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Založeno roku 1919

SOS poradna

Středa 22. 2. – pravidelná 
poradna SOS (sdružení obra-
ny spotřebitelů), od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Dnes
Popeleční středa
Inspiraci na postní jídlo z ryb 
najdete na straně 4.

Snowboardové 
závody 

na Fajťáku
Sobota 25. 2. od 13 hodin.

Více na straně 10

Soutěžte o volné 
vstupenky 
na Michala 
Nesvadbu

V pátek 2. 3. se uskuteční 
v Jupiter clubu představení 
Michala Nesvadby s progra-
men Michalův salát. Soutěžní 
otázku naleznete na straně 8.

 Karel May – 
Století legendy

Sobota 25. 2., výstavní síň 
Jupiter clubu od 10 hodin. 
Vernisáž výstavy pořádané 
dr. Janem Kotenem a Jupiter 
clubem.

Muzikanti 
Ladislava 
Prudíka

Neděle 26. 2. od 15.30 hodin 
ve velkém sále Jupiter clubu.

Více na straně 8

Setkání občanů 
se starostou

Čtvrteční setkání se starostou 
se posouvá o týden – uskuteční 
se ve čtvrtek 8. 3. od 16 hodin 
na malé scéně Jupiter clubu.

Podpořte město 
v soutěži Zlatý erb

Velkomeziříčské městské stránky mestovm.cz se účastní letošního 
14. ročníku soutěže Zlatý erb v kategoriích Webová stránka a Elektronická 
služba. O přízeň poroty i hlasující veřejnosti se uchází nejen samotný web, 
ale i služba Chat se starostou. Chat probíhá nejméně jedenkrát za čtvrt 
roku, podle potřeby i častěji, objevují se v něm dotazy, které souvisí nejen 
s běžným životem města, ale i podněty na zlepšení, či žádosti o pomoc 
v nějakém konkrétním osobním problému.

Návštěvníci městského webu pak ocení informace o stavu vyřízení 
svých průkazů, možnost hlášení poruch a závad technickým službám, 
nové podstránky informačního centra a městské policie, katalog fi rem, 
každodenní zasílání newsletteru, zjednodušené navigační menu a or-
ganizační schéma úřadu a mnoho dalších grafi ckých úprav, informací, 
kategorií a hlavně úpravu titulní strany.

Pro velkomeziříčské městské stránky lze v soutěži Zlatý erb hlasovat 
na http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-17909.htm. 

Uzávěrka příjmu hlasů pro krajské ceny veřejnosti: středa 22. 2. 2012 
v 16.00 

Zahájení celostátního kola: pondělí 5. 3. 2012 
Uzávěrka příjmu hlasů pro celostátní cenu veřejnosti: pátek 23. 3. 2012 

v 16.00 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Hradci Králové v průběhu 

konference ISSS v pondělí 2. 4. 2012.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných ob-
čanům i specifi ckým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, 
obcích a krajích České republiky.

Podrobnosti o soutěži jsou na www.zlatyerb.cz.
Připr.: Iva Horká

Recepce na velkomeziříčské radnici už nabízí 
své služby občanům. Otevřena byla minulou středu 
15. února. Lidé v ní získají informace, kde co vyřídí 
na městském úřadě, a navíc slouží i jako turistické 
informační centrum (TIC).

„Doufám, že dnešním dnem se naše radnice stane 
ještě otevřenější a přívětivější pro občany i pro ty, kteří 
navštěvují úřad,“ uvedl při otevření recepce starosta 
Radovan Necid a dodal, že nyní by již lidé neměli 
po radnici bloudit. Starosta počítá s tím, že hlavním 
úkolem pracovnic recepce bude zpočátku hlavně na-
vigovat lidi tím správným směrem ve třech budovách 
městského úřadu. „Časem přizpůsobíme chod recepce 

tomu, aby lidé byli schopni v ní ty nejjednodušší věci 
i vyřídit,“ dodal ještě.

Při službě v recepci se budou střídat pracovnice 
turistického informačního centra radnice. „Tady 
mezi lidmi zvládneme asi jen ty jednodušší věci, jako 
třeba aktualizovat katalog fi rem, sestavit kalendář 
kulturních akcí a podobně. Obávám se, že zejména 
v hlavní sezoně toho tady víc neuděláme. Lidí tu projde 
hodně,“ domnívá se referentka kultury a cestovního 
ruchu Květoslava Hladíková. Pro další pracovní čin-
nost referentek, jako je aktualizace webových stránek 
města a další, jim zůstane jako zázemí jejich původní 
kancelář.                               (Pokračování na straně 3.)

Recepce na radnici slouží lidem

Nová recepce ve vestibulu radnice byla otevřena minulý týden ve středu. Foto: Martina Strnadová

Únorovému setkání starosty 
s občany města vévodila soutěž Vá-
noční město předávání cen vítězům. 
Přesto došlo i na obvyklou diskuzi. 
Do loutkové scény Jupiter clubu 
tentokrát dorazili občané z místní 
části Olší nad Oslavou, aby s Rado-
vanem Necidem probrali možnost 
prodeje stavebních pozemků v Olší 
žadatelům, neboť se jim nelíbilo 
rozhodnutí radních. Ti nechtějí pro-
dat stavební pozemek v místní části 
za 220 korun za metr čtvereční a na-
vrhují nejprve vybudovat sítě a pak 
náklady rozpočítat mezi kupující. 
Ve velmi živé diskuzi si zúčastnění 
situaci ujasnili a vyplynou z ní jistá 
pravidla, aby se podobným problé-
mům předcházelo. (Podrobně jsme 
o tématu psali již v minulém čísle 
týdeníku – pozn. red.)

Bojují za kino, 
sepsali petici

Další skupinkou, která přišla 
hájit svoje zájmy, byli pravidelní 
návštěvníci kina Jupiter clubu. Bu-
doucí existenci kina totiž ohrožuje 
nutnost jeho digitalizace, a s tím 

spojených nemalých finančních 
výdajů. Mnozí si město s téměř 
dvanácti tisíci obyvateli nedove-
dou představit bez vlastního kina, 
které má ve Velkém Meziříčí navíc 
svoji dlouholetou tradici. Zastánci 
zachování kina argumentovali tím, 
že ne každý má fi nanční i technické 
možnosti na to, aby pravidelně jez-
dil do multikin. Starostovým hlav-
ním argumentem byly zase vysoké 
pořizovací náklady na digitalizaci 
versus návštěvnost a ztrátovost ki-
na. „Chceme znát přesná čísla 
i možnosti,“ řekl starosta s tím, že 
podaří-li se najít rozumnou cestu, 
je město připraveno digitalizaci 
projektovat. Kino Jupiter club v mi-
nulých dnech navštívil odborník na 
digitalizaci, aby posoudil a navrhl 
varianty řešení a vyčíslil fi nanční 
náklady. (O jeho závěrech vás 
budeme informovat – pozn. red.)

„Kinaři“ sepsali petici, jejímž 
prostřednictvím žádají moderni-
zaci – digitalizaci – kina v našem 
městě, neboť se obávají konce jeho 
provozu. 

  (Pokračování na straně 3.)

Diskutovali o stavebních 
pozemcích i digitalizaci kina

Kalamitní stav v okrese Žďár 
nad Sázavou vyhlásil minulý tý-
den ve čtvrtek ráno hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek. Toho o to 
požádalo ředitelství Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny. Důvodem 
byla nemožnost udržení sjízdnosti 
komunikací běžně dostupnými 
prostředky, které zapříčinilo silné 
sněžení doprovázené větrnými 
poryvy, tvorbou sněhových jazyků 
a závějí. K němu došlo během noci 
ze středy na čtvrtek. V režimu 
kalamitního stavu pracovali krajští 
silničáři už od středeční půlnoci. 
I tak ale zůstávaly mnohé silnice 
III. tříd z důvodu stále silného větru 
neprůjezdné.

Hejtman vyhlásil minulý týden kalamitní stav 
Sníh působil problémy v dopravě

Tento stav se pochopitelně po-
depsal na situaci na komunikacích, 
kde došlo k několika hromadným 
nehodám, které zatarasily nejen 
dálnici, ale také silnice nižších tříd.

Kupříkladu minulý čtvrtek časně 
ráno byla ucpaná vozovka na Tře-
bíčské ulici ve Velkém Meziříčí, 
v důsledku čehož byla neprůjezdná 
i místní komunikace v Čechových 
sadech, kudy se řidiči snažili pro-
blémový úsek objet. Také okolní 
vozovky byly nesjízdné, třeba cesta 
z Borů do Velkého Meziříčí přes 
Vídeň či směrem ze Žďáru nad 
Sázavou.

Kalamitní situace byla i na dal-
ších místech Kraje Vysočina. 

K hromadné nehodě došlo na 97. km 
dálnice D1 ve směru na Brno. K ní 
vyjela jednotka profesionálních ha-
sičů ze stanice Humpolec. „Prove-
deným průzkumem hasiči zjistili, že 
v místě došlo k několika hromadným 
nehodám, ve kterých havarovalo 
odhadem na tři desítky vozidel. 
Pomyslné čelo nehody vytvořila 
srážka autobusu a vyprošťovacího 
automobilu,“ uvedla tisková mluvčí 
hasičů Petra Musilová, „v kolonách 
se potom odehrály další desítky 
nehod. Z místa zdravotníci převezli 
k dalšímu ošetření čtyři zraněné 
osoby. Na místě zasahoval také 
vrtulník letecké záchranné služby.“

  (Pokračování na straně 3.)

Pořádá dr. Jan Koten a Jupiter club v sobotu 25. února 
2012 od 10 hodin ve výstavní síňi Jupiter clubu.
Výstava je pořádána k 170. výročí narození a 100. 

výročí úmrtí spisova-
tele a k 50. výročí pre-
miéry f ilmu Poklad 
na Stříbrném jezeře.

Karl Friedrich May 
(*  25.  ú nor a  18 42 , 
Ernstthal, † 30. března 
1912, Radebeul) – ně-
mecký spisovatel pře-
vážně dobrodružných 
románů. Proslul zejmé-
na svými příběhy o in-
diánském náčelníkovi 
Vinnetouovi a zálesá-
ku Old Shatterhandovi, 

Vernisáž výstavy Karel May – Století legendy
známém také jako Kara ben Nemsí. Obliba jeho díla nastala 
v šedesátých letech dvacátého století, kdy podle něj bylo 
natočeno mnoho výpravných fi lmů. (zdroj: Wikipedie)

Program:
10.30 Slavnostní otevření výstavy
13.00 Beseda a autogramiáda Stanislava Fišera a Dalimila 

Klapky
14.00 Veřejné natáčení pořadu Českého rozhlasu 2 Praha 

Radiodárek, věnovaného Karlu Mayovi.
Návštěvníci vernisáže se mohou osobně zúčastnit natáčení 
a poznat tak přípravu rozhlasového pořadu.
Vernisáž zpestří svým vystoupením Tereza Smejkalová 
a Spirituál kvintet.
V neděli 26. 2. na ČRo 2 Praha bude od 11 do 12 hodin 
vysílán záznam ze sobotní vernisáže z Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí v pořadu Radiodárek.

Radiodárek je zábavná talkshow, kterou lze charakterizovat 
mottem: „Dárek pro ty, kteří dokazují svým životem, že svět 
je dobré místo k pobytu.“ Pořad je plný splněných přání 
a zajímavých osobností, 
nechybí ani návštěvy 
nejrůznějších míst České 
republiky, soutěže a hez-
ké písničky. Vysílací čas 
Radiodárku je v neděli 
od 11 hodin. Posluchači 
z našeho regionu si jej 
mohou naladit např. na 
frekvenci VKV/FM 107,1 
MHz z vysílače Jihlava 
– Strážník, na frekvenci 
92,6 MHz z vysílače Br-
no – Hády nebo na frek-
venci 102,3 MHz z vysí-
lače Třebíč – jih.    -red-



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 8 22. února 2012 strana 2

Oznámení o realizaci projektu
Dne 1. září 2012 byl na Městském úřadě Velké Meziříčí zahájen projekt 

„Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí“, č. projektu 
CZ.1.04/4.1.01/69.00075, na který byla získána dotace ve výši téměř 
3,5 milionu korun. Město Velké Meziříčí uspělo se svojí žádostí o dotaci 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt bude 
probíhat do 31. srpna 2014.
Cílem projektu je:
– zkvalitnit a zefektivnit činnosti Městského úřadu Velké Meziříčí a jeho 

služeb prostřednictvím odborně zdatných a kvalifi kovaných úředníků,
– zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit 

jejich adekvátní kvalitu a dostupnost,
– zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu územního samosprávního 

celku, zkvalitnit vnitřní kulturu organizace a image úřadu.
Splnění tohoto cíle předkládá následující dílčí kroky:
– zvýšení kvality poskytovaného průběžného vzdělávání zaměstnanců 

městského úřadu zajištěním vzdělávání ve vybraných oblastech dle 
analýzy vzdělávacích potřeb,

– zajištění vzdělávání nově nastupujících politických představitelů ve 
vybraných oblastech dle analýzy vzdělávacích potřeb,

– vytvoření vlastních vzdělávacích kurzů s úzkou vazbou na praktickou 
působnost městského úřadu ve vybraných oblastech pro potřeby dalšího 
vzdělávání zaměstnanců, politiků městského úřadu a spádových obcí,

– podpora personálního řízení úřadu vytvořením kvalitního a efektiv-
ního systému plánování a vyhodnocování vzdělávání s využitím ICT.
Cílovou skupinu tvoří 99 úředníků (starosta, místostarosta, tajemník 

úřadu, 9 vedoucích odborů a oddělení, 87 řadových zaměstnanců, starostů 
a úředníků obcí s matrikou v území obce s rozšířenou působností Velké 
Meziříčí) a budou vzdáváni v 6 oblastech.

Dne 15. a 16. února 2012 zaměstnanci Městského úřadu Velké Meziříčí 
absolvovali motivační kurz, kde si uvědomili důležitost svého dalšího 
profesního rozvoje. Lektorkou tohoto kurzu byla ing. Dana Diváková.

Bc. Hana Mužátková, manažerka projektu

Zcela nový katalog fi rem byl vytvořen na webových stránkách města 
(www.mestovm.cz). Ten umožňuje bezplatnou prezentaci fi rem z našeho 
města. Máte-li zájem, můžete se zaregistrovat prostřednictvím následu-
jících odkazů:
http://www.mestovm.cz/cs/katalog-instituci-a-fi rem
http://www.mestovm.cz/cs/katalog-instituci-a-fi rem/pridat.

„Katalog fi rem jsme zcela předělali, hlavně jeho strukturu,“ vysvětluje 
Květoslava Hladíková, referentka kultury a cestovního ruchu velkome-
ziříčské radnice, „taxi se totiž v minulosti hledalo pod Auto moto, pak 
následovala doprava a teprve taxi. A stále vytváříme nové kategorie podle 
zájemců, pokud chybí. V rámci aktuálnosti dat a uspokojení požadavků 
klientů nabízíme možnost fi rmám, institucím či dalším zařízením nacháze-
jícím se ve městě Velké Meziříčí a okolí zdarma se zaregistrovat. Případné 
změny a nové záznamy mohou zájemci zaslat na email: ic@mestovm.cz 
nebo osobně mohou přijít do infocentra.“

Na stránkách města budou jen ti, kteří se sami zaregistrují, popřípadě 
pošlou email a referentky z informačního centra je do katalogu zařadí, 
v případě, že se někomu zapsání nezdaří, nabízí pomoc pracovnice turis-
tického informačního centra města Velké Meziříčí Květoslava Hladíková 
a Lenka Pešková (tel.:+420 566 781 047, email: ic@mestovm.cz).

Iva Horká

Chcete, aby se o vás vědělo? 
Použijte katalog fi rem

Nová recepce ve vestibulu rad-
nice řeší první problémy občanů. 
Lidé si během prvních dní provozu 
zvykli zařízení používat jako první 
kontaktní místo se svým městským 
úřadem.

„Podle informací pracovnic na 
recepci už na místě řešili několik 
podnětů a stížností, které byly 
poměrně jednoduché a vyžadovaly 
pouze základní odpovědi, či do-
hledání telefonních čísel. Recepce 
tak lidem ušetřila čas při hledání 
kanceláří, kde by jim s jejich věcí 
pomohli,“ řekl tajemník Marek 
Švaříček a dodal, „jde ale o neza-
mýšlený, byť užitečný efekt, recepce 
má primárně sloužit k lepší orien-
taci lidí na úřadě.“

Recepce je kontaktní místo pří-
mo ve vstupním vestibulu radnice. 
Vznikla přemístěním turistického 
infocentra do nově zřízeného infor-

Recepce zjednodušila život
návštěvníkům radnice

mačního místa. Lidé se zde mohou 
osobně zeptat na cestu a přítomnost 
konkrétního úředníka. „Podobu 
recepce určil architektonický ná-
vrh, protože radnice je mimořádně 
cennou historickou budovou a její 
vestibul tvoří krásný prostor. Ten 
byl doteď docela tmavý a nevyužitý, 
zřízením recepce dostal úplně jiné 
reprezentativní parametry“ popsal 
starosta Radovan Necid.

Spuštění provozu recepce je 
součástí celého spektra změn při 
postupném otevírání radnice ve-
řejnosti. „Naším cílem je, aby 
úřad byl pro obyvatele města co 
možná uživatelsky nejpříjemnější. 
Aby zkrátka lidé své věci vyřídili 
rychle, pohodlně a pokud možno 
příjemně. Proto klademe důraz na 
pohodlnou formu elektronické ko-
munikace, to znamená elektronické 
online objednávání, online přenosy 
ze zastupitelstva, webovou knihu 
přání a stížností, online chaty se 
starostou. Zároveň ale víme, že ne 
vše jde takto snadno internetově 
vyřídit, a proto jsme pro osobní 
jednání upravili, resp. rozšířili 
pracovní dobu úředníků, přijali zá-
vazný etický kodex, zavedli recepci, 
měsíční setkávání se starostou 
a další,“ dodal Necid.            -ran-

Areál zdraví na Sportovní ulici 
ve Velkém Meziříčí je po dvou 
letech opět bez nájemce. Předchozí 
dal totiž výpověď. Technické služby 
města, coby jeho provozovatelé, jej 
nyní nabízejí k podnájmu na dobu 
neurčitou. Jde o bytové i nebytové 
prostory a zajištění provozu teni-
sových kurtů a haly tělovýchovné 
jednoty Sokol.

„Petr Bača se rozhodl ukončit 
nájemní vztah s technickými služba-
mi,“ popsal starosta Radovan Necid 
důvod, proč je areál nyní znovu 
volný. Bača byl nájemcem komple-
xu sportovišť od dubna 2010, před 
ním jím byla třebíčská fi rma.

Areál zdraví tvoří a tedy i před-
mětem podnájmu jsou bufet s míst-
ností pro př ípravu občerstvení 
a sociálním zázemím, ubytovna se 

Opět hledají nájemce Areálu zdraví
sociálním zázemím, terasa pro letní 
zahrádku a bytový prostor, za cenu 
minimálně 400 korun (bez DPH) za 
metr čtvereční bez služeb a energií. 
K tomu patří i sportoviště, jako 
jsou kurty tenisové i volejbalové, 
kuželkářská dráha a sportovní 
hala. (Podmínky jsme podrobně 
otiskli v minulém čísle týdeníku – 
pozn. red.)

Sportoviště využívají místní 
kluby Spartaku, tedy volejbalis-
té, tenisté a kuželkáři, ale také 
veřejnost, sportovní halu zase 
házenkáři. Nový nájemce krom 
zabezpečení chodu areálu a spor-
tovišť za daných podmínek může 
vyvíjet i další vlastní aktivity. Ten 
musí radě města předložit i svůj 
záměr s areálem.

Martina Strnadová

Psi budou trénovat v Nesměři
Pejskaři se mohou s jarem těšit na nové cvičiště ve Velkém Meziří-

čí. Město pronajalo občanskému sdružení Agility Velké Meziříčí tisíc 
metrů čtverečních louky za tisíc korun ročně v Nesměři.

Cvičiště vznikne na části pozemku o velikosti osm tisíc metrů čtvereč-
ních, který si samo město pronajímá od soukromého vlastníka. Původně na 
něm cvičili dobrovolní hasiči. Nyní je louka rozrytá, neboť v její blízkosti 
probíhala těžba dřeva. Nejen proto se pro hasičské cvičiště příliš nehodí 
a město pro ně našlo nové místo na Bejkovci.

„Nabídli jsme občanskému sdružení Agility Velké Meziříčí, aby si 
svoje kynologické cvičiště umístili v Nesměři. Jen jsme o tom rozhodli, 
hned se spustila lavina stížností občanů, kteří bydlí vedle,“ říká starosta 
Radovan Necid a dodává, že lidé se obávají hluku, nepořádku, přílišného 
množství aut apod. „Chtějí se minimálně podílet na vypracování provoz-
ního řádu cvičiště,“ dodává Necid. To znamená v jakém čase a v kterých 
dnech bude cvičiště v provozu, jaké budou podmínky dodržování čistoty 
a další detaily.

Martina Strnadová

Nejen vestibul, ale i některé 
z kanceláří velkomeziříčské radnice 
procházejí úpravami. Například 
pracovna starosty. Radní schválili 
100 tisíc korun na její dovybavení. 
„Za peníze pořídíme sadu nábytku 
místo starých, mahagonových skří-
něk, doplníme sedačku ke křeslům, 
dvě lampy a odkládací stolek,“ 
vyjmenoval Radovan Necid s tím, 
že jeho pracovna bude tím pádem 

Modernizují některé kanceláře 
na radnici

hotova. „Do budoucna bych chtěl 
ještě do stejného rámce zasadit 
i kancelář pana místostarosty,“ 
dodal k tomu starosta.

Novou pracovnu má i tajemník 
městského úřadu. Přestěhoval se 
z malé kanceláře do vedlejší větší 
místnosti. Náklady s tím spojené 
vyšly na padesát tisíc korun z neú-
čelové rezervy rozpočtu.

Martina Strnadová

Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 
Čechova 1523/10 vyhlašuje zápis dětí předškolního věku pro školní rok 
2012/13.

Stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na 
základě ustanovení § 165 odst. 2 
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou 
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Tato kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy a na 
jednotlivých odloučených pracovištích MŠ po projednání v Radě města 
Velké Meziříčí, které proběhne 22. 2. 2012.

Stejně jako vloni bude rozhodující věk dítěte a jeho trvalý pobyt ve 
městě Velké Meziříčí a jeho místních částech.

Zápis se koná ve dnech 12. a 13. 3. 2012 v době od 12 do 16 hodin.

Zápis bude probíhat v tyto dny na jednotlivých odloučených pra-
covištích MŠ:

MŠ Sokolovská, Čechova, Sportovní, Nad Plovárnou, Mírová.
Vedoucí učitelky jednotlivých školek budou vydávat informace 

a dokumentaci k zápisu v týdnu 
od 7. 3. do 9. 3. 2012 v průběhu 
provozu MŠ.

Rodiče budou podávat přihláš-
ku k přijetí dítěte pouze na jedno 
odloučené pracoviště MŠ, které 

si vyberou. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.
Rodiče si budou moci osobně vyzvedávat rozhodnutí o přijetí, či ne-

přijetí dítěte do MŠ na odloučených pracovištích MŠ, kam podali žádost 
ve dnech 2. 4. – 4. 4. 2012.

Rodiče se mohou obrátit na ředitelku školy ohledně informací o zápisu 
dětí do MŠ osobně.

Kontakt: www.skolkyvm.cz
Kancelář ředitelky: Obecník 79/3, tel.: 566 781 036, pondělí, středa.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

„Jména hloupejch na všech slou-
pech.“ Rčení, jež jistě zná každý 
a mnozí se jím i tvrdošíjně řídí. 
Jako třeba o pololetních prázdni-
nách skupinka mladíků, která se 
3. února vypravila ke zdejšímu dál-
ničnímu mostu, aby se podělila 
s ostatními o své „umění“. Dva 
mladíci sprejovali zelené obrazce 
na pilíř v lokalitě K Rakůvkám. 
Bylo to po poledni a právě ve chví-
li, když kolem procházela hlídka 
městské policie provádějící kont-
rolní obchůzku. „Strážník osoby 
zadržel a neprodleně o události 
vyrozuměl Policii ČR, která si oso-

by a zajištěné místo činu následně 
převzala k provedení dalších úko-
nů,“ informoval vedoucí strážník 
velkomeziříčské městské policie 
Petr Dvořák s tím, že mladiství 
sprejeři jsou tímto důvodně pode-
zřelí ze spáchání provinění poško-
zení cizí věci formou sprejerství. 
„Jelikož pachateli byly mladistvé 
osoby, proto jsme je předali službě 
kriminální policie a vyšetřování 
ve Žďáru nad Sázavou,“ doplnil 
k tomu Jaroslav Navrátil, vedoucí 
Obvodního oddělení Policie ČR ve 
Velkém Meziříčí.

Martina Strnadová

Křesťané se připravují na největší svátky 
liturgického roku, Velikonoce

Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského 
liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají 
poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní postní přípravě na Veli-
konoce, ve kterých je obnovováno křestní vyznání. V postní době jsou 
lidé odpradávna zváni k postu, almužně a modlitbě, ke skutkům pokání.
Postem se nemíní jen zdrženlivost v jídle, zřeknutí se zábav a jiné projevy 
‚sebekázně‘, ale hlavně zřeknutí se všeho, co je v našem životě zbytečné, 
postradatelné, překážející a zatěžující.

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkří-
šení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštními přívlastky 
jako například Škaredá středa (jinak také Popeleční středa), což připadá 
zrovna na dnešek, dále pak v týdnu před velikonočními svátky Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Mezi tradiční zvyky spojené se Sva-
tým týdnem patří ‚odlet zvonů do Říma‘. Při Gloria na Zelený čtvrtek 
se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční 
vigilie. Místo zvonů se používají dřevěné řehtačky.

Pro čtenáře, kteří tento zvyk dodržují, přinášíme v dnešním vydání 
na straně 4 inspiraci týkající se postního jídla. Ján Regenda připravil 
recepty na kapří bramborovou polévku a kapra se sýrem. V příštích 
číslech naleznete další rybí recepty, nejenom z kapra, ale také například 
z pstruha. Uvedené – a dle sezony i jiné – čerstvé ryby si čtenáři mohou 
zakoupit po celý rok na sádkách v Mostištích, a to v pátek od třinácté do 
šestnácté hodiny.

Iva Horká

Začíná postní doba

Nedokončené „dílo“ sprejerů na pilíři dálničního mostu v lokalitě K Ra-
kůvkám.                                                                   Foto: městská policie

Sprejeři zase „tvořili“,
tentokrát na dálničním mostě

Zápis dětí do mateřské školy
ve Velkém Meziříčí

Poslední veselení před postní dobou – maškarní rej. Snímek zachycuje 
masopustní průvod v Dolních Heřmanicích.                     Foto: SDH DH
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Recepce na radnici slouží lidem

(Pokračování ze strany 1.)
Zřízení recepce ve vestibulu 

radnice přišlo městskou pokladnu 
na částku kolem půl milionu korun. 
Nejde jen o vybavení nábytkem 
a dalšími nutnostmi. Důležité 
a také problematické bylo zajistit, 
aby pracovnice netrpěly zimou. 
Tomu účelu slouží vzduchová 
clona u hlavního vchodu do bu-
dovy radnice, ale také podlahové 

U Ořechova řádil pytlák
V přesně nezjištěné době od 13. do 14. 2. mezi Ořechovem, Ronovem 

a Březejcem dosud neznámý pachatel v době hájení neoprávněně ulovil 
srnčí zvěř. Kus srnčí zvěře usmrtil nezjištěnou střelnou zbraní. Uvede-
ným jednáním způsobil škodu ve výši 14.000 korun. Za tento trestný čin 
pytláctví mu hrozí odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

Nadýchal 1,12 ‰
Dne 14. 2. ve 22.45 hodin kontrolovala hlídka policie řidiče vozidla 

Škoda Octavia v Křižanově. Při dechové zkoušce se ukázalo. že de-
větadvacetiletý řidič usedl za volant v podnapilém stavu. Digitálním 
přístrojem mu byla naměřena hodnota 1,08 promile a při opakované 
zkoušce 1,12 promile alkoholu v dechu.                                                -PČR-

vytápění a elektrický radiátor. 
Chybí ještě nové osvětlení a pár 
drobností navíc. Například ozna-
čení turistického informačního 
centra před vchodem do budovy 
– „i“ na zelené kostce –, k tomu 
zamykatelný stojan na kola turistů 
apod. Přímo ve vestibulu radnice 
zase ještě přibude věšák na kabáty 
pro akce v obřadní síni či nová 
informační tabule. 

Recepce nabízí krom již zmiňo-
vaných činností i veřejný internet, 
který však neumožňuje stahovat 
a tisknout data. K dispozici je i běž-
ný prodejní sortiment turistického 
informačního centra, jako jsou po-
hlednice, dárkové předměty, sběra-
telské věci, brožury, mapy atd. „Teď 
se nejvíc prodává kniha Antonína 
Dvořáka,“ podotkla K. Hladíková 
s tím, že jen v TIC se jí prodalo na 

dvě stovky kusů. Hodně na odbyt 
jdou také jízdní řády. Celoročně 
se prodávají sběratelské dřevěné 
turistické známky a vizitky, ale 
i magnetky a odznaky. S koncem 
roku zase kalendáře. Novinkou 
jsou trička a kšiltovky se znakem 
města. „Tržbu jen za leden jsme měli 
pětapadesát tisíc korun,“ uzavřela 
Hladíková.

Martina Strnadová

Sníh působil problémy v dopravě

(Pokračování ze strany 1.)
Velitel zásahu si podle informací 

tiskové mluvčí na místo události 
vyžádal posilovou jednotku ze 
stanice Pelhřimov a také jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů 
z Humpolce. Tyto posilové jed-
notky na místo dopravily horký 
čaj a deky. V záloze byl také 
př ipravený autobus ze stanice 
Kamenice nad Lipou, který by 
v případě nutnosti poskytl účast-
níkům nehod a lidem, kteří zůstali 
uvěznění v několikakilometro-
vých kolonách, potřebné zázemí. 
Nakonec však nevznikla nutnost 
autobus na místo vyslat. Promptně 
totiž zareagoval majitel havarova-
ného autobusu a na místo vyslal 
náhradní, do kterého si cestující 
přestoupili. Policistům a hasičům 
se také velmi rychle, s ohledem 
na počet havarovaných vozidel, 

podařilo uvolnit alespoň jeden 
jízdní pruh. Tím začala doprava 
v odpoledních hodinách pomalu 
proudit a navečer se provoz poda-
řilo téměř plně obnovit.

Stovkám uvízlých 
kamionů pomáhala 
speciální technika

Z důvodu zajištění bezpečnosti 
silničního provozu na Vysočině byl 
pak ve čtvrtek v poledne vyhlášen 
kalamitní stav pro celé území 
regionu, uvedla tisková mluvčí 
Kraje Vysočina Jitka Svatošová. 
Kvůli hustému sněžení a silnému 
větru, který byl příčinou stále 
se tvořících sněhových jazyků, 
muselo být v posledních 24 hodi-
nách na Vysočině uzavřeno nebo 
bylo nesjízdných na čtyři desítky 
silnic. Pro krajské silničáře ale 
ani při nasazení veškeré vlastní 

i nasmlouvané techniky se nepo-
dařilo zajistit průjezdnost na ně-
kterých silnicích III. třídy, nebo jen 
s největšími obtížemi. A to i přesto, 
že v terénu bylo oproti běžnému 
stavu o 150 traktorů více. Na 
Vysočinu pak odpoledne dorazila 
speciální technika ze Záchranného 
útvaru Hlučín. Za asistence Policie 
ČR začalo okamžité vyklízení 
jedné z nejparalizovanějších ko-
munikací v regionu I/38 – silnice 
I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod. 
Odstaveným kamionům pomáhala 
těžká technika tak, aby se zvýšila 
kapacita této frekventované ko-
munikace. 

Jak uvedl ředitel Krajského 
ředitelství Policie Kraje Vysočina 
Miloš Trojánek, největší problém 
zaznamenali v úseku Želetavy, kde 
bylo v jednu chvíli odstaveno až 
400 nákladních automobilů. 

Další problémy hlásila Policie 
ČR a krajští silničáři z kasáren-
ské křižovatky na silnici I/23 na 
Třebíčsku. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu 
byly pro kamiony uzavřeny sjezdy 
112 a 119 dálnice D1. Toto opatření 
mělo napomoci především ome-
zení najíždění nákladních vozidel 
na komunikaci I/38. Kamiony 
zůstávaly na dálničním tělese nebo 
mohly pokračovat po dálnici směr 
Brno – Znojmo.

„Vzhledem k tomu, že předpověď 
počasí na další den nám pravděpo-
dobně přidělá ještě větší starosti, je 
potřeba co nejvíce kamionů vrátit 
na silnice a dostat je z Vysočiny 
pryč. S ohledem na vážnost situ-
ace žádáme řidiče o maximální 

opatrnost a hlavně trpělivost,“ 
vyjádřil se v minulém týdnu radní 
kraje Libor Joukl. Ten dále uvedl, 
že bylo maximálně využito spo-
lupráce externích subjektů včetně 
Českých lesů. „To se samozřejmě 
promítá do celkových nákladů na 
údržbu,“ dodal Joukl. 

Kalamitní stav 
na Vysočině skončil 

v pátek 
Vyhlášený kalamitní stav pak 

hejtman Kraje Vysočina odvolal 
v pátek v poledne, a to na celém 
území kraje. Podle informací slo-
žek IZS a Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny byly všechny 
komunikace na Vysočině zařaze-
né do páteřní silniční sítě kolem 
patnácté hodiny sjízdné. Také byl 
otevřen exit 104 dálnice D1, kde 
byly zlikvidovány sněhové bariéry 
a provoz znovu obnoven. Speci-
ální vyprošťovací technika však 
zůstala i přes víkend na Vysočině 
v záloze a stav na silnicích Vyso-
činy byl monitorován mobilními 
hlídkami policie. Průběžně také 
pokračovala zimní údržba komu-
nikací nižších tříd.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek prostřednictvím médií 
poděkoval všem složkám IZS 
a pracovníkům krajské správy 
a údržby včetně smluvních part-
nerů za profesionální nasazení při 
odstraňování následků sněhové 
kalamity. „Řidičům a občanům 
Vysočiny pak směřuje velké podě-
kování za trpělivost,“ dodala tis-
ková mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Připr.: Iva Horká

Diskutovali o stavebních pozemcích i digitalizaci kina
(Pokračování ze strany 1.) 

„Myslíme si, že kino nedílně patří ke kulturnosti města, a tím i ke kul-
turnosti jeho obyvatel,“ vyjádřila za petiční výbor Andrea Stloukalová. 
Petice je k podpisu mimo jiné i v Jupiter clubu.

Toalety či parkoviště už řešení mají
Lidé si stěžovali na zavřené toalety v době pohřebního obřadu na 

hřbitově i na nedostatečnost stávajícího parkoviště před vchodem. Toalety 
na hřbitově jsou otevřené jen přes léto, neboť v zimě zamrzají. Starosta 
podotkl, že řešení se již připravuje. Technické služby na jaře provedou 
izolace toalet a ty poté budou moci být v provozu celoročně. Stejně tak 
i na parkoviště již existuje projekt za čtyři miliony korun, který počítá 
s vykácením stromů před zdí hřbitova a rozšířením parkovacích míst na 
celou plochu. Kapacita by se mohla zvýšit dvojnásobně.

Chtějí si přečíst, kdo se narodil i kdo zemřel
Další dotazy lidí směřovaly na protipovodňová opatření, výměnu oken 

v městských bytech, osud nové synagogy, sýpku za domem dětí a mládeže. 
Někteří ocenili dobrý stav sběrného dvora i rozmístění košů na psí výkaly. 
Objevil se i požadavek čtenářů týdeníku Velkomeziříčsko na obnovení 
někdejší rubriky Odešli z našich řad…, ale chybí jim i informace o sňatcích 
či zrovna narozených dětech. Uvádění těchto informací však naráží na 
zákon o ochraně osobních dat. 

„Věc už jsem kdysi řešila a podařilo se mi vyjednat alespoň to, že se 
v novinách objevují fotografi e a seznam dětí, které se se svými rodiči 
účastní vítání nových občánků na zdejší radnici,“ upřesňuje šéfredak-
torka týdeníku Velkomeziříčsko Ivana Horká, „ale i přesto je nutný 
písemný souhlas rodičů, zda se zveřejněním v našich novinách souhlasí. 
Funguje to v podstatě díky ochotě paní matrikářky, pro kterou je to 
vlastně práce navíc. Nicméně jsme spolu poté, co někteří občané přání 
na veřejném setkání vyslovili, o celé záležitosti hovořily, jak vyhovět 
čtenářům, ale zároveň být v souladu se zákony. Variantu jsme navrhly, 
nyní ji společně prověřujeme a poté dáme na stránkách našich novin 
vědět o jejím výsledku.“                                              Martina Strnadová 

Novinkou, která se v recepci prodává, jsou trička s nápisem I love Velké 
Meziříčí nebo kšiltovky s logem města.             Foto: Martina Strnadová

V recepci je k mání sortiment z turistického informačního centra, tedy 
i dárkové předměty a další suvenýry.               Foto: Martina Strnadová 

Sněhová kalamita přidělala vrásky na čele řidičům, z nichž mnozí hava-
rovali a práci především hasičům, kteří vyprošťovali uvízlá auta. Hejtman 
proto vyhlásil kalamitní stav.                    Foto: archiv HZS Kraje Vysočina

Jedničkou ODS na Žďársku je pro 
krajské volby starosta Velkého Me-
ziříčí Radovan Necid. Jako druhý se 
o pozice na krajské kandidátce bude 
ucházet žďárský ortoped a zastupi-
tel Radek Černý, kandidátem číslo 
tři je bývalý krajský radní Ivo Ro-
hovský. Rozhodli o tom v tajné vol-

Lidé používající vozík či mající jinak omezenou pohyblivost mohou 
lyžovat na speciálně upravené lyži monoski. Monoski se skládá ze sedačky 
(skořepiny), ve které je lyžař těsně usazen a popruhy připevněn. Skoře-
pina je konstrukcí připevněna ve vázání s lyží. Do rukou dostává lyžař 
stabilizátory, což jsou jakési zkrácené francouzské hole, které jsou dole 
ukončeny lyžičkou. Cílem je, aby se lidé s různým typem zdravotního 
postižení naučili buď samostatně lyžovat, být na svahu nezávislí, anebo 
jezdit s asistentem a užívat si hor, kopců a rychlé jízdy.

V případě více informací a zájmu vyzkoušet nebo naučit se jízdě na 
monoski, můžete kontaktovat Speciálně pedagogické centrum ve Velkém 
Meziříčí – spcvm@seznam.cz, tel.: 774 530 400. Prozatím je využívaná 
monoski zapůjčená z Fakulty tělesné kultury a sportu UP v Olomouci. 
Vzhledem k tomu, že je o monoski lyžování zájem, aktuálně hledáme 
zdroj fi nancování na pořízení monoski do Speciálně pedagogického centra 
(odloučené pracoviště Základní školy a Střední školy Březejc).

Za SPC Marie Vondráčková
(O zkušenosti z lyžování na monoski čtěte na straně 9.)

I zdravotně postižení mohou 
lyžovat – pomocí monoski

bě delegáti oblastního (okresního) 
sněmu ODS Žďársko na pondělním 
jednání ve Velkém Meziříčí.

O defi nitivním umístění zástup-
ců Žďárska na krajské kandidátce 
ODS rozhodne regionální sněm 
strany, který se v Jihlavě sejde na 
konci března.                          -ran-

Občanští demokraté ze Žďárska 
mají jasno o kandidátech na kraj

Marie Vondráčková ze SPC s atletkou Janou Paulíkovou na monoski.
 Foto: Monika Doskočílová

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
schválilo na zasedání 14. 2. 2012 
vyhlášení celkem šesti grantů 
Fondu Vysočiny na rok 2012. 
O fi nanční prostředky v celkové 
výši 17,5 milionu korun budou 
moci zájemci žádat například na 
opravu předškolních zařízení, bu-
dovaní sportovišť nebo na tvorbu 
projektových dokumentací v ob-
lasti zásobování pitnou vodou, 
odvádění a čištění odpadních 
vod a ochrany před povodněmi. 
Žadatelé při splnění všech podmí-
nek získají podle daného grantu 
od 5 do 400 tisíc korun pod pod-
mínkou minimálního spolufi nan-
cování daného projektu od 30 do 
60 procent. 

Díky všem historicky vypsaným 
grantům Kraje Vysočina (262 GP) 
za posledních 10 let bylo rozděleno 
mezi 8 tisíc zájemců téměř 585 mi-
lionů korun. „Zájemci mohou 
o fi nance z grantů žádat od data 
vyhlášení GP v zastupitelstvu kraje 
(14. 2. 2012). Splnění všech pod-
mínek stanových individuálně ke 
každému grantu zvlášť kontroluje 
příslušný řídící výbor jmenovaný 
zastupitelstvem kraje, o výši při-
dělené dotace následně rozhodne 
příslušný orgán kraje. Mezi žádající 
subjekty se podle typu dotací řadí 
nejčastěji obce a města a neziskové 
organizace,“ okomentoval Jiří Bě-
hounek, hejtman Kraje Vysočina. 
Jan Nechvátal, KrÚ Kraje Vysočina

Schválili vyhlášení prvních letošních 
grantových programů z Fondu Vysočiny
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Neřesti
Minule jsem psal o závisti. O syndromu Kaina. Závist Kaina je učebni-

covým příkladem, jak hřích vede k dalšímu zlu. Někdy se člověk do toho 
zamotá tak, že už neví, jak ven z toho začarovaného kruhu. Ale určitě je 
možné se toho zbavit. Katolická morální teologie zná takové případy, kdy 
hřích strhává ke hříchu a opakování týchž skutků plodí neřesti, které jsou 
většinou spojeny se sedmi tzv. hlavními hříchy: pýcha, lakomství, závist, 
hněv, chlípnost, nestřídmost, lenost. Jsou to hlavní hříchy, což neznamená 
vždy těžké nebo-li smrtelné, neboť vytvářejí v člověku určitý stav, ve 
kterém dochází k zatemnění svědomí a mylnému hodnocení dobra a zla.

Ale tato situace nemůže zničit až do základů mravní cítění. V každém 
z nás, v našem svědomí přetrvává nějaký plamínek, který nelze úplně 
zhasnout. Je možné se vrátit k správnému hodnocení.

Právě dnes křesťané začínají dobu postní. Čas, ve kterém z nábožen-
ských důvodů má dojít k určitému přehodnocení života. Ale ona metanoie 
– změna způsobu smyšlení – je povinností každého člověka bez ohledů na 
to, zda je věřící, nebo ne. Neřesti trápí každého a chtěně, nebo nechtěně 
ničí lidský život. Jenom je třeba si to uvědomit. To je začátek úspěchu.

P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 22. do 26. 2. 2012
Středa 22. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 8.00 – o. L. Sz., 16.30 – o. Prajka, 
18.00 – o. Prajka. Čtvrtek 23. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 18.00 – o. L Sz., 
18.00 – Vídeň – o. Prajka. Pátek 24. 2. – mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 13.00 – do-
mov pro seniory – o. Parajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a po-
kání, 16.30 – o. L. Sz. Sobota 25. 2. – mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 8.00 – Lavič-
ky – o. Prajka, 18.00 – o. L. Sz. Neděle 26. 2. – mše sv.: 7.30 o. Prajka, 9.00 – 
o. L. Sz., 10.30 – o. Parajka, 17.00 pobožnost Křížové cesty, 18.00 – o. L. Sz.
Farní oznámení: Popeleční středa – liturgie postní doby nás vede k vnitř-
ní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, 
kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit 
na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Den přísného půstu. Mše sv. 
s posypáním hlavy popelem budou v 7.00, 8.00, 16.30 a 18. V postní 
době v každý pátek v 15.00 bude společná modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství. Křížová cesta s kázáním o umučení a smrti Pána Ježíše 
a svátostným požehnáním bude v neděli v 17. Ve středu nebude nábo-
ženství na faře. Čtvrtek – po večerní mši sv. bude teologická hodina. 
Pátek – 14.00–16.30 – adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 – pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání, 19.00 – příprava na biřmování pro 
5. a 6. skupinu. Sobota – 18.30 – příprava na křest, 19.30 – 1. příprava 
na svátost manželství. Neděle – po večerní mši sv. bude setkání Spolku 
Ludmila. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele. Děkujeme za sbírku 
na elektřinu (28.990 Kč).
Bory a okolí mše sv.: středa – Horní Bory – 18.00, – o. Parajka, pátek – 
Horní Bory – 17.30 adorace, 18.00 – mše sv. – o. Parajka, neděle – Horní 
Bory – 9.45 – o. Prajka, 14.00 – křížová cesta – o. Prajka          -P. L. Sz.-
Českobratrská církev evangelická: 23. 2. – 18 hodin – biblická hodina, 
26. 2 – 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (1. neděle 
postní), Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz    -PJ-
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: 
www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

KALEIDOSKOP
je dětská hračka, která pomo-

cí soustavy zrcadel a barevných 
tělísek vytváří neopakovatelné 
obrazce při pohledu proti světlu. 
A právě tak zvěme letos články, 
kterými zde přibližujeme život 
VELKOMEZIŘÍČSKÉ MĚST-
SKÉ KNIHOVNY.

Proč? Třeba proto, že krasohled 
má dírku, kterou se do něj hledí, 
a tyto texty jsou skulinkou, jíž 
nahlížíte do dění v knihovně. Proč? 
Třeba proto, že jeho válcem se poo-
táčí a i my se umíme pěkně otáčet. 
Proč? Třeba proto, že se v něm ty 
barevné věcičky mezi skly přesý-
pají a nám to kolikrát taky slušně 
„odsejpá“. Proč? Třeba proto, že 
nabízí proměnlivou, neobvyklou, 
barevnou podívanou.

My také usilujeme o změny 
vedoucí k neotřelým, pestrým vý-
sledkům. Proč? Proč ne.

Najuknutí první: Jen co vstoupíte 
do knihovny, je atakována vaše 
paměť sugestivním dotazem na 
jména těch dvou psisek z Babičky? 
Drobná soutěž o malé literární 
a gurmánské potěšení provází 
na nástěnce povídání o Boženě 
Němcové. A je také důkazem, 
že tyto připomínky význačných 
literátů nejsou ani náhodou sucho-
párnou nudou nezáživného živo-
topisu spisovatelova a otravným 
seznamem jím napáchaných děl. 
Březnovou zmínku o přátelích 
Bohumila Hrabala bude provázet 
nelítostná řež o nejlepší fl ek, chce-
te-li skvrnku.

Pouze pozvolné otočení tubusem: 
Ostatně všimli jste si, že také tra-
diční bibliografi e byly vystřídány 
vizuálně lákavější prezentací na 
lankách v půjčovně pro dospělé? 
Nyní tam visí Jan Skácel a až na 
konci února seskočí, vystřídá jej 
právě Bohumil Hrabal.

A zcela nepatrný pohyb ruky: Jen 
o pár metrů dále nenápadně na vo-
zících k regálům přivinutá v příštím 
měsíci bude průběžně obměňovaná 
burza vyřazených knih. Ty dětské 
naleznete o provoz vedle a v čítárně 

za symbolickou korunu pořídíte 
také starší časopisy.

Marná snaha vrátit se k původ-
nímu ornamentu: Zatím se ocho-
mýtáme jen ve vstupní chodbě. Tam 
si můžete přečíst pohádku, kterou 
tvořili na sklonku loňského roku 
naši návštěvníci řádek po řádku. 
Protože ji však nedovedli do fi nále, 
je lednová druhá půle z pera jediné 
čtenářky. Použili jsme konec paní 
Mileny Prehradné, jež za svou 
invenci získala dárkový poukaz 
v hodnotě 300 Kč do Lékárny 
Dr. Max. Děkujeme ale celé třicít-
ce auto-
rů, kteří 
v  s o b ě 
nezapřeli 
hravého 
ducha. Mimochodem bačkorová ro-
zepře skřítka Piškulína a trpaslíka 
Fridolína dopadla ku spokojenosti 
obou zmíněných. Co vám budu 
povídat, počtěte si.

Prohlédnout si tak ty drobounké 
střípky: Ono to nejde, takže raději 
hbitě do půjčovny pro dospělé 
čtenáře. Nejenom tam narazíte 
každý měsíc na novou jazykovou 
minihru. Ta únorová se vemlou-
vá do vaší přízně přesmyčkami. 
Vyluštíte je i vy? Přeskupte pís-
menka a dostanete nový význam. 
Nedbejte diaktických znamének. 
Tak třeba z anagramu „pekl kače-
ra“ se vyloupne český spisovatel 
„Karel Čapek“. Už víte jak na 
to, tak celkem hravě vykouzlíte 
tuzemskou banku z formulace 
„přátelské casino“. „Mimoň z lesa“ 
vám nabídne jméno českého politi-
ka a ústřední orgán státní správy se 
zrodí z povzdechnutí „vyškrtnutím 
ušetřilo“. Nedaří se? Nevadí, břez-
nové aliterace budou třeba pro vás 
přesně to pravé.

Je to pěkný zvuk, jak se tam ta 
drobotina převaluje: Malí výtvar-
níci zdejší ZUŠ se ani nepřevalují, 
ani nepovalují. A nemají smysl 
pro pěkný zvuk, nýbrž si potrpí na 
parádní obraz. Ti ve věku od šesti 
do deseti pod vedením paní Dagmar 
Masnicové připravili pro náš vý-

stavní sál lahůdku v podobě netra-
dičního uchopení knih O pastelce 
bez barvy Martiny Komárkové 
a Měsíční květina Einara Tur-
kowského. Zveme fanoušky tvorby 
těchto mistrů neotřelých nápa-
dů k návštěvě až do 2. března. 
Následně se tu usadí, ostatně jako 
každé jaro, další zástupci výtvarné-
ho oboru téže školy.

Tak pořádně zatřeseme a uvi-
díme, co uvidíme: Vidíme, že 
projekt Nemusíme ještě umět 
číst, abychom… byl veskrze dobrý 
nápad. Připomeňme, že probíhá pro 

celý škol-
n í  r o k 
v  r e ž i i 
městské 
knihovny 

a všech pěti zdejších mateřských 
škol. Oč jde? O předčtenářskou 
výchovu a biblioterapii. A jak jsme 
to navlékli? Kluk Čárek a děvče 
Tečka chodí ve Velkém Meziříčí 
do školky i do knihovny. Tyto 
loutky provází společně se skřít-
kem měsíc co měsíc děti deseti! 
tříd nejrůznějšími interaktivními 
způsoby světem prvních knížek, 
zpěvníků a sbírek básní, pohádek, 
dramatizací, příběhů s dětskými 
hrdiny či encyklopedií. V červnu 
den otevřených dveří nabídne jen 
to nejlepší ze všech etap. Únor 
je zasvěcen pohádkám. Skřítek 
podstrčil do každé třídy klubíčko 
s malým předmětem. O lžičce, 
prstové loutce nebo třeba lízátku 
bylo nutno ve školce společnými 
silami napsat hypersupermoderní 
pohádku. Těmi potom začíná čer-
ná hodinka v knihovně. Babičky 
předčítají na peci uvelebeným 
dětem málo známé příběhy scho-
vané v košíku s pletením, mlsají se 
křížaly a perníčky jako za starých 
časů. A dojde i na dárek. Samose-
bou je to kniha, z níž se bude číst 
ve školce před spaním „po o“. Před 
návratem do MŠ ještě domluva, že 
tam děti vyrobí několik maxipexe-
sových karet, aby obří hra zrozená 
přispěním všech zabrala nejméně 
půlku zahrady. Musím zmínit, 

že jde o doposud nevyzkoušenou 
a rozsáhlou spolupráci dolaďovanou 
za chodu. A jde nám to překvapivě 
hladce. Není to až tak samozřejmé. 
Musí se scházet, domlouvat a na 
stejnou vlnu vylaďovat 23 dam, 
tedy všechny paní učitelky, knihov-
nice i ředitelky obou institucí. A to 
kvůli dlouhodobé hře, která je naší 
společnou dobrovolnou hromadou 
práce navíc. A ještě si ji přidělává-
me vymýšlením dalších aktivit pro 
těch 257 mrňat.

A ještě jedno poctivé zacloumá-
ní: Právě probíhá soutěžní klání 
Záložkování. Tuhý boj o dárkové 
poukazy na nákup knih v cenách 
500, 300 a 200 Kč svádí drobát-
ka od šesti do patnácti ve dvou 
kategoriích až do konce února. 
Poté v březnu vyhlásíme výherce, 
v dubnu vystavíme nejlepší práce 
a v květnu rozdáme díla čtenářům. 
Ty nejlepší kousky poté ozdobí vy-
dání naší Pohádky echt knihovnické 
aneb O záložce Božce.

Poslední zasnění nad pomíjivými 
květy z říše snů: Tradici budujeme 
březnové volbě Knihomola roku. 
Vloni byly oceněny tři nejpilnější 
čtenářky, letos odměníme ty, kdož 
k nám chodí nejdéle.

Kdo by ještě lehoulince nezatřá-
sl: Také nesměle nabízíme novou 
tvář našich webových stránek. 
Ještě potřebuje tu a tam doladit 
make-up, přesto doufáme, že se 
vám bude líbit.

Zrovna jako se nám všem líbí ten 
báječný vynález anglického gentle-
mana sira Davida Brewstera z roku 
1815. No tak, neříkejte, že vás 
nikdy neokouzlil neopakovatelný 
půvab bizarních květin objevených 
ve špehýrce kaleidoskopu. Ne? 
Potom je to s vámi vážné! Neváhej-
te ani minutu a utíkejte si krasohled 
do hračkářství pořídit. Vždyť už 
Albert Einstein věděl, že „fanta-
zie je důležitější než informace“. 
A když už budete v tom rozletu, 
stavte se i v městské knihovně. Teď 
už máte dostatek informací, jak 
i u nás můžete probudit dřímající 
fantazii.                  Ivana Vaňková

Kaleidoskop

Tel.: 732 186 644
www.velkostatek.webnode.cz

K nejznámějším atributům postní 
doby paří půst coby zdrženlivost 
od masitých pokrmů (dříve i mléč-
ných a vaječných). Proto zvláště 
v minulosti docházelo v postní 
době k významným proměnám 
jídelníčků našich předků. Ryby, 
zejména ty sladkovodní, byly u nás 
jeho přirozenou součástí.

Rybáři lidí
Rybářství ke křesťanství patří 

už od počátku. Připomeňme si jen, 
že 7 z 12 apoštolů se rekrutovalo 
právě z rybářů. O rybách a rybaření 
mluvil Ježíš několikrát ve svých 
podobenstvích. Ryby tehdy byly 
běžnou součástí stravy, proto byly 
lidem blízké, uchopitelné i jako 
symbol. Když například Ježíš sli-
boval svým učedníkům, že z nich 
udělá „rybáře lidí“, rozuměli mu.

I Ježíšovy skutky s rybami mají 
svůj nadčasový význam. Určitě si 
vzpomenete na zázrak, kdy Ježíš 
vzal dvě ryby a pět chlebů a nasytil 
zástupy. V jistém smyslu slova by-
chom v tom dnes mohli mimo jiné 
vidět jakýsi předobraz aktivit řady 
institucí mezinárodního společen-
ství. Ty se totiž snaží hladovějícím 
v rozvojových zemích dodat chybě-
jící proteiny právě skrze rybí maso. 
Pro začátek chovu stačí teoreticky 
ony dvě ryby.

Křesťanství rozšířilo kapra
Nejrozšířenější rybou chovanou 

v naší zemi vždy byl a dodnes je 
kapr. Ovšem kapr, tak jak ho zná-
me dnes, není původním druhem 
západní Evropy (ani povodí Labe). 
Nejzápadnější oblast jeho přiroze-
ného výskytu představovala řeka 
Dunaj na hranici s Moravou. Na pře-
lomu letopočtu dováželi římští legi-

Recept na tento týden
Ve spolupráci s redakcí jsme vám připravili pro postní dobu sérii článků 

o rybách a jejich úpravě. Věříme, že to bude pro vás podnětná inspirace 
jak lépe prožít nastávajících 40 dní postu. Budeme se věnovat zejména 
kapru a pstruhu, neboť to jsou naše druhy ryb dostupné na trhu i v tuto 
dobu. Při výběru receptů se zaměříme na jednoduchost a dostupnost po-
třebných ingrediencí. Rádi bychom také poukázali na přednosti i kvalitu 
čerstvých ryb. Proto se nebudeme věnovat rybám mořským a mraženým. 
Proč? O tom se dozvíte v příštích vydáních.

Kapří bramborová polévka
1 kapří páteř s masem (může být i kapří hlava), 1–2 cibule, 2–3 mrk-

ve, 1–2 pórky, 3-5 brambor, sůl, mletý pepř, 60 g másla, hladká mouka 
a zelená petrželka

Do hrnce s 1,5–2 l vody vložíme rybí páteř (můžeme ji rozdělit na půl-
ky), osolíme a vaříme 20 minut. Uvařené rybí maso na páteři a žebrech 
opatrně obereme a nakrájíme na menší kousky, ze kterých případně vybe-
reme malé kůstky. Protučnělé a na malé kůstky bohaté partie pod hřbetní 
a u řitní ploutve raději vůbec neobíráme. Ve větším hrnci rozpustíme 
máslo, přidáme drobně nakrájenou cibuli a zlehka osmažíme. Do hrnce 
poté přidáme na menší kousky (nudličky) nakrájený pórek s mrkví a vše 
za občasného míchaní podusíme. Poté obsah hrnce zaprášíme hladkou 
moukou a osmahneme. Přes sítko procedíme vývar a nalijeme ho do hrnce 
k zelenině. Přidáme na větší kousky nakrájené brambory a okořeníme. 
Vaříme až do změknutí brambor. Pak do polévky přidáme nakrájené rybí 
maso a necháme ho projít varem. Před servírováním posypeme porce 
jemně rozsekanou petrželkou.

Kapr se sýrem
4 porce kapra (doporučujeme fi let „bez kostí“), 50 g oleje, lžička hladké 

mouky, 50 g nastrouhaného eidamu, kari, sůl
Porce kapra na okrajích nařízneme, osolíme, obalíme v hladké mouce 

a po obou stranách krátce osmažíme na oleji. Opečené porce vyjmeme 
a naskládáme do vymazané ohnivzdorné misky. Posypeme kari kořením 
a za stálého podlévání olejem krátce zapečeme. Nakonec posypeme 
strouhaným sýrem a necháme jej roztát.                           Ján Regenda

onáři do věčného města kapra jako 
vyhlášenou delikatesu z hraniční 
provincie Panonie. Tuto dalekou 
a dlouhou cestu od Dunaje mohl to-
tiž bez větší úhony vydržet ze všech 
dunajských ryb právě jen on. Kapr 
se tak naturalizoval a přirozeně 
množil i mimo svůj původní domov.

Když během šestého století 
vznikaly první kláštery a mniši 
vyráželi kolonizovat barbarské či 
pusté kraje, potřebovali vyřešit 
zásobování rybou pro dny půstu. 
Dovoz mořských ryb byl proble-
matický (drahý) a spoléhat se ve 
vnitrozemí jen na říční ryby nebylo 
možné (hlavně v zimě). Přibalili si 
tedy s sebou kapra. Jeho výhodou 
byly právě biologické vlastnosti, 
zejména nenáročnost na prostředí 
a dobrá rozmnožovací schopnost. 
O zkušenostech s ním se mniši 
dozvěděli také z dostupné římské 
literatury. U klášterů se proto za-
kládaly sádky a rybníky. Ve vnit-
rozemí se tak rybnikářství šířilo 
společně s křesťanstvím. Přijetí 
křesťanství s sebou neslo zvýšenou 
poptávku po rybách i mezi obyva-
teli. To vedlo následně k zakládání 
rybníků i mimo kláštery.
Vzestupy a pády rybnikářství u nás

Do našich zemí se kapr a ryb-
nikářství dostalo pravděpodobně 
z Bavorska, a to v době Karla Veli-
kého (9. st.). Takřka všechny první 
zmínky o rybnících v Čechách a na 
Moravě mají spojitost s kláštery. 
Všude tam, kde byl klášter založen, 
se záhy objevují i rybníky. Postup-
ně, od konce 14. st., se do výstav-
by rybníků zapojuje také šlechta 
a později i města. Úspěch tohoto 
podnikání (ve své době nejvýnos-

nějšího) jistě souvisel s množstvím 
přísných půstů.

Zajímavou osobností tehdejšího 
rybnikářství byl český historik, spi-
sovatel, diplomat, dobrý hospodář 
a olomoucký biskup Jan Dubravius 
(1486–1553), který vydal moderní 
latinsky psanou učebnici chovu ryb 
„O rybnících“ (1547). Ta se stala na 
několik století tím nejlepším manu-
álem, který dokáže zaujmout i dnes. 
Svého vrcholu dosáhlo rybnikářství 
na konci 16. st., kdy u nás bylo kolem 
180 tis. hektarů rybníků. Sladko-
vodní ryby, zejména pak kapr, tehdy 
byly běžnou a dostupnou stravou. 
Významný byl i jeho export, hlavně 
do německy mluvících zemí.

Na začátku 17. st. v důsledku tři-
cetileté války a následných zmatků 
došlo k zhroucení celého odvětví. 
Rybníky zanikají a produkce ryb 
se propadá. Levnou a dostupnou 
sladkovodní rybu tak v postní stravě 
nahrazuje zelenina. Zejména luště-
niny. Ke změně dochází až na konci 
19. st., kdy nastává renesance chovu 
ryb u nás. Sladkovodní ryby, tedy 
hlavně kapr, se proto opět dostávají 
na náš stůl v hojnější míře. Produkce 
kapra se zvyšovala do té míry, že se 
kapr u nás ustálil jako hlavní chod 
štědrovečerní večeře v poslední den 
předvánočního půstu.

O životě církve v době komunis-
mu víme své. Pro rybnikářství u nás 
je to však doba prudkého rozvoje. 
Státem řízené podniky měly za úkol 
dodávat na tuzemský trh co nejvíce 
levných ryb. A to se jim úspěšně 
dařilo. Historicky vzato, v té době 
se zpřetrhalo přímé spojení mezi 
produkcí ryb a křesťanstvím. Teh-
dejší zákon o rybářství ve svém § 3 

a prvním odstavci jako důvod pro 
podporu produkce ryb výstižně 
uváděl: „Hospodařením na rybní-
cích se zabezpečuje plánovaná vý-
roba tržních ryb na zlepšení výživy 
pracujících…“

Tradice, kvalita a šetrnost
Podstata chovu ryb v rybnících se 

u nás po staletí nemění. Současné 
rybnikářství můžeme považovat 
za trvale udržitelné, o čemž svědčí 
jeho několikasetletá historie. Tra-
diční výlov rybníka má pořád své 
kouzlo. Přitom kvalita lovených ryb 
podupuje na prahu „bio“. Vzhledem 
k tomu, že zásoby ryb ve světových 
mořích povážlivě klesají, podpora 
rybnikářství může těšit i ekologické 
aktivisty. Proslýchá se heslo: „Dej si 
kapra, zachráníš tuňáka!“

Ke křesťanství a půstu dnes ryby 
opět patří. Jíst sladkovodní ryby bě-
hem postní doby je stejně přirozené 
jako prospěšné. Zdravotní aspekty 
konzumace ryb by byly samostat-
nou kapitolou. Jedním ze zajíma-
vých důvodů, proč právě v postní 
době nahradit maso lehce stravi-

Křesťanství a rybářství patří k sobě. Pojítkem mezi nimi je půst
telnými rybami může být fakt, že 
organizmus při jejich trávení (oproti 
masu) ušetří spoustu energie. Tuto 
ušetřenou energii pak může věnovat 
třeba právě duchovnímu životu.

Půst jako příležitost pro ryby
Ryby nemusíme jíst jen během 

nejdelšího postního období v cír-

kevním roce, tedy během postní 
doby před Velikonocemi. Z církev-
ního hlediska je postem také období 
adventu a každý pátek. Nejpřísnější 
půst se přirozeně drží o Popeleční 
středě a Velkém pátku. Dobrovolně 
je však možné se postit, kdykoli to 
potřebujeme.             Ján Regenda
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V sobotu 3. března 2012 od 
20 hodin se v kulturním domě 
v Rudě u Velkého Meziříčí usku-
teční rockový charitativní koncert 
nesoucí název Muzika dětem, který 
je pořádán v rámci absolventské 
práce studentky Soukromé vyšší 
odborné školy sociální Jihlava, 
Kristýny Staňkové. Výtěžek tohoto 
koncertu bude věnován komunitní-
mu klubu Mulačágo v Jihlavě, který 
navštěvují děti žijící ve vyloučené 
lokalitě, kde se tento klub nachází.

Na charitativním koncertu Muzi-
ka dětem vystoupí kapely zvučných 
jmen jako je Premier ze Zlína, 
jihlavská go-
thic rocko-
vá formace 
Lady Kate 
a v okolí vel-
komeziříčska 
známá sku-
pina Accort. 
Všechny 
tyto kapely 
s e  v z d a l y 
n á r ok u  n a 
honorá ř  ve 
prospěch 
koncertu. 
V rámci kon-
certu Muzika 
dětem budou 
m o c i  n á -
vštěvníci vy-
hrát zajímavé 
ceny, které 
věnovaly 
kapely jako 
UDG, Kryš-
tof, Argema, 
Bagr, Lady 
Kate, Char-
lie Straight, 

Minulý víkend byly velkou udá-
lostí pro mnoho českých a morav-
ských vesnic masopustní průvody, 
maškarní bály či šibřinky. Maso-
pustní průvody neztrácejí na oblibě, 
na některých místech si zachovávají 
původní ráz, dokonce v roce 2010 
byly masopustní průvody z Hlinec-
ka přidány na seznam nehmotného 
dědictví Organizace Spojených 
národů pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO). 

Co vlastně znamená slovo ši-
břinky? Šibřinky – ve staré mluvě 
české (z napodobení vrabčího hlasu) 
tolik jako frašky, žerty, šašky neb 
kudrlinky. Jindř. Fügnerem použito 
k pojmenování veselých maškar-
ních zábav sokolských, jež r. 1865 
poprvé v Sokolovně pražské byly 
uspořádány a od té doby všeobecně 
se pořádají. (Ottův slovník naučný)

A karneval? Slovo karneval po-
chází z románských jazyků a vznik-
lo – dle jedné možnosti – spojením 
slov carne (maso) a vale (odejít), 
takže po spojení dostaneme pěkný 
slovní útvar vystihující situaci, kdy 
bylo snědeno maso z poraženého 
prasete – maso není.

Jiné vysvětlení najdeme v latin-
ském „carrus navalis“, což znamená 

Loď bláznů. Zdálo by se, že s kar-
nevalem nemá nic společného, ale 
to se jen zdá.

Nejstarší zmínka o masopustu 
(ostatky, fašank…) slaveném v Če-
chách pochází z druhé poloviny 
třináctého století. Ač nemá příliš 
společného s liturgií, je plně pod-
řízen církevnímu kalendáři. Kvůli 
nepravidelnému datu velikonočních 
svátků může připadnout na období 
od 1. února až do 7. března. Dříve 
se slavíval v pondělí a v úterý před 
Popeleční středou.

Ve 20. století v důsledku vyme-
zení pracovních dnů se masopustní 
obchůzky přesunuly na nejbližší 
předcházející sobotu a neděli. Fa-
šank byl ukončením zimních zábav 
a také dokončováním prací hospo-
dářského roku, jakož i přípravou 
na rok nový.

A podle čeho dostalo období 
masopustu své pojmenování? Mož-
ností vzniku názvu je vícero… Mo-
ravské pojmenování fašank vzniklo 
zkomolením německého Fasching.

Typickou fašankovou obchůzkou 

je průvod masek. Chodí se od domu 
k domu, účastníci reje jsou hoš-
těni jídlem, pitím a obdarováváni 
penězi.

Rej maškar a obřadní obchůz-
ky byly původně vyhrazeny jen 
pro svobodnou mužskou mládež 
a mladé ženaté muže, později se 
účastnili i další. To, co vykoledo-

vali, nakonec zpeněžili a utratili 
u taneční zábavy.

Každá maska mívala dříve svůj 
význam a funkci – to však bě-
hem doby zcela ztrácelo smysl. 
Nejznámější fašankovou maskou 
byla maska medvěda, jemuž se 
přisuzovaly magické vlastnosti, a to 
především plodnost, která mohla 
být přenesena na ženy i celé hospo-
dářství. Při každé zastávce si s ním 
tedy hospodyně a děvčata musela 
zatancovat, odepřít mu tanec bylo 
nemyslitelné. Medvěda na provaze 
vodila jiná maska – medvědář či 
žid. Další nezbytnou postavou byl 
biřic, který průvod vedl. Ženy se 

maskovaly za muže a muži za ženy 
– ti hlavně za nevěsty nebo za mat-
ky s dítětem. Masky představovaly 
zástupce různých profesí a někdy 
i konkrétní osoby.

KLIBNA – nebo také šiml, 
kobyla, koníček – další tradiční 
maska. Většinou byli k vytvoře-
ní masky potřeba 2 lidi – jeden 
dělal hlavu a přední nohy, druhý 
se opřel o prvního, a dělal hřbet, 
zadek a zadní nohy. Přes sebe měli 
plachtu a hlava bývala vyrobena 
z plátna vycpaného senem. První 
ji měl nasazenou na hlavě. Také 
mohla být upevněna na dlouhé tyči, 
kterou držel ten první. Někdy byl 
pod maskou jeden člověk, pak byla 
kobyla dvounohá. Mohli ji dopro-
vázet kozlíci, případně žid.

BRŮNA – jde o severočeskou 
variantu klibny. Představovala 
koně, který se spíš podobal žirafě, 
velbloudu nebo koze, na hlavě měla 
rohy. Jejím cílem bylo budit hrůzu. 
Často s ní chodil ještě společník, 
někdy v masce žida, který ji vodil 
na opratích.

ŽID – postava žida měla na hlavě 
cylindr, obličej kryly dlouhé vousy, 
přes rameno byl přehozený ranec 
nebo pytel, mohl mít i hrb. Oble-
čený byl do dlouhého kabátu nebo 
do střapatého kostýmu z barevných 
odstřižků. Židé patřili k maskám, 
které vytvářely chaos, a jejich 
chování nebylo zrovna laskavé. 
Kdysi dávali každému na potkání 
šňupnout a požadovali za to peníze, 
kdo nedal, dostal ránu pytlem. Také 
rádi smlouvali a prodávali, často 
něco, co předtím ukradli. Jinde 
zase děvčatům prodávali tkanice 
a pentle, měřili a stříhali dřevěnými 
nůžkami. Moc jim to nešlo, a tak 
raději píchali děvčata do rukou. 
Také dnes nabízejí tretky nebo se 
vnucují jako holiči, ale zaplatit 
chtějí pořád. Někdy drží v ruce 
ostnatou vydělanou ježčí kůži na 
krátké tyčce, obalenou do látky. 

S její pomocí žertovně naznačují 
oplodňování.

BÁBA – často chodila s židem, 
většinou nesla v nůši na zádech dítě. 
Objevuje se ve dvou variantách. 
U první je dítě vycpaná loutka, 
ozdobená pestrými záplatami, po-
stavu báby tvoří maskovaný člověk. 
Ve druhé variantě vyčnívá člověk 

z nůše a představuje dítě, zatímco 
vycpaná je naopak postava báby, 
připevněná v předklonu na přední 
část nůše.

NEVĚSTA – vedle báby patřila 
k nejstarším formám masek, kdy se 
muži převlékali za ženy.

MASOPUST – v některých 
průvodech bývá maska masopusta 
centrální postavou. Jeho kostým je 
zhotovován ze spousty barevných 
odstřižků látek – čím pestřejší, 
tím lepší. Na hlavě mívá červenou 
čepici či klobouk. Role masopusta 
končívala špatně – většinou oběše-
ním nebo utopením, případně jinou 
formou „smrti“.

LAUFR – představoval biřice 
s papírovou čepicí a často chodíval 
před průvodem od chalupy k cha-
lupě a zjišťoval, zda tam budou 
maškary vítány. Bylo-li zavřeno, 
práskal žílou nebo holí na vrata, 
a pokud se neotevřelo, dal ostatním 
znamení, že tento dům obejdou.

POHŘEBENÁŘ neboli SLA-
MĚNÝ – bývá oblečen do masky 
ze slámy nebo hrachoviny. Dříve 
se mohla vyrábět i ze lnu. V jedné 
ruce držel rožeň, kam napichoval 
výslužku, ve druhé karabáč nebo 
bič. Někde mu přihlížející rozbí-
jeli o záda staré vyřazené hrnce. 
Dnes mívá maska vyčerněné tváře 
a v ruce bič, oděv se vyrábí ze slámy.

TUREK – byli většinou čtyři, 
dva modří a dva červení. Vysoké 
čepice s pentlemi mívají ozdobené 
krepovými růžičkami, oblékají si 
bílé rukavice, bílý šátek a jezdecké 
boty. Hodně tancují, a proto se do 
těchto masek nejčastěji oblékají 
mladí chlapci.

RAS – skuteční rasové byli ještě 
v 19. století pro každou obec nezbyt-
ní. Likvidovali zdechliny, působili 
jako dnešní veterinární dohled, 
někdy léčili i lidi. Ras mívá bílý 
oblek s červenými knofl íky a do-
plňky, někdy škrabošku a doktorský 
fonendoskop. Léčí, rozdává tablety 
(v poslední době „letí“ viagra), ale 
jeho nejdůležitější úlohou je poprava 
kobyly nebo jiné masky na závěr 
průvodu.

KOMINÍK – Na sobě mívá 
typický kominický oděv a nosívá 
žebřík. Prohlížel pece a sporáky, 
jestli tam hospodyně nezapomněla 
pekáč s nějakou dobrotou, co našel 
to zabavil. Dnes se soustředí spolu 
s některými jinými maskami na 
mazání přihlížejících černotou 
ze sazí a oleje, občas je polévá 
voňavkou.

KAT – mívá podobnou úlohu 
jako ras, právě tak se v této roli 
objevuje soudce, případně kněz.

SMRT – oblečena do bílého 
hábitu, na obličeji má strašidelnou 
masku a v ruce kosu.

ŘEMESLNÍCI – námětem ma-
sek bývají běžné profese a povolání. 
Objevují se řezníci, holiči, kadeřni-
ce, lékaři, dráteníci…

MASKY V UNIFORMÁCH 
– většinou hasiči, vojáci všech 
možných podob včetně husarů 
a dělostřelců, nově strážníci a po-
licajti.

HUDEBNÍCI – průvody dopro-
vázejí muzikanti se svými nástroji, 
tentokrát skutečnými a hrají. Často 
chodívají za laufrem v čele skupiny. 
Složení kapely může být různé 
a odpovídá místním tradicím nebo 
vkusu. Hraje se lidová hudba stejně 
jako i zcela moderní repertoár.

K dalším maskám patří např. 
rybnikář, perchta, mouřenín, mlá-
denci či šaškové. Objevují se i dé-
monické postavy – čerti, hastrmani, 
čarodějnice, černokněžník, různé 
příšery a obludy. Také postavy 
z pohádek, dětských knížek a fi lmů 
jsou v dnešní době oblíbené, ať už 
je to princezna nebo král, Sněhurka, 
kašpárek, Krakonoš, Pipi Dlouhá 
punčocha nebo včelka Mája v do-
provodu Hurvínka. Také skupina 
masek, která reaguje na aktuální 
dění doma i ve světě, na skandály 
a zajímavé osobnosti.
K období masopustu se váže i mno-
ho pranostik:
Masopust na slunci – pomlázka 
u kamen.
Masopust na slunci – pomlázka 
v senci.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Na ostatky lužky – budou jabka, 
hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková 
bude Veliká noc.
Bude-li příjemné povětří (v maso-
pustní úterý), bude dosti hrachu.
Teče-li v úterý masopustní voda 
kolem, bude úrodný rok na len.
Bude-li v úterý masopustní neb 
v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, 
tehdy celý půst větrný bude.
Jaké je počasí o Popeleční středě, 
takové se drží celý rok.
Suchý půst – úrodný rok.

Hodování před půstem
Při pomyšlení, že již zakrátko na-

stane dlouhý předvelikonoční půst, 
si každý dopřál dosytosti bujarého 

veselí, zpěvu, tance – a pochopitel-
ně i jídla a pití. A tak se o masopustu 
většinou zabíjelo prase. Mrazivé 
počasí bylo ideální a řezníci měli 
v tento čas plné ruce práce. Zabíjač-
ka však probíhala jako ceremoniál, 
neboť byla spojena s různými žer-
tovnými obřady, kdy byl například 
„provinilý vepřek“ souzen a hos-
podář mu z knihy předčítal ortel. 
Příbuzní a sousedi si pak navzájem 
posílali výslužku, aby ochutna-
li a porovnali, čí jitrnice a další 
zabíjačkové dobroty jsou lepší.

Závěr zimy tedy prožívali naši 
předkové často ve znamení zábav 
a bujarého veselí, neboť byla pově-
ra, která říkala: Kdo v masopustě 
moc dělá, v létě to odleží.

A tak se pouze dokončovaly 
drobné práce z předešlého roku 
(draní peří, spřádání lnu, mlácení 
obilí), a všichni se už připravovali 
na blížící se jaro.                   -simf-

Zdroj: Wikipedie, kniha Vlas-
timila Vondrušky – Církevní rok 
a lidové obyčeje, www.vira.cz, 
www.ceske-tradice.cz

Masopustní období

Mediální partner:
Týdeník
VELKOMEZIŘÍČSKO

Charitativní koncert Muzika dětem

Tip na zajímavý dárek: 
Velké Meziříčí na dobových 

pohlednicích

V č. 3 našeho týdeníku z 18. ledna 2012 jsme podrobně informovali 
čtenáře o nové knize Antonína Dvořáka – Velké Meziříčí na dobo-
vých pohlednicích.
Jde o vydání druhého dílu, který přináší historické snímky 
města i jeho nejbližšího okolí z let 1923–1938. První díl z roku 
1999 zahrnoval období 1897–1922. Publikaci můžete zakoupit 
v knihkupectví u Marie Charvátové na náměstí, v informačním 
centru radnice nebo i přímo u autora a vydavatele.                 -red-

Street69, Gate Crasher, XIII. sto-
letí, Visací zámek a další. Jde 
o trička, podepsané CD, DVD, 
paličky, placky, plakáty. Vstupné 
ne charitativní koncert činí 70 Kč. 
Jednotlivé vstupenky budou zařaze-
ny do losování o již zmíněné ceny. 

Škála občerstvení bude velká 
a hlavně vše bude za ceny, které 
se budou držet nízko při zemi. Po 
domluvě bude zajištěna možnost 
přespání.

Blížší informace najdete na 
www.facebook.com/pages/projekt-
-Muzika-dětem/163661443728271 

Ing. Karel Dvořák

Masopust 2012 v Dolních Heřmanicích. 
Foto: archiv SDH Dolní Heřmanice

Letošní nápaditá maska housenky na ostatkovém průvodu v Mostištích.             
Foto: VR

Foto: Martina Strnadová Reprofoto z knihy A. Dvořáka

Mediální partner:
Týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO

Tanec s hospodyní nesmí chybět. 
Foto: archiv SDH Dolní Heřmanice
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Prodám
■ Škodu Felicia 1,3 MPi, r. v. 
2000, najeto 157 000 km, po prvním 
majiteli, bez koroze, zimní pneu. 
Cena 25.000 Kč. Tel.: 603 212 183.
■ Med pastovaný, lesní. Cena 
od 75 Kč/kg. Možnost dovozu do 
Velkého Meziříčí. Lavičky, tel.: 
725 085 058.
■ Malotraktor domácí výroby, 
motor a dvě převodovky z Octá-
vie. Palivo benzín + plyn, závěs. 
Rozměr: 1450×3000 mm. Cena 
10.000 Kč. Tel.: 608 631 721.
■ Škodu Fabii 1,4 TDi, r. v. 2003. 
Stříbrná s výbavou, klimatizace, 
palubní počítač, el. spouštění oken, 
závěs. Cena 110 tis. Kč. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 725 023 762.
■ Baterii 12 V, 45 Ah, rok použí-
vanou. Dále prodám na Škodu 120 
zimní i letní pneu, prahy, kolébku, 
zahrádku. Cena dohodou. Tel.: 
602 805 791.
■ Krmivo pro psy. Dále prodává-
me směs pro nosnice, 10 kg/85 Kč, 
50 kg/400 Kč. Výhodná cena. Hr-
bov 9, více info na tel.: 737 477 773.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.

■ Zachovalé dvojlůžko s úložným 
prostorem a zadním čelem, míry 
200×180×50 cm. Cena 1.300 Kč. 
Tel.: 721 338 168.
■ Televizi Panasonic, uhlopříčka 
77 cm, stereo, 100 Hz, dálkové 
ovládání, cena 1.200 Kč, velmi 
pěkný obraz. Tel.: 604 872 188
■ Nový pařák na vaření brambor 
(výklopný). Plech tl. 2 mm, obsah 
110 l. Cena 5.400 Kč. Dále prodám 
kuchyňský sporák Fiko 85, pěkný 
stav, dohoda. Tel.: 605 744 874.
Koupím
■ Smaltovaný brutar. Nabídky 
do redakce.
■ Historický motocykl, i nekom-
pletní. Tel.: 608 773 933.
■ Truhlářskou protahovačku, 
frézu, dlabačku aj. stroje. Tel.: 
603 165 320.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemínky, 
plechové – dřevěné muniční bedýn-
ky, zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oble-
čení, vatované kabáty, vyzname-
nání, bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, staré 

Hledáte Hledáte 
prostory prostory 
pro krátko-pro krátko-
dobý či dobý či 
dlouhodobý dlouhodobý 
pronájem?pronájem?
Pořádáte plesy, školení, sou-Pořádáte plesy, školení, sou-
kromé oslavy, firemní nebo kromé oslavy, firemní nebo 
kulturní akce?kulturní akce?

Jupiter club, s. r. o., Velké Jupiter club, s. r. o., Velké 
Meziříčí vám nabízí k proná-Meziříčí vám nabízí k proná-
jmům tyto prostory:jmům tyto prostory:
velká a malá učebna, salo-velká a malá učebna, salo-
nek, koncertní sál, kinosál, nek, koncertní sál, kinosál, 
malá scéna – loutkové diva-malá scéna – loutkové diva-
dlo, velký sál.dlo, velký sál.

Více informací získáteVíce informací získáte
u p. Čecha, u p. Čecha, 
tel.: 566 782 005(4), tel.: 566 782 005(4), 
pronajem@jupiterclub.czpronajem@jupiterclub.cz,,
www.jupiterclub.cz.www.jupiterclub.cz.

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

– 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.

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

fotografi e vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 608 714 444.
Nemovitosti
■ Prodám dům 3+kk, byt 3+kk. 
Tel.: 608 850 609.
■ Koupím dům v okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 724 670 550.
■ Prodám dům k rekonstrukci 
v obci Vídeň. Tel.: 724 128 891.
■ Prodej RD ve Vel. Meziříčí 
na ul. Karlov, ul. Vrchovecká, ul. 
Podhradí; prodej st. pozemku v Olší 
n. Osl.; pronájem obchodů ve Vel. 
Meziříčí. Reality Vysočina. Tel.: 
777 636 157.
■ Prodám byt 3+1 na ulici Bezru-
čova ve Velkém Meziříčí. Byt je po 
celkové rekonstrukci. Cena doho-
dou. Tel.: 776 322 899. RK nevolat.
■ Prodám byt v OV, 3+1, na ulici 
Bezděkov. Tel.: 607 517 848.

Konverzační skupinové 
a individuální kurzy.
Kontakt:
ECO Velké Meziříčí, Mlýnská 6b
p. Procházková, tel.: 602 325 108 
e-mail:
eco-prochazkova@seznam.cz 

ANGLIČTINAANGLIČTINA
S RODILÝMS RODILÝM
MLUVČÍMMLUVČÍM

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 
pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2, tel.: 777 183 388, 
e-mail: kopretina.velmez@charita.cz, www.zdar.charita.cz

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pracovníka/pracovnici na pozici:

TECHNIK/TECHNIČKA JAKOSTI
Požadujeme:

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

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

Nabízíme:
• velmi dobré platové podmínky • 1,5 násobek mzdy ročně 
navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy • 5 týdnů 
dovolené • příspěvek na stravování • další zam. výhody (masáže, 
posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

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

Spol. PB obsadí 2 místa – sa-
mostatný referent obchod. odd.

Pohovor v Jihlavě.
Tel.: 777 135 833.

Pronajmu
■ Pronajmu byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 776 689 095.
■ Pronajmu byt 3+1 na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Dům 
je v příjemném prostředí okrasné 
zahrady blízko centra. Cena doho-
dou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu byt 2+1 po rekon-
strukci. Volný od konce března, 
4.000 Kč inkaso. Tel.: 604 522 455.
■ Pronajmu byt 3+1 po rekon-
strukci, 1. NP v zatepleném pane-
lovém domě, vybavení po domluvě. 
Volný od konce března, 5.000 Kč + 
inkaso. Tel.: 604 522 455.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Poš-
tovní. Nájem 7.700 Kč včetně záloh. 
Volejte večer na tel.: 608 636 583.
■ 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.

■ Nabízíme pronájem zrekon-
struovaného bytu 2+kk v centru 
Velkého Meziříčí. Byt s lodžií o ve-
likosti 63 m2 je v 1. NP. V bytě je 
kuchyňská linka, plovoucí podlahy, 

topení a ohřev vody samostatným 
plynovým kotlem. Možnost parko-
vání na vlastním pozemku. Tel.: 
603 203 826.
Daruji
■  Dar uji  š těňata k ř í žence 
jezevčíka, fenky středního vzrůs-
tu, srst černá nebo hnědavošedá 
střední délky. Štěňata jsou čistot-
ná, bystrá, milé přátelské pova-
hy, zvyklá na pobyt venku. Tel.: 
776 202 740.
■ Dvě štěňata do dobrých rukou. 
Tel.: 728 745 551.
■ Čistokrevné štěně dlouhosrsté-
ho jezevčíka, půl roku starého. Do 
dobrých rukou. Tel.: 774 560 168.
Různé
■ Student SŠ hledá brigádu na 
víkendy. Volejte po 15. hodině na 
tel.: 731 836 757.

Zubní pohotovost
So 25. 2. – MUDr. Kateřina Škor-
píková, Studentská 7, Žďár n. 
S., tel.: 566 690 123. Ne 26. 2. 
– MUDr. Věra Havlíčková, Ra-
dostín n. O. 71, tel.: 566 670 216. 
Ordinační doba: 9 – 12 hodin. Před 
vyhledáním stomatol. pohotovosti 
telefonicky ověřte, zda nebyly služ-
by prohozeny. Mimo uvedou dobu 
poskytuje zubní pohotovost pro 
dospělé i děti Úrazová nemocnice, 
Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 
17 – 07 hodin, víkend, svátky ne-
přetržitě tel.: 545 538 421. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Zájemcům o práci 
► kuchaře
► číšníka
► servírky
► pomocného
  personálu
poskytne informace 
Mgr. Milan Dufek.

Jupiter club, s. r. o.,
Náměstí 17,  
kancelář 2. poschodí
tel.: 606 738 265
e-mail:
reditel@jupiterclub.cz

Nebank. úvěry
od přímého investora,
najisto od 50 tis. Kč.

Tel.: 774 735 833.

ROSE–M DÁMSKÉ ODĚVY

NÁMĚSTÍ 84
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(stará pošta)

Nabízí:
• Kostýmy, šaty, saka, halen-

ky na svatby a promoce…
• Zakázkové krejčovství 
• Slevu až 50 % – flaušová 

paleta, kabátky, plesové 
šaty 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínky

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 by-
chom v připravované publikaci zachytili činnost nejen 
této organizace, ale také těch, které ve Velkém Mezi-
říčí zajišťovaly kulturní aktivity před jejím vznikem. 
Byly to JKP, SK ROH Vysočina či kulturní spolky. 
S ohledem na nedostatek informací se na vás obracíme 
s žádostí – máte-li v držení nějaké písemnosti (paměti), fotografi e nebo jiné 
související věci, prosíme vás o jejich zapůjčení, při zachování diskrétnosti.
Za vaši pomoc předem děkuje

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

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
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 „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

Středa 22. v 19.30 hodin
OCELOVÁ PĚST
Když máte jen jednu šanci, musíte ji využít.
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst 
představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož 
milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako 
Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a 
nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako 
promotér robotických zápasů. 
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
Film nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak 
jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? 
Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod 
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Když 
Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, 
o které se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní 
a vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol doručit poslední 
vánoční dárek na světě dřív, než se rozední. Animovaná rodinná komedie 
USA, český dabing.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že čtvrté představení diva-
delní sezony 2011–2012 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O (platí 
pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 21. března 2012 od 19 hodin

Betty Comden – Adolph Green: 

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, 
v našich srdcích žije dál.
Dne 21. února 2012 jsme vzpomněli 
3. výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan 
František Marek 
z Velkého Meziříčí.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Až zemřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje,
jak v rose k ránu květiny.

Jiří Wolker
Dne 16. února 2012 zemřel ve věku 
nedožitých 85 let

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává.
Dne 24. února 2012 uplyne 20 let od 
úmrtí naší maminky, paní 
Marie Havelkové 
ze Svařenova

a dne 4. března 2012 tomu bude 
19 let od úmrtí našeho tatínka 
Karla Havelky.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

V pátek 24. února 2012 si připome-
neme nedožité sté narozeniny naší 
milované maminky, paní 
Anežky Voleníkové 
z Velkého Meziříčí. 
Opustila nás 6. ledna před šesta-
dvaceti lety.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Odešel jsi,
jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 25. 2. 2012 by se dožil 85 roků 
pan 
Josef Pávek
ze Svinů 
a zároveň vzpomeneme 14. 4. 2012 
20 roků od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 26. února 2012 by se dožil 
krásných devadesáti roků pan 
Oldřich Kučera, 
bývalý učitel z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomíná rodina.

Odešel jsi nám, jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál.
Na dlouhou cestu odešel jsi nám, 
jen dveře vzpomínek jsi nechal otevřené dokořán.
Dne 25. 2. 2012 si připomeneme 11. výročí úmrtí pana 
Vítězslava Piska 
z Frankova Zhořce.

Za tichou vzpomínku prosí a stále vzpomínají 
bratři Jan a František.

Dne 26. 2. 2012 by se dožil 76 let 
pan 
Jaroslav Večeřa 
z Laviček.

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme dětem a jejich rodinám, přátelům a známým za pěknou party 
k narozeninám. Poděkování patří také personálu netínské jídelny.

Hana a Marta

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, známým a smuteč-
ním hostům, kteří 14. února přišli doprovodit na poslední cestě našeho 
drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Karla Bartuška 
ze Stránecké Zhoře.

Zarmoucená rodina

Touto cestou děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mojí maminkou, paní 
Antonií Matouškovou a doprovodit ji na její poslední cestě.
Dále touto cestou děkuji osobní asistentce, paní Marii Šulové za její pro-
fesionalitu, nesmírnou obětavost, ochotu, lidskost a pomoc v posledních 
dnech života mojí maminky.

MUDr. Helena Sedmidubská s rodinou

Film „Singin‘ in the Rain“ z roku 1952 patří k nejslavnějším a nejoblíbeněj-
ším fi lmům všech dob. Dějištěm této bláznivé, optimistické i romantické 
komedie o počátcích zvukového 
fi lmu, kdy mnohá fi lmová studia 
hledala způsob, jak zachránit 
kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němé-
ho filmu, je Hollywood druhé 
poloviny dvacátých let. Výtečné 
swingové melodie a brilantní 
stepařská čísla jsou  základním 
stavebním kamenem této hu-
dební show.
Odjezd autobusu od Jupiter 
clubu je v 17.45 hodin. Prosíme, 
přijďte včas.                                    -hs-

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

Dne 20. února jsme vzpomněli 
5. výročí úmrtí naší milované man-
želky, maminky a babičky, paní 
Marie Kučerové
z Olší nad Oslavou.

Stále vzpomínají 
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 24. února by se dožil 75 let pan 
Josef Milota 
z Martinic,
pracovník Telecomu, myslivec 
a včelař. 

Všem, kdo si vzpomenou s námi, 
děkuje rodina.

Poděkování za poslední rozloučení
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Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

 DIVADLA  KONCERTY

 VÝSTAVY

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

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

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

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

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

 PLESOVÁ SEZONA

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
14. března 2012
Sólová barokní a romantická 
kytara
Koncert Karla Fleischlingera
…Myšlenkou na CD s raně roman-
tickou hudbou jsem se zabýval už 
dlouhá léta. Když mi ovšem v létě 
roku 2007 oznámil kytarista a kyta-
rář Jan Tuláček, že pro mě zhotovil 
repliku osmistrunné kytary podle 
vídeňského mistra kytaráře Niko-
lause Georga Riese (cca 1840), ne-
tušil jsem, jak moc mi tento nástroj 
změní pohled na kytaru. Vždycky jsem toužil zahrát si Mertze a Costeho, 
aniž bych musel činit kompromisy kvůli chybějícím basovým strunám. 
Nová kytara mi však nakonec poskytla daleko více, než jen možnost do-
držet notový zápis některých autorů. Otevřela mi cestu do světa hudby 
první poloviny 19. století a z povrchního zájmu se postupně stala vášeň. 
Vášeň pro romantickou kytaru a interpretaci raně romantické hudby na 
dobové nástroje…  (Zdroj: www.fl eischlinger.cz)
Nástroje Karla Fleischlingera: Nicolaus Georg Ries – Vídeň kolem 
roku 1840 (osmistrunná kytara, replika), Johann Anton Stauffer – Vídeň 
1841 (terckytara, replika), Anonym, Anonymus, Anonym – Vídeň kolem 
roku 1840 (šestistrunná kytara, originál), Lemarquis – Francie, Mirecourt 
kolem roku 1810 (šestistrunná kytara, originál). 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
18. dubna 2012 – Trombonový recitál – koncert mladých umělců
18. května 2012 – Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto

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 JC.
Stolová úprava. Vstupné 100 Kč. Rezervace na tel.: 566 782 004 (005).

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

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. 

Úterý
27. března 2012,

kinosál JC
od 19.30 hodin

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

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

Změna programu vyhrazena.   -zh-

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, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON
vás srdečně zvou na
VELIKONOČNÍ COUNTRY BÁL
se STETSONEM
v neděli 8. dubna 2012 od 20 hodin na velkém sále v Jupiter clubu.
Upozornění pro muže: Pomlázky s sebou!
Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč.
Rezervace a předprodej vstupenek na program. oddělení JC,
tel. 566 782 004-5.

Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti z Velkého Mezi-
říčí a okolí nejnovější vystoupení Michala Nesvadby s programem 
„Michalův salát“. Vystoupení je připraveno na pátek 2. března 
v 17 hodin v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Michal jako kniha mluvit neumí, ale přesto knihám rozumí.
Tentokráte se dozví, co o sobě neví, a to, že se ho knížky bojí.
Vyzradí mu to jeho deníček.
Telefonní seznam se mu bude smát, snář si nenechá svůj sen za žádnou 
cenu přerušit a kuchařka před ním uteče, protože nechce mít s jeho 
salátem z knihovny nic společného.
Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení, plné 
Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů, které najdete v jeho 
originálních knížkách, ale pouze mezi řádky.
Michal je vždycky dobře NALADĚNÝ, a tak „hraní“ bude jistě zába-
va, poučení i potěšení, těšíme se na vás!                                             -nh-

Soutěž o vstupenky na Michalův salát
Soutěžní otázka: Jak se jmenuje zelená Michalova kamarádka? 
Vyjmenujte všechny členy Kouzelné školky.
Odpověď vepište do níže otištěného kuponu a vystřižený jej doručte do 
redakce nejpozději do pondělí 27. 2. 2012 do 12 hodin. Ze správných 
odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží volné vstupenky.     -red-
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HÁZENÁ

HOKEJ OKRESNÍ PŘEBOR
TJ Šerkovice – SK Mostiště 2:10 
(0:4, 2:3, 0:3)
Domácí se zpočátku tlačili do 
útoku a snažili se o častou střelbu, 
jenže do první třetiny nastoupili 
jen s brankářem a osmi hráči, což 
se začalo rychle projevovat. Hosté 
se po několika příležitostech poprvé 
trefi li v osmé minutě, po chvíli při-
dali další dvě trefy a úvodní třetinu 
ukončili se čtyřgólovým náskokem. 
V mrazivém podvečeru pak utkání 
pokračovalo za mostišťské převa-
hy, až se v závěru druhé třetiny 
Šerkovičtí několikrát dostali za 
obranu soupeře a výsledek částečně 
zkorigovali. I ve třetí části viděli 
přítomní diváci několik pohledných 
akcí, po nichž hosté nakonec skóre 
dotáhli až na desítku.
Branky TJ Šerkovice: Topalov 
(Pokorný), Erik Fligl. Branky SK 

Mostiště: Novák (Musil, Pokorný), 
Toman (Slavík), Musil (Václav 
Krejčí ml., Pokorný), Musil (Novák, 
Pokorný), Pokorný (Musil), Musil 
(Syrový), Syrový (Pokorný), Slavík 
(Smejkal), Solař (Jiří Svoboda), 
Solař (Musil, Jiří Svoboda). Vylou-
čení: 4:2, navíc trestné střílení proti 
hostům. Využití: 1:2.
 1. RH Centrum Brno 17 12 4 1 97:48  28
 2. Náměšť n. O. 15 13 1 1 125:48  27
 3. HC Veverská Bítýška 15 11 2 2 89:37  24
 4. SK Mostiště 17 9 2 6 99:77  20
 5. HLC Bulldogs 17 7 5 5 91:73  19
 6. Spartak Velká Bíteš B 17 8 2 7 72:70  18
 7. HC Zastávka 16 6 3 7 52:70  15
 8. SK Minerva Boskovice 17 6 1 10 64:81  13
 9. HC Sokol Křižanov 17 5 2 10 55:91  12
10. TJ Šerkovice 16 3 4 9 53:95  10
11. Tatran Hrušky 17 3 2 12 60:102 8
12. HC Nedvědice 17 2 0 15 41:106 4

-tom-

Jmenuji se Jana, od narození jsem 
na vozíku a mám hodně tajných 
snů. Ani v tom nejbláznivějším snu 
by mě však nenapadlo, že si někdy 
zalyžuji. Ale stalo se. V pátek 10. 
února na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Teď už věřím, že je možné 
i nemožné. Dvě zdravé nohy se při 
lyžování dají docela dobře nahradit 
lyží zvanou monoski a ochotnou 
instruktorkou, která to s monoski 
umí. Tu se mi podařilo najít v Ma-
rušce Vondráčkové ze Speciálně 

pedagogického centra ve Velkém 
Meziříčí.
A jaké to bylo? No krásné, až mi 
z toho ukáplo pár slziček dojetí. 
Svítilo sluníčko, mrzlo, všude sníh 
a já poprvé v životě lyžařkou. Připa-
dala jsem si, že jsem úplně zdravá. 
Jela jsem z kopce úplně stejně jako 
ostatní lyžaři! Děkuji ochotným 
pánům vlekařům, kteří mi vždy 
zpomalili vlek, abych se mohla 
zaháknout a také paní instruktorce, 
která mi tento zážitek umožnila.

Starší žákyně v domácím turna-
ji vítězně

Velmi dobrý kolektivní výkon 
předvedly velkomeziříčské hráčky, 
když v domácím prostředí nenašly 
přemožitelky a poprvé se zapsaly 
na putovní pohár coby vítězný tým 
v pořadí již 5. ročníku Memoriálu 
Eduarda Klapala. Organizátoři 
turnaje museli na poslední chvíli 
upravovat rozpis, neboť se v páteč-
ním podvečeru omluvil původně 
přihlášený zástupce slovenské há-
zené – HK Piccard Senec. Nakonec 
zvolili dvoukolový systém tří účast-
níků s hrací dobou 2 × 15 minut.
Hned v úvodním turnajovém sou-
boji se utkali rivalové z Vysočiny. 
Na jedné straně značně prořídlý 
kádr domácích (zejména chyběly 
zraněné Závišková K., Uchytilová 
A., nemocná Nejedlá Mi.) a na 
druhé straně početně i fyzicky lépe 
disponovaný tým Havlíčkova Bro-
du, který předchozí den v barvách 
mladších dorostenek „vydřel vítěz-
ství“ v prvoligovém utkání v Ústí 
nad Labem. Zdatnější soupeřky 
si díky lepší útoč-
né souhře a zejména 
agresivnější obraně 
udržovaly neustálé, 
místy až pětigólové 
vedení. V koncovce 
druhé čtvrthodiny se 
nám bojovností po-
dařilo nejprve srov-
nat brankový poměr 
a následně se po rych-
lém brejku dostat do 
nejtěsnějšího vedení. 
Poslední útočnou akci 
jsme však uspěchali 
netaktickou střelou 
a soupeřky ještě sta-
čily před zazněním 
závěrečného signálu 
srovnat na spravedli-
vou remízu.
Souboj se zástupci 
jihočeské házené – 
děvčaty Lokomotivy 
České Budějovice – 
se „rodilo“ daleko 
snáze. Od úvodních 
minut jsme výborně 
bránili a dokázali se 

TJ 
Dětské středisko Březejc, 

o. s.,
pořádá

NÁRODNÍ
TURNAJ 

V BOCCIE
OZP CUP

1. liga, 1. kolo
25. 2. 2012 od 9 do 18 hodin
26. 2. 2012 od 9 do 15 hodin

Tělocvična 3. ZŠ Školní 
2055, Velké Meziříčí

Srdečně zveme příznivce 
boccii. Přijďte podpořit svoje 

favority nebo se podívat, 
příjemně strávit čas ve spor-

tovní atmosféře handicapova-
ných sportovců.

Dorost nestačil doma na Blansko.
HHK VM – HC Blansko 2:5 (0:2, 
1:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 21. Ště-
pánek (Kejda), 55. Štěpánek (Bu-
rian L., Matoušek). Sestava HHK: 
Matoušek (Vitešník) – Smažil, 
Burian L., Kampas J., Tichý, Kejda, 
Bernat, Štěpánek, Sladký, Kampas 
M., Kučera, Červinka, Novotný, 
Vejnar, Strnad. Rozhodčí: Kopeček, 
Pekárek. Vyloučení: 4:8, využití: 
0:2. Diváků: 30.
Mladší a starší žáci měli v tomto 
týdnu volno. Tým HC Skuteč požá-
dala o přeložení obou utkání.

Program na tento týden:
Sobota 25. 2. 2012 SKLH Žďár n. 
S. – HHK mladší žáci, začátek utká-
ní v 11.30 a SKLH Žďár n. S. – HHK 
starší žáci, začátek utkání v 13.00 
(zimní stadion Žďár nad Sázavou); 

HC Uherský Brod – HHK dorost 
(zimní stadion Uherský Brod)

-hhk-
Zakončení sezony stříbrem

V neděli 19. 2. 2012 se odehrál na 
místním zimním stadionu poslední 
ofi ciální turnaj hokejové přípravky 
pro tuto sezonu. Domácí hráči 
bojovali proti Třebíči, se kterou 
remizovali 5:5. Jako další soupeř 
je čekala Jihlava. Tu se jim již 
nepodařilo porazit, a proto naši 
hokejisté obsadili druhé místo. 
Za odměnu získali další stříbrnou 
medaili do sbírky.
Sestava: Juda P. – Švejda P., Zdvihal 
Š., Jašek P., Kuřátko Š., Bíbr D., Ka-
tolický M., Strádal T., Hammer D., 
Broža O., Zachoval V., Čamek R., 
trenér Nekvasil K. a asistent trenéra 
Švejda P. st. Branky: Švejda P. 4×, 
Jašek P. 3×.  -jud-, foto: archiv HHK

Mladší dorostenci první 
na turnaji v Telnici

Naši mladší dorostenci se na závěr 
zimní přípravy zúčastnili turnaje 
v Telnici. Turnaj se hrál systémem 
každý s každým 2× 20 minut za 
účasti čtyř družstev.
V prvním utkání jsme si vcel-
ku snadno poradili s družstvem 
Napajedel. Soupeře jsme takřka 
k ničemu nepustili. Velmi dobře 
fungovala obrana, za kterou po 
celý turnaj chytal spolehlivě Pepa 
Brabec, a dařil se nám také rychlý 
útok, především hráčům na kříd-
lech. Černou tečkou utkání bylo 
zranění Tomáše Blahy, kterému 
tímto přejeme brzké uzdravení.
Po krátké pauze jsme hned nastou-
pili k druhému utkání proti domácí 
Telnici. Než jsme se rozkoukali, 
tak nám soupeř utekl na 4:1. Zlep-
šená obrana a trpělivý útok, který 
dirigoval David Pavliš, znamenaly 
nerozhodný stav v poločase. V dru-
hé půli se skóre přelévalo jako na 
houpačce. V závěru utkání jsme 
museli čelit přesilové hře soupeře, 
kterou se podařilo ubránit. Těsně 
před závěrečným hvizdem dokázal 
Jakub Juránek z devítimetrového 
hodu vsítit poslední branku, která 
znamenala nerozhodný stav.
Ve třetím utkání se nám podařilo 
přehrát soupeře z Prostějova, kdy 
jsme se od začátku utkání ujali 
čtyřbrankového vedení, které jsme 
udrželi až do konce.
V konečném součtu jsme nasbírali 
stejně bodů jako Telnice, ale díky 
lepšímu skóre ze všech utkání mohli 
naši dorostenci převzít pohár pro 
vítěze turnaje.
Kluky je nutné pochválit za ko-
lektivní a disciplinovaný výkon 
ve všech utkáních. Doufejme, že si 
herní pohodu odnesou i do soutěžní 
sezony, která startuje již 26. února 
zápasem v Polance nad Odrou.

Výsledky:
TJ Sokol Velké Meziříčí –
Slávia-Fatra Napajedla 28:16 (13:6)
TJ Sokol Telnice 26:26 (13:13)
Sokol II. Prostějov 29:25 (15:11)

Tabulka základní skupiny
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 83:67 5
2. TJ Sokol Telnice 78:68 5
3. Sokol II. Prostějov 77:79 2
4. Slávia-Fatra Napajedla 60:84 0
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pavliš David (24), Juránek Jakub 
(17), Pospíšil Jan (15), Lečbych Jan 
(8), Fiala Martin (7), Janíček Martin 
(6), Macoun Filip (5), Blaha Tomáš 
(1), trenér Šidlo Ladislav.        -šid-

Zimní pohár
Mladší žáci

Po roční odmlce pořádal náš oddíl 
opět turnaj mladších žáků. Turnaje 
se zúčastnila družstva z naší oblasti, 
a tak šlo o závěrečnou prověrku před 
jarní částí. Naše družstvo bylo vě-
kově nejmladším, což bylo na první 
pohled zřetelné. Šanci dostali naši 
nejméně zkušení hráči a pro některé 
to byla doslova premiéra v „ostrém 
utkání“.
V prvních utkáních bylo stále vi-

ditelné, že kluci jsou schopni čelit 
atakům soupeřů v postupném útoku, 
nicméně v útočné činnosti jsme stále 
čekali, kdo z nás to vezme na sebe 
a bude se tlačit do zakončení. Tím 
docházelo ke zbytečným ztrátám 
a následně rychlým protiútokům, 
proti kterým neměl brankář Jakub 
Benda sebemenší šanci. Stálé na-
bádání k většímu pohybu v útočné 
činnosti a hlavně snaha odhodit 
„ostych“ a pokusit se alespoň čás-
tečně ohrozit branku soupeře, to vše 
začínalo nabírat na realitě až v sa-
motném závěru turnaje. Proti herně 
vyspělým družstvům z Ivančic ne-
měli naši mladíci šanci a výsledkem 
byla ze dvou zápasů jediná vstřelená 
branka a hrozivé skóre 1:27.
Po těchto přídělech přišla další lekce 
z produktivity od hráčů z Bohunic 
1:12. Dalším soupeřem byl tým 
Újezdu u Brna. Tento celek byl po 
třech zápasech dosud neporažen, 
a tak bylo naším cílem nedostat 
opět tzv. nášup. Kluci vstoupili 
do zápasu dobře a o poločase bylo 
sice skóre 3:6 v náš neprospěch, ale 
předváděná hra byla o poznání lepší 
a již jsme byli schopni i citelně po-
trápit soupeře v útoku. Kdyby bylo 
naše zakončení přesnější, mohl být 
zápas i výsledkově vyrovnanější. 
V posledním utkání již byla před-
vedená hra přesně dle představ, 
a přímý souboj o předposlední 
příčku s týmem HK KP Brno byl 
dramatický až do samého závěru. 
Nejprve se opět vedení ujali hosté 
z Brna, kdy již skóre 3:0 ve třetí mi-
nutě vypadalo opět hrozivě. V tento 
moment přišly opravdu světlé oka-
mžiky celého týmu a především 
dobrá střelecká muška Dominika 
Buchty znamenala obrat v utkání. 
Poprvé jsme se ujali vedení a obrat 
a střelecká přestřelka vyvrcholila 
v posledních minutách. Ještě 10 vte-
řin před závěrečnou sirénou vedl náš 
tým 9:8 a až poslední dalekonosná 
střela hostujícího hráče od půlky 
znamenala poměrně spravedlivou 
dělbu bodů a pro nás premiérový 
bod. Díky tomuto utkání se kluci 
přesvědčili o tom, že jsou schopni 
hrát i proti starším a vyhranějším 
hráčům a hlavně jsme schopni pro-
měňovat střelecké příležitosti. O to 
bylo překvapivější, že hráči Králova 
Pole přehráli Bohunice.

Výsledky:
Sokol Velké Meziříčí – Tatran 
Bohunice 1:12; – Ivančice A 0:11; 
– Ivančice B 1:16; – Újezd u Brna 
5:11; – HK KP Brno 9:9

Tabulka:
1. HK Ivančice B 66:35 10 b
2. Sokol Újezd u Brna 64:44 8 b
3. Tatran Bohunice 51:44 4 b
4. HK Ivančice A 48:42 4 b
5. HK KP Brno 48:69 3 b
6. Sokol Velké Meziříčí 16:59 1 b
Hráli: Buchta Dominik 7, Svoboda 
Vojtěch 4, Benda Jakub 2, Bárta 
Samuel 2, Rohovský Vítězslav 
1, Šubert Adam, Šroler Dominik, 
Hnízdil Jan, Randy Pitřík, trenér: 
Janíček Martin                       -jan-

Nechodím, ale lyžuji!

► Jana Paulíková, atletka TJ DS Březejc.    Foto: Monika Doskočilová

dostávat do častých rychlých akcí, 
v nichž zejména vynikala Eliš-
ka Koudelová. Nebývale vysoké 
procento střelby po změně stran 
pak znamenalo naše jednoznačné 
vítězství.
Do druhého kola soubojů jsme 
vstoupili s chutí a hned v první 
desetiminutovce jsme hráčkám 
Havlíčkova Brodu ukazovali přímo-
čarou a jednoduchou házenou. Zku-
šený soupeř následně využil našeho 
„uspokojení“ a již do poločasu 
srovnal stav skóre na remízu. Po 
změně stran se oba týmy vystřídaly 
ve vedení. Dramatická koncovka 
byla z naší strany sehrána tentokrát 
takticky na 100 %. Nejprve neomyl-
ně proměněné sedmičky Kateřiny 
Kopečkové a poté i přesný projektil 
z ruky Denisy Janečkové zname-
naly vydřené kolektivní vítězství. 
V pořadí čtvrté turnajové utkání 
s hráčkami Českých Budějovic 
jsme začali častými nepřesnostmi 
a do závěru poločasu jsme tahali 
za kratší konec. Po změně stran 
výbornou obrannou hrou tria Soňa 
Bačová, Romana Doležalová, Eva 
Uhlířová jsme se začali více dostá-

vat do brejkových situací a získali 
si tak nepatrný náskok. Jihočešky 
v závěru „zle dotíraly“, leč bravurní 
zákroky brankářky Jarmily Šabac-
ké již více soupeři nedovolily.
Sladké odměny v podobě dortů 
věnovaly a osobně předaly zúčast-
něným družstvům paní Večeřová 
a paní Kratochvílová – dcery zakla-
datele velkomeziříčské ženské há-
zené Eduarda Klapala. Pořadatelé 
za věcné ceny do turnajů mladších 
dorostenek a starších žákyň 
fi rmám: Poex, Alpa, Construct.

Výsledky:
Sokol VM – Jiskra Havlíčkův 
Brod 15:15 (8:12) a 15:14 (8:8), – 
Lokomotiva České Budějovice 
20:12 (8:6) a 14:12 (8:7)

Pořadí:
1. Velké Meziříčí 64:53 7
2. Havlíčkův Brod 67:59 5
3. České Budějovice 53:72 0
Hrály: Šabacká Jarmila – Koude-
lová Eliška (24), Janečková Denisa 
(20), Kopečková Kateřina (10), Ba-
čová Soňa (6), Doležalová Romana 
(2), Uhlířová Eva (2), Zezulová De-
nisa. Trenéři Záviška, E. Partlová.
Do šedesátičlenného celostátního 

kempu házenkářských nadějí – 
dívek narozených 1997 –, který 
je srazem talentovaných jedinců 
jednotlivých oddílů a oblastí České 
republiky, byly za Jihomoravskou 
oblast vybrány Denisa Janečková 
a Kateřina Kopečková.
Centrum sportů v Nymburku bylo 
26.–29. ledna místem fyzických 
testů, získávání a posuzování her-
ních dovedností tuctu vyvolených 
hráček z celé republiky. Na základě 
kritérií reprezentačních trenérů 
pak byl vybrán čtrnáctičlenný kádr 
reprezentace Kadetek České repub-
liky, ve kterém fi guruje i hráčka na-
šeho oddílu TJ Sokol Velké Meziříčí 
Denisa Janečková, v současné době 
žákyně 9. B třídy Základní školy 
Oslavická Velké Meziříčí.
Gratulujeme!
Pozvánka do sportovní haly za 

Světlou:
Neděle 26. února ve 13.00 1. liga 
mladší dorostenky – Jiskra Otro-
kovice

-záv-
Foto: archiv TJ Sokol
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

LYŽOVÁNÍ

HOKEJ ATLETIKA KUŽELKY

STOLNÍ TENIS
MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

VOLEJBAL

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 vstupuje do 
čtvrtfi nále play off krajské ligy 
jižní Moravy. Soupeřem mu bude 
HCM Warrior Brno.
V posledním kole základní části 
porazilo A mužstvo doma v derby 
Vysočiny Velkou Bíteš.
HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 7:3 (3.1, 1:1, 3:1)
Branky: 4. Novák (Nekvasil), 7. Vla-
šín (Smejkal, Válek), 14. Hlouch 
(Nekvasil, Dusík), 25. Vlašín (Smej-
kal), 41. Nekvasil (Hlouch, Novák), 
42. Krčál (Válek), 43. Krčál (Burian 
V., Šerý) – 12. Petrčka, 24. Petrčka 
(Vopálka), 46. Šidák (Vychodil). Se-
stava HHK Velké Meziříčí: Hladík 
(Čížek) – Šerý, Dusík, Válek, Krejčí, 
Chlubna – Hlouch, Nekvasil, Novák 
– Burian V., Krčál, Krča – Vlašín, 
Smejkal, Nedoma – Burian P. Sesta-
va HC Spartak Velká Bíteš: Škoda 
(42. Chadim) – Rosendorf, Rozma-
hel, Šoukal, Touška M., Touška J., 
Petrčka, Vopálka, Krejčí, Zvolánek, 
Šidák, Vychodil. Rozhodčí: Maťa-
šovský – Měkýš, Šustr. Vyloučení: 
5:5. Využití: 0:1, v oslabení: 0:1. 
Střely na branku: 32:31. Diváci: 305.
V posledním kole základní části se 
již na nasazení do play off nic ne-
mohlo změnit, přesto se hrálo velmi 
atraktivní hokejové derby Vysočiny 
s Velkou Bíteší. Lépe z derby vyšel 
náš tým, který zvítězil v sezoně 
nejvyšším rozdílem. K vítězství je 
hnaly hlasivky velmi slušné divácké 
návštěvy.
Čtvrtfi nálové dvojice jsou: HHK 
Velké Meziříčí – HCM Warrior 
Brno a HC Spartak Velká Bíteš – 
Dynamiters Blansko.
Ostatní výsledky posledního kola 
základní části: Kroměříž – Plumlov 
8:3, Uherský Brod – Uničov 5:4, Bo-
skovice – Blansko 3:2, Uherský Os-
troh – Warrior Brno 4:2, Moravské 
Budějovice – Brumov-Bylnice 11:2.

Program na tento týden:
1. čtvrtfinálové utkání: čtvrtek 
23. 2. 2012 HCM Warrior Brno – 
HHK Velké Meziříčí, začátek utká-
ní v 17.45 (zimní stadion Úvoz Brno)
2. čtvrtfinálové utkání: neděle 
26. 2. 2012 HHK Velké Meziří-
čí – HCM Warrior Brno, začátek 
utkání v 17.30 (zimní stadion Velké 
Meziříčí)                                -hhk-

Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska

1. HC Moravské Budějovice 22 19 0 3 0 173:71 60
2. Hokej Uherský Ostroh 22 13 5 0 4 80:50  49
3. HC Brumov-Bylnice 22 14 1 0 7 81:82  44
4. SK Minerva Boskovice 22 13 1 0 8 88:68  41
5. HK Kroměříž 22 10 2 2 8 97:83  36
6. Dynamiters Blansko 22 10 0 3 9 77:84  33
7. HCM Warrior Brno 22 9 1 1 11 78:87  30
8. HC Grewis Plumlov 22 8 1 3 10 83:104 29
9. HC Uherský Brod 22 8 1 0 13 69:85  26
10. HHK Velké Meziříčí 22 4 4 2 12 82:118 22
11. HC Uničov 22 5 0 0 17 70:95  15
12. HC Sp. Velká Bíteš 22 3 0 2 17 55:106 11

HC Ledeč n. Sáz. – HHK VM B 
5:4 po nájezdech
Rozhodčí: Sibera – Lukáč, Ry-
šavý. Poměr střel: 36:29. Bran-
ky: 38. Hrabaň (Brýdl, Smítka), 
46. Převor (Švanda), 51. Dvořák 
(Kavka, Dušátko), 57. Převor (Dvo-
řák), rozhodující nájezd – Hrabaň 
– 2. Barák (Šoukal), 30. Barák 
(Troščák, Bradáč), 52. Troščák 
(Bradáč), 56. Šoukal (Kudláček 
M.). Vyloučení: 8:9, navíc Kra-
jíček (Ledeč) 5 min. + do konce 
utkání za úder do hlavy. Využití: 
1:1. Oslabení: 0:1. Sestava VM B: 
Štourač (Šeba) – Kudláček M., 
Invald – Peterka, Bradáč – Trnka, 
Pokorný – Kavina, Kudláček J., 
Malec – Šoukal, Troščák, Barák – 
Vidlák, Tůma, Vondráček.
Velkomeziříčské béčko poprvé 
prohrálo na nájezdy. Vůbec na ně 
ale nemuselo dojít, nebýt zbyteč-
ných hrubek ve vlastním obran-
ném pásmu. Téměř dvě třetiny nic 
nenasvědčovalo dramatickému 
rozuzlení zápasu.
Hned ve druhé minutě doklepl 
chytrou přihrávku Šoukala za Bale-
kova záda Barák. Domácí pak měli 
mírnou převahu, ale vyneslo jim to 
pouze větší počet střel na Štourače 
bez gólového efektu.
Ve druhé části se hra vyrov-
nala a více vzruchu před obě-
ma brankami př inášely jenom 
přesilové hry. V jedné z nich, 
v polovině utkání, šli hosté do 
dvoubrankového vedení. Zasloužil 
se o to svým druhým gólem Barák. 
I když se Ledečští neustále snažili 
o změnu skóre, naráželi na dobře 
zformovanou obranu soupeře. 
Všechno však změnila 38. minuta, 
v níž ji Hrabaň svým gólem dostal 
opět do hry.
Od začátku třetí třetiny domácí 
zvýšili obrátky nejen ve hře, ale 
i v tvrdosti a výsledek se dostavil. 
Nejprve vyrovnal Převor a v 51. už 
Ledeč vedla, když zužitkoval pře-
silovku Dvořák. A drama vrcholilo: 
52. Troščák z nájezdu 3:3, 56. Šou-
kal v oslabení 3:4 a hned o minutu 
později opět Převor 4:4 po hrubici 
hostů na vlastní modré.
Nájezdy pak pro sebe rozhodli do-
mácí dvěma brankami a nenechali 
HHK v tabulce odskočit.
Další výsledek: Telč juniorka – Ži-
rovnice 3:6; Telč – volno.
Předehrávka 19. kola: Telč jun. – 
Telč 3:6.

Neúplná tabulka po 16. kole:
1. Telč 11 10 0 1 0 86:37 31
2. Velké Meziříčí B 12 5 3 1 3 55:40 22
3. Ledeč n. Sáz. 12 6 1 1 4 59:53 21
4. Telč – juniorka 14 3 0 1 10 51:100 10
5. Žirovnice 13 3 0 0 10 60:81 9
Příští utkání odehrajeme v Telči, 
v sobotu 25. 2. 2012 od 17 hodin 
proti lídru tabulky.                     -ht-

Halové mistrovství ČR
v mládežnických kategoriích

Atletická hala pražského Olympu 
ve Stromovce hostila o víkendu 
souboje o halové republikové tituly 
v juniorských a dorosteneckých 
kategoriích.
Na dorosteneckém mistrovství se 
poprvé představila loňská žákov-
ská mistryně republiky Martina 
Homolová.
V obou sprintech se dostala do 
fi nále – v běhu na 60 m obsadila 
6. místo v osobním rekordu 7,90 s 

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM – Slovan Kamenice 
nad Lipou 2651:2625 * 5:3
Baloun 462:439 Rychtařík
Víteček 425:411 Čekal
Starý 428:437 Chvála
Kováč 440:449 Dúška
Lavický Ji. 436:460 Ouhel
Korydek 460:429 Podhradský
O záchranu bojující áčko hostilo 
lídra tabulky. Po vyrovnaném 
průběhu se podařilo našim hráčům 
zvítězit o 26 kuželek a nečekaně 
získat oba body.                      -sta-

a v běhu na 200 m vybojovala 
4. příčku – opět v osobním rekordu 
25,68 s.
Jakub Havlíček se nominoval ve 
vrhu koulí na republikový šampio-
nát po roční přestávce, dostal se do 
fi nále a výkonem 13,53 m obsadil 
8. místo.
Z pohledu meziř íčských atletů 
se toto mistrovství vydařilo a mů-
žeme se těšit na další výkony a vý-
sledky v hlavní atletické sezoně 
na dráze.

-vill-

Valná hromada FC
FC Velké Meziříčí zve všechny příznivce 
kopané na valnou hromadu klubu, která 
se koná 24. února 2012 ve 20 hodin v Je-
línkově vile.                      

 Výbor FC Velké Meziříčí

Nové Dvory – ST VM C 9:9
Body: Kořínek Stanislav 3/1, Bed-
nář Ivan 3/1, Dvořák František 2/2, 
Zelený David 0/4
Čtyřhra: Kořínek, Dvořák
ST VM D – Velká Bíteš C 13:5
Body: Juda Zdeněk 4/0, Zelený 
Tomáš 3/1, Vodák Petr 3/1, Minařík 
Jakub 2/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený
V neděli zajíždělo naše céčko do 
Nových Dvorů. Utkání nemělo vítě-
ze, dopadlo remízou 9:9. Družstvo 
se umísťuje dvě kola před koncem 

soutěže v polovině tabulky OP 2. 
Déčko ve stejný den hrálo doma 
proti poslední Bíteši. Zápas měli 
naši hráči ve svých rukou, pohodlně 
zvítězili a potvrdili první místo 
v OP 5. Tím si defi nitivně zajistili 
postup o třídu výš už dvě kola 
před koncem. Nejlepším hráčem 
v tomto duelu byl Juda, neztratil 
ani set a vyhrál všechny své dvoj-
hry 3:0. V sobotu čeká naše áčko 
domácí dvojutkání proti Jihlavě 
a Chotěboři.
Začátky: 25. 2. v 10.30 ST VM – SK 
Jihlava B; 15.00 ST VM – Chotě-
boř B                                         -pk-

Srdečně zveme na letošní 2. psí/nepsí vejšlap

Hledání ztracené podkovy.
Sraz 25. února (sobota) ve 13 hodin na parko-
višti u koupaliště. Půjdeme Balinským údolím 
podívat se na koníky. Trasa cca 10 km.

Agility Velké Meziříčí

sobota 25. 2. 2012
ski areál Fajtův kopec Velké Meziříčí
– snowboard a freeski slopestyle závody
– věcné ceny v hodnotě 50 tisíc korun
– startovné 200 Kč, vč. celodenní permanentky
– 11.00 registrace, trénink; 13.00 start závodu; 16.00 finále;

17.00 vyhlášení výsledků
– kategorie snb muži, ženy, junioři,

děti a freeski (účastníci mladší 15 let
se mohou zúčastnit závodů
s písemným souhlasem rodičů)

– doporučujeme helmu 
a další ochranné pomůcky

– after party
Více informací
na www.skivm.cz.

První kolo lyžařského přeboru 
základních a středních škol Kraje 
Vysočina proběhlo na sjezdovce 
Fajtova kopce v úterý 14. února 
2012. Závodilo se v obřím slalo-
mu a vítězství v něm vybojovalo 
družstvo velkomeziříčského gym-
názia se 190 body před druhou 
základní školou z Trhové Kamenice 
(182 b.) a třetí základní školou 
Oslavická Velké Meziříčí (145 b.). 
Celkem se tohoto kola přebo-
ru zúčastnilo 28 škol Vysočiny. 
Druhé kolo absolvují závodníci 
právě dnes.                          -mars-

► Družstvo velkomeziříčského 
gymnázia zvítězilo v prvním kole 
lyžařského přeboru škol Kraje Vy-
sočina.               Foto: Petr Zezula

Junioři s Příbramí smírně, 
rozhodovat se bude ve středu

Volejbalové juniory Spartaku po 
velmi neúspěšné základní části 
čekají boje o záchranu. A ty budou 
hodně náročné. Ve třech turnajích 
za účasti čtyř družstev se bude 
hrát systémem každý s každým, 
družstva na prvních dvou místech 
této minitabulky mají zajištěnu 
záchranu, zbývající dva celky čeká 
baráž. A kdo bude jejich soupeřem? 
V první řadě logicky poslední celek 
skupiny A, a tím je Příbram. Další 
dva celky, a to je novinka letošního 
ročníku, vzejdou ze zápasů 4A-5B 
a 4B-5A, konkrétně Dansport – 
Hradec a Ostrava – Ervěnice. Do 
skupiny o záchranu „spadnou“ opět 
logicky poražení z těchto duelů. 
Všechna tato dvojutkání se hrají na 
dva vítězné zápasy, v případě neroz-
hodného stavu se rozhodující zápas 
hraje na půdě mužstva, které bude 
mít lepší součet po prvních dvou 

zápasech (sety, míče). Příklad mohu 
použít na našem celku. Ten pod-
lehl v Příbrami 2:3, ale vzhledem 
k tomu, že domácí odvetu vyhrál 
3:0, bude se rozhodovat v Meziří-
čí. Vítězství v tomto minisouboji 
posledních celků je nejdůležitější 
v tom, že si zajistí pořadatelství 
prvního ze tří turnajů. Zbývající 
dva budou pořádat úspěšnější cel-
ky po základní části, které do této 
skupiny „spadnou“.
VO Příbram – Sp. VM 3:2 (–20, 
–16, 20, 16, 9)
První zápas se hrál v sobotu 
v Příbrami. Ta měla po základní 
části tři vítězství, náš celek pouze 
dvě. Junioři měli zápas rozehraný 
na třísetové vítězství, nakonec 
však odešli poraženi. Petr Juda 
zápas popsal takto: „Začali jsme 
výborně a dva sety jsme domácí 
k ničemu nepustili. Skvělý zápas, 
nejlepší v tomto ročníku odehrál 
Matěj Uchytil, ale i Bláha a Zmr-
hal. Potom se ale domácí chytli 
a byli najednou pořád kousek před 

námi. Přesto věřím, že si pořada-
telství jednoho z turnajů uhrajeme. 
Otazník visí zatím jenom nad 
Matějem, jestli ve středu přijede 
ze Zlína.“
Sp. VM – VO Příbram 3:0 (13, 
21, 18)
Nedělní odveta přilákala do tělo-
cvičny docela slušnou návštěvu a ti, 
co přišli, určitě nelitovali. K vidění 
byl docela slušný volejbal a přede-
vším hladké vítězství domácích 
barev. Junioři se do svého soupeře 
zakousli a od úvodních výměn šli za 
vítězstvím. První set získali v ex-
hibičním tempu, dobře blokovali, 
dařily se útoky středem i z kůlů, ale 
také hra v poli. Druhý set se odvíjel 
úplně stejně a za stavu 20:12 asi 
nikdo nepochyboval o zisku dalšího 
setu. Potom však soupeř, mnohdy 
i se štěstím, odvrátil několik útoků 
našeho celku a bodový stroj našich 
hráčů se zadrhnul. Náskok se však 
ukázal jako dostatečný, soupeř jej 
ještě rozšířil dvěma zkaženými 
servisy a bylo to 2:0. Ve třetím setu 

šli naši hráči za vítězstvím hned 
od začátku, soupeř ještě trochu 
kousal a snížil (15:9, 16:14), na víc 
však neměl. Po hladkém vítězství 
se tak bude ve středu rozhodovat 
v naší tělocvičně. Zápas začíná 
v 18.15 hodin.
Sestava VM: Slavík, Uchytil, Žák, 
Zmrhal, Bláha, Licek, Pešta, Minář, 
Augusta, Sláma, Košábek a Štěpa-
novský.
Zbývající výsledky:
Zlín – ČZU Praha 1:3, 1:3
Plzeň – Č. Budějovice 2:3, 1:3
Brno – Liberec 3:1, 3:1
Dansport – Hradec 3:1, 3:2
Ostrava – Ervěnice 3:1, 3:1
Soupeři našich hráčů v bojích o zá-
chranu tedy budou celky Ervěnic 
(pořadatel druhého turnaje 10. a 11. 
3.) a Hradec Králové, kde se bude 
hrát třetí turnaj 24. a 25. 3.
Zlín, ČZU, České Budějovice 
a Brno budou hrát o 1.–4. pořadí, 
Plzeň, Liberec, Dansport a Ostrava 
o 5. až 8. místo.

-kon-

9. kolo - nadstavbová část
O vítěze městské ligy

SK Omega VB – Agromotor 
VM 4:2
Dočkal, Dobrovolný, Loup, Svobo-
da – Sobotka, Šlapal
SK Netín – Sanborn VM 4:8
Dvořák V., Kolář, Dvořák D., 
Wassebauer – Fritz 5, Pondělíček 
2, Řehoř
Technické služby VM – HC Lu-
káš 5:4
Kružík, Hlavnička 2, Láznička, 
Kožený – Čejka, Jež, Malát, Ji-
rovský
HC Bory – SK Afcon Kunšovec 
VM 5:2
Pálka 2, Březina, Kuchař, Hájek – 
Klouda 2
1. HC Bory 9 7 2 0 55:32 16
2. Agromotor VM 9 5 1 3 48:34 11
3. SK Omega VB 9 5 1 3 37:25 11
4. Sanborn VM 9 5 1 3 41:34 11
5. SK Netín 9 3 1 5 29:43 7
6. Technické služby VM 9 3 0 6 39:51 6
7. HC Lukáš 9 2 1 6 42:47 5
8. SK Afcon Kunšovec VM 9 2 1 6 32:57 5

O postup do extraligy
Farma Měřín – Horní Heřma-
nice 6:5
Štoček J., Kocanda, Blažek, Puža, 
Sek nička – Šilhán 3, Mejzlík J., 
Kutílek
 1. HC Benetice 8 6 1 1 50:22 13
 2. Auto Dobrovolný VM 8 4 2 2 44:34 10
 3. Farma Měřín 9 5 0 4 33:34 10
 4. SK Vídeň 8 4 1 3 35:30 9
 5. Horní Heřmanice 9 3 1 5 52:43 7
 6. SPL Radostín n. Osl. 8 3 1 4 21:41 7
 7. River VM 8 3 0 5 22:43 6
 8. HC Tasov 8 2 0 6 19:30 4

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

SK Lavičky – NHÚ Balinka VM 3:7
Čech 2, Hladík – Vacula 2, Novotný 
2, Strádal, Necid, Mucha J.
HC Pikárec – SK Stránecká 
Zhoř 1:2
Chrást – Bartušek, Sojka
 7. NHÚ Balinka VM 7 5 0 2 37:22 10
 8. SK Lavičky 7 4 1 2 30:29 9
 9. SK Stránecká Zhoř 7 4 0 3 26:24 8
10. HC Pikárec 8 3 0 5 25:30 6
11. HCF Dráhy VM 7 1 1 5 21:34 3

-vid-


