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Založeno roku 1919

Poradna SOS

Středa 7. 3. – pravidelná 
poradna SOS (sdružení obra-
ny spotřebitelů), od 14 do 
16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).

Setkání starosty 
s občany

Čtvrtek 8. 3. v Jupiter clubu – 
malá scéna, od 16 hodin.

Nominace 
do soutěže 

Sportovec města 
za rok 2011

Více na straně 5

12. Charitativní 
ples

Pátek 9. 3. ve velkém sále Ju-
piter clubu od 20 hodin.

Více na straně 8

Sólová barokní 
a romantická 

kytara

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

Více na straně 8

Zašlete rybí 
recept 

a vyhrajte DVD

Povídání o rybách doplněné 
recepty a novou soutěží o DVD 
Kluci v akci & Ryba domácí 
najdete na straně 4. 

Hudební večer 
u  Raušů

Další hudební večer připravil 
Jiří Rauš ve svojí restauraci 
ve Velké Bíteši na 8. 3. 2012 
od 19 hodin. Vystoupí sku-
piny Pozdní sběr (rock´n ŕoll 
s př ívlastkem) a Sakrapes 
(bluegrass). Pobavit publikum 
přijede i  humorista Libor 
Pantůček.                     -ivh-

Neplatiči dluží městu o dalších 200 tisíc korun víc. Takový 
je nárůst za poslední půlrok. Velkomeziříčská městská správa 
bytů vyčíslila částku, kterou dluží nájemníci v městských 
bytech, na 1 milion a 42 tisíc 716 korun. Uvedl to v závě-
rečné zprávě za rok 2011 ředitel městské správy bytů Karel 
Lancman.

„Nejhorší je dluh 77,5 tisíce korun,“ říká starosta Radovan 
Necid s tím, že výše dlužných částek se různí, spousta jich je 
menších než 5 tisíc korun. „U jednotlivých jmen a jejich dluhů 
je vysvětlivka, jako třeba exekuční řízení, byt vyklizen a podá-
na žaloba na vydání platebního rozkazu nebo podána žaloba 
na vyklizení bytu u okresního soudu ve Žďáře, k dnešnímu 
dni i přes urgence nebylo nařízeno soudní projednání věci 
či také byt byl vyklizen, ale my ho nemůžeme využít, protože 
jmenovaný je v současnosti ve výkonu trestu odnětí svobody 
atd. atd.,“ jmenuje starosta některé případy a dodává, že tím 
se řešení problémů s neplatiči protahuje a některé dluhy jsou 

Velkomeziříčská radnice dostala 
od Ministerstva vnitra ČR význam-
né ocenění za kvalitu práce ve veřej-
né správě za loňský rok. Bronzový 
stupeň převzal místostarosta města 
Josef Komínek z rukou náměstka 
ministra vnitra Ondřeje Veselského 
v úterý 28. února ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze. Program 

zmíněné národní konference kvality 
ve veřejné správě byl již tradičně 
zaměřen na výměnu zkušeností 
z oblasti zvyšování výkonnosti 
a kvality organizací veřejné správy, 

Město získalo významnou cenu za práci ve veřejné správě

Místostarosta Josef Komínek spolu s vedoucím správního odboru městského úřadu Josefem Švecem (zcela 
vpravo) na pódiu ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, kde převzali bronzový stupeň za kvalitní práci 
ve veřejné správě.                                                                                                               Foto: archiv MěÚ VM

Detail ocenění, které by mělo viset 
na přístupném místě na radnici, aby 
si je mohli lidé prohlédnout. 

Foto: Iva Horká

staré už několik roků, protože dřívější legislativa byla ještě 
benevolentnější. „Když někdo nezaplatí elektřinu, tak mu ji 
odpojí, ale město nemůže nic takového udělat,“ podotýká 
Necid s tím, že problém vedení města hodlá řešit, přičemž 
jednou z možností by mohl být i prodej městských bytů.

Nájmy v městských bytech 
se mohou zvýšit

Městská správa bytů se stará o 541 bytových jednotek 
v celkem 61 domech. Příjmy, které městu plynou z jejich 
nájmu, dosáhly v roce 2011 16,5 milionu korun, z garáží 
to bylo 440 tisíc korun. Nejvyšší nájemné v městských by-
tech, tzv. smluvní, je 48 Kč/ m2/měsíc. „V červnu budeme 
rozhodovat o jeho možném zvýšení,“ podotkl starosta. „Dle 
cenové mapy, která vychází ze znaleckého posudku, by moh-
lo smluvní nájemné ve Velkém Meziříčí dosáhnout částky 
v rozmezí 88,30-97,50 korun za metr čtvereční měsíčně,“ 

uvádí pro představu Karel Lancman a dodává, že dle jeho 
názoru by však tak vysoký nájem byl pro obyvatele našeho 
města neúnosný.

Nájemné nebytových prostor 
se letos nezvedne

Nájemné v nebytových prostorách městská správa bytů pro 
letošní rok zvyšovat nebude. Vzhledem k vleklé ekonomické 
krizi má dle starostových slov spousta fi rem problémy. „Ne-
chceme jim ještě k tomu zvedat nájem,“ podotýká a dodává, že 
si je vědom toho, že někdo může takové hospodaření označit 
za nezodpovědné. „Ale na druhou stranu – zvedneme nájem 
a možná defi nitivně ukončíme činnost některých provozo-
ven,“ připomíná Necid s tím, že pak vznikají komplikace, 
jako třeba nyní s výpovědí z nájmu v případě restaurace v Ju-
piter clubu či Areálu zdraví, kterým se město hodlá vyhnout.

Martina Strnadová

Městu narostl dluh za nájemné o dalších 200 tisíc korun

Bezděkov možná bude obousměrný

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY 
VAŠEHO VOZU ZDARMA!

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

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

vozem Škoda a VW.

Z technických důvodů je dočasně uzavřena restaurace v budově Jupiter 
clubu. Poslední nájemce ukončil provoz k prvnímu březnu. Vedení Jupiter 
clubu hledalo nového 
nájemce, který by re-
stauraci provozoval. 
Vzhledem k tomu, 
že se žádný nepřihlá-
sil, bude restauraci 
provozovat samotný 
Jupiter club, s. r. o. 

„V současné do-
bě probíhají orga-
nizační a technic-
ké úpravy,“ uvedl 
ředitel Jupiter clu-
bu Milan Dufek , 
„poté bude provoz 
zmíněného restau-
račního zařízení co nejdříve obnoven. Cateringové služby při 
pronájmech v ostatních prostorách Jupiter clubu budou po do-
hodě zajišťovány.“                                                 Iva Horká

Restaurace v Jupiter clubu je dočasně uzavřena 
Provoz bude obnoven co nejdříve

Provoz v restauraci Jupiter bude obnoven co nej-
dříve.                                Ilustrační foto: Iva Horká

na vzdělávání úředníků a inovace ve 
veřejné správě. Mezi další témata pa-
třila modernizace ve veřejné správě, 
procesní modelování a v neposlední 
řadě samozřejmě místní Agenda 21. 
Nedílnou součástí konferencí kvali-
ty bylo předávání cen ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné 
správě, které probíhalo v rámci 
slavnostního večera prvního dne 
konference. Cílem soutěže je podpo-
řit ty úřady, které si význam kvality 
ve své práci nejen uvědomují, ale 
především hledají a hlavně nacházejí 
cesty k jejímu dosažení. 

„Celkem bylo v naší kategorii 
oceněno deset institucí veřejné 
správy. Město Velké Meziříčí cenu 
získalo za aplikaci metody místní 
Agenda 21. Z našeho kraje získal 
toto ocenění již jen Krajský úřad 
Kraje Vysočina,“ uvedli zástupci 
našeho města. 

Veřejná správa, jakožto služba 
občanovi, by měla dle vize Minis-
terstva vnitra ČR naplňovat princi-
py dobré správy, fungovat efektivně 
a výkonně, přispívat ke zvyšování 
konkurenceschopnosti ekonomiky 
a zvyšovat kvalitu života oby-
vatel. „Velmi si vážím této ceny 
ministerstva vnitra a zároveň bych 
chtěl poděkovat všem úředníkům 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
za jejich dobře vykonávanou práci. 
Věřím, že toto ocenění nás zároveň 

bude motivovat k dosažení ještě 
lepších výsledků v dalších letech,“ 
konstatoval místostarosta Josef 
Komínek a dodal, že jde o zatím 

nejvýznamnější ocenění za práci 
ve veřejné správě.

Cena je udělována od roku 2005. 
Zarámovaný certifi kát bude podle 

vyjádření místostarosty J. Komín-
ka vyvěšen na viditelném místě 
v budově radnice, pravděpodobně 
v zasedací místnosti.      Iva Horká

Velkomeziříčští zvažují zavést na Bezděkově obou-
směrný provoz. Ten by zejména v případě dopravní 
zácpy hlavního tahu přes Velké Meziříčí, ulice Novo-
sady, pomohl odlehčit provoz ve městě.

Zavedení obousměrného provozu na Bezděkově je 
možné, ovšem vyžaduje to určité úpravy. Vozovka 
v ulici je v asi dvousetmetrovém úseku příliš úzká. 
Podle pracovníka dopravního inspektorátu toto zúžené 
místo potřebuje stavebně-technické opatření – tzv. 
výhybnu. To je místo, kam řidič s autem zajede, aby 

pustil protijedoucí vozidlo. Přitom musí být vidět 
z jednoho konce výhybny na druhý, případně až na 
konec zúženého úseku. 

„Přesvědčili jsme se, že by nám na Bezděkově stačila 
jedna výhybna,“ říká k tomu starosta Radovan Necid 
a dodává, že radnice nyní prověří, kdo je vlastníkem 
pozemku a za jakých okolností by byl ochoten jej 
městu prodat, aby mohl být obousměrný provoz na 
Bezděkově zrealizován.

Text a foto: Martina Strnadová
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Ve Velkém Meziříčí
je nově otevřena občanská poradna

Občanská poradna Žďár nad Sázavou bude za podpory Města Velké 
Meziříčí nově od 7. 3. 2012 k dispozici našim občanům přímo ve Velkém 
Meziříčí. Bezplatné odborné poradenství občanům bude možné využít 
každou sudou středu do 11.30 do 15 hodin v zasedací místnosti v budově 
radnice.

Občanská poradna provozuje svou činnost na adrese Dolní 1, Žďár nad 
Sázavou. Jejím posláním je bezplatné poskytování rad, informací a po-
moci všem, kteří se na ni obrátí. Poradenství je určeno lidem v obtížné 
životní nebo sociální situaci. Poradna pomáhá řešit problémy z oblasti 
dluhové a fi nanční problematiky, sociálních dávek, sociálních služeb, 
pojištění, zaměstnanosti, bydlení, rodiny a občanských vztahů, občan-
ského soudního řízení, veřejné správy, školství, zdravotnictví, náhrady 
škody a řady dalších.

Na poradnu je možné se obrátit také telefonicky na tel.: 566 520 165 
nebo e-mailem na info@opzdar.cz. Informace o poradně jsou zveřejněny 
na webových stránkách www.opzdar.cz.                                            -jak-

Město Velké Meziříčí v současné době aktualizuje svůj hlavní strategic-
ký rozvojový dokument – Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM).

Pro kvalitní zpracování a následný maximální přínos realizace IPRM 
pro město je nezbytná aktivní součinnost odborné i laické veřejnosti, 
z tohoto důvodu Rada města odsouhlasila vytvoření pracovních skupin 
pro jednotlivé priority, a termíny projednání.

PRIORITA – OBLAST
PODNIKÁNÍ

(zakládání a rozvoj podniků, výzkum, vývoj a inovace, zaměstnanost 
a adaptabilita lidských zdrojů, infrastruktura pro podnikání)
gestor priority radní MVDr. Ivo Šulc
Termín projednání 12. 3. 2012, od 15 hodin, koncertní sál Jupiter clubu

DOPRAVA A BEZPEČNOST
(rozvoj dopravní obslužnosti, obchvat města, protipovodňová opatření, 
bezpečnost obyvatel, prevence bezpečnostních a dopravních rizik)
gestor priority radní Miroslav Jágrik 
Termín projednání 14. 3. 2012, od 15 hodin, koncertní sál Jupiter clubu

EKOLOGIE A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
(nakládání s odpady, energetická efektivita, čisté vody, využívání efek-
tivních paliv, vzdělávání a osvěta)
gestor priority radní ing. Vincenc Záviška 
Termín projednání 19. 3. 2012, od 15 hodin, koncertní sál Jupiter clubu

Aktualizace rozvojového strategického dokumentu města

Velkomeziříčská městská sprá-
va bytů (MSB) se může pustit do 
některých oprav svých objektů. Na 
letošní rok jich měla naplánováno 
za bezmála 7,5 milionu korun. 
Radní však zatím souhlasili jen 
s částí z nich, mnohé zamítli a další 
na jejich rozhodnutí ještě čekají. 
Jen pro srovnání, loni MSB podle 
jejího ředitele Karla Lancmana 
provedla opravy za asi 6 milionů 
korun. Letos to bude podstatně 
méně.

Radní uvolní peníze na opravy až 
po osobní prohlídce všech bytových 
i nebytových prostor ve správě 
MSB. Chtějí se nejprve seznámit 
s jejich skutečným stavem a posou-
dit účelnost vynaložených fi nancí. 
Od ledna sice ještě nestihli všechny 
nemovitosti projít, aby se však už 
nyní mohlo začít s přípravou oprav 
objektů, rozhodli alespoň o těch, 
které už navštívili. „To proto, aby 
už mohla být zahájena výběrová 
řízení,“ potvrzuje starosta Radovan 
Necid a dodává, že ta budou probí-

hat jinak, než dřív. Vedení města 
chce do hry vtáhnout větší počet 
fi rem, a to ke každému i sebemen-
šímu nákupu, třeba i vodovodních 
baterií za dva a půl tisíce korun. 
Budou-li se pořizovat pro celý dům, 
celkové náklady mohou dosáhnout 
i sto tisíc korun a pak třeba dvacet 
tisíc ušetřených není málo.

Na Čermákově 
budou pokračovat
Vedle některých drobnějších 

oprav letos dojde na výměnu skel 
v dalších třech bytových domech 
na Čermákově ulici. Jejich stáří je 
sice kolem deseti let, ale tepelný 
koefi cient oken v nich je pouhých 
2,5-2,8, přitom dnes je standard 
1-1,1. Lidem se proto okna rosí, sté-
ká po nich voda. Domy si vzhledem 
k výši nájmu v bytech stojí dobře 
ekonomicky, proto radní s výmě-
nou, jež vyjde pro jeden dům na asi 
250 tisíc korun, souhlasili. Povolili 
i výměnu oken severní strany by-

tového domu a části střešní krytiny 
pod radnicí za 550 tisíc korun, při-
čemž jižní stěna domu již opravou 
prošla. „Krom toho například ještě 
můžeme vymalovat společné pro-
story domu s pečovatelskou službou 
v ulici Zdenky Vorlové za 60 tisíc 
nebo vyměnit zábradlí v domě dětí 
a mládeže taky za 60 tisíc korun,“ 
doplnil Karel Lancman.

DPS ani DDM nová 
okna nedostanou

Dům s pečovatelskou službou 
(DPS) na Komenského ulici se letos 
nedočká ani nových oken za 600 
tisíc korun, ani opravy koupelen 
za 450 tisíc korun. „Chceme ještě 
rok počkat. Budeme hledat dotační 
možnosti, zkusit postavit novou dé-
péesku a ty na Komenského i Strmé 
prodat,“ připomíná starosta s tím, 
že dokud v tom nebude jasno, plá-
nované opravy budou muset počkat.

Výměna oken neproběhne ani 
na domě dětí a mládeže (DDM), 

která jsou dle radních ve srovnání 
s jinými objekty v pořádku. „Chce-
me nejprve znát celkovou koncepci 
DDM, a pak rozhodneme,“ podo-
týká Necid. Opravou proto projde 
zatím jenom zábradlí.

Ze stejných důvodů radní zamítli 
i další plánovanou výměnu oken 
v bytovém domě na Uhřínovské. Ta 
měla stát 500 tisíc korun. Ani nová 
střešní krytina na dům za další bez-
mála půlmilion nebude. Místo toho 
dojde na levnější opravy hřebenáčů, 
oplechování atd. „Půda v domě je 
suchá, není tam žádný problém,“ 
vysvětluje starosta.

Jeden a půl milionu korun měla 
stát výměna vchodových dveří za 
protipožární u všech bytů ve dvou 
bytových domech na Bezručově 
ulici. Ani na to nedojde. „Proti-
požární dveře nejsou ani v mnoha 
jiných objektech. Spíš si myslím, 
že do budoucna lidi ocení raději 
zateplení domů než výměnu dveří,“ 
uzavírá Necid.

Martina Strnadová

Městská správa bytů se může pustit jen do některých oprav

Kontrolní výbor neshledal 
závažné nedostatky

Kontrola plnění usnesení velkomeziříčského zastupitelstva i rady 
města a dalších úkolů a činností za rok 2011 neshledala žádné závažné 
nedostatky. Uvedl to ve své zprávě předseda kontrolního výboru města 
Karel Lancman.

Kontrolní výbor se loni sešel celkem osmkrát a zaměřil se například 
na kontroly prací fakturovaných městu technickými službami, užití 
příspěvků poskytnutých městem Velké Meziříčí Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, zadávání veřejných zakázek v roce 2010 odborem 
výstavby MěÚ a Jupiter clubem, plnění usnesení zastupitelstva a rady 
města za období leden 2011 až říjen 2011, či dodržování právních předpisů 
fi nančním výborem.

Výbor neshledal závažné nedostatky při žádné ze svých kontrol a navrhl 
pouze některá doporučení.

V souvislosti s technickými službami například možnost instalace GPS, 
tedy družicového polohovacího systému, do vozidel technických služeb 
i města. Což by město mohlo využít jako elektronickou knihu jízd. „GPS 
ve vozidlech technických služeb už máme,“ odpověděl na návrh starosta 
Radovan Necid a dodal, že dle názoru radních není třeba tento systém 
instalovat i do vozidel města, neboť eventuální úspory by nepřevýšily 
náklady na pořízení GPS.
Výbor zjistil velký rozdíl v cenách za demolici

Při kontrole zadávání veřejných zakázek v roce 2010 odborem výstavby 
městského úřadu se výbor zaměřil na demolici části bývalého areálu fi rmy 
Agados pro zřízení skládky bioodpadu. Zjistil velký rozdíl mezi nabídnutou 
cenou 400.000 korun a projektovanou cenou 1.500.000 korun. Kontrolní 
výbor proto doporučil dbát na maximální přesnost projektu, konkrétnější 
zadání apod. V tomto případě však rozdíl nevznikl nepřesností při zadání. 
„Součástí rozpočtované ceny původně bylo i uložení materiálu z demolice 
na skládku tuhého komunálního odpadu. Město, po dohodě s technickými 
službami, tuto část ze zakázky vyjmulo a uložilo demolovaný objekt jako 
materiál k technickému zabezpečení skládky za nižší cenu. Tím došlo 
k výrazné úspoře fi nančních prostředků města,“ vysvětlil vedoucí odboru 
výstavby městského úřadu Antonín Kozina důvod, proč vznikl tak velký 
rozdíl v cenách. „Pokud by byl odpad uložen na skládku právnickou osobou 
jako směsný stavební odpad, byla by cena za uložených 702 tun 633 tisíc 
korun. Jelikož byl odpad uložen od města jako materiál k technickému 
zabezpečení skládky, byla cena pro město 282 tisíc korun,“ potvrdil i ře-
ditel technických služeb Jaroslav Mynář s tím, že jelikož v roce 2010 došlo 
k poklesu množství odpadů uloženého z města na skládce tuhého komu-
nálního odpadu, byly odpady z demolice areálu na ulici Karlov uloženy 
v rámci smlouvy o dílo uzavřené mezi městem a technickými službami.

Zastupitelé města pak vzali zprávu o činnosti kontrolního výboru za 
rok 2011 na vědomí.                                                  Martina Strnadová

Autobus se neměl kde otáčet
Řidič autobusu, který vozí lidi k Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích, 

se opakovaně potýkal s problémem – kde se otočit. Volný prostor se našel 
pod nemocnicí, kde až dosud parkovali její zaměstnanci. Ti se budou muset 
uskromnit. Zastávka autobusu zůstane zachována na stejném místě před 
vchodem do nemocnice.

Autobus má před nemocnicí v podstatě konečnou a odtud se vrací zase 
stejnou cestou nazpět. Přímo před objektem naproti autobusové zastávce 
je také parkoviště pro osobní vozidla. A právě jejich řidiči mnohdy po-
staví své auto, jak je napadne, a autobusu často zatarasí prostor potřebný 
k otočení. „Dopravce Zdar ze Žďáru nad Sázavou, který nám zajišťuje 
hromadnou přepravu osob městskou i meziměstskou, se na nás s tímto 
problémem obrátil,“ říká starosta Radovan Necid s tím, že dopravce po-
žadoval, aby město vyznačilo na parkovišti parkovací stání. „S tím jsme 
nesouhlasili, protože tam není zpevněný povrch a navíc pozemek není 
náš,“ dodal starosta. Pozemek pod parkovištěm nepatří ani nemocnici, 
je jiného vlastníka. Proběhlo proto trojstranné jednání mezi vedením 
nemocnice, majitelem pozemku a dopravcem Zdar. Dohodli se na řešení 
problému – autobusy se budou otáčet až před pavilonem chirurgie, což 
je dole pod nemocnicí, blíž k přehradě. To si vyžádá jen drobnou úpravu 
dopravního značení.

To, že pozemek pod parkovištěm není města ani majitele nemocnice, 
by mohlo způsobit i další problémy. Vlastník pozemku například podle 
starosty původně zamýšlel prostor s parkovištěm oplotit a vybírat parkov-
né. To však nelze, neboť parkoviště je na veřejné komunikaci. „My jsme 
byli v minulosti několikrát požádáni, abychom pozemek pod parkovištěm 
koupili,“ popisuje souvislosti místostarosta Josef Komínek a dodává, že 
vzhledem k tomu, že ostatní pozemku kolem něj vlastní majitel nemocni-
ce, nebyla pro město jeho koupě smysluplná. Vlastník pozemku jej nyní 
nabízí ke koupi majiteli nemocnice.                          Martina Strnadová

Manuál jednotného vizuálního stylu města Velké Meziříčí, tzv. gra-
fi cký manuál, má svoji defi nitivní podobu. Radní jej schválili 8. února 
a je závazný pro všechny uživatele znaku města. Manuál je k dispozici 
na webových stránkách města.

„Stanovili jsme pravidla pro používání manuálu. Bližší informace 
podá ing. Radek Novotný, který bude konzultovat výstupy z radnice, 
bude mít na starosti elektronické předávání vzorů apod.,“ uvedl starosta 
Radovan Necid.

Účelem grafi ckého manuálu je stanovit obecná pravidla vizuálního 
stylu instituce tak, aby vizuální komunikační prvky byly jednoznačně a na 
první pohled identifi kovatelné s institucí. V praxi to znamená, že každý 
jednotlivý dokument, propagační předmět či tiskovina, které opouštějí 
radnici, mají svoji pevně danou podobu. Je daná barevnost znaku, po-
užívaných písem, základní typografi e, umisťování znaku do barevných 
ploch a jeho opatření doplňkovým textem, vytváření inzerce apod. Prostě 
jednotný styl, který lidé budou znát a lehce jej poznají.

Stávající tiskoviny a propagační předměty města nepřijdou nazmar, ale bu-
dou spotřebovány. Nové však musí být vytvořeny již podle platného manuálu.

Velké Meziříčí má nový vizuální styl

„Tento projekt je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a obecního rozpočtu."

Ve vestibulu radnice i v nové budově městského úřadu přibude nový 
navigační systém, stejný, jaký je v budově spořitelny. „Konečně budeme 
moci osadit i vítací cedule (viz obrázek vlevo) při vjezdech do města,“ 
připomíná starosta někdejší záměr kulturní komise města, jejž také vyřešil 
grafi cký manuál, stejně jako i reklamní bannery typu Město Velké Meziříčí 
podporuje sport nebo novoročenky, vizitky a další.

Výhodou Velkého Meziříčí je jeho zdařilý znak. Města i kraje, která tak 
jednoduchý a výrazně barevný znak nemají, se zpravidla snaží sjednotit 
svoji vizuální komunikaci pod nově vytvořeným logotypem. Velké Me-
ziříčí tak činit nemusí, neboť sedm per v jednobarevném jasně červeném 
poli je dostatečně 
lokálně i regionál-
ně zažitý symbol, 
který může sloužit 
jako identifikační 
nástroj. Lze jej vel-
mi snadno využít 
v tiskovinách měs-
ta, v označení bu-
dov, vozového par-
ku i propagačních 
předmětů. Subjekty, 
které budou chtít 
využít ke své pro-
pagaci znak města, 
musí požádat radu 
o souhlas.

Bližší informa-
ce ke grafickému 
m a n u á l u  p o d á 
ing. Radek Novot-
ný, tel.: 566 781 153, 
e - m a i l :  n o v o t -
ny@mestovm.cz

Martina
Strnadová

CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS
(hřiště, volnočasová využití, cyklostezky, ubytovací zařízení, multi-
funkční zařízení)
gestor priority radní Jiří Michlíček 
Termín projednání 26. 3. 2012, od 15 hodin, koncertní sál Jupiter clubu

MĚSTO PRO ŽIVOT
(školství, zdravotnictví, sociální služby, podpora bydlení, efektivní 
veřejná správa)
gestor priority radní Jindřich Hubl 
Termín projednání 28. 3. 2012, od 15 hodin, koncertní sál Jupiter clubu

Po projednání jednotlivých oblastí rozvoje města v pracovních sku-
pinách proběhne i projednání návrhu IPRM na jednáních Rady města 
a Zastupitelstva města.

Předpokládáme, že aktualizace IPRM bude schválena Zastupitelstvem 
města 26. 6. 2012.

Ing. Zuzana Villertová, manažerka projektu

Pozvánka pro veřejnost
Dovolte nám pozvat vás tímto na jednání pracovních skupin, velmi 
oceníme účast na těchto setkáních.

Ing. Radovan Necid, starosta města
Josef Komínek, místostarosta města

Projekt „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výko-
nu Městského úřadu Velké Meziříčí“ je registrován pod číslem 
CZ1.04/4.1.01/53.00121 a je spolufi nancován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Příklady zakázaných variant užití znaku města.
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Libor Joukl: Akceptuji v plném 
rozsahu trest za jízdu bez SPZ

Dne 23. 2. 2012 jsem převzal rozhodnutí správního orgánu, který rozho-
dl ve věci jízdy s jednou chybějící registrační značkou na mém soukromém 
voze. I přesto, že se právní výklady na jízdu bez jedné SPZ různily, plně 
respektuji dnes vydané rozhodnutí správního orgánu o odebrání řidičského 
průkazu na dobu šesti měsíců a udělení pokuty. Proti rozhodnutí, jak jsem 
uvedl bezprostředně po zahájení řízení, se nebudu odvolávat.

Celá tato kauza je podle mého názoru velice nešťastná, ale zároveň je 
poučením pro všechny ostatní řidiče.

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina

Vážení občané, dovolujeme si vás 
upozornit na to, že se blíží období 
podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob. V letoš-
ním roce bude končit lhůta pro po-
dání daňových přiznání v pondělí 
dne 2. dubna 2012.

Na Finančním úřadu Velké Mezi-
říčí budou od 12. března rozšířeny 
úřední hodiny pro veřejnost na 
všechny pracovní dny, a to:
12. 3.–16. 3, 19. 3.–23. 3. 2012
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa 8.00–17.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–13.30
pokladna v obvyklých dnech – pon-
dělí, středa 8.00–16.00
26. 3.–30. 3. 2012
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informací: 
denně 8.00–18.00
pokladna – denně 8.00–16.00, pátek 
8.00–13.00
2. 4. 2012
podatelna, přejímka daňových 
přiznání a poskytování informací: 
8.00–18.00
pokladna – 8.00-16.00

Stejně jako v loňském roce budou 
v rámci zlepšování služeb České 
daňové správy zaměstnanci fi nanč-
ního úřadu poskytovat ve dnech 
21. března a 28. března 2012 službu 
pro občany Velké Bíteše a okolních 
obcí v zasedací místnosti městského 
úřadu ve Velké Bíteši, a to v době 
od 12 do 17 hodin. V rámci této 
služby budou poskytovat základní 

informace k vyplnění daňových 
přiznání, zajistí převzetí daňových 
přiznání, provedou kontrolu jejich 
formální správnosti a případně od-
poví na dotazy. Tiskopisy daňových 
přiznání jsou k dispozici na podatel-
ně městského úřadu ve Velké Bíteši.

Daňové složenky pro placení 
daně z nemovitostí obdrží všichni 
poplatníci poštou do svého bydliště 
v průběhu měsíce května tak, aby 
mohli provést úhradu nejpozději ve 
čtvrtek 31. května 2012. Složenky 
budou vyplněny tiskem včetně výše 
daně, nebo zálohy v případě daňové 
povinnosti vyšší než 5.000 Kč. 
Složenku obdrží i poplatníci, kteří 
již v mezidobí (před termínem) daň 
uhradili. V tom případě jim bude 
složenka sloužit pro kontrolu pří-
padně k doplacení rozdílu, pokud 
provedli úhradu nižší. Daňové slo-
ženky k dani z nemovitostí budou 
opět zpracovávány a rozesílány 
centrálně ministerstvem financí 
a poplatníkům, kteří mají nemo-
vitosti v působnosti více správců 
daně v rámci jednoho fi nančního 
ředitelství budou v jedné obálce 
doručeny složenky pro všechny 
tyto správce. Pokud má poplatník 
nemovitosti v působnosti více 
fi nančních ředitelství, obdrží slo-
ženky obdobně, ale v obálce zvlášť 
za každé fi nanční ředitelství. Sou-
časně si dovolujeme upozornit, že 
složenky při platbě na poštách jsou 
zpoplatněny.

Ing. Karel Štourač, ředitel, v. r.

Podvedl seniorku v Křižanově
Dne 2. 3. po 15. hodině v Křižanově došlo k podvedení další seniorky, 

která uvěřila smyšlené legendě. Osmasedmdesátiletá žena si vyslechla 
telefonát od muže, který u ní vzbudil dojem, že mluví se svým příbuzným. 
Souhlasila, že mu půjčí peníze na koupi auta a nebylo jí podezřelé ani 
to, že pro fi nanční obnos si přišla neznámá žena. Ta se představila jako 
přítelkyně volajícího a přijala 30.000 korun. Podvedená žena se na policii 
obrátila až o dva dny později, kdy zjistila, že peníze se ke skutečnému 
příbuznému nedostaly.

Vloupal se do chaty u Oslavy
Dne 4. 3. ve 13 hodin zjistil majitel rekreační chaty u Oslavy, že dve-

ře objektu jsou vypáčené, a proto na místo přivolal hlídku policie. Při 
prošetřování události bylo zjištěno, že pachatel odcizil elektrickou pilu 
v hodnotě 2.000 korun. Celková škoda je 4.500 korun.

Napadený skončil po rvačce v nemocnici
Dne 26. 2. po čtvrté hodině ranní na diskotéce ve Velkém Meziříčí 

došlo ke rvačce mezi dvěma muži. Na místo byla přivolána policejní 
hlídka, která zjistila, že čtyřiatřicetiletý návštěvník diskotéky napadl 
sedmadvacetiletého muže, kterého několikrát udeřil pěstí do hlavy. Když 
upadnul na zem, tak do něho ještě kopnul. Zranění, které tímto způsobil, 
si vyžádalo lékařské ošetření rychlé záchranné služby a převoz do nemoc-
nice v Třebíči. Okolnosti napadení jsou předmětem šetření.

Naměřili řidiči 2,34 ‰ alkoholu v krvi
Dne 27. 2. okolo 14.15 hodin ve Velkém Meziříčí na ulici Sokolovská 

policisté kontrolovali řidiče vozidla Seat Toledo. Při dechové zkoušce se 
ukázalo, že řidič je pod vlivem alkoholu. Naměřená hodnota vykazovala 
2,34 promile alkoholu v dechu. Čtyřiačtyřicetiletý řidič byl převezen 
k lékařskému vyšetření, kde odmítl odběr krve. Ve věci je vedeno zkrá-
cené přípravné řízení.

Střetl se se srnou
Dne 27. 2. po osmnácté hodině mezi Velkou Bíteší a Jinošovem je 

pětapadesátiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia. Do směru jeho jízdy 
vběhla srnka, na kterou již nedokázal zareagovat a došlo ke střetu. Ke 
zranění osob nedošlo, srna byla na místě usmrcena, vzniklá škoda byla 
odhadnuta na 29.000 korun.

-PČR-

Michal Nesvadba přijel opět po třech letech do Velkého Meziříčí, 
aby pobavil dětské publikum. To ho samozřejmě nadšeně i se svými 
rodiči přivítalo. Zaplněný sál Jupiter clubu Nesvadba bavil hodinu svými 
kousky s barvenými izolepami, z nichž tvoří nejrůznější předměty či 
postavičky. Během programu si na pódium zval chlapce a děvčata, které 
za jejich odvahu obdarovával, mimo jiné také fotografi í. Tu pořizovaly 

Michal Nesvadba několikrát zavítal také přímo mezi publikum.
Foto: Iva Horká

Herec vykouzlil z lepicí pásky různorodé věci. Na hlavě má jed-
nu z nich.                                                            Foto: Iva Horká

jeho asistentky. Po skončení pořadu pak vybídl rodiče, pokud mají jejich 
ratolesti zájem, mohou se s ním vyfotografovat. „Nebojte se, dostane se 
na všechny, vyfotím se s každým,“ řekl herec. Letos k nám zavítal s vy-
stoupením nazvaným Michalův salát, před třemi lety s pořadem Michal je 
kvítko! „A v roce 2006 pak Michal na hraní,“ dodala Nikola Hofmanová 
z pořádající agentury Pragokoncert Bohemia.                          Iva Horká

Rocková legenda Roman Dragoun hrál s Milošem Švecem v MusicData 
v pátek 2. 3. 2012.                                                             Foto: Iva Horká

Charitativní koncert Muzika dětem uspořádala 3. 3. v KD Ruda Kristýna 
Staňková (vpravo).                                                     Foto: Lucie Jandová

Divadelní spolek AJeTo! z Počátek uvedl představení Světáci ve velkém sále Jupiter clubu v sobotu 3. 3. večer.                                         2× foto: Lucie Jandová

Tradiční dětské šibřinky, které se konaly v neděli 4. 3., si děti oblíbily. Byl jich plný sál s roztomilými maskami.                     2× foto: Lucie Jandová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Nechte nás učit a učit se
Těmito slovy bychom mohli vyjádřit postuláty studentů, kteří už 

několik dnů protestují v ulicích našich velkých měst. Bohužel, mám 
pocit, že vysokoškolští učitelé a studenti se domáhají záchrany svých 
práv, ale většina občanů se na to nějak nedůvěřivě kouká a vůbec neví 
o co jde. Slova některých studentů, např: „Svoboda akademické obce 
pro nás znamená především autonomii v rozhodování, v závislosti na 
pravidlech, která si demokraticky určuje obec sama…“, mohou v lidech 
vyvolat strach a odpor.

A proto bych chtěl připomenout, že určitá autonomie vysokých škol 
je základním pravidlem moderní společnosti zapsaným v Magna Charta 
Universitatum z roku 1988. Autonomie univerzit, chápaná jako možnost 
seberozhodování o své činnosti, má svůj původ v době vzniků prvních 
evropských univerzit. Ve středověku byla chápaná jako nezávislost od rad-
nice a sama mohla určovat směr svých výzkumů a pedagogické činnosti.

V době osvícenství a během celého XIX. století, podle příkladu Uni-
verzity Humboldta, byly formulované principy autonomie univerzit, 
podle kterých by se stát neměl vměšovat do jejich interních záležitostí. 
Předposlední století přineslo také čtyři hlavní modely autonomie:
podle Kanta – intervence státu jenom v některých věcech; podle Hum-
boldta – stát se nevměšuje do věcí školy; model Napoleona – stát má 
plnou kontrolu nad univerzitou; model britský – stát není majitelem škol 
a jenom podporuje jejich činnost.

Práva univerzit jsou nediskutabilní. Přesto dnešní svět potřebuje ur-
čitého kompromisu, jak říká švýcarský fi lozof J. M. Bochenski, neboť 
společnost má vliv na život univerzity a univerzita vzdělává různé vrstvy 
společnosti. Je třeba určité spolupráce mezi státem a univerzitou. Ta po-
slední by proto měla udělat nějaké ústupky v určitých mezích. A ty jsou 
podle profesora následující: Nelze odmítat univerzitě právní subjektivitu, 
nelze zbavovat univerzitu práva na volbu svého vedení. Univerzita musí 
jednat se státem jako celek a nesmí to být jednání jednotlivců. Je třeba pa-
matovat a připomínat si, že jsou to ústupky univerzity, které jsou projevem 
její dobré vůle a stát na ně nemá morální nárok.       P. Lukasz Szendzielorz

Přehled bohoslužeb od 7. do 11. 3. 2012
Středa 7. 3., mše sv.: 7.00 – o. Parajka, 9.00 – o. Prajka, 18.00 Lavičky – 
o. Prajka, 10.00 – DPS – o. Parajka
Čtvrtek 8. 3., mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 18.00 – o. L. Sz., Vídeň 18.00 
– o. Prajka
Pátek 9. 3., mše sv.: 8.00 – o. L. Sz., 14.00-15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 16.30 o. Parajka, 13.00 domov pro seniory – o. Prajka
Sobota 10. 3., mše sv.: 7.00 – o. Prajka, 18.00 – o. L. Sz.
Neděle 11. 3., mše sv.: 7.30 – o. Parajka, 9.00 – o. L. Sz., 10.30 – o. L. Sz., 
17.00 – pobožnost křížové cesty, 18.00 – o. Prajka

Farní oznámení
Středa: příprava na sv. přijímání v 16.15, nebude náboženství na faře. 
Čtvrtek: po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek: 14.00–15.30 
příležitost ke svátosti smíření a pokání, 14.00–16.30 adorace nejsvětější 
svátosti, 15.00 modlitba korunky k božímu milosrdenství, 18.00 příprava 
na biřmování pro 1. a 2. skupinu a 19.00 pro 3. a 4. skupinu, 19.00 třetí 
večer chval (podrobnosti jsou na nástěnce). Sobota: 19.30 – 3. příprava na 
manželství. V sobotu 2. 6. 2012 bude v 9.30 hodin v naší farnosti udělována 
svátost biřmování. Osoby starší 25 let, které ještě u biřmovaní nebyly 
a hodlají k této svátosti přistoupit, ať se osobně přihlásí u pana děkana 
na faře ve Velkém Meziříčí. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele.

Bory mše sv.
Pátek Dolní Bory – 17.30 – adorace NSO, 18.00 – o. Prajka, neděle Horní 
Bory – 9.45 – o. Prajka, 14.00 křížová cesta – o. Prajka                                -P.LSz-

Českobratrská církev evangelická
11. 3. – v 9 hodin bohoslužby (Jan Tkadleček), poté přednáška 
s besedou na téma: O modlitbě s dětmi. 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.

Jsem domácí rybář, kromě ně-
kolikadenní návštěvy nádrží Nové 
Mlýny a Dalešická přehrada, kde 
jsem vždy byl neúspěšný, jsem cho-
dil rybařit na revíry mojí mateřské 
rybářské organizace. Netoužím 
po trofejních úlovcích, snad jen 
v koutku rybářské duše, spokojím 
se s úlovky menšími. Mám osvěd-
čeno, že je třeba na zvoleném místě 
k rybolovu pravidelně, ne však ve 
velkém množství vnadit. Ryby, 
především lovím kapra, se naučí na 
krmeném místě přijímat potravu. 
Když přestanu vnadit, nyní, kdy 
již jsem starobním důchodcem, 
se to tak často nestává, vždy trvá 
nejméně 3 dny, než zase přijdou 
záběry. Pamatuji si, že po zimě se 
lovilo na žížaly, kolínka, lisovaný 
rohlík, později na bramboru a ve 
druhé polovině léta se přešlo na 
hrách a kukuřici. Nyní je nabídka 
opravdu různých nástrah, já však 
chytám od konce jara na kukuřici 
až do pozdního podzimu a jsem 
úspěšný. Přípravě kukuřice věnuji 
pozornost, mám svůj recept. Po 
namočení, nejméně 2 dny, ji 5 ho-
din vařím, aby byla pro ryby dobře 
stravitelná a přidávám přísady, 
o kterých se nezmiňuji.

Několik příhod, které jsem při 
lovu kaprů prožil. Místní rybářská 
organizace pořádá téměř pravidelně 
rybářské závody, jejich umístění se 
střídalo. Asi před 25 lety byly v Je-
línkově splavu poblíž obce Tasov, 
kde se nasadil ve větším počtu kapr. 
Při samotných závodech byla ulove-
na asi pětina ryb. Po závodech jsem 
do uvedeného splavu pravidelně 
jezdil rybařit, a to na stejné místo, 
které jsem mírně prokrmoval. 
Téměř týden jsem byl bez záběru, 
potom se však kapři rozebrali. 
Tehdy se jich mohly ulovit 2 kusy 
denně a já jsem během 14 dnů chytil 
kaprů velké množství, z nichž jsem 
si jich 17 od vody odnesl. Doufám, 
že ne od všech čtenářů uslyším 
něco o „vydře”. V tomto splavu, 
který patří k největším co do veli-
kosti a hloubky nadjezí, jsem ulovil 
i pěkného lysce o délce 65 cm.

Jednou odpoledne jsem chytal 
ryby v Křehlíkově splavu na ku-
kuřici na svém provnaděném místě. 
Najednou přišel prudký záběr, jen 
to tak kleplo do prutu a nad vodu 
vyskočilo nejméně 20 plotic, které 
se vyhřívaly na hladině v místě 
nahození prutu. Kapr upaloval 
přes brzdu a vytočil 20 metrů si-
lonu. Musel jsem jej zdolat, což se 
podařilo. Byl to pěkný pětikilák, 

něco přes 60 cm, krásný šupináč, 
bez jakékoliv vady na svém těle, 
radost pohledět.

Nedávno, před třemi lety, po 
podzimním nasazení revírů, jsem 
šel rybařit do Pilského splavu v hor-
ní části revíru Oslava poblíž obce 
Krásněves. Po příchodu k vodě, 
když jsem zjistil, že chybí kolem 
1 metru vodního sloupce, což bylo 
způsobeno odtečením vody přes 
turbínu vodní elektrárny, jsem si 
v duchu zanadával na technickou 
nedokonalost těchto staveb a na 
jejich provozovatele, ale přesto jsem 
si nahodil na kapra. Po chvíli přišel 
záběr, zdolal jsem kapra něco pod 
50 cm a rozhodl jsem se, že si jej po-
nechám. Odstoupil jsem od druhého 
prutu asi 4 metry k ruksaku pro ve-
zírek. Vtom přišel záběr, druhý prut 
se zatřepal ve vidličkách a sklouzl 
do vody, kde pro vyšší břeh jsem 
na něj nedosáhl. Snažil jsem jej 
zachytit druhým prutem, ale víte, 
jak to je, když je rybář nervózní, 
zachytil jsem vlasec s háčkem ve 
větvích smrku, rybařil jsem totiž 
v lese. Prut mezitím stáhl kapr 
doprostřed řeky a upaloval s ním 
po proudu směrem k jezu. Musel 
jsem vše sbalit, přejet kolem tzv. 
bývalé pily na druhou stranu řeky 
a šel jsem pomalu proti proudu a po 
chvíli jsem zahlédl prut na své stra-
ně zabořený do naplavených větví 
a poměrně lehce jsem jej vylovil. 
Kapr byl utržený, prut s navijákem 
však byl zachráněn.

V roce 2009 v létě se přihnala 
nad obce pod Žďárem nad Sázavou 
bouřka se silným deštěm, řeklo by 
se průtrží mračen. Nevím již, kolik 
litrů vody spadlo na m2, ale voda 
způsobila rozvodnění potoků, řeky 
Oslavy a vyplavení ryb z různých 
rybníků a nádrží. Nad obcí Ostrov 
nad Oslavou je bývalá závlahová 
nádrž, kterou v uvedeném roce 
měl pronajatou soukromý uživatel 
a umožňoval zde komerční rybo-
lov, zpočátku pstruhů duhových, 
později kaprů. Voda, která šla přes 
přepad, vyplavila značné množství 
velkých kaprů a tito se zachytili 
v jezech nad vodárenskou nádrží 
Mostiště a dostali se i do uvedené 
nádrže. Když jsem se šel podívat do 
mých oblíbených splavů Pilského 
a Manového, kromě nepříjemného 
bahna na břehu jsem viděl i vlny ve 
vodě a vrtalo mně hlavou, čím jsou 
způsobeny. O vyplavení kaprů jsem 
v té době ještě nevěděl. Po několika 
dnech jsem šel rybařit.        J. Bíbr

(Pokračování v dubnovém čísle.) 

Br. Bohuslav KŘÍŽ
* 21. 2 1882 Ma-

lenovice, okr. Zlín 
– † 22. 6. 1942 Brno, 
Kounicovy koleje, 
okr. Brno

130. výročí naro-
zení, 70. výročí úmrtí

Vlastivědný pra-
covník, pedagog, ře-
ditel Zemské odborné 
školy hospodářské, 
odbojář. Narozen 21. 
2. 1882 Malenovice 
u Zlína. Bydliště: Vel-
ká Bíteš, Za Kostelem 
116. Po absolvování 
vyšší hospodářské 
školy v Přerově a po 
praxi na statku na-
stoupil uč itelskou 
dráhu (učitel Země 
moravskoslezské) na 
hospodářských ško-

lách v Napajedlech, Kroměříži, Přerově a posléze ve Vsetíně. Vykonal 
četné studijní cesty do Německa, Holandska a Švýcarska, měl řadu odbor-
ných funkcí. V r. 1928 byl přeložen do Velké Bíteše, okr. Velké Meziříčí, 
jako ředitel státní zimní rolnické školy. Kromě své práce pedagogické 
a odborné byl činný ve veřejném životě, pořádal přednášky pro země-
dělce i besedy historicko vlastivědného charakteru. Aktivně se podílel se 
na zřízení muzea ve Velké Bíteši. Byl jmenován správcem a předsedou 
muzejního spolku. Významné je především jeho působení v městském 
muzeu, o které pečoval jako kustod 1938–1942. Jeho písemná pozůstalost 
je cenným materiálem, který se stal bohatým zdrojem pro pozdější autory 
publikací s místní vlastivědnou tématikou. B. Kříž byl velmi činorodý, 
zejména v Sokole župa Pernštejnská, III. okrsek a v hasičstvu – přispí-
vající člen od r. 1927. V r. 1936 byla ve Velké Bíteši založena Civilní 
protiletecká ochrana. Velitelem byl jmenován br. Bohuslav Kříž. Citově 
založený vlastenec. Po okupaci ČSR fašistickým Německem se zapojil do 
odboje za osvobození. Po rozbití ilegální organizace Obrana národa byl 
31. 3. 1942 zatčen, uvězněn v Kounicových studentských kolejích v Brně 
a krutě mučen. V době druhého stanného práva po atentátu na protektora 
Heydricha byl volen tzv. rychlý soud – mezi zatčením a popravou často 
neuplynulo ani čtyřiadvacet hodin a souzení neměli právo na obhájce. 
Často se do Kounicových kolejí dostali zadržení odbojáři, s nimiž zde 
nikdo neměl slitování. Byl popraven nacisty v počtu rukojmích 22. 6. 1942 
zastřelením. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 23. 6. 1942. Prezident 
Edvard Beneš po válce udělil Bohuslavu Křížovi Československý válečný 
kříž in memoriam za uznání zásluh, které prokázal v odboji za osvobození 
Československé republiky.

David Dvořáček, DiS. Foto: Městské muzeum Velká Bíteš

V den svatého Valentýna se stu-
denti čtvrtého ročníku obchodní 
akademie z HŠ Světlá a OA Velké 
Meziříčí zúčastnili veletrhu fi ktiv-
ních fi rem v Brně. Jako skuteční 
podnikatelé se zde pochlubili prací 
ve fi ktivních fi rmách. Firmu Lentil-
ky, s. r. o, reprezentovali: Telmen 
Baigal, Eliška Došková a Lucie 
Doležalová. Firmu OA Tmavá, 
s. r. o., zastupovali: Lucie Partlová, 
Jan Zeman a Zdeňka Smejkalová.

Studenti projevili svého marke-
tingového ducha a týdny předem 
připravovali propagační materiály. 
Vtipně zpracovali letáky, ceníky, 
vizitky a dárkové předměty. Na 
veletrhu pak předvedli své umění 
obchodovat. Snažili se zaujmout, 
dokázat, že své produkty znají, 
umí o nich něco říct, umí správně 
a rychle vyplnit účetní doklady 
a přilákat si zá-
kazníky.

Během obcho-
dování probíhala 
soutěž o nejlep-
ší firmu. Firmy 
s e  h o d n o t i l y 
vzájemně, po-
suzoval se kata-
log, prezentace 
a stánek firmy. 
Důležitým kri-
tériem při hod-
n o c e n í  b y l o 
jednání a vystu-
pování zástupců 
f i rmy, znalost 
produktů, úro-
veň komunikace 
se zákazníkem 
a originalita.

A výsledek? 
Z 19 fi rem z Čes-
ké republiky zís-
kala fi rma Len-

První místo a zvláštní cena 
pro obchodní akademii

tilky, s. r. o., nejen první místo, ale 
ještě zvláštní cenu za mimořádný 
výkon, kterou tradičně uděluje 
Národní ústav odborného vzdělá-
vání Praha.

Naši studenti, pro které je to již 
několikáté vítězství, ukázali, že se 
v ekonomickém světě neztratí a fi r-
my se mohou těšit na novou mladou 
krev plnou zdravého nadšení.

A krátkou poznámku na závěr.
Studenti oboru Obchodní aka-

demie dosahují dlouhodobě vyni-
kajících výsledků v regionálních, 
celostátních, ale i mezinárodních 
soutěžích. Více na: http://www.
hotelskola.cz/cs/pro-zajemce-o-
-studium/obor-obchodni-akademie/
deska-cti.

Ing. Dana Mieržwinská,
Foto: archiv HŠ Světlá 

a OA Velké Meziříčí

Vážené čtenářky a čtenáři! Ve spolupráci s redakcí 
Velkomeziříčska jsme pro vás připravili možnost po-
dělit se o vaše rodinné nebo jinak oblíbené recepty na 
přípravu rybích pokrmů. Zašlete nebo doneste recepty v průběhu postní 
doby do redakce. Na oplátku od nás každý dostane DVD s pořady „Kluci 
v akci“, které jsou věnovány speciálně vaření ryb. Zajímavé a praktické 
recepty budou ve Velkomeziříčsku zveřejněny.

Recept na tento týden 3 (kapr)
Už jste zkoušeli vařit ryby bez 

vaření? Že ne? Nechcete se trápit 
malými kostmi? Vyzkoušejte dva 
recepty na kapra ze studené kuchy-
ně a zaručeně bez kostí!

Rybí salát
Ocasní násadec z kapra (lze po-

užít i jiné ryby, např. plotice, cejna, 
jelce, marénu), ocet, bobkový list, 
celý černý pepř, nové koření, cibule, 
mrkev, petržel (celer), sterilovaný 
hrášek, 1majonéza, sůl

Rybí maso rozkrájíme na porce 
(je vhodné odstranit páteř a kůži, 
ale není to nezbytné). Maso oprav-
du vydatně osolíme ze všech stran 
a vložíme do uzavíratelné nádoby. 
Zalijeme nálevem – marinádou 
(kvasný 8 % ocet a pitná voda, 
poměr 1:1), přidáme bobkový list, 
kuličky pepře a nového koření dle 
chuti. Necháme odležet cca 7 dní 

Rybářské vzpomínky – díl 3.
(Pokračování z čísla 5/2012, vychází jednou měsíčně, již byl zveřejněn 
1. díl v č. 1/2012 a 2. díl v č. 5/2012.)

Rybí výzva v lednici. Poté marinované kousky nakrájíme na menší 
a odstraníme páteř a kůži (v případě, že je rybí maso 
„blemtavé“ bylo málo osolené). Cibuli nakrájíme na 

proužky a spaříme na sítě vřelou vodou (nebo krátce povaříme), nechá-
me vychladnout. Ve slané vodě uvaříme na menší kousky nakrájenou 
kořenovou zeleninu (na skus) a necháme vychladnout. Kousky rybího 
masa, sterilovaný hrášek, cibuli, zeleninu a majonézu vložíme do mísy. 
Důkladně promícháme, dosolíme, opepříme a necháme ideálně přes noc 

odležet. Bílé pečivo a dobrou chuť!

Tatarák z kapra
Cca 100 g čerstvého kapřího 

masa (ocasní násadec bez páteře 
a kůže), 1 cibule, 1 vaječný žloutek, 
plnotučná hořčice, kečup, worces-
terová omáčka, tabasco, červená 
paprika, drcený (mletý) kmín, sůl, 
pepř, citronová šťáva

Ocasní část kapřího fi letu bez 
páteře a kůže semeleme mlýnkem 
na maso (můžete i 2×). Vložíme do 
misky, přidáme na drobné kostičky 
nakrájenou cibuli, vaječný žloutek, 
plnotučnou hořčici a kečup. Dů-
kladně promícháme. Podle chuti 
dochutíme worcesterovou omáč-
kou, tabascem, červenou paprikou, 
kmínem, solí, pepřem, případně 
doladíme citronovou šťávou. Podá-
váme společně s topinkou.

Text a foto: Ján Regenda
Hádej, kdo je kdo: hrouzek obecný, střevlička východní, kapr obecný 
(šupináč a lysec) a karas stříbřitý.
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NOMINACE NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ VM ZA ROK 2011

Pozvánka na

vyhlášení ankety
O nejlepšího sportovce města
za rok 2011
23. 3. 2012 v 18 hodin v kinosále Jupiter clubu

Ad Astra Dolní Heřmanice pořádá

Jednotlivci 
kategorie do 12 let 

bez pořadí
(ročník narození 1999 a mladší)
Miloš Koudela (2000) – fotbal, 
trenéři Pavel Partl, Jaroslav Ko-
řínek, jeden z nejlepších střelců 
soutěže, zásluha o konečné 3. místo 
v soutěži starší přípravky, vstřelil 
42 branek, nastupuje za U 12 (2000) 
ve sportovním středisku mládeže 
jih (bývalá 1. liga mladších žáků)
Vojtěch Drápela (1999) – házená, 
trenér Martin Janíček, nejlepší 
střelec soutěže Jihomoravské ligy 
mladších žáků, v r. 2011 vstřelil 
159 branek, nominován do výběru 
Kraje Vysočina starších žáků
Luboš Karásek (2000) – hokej, 
trenér Karel Nekvasil, stěžejní hráč 
našich ml. žáků
Patrik Stupka (2001) – motokros, 
trenér Petr Stupka, Vysočina MX 
cup – 8. místo, kategorie 65 ccm, 
Meteor cup – 6. místo, kategorie 
65 ccm
Daniel Ryška (2004) – lyžování, 
trenér Ivo Doležal, celkový vítěz 
Lyžařského poháru Vysočiny, 
celkově 2. místo v Amerfuncupu 
(republikové závody přípravek)
Agáta Uchytilová (1999) – kolektiv 
trenérů atletiky, Krajský přebor 
ml. žactva – 1. místo ve vrhu koulí, 
3. místo na 60 m a ve skoku do 
dálky, Hry 5. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR – členka reprezen-
tace Kraje Vysočina – 17. místo na 
800 m, Evropské dětské atletické 
hry – 7. místo na 800 m, 10. místo 
míček

Jednotlivci 
kategorie do 15 let 
(ročník narození 1996–1998)

Radim Liška (1997) – fotbal, tre-
néři Libor Deket, Jan Heto, v jarní 
části MSŽD starších žáků, nastu-
poval s ročníkem 1996 a v jarní 
časti se trefi l celkem 4×, v podzimní 
časti sezony 2011/2012 v soutěži 
sportovní středisko mládeže jih, ka-
pitán týmů, zároveň nejlepší střelec 
týmů, trefi l se 9×, v domácím utkání 
v zápase se Spartou Brno – 4× v jed-
nom utkání, stálý člen Krajského 
výběru ročníků 1997
Filip Kampas (1998) – hokej, 
trenér Karel Nekvasil, člen výběru 
Kraje Vysočiny
Hana Kratochvílová (1996) – 
házená, trenéři Vincenc Záviška, 
Radka Matušíková, Jiří Bělka, nej-

lepší střelkyně 1. ligy ml. doroste-
nek, nejlepší střelkyně družstva st. 
žaček v celostátní soutěži žákovská 
liga, hostování v družstvu st. doros-
tenek SCM Zora Olomouc – 1. liga 
st. dorostenek, výběr Kraje Vyso-
čina na Letní olympiádě mládeže, 
členka repre. výběru kadetek ČR
Veronika Čamková (1996) – ly-
žování, trenér Vratislav Čamek, 
trojnásobná mistryně republiky SL, 
OSL, SOS, vítězka Českého poháru 
alpských disciplín, členka české 
reprezentace, 6. místo ve slalomu 
na MS žáků v Itálii
Petr Chytka (1996) – střelecký 
sport, trenér Stanislav Chylík, MČR 
45. místo sportovní malorážka, 
1. výkonnostní třída
Martina Homolová (1996) – atle-
tika, trenérka Zuzana Villertová, 
nejlepší atletka Kraje Vysočina 
v kategorii žactva za r. 2011, mist-
rovství ČR žactva, 1. místo 150 m, 
5. místo 60 m, Hry 5. letní olympi-
ády dětí a mládeže ČR – 2. místo 
60 m, Evropské dětské atletické 
hry – 1. místo 60 m, 2. místo 300 m, 
členka žákovské reprezentace 
v r. 2011, mezistátní utkání žac-
tva – 3. místo 100 m, členka širší 
reprezentace dorostu
Kristýna Čermáková – basketbal, 
trenér Kamil Hugo, účastnice ligy 
starších dorostenek

Jednotlivci 
kategorie do 19 let 
(ročník narození 1992–1995)

Stanislav Štefka (1994) – fotbal, 
trenéři Libor Smejkal ml., Luboš 
Klimeš, MSDD kapitán týmů, jeho 
předností je hra hlavou, střední 
obránce, nastupuje s ročníkem 
1993, jeden z největších fotbal. 
talentů st. dorostenců v posledních 
letech ve VM
Iva Závišková (1995) – házená, 
trenéři Vincenc Záviška, Radka 
Matušíková, členka družstva ml. 
dorostenek – 1. liga, hostování 
v družstvu Tatran Bohunice – 
1. liga st. dorostenek – nejlepší 
střelkyně družstva, bronzová me-
daile v celostát. fi nále středoškolské 
basketbalové ligy
Viktor Burian (1993) – hokej, tre-
nér Ivo Dostál, v juniorském věku 
spolehlivý útočník v A družstvu 
HHK
Michaela Charvátová (1993) – 
handicap sport, trenéři Kateřina 
Urbanová – curling, Petr Gottlieb 
– atletika, držitelka národních 

rekordů v hodu oštěpem, diskem 
a vrhu koulí ve své kategorii – jarní 
atletika SH 2. místo ve vrhu koulí, 
5. místo v hodu oštěpem, 9. místo 
v hodu diskem; curling – družstvo 
5. místo v lize curlingu vozíčkářů 
a 5. místo mezinárodní MČR;
závěsné kuželky družstvo – 3. mís-
to MČR ve 2. lize a postup do 
1. ligy, celkové 3. místo v soutěži 
iboccii družstev ve 2. lize; curling 
– členka A týmu české reprezen-
tace, 2. místo mezinárodní turnaj 
ve Skotsku, účastnice mistrovství 
světa 10. místo, 2. místo na meziná-
rodním turnaji v Dánsku, účastnice 
kvalifi kace MS ve Finsku, 7. místo 
mezinárodní turnaj Praha
Iveta Zelená (1993) – střelecký 
sport, trenér Stanislav Chylík, 
6. místo vz. puška vstoje MČR 
6. místo vzduchová puška Plzeň
Matěj Uchytil (1994) – volejbal, 
trenéři Petr Juda, Petr Vašíček, 
5. místo v extralize juniorů, člen 
reprezentace ČR kadetů, účastník 
kvalifi kace ME
Tomáš Voda (1993) – SDH Lhotky 
sport, trenér Jiří Kaman, s druž-
stvem dorostu 1. místo v postupové 
soutěži dorostu, mistrovství ČR 
– 8. místo ze 147 za čas 17,39 v dis-
ciplíně běh na 100 metrů s překáž-
kami, 15. místo ze 138 za čas 16,95 
ve 3. kole Českého poháru v běhu 
na 100 metrů (15. místo mezi muži, 
jinak 3. místo mezi dorostenci)
Petr Holánek (1992) – atletika, 
trenérka Zuzana Villertová, krajský 
přebor mužů 1. místo 1500 m, MČR 
juniorů v hale 5. místo na 3000 m, 
MČR juniorů na dráze, 2. místo 
3000 m přek., MČR do 22 let – 
5. místo 3000 m přek., člen širší 
reprezentace ČR do 22 let
Lucie Nováková – basketbal, 
trenér Tomáš Rapušák, nejlepší 
střelkyně ligového týmu starších 
dorostenek

Jednotlivci 
kategorie nad 19 let 
(ročník narození 1991 a starší)

Barbora Laňková (1991) – moto-
kros, trenéři Petr Stupka, Tomáš 
Laněk, 3. místo – MČR žen v mo-
tokrosu, 14. místo MS žen v moto-
krosu Slovinsko
Jaroslav Krejčí (1984) – fotbal, 
t renéř i Libor Smejkal, Tomáš 
Maruška, moravskoslezská divize 
mužů, kapitán týmů, dlouholetá 
opora týmů
Jaroslav Konečný (1992) – SDH 
Lhotky sport, trenér Jiří Kaman, 
s družstvem mužů 2. místo v po-
stupové soutěži v požárním sportu, 
13. místo ze 138 za čas 16,79 ve 
3. kole českého poháru v běhu na 
100 metrů
Ivana Zelená (1991) – střelecký 
sport, trenér Stanislav Chylík, 
2. místo vz. puška vstoje, MČR 
12. místo vzduchová puška MČR, 
13. místo sportovní malorážka 

vleže, 9. místo sportovní malorážka 
– polohový závod
Družstva kategorie 
do 12 let bez pořadí
(ročník narození 1999 a mladší)
mladší žáci (2000) – fotbal, tre-
néři Jaroslav Kořínek, Pavel Pártl, 
KP přeboru ml. žáků po podzimní 
části na 7. místě, v sezoně 2010/2011 
3. místo v krajském přeboru st. 
přípravek
mladší žáci – házená, trenér Mar-
tin Janíček, 3. místo v soutěži jiho-
moravské ligy ml. žáků, 4. místo 
na mezinárodním turnaji Prague 
Handball Cup.
mladší žáci – SDH Velké Meziříčí, 
trenérky Eva Mikišková, Lenka Jág-
riková, 1. místo na okresním kole hry 
Plamen, ml. žáci dále nepostupují
Družstva kategorie 

do 15 let
(ročník narození 1996–1998)

starší žáci – fotbal, trenéři Libor 
Deket, Jan Heto, MSŽD st. žáků 
– 7. místo, historicky nejlepší 
umístění st. žáků v této kategorii, 
od podzimu 2011 – sportovní stře-
disko mládeže jih (bývalá první 
liga žáků), po podzimu 14. místo, 
st. žáci v nejvyšší žákovské soutěži 
ČR U 15
starší žákyně – házená, trenéři 
Vincenc Záviška, Radka Matušíko-
vá, 2. místo v soutěži divize st. žá-
kyň, postup mezi deset nejlepších 
celků ČR st. žákyň – žákovská liga, 
4. místo přebor české obce sokol-
ské, 2. místo na mezinár. turnaji 
Třebíč, 5. místo na mezinár. turnaji 
Kunovice – 18 družstev, 4. místo na 
mezinár. turnaji Pardubické srdce
starší žáci – hokej, trenér Ivo 
Dostál, 3. místo spojeného přeboru 
jižní Moravy, Vysočiny a Zlína
starší žáci – SDH Velké Meziříčí, 
trenér Miroslav Jágrik, 1. místo na 
okresním kole, 6. místo na krajském 
kole hry Plamen
starší žáci – volejbal, trenéři Petr 
Vašíček, Zdeněk Zmrhal, 1. místo 
v krajském přeboru, 10. místo 
přebor ČR
Družstva kategorie 

do 19 let
(ročník narození 1992–1995)

mladší dorostenky – házená, 
trenéři Vincenc Záviška, Radka 
Matušíková, 5. místo v soutěžním 
ročníku 2010/2011, 4. místo po 
podzimní části 1. ligy mladších 
dorostenek, 3. místo na Deus Cup 
Pardubice, 7. místo na mezinárod-
ním turnaji Holiday Cup Zlín
dorost – hokej, trenér Jiří Štěpá-
nek, 2. místo spojeného přeboru 
jižní Moravy, Vysočiny a Zlína
dorostenky – SDH Velké Meziříčí, 
trenér Stanislav Kratochvíl ml., 
1. místo na okresním kole, 1. místo 
na krajském kole, 3. místo ve žďárské 
lize, 9. místo MČR dorostu v Ostravě

junioři – volejbal, trenéři Petr 
Juda, Petr Vašíček, 5. místo v ex-
tralize juniorů
družstvo dorostenců – SDH Lhot-
ky sport, trenér Jiří Kaman, 1. mís-
to na krajském kole hry Dorost, 
mistrovství republiky hry Dorost – 
12. místo v disciplíně testy, 6. mís-
to v disciplíně štafeta 4×100 m, 
5. místo v disciplíně běh na 100 m, 
1. místo v disciplíně požární útok, 
celkově 5. místo
starší dorostenky – basketbal, 
trenér Tomáš Rapušák, účastnice 
ligy st.dorostenek

Družstva kategorie 
nad 19 let 

(ročník narození 1991 a starší)
A družstvo HHK – trenér Štěpán 
Oberaiter, semifi nále krajské ligy 
jižní Moravy, celkově 3. místo 
v KL JM a Z
družstvo – závěsné kuželky handi-
cap sport, – 3. místo MČR v 2. lize 
a postup do 1. ligy v r. 2012
ženy – SDH Velké Meziříčí, trenér 
Stanislav Kratochvíl, 1. místo na 
okresním kole, 4. místo na kraj-
ském kole, 9. místo ve žďárské lize, 
4. místo na mistrovství ČR v kla-
sických disciplínách CTIF, 4. místo 
v bronzové skupině, 2. místo ve 
stříbrné skupině v klasických disci-
plínách CTIF v Rakousku (stříbrná 
skupina – všichni členové družstva 
si losují své postavení v družstvu 
před startem – každý musí umět vše)
A t ým mu ž i  –  stoln í  ten i s 
V M, d r užst vo h rající  K P 1, 
v r. 2010/2011 4. místo, tým drží po 
1. pol. soutěži 2. postupové místo, 
vyhrál pohár Vysočiny a kvalifi ko-
val se do celorepublikového kola, 
které nebylo dosud odehráno, slo-
žení družstva: Pokorný, Řikovský, 
Klíma, Kampas
družstvo mužů – SDH Lhotky 
Sport, trenér Jiří Kaman, 2. místo 
v krajském kole požárního sportu 
(běh na 100 metrů, štafeta 4×100 me-
t rů , požární útok), čas 16,93 
a 8. místo z 55 ve 14. kole Extraligy 
ČR v požárním útoku v Petrovicích

Nejlepší trenér
Josef Voda – fotbal, aktuálně trenér 
U 13 (1999) sportovních středisek 
mládeže, dlouholetý trenér mládeže 
v sezoně 2000/2001, 2001/2002 tre-
nér mužů FC Velké Meziříčí

Galerie odchovanců
Ivana Salašová (1993) – házená, 
DHK Zora Olomouc, členka druž-
stva žen v soutěži WHIL, členka 
družstva žen v 1. lize žen, členka 
družstva starších dorostenek – 1. liga
Anna Gebre Selassie (1991) – há-
zená, DHK Zora Olomouc, členka 
družstva žen v soutěži WHIL, v pod-
zimní části soutěže vstřelila v mis-
trovských zápasech 44 branek, diri-
gentka družstva, členka širšího kád-
ru reprezentačního družstva žen ČR

Měřín, Brněnská 618
přijme
Technologa-konstruktéra 
nástrojů

Požadujeme: min. SŠ vzdělání v oboru strojírenství – obrábění kovů, praxe 
min. 3 roky, znalost AUTO CAD, příp. jiných kreslících programů, ideální 
praxe na CNC bruskách a obráběcích centrech, schopnost jednat se zá-
kazníky, rozhodovat, loajalitu k fi rmě a fi remní politice
Nabízíme: nové moderní zázemí v zavedené fi rmě, kvalifi kační růst, možnost 
vzdělávání, adekvátní nadstandardní ohodnocení, zaměstnanecké výhody.
Profesní životopisy zasílejte na carbide@carbide.cz

Lukáš Horký (1991) – házená, 
HK město Lovosice, člen ex-
traligového družstva mužů, na 
podzim 2011 byl nejlepším střel-
cem finálového zápasu českého 
poháru v házené s 9 brankami
Petr Peňáz – atletika, TJ Sokol 
Kolín, MČR dospělých – 3. místo 
110 m přek. MČR do 22 let – 1. mís-
to 110 m přek., ME do 23 let – po-
stup do semifi nále 110 m přek., člen 
reprezentace do 22 let
Pavel Peňáz (1988) – atletika, 
TJ Sokol Kolín, MČR dospělých – 
5. místo v hodu oštěpem
Kamil Běhounek (1991) – atletika, 
TJ Spartak Třebíč, start v 1. lize 
družstev mužů (koule, disk, kladivo)
Martin Kryštof – volejbal, SCC 
Berlín, Německo, německá extra-
liga, člen reprezentace mužů ČR
Michal Hrazdíra – volejbal, 
N Mobile S. Groce, Itálie, Série B 
– Itálie, člen reprezentace mužů ČR
Michal Novák – volejbal, ČZU 
Praha, extraliga ČR
Zdeněk Málek – volejbal, Vavex 
Příbram, extraliga ČR
Filip Auer – volejbal, Aero Odole-
na Voda, extraliga ČR
Pavel Zacha (1997) – hokej, TJ Bílí 
Tygři Liberec, extraliga staršího do-
rostu, extraliga mladšího dorostu, 
mistr ČR 8. tříd

Zvláštní ocenění
Ing. Karel Kružík – fotbal, dlou-
holetý hráč, trenér a v posledních 
letech hlavní pořadatel domácích 
utkání mužů A
družstvo veteránek – házená, druž-
stvo je složené pouze z vlastních od-
chovankyň, z hráček středního věku, 
které po splnění mateřských povin-
ností už nehrají za ligové družstvo 
žen, scházejí se pravidelně již něko-
lik let a protože pro kategorii veterá-
nek není v ČR soutěž, zúčastňují se 
velmi úspěšně každoročně několika 
turnajů, v posledních 3 letech zvítě-
zily v několika celostátních i mezi-
národních turnajích, členky družstva 
působí v oddíle házené jako trenér-
ky minižákyň a mladších žákyň
Stanislav Hammer – hokej, celoži-
votní aktivní přínos hokeji
družstvo děvčat Gymnázia Velké 
Meziříčí – basketbal, 3. místo v ce-
lorepublikovém fi nále středoškolské 
ligy v basketbale dívek ročníků 
1994–96 v Klatovech
Jan Trutna (1999) – duatlon, triat-
lon, TJ Spartak Třebíč, přebor Kraje 
Vysočina v triatlonu – 1. místo 
v kategorii ml. žáků, MČR v triat-
lonu – 1. místo v kategorii ml. žáků, 
Český pohár – 1. místo v kategorii 
ml. žáků, MČR v dublonu – 1. místo 
v kategorii ml. žáků
MUDr. Petr Juda – volejbal, hlav-
ní trenér reprezentace juniorů ČR
Petr Vašíček – volejbal, asistent 
trenéra reprezentace kadetů ČR

Nominační přehled připravila
ing. Zuzana Villertová

Pokud jste si vyhlédli zajímavý byt či dům a slibujete si, 
že když počkáte, ceny nemovitostí ještě poklesnou, můžete 
o svůj vysněný domov rychle přijít. Ceny nemovitostí 
v Česku se totiž v posledních měsících už příliš nehýba-
jí. Ceny bytů nejvyšší boom zaznamenaly v letech 2005 
až 2008. Pak se projevil vliv globálních fi nančních problémů 
ve světě i u nás, ubylo mladých lidí a postupně se proměnily 
i životní preference potenciálních kupců. Mladí lidé se začali 
přeorientovávat od koupě bytu k tomu si život spíše užívat, 
nebo investovat spíš do sebe než do bytu. V posledních 
třech letech klesly ceny bytů v řádu desítek procent. Ceny 
rodinných domů a pozemků lze považovat za stabilní. 
Domy si drží svou hodnotu a jejich cena se v zásadě nemění, 
menší poptávku zaznamenáváme u domů vyžadujících větší 
rekonstrukci. Ceny nemovitostí tedy klesly nebo stagnují, 
ale to, co škodí jednomu, zároveň pomáhá druhému. To, že 
ceny bytů výrazně poklesly, je trochu problém pro prodá-
vající. Pro ty, kteří chtějí kupovat, to je zpráva pozitivní. 
Na bytový trh se tak dá dívat optimisticky i pesimisticky 
dle aktuální situace člověka.

Ing. Bořivoj Pejchal

Současný vývoj 
na realitním trhu

zaměřený na základní zkoušky ze sportovní kynologie ZOP, ZZO, 
BH, ZPU1. Zaměříme se především na základní 
ovladatelnost psa, vhodné pro všechny čtyřnohé 
kamarády, vhodné i pro úplné začátečníky nebo 
jako návaznost na předchozí kurzy.
17. 3. 2012 od 10 hodin v Dolních Heřmanicích. 
Tel.: 777 612 484 
e-mail: Flajsmanova.lada@seznam.cz
www.ad-astra-dh.ic.cz                                      (-pi-)

Zápis dětí do mateřské školy ve Velkém Meziříčí
Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10 

vyhlašuje zápis dětí předškolního věku pro školní rok 2012/13.
Stanovila kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě usta-

novení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o při-
jetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Tato kriteria jsou zveřejněna na webových stránkách školy a na jednotlivých od-
loučených pracovištích MŠ. 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 pracovištích MŠ:
MŠ Sokolovská, Čechova, Sportovní, Nad Plovárnou, Mírová.
Vedoucí učitelky jednotlivých školek vydávají informace a dokumentaci k zápisu 

v týdnu od 7. 3. – 9. 3. 2012 v průběhu provozu MŠ.
Rodiče budou podávat přihlášku 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 nepřijetí 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
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Prodám
■ Letní pneumatiky – 4 ks, znač-
ky Sava, typ Felicie 165–70–13. 
Málo jeté. Cena 200 Kč/kus. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 561 110 214
■ Starší 4zásuvkový mrazák zn. 
Eurotech, plně funkční, za 500 Kč. 
Tel.: 776 665 551.
■ Zdroj ohradníku, 12 V bate-
rii – výkonný. Vhodný na krávy, 
ovce atd. Cena dohodou. Tel.: 
737 425 020.
■ Chlazení na mléko, objem 210 l, 
zachovalé. Cena 10.000 Kč. Tel.: 
737 425 020.

■ Smrkové trámy – 45 ks v profi lu 
20×20 cm a v délkách 6–6,5 m. Trá-
my jsou nepoužité, 2,5 roků staré, 
impregnované a vysušené. Cena 
1 m3 je 4.500 Kč. Tel.: 777 120 478.
■ Motor s převodovkou, poloosa-
mi a kotouči, ze Škody Favorit, r. v. 
1993. Tel.: 739 924 200.
■ Dva nové přední blatníky na 
automobil Škoda Favorit. Cena 
dohodou. Tel.: 737 082 041.
■ Prodám prase, váha asi 180 kg. 
Tel.: 733 350 791.
■ Seno volně ložené. Levně. Tel.: 
737 425 020.

– vedení účetnictví a daňové 
evidence 

– zpracování daňových při-
znání 

– účetní a daňové poradenství
– zpracování roční účetní 

závěrky 
– fi nanční analýzy

■ Červenou jalovici, připuštěnou, 
8 měsíců březí, cena 22.000 Kč. 
Holštýnskou krávu 8 let starou, 
5 měsíců březí, cena 16.000 Kč. 
Tel.: 737 425 020.
■ Podavač nový na spodní fré-
zu. Brusku Bas na okružní pily. 
Svářečku Triodyn 220 V. Tel.: 
604 525 984.
■ Seno, malé balíky. Dále pro-
dám táhla hydrauliky Z-3011. Tel.: 
566 544 224.
■ Med pastovaný, lesní. Cena 
od 75 Kč/kg. Možnost dovozu do 
Velkého Meziříčí. Lavičky, tel.: 
725 085 058.

Rada města Velké Meziříčí vyhlašuje konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo

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

Požadavky:
● předpoklady pro výkon činnosti ředitele/lky školy 

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

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

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

Tel.: 603 184 919.
VÝKLAD Z KARET.

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

TECHNIK JAKOSTI
Požadujeme:

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

• komunikační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost

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

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

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

• schopnost týmové spolupráce

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

výroby • provádění záznamů

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

posilovna, kult. a sport. akce apod.)

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

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍKA ODBORU DOPRAVY 
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ –
AGENDY DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník řešící agendu dopravních přestupků (projednávání 
přestupků a správních deliktů, zápis bodů do registru řidičů v rámci 
bodového hodnocení řidiče, atd.).

Požadavky na uchazeče: 
● fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR, starší 18 let, 
● způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonnou 

se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena 
pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud 
se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 

● znalost českého jazyka,
● vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 

odborné vzdělání,
● znalost přestupkové agendy výhodou,
● práce ve veřejné správě výhodou,
● zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení 

ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících 
výhodou,

● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
● řidičský průkaz skupiny B,
● spolehlivost, fl exibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 12. 3. 2012 
do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice DOP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 24. 2. 2012
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového 
řízení skartovány. 

Firma Holoubek trade, s. r. o.,
přijme do provozovny
ve Skleném nad Oslavou
zámečníka–svářeče CO.
Výhodou znalost sváření TIG, 
nerez a AL.
Požadujeme: svářečský průkaz, 
řidičský průkaz sk. B.
Nabízíme: perspektivní práci, odpo-
vídající platové ohodnocení.
Nástup možný od března 2012.
Tel.: 775 555 825.
e-mail: info@ploty-brany.cz

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

celoroč. vedení daň. evidence, 
podvoj. účetnictví, zprac. 
mezd, roční účetní závěrky.

MATEMATIKA – KURZ
Každou neděli do konce dubna, 
pro žáky 9. tř. – příjm. zk. na SŠ.

Info: http://www.mat-fyz.cz,
tel. 774 621 703

Objednávám kvalitní nosnice.

Tel.: 737 477 773.

Soukromý investor 
půjčuje své peníze 

za solidní úrok.
Registry ani příjmy neřeší.

T. 774 735 833

■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■  M o t o r ov ý  ve r t i k u l á t o r 
– provzdušňovač t rávníku zn. 
Hecht S390B, motor 3,5 HP Bri-
ggs & Strat ton. Původní cena 
12.000 Kč, nyní 6.500 Kč. Výborný 
stav. Tel.: 603 289 396.
Koupím
■ Stavební buňku v jakémkoliv 
stavu. I silně poškozenou. Tel.: 
603 932 349.
■ 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 
fotografi e vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 608 714 444.
■ Dvě jehňata po odstavení na vý-
krm, nabídněte. Tel.: 724 587 322, 

e-mail: veznikm@seznam.cz.
Nemovitosti

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

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Křižanově, U Školy. 
2. patro třípatrového panelového 
domu, slunný, teplý, nová kuchyň-
ská linka. Obytná plocha 72 m2. 
Okna a jádro původní. Cena dle 
dohody. Tel.: 732 612 622.
■ Koupím dům v okolí Velkého 
Meziříčí. Tel.: 724 670 550..
■ Prodám byt 3+1 na ulici Bez-
ručova ve Velkém Meziříčí. Byt 
je po celkové rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 776 322 899. RK 
nevolat.
■ Prodám byt v OV, 3+1, na ulici 
Bezděkov. Tel.: 607 517 848.
Pronajmu
■ Nabízím k dlouhodobému 

pronájmu byt 3+1 na ul. Gen. Ja-
roše, částečně zařízený, ostatní dle 
dohody. Tel.: 774 495 876.
■ Pronajmu ihned dlouhodobě 
byt 3+1. Nájem 4.000 Kč + inka-
so, jedno nájemné předem. Tel.: 
776 665 551.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Mírová ve Velkém Meziříčí. Dlou-
hodobě. Tel.: 604 305 220.
■ 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.
■ 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.
Daruji
■ Štěně jezevčíka – čistokrevné, 
dlouhosrsté, půlroční. Do dobrých 
rukou. Tel.: 774 560 168.
Různé
■ Hledá se majitel většího čer-
nobílého kocoura. Zvyklý na život 
v bytě. Tel.: 732 557 911.

Chcete zhubnout
ve VACUSHAPE?

Kupte si 20 aplikací 
a získáte k tomu ještě 

navíc 10 aplikací
FIVERIDERS ZDARMA 

a ušetříte 2.300 Kč. 

Luna Studio
Náměstí 80/4

Velké Meziříčí,
tel.: 725 883 740
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

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

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

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
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
 3. 4.  přednáška Z historie pohlednice Jan Prchal
10. 4. přednáška Jihlavsko pohostinné – video Antonín Vrzáček
24. 4. přednáška Vzpomínky na r. 1945 – květnové události ing. Hynek Jurman

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

KINO JUPITER – BŘEZEN 2012

Úterý 13. v 19.30 hodin
VYMĚŘENÝ ČAS
Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak 
zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. 
Děj fi lmu se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamena-
jí vůbec nic. Akční scifi  thriller USA, původní znění, české titulky. V hlav-
ní roli J. Timberlake, O. Wilde, A. Seyfried. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 109 minut
Pátek 16., sobota 17. v 19.30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka středního 
věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Romantická komedie USA, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let. V hlavní roli 
T. Hanks, Julia Roberts.
Vstupné: 70, 72 Kč 98 minut
Středa 21. v 19.30 hodin
HAPPY HAPPY
Zábavný fi lm o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a jejím 
netradičním řešení, natočila norská režisérka Anne Sewitsky, která za 
snímek získala ocenění na festivalu v Sundance 2011. Komedie Norska, 
původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 88 minut
Sobota 24. v 19.30 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Režie a scénář: 
Woody Allen. V hlavní roli O. Wilson, R. McAdams, C. Bruni. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 94 minut

v KD Radostín nad Oslavou ve dnech:
so 10.  března 2012 od 19.30 hodin, 
ne 11.  března 2012 od 16.00 hodin,
pá 16.  března 2012 od 19.30 hodin,
ne 18.  března 2012 od 16.00 hodin,
so 24.  března 2012 od 19.30 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
Předprodej vstupenek od 27. 2. 2012 na OÚ 
Radostín n. Osl. 
(po–čt, 8–11, 13–15 hodin).

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

* * *

Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál. 
Dne 1. 3. 2012 jsme si s bolestí 
v srdci připomněli 8. smutné výročí 
úmrtí pana
Ladislava Nožičky
z Měřína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Dne 6. března uplynulo 15 roků, 
co nás navždy opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček, pan
Jiří Smejkal
z Mostišť.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Dne 8. března tomu bude rok, 
co nás opustil pan
Tomáš Würth.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dcery s rodinami

3D promítání na Ostrůvku –
Peru a Bolívie červenomodrými brýlemi

Proč se na svět nepodívat trochu jinak? Třeba přes červenomodré 
brýle? Možná vás překvapí, jak se „obyčejný“ obraz na zdi může změnit 
v neuvěřitelný trojrozměrný prostor, jehož jste součástí. To nám nabízí 
stereoskopické (3D) promítání, při kterém se využívá schopnost lidského 
mozku sloučit dva dílčí, navzájem poněkud odlišné obrazy, zachycené 
levým a pravým okem, ve výsledný jediný prostorový obraz.

Kdo má chuť podívat se do krajiny Inků přes červenomodré brýle, 
navštívit kaňon Colca, okolí jezera Titicaca, projít se solnými pláněmi, 
pouštěmi a odpočinout si u lagun s plameňáky, vlakem se projet do Cusca 
a přes hory se dostat k dosud nedostupnému a neznámému inckému městu 
Choquequirao a dále k Machu Picchu, ať 15. března v 17 hodin přijde 
na Ostrůvek. Krajinou andských států Jižní Ameriky nás provede Matěj 
Boháč, člen Klubu stereoskopické fotografi e.

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

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

Zdravá výživa s certifi kovanou poradkyní 
na výživu ing. Ditou Havelkovou
20. 3. 2012 v 9 hodin
Detoxikace organismu. Víte, že lidská střeva, kdyby se natáhla, mají 
plochu asi jako fotbalové hřiště? Slyšeli jste už někdy přirovnání „zdravé 
střevo=zdravý člověk“? Málokdo ví, že dobrá imunita vzniká právě zde. 
A představte si, kolik asi může být nečistot na tak velké ploše. Pokud 
máme zanesená střeva, živiny se špatně vstřebávají. Navíc usazené škod-
livé látky mohou časem způsobit různá onemocnění. I kamna, aby dobře 
hořela, potřebují mít vymetený komín. Povíme si, jak lze tělo pročistit. 
Zjistíte, jaké pozitivní účinky má očista na celý organismus, co se s vaším 
tělem bude dít během pročišťování, jaké prostředky jsou vhodné, na co je 
třeba si dávat pozor, kdy očistu rozhodně neprovádět. Vysvětlíme si, co 
je to překyselení organismu, kdo ho má, co způsobuje a jak se ho zbavit.

Přednášky s Mgr. Elen Sejrkovou
Celostní pohled na člověka z úhlu psychologa
13. 3. 2012 v 17 hodin – JÁ VS. OKOLÍ – partner, děti, rodiče „podruhé“, 
morální hodnoty, energetický stav těla 
27. 3. 2012 v 17 hodin – OSOBNÍ PŘÍBĚH – jak moje přítomnost 
ovlivňuje moji budoucnost. Můžete přijít, i přestože jste se nezúčastnili 
žádné z předešlých přednášek, především pokud máte zájem pokračovat 
v dalších pracovních skupinách. Podpůrná skupina rodičů se zaměřuje 
především na oblast výchovy a chování dětí. Růstová skupina se věnuje 
osobním problémům a oblasti partnerských vztahů s cílem umožnit na-
hlédnout a pochopit členům, co a jak ovlivňuje jejich život. Je to příležitost 
k osobnímu růstu a rozvoji.

Beseda s finanční poradkyní ing. Jitkou 
Komárkovou
14. 3. 2012 v 9 hodin – Jak efektivně plánovat své fi nance a na co si dát 
pozor u novely důchodové reformy

Kompenzační cvičení s fyzioterapeutkou 
Mgr. Petrou Jonáškovou
každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin. Cvičíme pro zpevnění břišních 
partií, pánevního dna, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, stre-
čink, zmírnění bolestí zad. Nutné objednat se předem!
Možné pro ženy po porodu, s bolestí zad a také prevence bolestí zad.
Cena: 50 Kč, každý desátý vstup zdarma.

Možnost pořádání dětských oslav
Nemáte doma dostatek prostoru pro větší počet dětí? Přijďte oslavit naro-
zeniny k nám do Kopretiny. Každý pátek dle domluvy můžete využít naše 
prostory. K dispozici vám budou: herna, tělocvična, kuchyňka, hračky, 
nádobí… Cena 100 Kč/hodin.
Více informací na www.zdar.charita.cz
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Rok se sešel s rokem a opět se blíží
Tradiční košt pálenek

Letošní již osmý ročník se bude konat 21. dubna 2012, tak jako loni v sále 
„hasičky“ ve Velkém Meziříčí (nad gymnáziem). Zahájení v 16 hodin. 
Prodej vstupenek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.
Všechny předchozí ročníky byly velmi úspěšné. Informační články 
přinesly různé deníky a mediálním partnerem byl každoročně týdeník 
Velkomeziříčsko. O akci se rovněž dočtete na internetovém deníku 
www.vysocina-news.cz a www.novinyvm.cz. Krátký televizní šot je uveden 
na www.televizevm.cz. O výstavě již od roku 2007 probíhá vysílání v radiu 
Český rozhlas – Region (87,9 MHz). Podrobné informace o všech dřívějších 
ročnících je možné najít na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Tento košt pálenek má velkou popularitu a je zde vynikající zábava, kterou do-
tváří i hudební skupina Akordeon Band Vysočina. Ochutnávka zatím nikoho 
neskolila, a tak neváhejte a přijďte letos i vy jako vystavovatelé nebo jako hosté. 

Přijďte ochutnat nejlepší pálenky 
ze širokého kraje!

Bližší informace:
1. Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
2. Vzorky pálenek o obsahu 0,50 litru se podávají nejpozději do 

14. dubna 2012 do 12 hodin
● u Jaromíra Plodka (bytem Kozlov, nádraží č. 32 – tel.: 604 809 429) 
● v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u Karla Eliáše (tel.: 604 758 947)
● v pěst itelské pálenici Osová Bítýška u Ji ř ího Horkého 

(tel.: 776 320 856)
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, 
popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií 
ovoce (slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, rynglovice atd.)

3. Přijímají se vzorky s procentem alkoholu maximálně do 55 %.
4. Vyhodnocení provedou stanovené komise – vyhlášení výsledků bude 

zveřejněno na 
ve řejné v ý-
stavě pálenek 
21. dubna ve 
Velkém Me-
ziříčí.

5. Vítězové ob-
d rž í d iplom 
a rovněž cen-
né poháry či 
pamětní pla-
kety.

-jp- 
(Placená inzerce)

Jarní burza v Kopretině
Příjem věcí k prodeji:

26. 3.–8–12 hodin; 15–17 hodin, 27. 3.–8–13 hodin; 28. 3.–8–13 hodin, 
29. 3.–8–12 hodin, 15–18 hodin. Podrobnosti, pravidla prodeje a po-
řadové písmeno získáte na tel.: 777 183 388. Noste, prosíme, jen jarní 
a letní oblečení. Boty jsme omezili pouze na 2 páry. Větší věci (kočárky, 
autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky s vaším jménem a telefonním 
číslem vyvěsíme na nástěnku.

Prodej věcí:
2. 4.–14–18 hodin; 3. 4.–9–13 hodin; 4. 4.–9–13 hodin, 5. 4.–9–12 hodin, 
15–18 hodin.

Výdej neprodaných věcí zpět:
12. 4.–9–12 hodin, 15–18 hodin, 16. 4.–9–12 hodin; 17. 4.–9–12 hodin.

                                              -Lšu-

Společnost Parkinson, o. s.
pořádá zájezd do Itálie, Rimini – hotel Trinidad
Termín 2. 6. – 9. 6. 2012, 7 nocí, cena 8.550 Kč. Odjezd z Velkého Meziříčí, 
ubytování ve 2–4lůžkových pokojích, stravování (snídaně, oběd, večeře). 
Plážový servis v ceně. Více informací a přihlášky: tel. 777 606 471 – 
pan Čermák, Uhřínov 2, tel. 732 943 838 – pan Kujal, Pohořílky.      -čer-

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

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

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-

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

Loutkové divadlo
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí po-
řádá v sobotu 10. a 17. března 2012 
od 15 hodin na malé scéně loutkové 
divadlo s názvem BROUČCI.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek 
na tel.: 566 782 004-5, program. od-
dělení JC. Rezervované vstupenky 
je nutné vyzvednout do pátku před 
termínem loutkového divadla. Vý-
jimka v sobotu (a to po předchozí tel. 
domluvě) nejpozději do 14.45 ho-
din. Poté budou dány do volného 
prodeje.                                     -hs-

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

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí 
pořádá

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.

Mediální partner:
Týdeník
VELKOMEZIŘÍČSKO

Obec Dobrá Voda, knihovna, ZŠ a MŠ vás opět zvou na výstavu

Ukázky výrobků a jejich zakoupení během výstavy.
Pletení z proutí, papíru, pedigu, různé techniky, zdobení kraslic, 
perníčky, enkaustika, origami, patchwork, paličkování a další.

Pizzerie vás srdečně zve na výstavu

Do 7. 4. 2012.
Výstava (převážně) tkalcovských prací žáků ZŠ a SŠ Březejc.

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

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

která se bude konat od pondělí 2. do středy 4. dubna 2012
ve velkém sále Jupiter clubu, od 9 do 17 hodin.
Velikonoční ozdoby, dekorace, možnost zakoupení výrobků.

25. 3. 2012 od 13 hodin v KD Dobrá Voda

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

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 2011-2012
14. března 2012
Sólová barokní a romantická kytara
K. Fleischlinger se specializuje na hudbu 
19. století, kterou interpretuje na kopie 
romantických kytar od zhotovitele Jana 
Tuláčka a na původní nástroje z 19. sto-
letí. Sólový program doplňuje mluveným 
slovem – zajímavostmi o kytarách a auto-
rech zlatého věku tohoto nástroje. 
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, 
senioři).
18. dubna 2012
Trombonový recitál – koncert mladých 
umělců
18. května 2012
Beladona Quartet – dámské smyčcové 
kvarteto
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BASKETBAL

HÁZENÁ

FOTBAL 
MLÁDEŽ

KUŽELKY

HOKEJ MLÁDEŽ

HOKEJ OKRES

STOLNÍ TENIS

Krajský přebor Vysočiny
Slavoj Žirovnice B – Spartak VM
2555:2532 * 6:2
Fitll 463:437 Baloun
Izsofová 407:446 Lavický B.
Kejval 375:410 Starý
Švéda 462:440 Kováč
Ferda 425:377 Lavický Ji.
Kožich 423:422 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – Start Jihlava B
1592:1651 * 1:5
Badalík 365:394 Paluska

ST VM B – TJ Sokol Nížkov C 
13:5
Body: Skryja Marek 4/0, Šoukal 
Slavomír 4/0, Klíma Tomáš 2/2, Buk 
Martin 2/2. Čtyřhra: Klíma, Šoukal
ST VM C – Orel Bystřice 6:12
Body: Kořínek Stanislav 3/1, Vodák 
Petr 2/2, Zelený Tomáš 1/3, Prachař 
Václav 0/4

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – SHC Maloměřice 
27:19 (10:11)
V prvním domácím utkání „jara“ 
čekal naše borce tým z Maloměřic, 
které se podařilo v podzimní části 
přehrát.
Úvod utkání však nevyšel našim 
hráčům podle představ. Prvních pět 
útoků bylo zakončeno z nepřiprave-
ných pozic, naopak soupeř trpělivě 
kombinoval a ve 4. minutě již vedl 
0:3. Navíc se zranil Martin Kříbala, 
který do utkání již nezasáhl. Skóre 
Meziříčských otevřel dvěma góly 
z dálky Petr Kříbala a vypadalo to, 
že se konečně naši hráči dostávají 
do zápasového tempa. Opět trpělivě 
kombinující hosté dávali jednodu-
ché branky, navíc jakoby na rukách 
našich hráčů nebyla jistota a pět 
neproměněných šancí znamenalo 
v 13. minutě stav 2:6. Trenér Va-
verka změnil rozestavení a určil 
osobní obranu na nejlepšího hráče 
hostí Musila, to začalo přinášet 
ovoce a obrana se zlepšila. Navíc 
díky dobře hrajícímu Bezděkovi se 
podařilo několik rychlých rozběhů 
a v 26. minutě již naši hráči vedli 
10:9. Na to reagoval trenér hostí 
oddechovým časem, ten Brňanům 
prospěl a do poločasu vrátili vedení 
na svoji stranu. Poločas skončil 
tedy 10:11.
Vstup do druhé půle se povedl 
domácím a třemi brankami v řadě 

si vytvořili mírný náskok. Hosté se 
nevzdávali, tlačili se před branko-
viště a vytěžili dva 7m hody, které 
jim vrátily vedení 13:14. Pak zavelel 
k obratu dirigent obrany Pavel 
Kříbala, který přečetl hru soupeře, 
vypíchl míč a srovnal na 14:14. 
Následovaly ještě dva góly Bez-
děka a jeden Necida, po krásném 
uvolnění Večeřou, a rozhodující 
náskok byl zpečetěn (45. minuta 
17:14). Soupeř ještě zkoušel při-
brzdit domácí „time-outem“. Me-
ziříčští nepřipustili žádné drama, 
kontrolovali hru koncentrovanou 
obranou, v útoku předvedli několik 
pohledných kombinací a postupně 
navyšovali náskok až na konečných 
27:19.
Trenér Vaverka k zápasu: „Jsem 
spokojený se dvěma body. Rozho-
dující dnes bylo, že se nám podařilo 
hru zrychlit a nepřizpůsobili jsme 
se soupeři, který se snažil hru spíše 
zdržovat. Škoda jen spousty nepro-
měněných šancí, vítězství mohlo být 
výraznější.“
7 m hody 2/1:5/4 vyloučení: 3:1, 
počet diváků 49
Sled branek: 0:3, 2:4, 3:6, 5:7, 6:9, 
10:9, 10:11, 13:12, 14:14, 17:14, 
18:16, 23:17, 25:18, 27:19
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Kříbala Petr (6), 
Bezděk Jakub (4), Živčic Pavel 
(4), Konečný Ladislav (3), Večeřa 
Vítězslav (2), Necid Miloš (2), Ba-
báček Petr (2), Strašák Pavel (2/1), 
Kříbala Pavel (1), Kaštan Jiří (1), 

Kříbala Martin, Fischer Radim, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

2. liga muži – jižní Morava
 1. N. Veselí 13 12 0 1 428:333 24
 2. Hustopeče 13 11 0 2 408:295 22
 3. Ivančice 13 8 1 4 350:333 17
 4. V. Meziříčí  13 8 0 5 322:310 16
 5. Prostějov 13 7 0 6 379:385 14
 6. Bohunice  13 7 0 6 342:349 14
 7. Kostelec n. H. 13 6 0 7 345:352 12
 8. H. Brod 13 6 0 7 364:380 12
 9. SK Kuřim  13 4 2 7 369:395 10
10. Maloměřice  13 3 0 10 317:357 6
11. Sokolnice 13 2 1 10 324:386 5
12. Telnice 13 1 2 10 308:381 4

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – SHC Maloměřice 
34:23 (19:13)
Proti předposledním Maloměřicím 
jsme byli v utkání jasnými favority 
a podle předpokladu jsme zvítězili 
11 brankovým rozdílem.
Do utkání jsme vstoupili dobře 
a ujali se vedení 2:0. Soupeř přesto 
nacházel skuliny v naší obraně, 
neustále dotahoval nejtěsnější 
vedení a ve 13. minutě srovnal na 
5:5. Zlepšená obrana, za kterou se 
několika dobrými zákroky prezen-
toval Pepa Brabec, a rychlé brejky 
znamenaly vedení 10:6. V další 
pasáži hry jsme změnili rozesta-
vení v obraně na 0:6 a v útočné 
fázi zkoušeli hru na dva pivoty. 
I přesto, že předvedená hra nebyla 
optimální, se podařilo udržet ná-
skok a v poločase se šlo do šaten 
za stavu 19:13.
Vstup do druhého dějství se nám 
vydařil na jedničku. První branku 

druhé půle sice vstřelili hosté, ale 
pak už se trefovali hlavně naši hráči 
a ve 43. minutě svítilo na ukaza-
teli skóre 26:15. Domácí polevili 
v koncentraci a Brňané snížili na 
rozdíl šesti branek (20. minuta 
27:19, 25. minuta 30:23). Závěr jsme 
si pohlídali a opět navýšili bran-
kový rozdíl na konečných 34:23. 
V utkání tým střelecky táhlo trio 
spojek Pospíšil – Pavliš – Juránek.
7 m hody 0/1:2/2 vyloučení: 2:3, 
diváků 40
Sled branek: 2:0, 3:3, 5:4, 7:6, 10:8, 
12:9, 15:10, 17:11, 19:13, 24:14, 
26:15, 27:19, 29:21, 30:22, 34:23
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pospíšil Jan (9), Pavliš David (9), 
Juránek Jakub (7), Janíček Martin 
ml. (3), Lečbych Jan (2), Horák Petr 
(2), Macoun Filip (2), Fiala Martin, 
Frejlich Tomáš, trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

V oboustranně kvalitním zápase 
Mostiště nakonec silného soupeře 
připravily o oba body.
Spartak Velká Bíteš B – SK Mos-
tiště 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Hosté začali vlažně, přesto měli 
po dvou minutách první větší 
šanci zápasu. Po ní se však marně 
dožadovali trestného střílení a za 
chvíli už při hře čtyř proti čtyřem 
z hokejky Dvořáka inkasovali. Bí-
teš si vynutila převahu, vytvořila 
si i nějaké šance, ale v koncovce 
byli její hráči nepřesní, takže se 
zvýšení náskoku nekonalo. Hosté se 
s přibývajícími minutami uklidnili, 
začali lépe bruslit a před přestávkou 
už měli herně navrch.
Druhou třetinu zahájila mostišťská 
přesilovka a v náporu hosté pokra-
čovali i když už byl soupeř v plném 
počtu. Po čtyřech minutách jim 
individuální Solařova akce zajis-
tila vyrovnání a o chvíli později se 

Pokorný ve středním pásmu chytře 
vyhnul napadajícímu protihráči, 
potáhnul puk až mezi kruhy a po 
jeho střele hosté v šestadvacáté 
minutě vedli. Domácí se jen ob-
tížně dostávali z obranného pásma 
a branku soupeře poprvé ohrozili 
až po osmi minutách druhé třetiny, 
kdy je ve velké šanci vychytal mos-
tišťský Uhlíř. To však byla v této 
fázi zápasu spíš výjimečná situace. 
Hostům to šlapalo podle jejich 
představ, ve čtyřiatřicáté minutě 
se důrazný Musil nenechal nikým 
zastavit, přidal třetí gól a vydaře-
nou mostišťskou dvacetiminutovku 
ukončila až druhá přestávka.
Úvod třetí části patřil zase domá-
cím a už po čtyřiceti vteřinách 
potrestal mostišťské váhání kon-
taktním gólem Marek. Následovaly 
další bítešské šance, ale opět platilo 
nedáš – dostaneš a v devětačtyřicá-
té minutě Syrový zvýšil mostišťský 

náskok. Spartak bojoval dál, na 
ledě se střídalo to nejsilnější, co 
měli domácí k dispozici a osm 
minut před koncem Dačev přiblížil 
své mužstvo na rozdíl jediné bran-
ky. Hosté se nezatáhli do obrany 
a dál se, občas i trochu riskantně, 
tlačili k bítešské brance. Velkou 
příležitost k vyrovnání měli domácí 
v končící osmapadesáté minutě, 
kdy bylo proti hostům nařízeno 
trestné střílení, Budínovi však jeho 
střelecký záměr nevyšel, takže 
se opět smál Uhlíř. Minutu před 
koncem Spartakovci ještě odvolali 
brankáře a pokusili se o vyrovná-
ní s šesti hráči v poli, už po pěti 
vteřinách však mostišťský Toman 
trefil přes více než půl kluziště 
prázdnou domácí branku, čímž 
pojistil vítězství hostů.
Branky Spartak Velká Bíteš B: 
Dvořák (Rozmahel), Marek (Bu-
dín), Dačev (Budín, David Komí-
nek). Branky SK Mostiště: Solař, 
Pokorný (Novák, Vojta Krejčí), 

Musil (Pokorný), Syrový, Toman 
(Musil). Vyloučení: 4:2, navíc 
trestné střílení proti hostům a No-
vák (SK Mostiště) 10 minut osobní 
trest. Využití: 0:1. Střely na branku: 
21:32.                                      -tom-
1. RH Centrum Brno 19 14 4 1 114:53 32
2. Náměšť nad Oslavou 17 15 1 1 143:52 31
3. HC Veverská Bítýška 18 13 2 3 105:52 28
4. SK Mostiště 19 11 6  111:82 24
5. HLC Bulldogs 19 9 5 5 111:79 23
6. Spartak Velká Bíteš B 19 8 2 9 78:82 18
7. HC Zastávka 19 7 3 9 62:84 17
8. SK Minerva Boskovice 19 6 1 12 69:102 13
9. HC Sokol Křižanov 19 5 2 12 62:105 12
10. TJ Šerkovice 17 3 4 10 58:101 10
11. Tatran Hrušky 18 3 2 13 62:113 8
12. HC Nedvědice 19 3 0 16 48:118 6

Další utkání SK Mostiště
SK Mostiště – SK Minerva Bosko-
vice B, neděle 4. března 2012 od 
16.00, Velké Meziříčí.
SK Mostiště – HLC Bulldogs, 
sobota 10. března 2012 od 16.00, 
Velké Meziříčí.
Náměšť nad Oslavou – SK Mostiště, 
sobota 17. března 2012 od 16.30, 
Náměšť nad Oslavou.

Od soboty 25. 2. do neděle 4. 3. če-
kaly tým starších dorostenek (nově 
juniorek U19) čtyři ligové zápasy.
Slavoj Bruntál – BK VM 46:48 
(23:23)
V sobotu jsme vážili dlouhou ces-
tu do Bruntálu. Na palubovce se 
oba týmy do sebe pustily s velkou 
vervou. Náš tým se ujal vedení, ale 
soupeř nás vzápětí dotáhl. Naše 
děvčata ale nedala ani píď rozvrza-
né bruntálské palubovky zadarmo. 
V poločase bylo srovnáno 23:23. 
Do třetí čtvrtiny na nás soupeř vle-
těl s ještě větší intenzitou. Domácí 
si získali až devítibodový náskok, 
který jsme silou vůle a bojovnosti 
srovnali v poslední čtvrtině. V zá-
věrečných minutách se skóre pře-
lévalo ze strany na stranu. V době, 
kdy si všichni mysleli, že zápas 
směřuje do prodloužení, se našla 
jedna osoba, která si myslela něco 
jiného. Hráčka číslo 14, Aneta Pra-
žáková vstřelila v poslední sekundě 
vítězný koš pro nás. Tak se narodilo 
cenné vítězství.
Sestava a body: A. Pražáková 
21, L. Nováková 7, V. Marková 
5, P. Syslová 5, V. Kryštofová 4, 
Z. Fňukalová 4, D. Zezulová 2, 
Š. Buková, L. Kožená a K. Čer-
máková.
SK UP Olomouc – BK VM 90:49 
(47:27)

Ve středu nás čekala cesta do 
„jámy lvové“. Náš soupeř je první 
tým tabulky a my jsme si byli moc 
dobře vědomi, že zde se nevyhrává. 
Olomouc má za celou sezonu pouze 
jednu porážku. Ale nebyli jsme 
ochotni prodat svou kůži bez boje. 
Výsledek zápasu je krutější, než 
byl průběh, nevyšel nám nástup, tj. 
prvních pět minut a také posledních 
pět minut. Kdybychom se v těchto 
deseti minutách drželi stejně jako 
v celém zbytku zápasu, tak by-
chom se vešli do dvacetibodového 
rozdílu. Ale v tomto zápase jsme 
si opravdu nenárokovali možnost 
vítězství, takže jsme přestáli zápas 
se ctí. Velkomeziříčské hráčky se 
dokonce mohly přesvědčit, že po-
kud opravdu chtějí, tak se mohou 
prosadit i proti lídrovi tabulky.
Sestava a body: L. Nováková 16, 
A. Pražáková 14, P. Syslová 13, 
V. Kryštofová 4, D. Zezulová 2, 
Š. Buková, L. Kožená, Z. Fňukalová 
a M. Malcová. Trenéři T. Rapušák, 
P. Filla a K. Hugo.
BK VM – BK Studánka Pardubi-
ce 64:46 (36:31)
V prvním víkendovém zápase nás 
čekal soupeř z Pardubic, na kterého 
jsme si hodně věřili. Bohužel vstup 
do zápasu se nám hrubě nepovedl 
a po první čtvrtině jsme prohrávali 
o pět bodů. Hlavním důvodem byla 
asi psychika, protože jsme si mysleli, 
že to půjde samo. Naštěstí se náš tým 

vzpamatoval a ihned od začátku 
druhé čtvrtiny začal makat v obra-
ně, aktivně si vypomáhat a hlavně 
zrychlil přechod do útoku. Vždy 
je jednodušší dát koš z rychlého 
protiútoku než bojovat s postavenou 
obranou soupeře. V druhé části jsme 
dostali hru a výsledek pod kontrolu 
a z dobré pohody nás nevyvedl ani 
šťastný koš soupeře z odhozeného 
míče přes celé hřiště v poslední 
sekundě, kterým soupeř kosmeticky 
upravil skóre na rozdíl pěti bodů.
V druhé půlce zápasu jsme soupeře 
už výrazně přehrávali, i když jsme 

se museli vyrovnávat s přehnanou 
agresivitou některých pardubických 
hráček. Vypadalo to chvílemi, že 
v týmu soupeře mají několik po-
uličních rváčů a ne něžných dívek 
mezi šestnácti až osmnácti lety 
věku. Je potřeba vyzdvihnout di-
váckou podporu, protože množství 
diváků, rodičů, kamarádů a přátel 
basketbalu hnalo naše hráčky 
dopředu i ve chvílích, kdy se třeba 
tolik nedařilo. Stínem zápasu bylo 
zranění Zuzky Fňukalové, která si 
nešťastně vyvrtla rameno v krko-
lomném souboji o míč.

Sestava a body: A. Pražáková 16, 
L. Nováková 12, P. Syslová 12, 
V. Kryštofová 9, Š. Buková 6, 
V. Marková 6, D. Zezulová 2, M. 
Malcová 1, Z. Fňukalová a A. Kar-
banová. Trenéři T. Rapušák, P. Filla 
a K. Hugo.
BK VM – SŠB Pardubice 57:42 
(34:20)
Byli jsme připraveni na to, že ne-
dělní zápas bude mnohem těžší než 
sobotní. A to také proto, že soupeř 
z Pardubic musel nad námi vyhrát, 
aby si udržel šanci na udržení sou-
těže na příští rok. Případná prohra 
by jeho šance prakticky vymazala. 
Moc dobře jsme měli v paměti první 
vzájemný zápas, kdy jsme vyhráli 
v Pardubicích o jeden bod. To by 
nebylo tak zvláštní, ale zápas jsme 
dohrávali v posledních dvou minu-
tách ve čtyřech hráčkách, včetně 
jedné zraněné, která si moc se 
závěrečných minut nepamatovala.
Vstup do zápasu se nám povedl 
nejlépe z celé letošní sezony. Po čty-
řech minutách byl stav zápasu 11:1 
v náš prospěch. A trenéři se mohli 
usmívat, protože přesně takhle 
si představují ideální hru našeho 
týmu. Tlak na míč v obraně a rychlý 
přechod do útoku byly hlavními 
rysy prvních minut zápasu. Po prv-
ní půlce jsme měli čtrnáctibodový 
náskok. Ale nejvíce nás hřál dobrý 
pocit, že hra vypadá dobře a že sou-
peře vůbec nepouštíme do zápasu.

Do druhé poloviny jsme opět vlétli 
s velkou chutí a náskok po dalších 
čtyřech minutách zvýšili až na 
22 bodů. V té chvíli i na náš tým 
přišly slabší chvíle, kdy se nám hra 
vůbec nedařila a soupeř se v půlce 
závěrečné části hry dotáhl až na 
devět bodů rozdílu na stav 48:39. 
Od této chvíle se do našeho týmu 
opět vrátila velká energie. V závě-
ru naše hráčky zoufalého soupeře 
jednoznačně přehrály a nedopustily 
žádné drama v koncovce zápasu. 
Opět je potřeba poděkovat řadě 
diváků, kteří se přišli podívat na 
naše děvčata. Doufám, že mohou 
být spokojeni jak s hrou, tak s vý-
sledky našeho týmu.
Sestava a body: P. Syslová 14, A. 
Pražáková 13, V. Marková 9, L. 
Nováková 5, V. Kryštofová 4, D. 
Zezulová 4, A. Karbanová 4, Š. 
Buková 2, D. Syslová 2 a M. Mal-
cová. Trenéři T. Rapušák, P. Filla 
a K. Hugo.
Program týmů BK v tomto týdnu:
Sobota 10. 3.
Mladší minižactvo: Valosun Brno 
B – BK VM, 9.00 a 11.00, Brno, 
sportovní hala VUT Žákyně U15 
(letos ještě neporažené): BK Ro-
sické Štiky – BK VM, 9.00 a 11.00, 
Rosice u Brna, ZŠ
Muži: BK VM – Basketspor t 
Boskovice, 17.00, Velké Meziříčí, 
tělocvična ZŠ Školní

-rap-

Zleva: P. Syslová, V. Marková, Š. Buková, V. Kryštofová, A. Karbanová, 
D. Zezulová, A. Pražáková, M. Malcová, Z. Fňukalová a L. Nováková 
před zápasem se Studánkou Pardubice.                 Foto: Tomáš Rapušák

Starší žáci
FC VM – FC Svratka Brno 97 
3:0 (1:0)
Rozhodčí: Teplý. Počet diváků: 
20. Střelci branek: 28. a 37. Liška 
Radim, 46. Karmazín.
Sestava: Kučera – Liška P., Hamřík, 
Hibš, Heto – Krčál, Vokurka, Hláv-
ka, Karmazín, – Liška R. Bartošek.

-dek-

Mladší žáci
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Sestava HHK: Svoboda – Bezák, 
Bíbr, Barák, Janoušek, Karásek, 
Kroutil, Krůza, Pacal, Úlovec, 
Havliš, Juda M., Řepa, Třeštík, 
Šandera, Pražák, Loup. Rozhodčí: 
Matoušek, Pekárek. Vyloučení: 2:2, 
využití: 0:1. Diváků: 30.

Starší žáci
HHK VM – SK Horácká Slavia 
Třebíč 1:8 (1:3, 0:4, 0:1)
Branka HHK: 3. Strnad. Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Drápela, 
Pacalová, Bezák D., Báňa D., – Str-
nad, Dundálek, Kapusta – Šilpoch, 
Nevěčný, Pavelka – Marková. 
Rozhodčí: Maloušek, Pekárek. 
Vyloučení: 1:1. Střely na branku: 
20:52. Diváků: 24.

Dorost
HHK VM – Hokej Uherský Ost-
roh 5:5 (1:2, 1:1, 3:2)
Branky a asistence HHK: 16. Kam-
pas M. (Kučera), 27. Kejda (Kampas 
J.), 43. Štěpánek (Kejda), 49. Kučera 
(Kejda), 54. Štěpánek (Střecha). Se-
stava HHK: Matoušek (Vitešník) – 
Smažil, Střecha, Burian L., Kampas 
J., Kejda, Štěpánek, Sladký, Kam-
pas M., Kučera, Červinka, Novotný, 
Vejnar, Marešová, Bernat. Vylou-
čení: 3:6. Využití: 3:0. Diváků: 33.

Mladší žáci
HC Spartak Polička – HHK VM 
1:5 (2:1, 2:0, 1:0)
Branka a asistence HHK: 15. Úlo-
vec (Pacal). Sestava HHK: Svoboda 
– Karásek, Šandera, Pacal, Řepa, 
Janoušek, Barák, Juda M., Loup, 
Úlovec, Bíbr, Havliš, Krůza, Pra-
žák, Kroutil. Vyloučení: 6:4, vyu-
žití: 1:0, v oslabení: 2:0. Diváků: 60.

Starší žáci
HC Spartak Polička – HHK VM 
11:5 (3:2, 5:2, 3:1)
Branka HHK: 1. Dvořák (Strnad), 
8. Kapusta (Strnad), 23. Báňa D., 
38. Nevěčný (Strnad), 57. Dundálek 
(Šilpoch). Sestava HHK: Juda J. – 
Kampas F., Drápela, Pacalová, Bez-
ák D., Báňa D. – Strnad, Dvořák, 
Kapusta – Šilpoch, Dundálek, Ne-
věčný – Juráček, Pavelka. Rozhod-
čí: Andrle, Vápeník. Vyloučení: 2:1. 
Střely na branku: 19:34. Diváků: 80.
Program na tento týden:
Sobota 10. 3. 2012 HHK mladší 
žáci – HC Chotěboř, začátek utkání 
v 9.00; HHK starší žáci – HC Cho-
těboř, začátek utkání v 11.00 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)
Neděle 11. 3. 2012 HHK mladší 
žáci – HC Skuteč, začátek utkání 
v 10.00; HHK starší žáci – HC Sku-
teč, začátek utkání ve 12.00 (zimní 
stadion Velké Meziříčí)        -hhk-

Krejska 429:431 Němcová
Lavický Jo. 392:376 Zvolánek
Kamenský 406:450 Matějka
Start Jihlava C – Spartak VM C
1621:1574 * 5:1
Vestfál ml. 399:361 Bača
Wania 423:365 Lavický A.
Chvátal 394:445 Mátl
Vestfál 405:403 Weiss
BOPO Třebíč B – Spartak VM D
1617:1535 * 4:2
Krutiš 370:375 Mičková
Kovařík 409:334 Fajmonová
Dobšík 423:391 Trnka
Frantík 415:435 Mička  -sta-

Orel Bystřice B – ST VM D 9:9
Body: Zelený David 4/0, Juda Zde-
něk 3/1, Zelený Tomáš 2/2
Nové Veselí B – ST VM E 16:2
Áčko hraje v sobotu dne 10. 3. 
v Telči a Pelhřimově.
Začátky utkání jsou: Telč B – ST 
Velké Meziříčí v 8.30 hodin, Pel-
hřimov B – ST Velké Meziříčí 
v 14.30 hodin.

-pk-
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MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

NÁRODNÍ TURNAJ V BOCCIE
SK Telč – HHK VM B 3:5 (3:3, 
0:1, 0:1)
Rozhodčí: Sibera – Hort, Zháňal. 
Poměr střel: 34:30. Branky: 4. 
Sokolík (Tůma), 13. Koreš (Smej-
kal), 14. Kubát (Prášek) – 2. Trnka 
(Troščák), 16. Šoukal (Kudláček J., 
Pokorný), 20. Kudláček M. (Kudlá-
ček J.), 37. Šoukal (Barák, Troščák), 
41. Trnka (Barák). Vyloučení: 6:10. 
Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Sestava 
VM B: Šeba (od 13. Štourač) – Kud-
láček M., Invald – Vidlák, Bradáč – 
Trnka, Pokorný – Kavina, Kudláček 
J., Malec – Šoukal, Troščák, Barák 
– Peterka, Tůma, Vrána.
Úvod zápasu vyšel hostům, když se 
hned ve 2. minutě trefi l od modré 
Trnka. O dvě minuty později už však 
bylo vyrovnáno zásluhou Sokolí-
kovou a díky tomu patřilo dalších 
deset minut domácím hokejistům. 
Vyvrcholením jejich tlaku byly dva 
slepené góly ve 13. a 14. HHK se 
z toho naštěstí brzy oklepal a jeho 
hráči stihli do konce třetiny srovnat 
stav. Nejprve po pěkné kombinaci 
skóroval Šoukal, aby pak v poslední 
minutě po bratrské spolupráci využil 
přesilovku Martin Kudláček.
První polovina prostřední části byla 
ve znamení série 8 vyloučení na 
obou stranách a zvláště hosté se ně-
kolikrát ocitli v oslabení. Všechny je 
ovšem úspěšně ubránili a odměnou 
jim byl vítězný gól, kdy se krásně 
trefi l z úhlu pod horní tyčku Šoukal. 
Ten si drží obdivuhodnou střelec-
kou bilanci. V posledních čtyřech 
zápasech vstřelil celkem 7 branek 

a výrazně se tím podílí na bodovém 
zisku uplynulého měsíce.
Jak skóre utkání začal, tak je i ukon-
čil. Řeč je o Filipu Trnkovi, který 
hned po začátku třetí třetiny opět 
prostřelil všechno, co měl před 
sebou, a využil druhou přesilovku 
Meziříčí. Pro Telč to však neskon-
čilo. Po celý zbytek třetiny se její 
hráči neustále snažili ještě něco 
s výsledkem udělat. Hosté je však na 
delší dobu do svého pásma nepustili 
a za podpory výborného Štourače 
v bráně udrželi tříbodové vítězství.
Díky této výhře ještě může HHK 
zdramatizovat souboj o první příč-
ku soutěže. Telč má sice náskok 
6 bodů a zápas k dobru, ale všechna 
zbývající utkání dohrává venku. 
V sobotu v Žirovnici a dvakrát 
v Ledči. Béčko by ji však muselo 
v každém případě porazit v dohráv-
ce ve čtvrtek 8. března na vlastním 
ledě. Začátek bude v 18.30.
Další výsledek: Žirovnice – Ledeč 
n. S. 9:5; Telč jun. – volno        -ht-

18. kolo krajské soutěže Kraje 
Vysočina mužů

Výsledky: Žirovnice – Telč 4:6
Ledeč n. S. – Telč junioři 5:8
HHK VM B – volno

Tabulka:
1. Telč 13 11 0 1 1 95:46  34
2. Vel. Meziříčí B 13 6 3 1 3 60:43  25
3. Ledeč n. Sáz. 14 6 1 1 6 69:70  21
4. Telč – juniorka 15 4 0 1 10 59:105 13
5. Žirovnice 15 3 0 1 11 73:92  12
Program HHK B na tento týden:
Čtvrtek 8. 8. 2012 doma s Telčí 
od 18.30.
Sobota 10. 8. 2012 v Jindřichově 
Hradci proti Žirovnici od 15.45 ho-
din.                                            -ht-

10. kolo
Nadstavbová část

O vítěze městské ligy
Agromotor VM – SK Netín 0:8
Plhák M. 2, Plhák T., Dvořák D. 2, 
Dvořák V. 2, Sýkora
Sanborn VM – Technické služby 
VM 7:2
Hanuš 2, Souček, Caha, Gryč, 
Puffer, Bajer F. – Todorov, Šlapal
SK Omega VB – HC Lukáš 1:3
Dvořák – Baránek 2, Malát
HC Bory – Sanborn VM 4:3
Kuchař 2, Dvořák, Březina – Caha, 
Bajer, Souček
1. HC Bory 11 8 2 1 64:43 18
2. SK Omega VB 11 6 1 4 44:29 13
3. Sanborn VM 11 6 1 4 51:40 13
4. Agromotor VM 10 5 1 4 48:42 11
5. HC Lukáš 11 4 1 6 53:53 9
6. SK Netín 10 4 1 5 37:43 9
7. Technické služby VM 10 3 0 7 41:58 6
8. SK Afcon Kunšovec VM 10 2 1 7 33:63 5

O postup do extraligy
SK Vídeň – SPL Radostín n. O. 
5:3
Dobrovolný 2, Ambrož 2, Navrátil 
– Váša 2, Vítek
Horní Heřmanice – Auto Dobro-

volný VM 3:2
Mejzlík J. 3, Tomek 3, Kutílek 
3, Horký 2, Dvořák 2 – Křivský, 
Krejčí
HC Tasov – SK Vídeň 4:4
Hamáček 2, Jaseňák, Komínek 
– Janák, Střecha Lad., Nedoma, 
Ambrož
 1. HC Benetice 10 7 2 1 59:27 16
 2. SK Vídeň 11 6 2 3 48:40 14
 3. Farma Měřín 10 5 1 4 37:38 11
 4. Auto Dobrovolný VM 10 4 2 4 49:51 10
 5. Horní Heřmanice 10 4 1 5 65:45 9
 6. SPL Radostín n. O. 10 4 1 5 30:49 9
 7. River VM 10 4 0 6 29:50 8
 8. HC Tasov 11 2 1 8 25:42 5

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

SK Stránecká Zhoř – HCF Dráhy 
VM 8:1
Vyhlídal 3, Bartůšek 2, Urbánek, 
Sedláček, Necid – Pavlas
NHÚ Balinka VM – HCF Dráhy 
VM 5:2
Vacula 4, Komínek – Mišura 2
 7. NHÚ Balinka VM 8 6 0 2 37:31 12
 8. SK Lavičky 8 5 1 2 37:31 11
 9. SK Stránecká Zhoř 9 5 0 4 36:32 10
10. HC Pikárec 8 3 0 5 25:30 6
11. HCF Dráhy VM 9 1 1 7 24:47 3

-vid-

O víkendu 25.–26. února 2012 
proběhlo v tělocvičně 3. základní 
školy ve Velkém Meziříčí první 
kolo I. ligy OZP cupu v boccie 
(O březejckého medvěda). Hlav-
ním pořadatelem tohoto turnaje 
byla TJ Dětské středisko Březejc 
z pověření České federace Spastic 
Handicap, o. s., za podpory města 
Velké Meziříčí a ve spolupráci 
s Dětským střediskem Březejc. Pro 
připomenutí – boccia je sport po-
dobný francouzské hře pétanque. 
Díky své povaze je velmi populární 
mezi lidmi s těžkým fyzickým po-
stižením. Je také jediným sportov-
ním odvětvím, kde tito lidé mohou 
změřit své síly na nejvyšší možné 
úrovni – na paralympijských hrách.
Základní rozdíl oproti hře pé-
tanque spočívá v herních mí-
čích a povrchu. Míče na bocciu 
jsou kožené, výrazně lehčí, větší 
a měkčí než koule používané při 
péntaque. Povrch hracího pole 
musí být rovný a hladký – hraje se 
tedy v tělocvičnách či sportovních 
halách.

V každé kategorii startuje 12 nej 
hráčů z žebříčku OZP cupu 2011. 
Prvního kola ve Velkém Meziříčí 
se zúčastnilo celkem 42 hráčů 
z celé ČR ve 4 třídách – BC1, 
BC2, BC3 a BC4, do kterých jsou 
hráči zařazeni dle stupně a druhu 
svého postižení. A jak si vedli 
hráči z Vysočiny? Březejčtí mají 
letos v 1. lize celkem 5 hráčů, 
což značí, že boccie se v jednotě 
pilně věnují. Jejich nejúspěšnější 
hráčkou byla tentokrát Karin 
Bučková (kategorie BC 2), která 
ač v 1. lize úplný nováček, se 
statečně probojovala až do fi nále. 
Tam sice podlehla Františkovi 
Serbusovi z SCJÚ Praha – ostříle-
nému reprezentantovi, i tak podala 
výkon, který nikdo nečekal. Další 
úspěšnou březejckou hráčkou, 
taktéž v kategorii BC 2, byla Pavla 
Třísková, které patří ve výsledkové 
listině hezké 4. místo. Pavly sen 
je dostat se v letošním roce do re-
prezentace, úměrně tomu i trénuje. 
Znamená to pro ni desítky odhá-
zených míčů a hodin v tělocvičně. 

Jubilejního XV. ročníku turnaje 
veteránek Bobina cup, jehož 
pořadatelem byl házenkářský klub 
TJ Tatran Střešovice, se zúčastnilo 
celkově osm týmů.
Sokol VM – Vršovice 9:8, – Odros-
tenky (Astra I Praha) 6:10, – Ast-
ra II Praha 10:15, – Turnov 11:14
Pořadí: 1. Tatranky, 2. Odrosten-
ky, 3. Astra, 4. Atrhroza, 5. Tur-
nov, 6. Velké Meziříčí, 7. Vršovice, 
8. Radlice
Hrály: Vránová Martina – Záviš-
ková Ilona (11), Pacalová Lenka 
(10), Jelínková Radka (5), Buková 
Pavla (4), Babáčková Marcela (4), 
Blažková Jitka (1), Gebre Selassie 
Jana (1), Vrbová Romana.

Dorostenky nestačily
na Otrokovice

1. liga mladší dorostenky

Sokol VM – Jiskra Otrokovice 
30:35 (12:19)
Přímý souboj o dosavadní čtvrtou 
příčku prvoligové tabulky přinesl 
oboustranně pohlednou, rychlou 
a dynamickou házenou. Značně 
improvizovaná domácí sestava se 
musela spoléhat více na bojovnost 
a nasazení než na souhru. Otroko-
vické zahájily velmi sebevědomě. 
Převyšovaly nás především dobře 
organizovanou obranou, rychlostí 
a kombinační hrou v postupném 
útoku. Náš celek „dřel“ a do dva-
cáté minuty držel nerozhodný 
stav. V dalších minutách rozhodly 
častější chyby v útočné souhře, ne-
přesná koncovka a nedostatečně ag-
resivní obrana. Soupeřky v rozmezí 
21.–27. minuty šňůrou osmi branek 
získaly rozhodující náskok (10:10, 
10:18). V úvodu druhého dějství se 
dařilo změnou útočné hry na dva 

pivoty a aktivnější obranou částečně 
narušovat útočné kombinace hostů. 
Fyzicky lépe vybavené soupeřky 
dokázaly i přesto najít skuliny 
v naší defenzivě a téměř neomylnou 
koncovkou si držely vícebrankový 
náskok (15:21, 21:26). V závěrečné 
pětiminutovce svitla jiskřička na-
děje pro náš celek, když se podařilo 
snížit na 29:33. Škoda, že v této fázi 
jsme příliš individuálně vedenými 
akcemi ztratili míče, navíc „zahodili 
dvě tutovky“ a Otrokovické si již 
nenechaly ujít vítězství.
Sled branek 1:2, 2:6, 6:6, 10:10, 10:18, 
14:20, 15:25, 21:28, 24:32, 29:33. 
7 m hody 6/6:2/2, vyloučení 1:1.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – 
Kratochvílová Hana (16/6), Studená 
Kateřina (6), Koudelová Eliška (4), 
Zezulová Kristýna (1), Sedláčková 
Klára (2), Fialová Eliška (1), Homo-

lová Michaela, Nejedlá Michaela, 
Kopečková Kateřina, Doležalová 
Romana, Bačová Soňa. Trenéři 
Záviška, Partlová.                   -záv-
1. liga ml. dorostenek – Morava

 1. Olomouc 12 12 0 0 453:203 24
 2. Zlín 13 11 1 1 357:268 23
 3. Veselí n. M. 12 9 0 3 369:282 18
 4. Otrokovice 13 7 1 5 379:353 15
 5. V. Meziříčí 13 7 0 6 409:373 14
 6. Poruba 13 6 2 5 361:350 14
 7. J. Hradec dor. 12 5 0 7 314:308 10
 8. Karviná 13 3 2 8 232:336 8
 9. Bohunice 13 3 0 10 260:350 6
10. HK Hodonín 11 3 0 8 249:348 6
11. Kunovice 13 0 0 13 174:386 0

2. liga žen – Morava
1. Olomouc 10 8 1 1 237:205 17
2. Bohunice 9 5 0 4 224:214 10
3. Karviná 10 5 0 5 230:233 10
4. Veselí B 10 4 1 5 240:234 9
5. V. Meziříčí 9 1 0 8 204:249 2

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 10. března
11.00 1. liga mladší dorostenky – 
DHK Zora Olomouc
13.00 2. liga ženy – HC Veselí nad 
Moravou B

A nejen pro ni, ale pro všechny, 
kteří chtějí být v čele boccistického 
žebříčku.
Další umístění Březejckých – Fol-
varská (kat. BC1) 6. místo, Fajkus 
(kat. BC 2) 8. místo, Štursa (kat. 
BC 1) 9. místo.

Druhé kolo I. ligy se uskuteční 
s mezinárodní účastí v květnu 
v Praze. Takže vzhůru do tréninků, 
neb v celé soutěži hráči bojují ne-
jenom o dobré umístění, ale i o od-
vrácení hrozby sestupu do II. ligy.

Monika Doskočilová

Nejúspěšnější březejcká hráčka Karin Bučková spolu s Marií Folvarskou.
Foto: Monika Doskočilová

Boje o záchranu budou hodně těžké
Soutěž volejbalových juniorů pokra-
čovala v uplynulém víkendu první-
mi turnaji o umístění. Po klasicky 
odehrané základní části se letos 
poprvé změnil herní systém a o ko-
nečné umístění se hraje turnajovým 
způsobem. Družstva si během února 
vybojovala účast v jednotlivých 
skupinách, o první až čtvrté místo 
si to ve třech turnajích rozdají vo-
lejbalisté Brna, ČZU Praha, Zlína 
a Českých Budějovic, přičemž se 
první turnaj hrál v Brně, o pátou až 
osmou příčku hrály celky Ostravy, 
Plzně, Liberce a pražského Dans-
portu v Praze. Volejbaloví junioři 
Spartaku Velké Meziříčí, po hodně 
špatné základní části, přivítali na 
své palubovce celky Hradce Krá-
lové, Ervěnic a Příbrami. Herní řád 
je jasný, po třech odehraných tur-
najích prvá dvě družstva skončí na 
devátém a desátém místě, zbylá dvě 
sestupují do baráže, kde se následně 
utkají s vítězi dorosteneckých lig.
Sp. VM – Slávia Hradec Králové 
1:3 (–18, – 19, 22, – 19)
Vstup do turnaje se našim hráčům 
bohužel nepovedl. Trenéři sice po-
strádali Zmrhala, přesto si dovolím 
tvrdit, že v tom hlavní problém 
nebyl. Družstvo totiž propadlo jako 
celek, v průběhu celého zápasu ku-
pilo chybu na chybu a od poloviny 
prvního setu bylo téměř jedno, kdo 
zrovna hrál. Markantní rozdíl byl 
především v kdysi excelentní herní 
činnosti všech meziříčských muž-

stev historie, hře v poli. Zjedno-
dušeně a možná trochu nadsazeně 
řečeno, když soupeř nevěděl, co má 
hrát, tak ulil a ono to tam spadlo. 
O překvapivém výsledku se tak žel 
hovořit nedá.
Sp. VM – VK Ervěnice – Jirkov 
0:3 (-27, – 12, – 22)
Naši dobře začali a hráli s favori-
tem zpočátku vyrovnaný zápas. 
Soupeř sice otočil z 18:16 na 19:23, 
potom však při Lickově podání 
náš celek srovnal na 23:23. Kluci 
pak dokázali odvrátit šest setbalů 
soupeře, ten sedmý však již ne. Ve 
druhém setu však nevycházelo nic 
a nikomu a tak není divu, že rozdíl 
skóre byl propastný. Ve třetím setu 
se hra vyrovnala, na ukazateli skóre 

byl ještě stav 19:19, v samotné kon-
covce však byl úspěšnější soupeř. 
Po sobotě tak měl náš celek bilanci 
0:2 a jeden uhraný set.
Sp. VM – VK Příbram 3:2 (–23, 
18, – 19, 23, 12)
Bezesporu nejkvalitnější výkon 
předvedli naši hráči v nedělním 
souboji. Petr Vašíček měl tentokráte 
k dispozici dvojici reprezentantů 
Uchytil, Zmrhal a na naší útočné síle 
se to okamžitě projevilo. Příbramští 
hráči si v prvním setu udržovali 
mírný náskok, po trochu sporném 
výroku rozhodčího získali setbol 
a na druhý pokus jej proměnili. 
Ve druhém setu naopak domino-
vali naši hráči, kterým se podařilo 
především díky výbornému bloku 

odskočit až na rozdíl devíti bodů. 
Soupeř v závěru trochu snížil, ale 
po dvou setech bylo srovnáno. Třetí 
set byl bitvou o každý míč, několik 
chybiček v koncovce však posadilo 
do sedla příbramské hráče a ti se 
ujali vedení. Herně nejkvalitnější 
byl čtvrtý set a potěšitelné je, že 
díky koncentraci si náš celek udržo-
val v koncovce alespoň minimální 
náskok. Poslední bod pak získal blo-
kem po útoku soupeře druhým sle-
dem. Do rozhodujícího pátého setu 
lépe vstoupil soupeř, 2:5, ale šňůra 
pěti bodů (7:5) dostala do psychické 
výhody náš celek. V tie breaku byli 
vidět oba dlouháni v našich dresech, 
Zmrhal a hlavně Uchytil. Především 
díky jeho nechytatelným útokům 
v důležitých okamžicích, kdy se 
lámal chleba, se nakonec zaslouženě 
radoval náš celek.
Junioři tak nakonec z domácího tur-
naje vytěžili jenom jedno vítězství, 
v něm však doufám našli recept do 
zbývajících dvou turnajů. 
Sestava VM: Minář, Bláha, Krej-
ska, Žák, Uchytil, Licek, Pešta, 
Slavík, Zmrhal, Augusta, Sláma, 
Štěpanovský, Košábek, Prchal.
Výsledky ostatních mužstev:
Příbram – Hradec Králové 3:2; 
Příbram – Ervěnice 1:3; Hradec 
Králové – Ervěnice 3:2

Tabulka EX-JRI,
skupina o záchranu po 1. turnaji:
1. VK Ervěnice 3 2 1 8:4 5
2. Slavia Hradec Králové 3 2 1 8:6 5
3. VO Příbram 3 1 2 6:8 4
4. TJ Sp. Velké Meziříčí 3 1 2 4:8 4
Pořadatelem druhého turnaje 10. 
a 11. 3. jsou Ervěnice.            -kon-

KSL úsek snowboardingu 
Kraje Vysočina
ve spolupráci se Ski klubem
Velké Meziříčí
a městem Velké Meziříčí
pořádají

Marek Zmrhal s číslem 17 útočí při vítězné utkání s Příbramí. 
Foto: Jaroslav Konečný

Fajtův kopec Velké Me-
ziříčí, neděle 11. 3. 2012 
od 13.00
Otevřený snowboardový 
závod pro všechny věkové 
kategorie
Ročníky:
do 2001,
2000–1997,
1996–1992,
nad 1991
zvlášť holky a kluci

So 10. 3. 14.00–15.30
Ne 11. 3. 15.00–16.30
Út 13. 3. 15.00–16.30
Po 19. 3. 15.00–16.30
St 21. 3. 15.45–17.15
Pá 23. 3. 15.45–17.15
So 24. 3. 13.30–15.00
Ne 25. 3. 14.15–15.45
Po 26. 3. 15.15–16.45
St 28. 3. 15.15–16.45
Pá 30. 3. 15.15–16.45
So 31. 3. 13.30–15.00

Vstupné – bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč


