉ DIVADLO

 PLESOVÁ SEZONA 2012
 V JUPITER CLUBU

 KONCERTY

 VÝSTAVY

 DIVADELNÍ SEZONA JARO 

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč.
Více info na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 

Čtvrtek 2. února 2012 v 19.30 hodin
Divadlo v Řeznické
Římské noci
Poutavý příběh třicetiletého přátelství mezi italskou herečkou Annou 
Magnani a americkým producentem Tennessee Williamsem. Autor Franco 
D’Alessandro na základě historických pramenů napsal skutečně poutavý 
a současně dojemný příběh dvou na jedné straně slavných, na druhé straně 
velmi osamělých lidí. Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner

Pondělí 19. 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“. 
Hrají: Jiří Langmajer, Ladislav Mrkvička, Martina Hudečková, Miluše 
Bittnerová 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. 
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vzta-
hy a odhalují se tajemství. 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

Na divadelní představení choďte, prosíme, včas! Změna programu 
vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o., uvede 
koncert
Václav Neckář 
a
Bacily
Pát e k  3 .  ú nor a  2 012 
v 19.30 hodin, velký sál 
Jupiter clubu.
Vstupné: 300 Kč
Prodej vstupenek na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na 
program. oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vy-
zvednout do 19. ledna 2012.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 2011-2012
Přehled dalších koncertů 
v rámci KPH:
14. března 2012
Romantické kytary Karla Fleischlingera 
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 19. stole-
tí, kterou interpretuje na kopie romantických kytar 
od zhotovitele Jana Tuláčka a na původní nástroje 
z 19. století. Sólový program doplňuje mluveným 
slovem - zajímavostmi o kytarách a autorech zla-
tého věku tohoto nástroje. Vstupné: 150/120 Kč 
(děti, studenti, senioři).
18. dubna 2012
Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012
Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto

Recitály se konají v koncertním sále, začínají v 19.30. Více informací 
o KPH najdete vždy v aktuálním čísle na straně 8 našeho týdeníku.

Jupiter club, s. r. o., uvede 
koncert
Helena 
Vondráčková 
a kapela Charlie 
Band
host David Deyl
Pátek 30. března 2012, 
v 19.30 hodin ve velkém sále 
Jupiter clubu.
Vstupné: 650, 500, 550 Kč 
(zadní řady budou vyvýšeny 
elevačně)
Prodej a rezervace vstupenek 
na tel.: 566 782 004, 001 nebo 
na program. oddělení JC. 
Vstupenky je nutné vyzved-
nout do 13. února 2012

► Foto: Jakub Ludvík

Sobota 14. ledna 
PLES MĚSTA 
Hudba Na šikmé ploše, Emanuel Míšek. 
Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Petra Janů.

Pátek 20. ledna
PLES HOTELOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE
Hudba Na šikmé ploše, DJ BOND

Sobota 4. února
TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
Hudba M. E. Š. Velké Meziříčí.

Sobota 11. února 
PLES MOTORISTŮ
Hudba ZATRESTBAND Třešť, DJ Bass

Sobota 18. února 
STUDENTSKÝ PLES
Hudba F-BOX, Kozénka band
Prodej vstupenek na sekretariátu školy v budově gymnázia.

Pátek 9. března 2012
CHARITATIVNÍ  PLES
Hudba Šumichrást Malbohár Brno
Rezervace vstupenek od 12. ledna 2012 v Jupiter clubu na program.oddě-
lení, tel.: 566 782 004-5.                           Změna programu vyhrazena! -hs-

Jupiter club s.r.o., Velké Meziříčí pořádá 
v sobotu 21. ledna 2012 od 15 hodin na malé scéně
loutkové divadlo s názvem 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek na tel. 
566 782 004-5, program.oddělení JC. Re-
zervované vstupenky je nutné vyzvednout 
do pátku před termínem loutkového divadla. 
Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději 
do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.

Pizzerie vás zve do 31. 1. 2012 na výstavu
Umělecké foto – Jitka Bradáčová

Město Velké Meziříčí vás srdečně zve na

Ples města,
který se koná v sobotu 14. ledna 2012 v Jupiter clubu.

Ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Petra Janů.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Na šikmé ploše – velký sál

a Emanuel Míšek – koncertní sál.
Zahájení plesu ve 20 hodin. 

Prodej vstupenek v informačním centru na Městském úřadu 
ve Velkém Meziříčí v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Bohatá tombola a teplá kuchyně místního šéfkuchaře.

Rezervace na tel.: 602 743 903.
Srdečně zve SDH Vídeň.

KD Vídeň – 14. 1. 2012.
K tanci a poslechu hraje skupina 
Bobrůvanka
s doprovodem moderní hudby.

Hasičský ples 
14. ledna 2012 ve 20 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš, hraje: Jásalka
Vystoupí taneční pár latinskoamerických tanců a děti základní umě-
lecké školy ve Velké Bíteši. Organizuje: SH ČMS okrsek Velká Bíteš.

Hasičský ples
21. ledna 2012, KD Netín
hudba: M. E. Š., bohatá tombola, 
srdečně vás zvou pořadatelé – SDH Netín

XVII. vídeňský sousedský bál
21. ledna 2012, KD Vídeň
hraje skupina F-BOX
kulinářské speciality, bohatá tombola, vstupné 80 Kč

Tradiční hasičský ples
21. ledna 2012 ve 20 hodin v KD Pavlínov, hraje MIX BAND, 
bohatá tombola, 
srdečně vás zvou pořadatelé – SDH Pavlínov

Házenkářský ples
11. února 2012, v hasičské zbrojnici, hraje Maraton.

HLEDÁME PÍSEMNOSTI 
A FOTKY Z HISTORIE JC

Vážení spoluobčané,
v roce 2012 oslavíme 20 let působení naší kulturně společenské organizace – 
Jupiter clubu, s. r. o. Rádi bychom v připravované publikaci zachytili činnost 
nejen této organizace, ale také těch, které ve Velkém Meziříčí zajišťovaly 
kulturní aktivity před jejím vznikem. Byly to JKP, SK ROH Vysočina či 
kulturní spolky. S ohledem na nedostatek informací se na vás obracíme 
s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), fotografi e nebo jiné 
související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu, s. r. o.
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Zahájení velké lyžařské školy ve ski 
areálu na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí se odsouvá až do zlepšení 
sněhových podmínek. Poté bude na 
stránkách pořádajícího ski klubu 
www.skivm.cz neprodleně zveřej-
něn nový termín.
Hromadná výuka lyžování začá-
tečníků i pokročilých v roce 2012 
měla původně začít již v sobotu 

7. ledna a skončit 28. ledna. Ne-
příznivé lyžařské podmínky však 
start výcviku posouvají. Přihlášené 
děti mají před sebou deset vý-
ukových lekcí po dvou hodinách, 
vždy každou sobotu dopoledne 
i odpoledne a v neděli pak už jenom 
dopoledne.
Lyžařský kurz zakončí závody.

-mars-

Začátek lyžařské školy se posouvá

Lyžařská škola vloni.                                               Foto: archiv ski klubu

Mladším a starším žákům začala 
nadstavbová část.

Starší žáci
HC Pardubice – HHK VM 15:0 
(8:0, 4:0, 3:0)
Sestava HHK: Juda J. – Pacalová, 
Báňa D., Bezák D., Marková, Drá-
pela – Pospíšil, Kapusta, Nevěčný 
– Dundálek, Šilpoch, Pavelka. 
Rozhodčí: Kratochvíl – Suchánek, 
Špulák. Vyloučení: 3:2. Využití: 
1:0, v oslabení: 2:0. Střely na bran-
ku: 88:8. Diváků: 60.
HHK VM – HC Choceň 9:6 (3:3, 
4:2, 2:1)
Branky a asistence: 14. Pospíšil 
(Šilpoch), 16. Pospíšil (Strnad), 
17. Dvořák (Nevěčný), 25. Kapusta 
(Strnad), 30. Šilpoch (Dundálek, 
Drápela), 33. Šilpoch (Dvořák), 
39. Dvořák, 48. Strnad (Bezák), 
54. Pavelka (Dvořák). Sesta-
va HHK: Juda J. – Kampas F., 
Bezák D., Pacalová, Báňa D., 
Drápela, Marková – Strnad, Dvo-
řák, Kapusta – Pospíšil, Dundá-
lek, Šilpoch – Nevěčný, Pavelka. 
Rozhodčí: Maloušek – Pekárek, 
Sysel. Vyloučení: 4:7, využití: 
2:0. Střely na branku: 27:45. Di-
váků: 45.

Mladší žáci
HC Pardubice – HHK VM 3:3 
(1:2, 0:0, 2:1)
Branky a asistence HHK: 3. Juda 
M., 18. Barák (Krůza), 49. Bíbr (Juda 
M.). Sestava HHK: Svoboda – Bíbr, 
Barák, Havliš, Juda M., Krůza, Pa-
cal, Řepa, Pražák, Třeštík, Šandera, 
Báňa M., Janoušek, Loup, Úlovec, 
Karásek. Rozhodčí: Kučera, Suchá-
nek. Vyloučení: 2:2. Diváků: 80.
HHK VM – HC Choceň 3:3 (0:0, 
2:1, 1:2)
Branky a asistence HHK: 22. Úlovec 
(Loup), 37. Bíbr (Havliš), 54. Juda 
M. (Bíbr). Sestava HHK: Svoboda 
– Pražák, Bíbr, Barák, Janoušek, 
Karásek, Pacal, Úlovec, Havliš, 
Juda M., Řepa, Třeštík, Šandera, 
Báňa M., Loup. Rozhodčí: Pekárek, 
Sysel. Bez vyloučení. Diváků: 50.

Program na tento týden:
Sobota 14. 1. 2012 HC Skuteč – 
HHK mladší žáci, začátek utkání 
v 9. 00 a HC Skuteč – HHK starší 
žáci, začátek utkání v 11. 00 – zimní 
stadion Skuteč
Neděle 15. 1. 2012 HHK dorost – 
VSK Technika Brno, začátek utkání 
v 10. 00 – zimní stadion Velké 
Meziříčí                                   -hhk-

Další zlato hokejové přípravky
V neděli si zajeli naši malí hokejisté 
na turnaj do Chotěboře. Porazili zde 
Havlíčkův Brod 5:1 a Jihlavu B také 
5:1. A tak obsadili první místo.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Jašek 

P., Kuřátko Š., Bíbr D., Katolický 
M., Strádal T., Hammer D., Broža 
O., trenéři Švejda P. st., Bíbr H. 
Branky: Švejda P. 4×, Jašek P. 4×, 
Broža O. 2×

-jud-

Stříbrné medaile z Vyškova
Bítešská hokejová přípravka si zpří-
jemnila vánoční svátky turnajem 
ve Vyškově.
Na doplnění hráčů se spojila s vel-
komeziříčskou přípravkou. Celý 
tým na tomto turnaji obsadil druhé 
místo.
Sestava: Štulpa Vojtěch – Kašpar 
Jan, Karásek Petr, Nesvadba Viktor, 
Nesvadba Jáchym, Vrzal Jiří, Modl 

Jakub, Juda Petr, Švejda Petr, Zdvi-
hal Šimon a Trenér Michal Marek

Tabulka střelců:
Nesvadba Viktor 16 gólů
Švejda Petr 10 gólů
Nesvadba Jáchym 5 gólů
Juda Petr 3 góly
Modl Jakub 3 góly
Zdvihal Šimon 3 góly
Vrzal Jiří 2 góly

-jud-

Házenkářský ples
11. února 2012, 
v hasičské zbrojnici, 
hraje Maraton.

III. ročník mariášového turnaje se 
v našem městě uskuteční 21. 1. 2012 
opět v sále hasičské zbrojnice. 
Během dvou let se Velkomezi-
říčští pasovali do role pořadatele 
nejprestižnějšího turnaje, kterému 
nemohou konkurovat žádná města 
či obce, byť již s dlouholetou po-
řadatelskou tradicí. V seriálu ma-
riášnické ligy je turnaj ve Velkém 
Meziříčí vnímán jako Wimbledon 
mezi tenisty. V našem regionu je 
potenciál milovníků této úžasné 
hry obrovský a pokud př ijdou 
okoštovat atmosféru turnaje noví 
karbaníci, kteří jsou tímto zváni, 
není vyloučeno, že bude loňský 
rekord překonán. Minule nás ma-
linko zaskočila nebývale vysoká 
účast, letos budeme připraveni. Se 
správcem hasičky bylo dojednáno 

navýšení kapacity míst, tudíž by 
měli mít všichni účastníci možnost 
se zaregistrovat. Navýšili jsme 
i rozpočet, v plánu máme připravit 
kolem 130 cen. Padnou tři řádně 
vykrmení čuníci, takže se hráči mo-
hou těšit na zabíjačkové pochoutky, 
které již tradičně připravuje mari-
ášový kolega ze lhotecké hospody 
– pan Kavalec. Máme naloženo 
a následně bude vyuzeno 50 kg 
krkovičky a bůčku. Přípravu oběda 
po loňském chutném úspěchu opět 
svěříme paní Požárové. U myslivců 
máme objednány tři divočáky, za-
jímavé kousky slíbili i rybáři. Kdo 
neuspěje v kartách, může si spravit 
chuť v tombole, která letos bude 
opravdu luxusní. Nezbývá, než troš-
ku štěstí a máte o skvělou sobotu 
postaráno.         Text a foto: -dvo-

Příprava dívčích mládežnických 
družstev je v plném proudu.

Mladší žákyně
Již tuto sobotu 14. ledna proběhne 
VII. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala. S ohledem na menší 
počet přihlášených týmů, trenérky 
našeho družstva Radka Jelínková 
a Ilona Závišková připravily pro 
šestici účastníků pouze jednodenní 
akci. Zpestřením by měla být účast 
slovenského družstva Piccard Se-
nec, dále z tradičních účastníků, 
patřících k republikové špičce, 
obhájkyně loňského prvenství 
děvčata DHK Slávia Praha, HC 
Zlín B, Jiskra Havlíčkův Brod, HK 
Hodonín a domácí hráčky.

Starší žákyně
Během prvního lednového týdne se 
až na dvě výjimky zapojila většina 
z třináctičlenného kádru družstva 
do herní přípravy. Hráčky čeká ná-
ročný program. Po úspěšně zvlád-
nuté podzimní divizní části si náš 
tým hrající ve východočeské oblasti 
druhým místem vybojoval právo 
účasti v celorepublikové soutěži 
žákovská liga. Dvacet nejlepších 
dívčích týmů České republiky tak 
postupně změří svoje schopnosti. 
Šest vyřazovacích kol, z nichž vždy 
z vylosovaných skupin vypadává 
poslední celek, určí pro květnové 
fi nále o mistra ČR pětici nejlepších. 
Již v sobotu 21. ledna přivítáme 
v naší sportovní hale soupeřky 
1. kola žákovské ligy – HC Zlín B, 
TJ Sokol Kobylisy II, DHK-SVŠ 
Plzeň, HC Hlučín. Nutno podotk-
nout, že v loňském ročníku se náš 
celek „vešel“ mezi posledních deset 
účastníků této prestižní soutěže!!!
Další výbornou vizitkou oddílu 

je zařazení hráček ročníku 1997 
do výběru jihomoravské oblasti, 
které se mají možnost účastnit 
házenkářského kempu, pořádaného 
Komisí mládeže Českého svazu 
házené na sklonku měsíce ledna 
ve sportovním centru v Nymburku. 
Těmito výběrovými kempy, z nichž 
se následně „rekrutuje“ kádr repre-
zentace kadetek ČR, již úspěšně 
z řad hráček našeho oddílu prošly 
Monika Kratochvílová (1994), Iva 
Závišková (1995) a v loňském roce 
Hana Kratochvílová a Markéta 
Partlová (1996).
Na základě herních dovedností 
a fyzických testů byla vybrána do 
letošního kempu Denisa Janečková, 
náhradnicí na postu spojky byla 
stanovena Kateřina Kopečková 
a na místo levého křídla Eliška 
Koudelová.

Mladší dorostenky
Pro aktuálně čtvrtý celek prvoligo-
vé tabulky nachystali trenéři před 
zahájením prvoligových odvet tři 
přípravné turnaje. Již následující 
víkend absolvuje širší kádr, včetně 
řady starších žákyň, turnaj ve Ve-
selí nad Moravou, kde bychom měli 
změřit síly s účastnickými týmy 
(Veselí nad Moravou, Písek, Ku-
novice, Bohunice). Poté následuje 
první únorovou neděli domácí tur-
naj a další víkend účast na Jihočes-
kém poháru v Jindřichově Hradci. 
Trenéři předpokládají, že během 
přípravy družstva zařadí i díky po-
vinným středoškolským lyžařským 
akcím a soustředěním širší kádr 
hráček. Do bojů o prvoligové body 
vstoupí náš celek poslední únorový 
víkend, nejprve v sobotu 25. února 
v Karviné a následně v neděli 
odpoledne 26. února v domácím 
prostředí s Otrokovicemi.      -záv-

Pozvánka do haly 
za Světlou

Sobota 14. ledna 9–18 hodin
VII. ročník Memoriálu 

Eduarda Klapala
Mladší žákyně – účastníci: 
Piccard Senec (Slovenská re-
publika), DHK Slávia Praha, 
HC Zlín, HK Hodonín, Jis-
kra Havlíčkův Brod, TJ So-

kol Velké Meziříčí.

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děv-
čata narozené 
1995–2003 se 
zájmem o po-
hyb. Pravidel-
né t réninky 
p o n dě l í  a ž 
pátek 15.30–
19.30 hodin ve sportovní hale 
za Světlou.

9.–15. 1. 2012 
E.ON IBU Světový pohár v biatlonu 2012 
Nové Město na Moravě 
Středa 11. 1. 2012 
14.15 Vytrvalostní závod žen
Čtvrtek 12. 01. 2012 
14.15 Vytrvalostní závod mužů 
18.00 Doprovodný program náměstí NMNM 
20.00 Vyhlášení výsledků individuálních závodů 
Pátek 13. 1. 2012
14.30 Rychlostní závod žen
Sobota 14. 1. 2012 
13.45 Rychlostní závod mužů
18.00 Doprovodný program náměstí NMNM
20.00 Vyhlášení výsledků rychlostních závodů 
Neděle 15. 01. 2012
12.45 Stíhací závod žen
14.30 Stíhací závod mužů

4. kolo nadstavbové části
O vítěze městské ligy

SK Netín – Technické služby 
VM 4:5
Sýkora, Dvořák, Černý, Kolář – 
Šlapal D. 2, Šlapal O., Pospíšil 2
Agromotor VM – SK Kunšovec 
VM 12:3
Bíbr, Sýkora, Říha 2, Mejzlík, Ka-
dela, Zachoval, Fischer 2, Šlapal 2, 
Peterka – Klouda, Duchtík, Vidlák
Sanborn VM – HC Bory 5:6
Pondělíček 2, Bajer F., Novák, 
Souček – Kuchař 2, Uhlíř 2, Pálka, 
Schnaider
HC Lukáš – SK Omega VB 2:7
Jež 2 – Dvořák D. 3, Dvořák S. 2, 
Loup, Dobrovolný
1. Agromotor VM 4 3 1 0 27:12 7
2. HC Bory 4 2 2 0 22:18 6
3. SK Omega VB 4 2 1 1 20:11 5
4. Technické služby VM 4 2 0 2 22:22 4
5. SK Netín 4 2 0 2 15:17 4
6. Sanborn VM 4 1 1 2 17:18 3
7. SK Afcon Kunšovec VM 4 1 0 3 18:33 2
8. HC Lukáš 4 0 1 3 16:26 1

O postup do extraligy
Horní Heřmanice – Farma Mě-
řín 5:2
Mejzlík Jos. 2, Mejzlík Jar., Kutílek 
– Uchytil, Kožený
River VM – SPL Radostín n. 
O. 6:3

Lovětínský 3, Daniel, Rous, Chme-
líček – Hubený, Hošek, Vondrák
SK Vídeň – Auto Dobrovolný 
VM 4:4
Střecha Lad. 2, Pospíšil, Nedoma – 
Šefčík 3, Vondráček Jiří
HC Benetice – HC Tasov 7:4
Konečný 3, Krejčí 2, Brabec, Jakšík 
– Tůma, Dočkal, Sláma, Páral
1. HC Benetice 4 4 0 0 28:8 8
2. Auto Dobrovolný VM 4 2 1 1 26:19 5
3. HC Tasov 4 2 0 2 13:11 4
4. River VM 4 2 0 2 13:21 4
5. SPL Radostín n. O. 4 2 0 2 11:19 4
6. SK Vídeň 4 1 1 2 18:20 3
7. Horní Heřmanice 4 1 0 3 22:23 2
8. Farma Měřín 4 1 0 3 10:20 2

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

NHÚ Balinka VM – SK Stránec-
ká Zhoř 9:2
Novotný 2, Mucha J. 2, Vacula 2, 
Strádal, Komínek, Jelínek – Bar-
tůšek, Vyhlídal
HCF Dráhy VM – HC Pikárec 4:5
Hamřík 2, Slavík, Jeřábek – Hudec, 
Chrást, Marek 2, Jaša
 7. SK Lavičky 3 3 0 0 21:12 6
 8. NHÚ Balinka VM 3 2 0 1 15:12 4
 9. HC Pikárec 3 1 0 2 11:13 2
10. SK Stránecká Zhoř 3 1 0 2 13:17 2
11. HCF Dráhy VM 4 1 0 3 18:24 2

-vid-
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HOKEJ

BASKETBAL

ATLETIKA

CURLINGSTOLNÍ TENIS

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
So 14. 1. 14.30–16.00
Ne 15. 1. 14.45–16.15
Út 17. 1. 15.30–17.00
So 21. 1. 14.00–15.30
Ne 22. 1. 13.30–15.00
Út 24. 1. 15.30–17.00
So 28. 1. 14.30–16.00
Ne 29. 1. 14.00–15.30
Út 31. 1. 15.30–17.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

V sobotu od 17. 30 hodin hrají 
muži A HHK doma proti HC 
Uherský Brod.
HC Moravské Budějovice – HHK 
VM 7:5 (3:2, 2:3, 2:0)
Branky a asistence: 4. Zahradník 
(Dusík R.), 6. Dusík R. (Dostál, 
Oliva), 10. Sedláček (Hradecký), 
25. Oliva (Boudný), 35. Zahradník 
(Sechovec), 57. Boudný (Dusík R.), 
58. Sechovec (Sedláček, Topol) – 
7. Nekvasil (Hlouch), 12. Hlouch 
(Nekvasil), 29. Troščák (Jaskula, 
Krčál), 35. Šerý (Hlouch), 38. Ne-
kvasil (Hlouch). Sestava HC Mo-
ravské Budějovice: Míča (Havlík) 
– Hrbáček, Bulička, Boudný, Dusík 
R., Sechovec, Prkna, Zahradník, 
Ferenčík, Topol, Oliva, Dostál, 
Barvíř, Sobotka, Sedláček, Hra-
decký, Vyhnálek, Krutiš, Švaříček. 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Hladík (Štourač) – Dusík, Šerý, 
Válek, Krejčí, Chlubna – Hlouch, 
Nekvasil, Novák – Jaskula, Tro-
ščák, Nedoma – Krčál, Smejkal, 
Krča – Burian P., Burian V. Roz-
hodčí: Slavka – Kučera, Melich. 
Vyloučení: 8:12, využití: 4:3. Střely 
na branku: 57:19. Diváci: 360.
Ostatní výsledky 16. kola: Uher-
ský Brod – Kroměř íž 6:5 SN, 
Brumov-Bylnice – Blansko 2:6, 
Warrior Brno – Plumlov 4:3 SN, 
Boskovice – Uherský Ostroh 1:6, 
Uničov – Velká Bíteš 3:4.
HHK VM – HC Brumov – Bylnice 
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a asistence: 30. Troščák 
(Krča), 48. Nekvasil (Hlouch, 
Novák) – 3. Mokrejš, 23. Rajnoha 
(Bahula), 37. Mokrejš, 43. Novák 
(Peterka). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Hladík (Štourač) – Dusík, 
Šerý, Válek, Krejčí, Chlubna – 
Hlouch, Nekvasil, Novák – Krčál, 
Troščák, Krča – Nedoma, Smejkal, 
Burian P. – Burian V. Sestava HC 
Brumov-Bylnice: Tuček – Březík, 
Mokrejš, Novák, Němčický, Peter-
ka, Vaněk, Sýs, Gajdošík, Machala, 
Plachtovič, Rajnoha, Bahula, Bed-
nařík, Martinec. Rozhodčí: Holub 
– Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 6:6, 
navíc Dusík (HHK) 10 min. OT. 
Využití: 0:1, v oslabení: 0:1. Střely 
na branku: 26:36. Diváci: 165.
Komentář trenéra Ivo Dostála: 
„K utkání jsme nastoupili s vědo-
mím, že proti nám stojí kvalitní 
soupeř s bývalými extraligovými 
hráči. Na tyto hráče jsme si chtěli 
dávat pozor, ale kvalita Mokrejše 
a Rajnohy rozhodla. Hráče jsme na 
ně upozorňovali, ale i přesto se čas-
to dostávali do šancí. První třetina 
byla z naší strany špatná. Dostali 
jsme se pod tlak. V těžkých chvílích 
nás naštěstí zachránil brankář Hla-
dík. Druhá třetina přinesla z naší 
strany zlepšení, ovšem bez gólových 
šancí. Po druhém gólu soupeře jsme 
hráče burcovali, aby se soustředili, 
zmobilizovali síly a zlepšili herní 
projev s častější střelbou. To vedlo 
ke snížení skóre, ale herní pohoda 
nám stále chyběla. Třetí třetinu 
jsme začali přesilovkou, ve které 
jsme udělali chybu a umožnili 
soupeři zvýšit na 1:4. Tato branka 
rozhodla o osudu utkání. Pořád 
jsme hráče nutili, aby zápas dohráli 
v nasazení a s důrazem do brány. To 

vedlo ke snížení na 4:2. Tato branka 
náš výkon zvedla, s tím přišel i větší 
počet šancí, které soupeř proměnit 
nedovolil. Soupeř měl své kvality, 
které jsme nedokázali předčit.“
Ostatní výsledky 15. kola: Velká 
Bíteš – Warrior Brno 3:6, Kromě-
říž – Moravské Budějovice 4:3 SN, 
Blansko – Uničov 6:5, Uherský Os-
troh – Uherský Brod 3:1, Plumlov 
– Boskovice 6:3.

Program na tento týden:
Sobota 14. 1. 2012 HHK Velké Me-
ziříčí – HC Uherský Brod, začátek 
utkání v 17. 30 (zimní stadion Velké 
Meziříčí)                                 -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 15 12 0 3 0 111:45 39

 2. Hokej Uherský Ostroh 15 11 1 0 3 56:31 35

 3. HC Brumov-Bylnice 15 10 1 0 4 54:46 32

 4. HK Kroměříž 15 7 2 1 5 69:63 26

 5. Dynamiters Blansko 15 8 0 2 5 56:54 26

 6. SK Minerva Boskovice 15 7 1 0 7 54:54 23

 7. HCM Warrior Brno 15 6 1 1 7 52:64 21

 8. HC Grewis Plumlov 15 5 1 3 6 52:70 20

 9. HC Uherský Brod 15 5 1 0 9 52:64 17

10. HC Uničov 15 4 0 0 11 50:60 12

11. HC Sp. Velká Bíteš 15 3 0 1 11 39:63 10

12. HHK Velké Meziříčí 15 0 4 1 10 55:86 9
HHK VM B – SK Telč junioři 7:1 
(1:0, 3:1, 3:0)
Rozhodčí: Ryšavý V. – Lukáč, 
Ryšavý A. Diváků: 56. Poměr střel: 
37:25. Branky: 2. Burian (Marti-
nec), 22. Tůma (Vrána, Burian), 
29. Peterka (Barák), 38. Malec 
(Kavina), 43. Martinec (Invald), 49. 
Martinec (Barák, Vidlák), 56. Vrána 
(Pokorný) – 24. Novák (Havlík). Vy-
loučení: 10:10. Využití: 3:0. Oslabe-
ní: 1:1. Sestava VM: Šeba (Štourač) 
– Kudláček M., Pokorný – Peterka, 
Bradáč – Trnka, Invald – Kavina, 
Kudláček J., Malec – Tůma, Barák, 
Vrána – Vidlák, Martinec, Burian. 
Sestava Telč: Misař – Pavlíček, Cha-
lupský, Doležal, Havlík, Šalanda T., 
Prokop, Smejkal, Šalanda J., Antoň, 
Novák, Špinar, Foitl, Nosek, Tetour.
První polovinu soutěže zakončili 
domácí hráči jasným vítězstvím nad 
mladíky z Telče. Po první třetině to 
ještě tak jednoznačně nevypadalo, 
když svoji převahu vyjádřili pouze 
jednou trefou. V prostřední části se 
hra sice vyrovnala, ale o to bohatší 
byla na branky. Napomohly k tomu 
přesilovky. HHK v nich dal dva góly 
ze tří a jednu početní výhodu využili 
i hosté. Ve třetí třetině pak V. Mezi-
říčí už opět dominovalo a uzavřelo 
skóre zápasu dalšími třemi branka-
mi. Hosté sice dobře bruslili a vy-
drželi i fyzicky, chyběl jim ovšem 
důraz z domácího ledu a ke konci 
utkání už zaúřadovala i psychika.
Mužem střetnutí byl tentokráte Ma-
rek Martinec, který coby obránce 
odehrál zápas na centru třetí řady 
a dvěma góly + asistencí přispěl 
k výhře domácích.
Další výsledek: Telč – Ledeč nad 
Sázavou; nehráno pro nepříznivé 
počasí. Žirovnice měla volno.

Neúplná tabulka po 10. kole:
1. Telč 7 6 0 1 0 56:21 19

2. Ledeč n. S. 7 5 0 1 1 33:29 16

3. Vel. Mez. B 8 2 3 0 3 33:30 12
4. Telč jun. 7 1 0 1 5 26:56 4

5. Žirovnice 7 1 0 0 6 32:43 3

V 11. kole přivítáme na domácím 
stadionu Ledeč n. S. Bude to v ne-
děli 15. 1. 2012 v 17 hodin.        

-ht-

V sobotu dne 7. 1. jsme pořádali 
každoroční turnaj o putovní po-
hár města Velké Meziříčí. Přijelo 
kolem 70 hráčů z celé ČR. Kvalita 
turnaje byla na vysoké úrovni. 
Systém byl vypsán pro čtyři sou-
těžní disciplíny – dvouhra bez 
omezení (hlavní soutěž), dvouhra 
do okresního přeboru první třídy, 
dvouhra veteránů nad 45 let, vše 
na dvě porážky a poslední čtyřhra 
na jednu porážku. Putovní pohár 
pro přeborníka města VM přebral 
už poněkolikáté František Kanta 
hrající za Hradec Králové. Chceme 
poděkovat všem sponzorům, kteří 
přispěli sponzorskými dary.

Výsledky:
Neomezeně (hlavní soutěž)
1. Kanta František (DTJ Hradec 

Králové)
2. Smola Igor (ASKÖ Linz Altstadt)

3. Flíbor Zbyněk (Moravská Slavia 
Brno)

Do OP 1
1. Kos Jiří (Znojmo)
2. Smolík Tomáš (Bystřice nad 

Pernštejnem)
3. Př iklopil Jan (TJ Žďár nad 

Sázavou)
Veteráni nad 45 let
1. Smola Igor (ASKÖ Linz Alt-

stadt)
2. Brom Vladan (SK Jihlava)
3. Hudec Stanislav (Sokol Žďár nad 

Sázavou)
Čtyřhry
1. Zejda Petr, Smola Igor (Studená, 

ASKÖ Linz Altstadt)
2. Kříž Jaromír, Brom Vladan 

(Telč, SK Jihlava)
3. Flíbor Zbyněk, Kratochvíl Ja-

roslav (Moravská Slavia Brno, 
Hustopeče)                          -pk-

Handicap Sport Club
V Praze Roztylech se ve dnech 
7.–8. 1. 2012 konalo 3. a 4. kolo 
mezinárodní ligy v curlingu vozíč-
kářů. Na toto kolo odjížděli Velko-
meziříčští z důvodu nemoci pouze 
ve třech v sestavě M. Charvátová, 
P. Gottlieb a J. Coufal. Hned na 
úvod je čekal nepříjemný soupeř 
reprezentace Polska. Těsná prohra 
4:5 byla smolná. Odpoledne čekal 
naše hráče silný soupeř, výběr 
slovenské reprezentace, který je 
průběžně na 1. místě a také účastník 
Mistrovství světa v Koreji v únoru 
letošního roku. Hned od začátku se 
Velkomeziříčští do soupeře zakous-
li a vybojovali si náskok, na který 
soupeř nestačil odpovědět. Výsle-
dek 10:5 byl velkým překvapením 
kola. V podvečerních hodinách 
naši hráči změřili síly s družstvem 

Jedličkova ústavu Prahy A, byl to 
boj o každý kámen. Remíza 6:6 
byla spravedlivá. V neděli čekal 
naše hráče tabulkově lehčí soupeř 
Praha B a Nové Město nad Metují 
B. Velkomeziř íčští nenavázali 
na skvělý výsledek ze sobotního 
dne a prohráli s Prahou B 7:3. 
Odpoledne čekal Velkomeziříčské 
nepříjemný soupeř z Nového Města 
B, který dopoledne porazil polskou 
reprezentaci. Naši hned od začátku 
přehrávali soupeře a vysoká výhra 
14:2 zabezpečila družstvu HSC VM 
průběžné 4. místo se ztrátou 2 bodů 
na místo 3. V 5. kole 10. března 
čeká naše curlery Nové Město A, 
družstva Německa a Polska. Po 
tomto kole bude na přelomu března 
a dubna mezinárodní mistrovství 
České republiky kam z ligy postou-
pí 6 nejlepších družstev.
Mediálním partnerem HSC VM je 
týdeník Velkomeziříčsko.     -char-

Krajský přebor v hale
O víkendu proběhl v atletické hale 
v Praze na Strahově halový přebor 
Kraje Vysočina. Medaile se rozdě-
lovaly v žákovských a dorostenec-
kých kategoriích a v tzv. kategoriích 
„open“ (junioři a dospělí společně).
Nejúspěšnější byly sprinterky 
– Martina Homolová se dvěma 
vítězstvími v kategorii dorostenek 
a Petra Macková s 2. a 3. místem 
v kategorii žákyň.
Na blížící se únorová halová mist-
rovství republiky se budou připra-

vovat Petr Holánek (3000 m) poprvé 
v kategorii dospělých a Martina 
Homolová (60 m, 200 m) s Jakubem 
Havlíčkem (vrh koulí) v kategorii 
dorostu.                                    -vill-

Z výsledků:
žákovské kategorie

1. místo
Uchytilová Agáta koule 9,06 m
2. místo
Macková Petra 150 m 21,63 s
3. místo
Macková Petra  60 m 8,66 s
fi nálová umístění (do 6. místa)
4. Uchytilová Agáta  60 m  8,77 s
4. Všianský Tomáš  60 m přek. 11,35 s

5. Běhounková Eliška 800 m 2:56,16
  60 m přek. 11,37 s
6. Macková Petra dálka 419 cm

dorostenecké kategorie
1. místo
Homolová Martina  60 m  8,09 s
Homolová Martina 200 m 26,63 s
2. místo
Havlíček Jakub koule 13,31 m
3. místo
Pokorný Šimon  60 m 7,69 s
fi nálová umístění (do 6. místa)
5. Havlíček Jakub  60 m 7,81 s

kategorie „open“
2. místo
Holánek Petr 1500 m 4:10,24

Nábor dětí 
do atletiky

Atletický oddíl TJ Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých řad ši-
kovné děti (orientačně od 6 do 
14 let), které chtějí sportovat 

a závodit.
Bližší informace na webových 

stránkách 
www.atletikavelmez.cz.

-vill-

Dorostenecká liga juniorky U19
BK VM – BK Kara Trutnov 67:69 
(21:17, 37:40, 55:57)
V lize starších dorostenek jsme 
hostili třetí tým tabulky z Trutno-
va. V zápase naše děvčata podala 
jeden ze svých nejlepších výkonů. 
Proti favorizovanému soupeři jsme 
zápas začali jako z basketbalové 
učebnice. Krásný basketbal se 
hrál na obou stranách a přítomní 
diváci mohli být velmi spokojení. 
Hra se zhoršila, až do ní začali na 
jedné straně zasahovat a na druhé 
nezasahovat oba muži s píšťalkou. 
Fauly, co oba pánové, kteří si říkají 
rozhodčí, viděli na jedné straně, 
neviděli na straně druhé. Takže na 
jedné straně nás soupeřky řezaly 
při nájezdech a nepískalo se, na 
straně druhé se šestkrát za sebou 
střílely trestné hody. A najednou 
vedl soupeř z Trutnova a udržoval 
si mírný náskok. Přístup rozhodčích 
vyvrcholil faulem na naši hráčku 
A. Karbanovou, pro kterou po 
zákroku soupeřky zápas skončil.
Naše děvčata se přesto až do konce 
zápasu rvala jako lvi a zaslouží si 
za svůj výkon velkou pochvalu. 
Vstup do roku 2012 se po herní 
stránce určitě povedl a nemusíme 
se za nic stydět.
Sestava a body: L. Nováková 22, 
V. Kryštofová 17, P. Syslová 12, 
A. Karbanová 8, Š. Buková 2, Z. 
Fňukalová 2, V. Marková 2, M. 
Malcová 2 a K. Čermáková. Trenér 
T. Rapušák.

OP mladších dorostenek
BK VM – Sokol Šlapanice 71:62 
po prodloužení a druhý zápas 40:54
Proti rezervě Valosunu Brno na-
stoupily v neděli naše hráčky. První 
zápas obou soupeřů byl napínavý 
od začátku až do konce. Nemocemi 
sužovaný domácí tým nastoupil do 
zápasu úspěšně a celou první čtvr-
tinu si udržoval mírné vedení. Po 
první čtvrtině byl stav 15:12 v náš 
prospěch. Po dvou minutách druhé 
části hry však soupeř otočil skóre 
a ujal se vedení 20:19. Poté jsme ješ-

tě jedním košem otočili stav v náš 
prospěch, ale vzápětí nás začal sou-
peř doslova drtit a šňůrou 13 bodů 
v řadě se ujal vedení 33:21. Náš tým 
po oddechovém čase zabral a snížil 
stav na rozdíl osmi bodů v polovi-
ně zápasu. Ve třetí části si soupeř 
udržoval pohodlný odstup, až od-
skočil na už trochu hrozivý rozdíl 
14 bodů – 46:32. V té chvíli jsme 
trochu změnili přístup k soupeři 
a zvolili agresivní obranu na jejich 
dvě nejlepší hráčky. Naše hráčky 
dokázaly, že umějí svou obranou 
prací znechutit soupeři hru a přinu-
tit jej k chybám. Výrazně zlepšenou 
obranou jsme se začali dostávat 
snadněji k míči a proměněnými 
rychlými protiútoky jsme se dostali 
na rozdíl pěti bodů. Ve čtvrté části 
hry se rozpoutala velká bitva, která 
skončila nerozhodným výsledkem 
v základní části hry. Naše hráčky 
tím, že dotáhly nepříznivý vývoj, 
se dostaly do herní pohody a pěti-
minutové prodloužení vyhrály 15:6. 
Tříbodový pokus Katky Kryštofové 
a dva úspěšné rychlé protiútoky 
Kristýny Čermákové vytvořily 
pětibodový rozdíl a v závěru ještě 
soupeře dorazila dvěma brejky 
Dominika Syslová. Pochvala patří 
celému týmu dorostenek, přesto 
bych ale ještě vyzdvihl dirigentské 
schopnosti Venduly Holubové, 
která měla na 
vítězství lví 
podíl.
V soutěžích 
OP se vždy 
hrají dva zá-
pasy za sebou. 
V odvetě se 
našim hráč-
kám nepoda-
ř i lo navázat 
n a  ú s p ě c h 
z prvního zá-
pasu. Takže 
v odvetě zví-
tězil soupeř. 
Přesto dojem 
z ů s t a l  v ý -
borný, proto-
že vítězství 

v prodloužení se nikdy neomrzí.
Sestava: V. Holubová, K. Čermá-
ková, M. Drlíčková, L. Kožená, 
J. Ráčková, B. Kučerová, D. Syslo-
vá, P. Sekničková a K. Kryštofová. 
Trenéři K. Hugo a T. Rapušák.

OP žáci U15
(skupina o 5. – 9. místo)

BK VM – TJ Třebíč 50:68 a 60:66
Přikládám komentář jednoho z hrá-
čů BK Velké Meziř íčí Tomáše 
Vondráčka (Vondris): „Tak, musím 
sepsat nějaké ty pocity ze sobotního 
utkání proti týmu z Třebíče. Nastou-
pili jsme do utkání s nasazením, ale 
bohužel to nestačilo. První zápas 
jsme prohráli o 9 košů, což není 
moc. Ve druhém zápase jsme se už 
srovnali a dali do toho všechno. 
Bylo mnoho osobních chyb a také 
jedno těžké zranění, které hráče 
ochromilo a v dalších utkáních nás 
bohužel bude podporovat jen z la-
vičky. (Celý tým mu drží palce, aby 
se co nejdříve dal do pořádku.:-)“

OP mladší minižactvo
(skupina o 5. – 9. místo)

BK VM – Valosun Brno B 46:27 
a 48:13
V prvních dvou zápasech roku 
2012 se naši nejmladší basketba-
listé konečně dočkali. Dvě vítězství 
nad soupeřem z Brna si mohli 
pořádně užít. Tým vedený Zuzkou 
Fňukalovou a Luckou Novákovou 

od prvních minut prvního zápasu 
nenechal nikoho na pochybách, 
že vítězství jej konečně nemine. 
Velká kulisa povzbuzujících rodičů 
ocenila snahu a pokrok svých rato-
lestí a odměnila svůj tým velkým 
potleskem.

Tým minižactva je pro pří-
padné zájemce o basketbal 
stále otevřen. Tréninky jsou 
v pondělí a pátek od 15.00 do 
16.30. Přijďte za námi, rádi 
vás uvidíme!

Příští program:
OP žákyně U15 (náš tým je první 
a je dosud neporažený tým sou-
těže!!!):
BK Velké Meziříčí – ČKD Blan-
sko, sobota 14. 1. 9.00 a 11.00
OP mladší minižáci:
BK Velké Meziříčí – Tišnov, sobo-
ta 14. 1. 13.00 a 14.45
OP žáci U15:
BK Velké Meziříčí – Břeclav, 
sobota 21. 1., 9.00 a 11.00
OP mladší dorostenky:
BK Velké Meziříčí – Jiskra Kyjov, 
sobota 21. 1., 13.00 a 15.00
Všechny zápasy se hrají v tě-
locvičně ZŠ Školní na Školní 
ulici ve Velkém Meziříčí (info 
www. basketvm. cz).              

-rap-

Minižactvo BK Velké Meziříčí.                                                                       Foto: archiv BK


