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Založeno roku 1919

SOS poradna

Středa 8. 2. – pravidelná 
poradna SOS (sdružení obra-
ny spotřebitelů), od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Setkání občanů 
se starostou

Již zítra, ve čtvrtek 9. 2., se 
uskuteční další z pravidelných 
setkání starosty Radovana 
Necida s občany. Proběhne 
od 16 hodin v loutkové scéně 
Jupiter clubu a je tentokrát spo-
jeno s vyhodnocením soutěže 
Vánoční město.

Zápisy do 1. tříd

V pátek 10. 2. proběhnou zá-
pisy do 1. tříd základních škol.

Více na straně 5

Ples motoristů
Novinkou mezi plesy je pro le-
tošní rok ples motoristů. Koná 
se v sobotu 11. 2. od 20 hodin 
v Jupiter clubu.

Přehled plesů najdete 
na straně 8

Akce na Fajťáku
► Masters cup

10. 2. odpoledne, závod se 
jede jako součást Českého 
poháru Masters 2011/2012, 
2× slalom

► Lyžařský pohár Vysočiny
11. 2., obří slalom

► Nonstop lyžovačka
18. 2. 
Výluky vleku: 21–22 ho-
din, 6–8 hodin v neděli 
ráno
Součástí nonstop lyžo-
vačky: test lyží Sporten, 
dobroty z udírny, repro-
dukovaná hudba s DJ, jídlo 
a pití samozřejmostí

► Lyžařský přebor škol 
Jihomoravského kraje 
I. ročník
21. 2., obří slalom

► Lyžařský přebor škol 
kraje Vysočina IV. roč-
ník
pohárový závod základ-
ních, středních a učňov-
ských  škol  v obřím sla-
lomu
1. závod – úterý 14. 2.
2. závod – středa 22. 2.

► Snowboardové závody
25. 2.

Více na www.skivm.cz

MSB plánuje opravy za 
7,5 milionu. Na mnohé asi nedojde

Bytové i nebytové prostory Městské správy bytů (MSB) Velké Meziříčí 
navštěvují radní města. Seznamují se s jejich stavem a posuzují účelnost 
plánovaných oprav.

„Ke každé prohlídce požadujeme připravit materiál, kde je objekt 
popsán, je v něm uvedeno, kolik je tam bytových jednotek a nebytových 
prostor, kolik město ročně vybere na nájmu, co se na objektu za posled-
ních deset let opravilo a co ještě MSB hodlá opravit,“ uvádí starosta 
Radovan Necid.

Během svého prvního lednového jednání radní prošli bytové i neby-
tové objekty ve správě MSB na náměstí – například Obecník –, v ulicích 
Komenského a Kostelní. Druhá návštěva vedla do domů na Uhřínovské, 
Bezručově a Čermákově ulici. Jejich stav se různí a radní prozatím stopli 
všechny plánované opravy, dokud neprojdou všechny objekty a neposoudí 
účelnost oprav. „Chceme dělat výběrová řízení i na drobnosti, aby to bylo 
co nejlevnější,“ podotýká starosta.

„Na rok 2012 máme naplánovány opravy za celkem 7 milionů 420 ti-
síc korun,“ říká ředitel městské správy bytů Karel Lancman a dodává, 
že z toho 2 miliony 300 tisíc jsou určeny na drobnější stavební úpravy, 
elektroopravy a revize, výměnu elektrospotřebičů a plynových spotře-
bičů.
Dépéesku postavit raději novou, míní starosta

Mezi objekty ve správě MSB patří například i tři domy s pečovatelskou 
službou (DPS). Ten na ulici Zdenky Vorlové je nový, ale na Strmé a Ko-
menského jsou objekty staré a pro bydlení seniorů nevyhovující. Chybí 
jim výtah, který například na ulici Strmé nelze jednoduše postavit, neboť 
patra v každé polovině domu na sebe nenavazují a byty jsou tak v různé 
výši. Výtahy by tedy musely být dva. V DPS Komenského je zase podle 
Karla Lancmana plánována výměna oken za 600 tisíc korun a oprava 
koupelen za 450 tisíc korun. To jsou nemalé fi nance. „Nebudeme do 
těchto objektů zatím investovat,“ říká starosta s tím, že vhodnější by bylo 
oba objekty prodat, sehnat dotaci, přidat něco z městské kasy a postavit 
novou DPS, která by byla pro bydlení seniorů vyhovující se vším všudy.

(Pokračování na straně 2.)

Mnozí obyvatelé našeho města 
jistě zaznamenali, že v ulicích 
Velkého Meziříčí přibyly nové od-
padkové koše. Jejich nedostatek byl 
z jejich strany častým předmětem 
kritiky. Zejména pejskaři si stěžo-

V ulicích jsou nové odpadkové 
koše, zejména na psí exkrementy

vali na absenci odpadkových košů 
na psí exkrementy. Do nově roz-
místěných nádob lze odložit právě 
psí výkaly. A nejen je, ale i ostatní 
zbytkový odpad. „Samozřejmě, že 
jde o lokality, kde se předpokládá 

vyšší počet lidí venčících 
své psí miláčky,“ upřesňuje 
na webových stránkách 
města Zdislava Oplatková 
z odboru životního prostře-
dí velkomeziříčského měst-
ského úřadu. Podle jejího 
sdělení je v současné době 
rozmístěno celkem šesta-
sedmdesát odpadkových 
nádob po celém městě. Při 
volbě vhodných míst přitom 
bylo podstatné, aby se nádo-
by nacházely na pozemcích 
ve vlastnictví města a byly 
př ístupné pro svozovou 
techniku a pracovníky tech-
nických služeb.

Technické služby města 
Velké Meziříčí nové koše 
instalovaly poslední ledno-
vý týden. Pokud má někdo 
z obyvatel návrh, kde by 
podobná nádoba na odpad-
ky měla být, může se obrá-
tit na pracovníky odboru 
životního prostředí MěÚ 
Jiřího Zachara nebo Zdi-
slavu Oplatkovou a požádat 
o její instalaci.

Iva Horká

Nové odpadkové koše, kam mohou lidé vyha-
zovat zvláště psí exkrementy, se objevily také 
v sídlišti Čechovy sady – u vjezdu do Zelené-
ho koutu, u domu s pečovatelskou službou, 
u garáží nad kolejemi, kde citelně chyběly, 
nebo například v zatáčce na ulici Čermákova 
apod.                                    Foto: Iva Horká 

Pětice mladých Čechů – čtyři 
muži a jedna žena – v čele s Danem 
Přibáňem projela dvěma trabanty za 
tři měsíce napříč celou Afriku. Ex-

Skeptikům dokázali, že to jde:
projet Afriku napříč trabantem

Dan Přibáň, jenž se svým týmem projel napříč Afrikou dvěma trabanty, 
přednášel o této cestě v Křižanově.                                 Foto: Iva Horká

Nezaměstnanost 
skokově vzrostla

Nezaměstnanost na Velkome-
ziříčsku s koncem loňského roku 
opět vzrostla, v prosinci se dostala 
až na 12 procent. Předtím se několik 
měsíců pohybovala nad desetipro-
centní hranicí.

Úřad práce v prosinci 2011 evido-
val na Velkomeziříčsku 1 504 dosa-
žitelných uchazečů na osmapadesát 
volných míst.

Vyšší míra nezaměstnanosti byla 
s koncem roku ještě na Bystřicku 
12,3 %. Oproti tomu na Novoměst-
sku byla situace o něco málo lepší 
s mírou nezaměstnanosti 11 %, na 
Velkobítešsku to bylo 9,8 % a na 
Žďársku 8,4 %.

Nezaměstnaných ale nepřibylo 
jenom na zdejším okrese. Stejná 
situace byla v celé ČR, kde oproti 
předchozímu měsíci míra regis-
trované nezaměstnanosti skokově 
vzrostla o 0,6 procentního bodu, 
a to na 8,6 %. Podle tiskové mluvčí 
ministerstva práce a sociálních 
věcí Viktorie Plívové se na ná-
růstu nezaměstnanosti koncem 
roku podíleli především muži, a to 
jedenaosmdesáti procenty. Míra 
registrované nezaměstnanosti mu-
žů tak vzrostla o 0,8 procentního 
bodu na 7,7 %, přičemž u žen to 
bylo o 0,3 na 9,8 %. „Růst neza-
městnanosti na konci roku patří ke 
každoročně se opakujícím jevům,“ 
uvedla k údajům Viktorie Plívová 
a její slova potvrzují i ekonomové. 
Je to dáno tím, že končí tzv. sezonní 
práce v oblasti služeb, zemědělství 
či stavebnictví a mnozí lidé se ne-
chávají zaměstnat právě jen na dobu 
určitou, od jara do zimy. S koncem 
roku tak o práci přijdou a čekají 
zase na novou sezonu.

Ekonomové odhadují, že letos 
nezaměstnanost ještě více poroste, 
a to z důvodu recese. Podle odhadů 
by se o svá místa měli nejvíce bát 
lidé pracující ve stavebnictví, jak 
uvedl server Novinky. Nezaměst-
nanost by dle jeho informace měla 
nejvíce vzrůst v krajích Olomoucký, 
Moravskoslezský a Ústecký, kde 
je ostatně už nyní problém sehnat 
práci.                Martina Strnadová

pedici podnikli v roce 2009 a zdo-
lali téměř dvacet tisíc kilometrů. 
Jejich cesta, která je přišla na osm 
set tisíc korun, začala v Tunisku 

a končila v Jihoafrické republice. 
Celkem projeli jedenáct zemí – Tu-
nisko, Libyi, Egypt, Súdán, Keňu, 
Etiopii, Tanzánii, Zambii, Namibii, 
Botswanu a JAR. 

O zážitky z této neobvyklé vý-
pravy se vedoucí expedice Dan 
Přibáň přijel podělit také s křiža-
novskými posluchači. Do bývalé 
orlovny ho pozval tamní Spolek 
katolického domu. I přesto, že pobyt 
pro nás v tak vzdálených a naprosto 
odlišných zemích byl náročný, 
D. Přibáň by se do nich klidně 
vrátil. Jediné, co ho štvalo, byla 
tamní byrokracie a mnohdy men-
talita našinců. „Zkrátka ale musíte 
hodně věcí tolerovat, protože oni to 
tak mají nastavené a přes to nejede 
vlak,“ rezignoval na některé zážitky 
jako třeba na to, když se mu černoši 
snažili namluvit, že mu do jeho 
dvacetilitrového kanystru nalili 
pětadvacet litrů pohonných hmot. 
Nic stejně nenadělal, když argu-
mentoval obsahem nádoby, stejně 
musel zaplatit to, co oni požadovali.

Afrika je zvláštní svět, je nádher-
ná, ale nebezpečná zároveň, příroda 
v ní je však magická.

(Pokračování na straně 5.)

Na mostišťské přehradě 
se nesmí bruslit, varuje hrázný

Hrázný přehrady v Mostištích upozorňuje občany, že je vydán přísný 
zákaz bruslení na tomto vodním díle. Přehrada se nachází v I. ochranném 
pásmu a navíc vzhledem k soustavnému odběru vody – i přes vysoké 
mrazy – led praská a bruslení je zde proto značně nebezpečné. O zvýšení 
kontrol na vodním díle Mostiště hrázný požádal jak městskou, tak státní 
policii. Náš týdeník o tom informoval vedoucí Obvodního oddělení 
Policie ČR ve Velkém Meziříčí. Lidé, kteří toto nařízení nebudou 
respektovat, budou policisty z ledové plochy vykázáni. Stejně jako ti, jež 
porušují zákaz vjezdu v daném místě a parkují tam, kde nemají. Takoví 
řidiči mohou od policistů očekávat navíc i peněžní pokutu.   

Iva Horká

Jev zvaný ‚halo‘ kolem měsíce bylo možno pozorovat například v sobotu 
4. února kolem 21. hodiny z místa poblíž Dolních Radslavic, na což nás 
upozornila čtenářka našeho týdeníku Ivana Hájková z Brna. 

Foto: Martina Strnadová

Kolem měsíce bylo halo
Možná si někteří v sobotu večer všimli zajímavého úkazu na ob-

loze. Kolem měsíce bylo možné pozorovat veliký kruh. „S nejvyšší 
pravděpodobností to bylo takzvané halo,“ sdělil na náš dotaz RNDr. Petr 
Dvořák, letecký meteorolog a tiskový mluvčí Českého hydrometeoro-
logického ústavu a vysvětlil jev, „halové jevy vznikají lomem paprsků 
procházejících přes ledové krystalky vysoké oblačnosti druhu cirrus, 
cirrostratus.“

Jak uvádí server Optické úkazy v atmosféře, halové jevy jsou optické 
úkazy, které se objevují na obloze kolem Slunce i Měsíce v podobě kol, 
oblouků a skvrn. Podmínkou pro jejich objevení je přítomnost drobných 
ledových krystalů v atmosféře, na nichž dochází k odrazům a lomům 
paprsků (zatímco duha vzniká lomem a odrazem slunečních paprsků na 
kapkách vody).

Ledové krystalky se nacházejí v jemných řasových oblacích ve výškách 
nad 6 km, mohou se však vyskytovat za chladu i v přízemní vrstvě ovzduší. 
Objevují se v mnoha formách, ale pro vznik halových jevů jsou důležité 
krystalky ve tvaru šestiboké destičky a šestibokého sloupku. Podle toho, 
zda se světlo od krystalů odráží, nebo jimi prochází a láme se, mají halové 
jevy vzhled buď bělavý, či s duhovým nádechem. 

Halových jevů existuje celá řada. Některé jsou časté, jiné se objeví 
jen jednou za několik let. Nejčastěji se objevuje malé halo – světlý kruh 
o poloměru 22° kolem Slunce a dále tzv. vedlejší slunce, která přiléhají 
po stranách z vnějšku k malému halu. Kolem Měsíce lze halové jevy 
pozorovat vzácněji.

Podle Wikipedie jako první halové jevy popsal a pojmenoval Aristoteles 
již ve čtvrtém století před naším letopočtem.

Martina Strnadová
Zdroj: Wikipedie a http://ukazy.astro.cz
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Nepořádek a plevel na Paloukách 
řeší radnice s majiteli pozemků
Okolí Balinky v lokalitě Palouky je zanedbané, roste tam vysoká tráva 

a plevel a místo hyzdí poházené odpadky. A to přesto, že technické služby 
zde pravidelně uklízí.

Na tento stav několikrát upozornili vedení města občané. Pozemky 
ale patří třem soukromým společnostem. „Vlastníkům byla odeslána 
výzva ke zjednání nápravy a byli upozorněni, že dle zákona je vlastník, 
případně uživatel pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření 
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným 
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení 
zdraví lidí nebo zvířat. V případě porušení této povinnosti se právnická 
osoba dopouští správního deliktu s možností uložení pokuty za porušení 
zákona o rostlinolékařské péči,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí 
Jiří Zachar s tím, že dva majitelé ploch už na výzvu reagovali a slíbili 
budoucí nápravu, jeden vlastník se ale neozval.

Neutěšený stav celého místa, které je přirozenou procházkou kolem 
řeky, je předmětem oprávněné kritiky obyvatel města. Ačkoliv město má 
ve správě pouze cestu, snaží se zde technické služby udržovat pořádek. 
„Úklid provádíme jednou měsíčně, je ale pravda, že v době, kdy jsme 
měli pracovníky na veřejně prospěšné práce, uklízelo se tam nejméně 
jednou za dva týdny. Lepší to opět bude od konce února, kdy pracovníky 
na veřejně prospěšné práce po dohodě s úřadem práce znovu získáme,“ 
vysvětlil ředitel technických služeb Jaroslav Mynář.

Kolem cesty byly v minulosti také odpadkové koše. Ty dnes zmizely, 
protože se v místě budou stavět protipovodňové zdi. „Po dokončení 
stavby se na místo koše vrátí a přibudou tam i lavičky na odpočinek,“ 
slíbil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.                             -ran-

Město bude mít
jednotný grafi cký manuál

MSB plánuje opravy…
(Pokračování ze strany 1.)

Místo celé krytiny
vymění jen prasklé hřebenáče

Dalším z objektů, kde radní nechtějí dát statisíce na opravy je dům na 
Uhřínovské s deseti ubytovacími jednotkami. Tam je naplánována kom-
pletní výměna střešní krytiny i oken. „Máme investovat 850 tisíc korun 
za rok v objektu, kde vybereme nájemné 42 tisíc za rok?“ podotýká Necid 
a dodává, že nájemné v tomto domě je regulované a nelze je zvednout, neboť 
obyvatelé mají společné toalety i sprchy. „Přesvědčili jsme se, že střecha 
potřebuje opravu, ale jen vyměnit prasklé hřebenáče, opravit oplechování 
kolem antén, to je oprava odhadem do deseti tisíc,“ pokračuje Necid s tím, 
že další opravy nutné nejsou. „Shodli jsme se, že okna v tomhle domě jsou 
v takovém stavu, že by je mateřské školy mohly závidět,“ dodává starosta.

Naopak na Čermákově ulici jsou bytové domy z druhé poloviny devade-
sátých let a novější. Paradoxně i ty vyžadují opravy, a to výměnu střešních 
oken a skel v oknech. Ta původní totiž mají koefi cient 2,8 a nyní je standard 
1-1,1. „V těchto bytech je nájemné slušné – 48 Kč/m2/měsíc, takže tam není 
problém, ekonomika těchto bytů je dobrá,“ podotýká Necid. Letos má 
městská správa bytů v plánu vyměnit skla a okna v dalším z těchto domů 
za asi 400 tisíc korun. „Chceme vyměnit i bytové dveře ve dvou věžácích 
na Bezručově ulici, protože nejsou protipožární. V obou domech by to mělo 
stát 1,5 milionu korun,“ jmenuje další plánované opravy Karel Lancman. 
Další je například výměna oken domu dětí a mládeže za 500 tisíc korun.

Se všemi opravami zatím MSB čeká, neboť radní mají před sebou ještě 
čtyři návštěvy objektů v její správě a teprve potom hodlají rozhodnout, 
co je neodkladné a co naopak může počkat.                 Martina Strnadová

Velkomeziříčští si nechali zpracovat jednotný grafi cký manuál města 
za třicet tisíc korun. Ten je již hotov a čeká na schválení.

Grafi cký manuál sjednotí vizuální prezentaci města, určí pravidla pro 
jeho vystupování navenek ke svému okolí, to znamená využití znaku 
města, barev, písem a veškerých ostatních grafi ckých prvků.

„Zvažovali jsme, co vše má být v grafi ckém manuálu a pořád jsme při-
dávali,“ popisuje průběh jeho vzniku starosta Radovan Necid. Například 
přibyl požadavek, aby na každém sportovišti ve městě byla jednotná tabule 
se znakem města a nápisem – Město Velké Meziříčí podporuje sport. 
„Proč ne, za tři a půl milionu korun,“ připomíná starosta roční příspěvek 
města na mládežnický sport. Obdobné by mělo být uvedeno například 
i v knihách, na jejichž vydání město přispělo apod. Nebude chybět ani 
sjednocení fontů písma nejen na webových stránkách města a další.

„V grafi ckém manuálu nakonec skončila i vítací cedule města,“ zmiňuje 
Necid více než rok starý nápad kulturní komise města, aby na hlavních 
příjezdech do města byly uvítací tabule pro návštěvníky.

V souvislosti s manuálem došlo i na diskuzi kolem možného vytvoření 
loga města. Nakonec se radní shodli, že město žádné logo nepotřebuje. 
Znak města stačí. Je totiž ideální v tom, že je naprosto jednoduchý, není 
nijak složitě dělený na několik částí, pouze sedm stříbrných per ve zlaté 
pružině na červeném štítě. Lze jej tedy použít všude, neboť je dobře 
rozpoznatelný třeba i v malém zobrazení.

Jednotný grafi cký manuál bude rada města schvalovat v nejbližší 
době. Všechny jeho šablony budou dostupné v elektronické podobě, ve 
formátu pdf.

Martina Strnadová

Výběr pozemku vhodného jako 
cvičiště pro psy je pravděpodobně 
u konce. Jako nejvhodnější z něko-
lika navrhovaných variant se jeví 
louka v Nesměři, kde až donedávna 
cvičili dobrovolní hasiči. Ti se mají 
přesunout na nové místo v lokalitě 
Bejkovec.

„Pozemek ale není města,“ říká 
starosta Radovan Necid a dodává, 
že sdružení Agility tedy musí 
souhlas s umístěním cvičiště pro 
psy projednat přímo s majitelem. 
Členové zmiňovaného občanského 
sdružení Agility Velké Meziříčí, 
dříve AD Astra se totiž před časem 
na vedení města se žádostí o po-
moc obrátili. „S majitelem jsme 
jednali, cvičiště mu na jeho louce 
nevadí, s ničím nemá problém,“ 
uvádí předsedkyně občanského 
sdružení Martina Homolová s tím, 
že majitel byl se všemi požadav-
ky, které přináší provoz cvičiště, 
obeznámen.

Občanské sdružení Agility nyní 
požádá město, aby pro ně část 
pozemku o velikosti 1 000 metrů 
čtverečních pronajalo a poskytlo ji 
sdružení k bezúplatnému užívání. 
Až dosud se totiž jeho členové, 
z nichž mnozí jsou z Velkého Me-
ziříčí, scházeli v Dolních Heřma-
nicích. „Podali jsme do rady města 
také žádost o oplocení pozemku,“ 
dodává M. Homolová a podotýká, 
že ostatní vybavení potřebné pro 

aktivity sdružení si už členové za-
jistí sami. Jsou to například různé 
překážky pro psí sport agility atd.

Hledání vhodného pozemku, 
který by mohli užívat nejen členové 
sdružení, ale i další zájemci o ky-
nologii, nebylo jednoduché. Podle 
R. Necida zabralo několik měsíců, 
přičemž zvažovaná místa byla asi 
čtyři a nevyhovovalo ani jedno. 
Ať již to bylo z důvodu blízkosti 
bydlení a možného rušení okolních 
obyvatel hlukem, či kvůli kompli-
kované dohodě s nájemníkem, nebo 
zase pro nevhodnost terénu. Od 
bytové zástavby vzdálená Nesměř 
se tedy zatím jeví jako nejvhodnější. 
Někteří o tom pochybují. Své obavy 
o klid a pořádek například během 
lednového online chatu se starostou 
vyjádřila S. Ouředníčková, která se 
starosty tázala, zda město nemůže 
vybrat jiný pozemek pro cvičiště, 
než ten v Nesměři. Podle ní je 
Nesměřské údolí frekventovaným 
místem, lidé je využívají k vycház-
kám a podobně. Proto se obává, že 
vysoká koncentrace psů by mohla 
způsobit narušování klidu jejich 
štěkotem či obtěžovat psími exkre-
menty. „Nesměř je v tomto směru 
zdaleka nejlepší. Sdružení se navíc 
zavázalo, že bude udržovat pořádek 
včetně vámi zmiňovaných exkre-
mentů, areál bude mít provozní 
řád a bude oplocený,“ ujistil Necid.

Martina Strnadová

Cvičiště pro psy
bude možná v Nesměři

Nalezli munici
Na Velkobítešsku byla nalezena funkční munice. Při dopolední pro-

cházce se psem ji dne 2. 2. 2012 objevila okolo 10. hodiny třiačtyřicetiletá 
žena. Tři kovové předměty podobající se munici uviděla u vypuštěného 
Vlkovského rybníka. Po oznámení nálezu vyjela na místo policejní hlíd-
ka, která místo zajistila. Přivolán byl rovněž pyrotechnik. Ten na místě 
nálezu uvedl, že jde o tři kusy dělostřeleckých granátů německé výroby.

Odcizil naftu
Během noci z 31. 1. na 1. 2. 2012 se podařilo neznámému pachateli 

poškodit uzamknuté plastové víčko u palivové nádrže nákladního vozidla 
Volvo. Vůz byl zaparkovaný u silnice na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši. 
Z nádrže bylo odčerpáno 300 litrů nafty. Poškozené společnosti vznikla 
škoda převyšující 13.000 korun.

Kradl ve skladu
Vloupání do bývalého zemědělského areálu v Kozlově má na svědomí 

dosud neznámý pachatel. Pravděpodobně v noci z neděle na pondělí 30. 
1. 2012 se mu podařilo vysadit zajištěnou bránu u areálu. Poté vnikl do 
skladu, kde byly uloženy věci. Pachatel z prostoru skladu odcizil měděné 
kotle, elektromotory a kabeláž. Jeho pozornosti neuniklo ani 200 kilogra-
mů odpadu hliníkových fólií a nerezové plechy. Svým jednáním způsobil 
majiteli škodu ve výši téměř 93.000 korun.

Vloupal se do rodinného domu
Neznámý pachatel v průběhu 31. 1. 2012 se vloupal do rodinného domu 

v Mostištích. Podařilo se mu překonat vchodové dveře. Pak už se mohl 
pohybovat po domě. V jedné z místností nalezl fi nanční hotovost, kterou 
odcizil. Majiteli vznikla škoda převyšující 21.000 korun.        -PČR-

Nová prodejna společnosti ZZN 
Hospodářské potřeby byla otevře-
na prvního února na Třebíčské 
ulici ve Velkém Meziříčí. Nabízí 
zboží železářské, pro zahrádkáře 
a chovatele, řemeslníky i stavební 
firmy. Prodává pracovní oděvy 
a obuv, drogistické zboží, barvy, 
ale také hutní materiál nařezaný na 
požadovanou délku. V současnosti 
je tak největší prodejnou s tímto 
sortimentem ve městě.

„Máme celkem šest prodejen 
v okrese Žďár nad Sázavou. Ta ve 
Velkém Meziříčí je první z nich, 
která byla postavena na ‚zelené 
louce‘. Plochou je jednou z nej-
větších,“ uvádí ředitel společnosti 
ZZN Hospodářské potřeby Jan 
Flesar. Krytá prodejní plocha má 
zhruba 800 metrů čtverečních, 
k tomu patří ještě dalších 1 500 
metrů čtverečních venkovních 
skladovacích prostor a parkoviště 
pro zákazníky s pětadvaceti místy. 
Stavba prodejny této rozlohy byla 
zkolaudována po sedmi měsících 
prací v prosinci loňského roku. 
Letos v lednu probíhalo stěhování 

z nedalekých původních prostor, 
kde byla prodejna v nájmu třináct 
let, do nových, které jsou mnohem 
větší a hlavně na dobře přístupném 
i viditelném místě při hlavní silnici 
na Třebíčské hned nad Agropodni-
kem. Finanční náklady 
na výstavbu moderní 
prodejny i s pozemkem 
se vešly do částky deset 
milionů korun.

Široký sortiment čítá 
kolem pěti až sedmi ti-
síc prodejních položek, 
vedle již zmiňovaných 
druhů zboží nechybí 
ani nabídka ochranných 
pomůcek, plastových 
výrobků pro domác-
nost. „Zaměřujeme se 
i na fi rmy, ať už to jsou 
zedníci, instalatéři, zá-
mečníci a další řeme-
slníci, jimž nabízíme 
nářadí, elektronářadí, 
spojovací materiál,“ 
vyjmenovává Jan Fle-
sar. S výběrem zboží 
zákazníkům v prodejně 

Firma ZZN Hospodářské potřeby otevřela novou prodejnu

Do publikace s epigramy
přispěl i Velkomeziříčák

Vladimír Pařil z Velkého Meziříčí, bývalý učitel a mimochodem 
i bývalý korektor týdeníku Velkomeziříčsko, je jeden z autorů, jehož 
dílka se dostala do výběru prací a jsou součástí publikace Epigram 2011. 
Stejnojmennou autorskou soutěž pořádal Syndikát novinářů Vysočina 
u příležitosti hned tří výročí Karla Havlíčka Borovského, která připadla na 
minulý rok. Šlo o 190. výročí narození našeho básníka, novináře, satirika 
a zakladatele české politické žurnalistiky (1821), 160 let od Havlíčkovy 
deportace (1851) a také 155. výročí od jeho úmrtí (1856). Kromě toho při-
padla na loňský rok ještě jedna připomínka – před devadesáti lety vydalo 
nakladatelství Jana Svátka sbírku Epigramů Karla Havlíčka Borovského.

Vladimír Pařil uspěl v konkuren-
ci pětadevadesáti českých tvůrců 
(včetně anonymů). Do publikace 
se jich pak dostalo pětapadesát. 
Jejich práce posuzovalo třináct 
hodnotitelů – mezi nimi například 
i hejtman Kraje Vysočina Jiř í 
Běhounek. Každý z nich obdržel 
devadesát pět kódy označených 
souborů s téměř 850 epigramy. „Ty 
byly více či méně zdařilé. Ale obje-
vily se zde i aforizmy nebo poezie, 
avšak tvorbou ne vždy odpovídající 
vyhlášenému zadání,“ upřesnil 
Jan Kliment, předseda Územního 
sdružení Syndikátu novinářů Vy-
sočina, který stál za celou akcí. Ty 
soubory, které byly hodnotiteli oce-
něny celkem osmi a více body, jsou 
v příslušné kategorii publikovány 
celé. „Mimo to – v duchu úvahy, 
že i mezi slepými náboji může být 
jeden ostrý – byl z tvorby oceněné 
čtyřmi až sedmi body vybrán vždy 
jeden epigram, dle shody názoru 
hodnotitelů nejzdařilejší, a bez 
rozdílu věku je v kapitole Střípky,“ 
dodal Jan Kliment.

Celé znění Pařilovy tvorby si 
můžete přečíst na straně 5 dnešního 
vydání.

Iva Horká

Padesát osm tisíc korun bude stát 
pořízení vzduchové clony při vstu-
pu do vestibulu radnice. Souvisí to 
se vznikající recepcí, jež už je zhru-
ba připravena k zahájení provozu. 
Je třeba zajistit, aby na pracovnice, 
které budou v recepci po celý den 
přítomny, netáhla zima.

„Vzduchová clona je asi tak třetí 
nejlepší řešení,“ podotýká starosta 
Radovan Necid a dodává, „původně 
architekt navrhoval foukání teplého 
vzduchu elektrikou.“ Jde o princip 
známý z obchodních domů. Jenže 
jeho provoz je nákladný. Pro radnici 
by představoval spotřebu elektřiny 
za 60 až 70 tisíc ročně. „Což je 
moc,“ podotýká starosta.

Zvolené řešení bude na principu 
teplovodního výměníku, který 
bude napojen na centrální topení 

Ještě osadit vzduchovou clonu 
a recepce může zahájit činnost

městského úřadu, s připojením 
oběhového čerpadla s foukáním 
ohřátého vzduchu.

Recepce bude sloužit návštěv-
níkům městského úřadu. Získají 
v ní informace, kde co vyřídí, aby 
nebloudili a nehledali ve třech bu-
dovách městského úřadu. Ale také 
si v ní budou moci vyzvednout třeba 
i některé formuláře k vyplnění, 
kvůli kterým nebudou muset chodit 
do kanceláří někde v patře. Turisté 
v recepci najdou i turistické infor-
mační centrum se všemi jeho služ-
bami a nabídkou upomínkových 
předmětů, map, brožur a dalšího.

Recepce bude v provozu celoroč-
ně v pracovní dny od 8 do 17 hodin, 
přes léto (červen až srpen) pak 
i o víkendech od 10 do 16 hodin.

Martina Strnadová

pomohou i poradí. „Stabilně máme 
šest prodavačů, čtyři jsou většinou 
v prodejně a dva u hutního materi-
álu,“ potvrzuje vedoucí prodejny 
Anežka Kolouchová a dodává, že 
novinkou je i rozšířená prodejní 

doba. Otevřeno je od pondělí do 
pátku, a to od 7.00 do 16.30, v so-
botu pak od 8.00 do 11.00.

Martina Strnadová
(Článek je součástí placené 

inzerce.)

Sborník s epigramy a veršován-
kami, kde na straně 35 najdete 
i práce Vladimíra Pařila z Velkého 
Meziříčí. Celkem patnáct epigramů 
s názvy Predátorský, Lukrativní, 
Kandidátský, Tažný, Předvolební, 
Antikorupční, Gurmánský, Kon-
zumně reklamní, Ekumenický, To-
lerantní, Dopravně bezpečnostní, 
Kariéristický, Vševědoucně eko-
logický, Branně vlastenecký či Fa-
nouškovský.    Reprofoto: Iva Horká

Interiér prodejny.                                                                   Foto: Martina Strnadová

Přizděný trám ke komínu způsobil požár
Hodinu po půlnoci dne 7. 2. 2012 vyjížděla jednotka profesionálních 

hasičů ze stanice Velké Meziříčí k ohlášenému požáru sazí v komíně 
na ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. Majiteli vznikla požárem škoda 
v předběžné výši 40.000 Kč. Požár se hasičům podařilo lokalizovat po 
jedné hodině v noci, celková likvidace požáru proběhla o hodinu později. 
Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Příčinou vzniku 
požáru byl přizděný trám ke komínovému tělesu. 

kpt. ing. Petra Musilová, DiS., HZS Kraje Vysočina
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Simona Stašová
přijela tentokrát

s Oldřichem Víznerem

Oldřich Vízner, který se představil velkomeziříčským divákům, ztvárnil 
ve hře Římské noci známého amerického spisovatele.

Foto: Iva Horká

Populární herečka Simona Stašová se ve Velkém Meziříčí již představi-
la, například ve hře Drobečky z perníku, Shirley Valentine či Poslední ze 
žhavých milenců s Petrem Nárožným. Tentokrát do našeho města přijela 
s hercem Oldřichem Víznerem (na snímku) s představením Římské noci. 
Ztvárnila postavu italské herečky Anny Magnani, její kolega zase ame-
rického spisovatele Tennessee Williamse. Zmíněné představení zahájilo 
jarní divadelní sezonu v Jupiter clubu, na kterou lze využít výhodné 
permanentky nebo si zakoupit také jednotlivé vstupenky.

Na diváky čekají ještě další hry jako například Pohleď a budeš udiven, 
Návštěvy u pana Greena či Na útěku.                                       Iva Horká

Ač nejdříve kvůli špatným sně-
hovým podmínkám odložená lyžař-
ská škola, se nakonec uskutečnila 
a počasí přece jenom zájemcům 
o lyžování přálo. Možná až příliš, 
neboť poslední víkendové lekce 
a závěrečný nedělní závod probíha-
ly za nezvykle nízkých teplot – na 
Fajtově kopci – stejně jako i na 
jiných místech města – rtuť teplo-
měru klesla až na mínus sedmnáct 
stupňů. Tradiční výuka lyžování 
a jízdy na snowboardu, kterou 
pořádá velkomeziříčský ski klub, 
začala v sobotu 21. ledna dopoled-
ne, zdárně pokračovala a minulou 
neděli skončila. Letos ji absolvovalo 
celkem sedmdesát dětí, o které se 
staralo patnáct instruktorů a čtyři 
pomocníci. „Většina rodičů si 
kolektivní způsob výuky pochva-
luje, a ti, kteří mají doma malého 

Lyžařská škola v neděli skončila

individualistu, si objednávají sólo 
instruktora,“ shrnula některé do-
jmy sedmatřicetiletá maminka, 
která ve škole měla svoji šestiletou 
dceru. A protože byla podle svých 
slov s úrovní a průběhem výuky 
velmi spokojená, hodlá v příštím 
roce přihlásit i svého syna.

Nejmenší účastníci většinou 
začínali na kopci nad ski barem a ti 
starší využívali dětský vlek v těs-
ném sousedství. Malým lyžařům 
pak zřejmě ani nevadilo, že namísto 
pohyblivého pásu šlapali nahoru 
po starém koberci. „Český výrob-
ce požaduje za takový pohyblivý 
koberec tři čtvrtě milionu korun 
za pouhých dvacet metrů. Tak jsme 
to vyřešili starým běhounem a za-
darmo,“ přidal Petr Zezula ze ski 
klubu, jehož hromadnou fotku dětí 
najdete na straně 9.          Iva Horká

Pro lyžařskou školu sloužil dětský vlek vedle ski baru.   Foto: Iva Horká

Václav Neckář zazpíval v pátek 
3. února ve velkomeziříčském Jupi-
ter clubu. Doprovázela jej skupina 
Bacily pod vedením Jana Neckáře, 
která oslavila již čtyřicet let od své-
ho vzniku. V současné době hraje 
ve složení Jan Neckář – klávesy, 
Ota Petřina – kytara, Peter Mahrik 
– kytara, Miloš Rábl – baskytara 
a David Hoffrichter – bicí.

Zazněly skladby baladické, popo-
vé i rockové, tedy napříč hudebními 
žánry i uplynulými desetiletími. 

Neckář se do Meziříčí vrátil s novinkou Půlnoční

Snad nejvíc jich pochází z dílny Ne-
ckářových dvorních autorů – tedy 
bratra Jana a Oty Petřiny, z nichž 
mnohé otextoval Zdeněk Rytíř, jako 
například Dr. Dam Di Dam a Čaro-
děj dobroděj, ale i od dalších – Lé-
kořice, Stín katedrál, Chrám sva-
tého Víta, Oči koní. Nechyběla ani 
skladba z roku 2011 Půlnoční, která 
vyšla jako soundtrack fi lmu Alois 
Nebel. Neckář ji nahrál se skupi-
nou Umakart a prožívá s ní svůj 
comeback.     Martina Strnadová

Starší žena se při požáru nadýchala
jedovatých zplodin hoření

Čtyři jednotky hasičů likvidovaly ve čtvrtek 2. 2. 2012 odpoledne požár 
v rodinném domě v Moravci na Žďársku. Při požáru se starší majitelka 
domu nadýchala jedovatých zplodin hoření.

Hlášení o požáru přijalo Krajské operační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vysočina v 15.56 hodin. K požáru vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí, kterou posílily 
jednotky sborů dobrovolných hasičů z Moravce, Bobrové a Strážku.

Průzkumem místa zásahu hasiči zjistili, že je požárem zasažen jeden 
z pokojů v menším rodinném domku. Při požáru se nadýchala jedovatých 
zplodin hoření starší majitelka domu. Hasiči jí poskytli předlékařskou 
první pomoc a po příjezdu zdravotníků ji předali do jejich péče. K dalšímu 
ošetření byla žena převezena sanitním vozem do nemocnice.

Jednotkám se podařilo požár velmi rychle lokalizovat. Zakouřené 
prostory hasiči odvětrali za pomoci přirozené a přetlakové ventilace. 
Požárem zasažené věci jednotky vynosily před dům.

V 17.21 hodin byl požár zcela zlikvidován a jednotky se začaly postupně 
vracet zpět na základny. Dohled nad požářištěm převzala místní jednotka 
sboru dobrovolných hasičů.

Příčina vzniku požáru a výše škody zůstávají nadále v šetření.
kpt. Ing. Petra Musilová, DiS., HZS Kraje Vysočina

Počet lidí, kteří jsou v České re-
publice ohroženi chudobou, vzrůstá. 
Loni se číslo zvýšilo podle šetření 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
o 50 tisíc na celkových 936 tisíc. 
Chudobou je tak podle předběžných 
údajů ohroženo devět procent lidí. 
Hranici chudoby vymezuje roční 
příjem do 111 953 na člena domác-
nosti. Lidé ohrožení chudobou tak 
měli měsíčně k dispozici 9329 korun, 
uvádí statistika. Obtíže má v prů-
měru 65,4 procenta domácností.

Problémy mají i lidé z Vysoči-
ny. Pociťují to totiž každodenně 
občanské a sociální poradny, které 
se v současné době zaměřují na ty, 
kteří se neúměrně zadlužují. Podle 
jejich zjištění těžko vycházelo s pří-
jmem 65,4 procenta domácností, 
velké obtíže přitom přiznává okolo 
8,2 procenta obyvatel.

„Splácení půjček kromě bytových 
je problémem téměř pro 17 procent 
domácností. Kraj Vysočina organi-
zuje každoročně k této problematice 
konferenci k dluhovému poraden-
ství. Ze závěrů jednoznačně vyplý-
vá, že lidí postižených chudobou 
a sociálním vyloučením výrazně 
přibývá. Příčinou je nejenom sou-
časná ekonomická krize, ale i po-
stoje současné vlády, která nemá 
žádnou proaktivní koncepci pod-
pory rodin a oblast chudoby neřeší 
už vůbec,“ sdělil Petr Krčál, radní 

Petr Krčál: Chudobou jsou ohroženi
i lidé na Vysočině

Kraje Vysočina pro sociální oblast.
Oproti minulému období narůstá 

také počet rodin, které mají problé-
my s úhradou nájemného, ale také se 
splácením hypoték a půjček na byt. 
Značným problém zůstává i úhrada 
plateb za elektřinu, plyn a vodu. 
Negativní vývoj se významně pro-
mítl na trhu práce a zasáhl zejména 
domácnosti samostatně výdělečně 
činných lidí, tedy podnikatelů a živ-
nostníků. Postupně ale přechází i na 
další skupiny domácností.

„Velkým problémem je nedosta-
tek pracovních míst v Kraji Vyso-
čina, které nabízejí úřady práce. 
Situaci nezmění ani soukromé 
agentury práce, které mají na trhu 
nově působit od příštího roku. Je-
jich působení nepřinese nic nového 
a navíc odčerpá značné fi nanční 
prostředky, které jsou určeny na 
aktivní politiku zaměstnanosti, a to 
ze státního rozpočtu. Je to pouze 
nahrávka současné vlády směrem 
k soukromým subjektům. Vláda 
přitom nemá jediné proaktivní 
opatření v oblasti zaměstnanosti. 
Z velké části ale využívá škrtů, 
jako prostředku k vyřešení situace 
a populistické prohlášení, že přinutí 
f lákače dělat. Tento přístup hází 
všechny nezaměstnané do jednoho 
pytle a nemůže dobře fungovat,“ do-
dal krajský radní Petr Krčál.
Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Dne 1. února 2012 navštívil „Světlou“ ve Velkém Meziříčí hejtman 
Kraje Vysočina dr. Jiří Běhounek za doprovodu vedoucího školského 
odboru Mgr. Miroslava Pecha.

Při této příležitosti hejtman Jiří Běhounek uvedl do funkce novou 
ředitelku Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí 
Mgr. Marii Paľovovou, kterou na základě výsledků výběrového řízení 
jmenovala Rada Kraje Vysočina.

Hejtman Jiří Běhounek popřál nové ředitelce hodně úspěchů a vyjádřil 
přesvědčení, že se „Světlá“ pod jejím vedením bude zdárně rozvíjet. 

-svo- Foto: archiv HŠ a OA Světlá VM

Hejtman u nové ředitelky „Světlé“

Hudebník a skladatel Ota Petřina.                   Foto: Martina Strnadová

Václav Neckář v Jupiter clubu.                   Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Kainův syndrom
Píšu vám o Kainově syndromu, ale není to nic jiného, než řetěz hříchů, 

ve kterém jeden článek vede k dalšímu. Nejdřív závist, potom nenávist, 
vražda a tragédie dalšího života plného různých výčitek svědomí.

Závist je hřích, ze kterého má opravdu člověk jenom trápení. Staří 
teologové říkali, že je to nejblbější hřích – žádná kořist, žádná příjemnost 
a jenom psychické trauma. Staré kazatelské příručky ukazovaly závist 
jako starou ženu, která se dívá skrz sklo lupy, všechno se jí zdá mnohem 
větší než ve skutečnosti je a přitom hadi škrtí její tělo. Závist ničí hříšníka 
samého. Ale může také vést k dalším problémům a může udělat hodně 
zla kolem nás.

Ale neexistuje také „pozitivní závist“ neboli jinak závist, která k ně-
čemu vede?

Zrovna před týdnem naši žáci a studenti obdrželi pololetní vysvědče-
ní. Na vysokých školách proběhlo zkouškové období. U kolika z nich je 
nadšení, radost a štěstí, ale… občas i slzy a bohužel i mnoho závisti. „On 
dostal lepší známku, to není spravedlivé“ – slyšíme. A já se vždy ptám 
takového závidícího žáka: „A proč ty nemáš lepší hodnocení?“ Jsou tři 
možné odpovědi: „Nemám toho dost v hlavě, abych měl lepší známky.“ 
Nebo: „Učitelé jsou nespravedliví.“ A také: „Jsem prostě líný.“ A právě 
když jde o tu třetí odpověď, závist může být pozitivním motorem. Prostě 
nezáviď, ale dej se do práce. A uvidíš, že i ty můžeš dosáhnout lepších 
výsledků.                                                               P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 8. do 12. 2. 2012
Středa 8. 2. – mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 18.00 – Lavičky – o. Prajka
Čtvrtek 9. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz., 18.00 – Ví-
deň – o. Prajka
Pátek 10. 2. – mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 13.00 – domov pro seniory – o. Pa-
rajka, 14.00-15.30 – příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 – o. L. Sz.
Sobota 11. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L. Sz.
Neděle 12. 2. – mše sv.: 7.30 – o. Prajka, o. L. Sz., 9.00 – o. L. Sz., 10.30 
– o. Parajka, 18.00 – o. Parajka
Farní oznámení: Středa – příprava na svaté přijímání v 16.15 hodin, 
v 18.00 bude náboženství pro mládež a starší děti. Čtvrtek – po večerní 
mši sv. bude teologická hodina. Pátek – od 14.00 do 16.30 bude adorace 
nejsvětější svátosti, od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření 
a pokání. Sobota – v 8.00 bude setkání ministrantů, v 19.30 bude 6. příprava 
na manželství. Neděle – v 7.30 mše za všechny nemocné, při ní budeme 
udělovat společně svátost nemocných, k pomazání nemocných mohou při-
stoupit osoby, které jsou ve stavu milosti posvěcující (ti, kteří mohou také 
přistoupit v tento den k přijímání). Zpovědi: v pátek odpoledne, v sobotu 
od 17.00 do 18.00, v neděli v 6.45 hodin. Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele. V neděli bude sbírka na úhradu zálohy za elektřinu v kostele.
Bory a okolí: Pátek – Dolní Bory v 17.30 adorace, v 18.00 mše sv. – 
o. Parajka
Sobota – Dolní Bory ve 14.00 pohřební mše sv. – o. Prajka. Neděle – Horní 
Bory v 9.45 o. Prajka                                                                   -P.L Sz.-
Českobratrská církev evangelická: 9. 2.: 18 hodin – biblická hodina, 
12. 2.: 9 hodin – bohoslužby (Michael Erdinger), Husův dům, U Svět-
lé 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.

V čísle 4 týdeníku Velkomezi-
říčsko jsme podrobně představili 
koncept Bazální stimulace®, jako 
jeden z nových způsobů speciálně 
pedagogické péče o naše žáky. 
Další novinkou, která je s bazální 
stimulací úzce spjata, je realizace 
místnosti Snoezelen, která byla 
rovněž z velké části fi nancována 
v rámci projektu „Modernizace 
vzdělávacích programů pro žáky se 
SVP s využitím ICT na ZŠ a Prak-
tické škole ve Velkém Meziříčí“.

Co to je Snoezelen?
Slovo Snoezelen (snuffelen = či-

chat a doezelen = dřímat) vytvořili 
dva pracovníci civilní služby v soci-
álním zařízení v Nizozemí. Pojme-
novali tak stan pro těžce postižené 

osoby, ve kterém byly instalovány 
zrakové, čichové a sluchové podněty. 
V současné době se toto slovní spo-
jení běžně využívá jako pojmenová-
ní pro místnost, kde probíhají mul-
tisenzorické stimulace, ale i rela-
xační techniky či bazální stimulace.

Některá zař ízení si podobné 
místnosti budují vlastními silami, 
postupně dokupují různé světelné 
a zvukové hračky, lampy, a další 
jednotlivé prvky. Touto cestou jsme 
jít nechtěli, neboť takto vytvořená 
místnost může mnohdy přinést více 
škody než užitku.

Naše multisenzorická místnost 
je vybudována jako celek certifi -
kovanou odbornou fi rmou a splňuje 
náročná kriteria na realizaci. Celá 
místnost je laděná do modré barvy 

Multisenzorická místnost Snoezelen na ZŠ 
a Praktické škole ve Velkém Meziříčí

V průběhu ledna letošního roku vyšetřovali po-
licisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
v našem kraji celkem 229 dopravních nehod. Ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku se jejich 
počet zvýšil o šestnáct procent. Všechny se obešly 
bez tragických následků na životech. Celkem 11 
účastníků se při lednových nehodách těžce zranilo, 
což je zvýšení o 10 procent ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2011.

Dalších 99 účastníků utrpělo lehké zranění. Toto 
číslo je ve srovnání s počtem lehce zraněných za leden 
roku 2011 o 27 procent vyšší. Hmotná škoda na hava-
rovaných vozidlech a ostatním majetku se vyšplhala 
na 18.728.000 korun a ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2011 je o 34 procent vyšší. Ve 12 případech poli-
cisté při vyšetřování nehody zjistili, že řidič před jízdou 
požil alkoholické nápoje. U sedmi účastníků policisté 
zjistili hladinu alkoholu vyšší než jedno promile!

Mezi nejčastější příčiny v kraji Vysočina můžeme 
i v lednu zařadit rychlost jízdy a způsob jízdy. Tyto 
dvě příčiny se podílely na celkem 178 dopravních ne-
hodách. V lednu řidiči nejčastěji bourali na zasněžené 
nebo kluzké vozovce, když nepřizpůsobili rychlost 
jízdy stavu a povaze vozovky, a poté nezvládli vozidlo, 
které řídili. Nedání přednosti v jízdě bylo příčinou 14 
lednových nehod. V 16 případech řidič od nehody ujel.

Pokud bychom se zaměřili na rozbor dopravních ne-
hod podle druhu vozidla, tak v průběhu ledna letošního 
roku havarovalo 200 osobních vozidel, 90 nákladních 
vozidel a návěsů a 8 autobusů. I přesto, že hovoříme 
o lednových nehodách, ve čtyřech případech havarova-
li cyklisté. V lednu se stalo účastníkem nehody také 12 
chodců a v 10 případech se nehoda stala na přechodu 
pro chodce nebo bezprostřední vzdálenosti do dvaceti 
metrů od přechodu pro chodce.

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vyso-
čina budou v letošním roce v rámci běžného výkonu 
služby i v rámci mimořádně vyhlašovaných dopravně 
bezpečnostních akcí zaměřovat svoji pozornost na 
všechny komunikace, na nichž dochází nejčastěji 
k haváriím.

Pro letošní rok jsou stanoveny základní priority. 
První je snížení počtu řidičů pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek. Policisté budou u řidičů 
provádět kontroly zaměřené na dodržování zákazu 
požívání alkoholu a návykových látek. Dále se budou 

snažit u veřejnosti zvýšit právní vědomí v oblasti 
návykových látek.

Druhá priorita dopravní policie se zaměřuje na 
bezpečný způsob jízdy. Policisté se v této prioritě pře-
devším zaměří na agresivní a rizikové jednání řidičů. 
Jde zejména o rychlou jízdu, nesprávné předjíždění, 
nedání přednosti v jízdě, nerespektování světelných 
signálů, nesprávnou jízdu v jízdních pruzích.

Třetí prioritou jsou chodci. Úkolem policistů bude 
zajistit jejich bezpečnost. Policisté budou dohlížet na 
všechny účastníky silničního provozu, aby dodržovali 
pravidla bezpečnosti silničního provozu související 
s chodci.
Čtvrtou prioritou jsou cyklisté. V této oblasti se 

policisté zaměří na bezpečnost cyklistů, především na 
používání ochranných pomůcek v silničním provozu. 
Dále se pokusí u cyklistů zvýšit právní vědomí z pra-
videl silničního provozu.

V páté prioritě se budou policisté snažit udržet 
komunikaci bez závad. Během výkonu služby budou 
kontrolovat stav dopravního značení, jeho opodstatně-
nost a správnost. Zaměří se také na dopravně technický 
stav pozemní komunikace. Na vzniklé problémy budou 
upozorňovat správce komunikací a předkládat jim 
možná řešení na jejich odstranění. Cílem této priority 
bude zvýšení bezpečnosti a plynulosti na pozemních 
komunikacích v celé České republice.

Šestou prioritou pro dopravní policisty je silniční 
doprava. Zde budou policisté dohlížet na dodržování 
sociálních předpisů v dopravě – ADR – Evropská do-
hoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 
věcí, AETR – Evropská dohoda o práci osádek vozidel 
v mezinárodní silniční dopravě.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR

Rozbor dopravních nehod v kraji 
Vysočina od 1. 1. o 31. 1. 2012

   Útvar Počet Úmrtí Těžké  Lehké  Škoda Alkohol
 nehod  zranění zranění (v tis. Kč)

ÚO Pelhřimov 33 0 2 16 4.052 2
ÚO Havlíčkův Brod 27 0 0 6 1.961 2
ÚO Jihlava 53 0 6 39 4.567 3
ÚO Třebíč 34 0 0 17 1.679 3
ÚO Žďár nad Sázavou 45 0 2 16 2.369 1
DO Velký Beranov 37 0 1 5 3.650 1
Kraj – celkem 229 0 11 99 18.278 12

Na silnicích Vysočiny se v lednu těžce 
zranilo jedenáct lidí

Za první měsíc letošního roku vyšetřovali policisté na Vysočině 
229 dopravních nehod

Ženy z Vysočiny se dočkaly 
nejmodernějšího mamografu: 

vyšetření na něm bude přesnější, 
rychlejší a šetrnější

Ženy z Vysočiny jsou od pondělí 6. února v jihlavské nemocnici vyšet-
řovány na novém plně digitálním mamografi ckém přístroji. Jde o nejmo-
dernější a nejšetrnější přístroj na Vysočině, který umožňuje lepší rozlišení 
snímků. Pro získání kvalitního obrazu je navíc zapotřebí mnohem nižších 
dávek záření. „Nový přístroj s sebou přináší nové možnosti, které přispějí 
k rychlejší a přesnější diagnostice nádorů prsu,“ uvedl ředitel Nemocnice 
Jihlava MUDr. Lukáš Velev.

„Karcinom prsu je jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění 
ženské populace v České republice, ve svém výskytu si udržuje smutné 
prvenství. Každým rokem onemocní více a více žen. Nemoc se přesouvá 
i na stále mladší ženy,“ konstatuje primář oddělení zobrazovacích metod 
jihlavské nemocnice MUDr. Jiří Neubauer. Podle něj i dalších odborníků 
se řada žen k lékaři dostaví až se značným zpožděním, kdy šance na 
účinnou léčbu znatelně klesá.

Mamografi cká vyšetření – mamografi cký screening a diagnostickou 
mamografi i – provádí jihlavská nemocnice již od roku 1990. První mamo-
graf byl zakoupen od fi rmy Picker. Druhý mamograf od fi rmy Planmed 
sloužil v letech 2002 až 2011. V loňském roce bylo vypsáno výběrové 
řízení na nový mamografi cký přístroj. Původně předpokládaná cena 
nového mamografu byla 12 mil. Kč, ale ve zcela transparentně vedené 
soutěži skončila výsledná cena na poloviční částce. Ze čtyř nabídek byla 
vybrána nabídka od společnosti Siemens, která přišla s nejnižší cenou, 
aniž by utrpěla kvalita a rozsah vyšetřovacích možností. Mamografi c-
ký systém Mammomat Inspiration je vybaven velkým počtem funkcí 
a technických detailů.

Nový mamograf pracuje na rozdíl od předchozích dvou analogových 
mamografů na principu digitálního záznamu, který umožňuje dodatečné 
zpracování obrazu, což výrazně zvyšuje kvalitu vyšetření. Daří se tak 
zachytit i nejmenší nádory prsu, které by na klasickém rentgenovém 
snímku unikly pozornosti. Výkon, který původní klasickou rentgenovou 
technikou trval 40 minut, se při použití digitálního záznamu zkrátí na 
20 minut. Výhody nového mamografu popisuje ing. Pavel Slezák, biome-
dicínský inženýr Nemocnice Jihlava: „Digitální mamografi cké pracoviště 
Siemens zaručuje přesnější a kvalitnější snímky, zefektivňuje práci lékařů, 
zvyšuje počty vyšetřených pacientek a minimalizuje potřebu dodatečných 
mammografi ckých vyšetření. Nový mammograf od společnosti Siemens 
přizpůsobuje automaticky vyšetření každé pacientce na míru. Vyšetření 
je tak efektivnější, rychlejší, méně bolestivé a pacientku vystavuje mini-
málnímu rentgenovému záření.“

Veronika Pysková, tisková mluvčí Nemocnice Jihlava

Studentské týmy z Hotelové 
školy Světlá a Obchodní akademie 
ve Velkém Meziříčí, které se v mi-
nulém školním roce probojovaly do 
celostátního fi nále ekonomických 
soutěží, dostaly letos možnost 
zapojit se do nadnárodních soutěží.

Aneta Hazdová a Filip Gášpár, 
kteří vybojovali druhé místo v ce-
lostátní soutěži Titan, se zapojili do 
celosvětové soutěže 2012 Global JA 
Titan Challenge. Soutěž se skládá 
ze dvou virtuálních kol. Finále se 
uskuteční v srpnu ve Wilmingtonu 
v USA. Pět nejvýše umístěných 
týmů získá fi nanční odměnu, která 
za první místo činí 3.000 USD.

Simulace Titan je zaměřena na 
řízení výrobního podniku. Studenti 
jsou rozděleni do týmů (firem), 
které prodávají stejný výrobek 
a navzájem si konkurují. Na základě 

Studenti obchodní akademie v evropské 
a světové soutěži

analýzy fi nančních zpráv rozhodují 
o ceně, investicích, výdajích na 
marketing a výzkum.

Dva studentské týmy, které 
obsadily v celostátní soutěži BIA 
druhé a třetí místo, se v mírně 
pozměněném složení zapojily do 
mezinárodní soutěže JA-YE Europe 
Banks in Action Challenge 2012. 
Evropské fi nále proběhne v květnu, 
pravděpodobně v Bruselu.

BIA je ekonomická simulace 
zaměřená na bankovní sektor. Při 
tvorbě bankovních stra tegií studenti 
řídí „svou“ banku a rozhodují o výši 
úrokových sazeb (www.jacr.cz).

Konkurence je veliká, a tak bu-
dou muset soutěžící vynaložit velké 
úsilí, aby v ní obstáli. K tomu jim 
přejeme hodně sil, energie, štěstí 
a dobrých nápadů.

Ing. Dana Mieržwinská

Jan Blažej Santini – Aichel – básník 
barokní architektury

Před 335 lety, 3. února 1677, se v Praze narodil významný český archi-
tekt s italskými předky Jan Blažej Santini – Aichel. Pro svůj osobitý styl 
nazývaný barokní gotika, který nemá obdoby, bývá označován za básníka 
barokní architektury. Zemřel po delší nemoci 7. prosince 1723 v Praze.

Jeho stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
u Žďáru nad Sázavou je zapsána jako památka UNESCO.

Na Vysočině najdeme i další jeho stavby. Přímo v našem nejbližším 
okolí však nestojí. Sice mu často bývají připisovány i přestavba zámku 
ve Velkém Meziříčí či klenba kostela Nanebevzetí P. Marie v Netíně, od-

borníci se však shodují, že přes jisté 
santiniovské rysy byly tyto stavby 
provedeny spíše jeho následovníky 
či napodobovateli.

Jeho dílem naopak byla měřínská 
kaple Nanebevstoupení Páně z roku 
1721, která se však nedochova-
la.                                          -ripp-
◄ Foto: www.wikipedia.cz

a měla by připomínat noční oblohu.
Její součástí je vyhřívané vodní 

lůžko s pevným rámem, polohovací 
vaky, polohovací válce a polštářky.

K zrakové stimulaci slouží 
různé efekty jako vodní válec 
s bublinkami, otočná zrcadlová 
koule s nasvícením, umělý oheň, 
projekce vodní plochy, svítilna 
s optickými vlákny, olejová lampa, 
UV světlo apod.

Sluchové vjemy jsou zprostřed-
kovány reprodukovanou relaxační 
hudbou, ale i hudebními nástroji 
k muzikoterapii, jako jsou zvon-
kohry, tamburíny, dešťové hole, 
řehtačky, Tibetské mísy, paličky, 
drumbeny apod.
Čichové vjemy jsou v rámci 

aromaterapie poskytovány profe-
sionálním elektrickým difuzérem 
Aroma Stream.

Hmatové vjemy jsou zprostřed-
kovány masážemi, polohováním 
(Bazální stimulace), hmatovými 
sáčky i manipulací s hračkami 
a provázky.

Snoezelen tedy poskytuje ce-
lou širokou škálu podnětů, které 
jsou podle aktuální potřeby žáka 
využívány jak ke stimulaci, tak 
i k relaxaci a uvolnění, kontaktu 
i odpočinku. Osloveny mohou 
být jednotlivé smysly, či všechny 
smysly najednou. Pro žáky je pobyt 
v Snoezelenu příjemný a velmi tuto 
aktivitu oceňují.

Za realizační tým projektu 
Mgr. Dagmar Jánová

Foto: archiv školy
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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, Poříčí, 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. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Tře-
bíčská, V Jirchářích, 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, Hornoměstská, 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 Lalůvkou, 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, Sluneč-
ní, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, 
Vrchovecká, Zámecká, Zámecké schody a Záviškova.    

 Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

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: příprav-
ný stupeň základní školy speciální; rehabilitační vzdělávací program 
základní školy speciální (školní vzdělávací program); základní škola 
speciální (školní vzdělávací program); základní škola (školní vzdělávací 
program); praktická škola jednoletá; kurz pro získání základů vzdělání 
poskytovaného základní školou speciální.

Ředitelství ZŠ a Praktické školy Velké Meziříčí

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 těžkým 

mentálním postižením
– školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami
Bližší informace, kontakty: Základní škola a Střední škola Březejc, 
594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 521 516, mobil: 774 449 319, e-mail: skola.
brezejc@seznam.cz, www.skoly-brezejc.cz                    Ředitelství školy

Epigramy 
Vladimíra 

Pařila
(Navazuje na článek ze strany 2.)

Predátorský
Hlásíme všem mužům, ženám,
ať to ví i každý bloud:
vláda příjmy sežere nám –
a Šumavu lýkožrout.

Lukrativní
Nechceš už dál louskat hnidy?
Chceš mít tučnou rentu?
Začni žvanit plané kydy
v českém parlamentu!

Kandidátský
Na daňové poplatníky
vždycky něco políčí –
čeká, že ho potom s díky
zvolí voli voliči!

Tažný
Ku tahům se šachu hráči
nad partii nahli…
…politici naši radši
kéž by někam táhli!

Předvolební
Před volbami politici
naslibují nám ráj tu…
…po volbách však žijem všici
v stále horším sajrajtu!

Antikorupční
„To zde ale máme tupce!“
politik se rmoutil.
„Jakýpak stát bez korupce?
Ihned by se zhroutil!“

Gurmánský
Politici lidi v zimě
oblbují jarem...
V každou dobu sedí ale
nad svým kaviárem!

Konzumně reklamní
Když už stará ležela,
vlili do ní bechera;
ač ho byla jenom troška,
z nebožky je zase Božka!

Ekumenický
Protestanti s katolíky
válčí, až kost praská…
Vidíte je, pacholíky?
Toť křesťanská láska?!?

Tolerantní
Těžko zůstat nenaštvaný,
neřvat věty hromové:
nesmíš sočit na cikány,
vždyť tě mlátí Romové!

Dopravně 
bezpečnostní

Smrt šoféra u dálnice,
to byl věru strašný mord:
čet‘ reklamu na tvárnice,
rozfl ákal se o bilbord!

Kariéristický
Dříve nosil rudou knížku,
dnes je členem ODS,
v žebříčku vždy držel výšku –
kariéra do nebes!
Zdalipak ty chlapa znáš?
Inu, tentýž papaláš!

Vševědoucně 
ekologický

Ledovců, těch je nám líto,
tají… Nikdo nezná lék!
Prý však všechno vyřeší to
pražský hradní všeználek!

Branně vlastenecký
Vojáci, ti vlast svou brání –
úkol ten jim schystán…
…což však vlastí – nevím ani –
všem je Afghánistán?!?

Fanouškovský
Dnes je nutné zničit vagón,
zdevastovat nádraží,
ukázat všem, že jsem kanón,
ač to všechny zaráží.
Cítím věru velkou hrdost
v čele bandy maníků…
– To vše pro svou vlastní blbost,
nebo kvůli Baníku?

Skeptikům dokázali, že to jde: 
projet Afriku napříč trabantem

(Pokračování ze strany 1.) Proto, 
že ji Češi projeli napříč, mohou 
srovnávat. A tak Přibáň doporučuje 
mnohým turistům, ať si raději zaje-
dou do Namibie, než do Tuniska či 
Egypta. Tam není tak všudypřítom-
ný cestovní ruch a s ním spojený až 
nechutný byznys. „Etiopie je stále 
zelená, a Namibie mne okouzlila,“ 
vyznal se z obdivu k těmto dvěma 
zemím. Ale zklamání přece jenom 
zažil – to, když přijeli k Viktorii-
ným vodopádům a ony nevypadaly 
tak, jak je zná z fotek. „Měli jsme 
smůlu, bohužel jsme tam nebyli 
v době dešťů, a proto tam chyběla 
voda,“ podotkl. Nepříjemná událost 
pak potkala jednoho člena výpravy, 
kterému zemřel otec a on se musel 
vrátit zpátky do České republiky.

Po skončení expedice poslali 
trabanty jménem Egu a Babu zpět 
do vlasti v kontejnerech. „Výhod-
nější by bylo ale nechat je v Africe. 
Přeprava nás totiž stála osmdesát 
tisíc korun,“ řekl Dan Přibáň, který 
je mimochodem i zručný mecha-
nik. Spolu s ostatními si dokázal 
s autíčky poradit a v terénu si je 
z dostupných (leckdy primitivních) 
materiálů opravit.

Přednáška s následnou besedou 
minulý pátek večer trvala tři hodi-
ny. Cestovatel promítal na plátno 
fotografi e a krátké ukázky videí. 
Po besedě měli přítomní možnost 
zakoupit si DVD za tři sta korun, 
a to nejen ta o Africe, ale i z cesty 
po Asii.

V letošním roce se chystají za 
dobrodružstvím do Jižní Ameriky. 
„Myslím, že tam to bude nároč-
nější, než v Africe. Alespoň podle 
toho, co jsme si naplánovali, že 
projedeme,“ dodal Přibáň. Ten ale 
pevně věří, že i tuhle akci zdárně 
zvládne. Připomněl, že jim také 
nikdo nevěřil v případě afrického 
nápadu s trabanty. Ale oni dokázali, 
že to jde. Velkou inspirací jim byli 
čeští cestovatelé – sochař František 

Trabant Egu a Babu v Africe.                                  Reprofoto: Iva Horká

Lidé v Africe žijí v souladu s přírodou.                   Reprofoto: Iva Horká

Vladimír Foit a přírodovědec Jiří 
Baum. Ti zdolali cestu ze severu na 
jih Afriky v roce 1931 s Tatrou 12. 
A pochopitelně Jiří Hanzelka s Mi-
roslavem Zikmundem, kteří stejnou 

trasu absolvovali v roce 1947. Za-
tímco pro ty první byla největším 
nebezpečím příroda, ti druzí už 
museli čelit hrozbám i od lidí. 

Iva Horká

Policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově 
vyšetřují dopravní nehodu, která se stala ve středu 
18. ledna krátce po poledni na 79. kilometru dálnice 
D1 ve směru na Brno.

K objasnění okolností této nehody a pro určení míry 
zavinění by policisté potřebovali svědectví dalších 
řidičů, kteří celou kolizi viděli. Současně se obracejí 
na řidiče, kteří by mohli policistům popsat dopravní 
situaci a chování řidičů, zejména chování řidiče černé-
ho osobního vozidla VW Passat s pražskou registrační 
značkou, a to v uvedenou dobu již od 74. kilometru 
dálnice D1 až do místa kolize – tedy do 79. kilometru 
dálnice D1. Policisté žádají o svědectví také řidiče, 
které ve středu 18. ledna v době od 11 do 12 hodin na 
dálnici D1ve směru jízdy na Brno tento řidič nějakým 
způsobem ohrožoval. Policisté by potřebovali vyslech-
nout svědky, kteří místem projížděli a mohli by popsat 
také chování ostatních řidičů kamionů, z nichž jeden 
se pak stal účastníkem kolize.

Okolnosti této dopravní nehody se stále vyšetřují 
a policisté pravděpodobný průběh nehody znají. 
V prostoru 79. kilometru v katastru obce Vojslavice 
ve směru jízdy na Brno jela nákladní souprava tvořená 
tahačem tovární značky Mercedes Benz červené a ná-
věsem značky Spitzer – cisterna světle béžové barvy. 
Tato souprava jela v pravém jízdním pruhu. Před ní 
jelo osobní vozidlo značky VW Passat s pražskou 
registrační značkou.

V místě 79. kilometru dálnice D1 se z jízdního pruhu 
pro pomalu jedoucí vozidla snažilo do pravého jízdního 
pruhu najet nákladní vozidlo. Z tohoto důvodu řidič 
soupravy přejel do levého jízdního pruhu, aby umožnil 
tomuto vozidlu bezpečné zařazení do pravého jízdního 
pruhu. V okamžiku, kdy už jel v levém jízdním pruhu 
se těsně před něho zařadilo také osobní vozidlo VW 
Passat, které jelo nízkou rychlostí.
Řidič osobního vozidla ale náhle zcela bezdůvodně 

snížil rychlost jízdy, aniž by to vyžadovala bezpečnost 
provozu, čímž omezil a ohrozil nákladní soupravu 

Policisté žádají o spolupráci svědky
Bezohledné chování řidiče osobního vozidla 

způsobilo na dálnici D1 dopravní nehodu
řidiče jedoucí za ním. Řidič soupravy byl nucen se-
šlápnout brzdový pedál, aby zabránil střetu s tímto 
osobním vozidlem. Strhnul řízení vpravo. Po tomto 
manévru se návěs pro sypký náklad dostal do smyku 
a strhl celou nákladní soupravu přes pravý jízdní pruh 
na krajnici, kde pravou zadní částí návěsu narazil do 
ocelového krajového svodidla, o které se zadní část 
návěsu poškodila. Poté řidič poškozené soupravy na 
krajnici zastavil. Ihned za ním zastavil řidič dalšího 
nákladního vozidla, který celou událost viděl. Oba 
počkali na příjezd policejní hlídky.
Řidič osobního vozidla, který celou kolizi zřejmě 

způsobil, na vzniklou situaci nijak nezareagoval a po-
kračoval v jízdě po dálnici ve směru na Brno. Hlídka 
Dálničního oddělení z Velkého Beranova zastavila 
řidiče VW Passat na 162. kilometru dálnice D1 ve 
směru na Brno. Dechová zkouška byla provedena 
u všech řidičů s negativním výsledkem.

Shrnutí pro výzvu svědkům:
Uvítali bychom svědectví dalších řidičů, kteří kolizi 

soupravy – červeného tahače a cisterny – bezprostřed-
ně viděli. 

Současně se obracíme na řidiče, kteří by mohli 
policistům popsat dopravní situaci a chování řidičů, 
zejména způsob jízdy řidiče černého osobního vozidla 
VW Passat s pražskou registrační značkou v uvedenou 
dobu, a to již od 74. kilometru dálnice D1 až do místa 
kolize – tedy do 79. kilometru dálnice D1.

Zajímá nás také chování ostatních řidičů, kteří tímto 
úsekem projížděli.

Policisté žádají o svědectví také všechny řidiče, 
které ve středu 18. ledna v době zhruba od 11 do 
12 hodin na dálnici D1ve směru jízdy na Brno řidič 
černého osobního vozidla VW Passat s pražskou 
registrační značkou nějakým způsobem omezoval 
nebo ohrožoval.

Prosíme, aby se případní svědci ozvali na linku 158.
JUDr. Dana Čírtková, PČR

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 (diskrétnost zajištěna).
Za vaši pomoc předem děkuje Mgr. Milan Dufek, ředitel Jupiter clubu.



Velkomeziříčsko v pdfVelkomeziříčsko v pdf
Čtete raději informace z počítače než papírové noviny?
Objednejte si týdeník Velkomeziříčsko v elektronické po-
době. Zašlete požadavek do redakce (velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz). Týdeník v pdf vám bude zasílán na 
vaši e-mailovou adresu. Jeho cena je 6 Kč. Více na tel.: 
566 782 009, 739 100 979.
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Ceník soukromé inzerceCeník soukromé inzerce
Jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky 
»Prodám – koupím – vyměním« je za cenu 25 Kč, s rámečkem 
35 Kč, s fotografi í 45 Kč. K inzerátům pod značkou je navíc 
připočítán manipulační poplatek 20 Kč. Do rubriky daruji be-
reme inzeráty zdarma.
Příspěvky do rubrik »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« 
jsou za cenu 100 Kč bez fotografi e a 150 Kč s fotografi í.

Platba
Požadujeme platbu předem nejlépe v hotovosti, případně na 
fakturu, převodem, složenkou. Číslo účtu: Česká spořitelna, 
1621.489.309/0800, variabilní symbol – 4649.

Využijte sběrny inzerce
Zájemci z Velké Bíteše a okolí, kteří chtějí inzerovat v týdení-
ku Velkomeziříčsko, mají možnost podávat inzerci do našich 
novin v Informačním centru (IC) na Masarykově náměstí 5 
ve Velké Bíteši, tel. 566 532 598, 566 532 342; e-mail: pro-
gram@bitesko.com. 
Pro inzerenty z Měřína je sběrna inzerce v papírnictví na 
měřínském náměstí. 
Pro Křižanovské je sběrna inzerce v novinovém stánku na 
Benešově náměstí v Křižanově, u autobusové zastávky. 
V Tasově lze podávat inzerci v prodejně smíšeného zboží 
u Jaroslavy Böhmové.                                                        -red-

Prodám
■ Kladívkový šrotovník na obilí 
zn. Tuška. Dále vyorávač brambor 
(čert) zn. Vari. Cena dohodou. Tel.: 
605 299 908.
■ Med přímo od včelaře. Med 
květový a medovicový (lesní) – 
80 Kč/kg. Do Velkého Meziříčí 
a okolí přivezu. Tel.: 724 053 840.
■ Krmnou řepu. Volejte po 17. ho-
dině. Tel.: 723 566 828.
■ Škodu Octavia 1,9 TDi, r. v. 
1998. Dále prodám Golf Variant 
1,9 TDi, r. v. 2001. Tel.: 604 305 220.
■ Oranžovošedý kočárek zn. 
Babyactive, trojkombinace s pří-
slušenstvím, velmi pěkný. Za sym-
bolickou cenu. Tel.: 604 422 174.
■ Lesnický naviják za jakýkoliv 
traktor. Silný, se seřiditelnou po-
jistkou proti přetížení. Nové lano 
síly 14 mm, dlouhé 50 m. Cena 
24.000 Kč. Dále prodám konzum-
ní brambory, cena 4 Kč/kg. Tel.: 
777 230 434.
■ Směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Dále 
prodáváme domácí vajíčka. Hrbov 
9, více info na tel.: 737 477 773.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
Koupím
■ Koupím historický motocykl, 
i nekompletní. Tel.: 608 773 933.
■ Koupím truhlářskou protaho-
vačku, frézu, dlabačku aj. stroje. 
Tel.: 603 165 320.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím helmy, 
opaskové přezky, kožená pouzdra 
na pistole, plechové muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, vato-
vané kabáty, maskovací oblečení, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, nášivky, masky, 
čepice, brigadýrky atd. z vaší půdy, 

stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám dvougenerační RD po 
rekonstrukci ve Velkém Meziříčí. 
ZP 117 m2, vjezd, přístavky, zahra-
da, CP 498 m2. Cena: 1.600.000 Kč. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám DB 3+1 na ulici Poštov-
ní. Dům je zateplený, má plastová 
okna. Volný od července 2012. 
Informace na tel.: 605 231 202. 
Prosím RK nevolat.
■ Prodám byt 3+1 v Křižanově. 
Tel.: 777 571 593.
■ Prodám byt 3+1 v OV na ulici 
Bezděkov po rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.
Pronajmu
■ Pronajmu byt 3+1. Volný ihned. 
Tel.: 776 343 319.

Pronajmu nový byt 3+kk 
v novostavbě, na ulici Škol-
ní VM. Dlouhodobě. Ná-
jem 7.000 Kč + inkaso. Tel.: 
774 747 808.

■ Pronajmu dlouhodobě neza-
řízený cihlový byt v přízemí, 3+1 
na ulici Krškova. K nastěhování po 
výměně oken, po 20. únoru. Tel.: 
776 665 551.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Čecho-
va. Více na tel.: 721 590 436.
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■  Pronajmu by t 3+1 ,  u l ice 
Mírová VM. Dlouhodobě. Tel.: 
604 305 220.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova. 2. po-
schodí, zař ízený, po částečné 
rekonstrukci. Nájem i s poplatky je 
8.500 Kč + dva nájmy předem. Tel.: 
775 628 222.
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně 
od března 2012. Tel.: 739 022 165, 
739 560 447.
Daruji
■ Štěňata voříška stará 15 týdnů, 
všechno fenky středního vzrůstu, 
srst černá nebo hnědavošedá střední 
délky. Štěňata jsou čistotná, bystrá, 
milé, přátelské povahy, zvyklá na 
pobyt venku. Tel.: 776 202 740.Tel.: 603 184 919.

VÝKLAD Z KARET.

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.

Zubní pohotovost
Sobota 11. 2. –  MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 
tel.: 566 533 092. Neděle 12. 2. –  MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo 
nám. 12, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 900. Ordinační doba vždy 9 
– 12 hodin. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefo-
nicky 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

– redakce zde!

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
redakce – budova Jupiter clubu – 
1. patro, Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
po–pá 8–15.30 hodin.
Tel.: 566 782 009, 739 100 979.

NEVÁHEJTE,
pouze do 19. 2. máte

možnost zakoupit 20 aplikací
VACUSHAPE + 8 aplikací

získáte
ZDARMA.

Kde? Luna Studio, Náměstí 80/4, tel.: 725 883 740.

Tel.: 777 135 833.

Nabízím spolupráci v oblasti prodeje a dovozu 
motorové nafty.

Distribuce je přímo k zákazníkovi cisternovým automobilem 
objemu 2900 l a 8200 l.

Motorová nafta je odebírána na terminálech Čepra, a. s., Šlapanov.

Tel.: 604 823 358.

Spolupracuji s 1 věřitelem. 
Tel.: 733 224 414, 732 547 490

Svaz diabetiků nabízí měření glykémie a cholesterolu, tlaku krve 
a BMI. Každý čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin. V klubu důchodců, 
Komenského 6. Členství ve svazu není podmínkou k účasti, pro 
všechny co chtějí znát svůj zdravotní stav.     

Srdečně vás zve výbor Svazu diabetiků Velké Meziříčí.

Léčebné pobyty pro všechny
● ZO SPCCH pořádá týdenní pobyt v Park-Hotelu na Slovensku v Ho-

kovcích u Dudinců, termín: 3.–9. 6. 2012, cena 6.790 Kč, přihlášky 
a záloha 1.000 Kč – vybírají se každé pondělí v Klubu důchodců na 
Komenského ulici do 27. 2. 2012.

● Svaz diabetiků nabízí pobyty u moře: Palmová riviéra – San Benedetto 
del Tronto, termín: 22. 6.–1. 7. 2012, cena od 4.700 do 7.000, záloha 
1.000 Kč – nutné zaplatit do konce března, zbytek do konce května. 
Bibione, termín: 7. 9.–16. 9. 2012, cena 3.300 do 5.800 Kč, záloha 
1.000 Kč – nutné uhradit do konce května, zbytek ceny do konce čer-
vence. Přihlášky a více info u J. Savary, tel.: 606 375 555, 566 523 605 
nebo v Klubu důchodců na Komenského ulici, v Turistickém a infor-
mační centru města VM.

KOVO VM s. r. o., U Vody 1403/1, Praha 7

Přijme do pracovního poměru pro provozovnu
ve Velkém Meziříčí, Příkopy 39

SVÁŘEČE
možno i na ŽL

Nabízíme – nástup možný ihned nebo dle dohody
 – dobré platové podmínky

Kontakt: 566 520 394

BODY COMBAT
KICKBOX
SEBEOBRANA

tělocvična ZŠ Oslavická VM
info: www.bodycombat.cz

Inzerujte ve VelkomeziříčskuInzerujte ve Velkomeziříčsku
Kromě plošné fi remní inzerce se slevami při 
opakování a reklamy na webu nabízíme fi rmám 
a organizacím zajímavou formu inzerce –

placenéplacené
celostránkovécelostránkové
prezentace.prezentace.
Lze je využít při různých oslavách a výročí 
fi rem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb 
či činnosti nebo při otevírání nových prostor.

CelostránkovéCelostránkové
prezentaceprezentace

Více informací o tomto druhu inzerce v rozsahu jedné až dvou stran Velkome-
ziříčska vám sdělíme na tel.: 566 782 009 (007), 739 100 979.
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Situace v eské republice
Krádeže vozidel jsou 

v eské republice na den-
ním po ádku. V lo ském 
roce jich bylo odcizeno p es 
12 000, tj. každých 40 minut 
jeden v z. Situace s kráde-
žemi motorových vozidel je 
v eské republice natolik 
vážná, že se jí od roku 2009 
za al zabývat Útvar pro 
odhalování organizovaného 
zlo inu služby kriminální 
policie a vyšet ování. D -
vodem pro tuto zm nu byl 
vysoký stupe  organizova-
nosti pachatel . Enormn  
se zvýšily krádeže voz  
na objednávku p esahující 
jednotlivé kraje a zem . 
Objevila se provázanost 
profesionálních skupin se 
zahrani ím. S otev ením 
schengenského prostoru 
se riziko odhalení krádeže 

nap . luxusních aut snížilo. Takže z bagatelních krádeží máme dnes p ed 
sebou organizovaný zlo in.

D ležitá je prevence
Každý majitel automobilu by se m l postarat o zabezpe ení svého vozu 

a nedávat p íležitost k jeho odcizení. Na trhu najdeme celou škálu produk-
t , kterými si majitelé mohou ochránit sv j v z. Obecn  platí, ím více 
typ  zabezpe ení, tím nižší riziko spojené s krádeží vozidla. Ideální je 
kombinace mechanického zabezpe ení pevn  spojeného s vozidlem spolu 
s elektronickým i identi  ka ním systémem. Když vedle sebe parkuje 
p t aut, tak si zlod j zaru en  vybere to, které není zabezpe ené. Každý 
krok v zabezpe ení snižuje riziko odcizení.

Doporu ujeme – CONSTRUCT

Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT je eský 
výrobek, který znemož uje odcizení aut již 20 let. Masivní bezpe nostní 
systém je pevn  spojen s vozidlem pomocí bezpe nostních trhacích šrou-
b . P ekonání mechanického zabezpe ení CONSTRUCT je proto tak ka 
nemožné. Jeho demontáž je nejen náro ná na as i vybavení, ale také 
zp sobuje zna ný hluk, ímž by na sebe mohl zlod j p i krádeži upozor-
nit. U mechanických p evodovek blokuje CONSTRUCT za azený zp tný 
p evodový stupe , u automatických p evodovek polohu Parkování.

Vývojové odd lení spole nosti klade d raz na vysokou úrove  bez-
pe nosti. Zabezpe ení musí spl ovat p ísné požadavky na konstrukci, 
funk nost a celkové provedení. Odolává tepelným a chemickým vli-
v m, použitý materiál se nestává k ehkým ani po podchlazení tekutým 
dusíkem. Jeho ú innost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných 
funkcích vozidla.

Velký d raz je kladen na zámkovou vložku, která je jednou 
z nejexponovan jších ástí v p ípad  napadení. Zámková jednotka je 
vybavena základní adou s p ti hlavními stavítky a vnit ní stavítkovou 
adou a dále dopl kovými bo ními stavítky. Propracovanou konstrukci 

není možné p ekonat pomocí známých destruktivních metod (nap . vy-
tržením jádra vložky), stejn  tak jako pomocí metod nedestruktivních 
(nap . metoda Bump-key). Zámková vložka spl uje podmínky norem 

SN EN 1303 a SN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší t íd  bezpe nosti 
evropských norem.

Vzhledem k vysoké kvalit  zabezpe ení CONSTRUCT nabízí výrob-
ce prodlouženou záru ní lh tu. V p ípad  dodržení podmínek ro ních 
kontrol, které jsou potvrzeny v záru ní a servisní knížce, se záru ní doba 
prodlužuje až na 5 let od data montáže do vozidla.

Mechanické zabezpe ení CONSTRUCT získalo za dobu své existen-
ce adu významných ocen ní. Jeho kvalitu zohled ují také pojiš ovny 
a leasingové spole nosti, které poskytují p i jeho instalaci do vozidla 
slevy na pojistném.

Krom  klasického zámku adicí páky CONSTRUCT nabízí výrobce 
i dva další produkty, poloautomatické elektromechanické zabezpe ení 
SAFETRONIC a mechanický systém blokace innosti p evodovky spolu 
se zámkem kapoty s názvem CONSTRUCT 3 SYSTEM.

CONSTRUCT v datech a íslech
Je to již neuv itel-

ných 20 let, co se stala 
eská zna ka CON-

STRUCT synonymem 
pro mechanické zabez-
pe ení vozidel proti 
krádeži. Stejn  jako 
„lux“ je vysava em 
a „xerox“ kopírkou, mít 
„construct“ znamená 
mít dob e zabezpe ené vozidlo.

Skupina CONSTRUCT prošla za dobu své existence adou zm n. 
Zpo átku výroba produkovala p ibližn  100 ks m sí n , sou asná kapa-
cita výrobního závodu p esahuje 10 000 ks mechanického zabezpe ení 
CONSTRUCT. Na úsp chu zna ky CONSTRUCT se dnes podílí více 
jak 130 zam stnanc .

Spole nost se z d vodu r stu dvakrát st hovala do v tších prostor, 
naposledy v roce 1998 do areálu Františkov ve Velkém Mezi í í. Ve stej-
ném roce otev ela novou pobo ku v Praze, kam se postupem asu p est -
hovalo vedení obchodu a marketing. O rok pozd ji byla založena dce iná 
spole nost CONSTRUCT Slovakia v Bratislav . Expanze do zahrani í 
však za ala již v roce 1997. Podíl tuzemských a exportních prodej  se 
v pr b hu n kolika let razantn  zm nil. V roce 2007 p esáhl export dv  
t etiny celkové produkce a tato p evaha trvá dodnes. CONSTRUCT se 
p ednostn  zam uje na trhy východní Evropy, kde již n kolik let uplat-

uje své jedine né zkušenosti v oblasti zabezpe ení vozidel. Rok 2006 
byl po átkem expanze na mimoevropské trhy. Skupina CONSTRUCT tak 
napl uje svou vizi být jedni kou na trhu s mechanickým zabezpe ením 
vozidel proti krádeži nejen na evropském trhu.

Za 20 let existence bylo vyrobeno tém  2 000 000 kus  mechanického 
zabezpe ení CONSTRUCT. Miliontý kus byl vyroben v kv tnu 2007, 
další p lmilion spat il sv tlo sv ta o pouhé dva roky pozd ji. Tato ísla 
dokazují období ne ekan  úsp šných obchodních výsledk , kterým sku-
pina CONSTRUCT procházela v letech 2007 a 2008.

Hlavním tématem let 2009 a 2010 však bezpochyby byla globální 
ekonomická krize, jejíž následky zasáhly nejen nejd ležit jší exportní 
trhy skupiny, ale také trh tuzemský. Náhlý prudký pokles prodej  vozidel 
a s  tím i spojený pokles prodej  produkt  CONSTRUCT o více než 60 % 
p im l vedení spole nosti k náhlým opat ením. Jedním z nevyhnutelných 
krok  bylo omezení po tu p evážn  výrobních pracovník  a posílení out-
sourcingu. Skupina CONSTRUCT se dále zam ila na zvyšování kvality 
a vývoj nových výrobk . Zintenzivnila rovn ž své aktivity sm ující 
k otev ení nových trh .

Díky silnému postavení zna ky CONSTRUCT na trhu však skupina 
p ekonala toto náro né období a za rok 2010 se m že op t chlubit nár s-
tem prodej  o 35%.

CONSTRUCT, to je již 20 let boje proti krádeži motorových vozidel
VELKOMEZI Í SKO – P ÍLOHA CONSTRUCT (placená prezentace)

V roce 2011 se CON-
STRUCT stal iniciáto-
rem spole ného projektu 
Policie R, Ministerstva 
vnitra R a oborových 
organizací zam eného 
na zvýšení prevence 
krádeží motorových 
vozidel v eské repub-
lice, na kterém se podílí 
také spole nost CON-
STRUCT. Cílem pro-
jektu Rok zabezpe ení 
vozidel je upozorn ní na 
rizika odcizení vozidel 
a seznámení motorist  
s možnostmi a zp soby 
zabezpe ení vozidel pro-
ti krádežím. Celá akce je 
podpo ena informa ní 
brožurou a obsáhlými 
webovými stránkami
www.rokzabezpecenivozidel.cz.

S partnery projektu se 
m žete setkat na oboro-
vých výstavách a dal-
ších akcích po ádaných 
ve spolupráci s Policií 

R a m stskými poli-
ciemi.

Produkty CONSTRUCT
Mechanické zabezpe ení vozidel proti krádeži CONSTRUCT není 

t eba podrobn  p edstavovat. Jde o zámek adicí páky, který blokuje 
za azený zp tný p evodový stupe  ( i polohu Parkování) již 20 let. Je 
vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiál  a využívá originální 
technické ešení.

Majitelé vozidel vy-
bavených mechanic-
kým zabezpe ením 
(MZ) však nejsou d -
slední a toto za ízení 
nezamykají pokaždé, 
když odejdou z vozu. 
Zabezpe ení se pak 
stává neú inným. 
P ro t o  spole nos t 
CONSTRUCT, vý-
robce mechanického 
zabezpe ení vozidel 
proti krádeži, vyvinu-
la nový typ zabezpe-
ení, které je poloau-

tomatické a zamyká 
adicí páku bez obsluhy. SAFETRONIC je elektro-mechanické zabezpe-
ení vozidel proti krádeži, které se odemyká pomocí bezkontaktního ipu 

a zamyká se automaticky pouze za azením zpáte ky a vytažením klí ku ze 
zapalování. V interiéru není za ízení vid t, umíst ní bezkontaktní te ky 
zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nem že stát, že opustíte auto 
bez toho, aby bylo uvedeno v innost MZ CONSTRUCT.

Novinkou z produktové ady CONSTRUCT je pak mechanické zabez-
pe ení CONSTRUCT 3 SYSTEM, které p edstavuje zcela revolu ní 
ešení blokující innost p evodovky s možností kombinace se zámkem 

kapoty. CONSTRUCT 3 SYSTEM je vybaven patentovanou zámkovou 
technologií, která využívá originální technické ešení. Bloka ní zaráž-
ka zámku p evodovky znemož uje pohyb úhlové páky, a tím vy azení 
zp tného chodu vozidla. Sou asn  zajíždí bloka ní zarážka zámku ka-
poty do oka, které je umíst no na kapot , a znemož uje tak její otev ení. 
V sou asnosti roste po et krádeží za ízení pod kapotou, zejména drahých 
xenonových sv tel, emuž tento bezpe nostní systém dokáže zabránit.

Text a foto: CONSTRUCT CZECH a.s.

Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší or-
ganizace zájem, zavolejte na tel. íslo 732 203 787 nebo 
739 100 979.                                                         -ivh-

Více informací najdete na www.construct.cz.

Obchodní editel  rmy Michael Picka ukazuje certi  kát k prvnímu zámku 
Construct, který byl vyroben pro eský v z Škoda Favorit p ed dvaceti 
lety.                                              Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

Firma Construct zam stnává v sou asné dob  
na 130 zam stnanc . Snímek pochází z výrobní 
haly ve Velkém Mezi í í. 

Foto: archiv týdeníku Velkomezi í sko

Luna 

Studio
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Vzpomínky

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

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
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
 6. 3. přednáška Tuva – část Sibiře – II. část Svatava Drlíčková
13. 3. přednáška Moravské letopisy I. část – video VGS
20. 3. přednáška Moravské letopisy II. část – video VGS 
27. 3. přednáška Beseda k publikaci ke knize „Hledáme své předky“ Vl. Makovský

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

KINO JUPITER – ÚNOR 2012

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
pod vedením Hanky Cejpkové pořádá

Podmínky kurzu:
– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 

lekce – dvě vyučovací hodiny)
– zahájení kurzu ve čtvrtek 23. února 

2012, ukončení kurzu 14. června 2012, 
proběhne v keramické dílně v suteré-
nu Jupiter clubu

– cena kurzu zahrnuje materiál (2 balíky 
hrnčířské hlíny na osobu), výpal keramiky

– bude probíhat ve čtvrtek cca v 16 hodin, pokud bude větší počet zá-
jemců, uskuteční se 2 kurzy (první od 15 do 16.30 hodin, druhý od 
17 do 18.30 hodin).

Seznámení s různými technikami: modelování a výroba dekorativní 
a užitkové keramiky, práce na hrnčířském kruhu.
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel.: 566 782 004–5, e-mail: 
program@jupiterclub.cz nebo přímo na program. oddělení Jupiter clubu. 
Uzávěrka přihlášek 20. února 2012.                                                   -hs-

Na kole k jezeru Lago di Garda
 Nebaví vás cestovat autem, autobusem, vlakem či letadlem? Máte 
pochybnosti o smyslu rychlých přesunů? Myslíte si, že cesta může být 
cíl? Tak sedněte před domem na kolo a vyražte. Kam? Třeba do Itálie!
Povídání Zdeňka Rajnoška o cestě na kole z domu přes Solnou komoru, 
Alpy a Dolomity k jezeru Lago di Garda tam a přes Brennerský průsmyk 
a údolím Innu zase zpátky se uskuteční 16. 2. v 17 hodin na Chaloup-
kách, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek).    Mgr. Michaela Brhlová

 Středa 8. v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Režie: H. Joost, A. Schulman. Horor USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 84 minut
Pátek 10. v 19.30  hodin
DŮM
V hlavní roli J. Bárdos, E. Geislerová, M. Krobot, T. Medvecká a další . 
Drama ČR, mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Středa 15. v 19.30 hodin
POUPATA
Tak trochu jiný vánoční příběh.
Drama ČR. V hlavní  roli V. Javorský, M. Pikus, M. Šoposká, J. Láska,  
A. Krejčíková V. Polívka, L. Veselý, D. Syslová. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 94 minut,
Středa 22. v 19.30 hodin
OCELOVÁ PĚST
Akční sci-fi  drama USA, český dabing. Mládeži přístupné.
Vstupné: 70, 72 Kč 127 m inut
Úterý 28., středa 29. v 18 hodin
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Animovaná rodinná komedie USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut
Filmové novinky: Hranaři, Vendeta, Láska je láska, Star Wars: 
Epizoda I – Skrytá hrozba, Underworld: Probuzení, Černobílý svět, 
Mupeti, Jack a Jill, Válečný kůň, John Carter: Mezi dvěma světy 
bohužel neuvidíte. Jsou zpracovány digitální technologií  2D a 3 D. 
Toto zařízení není v našem kině nainstalováno a v současné době se 
o tom neuvažuje.                                                                                 -hs-

18. 2. 2012 ve 20 hodin v KD
Hraje skupina Žízeň. Bohatá tombola, masky vítány.
Během dne průvod masek obcemi Lhotky, Kúsky, D. Radslavice. 
Sraz masek v 9 hodin v KD.

Dnes, 8. 2., slaví své 65. naroze-
niny paní 
Zdeňka Stará
z Velkého Meziříčí.
Svou láskou, obětavostí a trpělivostí 
pomohla ve svém životě hodně li-
dem. I přes nelehký život se snažila 
vše zvládat a ještě rozdávat radost, 
za to jí patří dík.
Do dalších let vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, lásky a Božího po-
žehnání jí přejí všichni kamarádi, 
Ilona s rodinou a Tomík.

Dne 12. 2. oslaví krásných 60 let 
paní 
Hana Kuřátková 
ze Stránecké Zhoře. 
Hodně zdraví a štěstí jí přejí 
manžel František a děti s rodinami.

Dne 14. února oslaví 80. naroze-
niny pan 
Bohumil Šroler 
z Velkého Meziříčí. 
Hodně zdraví a božího požehnání 

přejí a za vše děkují děti Milan, 
Anička a Eva s rodinami.

Dnes, 8. února 2012, by se dožil 
80 let pan 
Zdeněk Mejzlík 
z Velkého Meziříčí.
Dne 19. ledna 2012 jsme vzpomněli 
smutné sedmé výročí ode dne, kdy 
vydechl naposledy. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínám na Tebe
a slzy mi padají. 
Křičím to do nebe,
volám Tě potají.
Vím, že nepřijdeš sem za mnou zpět. 
Navždy Tě v srdci mám, 
smutný však je bez Tebe svět.
Dne 12. února 2012 vzpomenu 
2. smutné výročí nedožitých 63. na-
rozenin mé manželky, paní
Emilie Kordulákové 
z Jívoví. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel.
…a napořád se mnou budeš dál, 
Ty jsi ten déšť, který po mé tváři 
stéká…

10. 2. 2012 Dobrá Voda KD

Sobota 18. 2. od 11 hodin průvod masek po vsi.
Taneční zábava se skupinou Proměny – od 20 hodin
Neděle 19. 2. od 14 hodin dětský karneval se skupinou Pastelki.

Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice

začátek ve 20 hodin

Pizzerie pořádá

do 2. 3. 2012.

 VÝSTAVY

Manželé 
Anežka 
a Antonín 
Horkých 
z Jívoví oslavili 
27. ledna 2012
zlatou svatbu.

Pan
Antonín Horký
pak ještě  
6. února 2012
oslavil
svoje osmdesáté 
narozeniny.

Padesát let spolu…

K oběma významným jubileům jim vše nejlepší, hlavně stálé fyzické 
a psychické zdraví z celého srdce přejí děti Antonín, Jana a Věra 

se svými rodinami.
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 DIVADLA  KONCERTY

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012

ZRUŠENO!
Zakoupené vstupenky můžete vrátit na prodejním místě v JC.

Děkujeme za pochopení.                                     
                   -prog-

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

Neděle 25. března 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Palace
Pohleď a budeš udiven

Duchařská komedie plná jablek, indiánských tanců a půlnočního oparu je va-
rováním 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. 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!

 PLESOVÁ SEZONA

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
14. března 2012
Sólová barokní a romantická kytara
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 
19. století, kterou interpretuje na kopie 
romantických kytar od zhotovitele Jana 
Tuláčka a na původní nástroje z 19. sto-
letí. Sólový program doplňuje mluve-
ným slovem – zajímavostmi o kytarách 
a autorech zlatého 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

Jupiter club, s. r. o., 
Helena Vondráčková 
a kapela Charlie Band
host David Deyl
Pátek 30. března 2012, 
v 19.30 hodin – ZRUŠENO.

Sobota 18. února

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

Odpoledne
s muzikou
Ladislava Prudíka
v neděli 26. února 2012 od 15.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.

Stolová úprava.
Vstupné 100 Kč.

Rezervace na tel.: 566 782 004 (005).

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 
18. února 2012 od 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem

SŮL NAD ZLATO.
Vstupné: 40 Kč,  rezer vace vstupenek na tel.: 
566 782 004-5, program. oddělení JC. Rezervované 
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.                  -hs-

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

Divadelní spolek AJeTo si vás dovoluje v letošním roce pozvat na 
zbrusu novou komedii Světáci.
Kdo by neznal fi lmový hit Z. Podskalského s úžasnou hudbou E. Illína 
a V. Hály o partě tří fasádníků od Velhartic zvelebující Prahu, která se 
pro ně stává městem plným lákadel, zábavy a bujarého nočního života. 
Po nevydařeném vstupu do společnosti v baru Diplomat, kde způsobí 
požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Ode-
vzdají se proto do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora 
tance a společenské výchovy. Velký den ‚D‘ se blíží a naši již skoro 
‚dokonalí‘ gentlemani znovu navštíví již zmíněný lepší podnik. Jsou 
připraveni si užít ve společnosti dam na úrovni. Kdo mohl tušit, že 
nakonec natrefí na trojici podobně ‚dobře vyškolených‘ lehkých dam?
Doufáme, že i vy se pobavíte spolu s námi ve společnosti ‚světáků‘, 
alespoň tak dobře, jako se my bavíme již při zkouškách.

 Divadelní spolek AJeTo Počátky

Divadelní spolek 
AJeTo! Počátky
uvede 
divadelní představení 

Světáci
Sobota 3. března 
2012 v 18 hodin 
velký sál JC
Vstupné: 
80 Kč v předprodeji, 
100 Kč na místě.
Prodej a rezervace 
vstupenek na tel. čísle 
566 782 004 (001), 
program. oddělení JC.
Změna programu vyhrazena.

TJ Efekt Křižanov srdečně zve na

Jupiter club, s. r. o., 
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí
pořádají

aneb TÁTO, MÁMO POJĎME SI HRÁT
Neděle 4. března 2012 v 15 hodin na velkém sále JC
soutěže pro malé i velké, sladké odměny,
žonglér Milan a jeho Pirátská show, břišní tanečnice DDM, diskotéka.
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 50 Kč

Katolický dům Křižanov,
pátek 10. 2. 2012 

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

Vážení přátelé autoklubu,
dovolte, abychom vás po-
zvali na
PLES
MOTORISTŮ.
Proč jsme se rozhodli jej 
pořádat? Autoklub Velké 
Meziříčí má dlouholetou 
tradici. Nebyl žádný druh 
motoristického odvětví, 
aby se v našem městě ne-
uspořádal. Ať to byly sil-
niční závody motocyklů, 
automobilové závody For-
mule 3, autokros, motoká-
ry, motokros, terénní zá-
vody motocyklů – enduro 
a automobilové soutěže ve 
spolupráci s Autoklubem 
Třebíč, dále několik zá-
vodů mistrovství Evropy.
Žádné jiné město v celé naší republice nebylo tak známé. Autoklub ve 
svých řadách vychoval mnoho jezdců na úrovni republikových mistrov-
ství, mistrů Evropy a mistrů světa. A právě tímto setkáním – plesem – 
bychom chtěli vzpomenout bohaté historie závodů a velkomeziříčských 
jezdců, ale hlavně poděkovat dlouholetým sponzorům, kteří byli důležitou 
součástí autoklubu.
Program plesu:
* výstava motocyklů
* videoprojekce
Hudba ZATRESTBAND, Dj BASS. Prodej vstupenek v Jupiter clubu na 
program. oddělení, tel.: 566 782 004-5. Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 200 Kč.

Za výbor autoklubu ing. Jitka Kratochvílová, František Vítek

Zatrestband vznikl v roce 1997 v Třešti u Jihlavy. Název vychází 
z motivu „Za Třešť Band“. U zrodu stál místní umělecký kovář Petr 
Píša, který se stal uměleckým vedoucím souboru, dramaturgem a orga-
nizátorem vystoupení.

Zároveň začal pořádat hudebně-taneční projekt „Tančírna“ v kabaret-
ním stylu v místním kulturním domě, který umožnil vystupování Zat-
restbandu a jejich hostů (Ilona Csáková, Dan Bárta, Laďa Kerndl a další).

Současné obsazení bigbendu je 5 trubek, 5 trombónů, 5 saxofonů, bicí, 
kytary, basy, piano a 3 zpěváci. I s alternacemi jde o zhruba 27 členů.

Mezi úspěchy bigbandu patří opakovaná vystoupení v Grandhotelu 
Pupp na MFF Karlovy Vary. Významné je i doprovázení prezentace kraje 
Vysočina v Českém kulturním středisku ve Vídni v roce 2003. Kapela 
vystoupila i na dalších festivalových akcích a v mnoha jazzových klubech 
(Lucerna Music Bar, Divadlo bratří Formanů, Jazz festival Lanškroun, 
Music Club Babylon Bratislava). Na svoje domácí vystoupení si bigband 
také často zve hosty z amatérské jazzové scény. Osobitý projev dirigenta 
Petra Píši, ke kterému patří i vizáž dobových bigbandů a choreografi e, 
dokáže publikum roztančit i na nestárnoucí swingové šlágry.

Zdroj: www.zatrestband.cz

Hudba:
ŠUMICHRÁST MALBOHÁR BRNO 

Program:
*host večera muzikálová zpěvačka 

MARTINA PÁRTLOVÁ – fi nalistka X-FACTOR
*country taneční vystoupení - tančí klienti DS Březejc
*vystoupení břišních tanečnic z DDM Velké Meziříčí
*bohatá tombola, dražba výrobků

Pátek 9. března 2012 * velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí 
od 20 hodin, rezervace na tel.: 566 782 004-5, program. oddělení.

Jupiter club, hudba F-BOX, Kozénka band
prodej vstupenek na sekretariátu školy 
v budově gymnázia
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STOLNÍ TENIS

KUŽELKY

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA 2012

HÁZENÁ ŽÁCI

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR
HC Zastávka – SK Mostiště 4:5 
(1:5, 3:0, 0:0)
Po úvodních nevyužitých šancích 
Zastávky se ve třetí minutě při 
přesilovce natlačil před branku To-
man a hosté vedli. Jenže domácí se 
i nadále až příliš snadno dostávali do 
vyložených příležitostí a v osmé mi-
nutě Gross jeden z nájezdů proměnil. 
Pak začali hosté lépe pokrývat 
střední pásmo, čímž domácí výpady 
prakticky skončily a hrálo se stále 
častěji před brankou Zastávky. Ve 
třinácté minutě vrátil po individu-
ální akci hosty do vedení Solař. Za 
minutu po souhře s Tomanem úspěš-
ně zakončoval z pravé strany Slavík 
a v sedmnácté minutě pak zapadla 
k tyčce nenápadná střela Tomana. 
Hostům tam v té chvíli padalo úplně 
všechno a potvrdila to i klouzavá 
střela Kršky, kterou mimo dosah 
vlastního brankáře přesně usměrnila 
brusle domácího obránce.
Do druhé třetiny vlétli domácí 
s velkým nasazením a po dvou 
minutách se z dalšího nájezdu 
trefi l Gross. Nadále si udržovali 
převahu, ale skutečně do sedla 
je dostala až mostišťská nedisci-
plinovanost. Hosté měli ve druhé 
třetině většinou po zbytečných 
faulech šest vyloučených a když 
se dvakrát museli bránit dokonce 
dvojímu oslabení, prokázali hráči 
Zastávky dostatek důrazu a Knotek 
s Roušem přiblížili své mužstvo 

přesilovkovými trefami na dostřel.
Ve třetí třetině to ještě chvíli vy-
padalo, že domácí budou pokra-
čovat v náporu, ale hosté už byli 
dostatečně poučeni, nenechali 
se vylučovat a v plném počtu se 
rychle prokousávali k závěru. Oba 
celky myslely hlavně na obranu 
a spoléhaly na to, že se vpředu 
aspoň jeden pokus ujme, ale těch 
pár nadějnějších situací vyřešili oba 
brankáři a na těsném vítězství hostů 
už nic nezměnila ani závěrečná hra 
domácích bez brankáře.
Branky HC Zastávka: Gross (Hra-
bina), Gross, Knotek (Fišer, Gross), 
Rouš (Kubiš, Gejdoš). Branky SK 
Mostiště: Toman, Solař, Slavík 
(Toman, Krška), Toman (Syrový), 
Krška. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. 
Střely na branku: 27:21. 60 diváků.
Program: SK Mostiště – RH Cen-
trum Brno, pátek 3. února 2012 od 
19.30 ve Velkém Meziříčí.
 1. RH Centrum Brno 15 11 4 0 90:41 26
 2. Náměšť n. Osl. 14 12 1 1 114:43 25
 3. HC Veverská Bítýška 14 10 2 2 86:35 22
 4. SK Mostiště 15 8 2 5 85:70 18
 5. HLC Bulldogs 15 6 4 5 81:65 16
 6. Spartak Velká Bíteš B 15 7 2 6 64:62 16
 7. HC Zastávka 15 5 3 7 48:68 13
 8. HC Sokol Křižanov 15 5 1 9 45:75 11
 9. TJ Šerkovice 14 3 4 7 49:80 10
10. SK Minerva Boskovice 14 4 1 9 49:71 9
11. Tatran Hrušky 15 2 2 11 53:96 6
12. HC Nedvědice 15 2 0 13 36:94 4

-tom-

Starší žáci šestí na Sokol cupu 
2012

O víkendu 4.–5. února se družstvo 
starších žáků zúčastnilo turnaje 
Sokol cup 2012 v Novém Veselí. 
Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 
10 družstev, která byla rozdělena 
do dvou základních skupin po pěti 
a pak následovala utkání o celkové 
umístění podle pořadí ve skupi-
nách. Utkání se hrála 2× 15 minut.
V sobotu nás čekala tři utkání. 
V prvním jsme si po zlepšeném 
výkonu v druhé půli poradili s Tel-
nicí. V druhém utkání nás čekal 
favorit turnaje a pozdější celkový 
vítěz ŠKP Bratislava. Soupeř nás 
předčil ve všech herních činnos-
tech, jak technicky, tak rychlostně, 
a zasypal nás značným branko-
vým přídělem. Odčinit výprask 
z předchozího utkání mohli kluci 
se Strakonicemi. Velké množství 
neproměněných vyložených šancí 
a malá koncentrovanost na zápas 
ovšem znamenaly porážku.
V neděli ráno nás čekal poslední 
soupeř ve skupině Dukla Praha 4. 
V pohledném a vyrovnaném utkání 
měli naši hráči více sil v závěrech 
obou poločasů a zaslouženě vyhráli. 
Zisk 4 bodů se skóre 52:62 a horší 
vzájemný zápas se Strakonicemi 
nás poslal do souboje o celkové 5. 
místo na turnaji. Osud druhé sku-
piny nám přiřadil družstvo 1. HC 
Pardubice. V prvním poločase jsme 
měli více ze hry a i přes několik 

chyb se nám dařilo vést v poločase 
nejtěsnějším rozdílem. V druhé půli 
ale nastal doslova kolaps, kdy při-
šlo několik zbytečných vyloučení. 
Přesilovek soupeř využil a nakonec 
jednoznačně zvítězil a naše druž-
stvo odsunul na konečnou šestou 
příčku v turnaji.

Tabulka základní skupiny:
1. ŠKP Bratislava 86:36 8
2. Strakonice 64:63 4
3. Velké Meziříčí 52:62 4
4. Telnice  59:73 3
5. Dukla Praha 4 40:67 1
Výsledky: TJ Sokol Velké Meziří-
čí – Sokol Telnice 20:12 (8:7), – ŠKP 
Bratislava 7:22 (2:12), – Strakonice 
11:18 (5:11), – Dukla Praha 4 14:10 
(7:4), – 1. HC Pardubice 11:22 (9:8)

Celkové pořadí turnaje:
 1. ŠKP Bratislava
 2. Dukla Praha 6
 3. ČZ HBC Strakonice
 4. TJ Sokol Nové Veselí
 5. 1. HC Pardubice
 6. TJ Sokol Velké Meziříčí
 7. Sokol Telnice
 8. Sokol Ostrava
 9. Dukla Praha 4
10. Loko České Budějovice
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Blaha Tomáš (16), Janíček Martin 
(16), Fiala Martin (14), Macoun 
Filip (5), Ambrož Michael (4), Frej-
lich Tomáš (3), Svoboda Filip (2), 
Pažourek Tomáš (2), trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.                                        -šid-

TJ Žďár n. S. D – ST VM B 6:12
Body: Klíma Tomáš 3/1, Šoukal 
Slavomír 3/1, Skryja Marek 3/1, 
Brabec Jaroslav 2/2
Čtyřhra: Skryja, Brabec
Řečice – ST VM C 7:11
Body: Bednář Ivan 4/0, Dvořák 
František 3/1, Kořínek Stanislav 
2/2, Buk Martin 1/3
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek
ST VM D – KST Borovnice D 17:1
Body: Vodák Petr 4/0, Zelený Da-
vid 4/0, Zelený Tomáš 4/0, Prachař 
Václav 3/1
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš; 
Zelený David, Prachař
TJ Sokol Polnička C – ST VM 
E 11:7
Body: Juda Zdeněk 4/0, Minařík 
Jakub 2/2, Prachař Václav 0/4, 
Benda Marek 0/4
Čtyřhra: Juda, Prachař

Důležité utkání o všechno. Tak lze 
nazvat zápas se Žďárem. Souboj 
o první místo naše rezerva zvládla 
na výbornou. Nelze chválit jed-
notlivce, ale celý tým. Výherním 
výsledkem 12:6 se přibližujeme 
o velký kus k vysněné baráži. Závěr 
sezony bohužel odehrajeme bez 
klíčového hráče Brabce. Přesto lze 
říci, že o přeborníka okresu Žďár 
by mělo být rozhodnuto. Céčko 
hrálo v Řečici, kde zvítězilo 11:7. 
V tomto utkání dominoval Bednář. 
Déčko doma rozdrtilo Borovnici 
a potvrdilo první místo v tabulce. 
Éčko nestačilo na dobře připrave-
nou Polničku a prohrálo 11:7. Další 
důležité utkání o špici tabulky se-
hraje naše áčko v sobotu se Sokolem 
Žďár. Tento protivník vede KP 1.
Začátky dvojzápasu 11. 2. v 10.30 
Sokol Žďár nad Sázavou – ST 
VM; v 17.30 TJ Žďár nad Sázavou 
– ST VM                               -pk-

V sobotu 28. 1. 2012 se ve sportov-
ní hale ve Velkém Meziříčí konal 
již 5. ročník halového turnaje 
starších žáků v malé kopané.
Turnaj byl velice kvalitně obsazen, 
zúčastnilo se ho celkem 10 týmů – 
jeden účastník slovenské žákovské 
ligy, který vytvořil dvě mužstva, 
šest týmů z SpSM jih, jeden z SpSM 
sever a jeden účastník jihomorav-
ského krajského přeboru.
Do semifi nále bojů o celkové prven-
ství postoupila první tři mužstva 
ze skupiny A, které doplnil vítěz 
skupiny B. Naše čtvrtfi nálové utká-
ní s Jihlavou nebylo jednoduché, 
soupeře jsme letos v halových 
turnajích neporazili. Utkání, bylo 
kvalitní, nakonec se branky dočkali 
jen domácí, když se trefi l Lukáš 
Vokurka. Druhé semifi nále musely 
rozhodnout pokutové kopy, kde 
projevili lepší nervy žáci z Uničo-
va. Utkání o třetí místo bylo plně 
v režii hráčů Prostějova. Finále 
nabídlo pěkné akce na stranách, 
ale branky se diváci nedočkali, 
proto musely přijít na řadu pokutové 
kopy. Penalty nakonec zvládli lépe 
Velkomeziříčští a po zásluze si 
zajistili celkové vítězství v turnaji, 
když jen jedinkrát prohráli, a to ve 
skupině se Znojmem.
Vítězná sestava (viz foto dole): 
v horní řadě zleva: Jakub Heto, 
Dominik Hibš, Patrik Liška, Ra-
dek Hlávka, kapitán týmu Radim 
Liška, Tomáš Hamřík. Prostřední 
řada: Lukáš Vokurka, Daniel Krčál, 
David Karmazín, Lukáš Chalupa, 
Pavel Těšík, Tomáš Fejt. Spodní 

řada: asistent trenéra Jan Heto, 
brankáři Michal Kučera a Josef 
Bartošek a trenér Libor Deket.
Střelci našich branek: Radim Liška 
3x, Lukáš Vokurka 3x, Daniel Krčál 
2x, Radek Hlávka 1x
Nejlepší střelec turnaje: autor čtyř 
branek Michal Šimončič
Nejlepší brankář: Antonín Sko-
pal, SK Uničov
Nejlepší hráč: Lukáš Petržela, 
1. SK Prostějov
Nejsympatičtější trenér: Jan 
Heto, FC Velké Meziříčí
Družstvo starších žáků FC Velké 
Meziříčí o víkendu absolvovalo 
poslední zimní halový turnaj, 
tentokrát na domácím hřišti. V kon-
kurenci 10 týmů pouze jednou klo-
pýtlo v utkání základních skupin. 
Nakonec přebralo medaile a pohár 
pro vítěze celého turnaje. „Turnaj 
byl na velice dobré organizační 
i sportovní úrovni a jsem rád, že 
kluci v domácím prostředí předvedli 
kvalitní výkony a dokázali turnaj 
vyhrát. Úspěšně jsme tak zakončili 
halovou část přípravy. Dík patří 
všem sponzorům turnaje a také sta-
rostovi města Radovanu Necidovi, 
který si udělal čas a předal medaile 
první třem družstvům,“ vyjádřil se 
trenér vítězů Libor Deket.
Sponzoři turnaje: Agados, Building 
centrum HSV, Foto Michlíček, 
Město Velké Meziříčí, Stavebniny 
Smejkal, Paramont VM, Restaurace 
u Beranů, Řeznictví u Marečků 
Hana Simandlová, Zelenina Jan 
Smejkal. Mediálním partnerem byl 
týdeník Velkomeziříčsko.       -dek-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak Pelhřimov B – Spartak VM
2664:2448 * 7:1
Nentvich 447:436 Baloun
Bína 437:399 Starý
Kalivoda 433:375 Mičková
David 425:427 Kováč
Novotný 454:396 Lavický Ji.
Pecha 468:415 Korydek
Áčko dle předpokladů v Pelhřimově 
nebodovalo.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – BOPO Třebíč C
1755:1682 * 5:1
Badalík 439:380 Kolářová
Kamenský 441:419 Šupčík
Lavický Jo. 437:454 Ježková
Víteček 438:429 Krutišová
Vyrovnaným kolektivním výkonem 
zastavil náš tým vítěznou šňůru 
třebíčského družstva.
Start Jihlava B – Spartak VM C
1557:1484 * 6:0
Janovský 361:354 Bača
Němcová 413:401 Mátl
Matějka 401:377 Lavický A.
Mutl 382:352 Lavický F.
Céčko ani v tomto kole nebodovalo.
BOPO Třebíč C – Spartak VM D
1690:1413 * 6:0
Kolářová 385:319 Fajmonová
Veselá 404:357 Mičková
Ježková 439:355 Trnka
Krutišová 462:382 Mička
Našemu týmu se nedařilo a dostal 
kanára.
TJ Třebíč E – Spartak VM D
1723:1626 * 3:3

Stříbro přípravky
ze Žďáru nad Sázavou

V sobotu se uskutečnil turnaj pro 
nejmenší hokejisty. Naši zástupci 
hráli letos poprvé proti Žďáru nad 
Sázavou. Tento tým nepřekonali 
a prohráli 5:8. Jako druhý soupeř 
je čekala Jihlava, kterou porazili, 
a to 10:5. Domácí tým taktéž porazil 
Jihlavu, a proto si naši hráči odvezli 
stříbrné medaile.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Zdvihal 
Š., Jašek P., Kuřátko Š., Bíbr D., Ka-
tolický M., Strádal T., Hammer D., 
Broža O., trenér Dostál Ivo, asistent 
trenéra Bíbr H.
Branky: Švejda 9×, Broža 3×, Zdvi-
hal 2×, Jašek 1×
Přijměte pozvání a přijďte nás 
podpořit v neděli 19. 2. 2012 od 
11.30 na místní zimní stadion. Ode-
hrajeme zde letošní poslední turnaj.

-jud-
Mladší a starší žáci o víkendu 
hráli dvoukolo.

Mladší žáci
HHK VM – HC Spartak Polička 
0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Sestava HHK: Svoboda – Bezák, 
Bíbr, Barák, Loup, Karásek, Krou-
til, Krůza, Pacal, Úlovec, Havliš, 
Juda M., Řepa, Šandera, Báňa M., 
Pražák. Rozhodčí: Rous, Sysel. 
Vyloučení: 2:2. Diváků: 50.
HC Chotěboř – HHK VM 4:8 
(1:1, 1:7, 2:0)
Branky a asistence HHK: 1. Báňa 
M., 23. Barák (Řepa), 29. Úlovec, 
30. Řepa, 30. Úlovec, 34. Kroutil, 
34. Řepa (Bíbr, Krůza), 38. Řepa. 
Sestava HHK: Svoboda – Bezák, 

Bíbr, Barák, Havliš, Juda M., 
Kroutil, Krůza, Pacal, Řepa, Pra-
žák, Třeštík, Báňa M., Karásek, 
Loup, Úlovec. Rozhodčí: Rychlý, 
Odvárka. Vyloučení: 2:2, využití: 
0:1. Diváků: 55.

Starší žáci
HHK VM – HC Spartak Polička 
6:4 (2:2, 2:2, 2:0)
Branky a asistence HHK: 8. Šilpoch 
(Pospíšil, Dundálek), 11. Strnad 
(Šilpoch), 35. Dvořák (Strnad), 
38. Dundálek (Novák, Strnad), 
44. Strnad, 47. Pospíšil. Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Mar-
ková, Bezák D., Pacalová, Báňa D., 
Novák – Strnad, Dvořák, Kapusta 
– Pospíšil, Dundálek, Šilpoch – 
Nevěčný, Pavelka. Rozhodčí: Peká-
rek – Sysel, Rous. Vyloučení: 1:3, 
navíc: Štefka (POL) 10 min. OT. 
Střely na branku: 24:40. Diváků: 35.
HC Chotěboř – HHK VM 5:3 
(2:1, 3:1, 0:1)
Branky a asistence HHK: 13. Str-
nad (Dvořák, Šilpoch), 29. Šilpoch, 
57. Strnad (Dvořák).
Sestava HHK: Juda J. – Kampas 
F., Marková, Bezák D., Pacalová, 
Báňa D., Novák – Strnad, Dvořák, 
Kapusta – Pospíšil, Dundálek, 
Šilpoch – Nevěčný, Pavelka. Roz-
hodčí: Odvárka, Rychlý. Vyloučení: 
7:3, využití: 1:1. Střely na branku: 
33:24. Diváků: 40.

Program na tento týden:
Sobota 11. 2. 2012 HHK mladší 
žáci – HC Pardubice, začátek utkání 
v 9.30; HHK starší žáci – HC Pardu-
bice, začátek utkání v 11.30 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)        -hhk-

Lyžařská škola na sjezdovce Fajtova kopce skončila minulou neděli 12. února 2012.             Foto: Petr Zezula

Šimek 432:444 Mičková
Čermák 445:319 Kováčová
Brátka 436:449 Mička
Picmaus 410:414 Trnka
Po výborném výkonu dokázalo 
déčko dovézt první bod z venku.
Více na www.kuzelky-vm.cz

-sta-

Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Me-
ziříčí zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 
1995–2003 se zájmem o pohyb.

Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.30–19.30 ho-
din ve sportovní hale za Světlou.

Foto: archiv FC

Foto: archiv HHK
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ŠACHY

HOKEJ VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

HÁZENÁ

Únor 2012
So 11. 2. 14.15–15.45
Ne 12. 2. 14.00–15.30
Út 14. 2. 15.30–17.00
So 18. 2. 13.45–15.15
Ne 19. 2. 15.00–16.30

So 25. 2. 13.00–14.30
Ne 26. 2. 14.00–15.30
Út 28. 2. 15.30–17.00
St 29. 2. 10.00–11.30
Vstupné – bruslící 20 Kč,
doprovod 10 Kč

První mužstvo HHK si dovezlo 
z Uničova další vítězství. V Bos-
kovicích vyhořelo.
HC Uničov – HHK VM 2:3 (1:2, 
0:1, 1:0)
Branky a asistence: 1. Klíč 46. 
Zatloukal (Winkler) – 14. Krča (Bu-
rian P., Krčál) 19. Burian V. (Krčál, 
Krča) 23. Smejkal (Vlašín). Sestava 
HC Uničov: Vybíral (Holada) – 
Trojan, Hodulák, Řezáč, Navrátil, 
Kuba, Žákovčík, Anděl, Frieb, 
Šnejdar, Handl, Klíč, Zatloukal, 
Provaz, Jeřábek, Winkler, Gerhát, 
Syrůček. Sestava HHK Velké Me-
ziříčí: Hladík (Štourač) – Pokorný, 
Dusík, Krejčí, Štěpánek, Chlubna – 
Nedoma, Nekvasil, Novák – Burian 
V., Krčál, Krča – Vlašín, Smejkal, 
Burian P. Rozhodčí: Dobeš – Bla-
ha, Laczko. Vyloučení: 7:3, navíc: 
Novák (HHK) 5 + OK. Využití: 0:2, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
35:21. Diváci: 81.
V mrazivém čtvrtečním odpoledni 
jsme se vydali do vzdáleného Uni-
čova k dohrávce 14. kola. Vstup do 
utkání byl jako z hororu. Běžela 
38. vteřina první minuty a domácí 
se mohli radovat z vedoucí branky. 
Tento náskok mohli hojně rozšířit 
od 6. minuty. Domácí dostali 
nejprve pětiminutovou přesilovku 
za faul Michala Nováka. V té se 
domácí usadili v našem obranném 
pásmu a odstřelovali branku Hladí-
ka. Ten ovšem domácí hráče přivá-
děl k šílenství. Přetížená čtveřice 
našich hráčů nemohla vystřídat, 
a tak se domácím naskytla dvou-
minutová přesilovka 5 ku 3. Tato 
situace byla již kritická. Domácí 
se opět usadili v našem obranném 
pásmu a snažili se dostat do dvou-
brankového vedení. S krátícím se 
časem domácí znervózněli a nebyli 
schopni ani ohrozit naši branku. 
Dlouhé oslabení jsme přestáli bez 
úhony a začali jsme postupně zvy-
šovat tlak. Ve 14. minutě se prosa-
dila v dobré pohodě hrající druhá 
útočná řada. Po přihrávce Krčála 
a Pavla Buriana vyrovnal Krča. 
V závěru první třetiny rozehřál 
lavičku a fanoušky našeho týmu 
Viktor Burian, který po přihrávce 
kolegů z útoku strhl vedení na naši 
stranu. Druhá třetina přinesla pou-
ze jednu branku, a to hned v úvodu. 
Po přihrávce Vlašína využil za-
váhání domácího brankáře Smej-
kal, který ho prostřelil prakticky 
z nulového úhlu. V 6. minutě třetí 
třetiny překvapil Zatloukal našeho 
brankáře Hladíka, který střelou 
od modré snížil na rozdíl jedné 
branky. V závěru domácí trenér 
odvolal brankáře a přes šance na 
jedné i druhé straně se už stav ne-
změnil. Náš tým si s chutí přibalil 
na zpáteční cestu tři body.
SK Minerva Boskovice – HHK 
VM 10:2 (6:1, 2:1, 2:0)
Branky a asistence: 1. Nekvasil 
(Krča), 38. Nekvasil (Krča). Sesta-
va SK Minerva Boskovice: Zrza 
(Hrachovina) – Zapletal, Honzek, 
Okénka, Látal, Kroupa, Komínek, 
Čuňočka, Prachař, Halamka, Bla-
ha, Kárný, Harmim, Provazník, 
Karlíček, Veselý, Maksa, Chlup. 
Sestava HHK Velké Meziř íčí: 
Hladík (Štourač) – Pokorný, Ště-
pánek, Krejčí, Chlubna – Hlouch, 
Nekvasil, Jaskula – Burian V., 
Krčál, Krča – Burian P., Smejkal, 
Nedoma. Rozhodčí: Kika – Zouhar, 
Doleček. Vyloučení: 7:8, navíc: Ko-
mínek (BOS) 10 + OK. Využití: 5:0, 
v oslabení: 1:0. Střely na branku: 
42:30. Diváci: 114.
Ostatní výsledky 19. kola: Uher-
ský Brod – Plumlov 1:3, Kroměříž 
– Blansko 6:2, Brumov-Bylnice 
– Uničov 4:2, Uherský Ostroh 
– Velká Bíteš 4:3 SN, Moravské 
Budějovice – Warrior Brno 9:7.

Program na tento týden:
Sobota 11. 2. 2012 Dynamiters 
Blansko – HHK Velké Meziříčí, za-
čátek utkání v 16.00 (zimní stadion 
Blansko)                              -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

 1. HC Moravské Budějovice 20 17 0 3 0 154:63 54
 2. Hokej Uherský Ostroh 20 11 5 0 4 72:46 43
 3. HC Brumov-Bylnice 19 13 1 0 5 74:62 41
 4. SK Minerva Boskovice 19 10 1 0 8 77:65 32
 5. HK Kroměříž 19 8 2 2 7 79:75 30
 6. HCM Warrior Brno 19 8 1 1 9 71:79 27
 7. Dynamiters Blansko 19 8 0 3 8 64:76 27
 8. HC Grewis Plumlov 19 7 1 3 8 72:90 26
 9. HC Uherský Brod 19 7 1 0 11 62:74 23
10. HHK Velké Meziříčí 20 3 4 2 11 71:107 19
11. HC Uničov 20 5 0 0 15 60:82 15
12. HC Sp. Velká Bíteš 19 3 0 2 14 50:87 11

HHK VM B – HC Slavoj Žirov-
nice 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Rozhodčí: Honza M. – Honza F., 
Stehlík. Diváků: 45. Poměr střel: 
47:48. Branky: 9. Troščák (Vrána), 
19. Tůma (Barák, Vondráček), 
19. Malec (Kavina, Kudláček J.), 
22. Šoukal (Troščák), 44. Kavina 
(Kudláček M.), 53. Šoukal (Tro-
ščák, Vrána) – 16. Ježek (Krtek), 
21. Stach (Soukup). Vyloučení: 1:4 
(navíc trestné střílení proti HHK za 
hákování). Využití: 1:0. Oslabení: 
0:0. Sestava HHK VM: Šeba(od 
40. Štourač) – Kudláček M., Invald 
– Peterka, Bradáč – Pokorný, Vid-
lák – Kavina, Kudláček J., Malec 
– Šoukal, Troščák, Vrána – Tůma, 
Barák, Vondráček – Martinec. Se-
stava Žirovnice: Dvořák – Smolík, 
Podlaha, Stach, Novotný, Kašparů, 
Soukup, Stránský, Ježek, Prýgl, 
Vácha, Sviták, Krtek.
Rychlý, pohledný a slušně vedený 
zápas předvedli oba soupeři ve 14. 
kole krajské soutěže. Do vedení se 
dostali domácí zásluhou Troščáka, 
který prostřelil Dvořáka mezi beto-
ny. Hosté se však v útočném pásmu 
taky činili a odměnou jim bylo 
srovnání z hole Ježka. Z vyrovnané 
hry pak vybočila 19. minuta, v níž 
HHK dvěma slepenými góly odsko-
čil ve skóre.
Vývoj hry ovšem Slavoj zdramati-
zoval hned na začátku druhé části, 
kdy se mu podařilo snížit Stachem. 
Odpověď ale přišla už o minutu 
později. To využil přesilovku do-
mácí Šoukal a zase to bylo o dvě 
branky. Do konce třetiny už to 
pak byl jen souboj brankářů proti 
střelcům a když byli oba gólmani 
stoprocentně úspěšní, musela roz-
hodnout poslední část.
Do ní nastoupil v domácí svatyni 
Štourač. Nejenže udržel čisté konto, 
ale vylepšil si i bilanci ve své oblí-
bené disciplíně a z trestného střílení 
opět neinkasoval. Meziříčští pak 
ještě přidali další dva góly a pojistili 
si tím své zasloužené vítězství.
Další výsledek: Telč – Telč juni-
oři – 6:3
Ledeč n. S. – volno
Dohrávka 11. kola: Žirovnice – Telč 
jun. 2:5
Výsledky 13. kola: Žirovnice – 
Telč 3:11
Telč junioři – Ledeč n. S. 6:3

Neúplná tabulka po 14. kole:
1. Telč 9 8 0 1 0 72:27 28
2. Ledeč n. S. 10 6 0 1 3 47:41 19
3. Vel. Mez. B 10 4 3 0 3 42:33 18
4. Telč – juniorka 11 3 0 1 7 43:79 10
5. Žirovnice 12 2 0 0 10 54:78 6

Příští utkání se odehraje v Telči 
v sobotu 11. 2. 2012 s místní ju-
niorkou. Čas bude ještě upřesněn.

-ht-

Krajský přebor
7. kolo

Spartak Velké Meziříčí A – ŠK 
Caissa – Triatex Třebíč D 5:3
Body domácího družstva Kopr, 
Janák Josef a Čtveráček po jednom 
– Ing. Nedoma (C), Mrazík, Mgr. 
Mejzlík a Jan po 0,5 b. – Bárta 0 b.
Hlavní velkomeziříčský tým letos 
poprvé v KP dokázal zvítězit, 
pročež v tabulce postoupil mír-
ně nahoru a poznenáhlu opouští 
sestupové pásmo. V kavárně Na 
Poříčí při Domu zdraví se zadařilo 
zejména mladému matematikovi 
Josefu Janákovi, jenž odrovnal 
svého soupeře již ve 14. tahu, což se 
v soutěžích tohoto typu zas až tak 
často nevidívá. Vedlo se však i vět-
šině ostatních našich hráčů, a tak 
mohla zavládnout vcelku obstoj-
ná spokojenost. Velkomeziříčské 
barvy opět poněkud pozvednuty! 
– Avšak na jak dlouho?

Regionální soutěž skupina
Východ

7. (závěrečné) kolo
Sokol Nové Veselí – Spartak 
VM B 2:3
Za hosty bodovali Zeman a Dočkal 
po 1 – Kučera (C) a Dvořák Domi-
nik po 0,5 – Dvořák Jos. 0 b.
Rovněž meziříčské béčko v RSV 
tentokrát uspělo – a to opakovaně –, 
kterýžto výsledek je katapultoval 
až na vcelku nečekané, nicméně 
přesto již konečné 2. místo v ta-
bulce. Skupinu vyhrál ŠK Bystřice 
n. P., před našimi rezervisty a před 
třetím Sokolem Jámy. Druhá příčka 
mezi osmi kluby, to rozhodně není 
k zahození; Kučerova parta určitě 
může být navýsost spokojena.

-vp-

Veteránky v domácím prostředí 
vítězně

Poslední lednová neděle byla ve 
znamení úspěšného herního vy-
stoupení velkomeziříčských býva-
lých a současných házenkářek. Na 
tradiční turnaj se do našeho města 
sjelo celkem pět družstev, jejichž 
„jádro“ tvořily dámy nad 35 let. 
Domácí tým si vedl více než zdatně 
a během turnaje neokusil hořkost 
porážky. Postupně se zadařilo pře-
hrát pražský celek Tatranu Stře-
šovice, jehož kádr tvořily dosud 
aktivně hrající druholigistky v po-
měru 20:17. V pořadí druhý vyrov-
naný souboj se zástupcem hlavního 
města Sokol Vršovice se vyvíjel 
obdobně v naší režii a výsledkem 
bylo opět bodové maximum 17:14. 
Další naše vystoupení byla již 
poměrně jasnou záležitostí, když 
celku Milevska 23:15 i Pardubic 
23:12 jsme dali minimální prostor 
ke skórování.

Tabulka:
1. Velké Meziříčí 83:58 8
1. Střešovice 80:42 6
3. Vršovice 58:67 4
4. Pardubice 48:83 2
5. Milevsko 53:81 2
Hrály: Vránová Martina, Babáčko-
vá Marcela – Šidlová Jitka, Jelínko-
vá Radka (2), Závišková Ilona (4), 
Hledíková Hana (8), Buková Pavla 
(1), Vrbová Romana, Pacalová Len-
ka (11), Fischerová Michaela (6), 
Plachetská Jitka (31), Matušíková 
Radka (20).

Ženám se dařilo v přípravě
Družstvo žen v rámci přípravy 
zavítalo na turnaj pořádaný druho-
ligovým pražským oddílem Sokol 
Vršovice. V nové sportovní hale 

jim byly soupeři prvo a druholigové 
celky. Po počátečních turnajových 
peripetiích s hracím povrchem 
se nakonec účastníci přesunuli 
opodál do nafukovací haly, kde se 
pak odehrály zbývající souboje. 
Náš, oproti podzimní části dosti 
pozměněný, kádr týmu, který hrál 
s chutí a „jiskrou“, prohrál pouze se 
zástupcem severočeského regionu 
DHK Loko Liberec 17:25, který 
je aktuálně na druhé příčce prvo-
ligové soutěže. První poločas jsme 
stačili ještě odolávat tlaku fyzicky 
disponovaných spojek a rychlým 
brejkům soupeře, po přestávce 
a změnách v naší sestavě pak měly 
suverénky turnaje daleko více ze 
hry. V ostatních soubojích naše 
s chutí hrající hráčky přehrály silně 
omlazeného prvoligového rivala 
z Vysočiny – celek Havlíčkova 
Brodu 20:18 a následně i pořada-

Junioři nebodovali
ani v posledním kole

Juniory čekal v posledním kole 
základní části soupeř, kterého jako 
jediného dokázali v domácích zá-
pasech dvakrát porazit a se kterým 
získali šest z celkově osmi vyhra-
ných setů v průběhu celé základní 
části. Z tohoto pohledu byl na místě 
mírný optimismus a očekávání 
alespoň dílčího úspěchu v podobě 
zisku nějakého setu. Velikou kom-
plikací se pro dvojici našich koučů 
stal již minulý víkend, kdy jim 
před zápasem se Zlínem oznámil 
kapitán a člen repre-týmu kadetů, 
Matěj Uchytil, že již nemá zájem 
hrát v meziříčském celku a chce 
se v budoucnosti naplno věnovat 
pouze růstu své kariéry v celku 
Zlína. Dvojzápas se Zlínem ještě 
absolvoval, do Hradce však již s na-
ším celkem neodcestoval. Trenéři 
tak zkoušeli sestavu, která se bude 
v dalším průběhu rvát o záchranu 
nejvyšší soutěže.
Hradec Králové – Sp. VM 3:0 
(19, 18, 26)
Do dopoledního zápasu posla-
li trenéři nahrávače Slavíka, na 
smeči byla dvojice Bláha, Zmrhal, 
na bloku Krejska se Žákem, na 
liberu dostal důvěru opět Pešta, na 
účku byl, alespoň z mého pohledu, 
překvapivě Minář. Jak je vidět 
i z výsledků jednotlivých setů, 
výrazné potíže naši hráči domácím 
dělali pouze ve třetím setu, jejich 
poměrně hladkému vítězství však 
nezabránili.
Hradec Králové – Sp. VM 3:0 
(18, 23, 21)
Bohužel ani odpolední zápas 
našim barvám nepřinesl žádnou, 
alespoň dílčí radost. A tak před 
závěrem soutěže, boji o záchra-
nu, si budeme muset zvykat na 
pozici outsidera. To může být 
někdy i výhodou. Ovšem pouze 

za předpokladu, že mužstvo udělá 
pro záchranu vše. A v tuto chvíli 
nemám na mysli jenom tradi-
ci a historickou bilanci. Každý 
hráč by si měl především srovnat 
v hlavě, kolik času, energie, peněz 
a psychických sil stálo těch dva-
náct sezon Petra Judu i těch pár 
lidí okolo.
Petr Juda, po minulém dvojutkání 
hodně, hodně rozzlobený, hodnotil 
misi do Hradce pozitivně: „Musím 
kluky pochválit, po dlouhé době 
jsem cítil v mužstvu odhodlání por-
vat se o výsledek, výborně zahrál 
Mára (Marek Zmrhal), a musím 
pochválit i Ondru (Mináře), jak se 
popasoval s postem diagonálního 
hráče. Věřím, že neprodáme kůži 
lacino, dneska rozhodly hlav-
ně chyby v koncovkách. Na tom 
budeme muset zapracovat. Jsem 
optimista.“
Systém bojů o záchranu je letos 
opravdu složitý a budu jej popisovat 
průběžně. Pro začátek jenom první 
krok. Náš celek se utká s posledním 
celkem skupiny A, Příbramí, nejpr-
ve v Příbrami, 19. 2. pak v domácí 
odvetě. Výsledky mají vliv na po-
řadatelství turnajů. Pokud nebude 
rozhodnuto po těchto dvou zápa-
sech, (což je málo pravděpodobné, 
neboť se počítají sety a míče) bude 
se rozhodovat v Příbrami 22. 2. 
Vítěz pořádá první turnaj.
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, Žák, 
Minář, Bláha, Krejska, Pešta, Li-
cek, Augusta, Sláma, Košábek

Zbývající výsledky:
Brno – Ostrava 3:0, 3:0
Zlín – České Budějovice 3:0, 3:0

Tabulka EX-JRI,
sk. B po základní části:

1. VSC Zlín 20 17 0 56:14 37
2. Volejbal Brno 20 13 7 45:25 33
3. VK České Budějovice 20 13 7 41:27 33
4. DHL Ostrava 20 9 11 34:40 29
5. Slavia Hradec Králové 20 6 14 29:49 26
6. TJ Sp. Velké Meziříčí 20 2 18 8:58 22

-kon-

telský tým Vršovic 22:16, který 
po podzimní části „vévodí“ české 
druholigové skupině.
V kádru našeho týmu dostala 
příležitost věkem mladší doros-
tenka Kateřina Studená a nutno 
podotknout, že se jí velice dařilo 
na postu pivota.

Tabulka:
1. Liberec  76: 8 6
2. Velké Meziříčí 59:59 4
3. Havlíčkův Brod 46:61 2
4. Vršovice 38:63 0
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Matušíková Radka, Kra-
tochvílová Monika, Svobodová 
Diana, Hublová Hana, Mejzlíková 
Kateřina, Plachetská Zuzana, Bez-
děková Alžběta, Necidová Soňa, 
Hladíková Denisa, Fischerová 
Michaela, Studená Kateřina. Trenér 
ing. Tvarůžek.

-záv-

8. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

SK Omega VB – Technické služby 
VM 4:2
Dvořák 2, Loup, Budín – Láznička, 
Muzikář
HC Bory – Agromotor VM 7:2
Kuchař 3, Novák 2, Hájek, Kebelka 
P. – Malý, Kadela
HC Lukáš – SK Netín 8:1
Beránek 2, Molák 2, Matoušek 2, 
Novák Ros., Novák Rad. – Černý
1. HC Bory 7 5 2 0 45:27 12
2. Agromotor VM 7 5 1 1 43:26 10
3. SK Omega VB 7 4 1 2 30:18 9
4. Sanborn VM 7 3 1 3 29:27 7
5. SK Netín 8 3 1 4 25:35 7
6. HC Lukáš 8 2 1 4 38:42 5
7. Technické služby VM 7 2 0 5 29:39 4
8. SK Afcon Kunšovec VM 7 1 1 5 22:47 3

O postup do extraligy 
Horní Heřmanice – SK Vídeň 4:6
Dvořák, Mejzlík Z., Štveráček, 
Horký – Janák, Vávra, Pospíšil, 
Navrátil, Studený, Nedoma

HC Benetice – SPL Radostín 
n. O. 10:1
Krejčí M. 3, Jakšík, Valík, Konečný 
3, Houzar, Krejčí Z. – Hubený
 1. HC Benetice 8 6 1 1 50:22 13
 2. Auto Dobrovolný VM 7 4 2 1 41:29 10
 3. SK Vídeň 8 4 1 3 35:30 9
 4. Horní Heřmanice 8 3 1 4 47:37 7
 5. SPL Radostín n. O. 8 3 1 4 21:41 7
 6. Farma Měřín 7 3 0 4 22:27 6
 7. HC Tasov 7 2 0 5 17:25 4
 8. River VM 7 2 0 5 17:40 4

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

NHÚ Balinka VM – HC Pikárec 
4:5
Vacula 2, Komínek 2 – Vařejka 3, 
Šumichrást, Jaša
 7. NHÚ Balinka VM 6 4 0 2 30:19 8
 8. SK Lavičky 5 4 0 1 26:21 8
 9. SK Stránecká Zhoř 6 3 0 3 24:23 6
10. HC Pikárec 7 3 0 4 28:32 6
11. HCF Dráhy VM 6 1 0 5 20:33 2

-vid-

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-

Lhotky
Okresní přebor 2. třídy

SK Sázava A – SK Sokol Lhotky 
B 4:14
Sestava Lhotky: Chylík 3,5, Nevrtal 
T. 4,5, Nevrtal Z. 3,5, Večeřa 2,5
TJ Spartak Velká Bíteš A – SK 
Sokol Lhotky B 2:16

Sestava Lhotky: Chylík 4,5, Nevrtal 
T. 4,5, Nevrtal Z. 4,5, Vondrák 2,5

Okresní přebor 4. třídy
SK Sokol Lhotky C – TJ Nové 
Město n. M. B 8:10
Sestava Lhotky: Chylík 3, Krčál 
2,5, Rössler 1, Vondrák 1,5     

-chyl-

Tým současných a bývalých hráček házené TJ Sokol Velké Meziříčí.
Foto: archiv TJ Sokol


