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Týdeník Velko-
meziříčsko si 
můžete nově 
zakoupit také 
v papírnictví 

VAVRAS na 
náměstí ve 

Velkém Meziříčí 
(prodjena vedle 

fary).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

První divadelní představení jarní sezony

Velký holky nepláčou. 

Evropský festival 

filozofie soutěží o Zla-
tou jeřabinu.

Podpořte tuto ojedinělou 
akci v regionu a hlasujte - 
do 19. dubna 2013

 Více čtěte na straně 6

Josefská zábava 
v Osové Bítýšce, opět 
s Jožkou Šmukařem.

15. 3. 2013 
v 19.30

16. 3. 2013 od 20 hodin.
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Výstavní sál velkomeziříčského 
muzea zaplnily na  necelé dva 
měsíce historické hračky.

Návštěvníci si až do  28. dubna 
mohou prohlédnout například 
výbavičky pro panenky z  počát-
ku dvacátého století, dřevěné sta-
vebnice, houpací koně či cínové 
vojáčky. Výstava, která je zapůj-
čena z Muzea hraček v Rychnově 
nad Kněžnou, zahrnuje období 

od  konce devatenáctého do  po-
loviny dvacátého století. Dospělí 
si u  některých novějších hraček 
mohou zavzpomínat na  svoje 
dětství, jejich ratolesti zase mají 
možnost porovnat, s jakými věc-
mi si hráli jejich vrstevníci před 
sto lety. Jelikož byly děti od útlé-
ho věku vedeny k manuální zruč-
nosti, naleznou příchozí mezi vy-
stavenými exponáty také dětský 
ponk či sadu nářadí. U  chlapců 

byly oblíbené rovněž nejrůznější 
stavebnice a stolní hry.
Dívky se zase připravovaly na roli 
budoucí matky a  hospodyňky, 
a  proto si nejčastěji hrály s  pa-
nenkami, kočárky a různými po-
kojíčky. Nechybí ani sada na šití, 
která obsahuje náprstek a pouzd-
ro na jehly a na bavlnky.
Otevřeno je denně kromě pondě-
lí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. 

Velkomeziříčská radnice 
aktualizovala seznam žádostí 
o městský byt. V současné době 
eviduje celkem sedmdesát tři 
žádostí o byt.

„Čtyřicet dva žadatelů se k  ak-
tualizaci nedostavilo, vypadli 
proto ze seznamu žádostí,“ sdělil 
starosta Radovan Necid a  do-
dal, že v  současné době radnice 
s  novými nájemci, kterým je 
přidělen městský byt, podepisu-
je smlouvy pouze na  jeden rok 
a poté je obnovuje. „Bez toho to 
nejde, protože když se podíváme 
na soupis pohledávek, které měs-
to má, pořád to roste,“ vysvětlil 
důvod starosta. Dluhy neplatičů 
za  městské byty ke  konci ledna 
dosáhly už jednoho a půl milionu 
korun. Je to tedy palčivý problém 
nejen pro naše město. I  proto 
byla nová pravidla pro přidělení 
bytu doplněna o  podmínku, že 
žadatel musí doložit svoji bez-

dlužnost vůči městu potvrzením 
z  finančního odboru radnice. 
Ani tak však město nemá jistotu, 
že nový nájemce bude řádně pla-
tit. Vedení města se přitom snaží 
dlužníky motivovat k  tomu, aby 
zaplatili, i tím, že se rozhodlo jim 
prominout poplatky z  prodlení. 
A to v případě, že nájemce uhradí 
dluh ještě před zahájením soud-
ního řízení o  zaplacení dlužné 
částky. „Je to jistý signál – přijďte 
a zaplaťte,“ dodává Necid a dopl-
ňuje, o  jaké částky jde – popla-
tek z  prodlení činí 2,5 promile 
z dlužné částky, nejméně však 25 
korun za každý i započatý měsíc 
prodlení. 
Na  jedné straně jsou dluhy, 
na druhé pak náklady na opravy 
městských bytů a  domů. Ani ty 
nejsou malé. Jen pro letošní rok 
2013 je vedoucí odboru správy 
majetku a bytů velkomeziříčské-
ho městského úřadu Magdaléna 
Kašparová vyčíslila na  pět mili-

onů osm set šedesát tisíc korun.
„S některými věcmi jsme souhla-
sili, ale k  některým se ještě vrá-
tíme, zda jsou nutné,“ podotkl 
Necid s  tím, že jsou tam takové 
položky, jako třeba výměny kot-
lů, oprava balkonů, vymalování 
společných prostor ve  třech by-
tových domech, oprava střechy 
na Ostrůvku a další.
Vedení města také řeší žádosti 
o úlevy na nájemném, a  to ne-
jen v  nebytových prostorách, 
ale třeba i  za  sklep a  podob-
ně. Nájem za  sklepní prostor 
je stejný jako za  byt – 49 Kč 
za metr čtvereční. „Shodli jsme 
se, že by se pak mohla strh-
nout lavina takových žadatelů, 
takže neulevíme,“ uzavřel sta-
rosta s  dodatkem, že nájemné 
za městský byt dnes není nijak 
vysoké, naopak je poloviční 
oproti tržnímu, které dosahuje 
částky 88 až 95 korun za  metr 
čtvereční. 

Snímek zachycuje kamerové zkoušky kanalizace v Mostištích. Foto: archiv správce 
stavby

Chlapec si prohlíží jednu z vystavených hraček ve vitríně - panenku s porcelánovou 
hlavou. Šlo o drahou hračku s luxusním oblečením a doplňky.  Foto: Iva Horká

Hračky, s nimiž si hrály děti před 
sto lety, ukazuje výstava v muzeu

V minulém čísle týdeníku 
Velkomeziříčsko jsme přinesli 
informaci o problémech s vý-
stavbou kanalizace, aktuálně 
zejména v Mostištích. Kamero-
vé zkoušky v místní části totiž 
ukázaly několik poruchových 
míst na nově vybudované 
kanalizaci. Velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid v té 
souvislosti vyjádřil obavu, aby 
nutné opravy neposunuly daný 
termín dokončení celé akce 
a nebylo tím ohroženo čerpání 
evropské dotace.

„Celý projekt Dyje II (jehož sou-
částí jsou i  stavby v  Mostištích, 
Velkém Meziříčí a  Oslavici – 
pozn. red.) bude dokončen včet-
ně kolaudací kanalizací v červnu 
2013. Uvedený konečný smluv-
ní termín dokončení není ani 
na  Velkomeziříčsku ohrožen. 
Cena prací se udrží v rámci ceny 

uvedené ve smlouvě o dílo,“ ujis-
til hned na úvod svého stanovis-
ka ke  zmiňovanému problému 
vedoucí týmu správce stavby Lu-
bomír Klímek. Potvrdil přitom 
závady na stavbě. 
„Na  kanalizaci v  Mostištích je 
třeba zrealizovat spojnou šachtu 
na  výtlaku V2 a  odstranit záva-
dy na  gravitační kanalizaci, kte-
ré byly zjištěny při kamerových 
zkouškách. Těch zbývá provést 
ještě 300 metrů. Aktuálně je 
evidováno 27 neodstraněných 
závad, které zhotovitel napraví 
do konce března. Opravy se týka-
jí 300 m kanalizace, z  celkových 
4  560 m,“ podrobně popsal Klí-
mek. 
Po  dokončení kanalizace je ov-
šem třeba ještě zhotovit nové po-
vrchy komunikací. Nejen podle 
názoru zástupců místní části, ale 
i  vedení města Velké Meziříčí je 
totiž stav vozovek v  Mostištích 

v  žalostném stavu. Vedení měs-
ta se navíc se podařilo na  Kraji 
Vysočina vyjednat i  následnou 
opravu krajské komunikace ne-
jen v místech dotčených stavbou, 
takže práce ještě zbývá víc než 
dost. 
„Provádění povrchů vozovek, 
kontrolovaných zatěžovacími 
zkouškami, proběhne od začátku 
dubna do poloviny května,“ sdě-
lil termín L. Klímek a  dodal, že 
dodavatelem bude firma Colas. 
Potvrdil přitom, že na dokončení 
zbývajících částí krajské komu-
nikace směrem k nemocnici, což 
přesahuje rozsah Projektu Dyje 
II, se bude spolupodílet Správa 
a  údržba silnic Kraje Vysočina 
svými finančními prostředky. 
Do ledna 2013 bylo v Mostištích 
proinvestováno 73 % finančních 
prostředků a  ze zbývající částky 
bude 15% vynaloženo na komu-
nikace.

 Pokračování na straně 4 

Poruchy na kanalizaci termín 
dokončení neohrozí

 Pokračování na str. 4 

Martina Strnadová

Žadatelů o městský byt ubylo

Lidé obdrží leták s návodem, jak se 
chovat při živelních pohromách
Velkomeziříčská radnice bude v nejbližších 
dnech rozesílat do domácností leták s návo-
dem, jak se chovat při krizových situacích.

 „Jde o základní sdělení – typy výstražných hlá-
šení, kde najít informace při povodni, jak má vy-
padat evakuační zavazadlo a podobně,“ popisuje 
leták starosta Radovan Necid.
Leták obsahuje popis tří typů výstražného hláše-
ní městského rozhlasu a sirén. Dále podává přes-
ný návod co dělat, když sirény zazní. V  dalším 
oddíle letáku jsou popsány typy povodní, se kte-
rými se Velké Meziříčí může setkat. Čtvrtá část 
letáku je věnována postupu při evakuaci a balení 
evakuačního zavazadla. Samozřejmě jsou v letá-
ku i krizová telefonní čísla a kontakty.
Leták je složený na velikost běžné vizitky a je ur-
čený k  dlouhodobému uložení v  každé domác-

nosti. „Ideálním místem je například domácí 
lékárna. To je typické místo, které v  krizové si-
tuaci člověk nepomine,“ říká starosta Necid. Vel-
komeziříčská radnice leták vydala jako součást 
opatření, které loni navrhla místní bezpečnostní 
skupina, ve  které kromě krizových specialistů 
z radnice zasedají také zástupci hasičů, zdravot-
nických záchranářů a  policie. „Doporučili nám 
mimo jiné nějakou trvalejší formou informovat 
obyvatele o  tom, jak vypadají krizová opatření 
přímo ve Velkém Meziříčí,“ popsal Radovan Ne-
cid.
Formu a  velikost letáku radnice převzala z  po-
dobného materiálu krajského úřadu. „Malý 
a skladný sešitek, který se dá rozložit na A4 a po-
pisuje problematiku na  schématech a  obrázcích 
nám přišel velmi vhodný,“ uzavřel starosta. 

 Pokračování na straně 4 
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Koncem června se v našem 
městě uskuteční dvě zcela 
ojedinělé akce. 

Leaderfest
Od  20. června do  22. června 
bude město hostit 4. ročník 
LEADERFESTu. V  rámci něho 
se setkají místní akční skupiny 
nejen z celé ČR, ale i ze zahra-
ničí. Jde o  pracovně prezen-
tační setkání zástupců venko-
va, pracující metodou Leader. 
Akce se konala v  předchozích 
letech v  Hradci nad Moravicí, 
Štramberku a slovenské Levoči. 
Letos se rozhodovala Národ-
ní síť místních akčních skupin 
ČR mezi východočeským Ná-

chodem a  Velkým Meziříčím. 
Nakonec byl vybrán program, 
který nabídla MAS MOST Vy-
sočiny, o. p.  s., jejíž sídlo je 
v  Jupiter clubu a  do  jejíhož 
správního území spadá 56 obcí. 

Myslíme si, že setkání ve  měs-
tě pod dálničním mostem má 
svou symboliku. Toto staveb-
ního dílo přenáší totiž bezpo-
chyby svůj mýtus taktéž na člo-
věka, skupiny lidí, společnost. 
Pod mostem plyne voda jako 
čas a po mostě kráčejí lidé, na-
příč prostorem.  V této symbo-
lice nalezneme spojení dvou ji-
nak pro člověka nedostupných 
míst, prostor pro setkání, obje-
víme zde dimenzi pro překoná-
vání překážek a sbližování pro-
tipólů, která v  sobě vždy nesla 
mnoho pozitivního i  magické-
ho, propojení venkova a  měst. 
LeaderFest je programově za-
měřen na  problematiku „vzdě-
lanosti“ ve  venkovském pro-

storu, prezentaci činností MAS 
za  období 2007–2013. Jeho 
součástí je také jarmark a  do-
provodný kulturní program.

Evropský festival 
filozofie 
Téma: Komunikace a (ne) 
vzdělanost.

Termín: 23.–29. června 2013.

Sedmý. ročník festivalu se bude 
věnovat velmi diskutovanému 
tématu dneška – vzdělávání. 
Připravujeme tematické bloky, 
které zcela jistě nabídnou mno-
ho zajímavého. Přivítáme opět 
celou řadu osobností, se který-
mi návštěvníci budou moci dis-
kutovat. V  rámci jednotlivých 
tematických bloků se chceme 
věnovat otázkám celoživotního 
vzdělávání, problematice ko-
munikace a  médií. Informač-
ní a  komunikační technologie 
jsou na  neustálém vzestupu, 
proto chceme jeden tematický 
blok věnovat právě moderním 
technologiím. Chtěli bychom 
se také dotknout aktuálních 
otázek, kterými jsou např. zá-

važná problematika vzdělávání 
v  regionu, finanční a  dluhová 
gramotnost atd. Věříme, že fes-
tival nabídne spoustu odpovědí 
na  vaše otázky. O  přípravách 
obou akcí, jejich protagonis-
tech, doprovodných progra-
mech vás budeme průběžně 
informovat v  týdeníku Velko-
meziříčsko, nebo prostřednic-
tvím webových stránek:
www.mestovm.cz a  www.jupi-
terclub.cz.

Milan Dufek, ředitel festivalu

Většinu času zabrala diskuze o kanálech
Setkání občanů se starostou 
Radovanem Necidem proběhlo 
v tradičním termínu, v první 
čtvrtek v měsíci březnu, a to 7. 
3. od 16 hodin na malé scéně 
Jupiter clubu. 

Snad proto, že se blíží jaro, nebo 
kvůli tomu, že chybělo hlav-
ní téma diskuze, lidí se mno-
ho nesešlo. O  všechny dotazy 
se tak postarali dva účastníci. 
Hlavní témata se točila kolem 
problémů, která jsou na setkání 
s  občany probírána opakovaně 
– chodníky, silnice, kanalizace, 
zeleň…
První dotaz směřoval na  opra-
vu chodníku na Záviškově ulici. 
Starosta uvedl, že již loni tam 

proběhly opravy za  cca 370 ti-
síc korun, přičemž celkem šly 
na  chodníky asi 3 miliony ko-
run. Krom toho došlo na kom-
plexní opravy ulic Na  Výsluní, 
Nad Tratí a Nádražní, což stálo 
asi 12 milionů korun. Přitom 
Necid přislíbil, že letos by se 
takové celkové opravy včetně 
kanalizace, vodovodu, povr-
chů, a  osvětlení měly dočkat 
další dvě ulice, a to Skřivanova 
a zčásti U Světlé.
Další dotaz se týkal přecho-
dů pro chodce u  Alpy, což je 
na  hlavní silnici skrze měs-
to, tedy šestsetdvojce. „Velké 
Meziříčí má připravený pro-
jekt na  pět přechodů na  silni-
ci II/602, ale s  jeho realizací 

musíme tak rok počkat,“ sdě-
lil starosta a  vysvětlil, že je to 
kvůli předchozí krajské opra-
vě této silnice. Kraj Vysočina 
na  ni totiž čerpal dotace z  EU, 
a  to je důvod, proč v  současné 
době do  silnice nelze zasaho-
vat. Nejdříve až po pěti letech, 
což vychází na  rok 2014. Když 
už se hovořilo o  šestsetdvojce, 
její zbývající část ve  Velkém 
Meziříčí, tedy od  pošty naho-
ru na  Karlov až ke  křižovatce 
na  Dolní Radslavice, by měl 
kraj opravit v  příštím roce. 
Letos akci projektuje. A  tady 
nastává problém. „VAS zarea-
govala, že i  kanalizace je tam 
špatná,“ poznamenal starosta 
s tím, že proto urychleně jedna-

li na  žďárském svazku, aby její 
opravu zařadil do  investic tak, 
aby se to stihlo a neohrozilo to 
opravu silnice. „Půjde o  úsek 
dlouhý šest set metrů – od Pe-
terků nahoru po  levé straně,“ 
dodal.
Kanalizace ve  Velkém Meziříčí 
je již sice na  mnoha místech 
opravená, ale zbývá jich ješ-
tě hodně, kde je ve  špatném 
stavu. Jde zejména o  náměs-
tí. „Musíme o  náměstí začít 
vážně přemýšlet. Vyskytují se 
tam bodové závady, teď napo-
sled například před Komerč-
ní bankou,“ připomněl Necid 
a  doplnil, že na  náměstí jsou 
dva sběrače a  oba jsou špatné. 
Navíc nepůjde jen o kanály, ale 

i o vodu. Již z doby před něko-
lika lety má město zpracovanou 
studii na rekonstrukci náměstí, 
která vyčíslila předběžně ná-
klady na asi 120 milionů korun. 
Doba, kdy na takovou akci bylo 
možno získat dotaci, již mi-
nula. Nicméně i  tak je oprava 
do budoucna nevyhnutelná.
Při rozsáhlé debatě o  kanali-
zacích vyjádřil starosta nespo-
kojenost s  realizací aktuální 
akce Dyje II, která se také týká 
výstavby kanalizací, a to na Vr-
chovecké a  Příkopech, v  Mos-
tištích či také v  Oslavici. Bude 
stát desítky milionů korun 
a  vybrané firmy přitom práci 
neodvádějí tak, jak by měly. 
(Stejnému tématu se věnuje 

i  další článek v   našem týdení-
ku v  dnešním vydání na  straně 
1 a 4)
V  závěru setkání se diskutující 
dostali ještě k připravované vý-
stavbě obchodních domů Lidl 
a Kaufland, což jsou soukromé 
akce. Nicméně starosta pozna-
menal, že kolem Lidlu se dle 
jeho informací nejspíš nic ne-
děje, zato Kaufland v  současné 
době koná. 
A  konečně i  na  zeleň došlo. Je 
připraven projekt celkové re-
vitalizace zeleně ve  městě, ale 
s  první žádostí o  dotaci město 
neuspělo, proto podalo dru-
hou. Výsledek by podle starosty 
měl být znám asi tak do měsíce.

Martina Strnadová

LEADERFEST 2013 a Evropský festival filozofie

Sledujte též web Města 
Velké Meziříčí a Jupiter 
clubu či stránky týdení-
ku Velkomeziříčsko.

Zdejší gymnázium uspělo v kraji i v ČR
Druhé v Kraji Vysočina a třicá-
té v České republice je Gymná-
zium Velké Meziříčí. 

Takové místo obsadilo ve srov-
nání všech středních škol podle 
výsledků státní části maturit 
v roce 2012, jež zveřejnil server 
aktuálně.cz v  článku Velké 
srovnání středních škol podle 
výsledků maturit.
Databáze na  stránkách serveru 

aktuálně.cz je sestavena z  dat 
Cermatu, jenž státní maturity 
organizoval a  hodnotil. Podle 
ní zdejší maturanti v  loňském 
roce prokázali průměrnou 
úspěšnost při řešení státní 
maturity 86,72 procent. První 
tři školy v  ČR – Gymnázium 
a Obchodní akademie Bučovice 
a dvě brněnská gymnázia na tř. 
Kapitána Jaroše a v Řečkovicích 
– přitom dosáhly výsledků ko-

lem 91 procent. V Kraji Vysoči-
na pak je lepší jen Gymnázium 
Žďár nad Sázavou s  87,43 %. 
Takže Velkomeziříčští uspěli 
výrazně.
„Jsme rádi, že jsme dopadli 
dobře. Ale výsledek bych ne-
přeceňoval, neboť metodika 
tohoto hodnocení není zcela 
jasná,“ uvedl ředitel velkomezi-
říčského gymnázia Aleš Trojá-
nek. Výsledky je opravdu třeba 

brát obezřetně, protože ve srov-
nání by bylo nutno zohlednit 
například počty studentů, kte-
ří zkoušky absolvovali, a  také 
úroveň jejich obtížnosti. Školy, 
kde si víc maturantů zvolilo 
těžší obtížnost zkoušky, pak to-
tiž zdánlivě mohly dopadnout 
hůř. Nicméně jako vodítko pro 
budoucí studenty, kterou školu 
zvolit, může žebříček posloužit. 
Každý si jej totiž může rozklik-

nout a  podívat se, jak si která 
škola vedla konkrétně. Po-
drobnou tabulku, a  to dokon-
ce i srovnání roků 2011 a 2012 
nabízí také server lidovky.cz 
ve  článku s  názvem Komplet-
ní výsledky maturit – užitečná 
pomůcka, jak si vybrat střední 
školu.

Martina Strnadová
Zdroje: www.aktualne.centrum.cz 

a www.lidovky.cz

Kdy budou 
letos řemeslné 
trhy?
Termíny řemeslných trhů 
na náměstí ve Velkém Meziříčí 
pro rok 2013 jsou opět tři. 

Ve  středu 15. května proběhne 
tradiční řemeslný trh, v  neděli 
16. června bude řemeslný trh 
o pouti a vánoční trh je připra-
ven na úterý 10. prosince.

-mars-

Zruší některé 
telefonní budky

Město koupí strážníkům 
defibrilátor
Velkomeziříčští strážníci budou mít k dispozici defibrilátor, tedy pří-
stroj k obnovení srdeční činnosti. O nákupu přístroje rozhodla rada 
města na základě konzultací s odborníky. „Nákup přístroje doporučili 
zdravotničtí záchranáři s tím, že by jej strážníci měli mít stále k dispo-
zici,“ řekl starosta Radovan Necid. Přístroj přijde městský rozpočet na 
51 tisíc korun, v ceně je proškolení a výměna elektrod či baterie před 
vypršením expirační doby. Defibrilátor je vybavený displejem, který 
obsluhu krok po kroku vede celým procesem použití. „Od nákupu pří-
stroje si slibujeme další zlepšení kvality služeb celého integrovaného 
záchranného systému,“ uzavřel starosta Necid.                               -ran-

Z důvodu výrazného poklesu 
zájmu obyvatel o využívání sítě 
Veřejných telefonních auto-
matů (VTA) budou některé 
zrušeny.

Naše společnost Telefónica Czech 
Republic, a. s., rozhodla stávající 
síť VTA  přizpůsobit  současným  
potřebám. Tato optimalizace  
se dotkne i  Velkého Meziříčí. 
V průběhu 1. pololetí  letošního 
roku plánujeme zrušení nevyuží-
vaných  VTA ve Velkém Meziříčí.
Jde o tyto VTA:
Velké Meziříčí, na ul. Novosady, 
u č. 102/93
Velké Meziříčí na náměstí, u č. 
16/18,  u  kašny (jde o  redukci 
z dvojice na jednu budku).

Zdeněk Prax, 
Telefónica Czech Republic, a.s.

 Jeden z telefonních automatů na náměstí bude 
zrušen. Ilustrační foto: Iva Horká

Ukradli tele
Policisté z Velkého Meziříčí pro-
věřují krádež telete, ke které do-
šlo v noci z 7. 3. na 8. 3. v telet-
níku v Netíně. Neznámý pachatel 
vnikl do budovy teletníku a odci-
zil tříměsíční tele o hmotnosti sto 
kilogramů. Poškozené společnos-
ti způsobil škodu za 6.000 korun.

Nevrátil peníze, 
které mu nepatřily
Policisté z Velkého Meziříčí přija-
li oznámení o spáchání trestného 
činu podvodu. Zatím neznámý 
pachatel využil chyby 22letého 
muže, který začátkem září 2012 
ze svého účtu omylem poslal na 
cizí účet 40.000 Kč. Majitel cizí-
ho účtu do současné doby peníze 
nevrátil, a to ani přes urgence. 
Pachatel je podezřelý ze spáchání 
trestného činu podvodu. Hrozí 
mu až dva roky vězení. -PČR-

Nominace na Skutek roku 
Na cenu Kraje Vysočina Skutek roku 2012 je nominován Petr Uhlíř z Kři-
žanova za vydání a překlad norských básní do češtiny, o kterých jsme v na-
šem týdeníku informovali.  Tereza Motyčková soutěží s organizací Živého 
betléma v Měříně a Kristýna Staňková s realizací charitativního koncertu 
Muzika dětem. Pokud je chcete podpořit, hlasujte do 15. 4. 2013 pomocí 
hlasovacího formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.
kr-vysocina.cz/skutekroku. Nejlepší se zúčastní slavnostního předávání 
cen 10. 6. na zámku ve Velkém Meziříčí. Iva Horká
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Dnes přinášíme třetí díl 
seriálu Zhodnocení roku 2012 
a nastínění plánů na rok 2013. 
Připravilo je vedení jedné ze 
zdejších základních škol, a to 
na ulici Školní. 

Uvedené hodnocení odborů 
radnice či institucí se zaměřu-
je především na  změny či no-
vinky, které proběhly nebo se 

chystají na  letošní rok. Ve  vý-
zvě, kterou naše redakce pří-
slušným pracovníkům zasla-
la, byl kladen důraz zejména 
na  záležitosti, které by mohly 
zajímat obyvatele – například 
změny v  legislativě, změny 
výše poplatků, nájmů a dalších, 
a  jejich dopady na  život lidí 
ve městě apod. 

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co nás čeká letos III.

Zhodnocení r. 2012
Jsme nová moderní škola s 18 tří-
dami v 1. – 9. ročníku s 388 žáky, 
41 zaměstnanci, z toho 30 učitelů 
a vychovatelek. Kromě standard-
ní výuky nabízíme širokou škálu 
volitelných předmětů a třetí ho-
dinu tělocviku na 2. stupni. Ve 
škole pracuje řada zájmových 
kroužků (Sluníčko, Harmonie, 
Funny English, ...). Pořádáme 
výtvarné kurzy pro učitele i ve-
řejnost. Pronajímáme tělocvič-
nu s rozměry 24 m × 34 m pro 
různé sporty. Více informací na 
www.3zsvm.cz.

Výhled na rok 2013
Všechny základní školy čeká 
v červnu 2013 druhé testování 
žáků 5. a 9. ročníků, které zadává 
MŠMT. Od 1. září 2013 dochází 
k úpravám školních vzdělávacích 
programů. Hlavními změnami 

jsou – povinný druhý cizí jazyk 
na 2. stupni, výuka zlomků na 1. 
stupni, důraz na finanční gramot-
nost, dopravní výchovu, ochranu 
člověka za mimořádných situací. 
Naše škola v září oslaví 10 let exi-
stence. Na prosinec 2013 plánu-
jeme den otevřených dveří a další 
akce spojené s tímto jubileem.

Mgr. Petr Blažek, ředitel

ZŠ na ulici Školní

 Foto: archiv VMska

Získat úvěr po telefonu se může prodražit
Snažit se získat úvěr po telefo-
nu se lidem může prodražit. 
Telefonní linky bývají totiž 
většinou zpoplatněné velice 
nadstandardním tarifem.

Kriminalisté v  Kraji Vysoči-
na prověřují několik případů 
oklamaných lidí, kteří se snažili 
získat úvěr prostřednictvím ne-
bankovních společností. S těmi-
to společnostmi se kontaktovali 
pomocí nadtarifně zpoplatněné-
ho telefonického hovoru. Žádný 
úvěr nakonec nezískali a  navíc 
ještě nyní firmě dluží vysoké 
částky za telefonní účet. 
Pokud peněžní ústav neschválí 
žadatelům standardní úvěr nebo 
neposkytne půjčku, například 
z  důvodu nedostatečných pří-
jmů nebo z  jiných důvodů, tito 
lidé se velice často obracejí se žá-
dostí o  poskytnutí půjčky nebo 

úvěru na  různé nebankovní 
společnosti. V této souvislosti se 
v poslední době objevilo možné 
podvodné jednání údajných po-
skytovatelů „půjček po telefonu“, 
na  které by si všichni lidé měli 
dát velký pozor.
„Scénář nabídky bývá vždy stej-
ný. Při prvním kontaktu, který 
také často bývá kontaktem po-
sledním, probíhá mezi poskyto-
vatelem úvěru nebo půjčky a ža-
datelem předběžný telefonický 
kontakt na  zveřejněné telefonní 
lince, která však není v žádném 
případě linkou bezplatnou. Tele-
fonní linka, na které se většinou 
velice dlouhý hovor vede, je zpo-
platněna opravdu nadstandard-
ním tarifem. Bývá to například 
95 korun za  jednu minutu ho-
voru,“ upozorňuje plk. Mgr. Pa-
vel Peňáz, náměstek ředitele pro 
službu kriminální policie a  vy-

šetřování Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina.
Zákazník, přesněji řečeno žada-
tel o úvěr, bývá většinou na toto 
zpoplatnění upozorněn, ale ne 
vždy je toto upozornění reali-
zováno ve  zcela korektní po-
době. Často bývá zveřejněno 
velice malým písmem na  konci 
inzerátu, který tuto službu na-
bízí. I  když je upozornění poté 
také součástí telefonátu, volající 
si ho často nevšimne a nebere ho 
ani dostatečně na vědomí. Ope-
rátoři, kteří telefonický hovor 
vedou, jej zbytečně prodlužují 
a dotazují se na různé okolnosti 
týkající se osoby žadatele a jeho 
majetkových poměrů. Při ná-
sledném úmyslném prodlužová-
ní rozhovoru tak někteří zájemci 
o  půjčku zaplatí často mnohem 
více peněz než by činila výše 
původně požadovaného úvěru 

nebo půjčky. Tyto částky do-
sahují až několika desítek tisíc 
korun. Navíc se většinou stává, 
že žadatelé nikdy žádnou půjčku 
ani úvěr od  těchto společností 
nedostanou. Telefonní účet však 
uhradit musí. 
„V Kraji Vysočina jsme prověřo-
vali jeden případ, když žadatelka 
o úvěr požadovala částku 30.000 
korun. Žádný úvěr nedostala 
a na telefonních poplatcích nyní 
dluží částku 50.000 korun,“ va-
ruje plk. Mgr. Pavel Peňáz. 
Kriminalisté proto znovu va-
rují všechny případné žadatele 
o  úvěry nebo nebankovní půjč-
ky, aby byli při výběru poskyto-
vatele velice obezřetní a opatrní, 
jinak se mohou při sjednávání 
půjčky po telefonu vystavit zby-
tečným problémům, které se 
týkají úhrad za vysoké telefonní 
účty.             Dana Čírtková, PČR

Dechové kvinteto představilo i ty nepříliš známé autory

 Alžběta Pospíšilová. Foto: Iva Horká

Dalším koncertem pokračoval 
cyklus koncertů Kruhu přátel 
hudby (KPH), který pořádá 
Jupiter club Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Agenturou Glo-
bart Brno. V koncertním sále 
se minulý pátek večer předsta-
vilo dechové kvinteto Belfiato 
Quintet. 

Pro tento večer na svůj repertoár 
zařadilo skladby méně známých 
mistrů jako jsou Antonín Rejcha, 
Henri Tomasi, Eduard Douša 
a Paul Taffanel. Nástroje a obsa-

zení dechového kvinteta bylo ná-
sledující: Oto Reiprich – flétna, 
Jan Souček – hoboj, Ondřej Šin-
delář – fagot, Jiří Javůrek – klari-
net a  jediná žena v souboru Ka-
teřina Javůrková zvolila lesní roh. 
Zmíněný komorní soubor podle 
informací pořadatelů vznikl 
v  roce 2005 ze studentů Pražské 
konzervatoře a  hudebních tříd 
Gymnázia Jana Nerudy v  Praze. 
Krom účinkování na  hudebních 
scénách u  nás i  v  zahraničí, ale 
také v  České televizi a  Českém 
rozhlase, vystoupilo kvinteto též 

s přední českou mezzosopranist-
kou Dagmar Peckovou.
A jak už to bývá při těchto kon-
certech většinou zvykem, před 
protagonisty večera vystoupili 
žáci ze zdejší základní umělecké 
školy. Lukáš Horký ze třídy paní 
učitelky Kláry Kostelníkové po-
sluchačům nabídl skladbu Blue 
Moon od  amerického skladatele 
Richarda Rodgerse. Alžběta Po-
spíšilová ze třídy paní učitelky 
Markéty Štouračové pak zahrála 
Adagio od  rakouského hudeb-
ního skladatele Josepha Hayd-

na, který bývá nazýván otcem 
symfonie. Oba mladé hudebníky 
na klavír doprovodila Hana Do-
ležalová ze zdejší umělecké školy.
Další koncert KPH Velké Meziří-
čí Sólo pro akordeon proběhne 
ve  středu 10. dubna 2013 od 19 
hodin v  Jupiter clubu a vystoupí 
na něm akordeonista Jaromír Zá-
mečník. 
Uvedené koncerty se konají pod 
záštitou starosty města Velké Me-
ziříčí a za podpory Kraje Vysoči-
na i Nadace Českého hudebního 
fondu Praha. Iva Horká

Oprava dálnice D1 zásadně ovlivní organizaci práce krajských 
složek integrovaného záchranného systému
Náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Libor Joukl jednal 1. 
3. 2013 v Jihlavě s generálním 
ředitelem Ředitelství silnic 
a dálnic ČR Davidem Čermá-
kem. Důvodem jsou novinky 
v plánované modernizaci více 
než dvacítky úseků dálnice D1. 

„Od oprav dálnice se odvíjí také 
plánování nebo odsunutí mo-
dernizace a  oprav mostů nad 
D1 ve  správě kraje, organizace 
práce krajského integrovaného 
systému a  zajištění informova-
nosti motoristů projíždějících 
regionem,“ upozornil Libor 
Joukl. Aktuálně se Vysočiny 
týkají opravy dálnice na  třech 

místech. Vedení kraje se opráv-
něně obává zvýšené frekvence 
dopravy, především tranzitní, 
na  souběžných krajských ko-
munikacích II/602 a II/112.

Úseky dálnice 
připravené 
k modernizaci 
(úsek 14,  21, 9)
Větrný Jeníkov – Jihlava 
(104–112) včetně mimoúrov-
ňového křížení) vč. demolice 
a  výstavby mostu na  107. km, 
sanace mostu mezi 109. a 110 .
km sloužícím jako propojení 
odpočívek.

Lhotka – Velká Bíteš (153– 
162) vč. demolice a  výstavby 
nových mostů na 156. km, 162 . 
km a  definitivní demolice bez 
náhrady mostu na 160  km.
Loket – Hořice (66–75) vč. de-
molice a výstavby nových mos-
tů na  71. km, 69 . km a  sanace 
podjezdu na 67. km.
V  těchto úsecích plánuje ŘSD 
generální opravy komunikace 
vč. rozšíření vně, opravy mos-
tů, demolic a  stavby nových, 
osazení nových bezpečnostních 
prvků apod. Po dobu moderni-
zace dálnice nebudou stano-
veny objízdné trasy, výjimkou 
bude pouze značení náhradní 
trasy v  případě snášení mostů 

nebo prací v úsecích exitů. Ne-
jasnosti ve  stanovování termí-
nů oprav D1 a  jejich neustálé 
odsouvání představují kompli-
kace i pro realizaci investičních 
akcí Kraje Vysočina. V  rámci 
modernizace úseku 9 dálnice 
D1 a  především s  ním spoje-
ných dopravních omezení kraj 
plánoval také opravu svého 
mostu na 75  km u Hořic. 
„Pokud ŘSD z  jakýchkoli dů-
vodů práce letos v tomto úseku 
nezačne, stojíme před rozhod-
nutím, zda samostatnou kraj-
skou opravou omezovat provoz 
na  D1 nebo zda opravu odsu-
nout na  dobu společné rekon-
strukce. Limitující je pro nás 

špatný stav tohoto přemostě-
ní,“ upozornil Joukl.
Zájem o  aktuální informace 
týkajícíse modernizace D1 má 
nejen vedení Kraje Vysočina, 
které si je vědomo všech pří-
padných komplikací s ní spoje-
ných a majících dopad na bez-
problémové zajištění dopravy 
v  okolí dálnice, ale i  zástupci 
složek IZS Kraje Vysočina. 
„V  tuto chvíli máme k  dispo-
zici standardní řešení zajištění 
bezpečnosti na  dálnici, při-
pravena jsou i  nestandardní 
– tedy výjezdy zásahových vo-
zidel mimo těleso dálnice např. 
ve  vytipovaných a  ověřených 
lesních úsecích. Je to nutnost, 

v případě nehody, nepříznivých 
povětrnostních vlivů a  podob-
ně už nebude čas na  hledání 
náhradních řešení,“ uvedl Jan 
Murárik, vedoucí oddělení kri-
zového řízení Krajského úřadu 
Kraje Vysočina.

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Informace o moder-
nizaci nejvytíženější 
české dálnice D1 jsou 
nově k dispozici na 
http://www.novad1.cz/

 Lukáš Horký. Foto: Iva Horká Tři z pěti členů dechového kvinteta Belfiato Quintet. Foto: Iva Horká
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Kanalizace 
ve Velkém Meziříčí 
je zatím bez poruch
Kanalizace ve Velkém Meziříčí je 
hotova asi ze tří čtvrtin. Do led-
na 2013 totiž bylo na  stavbě 
proinvestováno 74 % financí a ze 
zbytku půjde 8 procent na komu-
nikace. Kamerové zkoušky nové 
kanalizace zatím nikde poruchy 
neukázaly. Nejsou však ještě všu-
de kompletně vyhodnoceny. 
„Probíhají dokončovací práce 
u  gravitačních stok a  kanali-
začních výtlaků v  ulici Příkopy 
a  U  Zlatého křížku, nicméně 
všechny jsou uloženy v  zemi. 
Závěrečné kamerové zkoušky 
jsou zde hotovy, některé musí 
být ještě vyhodnoceny,“ upřes-
nil L. Klímek a  doplnil, že ješ-
tě zbývá zrealizovat opevnění 
břehových výpustí a  čtyři kusy 
odboček k nemovitostem U Zla-
tého křížku. „Na  Vrchovecké 
jsou inženýrské sítě, včetně gra-
vitační kanalizace, závěrečných 
kamer a  povrchu krajské komu-

nikace hotovy. Realizace povrchů 
místních vozovek včetně kon-
strukčních vrstev bude probíhat 
v  březnu a  dubnu,“ uzavřel Klí-
mek hodnocení stavby kanalizací 
ve Velkém Meziříčí. 
Připomněl ještě další stavbu 
ve  Velkém Meziříčí, která je 
součástí projektu, a  to čistír-
nu odpadních vod (ČOV). Ta 
byla kompletně dokončena dle 
schváleného projektu a od loň-
ského září je již částečně zko-
laudována. Od  června 2012 
probíhá její zkušební provoz 
na  12 měsíců. „Kvartální vy-
hodnocení zkušebního provozu 
čistírny potvrzuje dosažení sta-
novených parametrů účinnosti 
čištění odpadních vod,“ podot-
kl, takže závěrečná kolaudace 
a  uvedení ČOV do  trvalého 
provozu se předpokládá v červ-
nu 2013.

Malé závady jsou 
i v Oslavici
Třetí stavba kanalizace na Velko-
meziříčsku se týká Oslavice. Tam 

v  současné době dle sdělení Lu-
bomíra Klímka zbývá položit 75 
metrů stok gravitační kanalizace 
a  také 25 kusů odboček z  hlav-
ních řadů k nemovitostem. 
„Dále budou v  menší míře pro-
bíhat opravy závad na  stokách 
gravitačních kanalizací zjištěných 
při kamerových zkouškách. Pů-
jde o odstranění devíti drobných 
závad,“ upřesnil správce stavby. 
I v Oslavici budou povrchy vozo-
vek místních i  krajských včetně 
jejich zátěžových zkoušek probí-
hat od  poloviny března do  půli 
května. Dodavatelem v  tomto 
případě budou Silnice Čáslav. 
Také v Oslavici jsou práce zhru-
ba ve  třech čtvrtinách, neboť 
ke  konci ledna zde bylo proin-
vestováno 74 procent finančních 
prostředků a  ze zbývající části 
bude 17 % vynaloženo na opravu 
komunikací.
Výstavba kanalizace na  Vel-
komeziříčsku je součástí dru-
hé etapy rozsáhlého Projektu 
ochrany vod povodí Dyje, jenž 
je financovaný v  rámci Operač-
ního programu životní prostředí 

2007–2013 Evropskou unií (72,7 
%), Státním fondem životního 
prostředí ČR (4,3 %) a  regionál-
ními svazky měst a obcí (23 %). 

Kromě regionů Blanensko, Jih-
lavsko, a Třebíčsko se týká i osmi 
akcí na Žďársku, z nichž tři jsou 
na  Velkomeziříčsku (kanalizace 

v  Mostištích a  Oslavici, kanali-
zace + čistírna odpadních vod 
ve Velkém Meziříčí).

Připravila Martina Strnadová

Čerpací stanice v Oslavici. Foto: archiv správce stavby

Pokračování ze strany 1
Poruchy na kanalizaci termín dokončení neohrozí

Hračky, s nimiž si hrály děti před sto lety, ukazuje výstava v muzeu

V jedné z vitrín jsou hračky z poloviny 20. století, 
včetně auta na dálkové ovládání. Foto: Iva Horká

K vidění je i Richterova kamenná stavebnice. Ta je 
mezi sběrateli velmi ceněná. Foto: Iva Horká

Dospělí za  návštěvu výstavy 
ve  výstavním sále v  přízemí 
velkomeziříčského muzea za-
platí dvacet korun, děti polovi-
nu. Děti do šesti let mají vstup 
zdarma.

Hračky mají 
dlouhou historii
Hry a  hračky mají dlouhole-
tou historii. Je dokonce doká-
záno, že existovaly již v  době 
prehistorické. Hračky měly už 
děti Egypťanů. Po  celou dobu 
až do  dnešních dnů mají v  ži-
votě dětí svůj nezastupitelný 
význam – díky nim si děti mají 
zdokonalovat jemnou motori-
ku, celkovou zručnost, podpo-
rovat fantazii a intelekt. 
Podoby her a hraček se během 
jednotlivých století měnila.

Vzácná je kamenná 

stavebnice
Kromě dřevěných stavebnic je 
na  výstavě v  muzeu k  vidění 
i  kamenná Richterova staveb-
nice (viz foto vlevo). „V  roce 
1875 vynalezli bratři Otto 
a  Gustav Lilienthalové výrobu 
kamenných kostek, které vyře-
šily nestabilitu tehdejších ar-
chitektonických stavebnic vy-
ráběných ze dřeva. V roce 1880 
po zakoupení patentových práv 
zahájil výrobu Friedrich Adolf 
Richter v  německém Rudol-
stadtu. Pobočky byly díky ob-
rovskému zájmu o  tyto staveb-
nice rozšířeny po  celém světě. 
Po  polovině dvacátého století 
byly postupně vytlačovány 
umělými hmotami. Dnes jsou 
původní stavebnice Anker ce-
něnou a vyhledávanou antikvi-
tou sběratelů a fandů po celém 
světě,“ uvádí se v popisu u sta-
vebnice. 

Pokračování ze strany 1

Zprac.: Iva Horká

Lidé obdrží leták s návodem, jak se chovat při 
živelních pohromách Pokračování ze strany 1 - Ilustrační ukázka, co bude leták obsahovat

Amatérský divadelní spolek Tasty-
átr z  Tasova uvedl hru Dělej, jak 
myslíš, ale..., jejíž námět se zrodil 
před dvěma lety na dovolené man-
želů Josefa a  Nadi Mladých. Pre-
miéru hra měla nedávno v Tasově, 
minulou neděli pak první reprízu 
v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.  
Novodobá komedie o tom, že život 

je opravdu náhoda, kdy jednou jsi 
dole a  jednou nahoře, publikum 
pobavila. Cenné u  ní bylo zejmé-
na zpracování, v  němž se činohra 
střídala se ͵snovouʹ videoprojekcí 
i prvky muzikálu, zejména zpěvu.
Více se tématu budeme věnovat - 
vzhledem k  uzávěrce našeho listu 
- příště.

Tastyátr u publika uspěl

Josef Mladý a Věra Havlišová v hlavních rolích 
manželů Prokopových. Foto: Iva Horká

Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 13. 3.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 9.00 pohřební mše sv.: – o. Pa-
rajka, Oslavice 19.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 14. 3.: 7.00 mše sv. – o. 
Parajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. – o. Parajka. Pátek 
15. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace a příležitost ke svá-
tosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. 
– o. Parajka. Sobota 16. 3.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. L. 
Sz. Neděle 17. 3.: 7.30 mše sv. – o. Parajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 
mše sv. – o. L. Sz., 17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Bory mše sv.: 15. 3. – Dolní Bory 17.30 adorace NSO, 18.00 mše sv. o. 
Parajka; 17. 3. – Horní Bory 9.45 o. Parajka, 14.00 křížová cesta
Farní oznámení: Středa příprava na 1. sv. přijímání, 18.00 setkání dětí 
a mládeže, kteří nemají náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši 
sv. bude teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 bude adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.30 bude 
příprava rodičů před křtem, 19.30 4. příprava na manželství. Neděle 
mše sv. v 10.30 spojena s představením dětí, které v květnu přistoupí k 
1. sv. přijímání, 13.30 ve Špitálku 2. kolo soutěže pro děti o sv. Cyrilu a 
Metoději. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Autobus na diecéz-
ní setkání mládeže s otcem biskupem v Brně v sobotu 23. března 2013 
pojede v 6.45 hodin z Velkého Meziříčí od Domusu.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 10. 3. od  9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od  9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Papež
V  pátek 22. února 2013 proběhl 
v Jihlavě 9. ročník krajské konfe-
rence Enersol 2013 s  podtextem 
Úspory energie a snižování emisí 
v dopravě. Hlavním bodem pro-
gramu byla prezentace nejlepších 
porotou vybraných žákovských 
projektů na toto téma.
Do  letošního projektu se v Kraji 
Vysočina zapojilo třináct střed-
ních škol, jejichž žáci vypracovali 
ve  spolupráci s  koordinátorem 
projekt zabývající se úsporou 
energie nebo snižováním emisí 
v  dopravě a  poslali jej k  posou-
zení odborné komisi. Ta vybrala 
nejlepší práce a  pozvala jejich 
autory k  prezentaci před porotu 

a  ostatní účastníky konference. 
Ze třiceti projektů všech zúčast-
něných škol bylo vybráno čtrnáct 
nejlepších. Mezi těmi figurovaly 
i  dva projekty žáků naší školy – 
Tomáše Ondrouška s  projektem 
Vytápění rodinného domku te-
pelným čerpadlem a  Vojtěcha 
Prokopa s tématem Magnetizéry. 
Vojtěch Prokop se bohužel ne-
mohl prezentace kvůli nemoci 
zúčastnit. Soutěžil tak pouze To-
máš Ondroušek. V  silné konku-
renci se umístil na druhém místě 
a  postoupil do  národního kola, 
které se bude konat v Chebu.

Ing. Miloš Minařík, učitel odbor-
ných předmětů, foto: archiv školy

Žáci SŠ řemesel a služeb v projektu Enersol 2013

Dům dětí a  mládeže Velké Me-
ziříčí pořádal 28. 2. 2013 místní 
kolo recitační soutěže. V  kon-
certním sále Jupiter clubu se 
sešly děti ze ZŠ Sokolovská VM, 
ZŠ Školní VM, ZŠ Radostín n. 
O., ZŠ Bory, ZŠ Křižanov, ZŠ 
Oslavice a žáci osmiletého Gym-
názia VM. Sálem zněly básně 
a próza od J. Seiferta, J. Žáčka, B. 

Hrabala a  jiných básníků a  spi-
sovatelů. Soutěžilo se o  postup 
do  okresního kola ve  čtyřech 
soutěžních a  jedné nesoutěžní 
kategorii. Odborná porota měla 
nelehký úkol vybrat ty nejlepší, 
protože všichni účastníci po-
dali obrovský výkon. V  první 
kategorii (2.–3. třída) postupují 
do okresního kola ve Žďáře nad 

Sázavou M. Mahel a A. Rozma-
rínová ze ZŠ Bory, v druhé kate-
gorii (4.–5. třída) E. Kudláčková 
ze ZŠ Radostín n. O. a L. Bure-
šová ze ZŠ Komenského VM, 
ve třetí kategorii (6.–7. třída) N. 
Havelková ze ZŠ Bory a A. Plu-
cek z Gymnázia VM a ze čtvrté 
kategorie postupují V. Zapletal 
ZŠ Radostín n. O. a  M. Syptá-

ková z Gymnázia VM. Na závěr 
soutěže byli všichni odměněni 
diplomem nebo účastnickým 
listem.
Poděkování patří Mgr.  Z. Titzo-
vé a  Mgr.  I. Bíbrové za  odborné 
hodnocení soutěžících a  Jupiter 
clubu za  příjemné dopoledne, 
které jsme strávili v  koncertním 
sále. 

V koncertním sále recitovali žáci škol regionu

Občanské sdružení Vodotrysk 
ve spolupráci se školní družinou 
ZŠ a  MŠ Křižanov uspořádalo 
dne 17. února 2013 druhý roč-
ník Plesu princů a  princezen. 
Od  druhé hodiny odpolední se 
křižanovská sokolovna zaplnila 
rodiči a  jejich dětmi. Děvčata 
v  nádherných šatech se stře-
víčky a  závoji, hoši pak v hale-
nách, kalhotách a s meči u pasu 
dováděli jako o  život v  rytmu 
písniček od  Šmoulů, Dády 
Patrasové, Maxim Turbulenc 
a  dalších. Vychovatelky školní 
družiny Radomíra Schmidová 
a  Ladislava Jurková si pro děti 

připravily na  celé odpoledne 
soutěže, po kterých přišlo kýže-
né vyhlašování tomboly. Všem 

děkujeme za  účast a  doufáme, 
že děti si alespoň na chvíli užily 
královskou atmosféru a  i  jejich 

rodičové si vychutnali toto ne-
dělní odpoledne.
Náš veliký dík patří také spon-
zorům, kterými se staly měs-
tys Křižanov, Ovoce a  zelenina 
Engelhartová, Potraviny Bajer, 
Potraviny Ambrožová, Prodej-
na Coufalová, Prodejna Grec, 
Prodejna Lázničková a  Květiny 
Sedláček, a  partnerovi Základní 
škole a  Mateřské škole Křižanov 
za  zapůjčení ozvučení. Mediál-
ním partnerem akce byl týdeník 
Velkomeziříčsko.

Ondřej Nagy, za občanské 
sdružení Vodotrysk, foto: archiv 

Vodotrysku

V Křižanově plesali princové a princezny

Tak se rok sešel s  rokem a  opět 
jsme měli karneval v  Rudě pro 
děti, který uváděly mladé čaro-
dějnice Láry a Fáry spolu s Kře-
mílkem a Vochomůrkou.
Ti nás společně provázeli sou-
těžemi a  tanečky, které probí-
haly v  klidu do  závěrečného 

okamžiku, kdy se spustily na-
fouknuté balonky na  různo-
rodé masky jako např. na  víly, 
kovboje, princezny, berušku či 
včelku a nastal velký boj o uko-
řistění svého balonku. Tento 
boj nakonec nepřežila skoro 
polovina balonků. Díky štěd-

rým sponzorům ale i tak každé 
dítko mohlo odcházet s větší či 
menší výhrou z  tombol, v  kte-
ré vynikaly krásné pohádkové 
dorty a  ptačí budky. Nakonec 
všech 56 masek odcházelo 
spokojených díky bohatému 
programu a  velkému množství 

sladkostí. Nezbývá, než podě-
kovat všem pořadatelům za po-
moc a  sponzorům za  jejich 
štědrost a podporu, díky níž se 
může karneval v  takovém roz-
sahu a štědrosti pořádat.

Ing. Karel Dvořák, 
foto: archiv OÚ Ruda

I v Rudě uspořádali dětem karneval

DDM VM

Poledne 11. února 2013. Benedikt XVI. prohlásil: Svolal jsem tuto kon-
zistoř /…/ také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitos-
ti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem 
před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již 
nestačí na  náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vě-
dom, že tato služba svou duchovní povahou musí být konána nejenom 
činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dneš-
ním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu 
pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí 
také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo 
natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl 
svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně pro-
hlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra. 
Papež rezignoval. Zpráva se bleskově roznesla po celém světě. A samo-
zřejmě spolu s informacemi se objevily různé komentáře a dohady, proč 
se tak stalo. Někteří papeže začali kritizovat tvrzením, že kříž se nese 
do konce, nebo že z kříže se nesestupuje. Jiní začali „tleskat“, že konečně 
odstoupil. Mnozí začali obdivovat velkou pokoru J. Ratzingera a umě-
ní vzdát se vedení římskokatolické církve. Tyto různé hlasy zazněly jak 
v církevním tak i laickém prostředí. To vše, aby toho nebylo málo, bylo 
spojené s hledáním „pravých a skutečných“ důvodů k rezignaci. Lidem, 
kteří všude vidí spiknutí, asi samotné prohlášení a očividný, docela pro 
službu biskupa Říma špatný zdravotní stav, nestačil.
A  možná místo těch nesmyslných častých diskuzí bychom měli zau-
jmout jiný postoj? Osobně si myslím, že zaprvé bychom měli být vděčni 
za těch osm let pontifikátu. Měli bychom děkovat za teologii a filosofii 
Ratzingera. Být vděční za jeho službu. Zadruhé bychom měli respekto-
vat jeho rozhodnutí, které je v souladu s Kodexem církevního práva. Za-
třetí z jeho rozhodnutí bychom neměli dělat tragédii nebo vidět v něm 
konec církve. S Boží pomocí bude zvolen další papež a církev bude exi-
stovat dál. Ostatně trvá už víc než dva tisíce let. Někdy lépe, někdy hůř. 
Zažila i větší překvapivé okamžiky, ale pořád trvá slib Ježíše Krista daný 
Petrovi: A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev 
a brány pekel ji nepřemohou. /Mt 16,18/ P. Lukasz Szendzielorz

Film Libora Smejkala Paprsky naděje nad Etiopií na DVD o huma-
nitární pomoci české Diakonie ženám v Etiopii si zájemci mohou za-
koupit v Husově domě ve Velkém Meziříčí. Jeho koupí také podpoří 
rodiny v Etiopii.

Film o Etiopii je v prodeji

-red-

Českobratrská církev 
evangelická ve Velkém Me-
ziříčí zve na
VEČER S HOSTEM,
tentokrát
s Jiřinou ŠIKLOVOU
na téma Naše země po pre-
zidentské volbě
→ čtvrtek 21. března v 19.00
→ Husův dům, U Světlé 24

PhDr. J. Šiklová, CSc. (*1935) 
– významná osobnost české 
sociologie a publicistiky, sig-
natářka Charty 77, nositelka 
řady ocenění (Žena Evro-
py), autorka několika knih 
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Zubní pohotovost 
Sobota 16. 3. MUDr.  Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 618 060. Neděle 17. 3. MUDr.   Andrea Stalma-
chová, Vír 172, tel.: 566 575 210.  Ordinační doba 9–12 hodin. 
Telefonicky ověřte aktuální stav na  příslušném stomatologic-

kém pracovišti. Zubní LSPP (v  době mimo hodiny běžné v  na-
šem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, 
po–pá 17–7 hodin, víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 545  538  421.                                                                           
                                                                                              (zdroj www.nnm.cz)

Již devátý ročník se bude konat 30. března 2013, tak jako loni v sále 
hasičky ve Velkém Meziříčí (Nad Gymnáziem 464/17). Zahájení bude 
v 15 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let. Každo-
ročně stoupá zájem o tuto výstavu. Informační články přinesly různé 
deníky a  mediálním partnerem byl každoročně týdeník Velkomezi-
ricsko. O  akci se rovněž dočtete na  dalších internetových denících 
z  našeho regionu, na  portálu Kraje Vysočina www.region-vysocina.
cz. Krátký televizní šot je uveden na www.televizevm.cz. O výstavě již 
od roku 2007 probíhá každoročně vysílání v rádiu Český rozhlas – Re-
gion. 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 dotváří i  výborná hudební skupina Akordeon 
Band Vysočina. Letos program opět zpestří tanečnice 
orientu a  zumby Lada Janáčková. Dále jednáme i  s  ta-
neční skupinou Kosatky z Velkého Meziříčí, která v roce 
2012 vystupovala s ukázkami moderních country tanců. 
Ochutnávka se zatím všem líbila, nikoho ani 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 0,5 litru se podávají nejpoz-
ději do 23. března 2013 do 12 hodin, a to na tyto adresy:
▶ u  Jaromíra Plodka (Kozlov, Nádraží č. 32 – tel.: 
604  809  429), možno i  poštou na  adresu: Kozlov 32, 
594 51 Křižanov
▶ v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u Karla Eliáše (tel.: 
604 758 947), poštou na adresu: Kozlov 29, 594 51 Křiža-
nov – v pěstitelské pálenici Osová Bítýška u Jiřího Hor-
kého (tel.: 776 320 856), poštou na adresu: Osová Bítýška 
213, 594 53 Osová Bítýška

▶ v pěstitelské pálenici Lavičky u Jiřího Skryji (tel.: 608 038 550), poš-
tou na adresu: Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí.
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 veřejné výstavě pálenek 
dne 30. března ve Velkém Meziříčí.
5. Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry.
POZOR: Neposílejte likéry! Tuto kategorii nehodnotíme.                

-jp- (článek je součástí placené inzerce)

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon) ve  znění novely č. 472/2011 Sb. vyhla-
šuje ředitelka MŠ Mgr.  Božena Suchánková 
zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, 
příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 
594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2013 vždy 
od 12 hodin do 16 hodin na všech odlouče-
ných pracovištích mateřské školy.
Ve  dnech od  8. 4. do  12. 4. 2013 proběhnou 
ve  všech odloučených pracovištích MŠ ná-
vštěvní dny rodičů, a  to v odpoledních hodi-
nách vždy od 12.00 do 16.00. Rodiče mohou 
získat informace od vedoucích učitelek a záro-
veň si vyzvednout tiskopisy k zápisu svých dětí.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť 
MŠ:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 832, e-mail: mssokolovska@cbox.

cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková.
2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566  522  833, e-mail: skolkasportovni@
cbox.cz, vedoucí učitelka Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 523 025, e-mail: mscechova@cbox.cz, 
vedoucí učitelka Naděžda Krčová.
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594  01 Velké 
Meziříčí, tel.: 566 523 362, e-mail: ms.velox@
cbox.cz, vedoucí učitelka Věra Kopečná.
5. MŠ Mírová 1810, 594  01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566  523  483, e-mail: m.skola@cbox.cz, 
vedoucí učitelka Blanka Kadlíková.
MŠ Oslavická 1800/20 je součástí MŠ Mírová, 
informace podává vedoucí učitelka Blanka Ka-
dlíková. Do této třídy budou zapisováni pře-
devším předškoláci.
Zápis dětí provádí osobně vedoucí učitelka 
odloučeného pracoviště MŠ.
Informace k zápisu rodičům podá a případ-
ně doplní rovněž ředitelka školy Mgr. Božena 

Suchánková, e-mail: matskola@cbox.cz, tel.: 
566 781 035.
Vzhledem k  tomu, že přijímání dětí do  MŠ 
probíhá ve  správním řízení, obdrží rodiče 
v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v ma-
teřské škole – odloučeném pracovišti, které si 
zvolili. Zde jim bude během zápisu k dispozici 
vedoucí učitelka, případně další učitelka.
Rodiče budou poučeni o  právech odvolání, 
nahlížení do spisu. Kritéria přijímání dětí pro 
školní rok 2013/2014 budou zveřejněna od 15. 
3. 2013 po projednání Radou města Velké Me-
ziříčí v místním tisku a na webových stránkách 
MŠ www.skolkavm.cz. Informace podává ve-
doucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny 
odloučeného pracoviště MŠ.
Mateřská škola, příspěvková organiza-
ce, má nové webové stránky od  1. 3. 2013 
v  provozu s  novými informacemi – www.
skolkavm.cz.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ Velké Meziříčí pro školní rok 2013/2014

Město Velké Meziříčí zve všechny rodáky na  tradiční setkání ju-
bilantů narozených v období září 1962 – prosinec 1963, které se 
uskuteční v sobotu 4. 5. 2013.
Srdečně jsou zváni i jubilanti žijící mimo naše město, kteří navště-
vovali školy ve Velkém Meziříčí a rádi by se setkali se svými známý-
mi a spolužáky. Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, 
kteří žijí mimo město Velké Meziříčí a  chtěli by zaslat pozvánku 
na toto setkání. Adresy sdělte laskavě na matriku (budova spořitel-
ny), mail: bednarikova@mestovm.cz, tel.: 566 781 177.

Děkujeme za spolupráci.                              
 -mb-

setkání rodáků – 4. 5. 2013

Město Velké Meziříčí v  současné době realizuje závěrečnou část 
projektu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 
výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí“.
V únoru byly zahájeny vzdělávací kurzy pro zaměstnance MěÚ Vel-
ké Meziříčí v oblasti procesního řízení, projektového řízení, v ob-
lasti ekonomiky a finančního řízení. Součástí vzdělávacích aktivit je 
i oblast strategického plánování rozvoje města.
Realizace celého projektu bude ukončena v červenci letošního roku.

Ing. Zuzana Villertová, manažerka projektu

Zahájení vzdělávacích aktivit

Motto:
„Pokud se vzdálí lidské srdce od  přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty 
k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem“         

(Stojící Medvěd, Lakota)

Indiánskou stezkou
Příměstský tábor s jedním noclehem – pro děti od 7 do 12 let
Termíny: 12.–16. 8. a 19.–23. 8. 2013
Program tábora každý den od 8.30 do 16.30 hodin.
Vydáme se společně po indiánské stezce, která ve spojení s přírodou 
vede ke zlepšení bystrosti, zručnosti, fyzické kondice a rozvíjí týmové-
ho ducha. Naučíme se tradiční metody rozdělávání ohně třením i kře-
sáním, na ohni také připravíme placky a jiné dobroty. Vyrobíme luk 
a šípy, indiánský oděv se šperky našeho kmene a váček, který se hodí 
jak na troud, tak třeba na „pemikan“, který ochutnáme. Na výpravách 
zjistíme, co vše se z přírody dá použít k jídlu či k výrobě užitečných 
předmětů. V průběhu týdne nás budou provázet indiánská řeč, písmo, 
příběhy i písně. Noc si užijeme pod hvězdami při plápolajícím ohni 
v blízkosti svých kamarádů.
Cena: 950 Kč (Děti z kroužků Chaloupek – Ostrůvku platí 800 Kč.)
V ceně je týdenní program, materiál na výroby, každý den oběd + v pá-
tek jídlo na celý den a náklady na jeden nocleh na zahradě Ostrůvku.
Přihlášení je možné pouze na celý týden. Po domluvě je možnost děti 
dovést dříve či vyzvednout později.
Přihlásit se můžete do 31. 5. 2012 emailem na dana.fnukalova@cha-
loupky.cz nebo osobně v kanceláři střediska Ostrůvek 2, Velké Mezi-
říčí, tel.: 566 522 831, 731 440 924.                                                        -df-

Příměstský tábor na Ostrůvku

Tradiční košt pálenek se blíží

Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2,  opět pořádá jarní 
burzu. Je vhodné zavolat do centra předem, bude vám přiděleno pořa-
dové písmeno, které budete uvádět spolu s cenou na všech prodávaných 
věcech. Příjem: 25. 3. – 8.00–17.00; 27. 3. – 8.00–14.30; 28. 3. – 8.00–
12.00; 15.00–18.00. Prodej věcí: 2. 4. –4. 4.; výdej věcí: 10. 4. a 11. 4. 
Kontakty: e-mail: kopretina.velmez@charita.cz, tel.: 777 183 388

Přednášky a jarní aranžování:
▶ Čtvrtek 14. 3. 2013 v 17.00 hodin – MUDr. Slámová, dětská lékařka
Beseda na téma „Horečky“ – Jak na horečku u dětí, kdy a jakou nasa-
dit medikaci, co dělat při horečce, jak se připravit. Lékařka vám odpoví 
na vaše dotazy, na které není čas u vašeho lékaře nebo pokud chcete 
slyšet názory více odborníků. Podle zájmu zúčastněných se nemusí 
nutně dodržet toto téma. 
▶ Úterý 19. 3. 2013 v 9.00 hodin – Beseda s Mgr. Lubošem Novot-
ným na téma „Vliv domácího a okolního prostředí na naši psychiku 
a zdraví. Náš byt.“
▶ Úterý 26. 3. v 9.00 hodin – Přednáška s diskusí s Mgr. Elen Sejrko-
vou na téma „Mužská a ženská komunikace“
Cena všech besed je 50 Kč, hlídání dětí v herně je zajištěno. Prosíme 
o včasný příchod.
▶ Čtvrtek 21. 3. 2013 v  15.00 hodin – Jarní aranžování – věnce 
na dveře nebo aranžmá do nádoby
Prosíme o nahlášení účasti kvůli množství materiálu do pondělí 25. 3. 
na kopretinový e-mail kopretina.velmez@charita.cz nebo tel.: 
777 183 388. S  sebou květináč nebo jinou nádobu, pokud máte, tak 
i tavicí pistoli. Cena: vstupné 60 Kč + materiál dle spotřeby.                    -lš-

Burza a přednášky v mateřském centru 
Evropský festival filozofie ve Velkém Meziříčí je nominován v anketě 
Zlatá jeřabina na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012.
Chcete-li zdejší akci podpořit, hlasujte pro ni od 11. března do 19. 
dubna 2013 elektronicky na webu kraje http://www.kr-vysocina.cz 
nebo prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v novinách 
Kraj Vysočina. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety bude v úterý 
28. 5. 2013.                                                                                                        -red-

Festival filozofie soutěží ve Zlaté jeřabině
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■ Hliníkové disky na  škodu 
Octavia I,  pětipaprskové 16 
palců. Originál Škoda. Cena 
dohodou.  Tel.: 732  876  446.
■ Cirkulárku domácí výroby 
s  pilovým kotoučem a  pro-
dlužovací kabel. Dále prodám 
motor do  Wartburga, elektric-
ký sporák 220 V. Cena doho-
dou. Bory. Tel.: 731  281  486.
■ Horské kolo pánské, 18 rych-
lostí, 700 Kč. Cestovní kolo dám-
ské, 18 rychlostí. Levně. Tel.: 
720 287 024.
■ Kombinovanou lednici Zanu-
ssi (lednice 220 l, mrazák 79 l), 
bílá, 2 kompresory. Cena doho-
dou. Tel.: 603 101 355.
■ Horské kolo Madison chla-
pecké, pro věk 10–14 let, cena 
1.000 Kč, při rychlém jednání sle-
va možná. Dále prodám horské 
kolo Red Fox pro věk 10–14 let, 
cena 1.000 Kč, při rychlém jedná-
ní sleva možná. Tel.: 605 520 002.
■ Domácí vajíčka. A. Novotný, 
Hrbov 42. Tel.: 737 477 773. 
■ Dětskou postýlku, masiv-
ní, starší, rozměry 130×70 cm. 
Přední boční část stahovací, 
na kratší straně kolečka. Matrace 
je původní, měli jsme ji na hraní. 
Mírně opotřebovaná, ale stále za-
chovalá. Přidám zdarma hračky 
pro nejmenší. Cena 800 Kč. Tel.: 
777 041 812.

■ Cihly pálené z bouračky. Cena 
3 Kč/ks, asi 1.500 ks. I  menší 
množství. Odvoz ihned. Tel.: 
604 726 835.
■ Vozík za  auto 215×150 cm, 
cena 5.000 Kč. Dále prodám 
trubkové lešení + podlážky; haky 
lešení + podlážky. Míchačku vel-
kou (na  4 kolečka betonu). Tel.: 
606 157 522. 
■ Kladívkový šrotovník na obilí, 
včetně motoru. Cena dohodou. 
Tel.: 737 787 593.
■ Zavařovací sklenice Omnia 
0,7 l. Cena 5 Kč/ks. Tel.: 
737 434 576.
■ Střešní tašky pálené, nepoško-
zené, červené barvy a  betono-
vé střešní tašky šedé barvy. Tel.: 
604 792 176.
■ Střešní nosič staršího typu 
pro automobily, s  odtokovým 
žlábkem, zachovalý stav. Tel.: 
604 792 176.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ Lednici s  mrazákem Ardo, 
mrazák má 3 zásuvky, lednice 4 
přihrádky. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
728 743 804.
■ Kachlový sporák K3, zánovní 
bílý od  firmy Vysočanka. Cena 
13.000 Kč. Tel.: 728  743  804.
■ Brambory kvalitní, ručně sbí-
rané, cena 5 Kč/kg; dále pšeni-
ci 500 Kč/q. Tel.: 566  521  884.
■ Plné cihly, nové 1  375 ks, po-
užité 270 ks, bílé 330 ks. Dále 
duťáky 110 ks. Tel.: 777 750 362.
■ Štěňata anglického kokršpa-
něla černobílé barvy. Štěňata 
jsou očkovaná, odčervená, bez 
PP. Cena 3.000 Kč. V případě zá-
jmu volejte na  tel.: 605  464  084.

■ Stolek, konferenční, ‚kávo-
vý’ nejlépe starý (cca 60. léta). 
Styl podobný viz  foto, výška 
cca 60 cm. Může mít i  skleně-
nou desku nebo i  výplet. Shá-
níme jej k  běžnému používání 
ke  starým křeslům z  60. let, 
proto nejlépe v  dobrém sta-
vu nebo k nenáročné renovaci. 
Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 
775 252 513.

■ Vojenskou vzduchovku s  ná-
sypkou na  broky i  nefunkční. 
Tel.: 732 504 158.
■ Motor na Jawu 350 kývačku či 
panelku, i  jednotlivé ND – vál-
ce, hlavy, víka, kryt karburace aj.  
Tel.: 732 504 158.
■ Motocykl Jawu – ČZ 125, 175, 
250,  350 – kývačku/panelku, 
Jawu Bizon, Jawu 90, skútr ČZ 
i horší stav, též mám zájem o ná-
hradní díly na  tyto stroje. Tel.: 
732 504 158.
■ Jawu 20, 21, 23 – bez dokladů. 
Tel.: 728 737 425

■ Koupím za  rozumnou cenu 
knihy: Příběh umění (Gombrich) 
a  Česká literatura od  počátku 

k dnešku (Lehár, Stich, Janáčko-
vá, Holý) a dále jakékoliv Dějiny 
výtvarného umění či Dějiny hud-
by (světové i české) – knihy mo-
hou být i mírně poškozené a v ja-
kékoliv vazbě. Tel.: 732 203 787.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám garáž na ulici Na Vý-
sluní ve  VM. Zastavěná plo-
cha 19 m². Cena dohodou. Tel.: 
603 101 133.
■ Prodám garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 736 241 761.
■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí 2+1 nebo 3+1. Platím hotově. 
Tel.: 602 509 165.
■ Prodám RD v  Oslavici, ZP 
190 m², pozemek 300 m², všech-
ny sítě na  hranici, před rekon-

strukcí, zpracován projekt, za-
jímavá cena a  příležitost.Tel.: 
603 278 588

■ Koupím nebo pronajmu ga-
ráž nebo jiný prostor k parková-
ní auta na  náměstí a  okolí. Tel.: 
603 912 780. 
■ Koupím RD ve  Velkém Me-
ziříčí (k  rekonstrukci, i  po  re-
konstrukci). Nabídky prosím 
zašlete případně s  fotem i cenou 
na  e-mail.: jitekape@seznam.cz
■ Koupím zahradu s  chatkou 
(i bez) na Fajtově kopci nad dál-
nicí. Dobrá přístupnost, nejlépe 
okrajová s přípojkou vody a elek-
triky nebo možností připojit. 
Placeno hned v  hotovosti. Tel.: 
737 416 455.

■ Prodám slunný byt 3+1 s  vý-
tahem, zateplený, nová okna, 
plovoucí podlahy. Koupelna 
a WC po rekonstrukci. Nové in-
teriérové dveře z masivu. Vlastní 
plynové topení (nové). Zasklený 
balkon. Tel.: 734 543 930.

■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Vel. Meziříčí, 
3. patro, volný od  května 2013.

Volat večer, tel.: 724 771 763.    

■ Pronajmu nový byt 2+kk 
s  balkonem na  ulici Školní 
ve  Velkém Meziříčí. Byt je plně 
vybaven, kuchyňská linka se 
spotřebiči, předsíň, obývací stě-
na, sedací souprava, ložnice. 
Nízké náklady na  energii. Tel.: 
721  252  311, po  16. hodině. 
■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1, 65 m², 
na  ul. Komenského ve  Vel-
kém Meziříčí. Byt s  výhle-
dem do  ulice a  s  el. přímotopy. 
Jen volat na  tel.: 776  717  113.
■ Pronajmu byt 4+kk ve VM, lo-
kalita Hliniště. Cena: 7.000 Kč + 
energie. Tel.: 777 948 887.

■ Syn hledá otce. Ozve se Jan 
Szojma nebo jeho příbuzní? 
Tel.: 604 104 366.
■ Hledám spolucestující nebo se 
jím stanu na cestách z V.  Meziří-
čí do Velké Bíteše a zpět, pracovní 
doba 6–14.30 Tel.: 775 975 022.
■ Nabízím doučování AJ. Tel.: 
732 948 839.
■ Hledám brigádu. Tel.: 
728 685 443.
■ Hledám brigádu. Tel.: 
739 181 087.

■ Starožitný šlapací stroj 
Afrana daruji za  odvoz. Ne-
používaný přes 20 let, býval 
funkční, nyní nutné vyčiště-
ní, seřízení. Tel.: 604  792  176.

prodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

OBJEDNÁVÁM 17týdenní 
nosnice. Prodej 6. 4. 
od 13.00 v Hrbově 42

Celoroční prodej levné směsi 
9,80 Kč/kg. Tel.: 737 477 773

ÚČETNICTVÍ
FO, PO, MZDY, DPH...

Daňová přiznání 
již od 220 Kč.

Levně, rychle, 
spolehlivě.

Ing. Světla Kaštánková
Tel.: 776 088 237

info@ucetnisvet.com

▶ ▶

UCHAZEČE/UCHAZEČKY 
PRO OSTRAHU OBJEKTU 

VE VELKÉ BÍTEŠI. 

Hledáme spolehlivé  

Částečná znalost AJ a dílčí 
kvalifikace strážný výhodou. 
Vhodné i pro OZP (ČID/PID). 
Volejte: 567 301 370 nebo 

e-mail:
jihlava@diseven.cz 

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici

nabízíme:
 ● velmi dobré mzdové podmínky • 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy 

• 5 týdnů dovolené • příspěvek na stravování 
• další zaměstnanecké výhody  

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
doplněnou životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

vedoUCí oBCHodníHo ÚsekU
požadujeme:

• min. středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání 
výhodou • min. 2 roky praxe v prodeji/nákupu v oblasti 

strojírenství • min. 3 roky  praxe v řízení lidí • komunika-
tivní znalost anglického jazyka, znalost německého jazyka 
výhodou • výborné prezentační, komunikační a prodejní 

dovednosti • orientace na výsledek, 
psychická odolnost, flexibilita 

náplň práce:
• hledání nových obchodních příležitostí • marketingové 

aktivity, průzkum a mapování trhu • řízení týmu 6 pracov-
níků (prodeje a technické přípravy výroby) 

• vedení jednání s obchodními partnery
• reprezentace firmy

Individ. příprava na přij. zk. 
z MA na SŠ se koná každou 

Stř a Ne odpoledne. Tel.: 
774 621 703, http://mat-fyz.cz

Pronajmu garáž na  spojovací 
ulici Poříčí a Bezděkov ve VM. 
Tel.: 603 365 682.

Do nového klientského 
centra ve VM hledáme 

OBCHODNÍKY, 
VEDOUCÍ SKUPINY, 

ÚVĚRÁŘE A ASISTENTKU. 
Kontakt:  777 784 091, 
j.kafkova@msquatro.czaUtoservis 

vrCHoveCká 950 vM 
více na tel.: 566 524 785

605 290 861 www.autohmk.cz

ZaBrZděte náklady 
Za opravU 

vaŠeHo voZU!

vÝMěna BrZd 

Za akční Ceny!
alkoholických 

a nealkoholických nápojů 
za výhodné ceny.

www.napojestradal.cz

NOVINKA
PRODEJ 
A  ROZVOZ 

STUDIO IVONNE 
N O V O S A D Y  8  V M

Tel.: 773 607 518

VELIKONOČNÍ
PŘEKVAPENÍ
Slevy 5–100 % 

Přivítejte s  námi jaro a  přijďte 
k  nám. Čeká na  vás velikonoční 
překvapení, které vás určitě po-
těší. Využijte naši nabídku! Slevy 
od 5 do 50 % a na  jednoho z vás 
čeká 100 % sleva na služby turbo-
solária s česky mluvenou navigací 
pro jednoduché ovládání. Tva-
rovanou spodní deskou pro po-
hodlnější opalování, citrusovou 
vůní, MP3 hudbou a  lampami 
nové generace, které splňují evropskou normu. Dále služba pedikúra 
s whirlpoolovou  rehabilitační lázní, barevným podsvícením a relaxač-
ní masáží zad. Využijte také výhodný nákup permanentek, dárkových 
poukazů, solárních krémů a jiného zboží na prodej. Akce platí od 21. 
do 31. 3. 2013. Na vaši návštěvu se těší studio Ivonne, Novosady 8, Vel-
ké Meziříčí, tel.:  773 607 518, http://www.studioivonne.cz / Facebook 
Ivča Chalupová a Vlaďka Beránková.                                    

(placená inzerce, foto: Studio Ivonne)

TERMÁLNÍ LÁŽNĚ 
VELKÝ MEDER

23. 3. (so), 1. 4. (po)

 CELODENNÍ VSTUPNÉ 
VČETNĚ 

 DOPRAVY 660 KČ
Nástup:  ▶ Měřín  5.30  
  ▶ VM  5.40

Po dohodě nástup na trase. 
Více info, objednávky tel.: 

607 541 915, 775 055 501
www.miris-tour.cz

přijme
pro pracoviště 
úpravny vody Mostiště

STROJNÍKA 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ ÚV

– PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
Požadujeme:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru elektro
– platné osvědčení vyhl. č. 50/78 Sb., kvalifikaci podle § 6
– řidičský průkaz sk. B, výhodou sk. T
– praxi v oboru elektro
Předpokládaný nástup co nejdříve, nejpozději od 1. 5. 2013.

Vodárenská akciová společnost, a. s. 
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou
e-mail: divize@vaszr.cz

Písemnou nabídku s životopisem, uvedením praxe 
a telefonickým kontaktem zašlete na adresu:

Přivítejte jaro ve Studiu Ivonne

Nabízíme pronájem kanceláře v Jupiter clubu na náměstí.
Více na tel.: 606 738 265.



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 10 | 13. března 2013 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 10 | 13. března 2013

Blahopřání

společenská rUBrika

Poděkování

Vzpomínky

Pátek 15. března 2013 v 19.30 hodin
Agentura Jana Šulcová představuje – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Hrají: Jana Šulcová, Dana Batulková, Veronika Jeníková, Vendulka Kří-
žová a další.
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo manželství? Jejich problé-
my je svedly dohromady. Na takové zápletce vlastně není nic směšného. 
Omyl. Humor a nadsázka s jakou dámy řeší své problémy, vede ke ko-
mickým situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné manželky trápily 
někde o samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém ka-
ždá hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím manžela málem 
k šílenství. Taktéž rozhovory mezi kamarádkami jsou velice komické, 
připomínají styl světoznámého seriálu Sex ve městě.

divadelní seZona jaro 2013

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 300 Kč. 
Ke každé permanentce kupon na 20% slevu na oběd nebo večeři 
v restauraci Jupiter. Rezervace a více informací na tel.: 566 782 004, 
(001) nebo na programovém oddělení Jupiter clubu. 

Mediální partner: 

Jupiter 
club

Velké Meziříčí 
20. 4. 2013 

od 19.30 
předprodej: 

www.jupiterclub.cz, 
mikesova@

pragokoncert.com, 
www.masterso-

frock.cz

foto: Agentura Jana Šulcová

Dne 16. 3. oslaví 70. narozeniny 
naše manželka, maminka, babič-
ka, prababička, paní 

Alena Vidláková.

Vše nejlepší, hodně zdraví, 
Božího požehnání 

přejí manžel, 
synové, dcera, 

vnoučata a pravnoučata.

❧ Stiskem ruky jsme Ti chtěli 
přát, však květiny na hrob může-
me jen dát. 
Svíci rozžínáme a v tiché modlitbě 
na Tebe vzpomínáme. ❧

Dne 15. března vzpomeneme 
nedožité 40. narozeniny milova-
ného syna, bratra, strýce a švag-
ra, pana 

Aleše Kučery z Borů.

S láskou v srdci na Tebe vzpomínají a nikdy nezapomenou 
maminka, sestry Monika, Lenka, Šárka s rodinami.

 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

Děkujeme také spolužákům ze základní školy a z učiliště za květiny, 
které při svých srazech přinášejí na hrob. 

Dne 19. 3. by oslavila 100 let naše 
drahá maminka, babička a praba-
bička, paní 

Josefa Hladíková.

Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou na její lásku, 

péči a obětavost 
dcery Aloisie a Květa s rodinami, 

syn Jan a vnučka Lenka.

Dne 14. 3. 2013 vzpomeneme 4. 
smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše drahá a  milovaná 
manželka, maminka, babička 
a prababička, paní 

Zdeňka Invaldová 
z Velkého Meziříčí. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 1. března 2013 uplynulo 15 let od chvíle,  kdy nás navždy opustil 
tatínek, pan 

Jan Kučera z Geršova. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Vlastivědná a genealogická 
společnost při Jupiter clubu 
přednášky na měsíc 
březen a duben 2013
předsálí kina od 15.30 hodin

19. 3. Čím jsme platili v minulosti  – PhDr. Marie Ripperová
26. 3. Fotografické lovy beze zbraní III. – ing. A. Havlát
   2. 4.  Generál Jiří Jaroš  – PaedDr. Josef Láznička
   9. 4. Vzpomínky na zašlé časy – Vladimír Makovský
16. 4. Jak jsem psal knihy a lovil ryby II. – Bohumír Machát
23. 4. Podnikání na křižanovském panství – ing. Karel Hromek
30. 4.  Hudba dávných časů II. – Bc. Svatava Drlíčková

Změna programu vyhrazena.

Řešení v z minulého čísla  č. 9 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední

Řešení dnešního sudoku 
otiskneme 

v následujícm čísle 20. 3. 2013

sUdokU

Páteční podvečery v Katolickém domě v Křižanově
DĚJINY KŘIŽANOVSKÉ FARNOSTI – 15. 3. 2013 v 19.30 hodin 
Zajímají vás dějiny křižanovského kostela, kapliček, křížů a bo-
žích muk v okolí Křižanova? 
Ing. Karel Hromek představí svou knihu, která se touto problema-
tikou zabývá. Po přednášce bude možnost zakoupit si tuto publi-
kaci v elektronické podobě.

KEŇA – 22. 3. 2013 v 19.30 hodin
Zážitky z  měsíčního dobrovolného pobytu v  nemocnici v  keň-
ském Itibu. V této východoafrické zemi byl Filip Chládek (zdra-
votnický záchranář ZZS JMK) měsíc jako dobrovolník v nemoc-
nici humanitární organizace ADRA ve  vesnici Itibo. Přijďte se 
podívat na promítání fotografií spojené s vyprávěním o této afric-
ké zemi, poskytování zdravotní péče, osobních zážitcích, ale také 
o přírodě a životě obyčejných lidí.

Katolický dům Křižanov, vstupné dobrovolné 
www.katak-krizanov.cz

Děkujeme Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí za pomoc při rea-
lizaci dětského karnevalu v sobotu 9. března 2013 v Jupiter clubu.

Pracovníci Jupiter clubu

Poděkování Domu dětí a mládeže VM

Horácký hokejový klub pořádá 
u příležitosti ukončení soutěžní sezony 2012/13 

vícegenerační zábavu

Oslavice sobota 16. 3. 2013 od 19.30 hodin
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kUltUrní a společenské akCe

KPH – Koncertní sezona 2012–2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.

▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
SÓLO PRO JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA  – Hráč na knoflíkový akordeon 
a laureát mnoha domácích a zahraničních soutěží ve Španělsku, Ang-
lii, Francii, Holandsku a Venezuele, bývalý stipendista a sólista Nadace 
Český hudební fond, spolupracuje s ČT a rozhlasem, lektor odborných 
seminářů a porotce soutěží. Vstupné: 150/120 Kč 

▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání SHADOW QUARTET & HUDEBNÍ SHOW v netradičním 
podání.
Záměrem této jedinečné formace je originální interpretace nejen 
klasické hudby. Nepřehlédnutelná je spolupráce se Z. Norisovou, J. 
Kornem, J. Ledeckým, L. Filipovou a dalšími. Na svém kontě má sou-
bor rovněž zápis do Guinessovy knihy rekordů. Vstupné: 150/120 Kč. 
Abonentka je nepřenosná.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velké Mezi-
říčí, program. oddělení, tel.: 566 782 004, (001), e-mail: program@
jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, Spáčilova 18, Brno, tel.: 548 531 618, 
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Kašpárek zve děti do loutkového divadla
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 16. a 30. břez-
na 2013 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
KAŠPÁREK A HASTRMAN. Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek na 
tel.: 566 782 004–5, program.oddělení 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 
hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                    -hs-

Divadelní soubor 
Becheráček 

Radostín nad Oslavou  
zve  všechny své příznivce 
na představení veselé hry

 se zpěvy 
Jaromíra Horského 

a Josefa Julínka

Moravičko milá
Režie: Věra Ambrožová, 
hudba: Jaroslav Šimek

Kulturní dům 
Radostín nad Oslavou
pátek 15. 3. v 19.00

neděle 17. 3. v 16.00 
pátek  5. 4. v 19.00 

neděle  7. 4.  v 16.00
sobota  13. 4. v 19.30

Předprodej vstupenek v úřední 
době na OÚ 

Radostín nad Oslavou 

Jupiter club, s. r. o., uvede One woman show Haliny Pawlowské
STRAŠNÁ NÁDHERA
 ANEB CO VŽDYCKY 
ZABERE NA MUŽE

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
PETR SPÁLENÝ A SKUPINA APOLLO BAND

Petr Spálený a Apollo Band

One woman show Haliny Pawlowské

VELIKONOČNÍ COUNTRY BÁL se STETSONEM – 31. března 
2013 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu. Upozornění pro muže: Po-
mlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč. Re-
zervace, předprodej:  program. oddělení JC, tel. 566 782 004–5.

Velikonoční County bál se Stetsonem

různé druhy kraslic (malované, vrtané, háčkované, patchwork, 
vyšívané, korálkové, drátované...), pečené čaje, malovaná trička, 
výrobky z kukuřičnoho šustí, quilling, jarní čepičky a šálky, patch-
workové výrobky, perníky, šperky, batikované oděvy...
Tvořivé dílny: sobota 14–16 hodin – sítotisk (cena 60 Kč/motiv 

+ tričko)
neděle 14–16 hodin – velikonoční překvapení (15 Kč/ks)

Pátek 19. dubna 2013 
v 19.30 hodin, kinosál JC. 
Vstupné 200 Kč v  předprode-
ji, 250 Kč na  místě. Rezervace 
a prodej na program. oddělení JC 
tel.: 566 782 004, 001.  
Změna programu vyhrazena. -zh-

Pátek 12. dubna 2013 v 19.30 hodin. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě. Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                                   -zh-

V letošním roce 2013 si široká ly-
žařská veřejnost připomíná 110. 
výročí prvního lyžařského svazu 
na světě, který byl založen v roce 
1903 v tehdejším Království čes-
kém. V  té době již velkomezi-
říčští velocipedisté používali lyže 
dovezené ze Švédska jako dopl-
něk zimního tréninku. V  roce 
1906 pak sportovní klub Velké 
Meziříčí zřídil mimo jiné i odbor 
lyžování. První veřejné závody se 
tradují od druhé poloviny 20. let 
minulého století.
Dnešní lokalita lyžařského areálu 
na Fajtově kopci byla, dle docho-
vaných písemných zpráv, využí-
vána k výuce lyžování již od roku 
1929. Po  druhé světové válce 
se na  Fajťák vrátilo lyžování, 
kdy v  roce 1965 byl vybudován 
a do provozu uveden v roce 1966 
první lyžařský vlek na Vysočině.
Tradice výuky lyžování v  nově 
vzniklém lyžařském areálu se da-
tuje do začátku 70. let minulého 
století. První veřejný závod škol 
se uskutečnil v roce 1971.
80. léta byla poznamenána vý-
znamnou soutěží regionů (teh-
dejších okresů) dnešní Vyso-
činy i  jejího severního souseda 
– dnešního Pardubického kraje 
pod názvem Liga Vysočiny. Kon-
cem minulého století a začátkem 
nového tisíciletí vznikla potřeba 
navázat na tyto tradice veřejných 
soutěží.

V  roce 2003 přijala naše lyžař-
ská škola Ski klubu Velké Mezi-
říčí jako pobočka Houserovy 1. 
lyžařské školy Praděd pozvání 
od  Sokola Němčičky na  přebor 
lyžařských škol, který se usku-
tečnil 9. února 2003. Prvními 
našimi soutěžícími před deseti 
lety byli Jiří Jelínek, Jiří Novotný, 
Jiří Heneš, Karolína Bednářová, 
Karolína Novotná, Pavlína Dob-
rovolná, Petra Dobrovolná, Josef 
Studený,  Kristýna Novotná, Jiří 
Fikr a  Adam Minařík. Tehdejší 
předseda Ski klubu ing. František 
Procházka spolu s Petrem Zezu-
lou za  lyžařskou školu a  tehdejší 
Horáckou lyžařskou župu oka-
mžitě jednali s dalšími organizá-
tory v  regionu Vysočiny s  cílem 
zorganizovat seriál veřejných 
závodů a přeborů v alpských dis-
ciplínách pod názvem Vysočina 
2003.
Podařilo se – první závod se 
uskutečnil 22. února 2003 v Da-
lečíně – pořadatel Ski klub VM. 
Druhý závod u  příležitosti 100. 
výročí založení SLČR a 30. výročí 
prvního závodu lyžařského oddí-
lu TJ Spartak VM na Fajtově kop-
ci – 1. března 2003. Třetí závod 
15. března 2003 v  Čenkovicích 

– pořadatel Sokol Blansko a čtvrtý 
na Harusáku – pořadatel Sportov-
ní klub NMNM 22. března 2003.
Tím vznikl tento seriál, který 
byl zařazen do  plánu odborné-
ho sportovního úseku základ-
ního lyžování tehdejší Horácké 
lyžařské župy. Byl nazván jako 
nultý ročník. Začátky nebyly 
jednoduché, chyběly zkušenosti, 
materiál i  odborní funkcionáři. 
Díky Petru Houserovi, zkušené-
mu funkcionáři SLČR, dostala 
tato soutěž tzv. „štábní kulturu“, 
to je soutěžní řád, nové katego-
rie včetně kategorie family, ale 
i  materiální a  technické zázemí 
ze svazu lyžařů. Obdržel i nový 
název Lyžařský pohár Vysoči-
na a  co je důležité, byl rozšířen 
o  podzimní přípravné soutěže 
v běhu na suchém slalomu. Roz-
šiřil se i o  nová střediska pořa-
datelů na  Vysočině a  jeden ze 
zimních závodů nezapomíná ani 
na  běh na  lyžích. Organizování 
LPV řídí soutěžní výbor a  stří-
dající se komisaři. Tímto se LPV 
stává nejvšestrannější soutěží to-
hoto typu v republice zaměřenou 
na popularizaci a oživení činnosti 
lyžařských oddílů a klubů v Kraji 
Vysočina s  cílem umožnit širo-
ké veřejnosti účast na  veřejných 
a náborových soutěžích. Jak se to 
za 10 ročníků LPV podařilo, po-
suďte následující souhrnná čísla.
3. března 2013 se uskutečnil po-

hárový závod v  obřím slalomu 
na  Fajtově kopci pod pořado-
vým číslem 101. Závody 9. 3. a 
10. 3. 2013 na Šacberku u Jihlavy 
a Harusáku v Novém Městě na 
Moravě zakončily 10. závod X. 
ročníku Lyžařského poháru Vyso-
činy. V tomto jubilejním ročníku 
2012–2013 bylo klasifikováno 
393 soutěžících. Celkem se za 10 
let uskutečnilo 103 závodů v 15 
lyžařských střediscích regionu.
Celkem se LPV zůčastnilo 5982 
soutěžících všech kategoriích,při-
čemž se uskutečnilo celkem 12 
321 osobostartů.
V  Kožichovicích u  Třebíče 10×, 
přičemž tradiční běh věnovaný 
jejich rodáku a  zakladateli alp-
ských disciplín Mathyasi Zdar-
skemu se běžel již podvacáté.
V  Novém Městě na  Moravě 
na  Harusáku 19×, z  toho vždy 
na závěr zimní sezony. Ve Žďáře 
nad Sázavou 1×, na Fajtově kop-
ci Velké Meziříčí 30×, v Hlinsku 
3×, ve Svratce 2×, v Němčičkách 
2×, v Čenkovicích 4×, v Dalečíně 
2×, v  Pohledci 5×, na  Jalovci – 
Číchov 16×, v Ledči nad Sázavou 
1×, v  Blansku 1×, na  Šacberku 
u Jihlavy 5×, v Pelhřimově 2×.

2005 – nejlepší závodnice 
Veronika Čamková 
a Karolína Bednářová – 
nové naděje. Foto: archiv 
Ski klubu

K. Bednářová  po zranění 
ukončila závodění, ale i 
tak 20. 2. 2013 zvítězila 
v přeboru JM škol. Foto: 
archiv Ski klubu
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Pokračování na straně 10.

KD Moravec
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K  dnešnímu dni se zúčastni-
lo soutěží 5  318 soutěžících 
všech kategorií. Uskutečnilo se 
11 723 osobostartů. Účastní se 
v  průměru 42 klubů a  oddílů 
v  jednotlivých ročnících. Sou-
těží bez klubové příslušnos-
ti z  měst a  míst se zúčastnilo 
v  průměru 23 lidí z  regionu 
Vysočiny, Pardubického a Jiho-
moravského kraje.

Podařilo se zaktivizovat nové 
oddíly lyžování na Jihlavsku, Pel-
hřimovsku a  Havlíčkobrodsku. 
Rozšířila se spolupráce s  Pardu-
bickým krajem o soutěže v Hlin-
sku. Z  nejlepších soutěžících se 
postupně stali i  závodníci např.: 
v sezoně 07/08 – Karolína Bedná-
řová Ski klub VM 1. místo Mis-
trovství ČR v  AD – slalom a  4. 
místo celkově v RKZ.
Veronika Čamková Ski klubVM 
v sezoně 09/10 2. místo mistrov-
ství ČR v AD – všechny disciplí-
ny; 10/11 1. místo Mistrovství ČR 
v AD – všechny disciplíny

2012 2. místo Juniorské olympij-
ské hry skicross 
V současnosti pokračuje v závodní 
činnosti jako reprezentantka ČR.
Jitka Šitková v  sezoně 08/09 1. 
místo Mistrovství ČR skicross 
a  2. místo v  EP skicross, rovněž 
ze Ski klubu VM.
A  v  neposlední řadě současný 
mladý závodník Daniel Ryška 
z HB – Ski team – průběžné 
6. místo Amerfun Cupu.

Za zmínku ještě stojí, že k popula-
rizaci LPV přispěli také naši spon-
zoři, bez kterých si nedovedeme 
představit oceňování nejlepších 
soutěžících, obětaví funkcionáři 
ale i pomocníci z řad rodičů.
Oceňujeme také účast našich 
předních VIP závodníků, kte-
ří každoročně při slavnostních 
vyhlášeních ve  Velkém Meziří-
čí a  v  Třebíči předávají vítězům 
ocenění. Mezi ně patřili Tomáš 
Bank, vícekrát Ondra Bank, Petr 
a Šárka Záhrobští, Zdeněk Šafář, 
Kryštof Krýzl a další. I vám patří 
náš dík.

Veronika Čamková dnes. Foto: archiv Ski klubu

Petr Zezula

Příjemně strávená březnová ne-
děle – právě tou se pro skupinu 
velkomeziříčských hráčů stal 2. 
ročník turnaje, který se konal 
ve velkém zadním sále pivovarské 
restaurace v Dalešicích. A kdo by 
neznal dalešický pivovar! Vždyť 
téměř každý ví, že právě zde se 
natáčely hlavní sekvence slav-
ného filmu Postřižiny, a  to jaksi 
zástupně za  románový originál, 
totiž Nymburk.
Součástí akce bylo i  velmi pestré 
a snad až rozmařile bohaté pohoš-
tění – ano, šlo přímo o  raut (ne-
boli, jak praví lid, o žranici), takže 
všichni ti, kdo nakonec do Dalešic 
neodjeli, mohou jen zpětně lito-

vat; ať už jsou to ti z Meziříčí, ane-
bo ten z Měřína. Hráčská konku-
rence zde sice byla poměrně tvrdá, 
ale zato vládly báječné podmínky 
a  skvělá atmosféra. Zkrátka, na-
prostá pohoda!
Konečné pořadí:
1. Petr Buchníček Caissa Třebíč 
7,5 b./50,5
2. Petr Walek TJ Náměšť n. O. 7,5 
b./49,0
3. František Vykydal Lokomotiva 
Brno 7 b./48,0
4. David Mičulka TJ Náměšť n. 
O. 6 b./47,0
5. Břetislav Eichler Lokomotiva 
Brno 6 b./39,5
6. Petr Bělohlávek Caissa Třebíč 

5,5 b./49,0
7. Stanislav Messerschmitt (!) 
Orel Ořechov u Brna 5,5 b./48,5
8. Michal Sysel TJ Bučovice 5,5 
b./47,5
9. Jiří Polanský Gambit Jihlava 
5,5 b./45,5
10. Pavel Kubát Orel Ořechov 
u Brna 5,5 b./43,0
Umístění nejlepších z VM a okolí:
15. M. Kučera (Mostiště) 5 b./38,0 
– 16. V. Kratochvíl 4,5 b./47,5 – 
22. J. Kratochvíl st. 4 b./32,5 – 25. 
V. Pařil 3,5 b./35,5 atd.
Příští akcí, které se naši členové zú-
častní, bude tradiční velikonoční 
turnaj v  jihlavském hotelu Gustav 
Mahler (sobota 30. 3.) 

Proběhl šachový turnaj v Dalešicích

-vp-

Okresní přebor v ledním hokeji
HC Tatran Hrušky – SK Mostiš-
tě 3:5 (2:2; 0:1; 1:2)
Branky: Medek, Maršálek, Ve-
čeřa, asistence Šmíd, Hlásenský 
– za  hosty nehlášeno, vyloučení 
4:6, navíc domácí 10 minut OT, 
50 diváků, hráno na  ZS ve  Vy-
škově. V neděli večer se ve Vyš-
kově sehrálo velmi pěkné utkání 
mezi HC Hrušky a  SK Mostiště. 
Domácí se rychle ujali vedení 
a  v  7. minutě už vedli 2:0, hos-
tům se však podařilo do  konce 
třetiny stav srovnat a do kabin se 
šlo se shodným výsledkem. Dru-
há třetina nabídla mnoho pěk-
ných šancí na obou stranách, ale 
gól padl až ke  konci této třetiny 
do  domácí sítě. Ve  třetí třetině 
hosté krátce po  začátku navýšili 
skóre na 2:5, ale i nadále se hrál 

pěkný hokej s  mnoha šancemi 
na  obou stranách. Tři minuty 
před koncem domácí Filip Ve-
čeřa výborně přečetl hru, využil 
chybné rozehrávky hostů a snížil 
na 3:5.
Další výsledky:
Dohrávka  12. kola 3. 3. 2013
HC Spartak Velká Bíteš B – HC 
RH Centrum Brno 0:2 (0:0; 0:2; 
0:0)
20. kolo 1. – 3. 3. 2013 
HLC Bulldogs Brno – TJ Šerko-
vice 8:4 (1:2, 3:2; 4:0)
HC Zastávka – HC Nedvědice 
9:5 (2:0; 3:4; 4:1)
HC Sokol Křižanov – SK Mi-
nerva Boskovice B – hosté se 
k utkání nedostavili, o konečném 
výsledku rozhodne STK.
HC RH Centrum Brno – HC 
Veverská Bítýška 2:3 (0:1; 1:1; 

1:0), po samostatných nájezdech 
(0:1 na nájezdy)
HC Spartak Velká Bíteš B – TJ 
Náměšť nad Oslavou 2:1 (0:0; 
1:1; 1:0)
Chybí neodehraná utkání 7. kola 
HC Nedvědice – HC RH Cen-
trum Brno a  12. kola HC Velká 
Bíteš B – HC RH Centrum Brno, 
a dále utkání 19. kola HLC Bull-
dogs – HC Zastávka a HC Nedvě-
dice – SK Minerva Boskovice B.
Tabulka po 20. kole
1. Náměšť nad Osl. 20 17 1 0 2 136:56 53
2. RH Centrum Brno 19 16 0 2 1 153:55 50
3. Veverská Bítýška 20 13 1 2 4 105:53 41
4. Velká Bíteš B 20 11 1 2 6 78:73 37
5. Zastávka 19 10 1 0 8 92:87 32
6. Bulldogs Brno 19 10 0 1 8 109:104 31
7. Mostiště 20 8 2 0 10 79:97 28
8. Šerkovice 21 7 1 1 12 103:110 24
9. Nedvědice 19 5 1 1 12 50:100 18
10. Boskovice B 18 5 0 0 13 54:98 15
11. Hrušky 20 3 1 1 15 60:103 12
12. Křižanov 19 1 2 1 15 51:134 8

–tom–

Hokejisté Mostišť přehráli Hrušky
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Hokejový dorost
HC Boskovice – HHK VM 3:6 
(1:1, 2:3, 0:2)
Branky a  asistence HHK: 7. 
Kampas M., 21. Marešová (Kam-
pas J.), 23. Tichý (Sladký), 28. 
Tichý (Burian L.), 52. Kampas 
J. (Sladký), 52. Sladký (Kampas 
M.). Sestava HHK Velké Mezi-
říčí: Juda J. – Crha, Kampas M., 
Sladký, Kampas F. – Tichý, Buri-
an L., Tlapák – Bernat, Kampas 
J., Šilpoch – Marešová. Roz-
hodčí: Held – Linhart, Tanquei. 
Vyloučení: 4:6, navíc: Bernat 
(HHK) 10 min. OT. Využití: 1:1. 
Střely na  branku HHK: 20:20. 
Diváci: 20.
Poslední utkání odehráli doros-
tenci v  sobotu v  Boskovicích. 
Domácí, kteří hráli v pátek s Bru-
movem-Bylnicí dohrávku 25. 
kola, drželi dvě třetiny s  našimi 
hráči krok a o celkové výhře roz-
hodla poslední třetina, kdy naši 
hráči odskočili o tři branky a vý-

sledek si s  přehledem pohlídali.
Dorost tak získal v  sezoně 40 
bodů a  obsadil celkové druhé 
místo. 
Ostatní výsledky dvacátého 
osmého kola: Boskovice – Bru-
mov-Bylnice 5:3, Technika Brno 
– Brumov-Bylnice 7:5, Hodonín 
– Valašské Meziříčí 7:1, Technika 

Brno – Uherský Brod 3:5.
Konečná tab. kr. ligy dorostu
1. Hodonín B 28 26 1 1 173:64 53
2. Velké Meziříčí 28 20 0 8 157:90 40
3. Uherský Brod 28 18 1 9 137:95 37
4. Brumov-Bylnice 28 13 2 13 122:128 28
5. Min. Boskovice 28 13 2 13 115:114 28
6. Warrior Brno 28 5 5 18 87:134 15
7. Bobři Val. Mez. 28 7 1 20 85:159 15
8. Technika Brno 28 4 0 24 65:161 8

-hhk-, foto: archiv HHK

Městská hokejová liga
11. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Omega VB – HC Lukáš 7:3
Dobrovolný 3, Svoboda 2, Dvo-
řák, Březina – Matoušek, Jírov-
ský, Bartej
Sanborn VM – SK Afcon Kun-
šovec VM 7:5
Sláma 2, Bukáček 2, Fritz, Fiala, 
Puffer – Topol 2, Klouda, Strnad, 
Vidlák
Technické služby VM – Agro-
motor VM 2:2
Horký D., Chudoba – Bíbr, Malý
HC Lukáš – HC Bory 8:4
Beránek, Molák 2, Pour 3, Ma-

toušek, Čejka – Dvořák 3, Bře-
zina 
SK Netín – SK Omega VB 2:5
Juda, Plhák T. – Vrba 2, Dvořák, 
Budín V., Budín M.
1. Sanborn VM 11 8 2 1 77:43 18
2. Technické služby VM 11 7 2 2 56:49 16
3. SK Omega VB 11 7 0 4 46:37 14
4. HC Lukáš 11 5 1 5 58:49 11
5. HC Bory 11 5 0 6 52:51 10
6. Agromotor VM 11 3 3 5 41:50 9
7. SK Afcon Kunšovec VM 11 3 0 8 48:70 6
8. SK Netín 11 2 0 9 33:62 4

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – River 
VM 8:3
Dohnal 4, Vondráček Petr 2, No-
vák, Vlach – Kozina 2, Havlík
SK Lavičky – Farma Měřín 11:0

Nevěčný 4, Štěpánek 3, Čech 2, 
Polák, Stupka
SPL Radostín nad Osl. – HC Be-
netice 1:3
Váša – Houzar 2, Jakšík 
SK Vídeň – Horní Heřmanice 
10:2
Střecha L. 2, Navrátil 2, Nedoma 
J. ml. 2, Simonides, Wainhofer, 
Nedoma J. st., Janák – Kutílek, 
Mejzlík J.
1. SK Vídeň 11 9 1 1 67:34 19
2. SPL Radostín nad Osl. 11 7 2 2 56:49 16
3. Auto Dobrovolný VM 11 7 0 4 46:37 14
4. SK Lavičky 11 5 2 4 59:45 12
5. HC Benetice 11 5 0 6 46:40 10
6. Horní Heřmanice 11 4 1 6 48:53 9
7. Farma Měřín 11 2 2 7 32:53 6
8. River VM 11 1 0 10 28:80 2

O konečné umístění v 1. lize 
(6.–12. místo)
Ořechov – HC Tasov 1:4
Dvořák – Dvořák, Chlubna, Ha-
máček, Sláma
SK Stránecká Zhoř – NHÚ Ba-
linka VM 5:4
Kazda, Vlach, Bartušek, Sedlá-
ček, Teplý – Komínek 3, Navrátil
HCF Dráhy VM – HC Bory B 9:0
Tuček 4, Širhal 2, Slavík 2, Novák
6. HC Pikárec 9 7 0 2 51:27 14
7. HCF Dráhy VM 9 5 3 1 39:22 13
8. NHÚ Balinka VM 9 5 1 3 52:39 11
9. Stránecká Zhoř 10 5 0 5 41:54 10
10. Ořechov 10 4 1 5 43:34 9
11. HC Tasov 9 4 1 4 35:32 9
12. HC Bory B 10 0 0 10 24:77 0

-vid-

Technickým službám se sen o vítězství rozplývá

Dorost vyhrál a je druhý v tabulce

Starší žáci hokeje
HC Slovan Moravská Třebová – 
HHK VM 0:10 (0:2, 0:4, 0:4)
Branky a  asistence HHK: 5. 
Úlovec, 9. Karásek (Nevěčný), 
24. Kapusta O. (Dundálek), 28. 
Kapusta O. (Nevěčný), 29. Ka-
pusta O. (Dundálek), 32. Juda 
M. (Kapusta O.), 45. Úlovec, 45. 
Nevěčný (Kapusta O.), 53. Ne-
věčný (Pacal), 60. Přinesdomů 
(Úlovec). Sestava HHK: Svobo-
da – Pacalová, Karásek, Báňa M., 
Přinesdomů – Juda M., Úlovec, 
Pacal – Dundálek, Nevěčný, Ka-
pusta O. – Janoušek. Rozhodčí: 
Motl, Přikryl. Vyloučení: 6:4, 

navíc: Báňa M. (HHK) 5+OK, 
Juda M. 10 min. OT. Využití: 0:2. 
Střely na  branku: 7:24. Diváci: 
60.
Mladší žáci hokeje
HC Slovan Moravská Třebová – 
HHK VM 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)
Branka a  asistence HHK: 50. 
Bíbr, 50. Havliš (Šandera), 55. 
Havliš (Barák). Sestava HHK: 
Pestr – Šandera, Procházka, Am-
brož, Bíbr – Barák, Havliš, Poled-
na – Dvořák, Strádal, Šilpoch M. 
– Zacha, Třeštík. Rozhodčí: Motl, 
Přikryl. Vyloučení: 1:2, využití: 
1:0. Střely na  branku: 19:16. Di-
váci: 33.

Žáci hráli s M. Třebovou

-hhk-

ST VM – TJ Jiskra Humpolec 
9:9
Body: Klíma Petr 3/1, Kampas 
Jan 3/1, Bednář 1/3, Dvořák 1/3
ST VM – SK ST Třešť B 10:3
Body: Pokorný Jan 3/0, Klíma 
Petr 2/0, Kampas Jan 2/1, Skryja 
Marek 2/1
ST VM E – SK ACO Nové Dvory 
B 0:18
Body: Kališ Petr 0/4, Juda Ondřej 
0/4, Malec Matěj 0/4, Vodák Da-
niel 0/4
Dne 10. 3. 2013 se odehrálo po-
slední domácí utkání A  družstva. 
První střetnutí s  Humpolcem ne-
znalo vítěze a skončilo spravedlivě 
remízou. Po  třech bodech zazna-
menali Klíma s  Kampasem. Od-
polední duel proti poslední Třešti 
dopadl dle očekávání naší výhrou 
10:3. Všichni hráči podali přesvěd-
čivý výkon. Družstvo E podlehlo 
jednoznačně 18:0. 

stolní tenis

Běh O blátivého 
Kameňáka
7. ročník
neděle 17. března 2013
Kategorie: 200 m 1–6 let, 
400 m 7–9 let, 800 m 10–13 let, 
1 600 m 14–15 let
4  000 m: 16–17 let, ženy 18 
a starší, muži příchozí
7  800 m: muži 18–39, 40–49, 
50–59, 60–69, nad 70 let
Start od 10 hodin po kategori-
ích, 11.30 hlavní závod
Prezence v  Hospůdce Na  Vý-
sluní v  Kamenné od  9.15. Info: 
Mgr.  Milan Procházka, tel.: 
724 091 786, e-mail: kamenaci.eu -pk-
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Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
do svých řad chlapce a děvča-
ta narozené 1995–2003 se zá-
jmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky: 
pondělí až pátek 15.30–19.30 
hodin ve  sportovní hale 
za Světlou.

Malá kopaná Velké Meziříčí pořádá 

velikonoční turnaj
v  neděli 31. března 2013 od  9.00 na  umělé trávě III. generace 
za 3. základní školou ve Velkém Meziříčí. 
Celkem budou připravena 3 hřiště ke hraní zápasů. Hrát se bude 
podle pravidel malé kopané, tzv. oficiálních mezinárodních pravi-
del MKVM (5+1, míč vel. 5, házené auty, atd.). 
Startovné: 600 Kč za MKVM tým, 850 Kč za cizí tým. Věcné ceny 
pro nejlepšího střelce a první tři týmy. 
Rozhodčí budou delegování Komisí rozhodčích MKVM.  Hrací 
systém: zápasy ve  skupinách 2×12 minut, dva postupují do  play 
off. Zázemí turnaje: budeme se snažit zajistit dostatek míst na se-
zení. Zajistíme občerstvení v podobě „pivo a párek“. Doufáme, že 
se naše prvotina setká s úspěchem a bude dobrou přípravou pro 
všechny zúčastněné týmy pro jarní zápasy lig malé kopané v růz-
ných místech ČR. V případě zájmu vytvoříme turnaj pro veterán-
ské týmy, pokud se nahlásí v dostatečném počtu.
Přihlašujte svoje týmy e-mailem na: bilek@mkvm.cz
Uveďte: název týmu, 
místo odkud pochá-
zíte, e-mailový a  tele-
fonní kontakt na  mi-
nimálně dvě osoby. 
Obratem pošleme 
propozice.
Bližší informace 
na www.mkvm.cz

Halové M ČR v  mládežnických 
kategoriích
Atletická hala pražského Olympu 
ve  Stromovce hostila minulý tý-
den o  víkendu souboje o  halové  
republikové tituly v  juniorských 
a dorosteneckých kategoriích.
Na  dorosteneckém mistrovství 
se představila z  našich atletů 
Martina Homolová. V  nejkrat-
ším sprintu – v  běhu na  60 m 
– byla první nepostupující do fi-
nále a  obsadila 9. místo, v  běhu 
na 200 m jí patří 7. místo. 
Z  pohledu meziříčské atletiky 
bylo toto mistrovství smolné, 
na obou tratích chyběly Martině 
k postupu do finále „setinky“. 
Tímto závodem pro nás skončila 
letošní halová sezona a začíná pří-
prava na  hlavní atletickou sezonu 
na dráze. -vill-, foto: archiv TJ

Atleti závodili v Praze

Veteránky skončily na turnaji ve Střešovicích páté
XVI. ročník turnaje veteránek 
TJ Tatran Střešovice
Celkově osm týmů se již tradičně 
sjelo na  setkání většinou býva-
lých házenkářek v  pražské hale 
Tatranu Střešovice. Naše hráčky 
si letošním výkonem a  umístě-
ním na páté příčce vylepšily tur-
najovou bilanci. 
Vítězstvím nad slovenským tý-
mem Stupavy, remízou s  hráč-
kami Radlic a  prohrou s  poz-
dějšími vítězkami obsadily 
v  základní skupině až na  skóre 
třetí příčku. V  utkání o  celkové 
umístění nakonec vybojova-
ly výhru nad hráčkami pražské 
Artrozy, a  obsadily tak celko-

vě pěkné páté turnajové místo.   
Výsledky: Velké Meziříčí – Praha 
Radlice 6:6, – Stupava (SK) 10:2, 
– Střešovice 8:12
O  5. místo VM – Atroza Praha 
11:9.
Pořadí: 1. Střešovice, 2. Zahradní 
Město, 3. Havlíčkův Brod, 4. Rad-
lice, 5. V. Meziříčí, 6. Artroza, 7. 
Univerzita Slávia, 8. Stupava (SK).
Hrály: Vránová Martina – Paca-
lová Lenka (11), Závišková Ilona 
(7), Fischerová Michaela (5), Hle-
díková Hana (4), Buková Pavla 
(2), Jelínková Radka (2), Hladíko-
vá Denisa (2), Babáčková Marcela 
(1), Blažková Jitka, Gebre Selassie 
Jana. -záv-, foto: archiv házené

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
25:31 (10:16)
Ve 14. kole cestovalo naše družstvo 
dorostenců na  utkání do  Telnice. 
Pro dorostence to byl první zápas 
jarní sezony, protože v prvním kole 
jsme kvůli počasí nemohli na utká-
ní odcestovat a v druhém kole byl 
volný los. Hráči se po zimní přípra-
vě na utkání patřičně těšili a odpo-
vídal tomu i výkon na hřišti.
Skóre zápasu otevřeli ve 3. minutě 
domácí, pak následovaly tři branky 
našeho týmu a  již od  tohoto oka-

mžiku jsme určovali tempo hry. 
Dobrá obrana, za  kterou se dařilo 
Vojtovi Drápelovi v brance, a rych-
lý přechod do  útoku zdobily naši 
hru. V  15. minutě jsme již vedli 
6:12 a nepřibrzdila nás ani dvě osla-
bení. Do šaten se šlo za stavu 10:16.
V  druhé půli jsme polevili a  Tel-
nice postupně umazávala z  na-
šeho náskoku. Hra v  útoku byla 
příliš individuální, došlo k  něko-
lika ztrátám míče a ve 41. minutě 
se domácí přiblížili na  rozdíl tří 
branek. Naše družstvo opět zkon-
centrovalo síly a  zlepšenou hrou 

jsme odskočili na 18:26. Soupeř již 
na zvrat nenašel sílu a utkání jsme 
dovedli do vítězného konce v po-
měru 25:31. Týmový výkon zna-
menal první jarní body a potvrzení 
postavení na špici tabulky. V první 
půli střelecky tým táhlo duo Mar-
tin Janíček a Martin Fiala, v druhé 
půli se střelecky dařilo především 
Davidu Pavlišovi.
7m hody 2/1:1/1 vyloučení: 1:5, 
diváků 44. Sled branek: 1:3, 2:6, 
4:9, 6:11, 8:15, 10:16, 11:18, 13:19, 
17:21, 18:26, 20:27, 23:30, 25:31. 
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 

– Pavliš David (9), Fiala Martin (8), 
Janíček Martin (7/1), Lečbych Jan 
(3), Svoboda Filip (2), Blaha Tomáš 
(2), Macoun Filip, Frejlich Tomáš, 
Pažourek Tomáš, Ambrož Micha-
el, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.
1. Rožnov p. R. 11 9 0 2 345:267 18
2. Zlín 12 8 1 3 365:310 17
3. Velké Meziříčí 10 8 1 1 296:262 17
4. Sokol Telnice 12 7 0 5 371:331 14
5. HK Ivančice 13 7 0 6 388:394 14
6. DTJ Polanka 12 6 0 6 301:301 12
7. Sokol Dolní Cerekev 12 6 0 6 325:330 12
8. Prostějov 13 4 1 8 372:373 9
9. Litovel 13 4 0 9 342:377 8
10. Napajedla 12 3 1 8 293:334 7
11. Nové Bránice 12 2 0 10 256:375 4

-šid-

Dorost házené bral v Telnici první jarní body

1. liga mladší dorostenky
SHK D – P Pardubice – TJ Sokol 
VM 17:23 (10:11)
V  souboji aktuálně posledního 
týmu se čtvrtým byl k vidění spí-
še boj a „přehršel“ jalových stře-
leckých pokusů, nespočet indivi-
duálních chyb a  ztrát. Přítomné 
diváky musely bolet oči z  před-
váděné hry obou mládežnických 
celků. K  herní mizérii se přidal 
i velice matný výkon dvojice roz-
hodčích. Naše hráčky se od prv-
ních minut pokoušely o  kombi-
nační hru. Vesměs to dopadlo 
tak, že ze snahy ohrozit domácí 
gólmanku spíše hrozily soupeřky 
z  brejků. Naivita v  naší útočné 
hře byla více než zřejmá, nebýt 
několika rychlých brejků do sou-
peřovy otevřené obrany, polo-
časový výsledek by byl opačný. 
Změna útočné hry na dva pivoty 
přinesla do našich řad jisté ožive-
ní. Škoda, že se v této fázi zranila 
na  postu rozehrávky hrající Ro-
mana Doležalová, která souboj 
již nedohrála. Pozitivní na našem 

výkonu v  první třicetiminutov-
ce byla alespoň poměrně solidní 
obranná součinnost ve spojení se 
spolehlivým výkonem brankářky. 
Po  změně stran se obraz hry 
příliš neměnil. Domácí usilovně 
bojovaly a  pokoušely se o  nápa-
ditý postupný útok, naše hráč-
ky si sice udržovaly nejtěsnější 
rozdíl, leč ještě více se utápěly 
v  individuálních chybách, zbrk-
lostech a upadaly do herní křeče. 
Nedokázaly efektivně zužitkovat 
nabízené přesilové hry. Když ký-
žený efekt nepřinesly ani změny 
v naší sestavě, domácí celek vycí-
til šanci a deset minut před kon-
cem po zásluze srovnal brankový 
stav. Důležité v této části bylo pro 
naše barvy proměnění sedmime-
trových hodů, výrazně zlepšená 
útočná souhra s rychlým přecho-
dem a přesnými zásahy, což Par-
dubické definitivně zlomilo a ne-
dokázaly do závěrečného signálu 
již výrazně gólově reagovat. 7m 
hody 0:4/3, vyloučení 2:0. Střely 
43:56. 

Sled branek 0:1, 2:1, 5:4, 5:6, 7:9, 
8:10, 12:11, 13:15, 14:16, 16:16, 
16:19, 17:19. Hrály: Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – 
Bačová Soňa (1), Škrdlová Renata 
(3), Doležalová Romana, Homo-
lová Michaela, Rosová Terezie, 
Partlová Markéta (4), Janečková 
Denisa (4), Sedláčková Klára (3), 
Závišková Kateřina (6/3), Stude-
ná Kateřina (2). Trenéři Záviška, 
Partlová, Škrdlová. 
Na  přípravný sraz reprezenta-
ce dorostenek obdržely pozvání 
Hana Kratochvílová a  poprvé 
po zranění i Markéta Partlová.
Sraz se uskuteční 11. až 13. břez-
na ve sportovní hale Jiskra Otro-
kovice, kde se širší kádr mladé-
ho reprezentačního týmu bude 
snažit dopilovat taktiku na  kva-
lifikační boje o  ME v  Polsku. 
V rámci třídenní přípravy hráčky 
čeká přátelské měření s  týmem 
Slovenska. Veškerá příprava 
družstva směřuje k  nadcházejí-
cí kvalifikaci, kterou bude hostit 
městská hala v  Hodoníně 22. až 

24. března. Cílem je postoupit 
na  ME do  Polska. Konkurencí 
nám budou týmy Azerbajdžánu, 
Turecka a Rumunska.
1. Olomouc 11 10 0 1 337:213 20
2. Zlín 11 10 0 1 329:260 20
3. H. Brod 11 8 0 3 371:333 16
4. V. Meziříčí 12 7 0 5 378:334 14
5. J. Hradec 12 5 0 7 294:304 10
6. Bohunice 11 4 1 6 243:252 9
7. Poruba 11 4 0 7 259:291 8
8. Karviná 12 2 0 10 284:361 4
9. Pardubice 11 0 1 10 197:344 1

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 16. března v 11.00 II. liga 
mladší dorostenci – Nové Bráni-
ce; ve 13.00 II. liga ženy – Velká 
Bystřice a v 15.00 II. liga muži –
Hustopeče

Dorostenky si vydřely vítězství v Pardubicích

Muži přehráli Telnici
2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM 
19:27 (11:12)
Ve 14. kole jsme se střetli se souse-
dem v tabulce – Telnicí. Obě druž-
stva měla před utkáním shodně 
14 bodů, a utkání tak bylo bojem 
o aktuálně pátou pozici v tabulce. 
Telnice sbírala body především 
v domácím prostředí, kdy „padla“ 
doma pouze jednou, a tak nás ne-
čekalo jednoduché utkání.
Domácí vstoupili do  utkání lépe 
a  v  6. minutě již vedli 3:0. Naše 
družstvo otevřelo brankový účet až 
o  minutu později (7. minuta 4:1). 
Hráči nemohli najít střeleckou 
mušku a většina střel končila mimo 
„zařízení“ soupeře. Naopak Telnice 
svojí urputnou hrou navýšila ná-
skok na 6:2. Díky zlepšené obraně, 
za  kterou výborně chytal David 
Stoklasa, a  zrychlené hře směrem 
dopředu, jsme začali umazávat 
z  náskoku soupeře. Ve  24. minutě 
již bylo srovnáno 10:10 a do poloča-
sové pauzy jsme si ještě vypracovali 
nejtěsnější náskok (11:12).
Začátek druhé půle byl v  naší 
režii a  odskočili jsme na  11:15. 
Praktikovali jsme osobní obranu 
na  rozehrávku domácích Mrkvi-
cu a  zbytek hráčů Telnice se jen 
těžko prosazoval přes naši posta-
venou obranu. Na  obou stranách 
se hrálo s velkým nasazením. Obě 

družstva byla několikrát vyloučena 
a domácí nám, díky podpoře svých 
fanoušků, nechtěli nechat nic za-
darmo. Ve  49. minutě se soupeř 
přiblížil ještě na 17:19, to bylo ale 
vše. Následovala šňůra pěti branek 
(17:24) a o utkání bylo definitivně 
rozhodnuto. Po  kolektivním vý-
konu celého družstva jsme mohli 
slavit dva body za vítězství 19:27. 
V  příštím kole nás čeká druhý 
tým tabulky Legata Hustope-
če, tak doufejme, že navážeme 
na toto vítězství.
7m hody 3/2:5/5 vyloučení: 5:4 
počet diváků 92. Sled branek: 3:0, 
6:2, 8:5, 9:7, 10:9, 11:12, 12:16, 
14:17, 16:19, 17:24, 19:27. Sesta-
va a branky: Stoklasa David, Ko-
tík Libor – Bezděk Jakub (8/2), 
Kříbala Petr (5), Fischer Radim 
(4/3), Trojan Vítězslav (3), Matu-
šík Roman (2), Hron Vojtěch (2), 
Konečný Ladislav (2), Necid Mi-
loš (1), Kaštan Jiří, Živčic Pavol, 
Pospíšil Jan, Babáček Petr, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Stoklasa David.
1 Bohunice 14 13 0 1 439:335 26
2 Hustopeče 14 11 0 3 396:324 22
3 SK Kuřim 13 8 1 4 343:337 17
4 Brno B 14 8 1 5 391:395 17
5 Telnice 13 6 2 5 348:337 14
6 V. Meziříčí 13 7 0 6 323:337 14
7 Maloměřice 14 5 2 7 391:364 12
8 Kostelec n. H. 13 5 1 7 315:345 11
9 Sokolnice 14 5 0 9 348:407 10
10 Ivančice 14 4 1 9 369:368 9
11 Prostějov 14 4 1 9 363:403 9
12 H. Brod 12 0 1 11 296:370 1

-šid-

-záv-

Rezervní tým HHK čeká obhajoba druhého místa
HC Ledeč nad Sázavou – HHK 
VM B 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
Rozhodčí: Přichystal – Novot-
ný, Veverka. Diváků: 65. Poměr 
střel: 25:38. Branky: 9. Hrabaň, 19. 
Bernard Petr (Bernard Pavel), 27. 
Krajíček T. (Bernard Petr, Jirák), 
58. Křišťan (Krajíček T.) – 5. Ma-
lec (Frühauf, Navrátil), 7. Malec 
(Frühauf), 12. Tůma (Frühauf, Bra-
dáč), 29. Špaček (Kudláček J.), 36. 
Špaček (Kudláček J.), 53. Frühauf 
(Křípal), 57. Kudláček M. (Kud-
láček J.). Vyloučení: 10:7. Využití: 
1:1. Oslabení: 1:1. Sestava VM B: 
Štourač – Kudláček M., Pokorný – 
Navrátil, Bradáč – Tůma, Frühauf, 
Malec – Šoukal, Vrána, Křípal – 
Špaček, Kudláček J., Musil Š.
Od  úvodních minut se hra lépe 
dařila hostujícím hokejistům. 

Nejvíce se zviditelnil jejich první 
útok, který byl u všech gólů tře-
tiny. Vše začal Malec po přihráv-
kách Frühaufa a Navrátila už v 5.´ 
zápasu. O dvě minuty později si 
to první dva jmenovaní zopako-
vali dokonce ve vlastním oslabení 
a bylo to 0:2. V polovině třetiny je 
však domácí nachytali v nedbal-
kách a Hrabaň snížil. Ve 12.´ však 
završil svůj přihrávkový hattrick 
Frühauf a  Tůma bez problémů 
zavěsil potřetí. Poslední slovo 
v  úvodní části pak měla Ledeč 
a zásluhou Petra Bernarda snížila 
na nejtěsnější rozdíl.
Kdo čekal na začátku druhé třeti-
ny nápor domácích, byl zklamán. 
Snažili se sice zrychlit rozehrávku 
a bruslení, ale Meziříčští dobře po-
krývali střední pásmo a  Ledeč se 

tak nedokázala výrazněji prosadit. 
K vyrovnání jí tak pomohla až pře-
silovka ve 27. minutě, kdy Štourače 
prostřelil Tomáš Krajíček. Hned 
o minutu později však začala úřa-
dovat dvojice HHK Špaček a  Jiří 
Kudláček. Kudláček zatáhl puk 
do  přečíslení a  svému spoluhráči 
nabídl tutovku před osamoceného 
Končela. To stejné pak oba před-
vedli ve 36.´ a Jiří Špaček tak mohl 
poprvé ve své kariéře slavit dvakrát 
v jednom zápase.
Po  třech minutách závěrečné 
části už bylo rozhodnuto. Aleš 
Frühauf po přihrávce Křípala za-
sunul z blízka puk do Končelovy 
branky. Domácí hráči pak začali 
myslet více na  svůj následující 
ples než na  zvrat v  utkání, kte-
rý zřejmě považovali za  marný. 

Z  poklidného průběhu hry poté 
vynikla už jenom bratrská spo-
lupráce Kudláčkových při pře-
silovce. Jiří potřetí nahrál na gól 
a Martin střílel, a o minutu poz-
ději také padla poslední branka 
domácího Křišťana ve  vlastním 
oslabení.
Další výsledek: Telč juniorka – 
Telč 6:10 – předehráno; Žirovni-
ce – Pelhřimov B 7:4.
V  posledním zápase sezony 
2012/13 potřebujeme s  juniory 
Telče uhrát alespoň bod pro ob-
hajobu druhého místa. Hraje se 
v pátek 15. 3. v 18.00 na domá-
cím ledě. 
1. Žirovnice 19 13 1 0 5 97:64 41
2. V. Meziříčí B 19 11 1 0 7 88:69 35
3. Pelhřimov B 19 10 1 1 7 90:85 33
4. Telč 19 9 1 2 7 91:91 31
5. Ledeč n. Sáz. 19 5 1 1 12 88:111 18
6. Telč – junioři 19 4 0 1 14 70:102 13

-ht-



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 10 | 13. března 2013 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 10 | 13. března 2013

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Šéfredaktorka ing. ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Bc. Martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

Je rozhodnuto, áčku HHK skončila sezona

kdy a kaM

veřejné  
BrUslení

So 16. 3. 14.00–15.30
Ne 17. 3. 14.15–15.45
Út 19. 3. 16.00–17.30
Ne 24. 3. 13.15–14.45
Út 26. 3. 16.00–17.30
Ne 31. 3. 13.00–14.30
Po   1. 4. 15.00–16.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Kadeti ukončili svoji spani-
lou jízdu v bojích o záchranu 
na posledním turnaji opět bez 
porážky a skupinu nakonec 
zaslouženě vyhráli.

Kadeti se v  právě minulém ví-
kendu loučili s  letošní sezonou 
posledním turnajem v  Hradci 
Králové. Udržení měli v  kapse 
prakticky již po  předposledním 
turnaji, ale kluci měli ještě jednu 
motivaci. Dostat pod sebe Zlín 
a skupinu vyhrát. A ono se jim to 
nakonec podařilo.
Sp. VM – VSC Zlín 3:2 (19, –20, 
15, –20, 11) 
Na  úvod se hrálo o  první místo 
ve skupině II, celkově tedy o sed-
mou příčku. Naši kadeti před se-
bou měli nesnadný úkol, vyhrát 
v poměru 3:0, respektive 3:1, čili 
za tři body. To se jim sice nepo-
dařilo a  vypadalo to, že soupeři 
bude jeden uhraný bod stačit, 

přesto si kluci zaslouží obrovskou 
pochvalu, neboť po  velkém boji 
dokázali svého největšího soupe-
ře i podruhé porazit. 
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:2 
(19, –21, 15, –21, 12)
Zápas s  domácím, kvůli dvěma 
kontumačním prohrám bezna-
dějně posledním, celkem skupiny 
byl nakonec daleko napínavější, 
než se očekávalo. Kluci si zahráli 
další těžký pětisetový zápas, a tak 
toho měli po  zápase určitě dost. 
Ale bylo to vítězství, jak se poz-
ději ukázalo, klíčové.
Sp. Velké Meziříčí – Ústí n. La-
bem 3:0 (13, 10, 23) 
Pořadatelé se rozhodli vměstnat 
třídenní turnaj do  dvou dnů, 
a tak naši borci na závěr páteční-
ho programu předehrávali ještě 
zápas s Ústím, který se měl hrát 
až v  neděli. Kluci prokázali, že 
jsou na  tom dobře i  kondičně. 
Svého soupeře, který po  dvou 

turnajích byl v  tabulce těsně 
za  nimi, přejeli ve  třech setech, 
přičemž v prvních dvou svému 
soupeři nedali šanci ani na dílčí 
úspěch. Po pátku se tak dokonce 
ocitli na  prvním místě tabulky 
a v naší výpravě byla pochopitel-
ně velká spokojenost.
Sp. VM – Příbram 3:1 (19, –17, 
20, 16)
V  prvním sobotním utkání se 
naši kadeti střetli s  Příbramí. 
Osmou příčku zajišťující záchra-
nu již měli v kapse, přesto zápas 
zvládli za tři body a dostali dosud 
vedoucí Zlín pod tlak. Ten díky 
prvnímu, domácímu turnaji, 
ve  kterém získal ze vzájemné-
ho zápasu tři body, byl v tabulce 
pravdy stále o  bod před naším 
celkem. A  to se jim vyplatilo. 
Zlín hned v  následujícím zápa-
se překvapivě podlehl domácí-
mu Hradci, a  to znamenalo, že 
při stejném počtu bodů přišla-

na řadu pomocná kritéria a prv-
ním z nich jsou vzájemné zápasy. 
A na ty v součtu tří turnajů naši 
kluci vedli 2:1. Podmínkou bylo 
pouze nepřipustit překvapení 
a v posledním vystoupení na tur-
naji získat proti Ervěnicím tři 
body. 
Sp. VM – Ervěnice 3:0 (5, 11, 13)
Do posledního zápasu kluci vlétli 
jako uragán a soupeři nedali šan-
ci. Zahrál si i  Filip Kuřec, nová 
akvizice meziříčského volejbalu 
na klíčový post nahrávače, který 
odnahrával celý zápas. Při neú-
časti Adama Košábka (pro ne-
moc) se postu blokaře úspěšně 
zhostil Eda Heřmánek – další 
věkem ještě žák – a  do  třetice 
člen základní sestavy Marek Šulc 
je rovněž žák. Takže perspektiva 
jako hrom.
Petr Vašíček po  turnaji pocho-
pitelně zářil: „Musím kluky je-
nom chválit a nejenom za tenhle 

turnaj. Ukázali, že jsou tým a šli 
za  vítězstvím jako jeden muž. 
A  dočkali se krásné odměny 
ve formě prvního místa ve skupi-
ně. Zaslouženě. Prohráli vlastně 
pouze jeden, hned první zápas 
na prvním turnaji ve Zlíně a po-
tom už jenom vyhrávali. Jsem 
na ně hrdý.“
Sestava: Slavík, Bláha, Heřmá-
nek, Římal, Šulc, Pospíchal, Ka-
cafírek, Hromádko a Kuřec. 
Ostatní výsledky: Zlín – Hradec 
2:3, – Ervěnice, – Ústí 3:0, – Pří-
bram 3:0, Ústí – Ervěnice 3:0, – 
Příbram 0:3, – Hradec 0:3, Hradec 
– Příbram 1:3, – Ervěnice 3:0, Pří-
bram – Ervěnice 3:0
Závěrečná tabulka EX-KTI sk. 
II, po třech turnajích:
1. TJ Sp. V. Meziříčí 15 14 1 0 43:11 39
2. VSC Zlín 14 11 3 0 39:11 36
3. VO Příbram 15 8 7 0 27:30 21
4. SKV Ústí n. Lab. 15 5 10 0 18:31 16
5. Slávia Hr. Králové 15 4 9 2 19:36 11
6. Ervěnice – Jirkov 14 2 12 0 9:36 7

Volejbaloví kadeti vyhráli svoji skupinu

O uplynulém víkendu se na Faj-
tově kopci konal druhý ročník 
skicrossového závodu. 
Na  trati, kterou se i  přes teplé 
počasí podařilo dobře připra-
vit, změřily své síly čtyři desítky 
závodníků v  kategoriích elite, 
hobby a  ženy. Závod navštívilo 
i  několik jezdců, kteří objíždějí 
světový či evropský pohár v této 
divácky atraktivní a  mladé dis-
ciplíně. Na  trati o  délce cca 30 
sekund nechyběly vlny, ostré 
zatáčky či velké skoky. V  sobo-
tu byl harmonogram doplněn 
o koncert kapel Mawataki, Non-

sense, Badvictim, Fortix a o pro-
jekci fotografií z uplynulého dne. 
Oba závody se obešly bez váž-
nějších zranění a byl také splněn 
cíl pořadatele. Tím bylo zvýšení 
počtu účastníků oproti loňské-
mu roku. 
Veliký dík patří všem, kteří se po-
díleli na stavbě trati a na samot-
né organizaci obou závodů. Bez 
těchto pomocníků by se pořada-
teli jen těžko povedlo tento pod-
nik realizovat. Děkujeme a bude-
me se těšit na příští rok.
Výsledky a  fotogalerie najdete 
na www.skivm.cz.

Skikrosaři změřili síly na sjezdovce Fajtova kopce

Druhý z jezdců je šéftrenér Ski klubu Ivo Doležal. 
Foto: Petr Zezula-id-

na hokej 
na zimní stadion
v pátek 15. března v 18.00 HHK 
B – junioři Telč
na házenou 
do haly za Světlou
v sobotu 16. března v 11.00 II. 
liga ml. dorostenci – N. Bránice; 
ve 13.00 II. liga ženy – V. Bystřice 
a v 15.00 II. liga muži –Hustopeče

Áčko HHK prohrálo se Spar-
takem Velká Bíteš rozhodující 
páté utkání semifinále play off. 
Prvnímu mužstvu tak končí se-
zona. Spartak se utká ve finále 
s Warriorem Brno.

Utkání číslo 5
HC Spartak VB – HHK VM 7:5 
(3:2, 4:1, 0:2)
Branky: 3. Grmela (Čikl, Touška 
J.), 3. Mička (Košecký), 6. Touška 
J. (Grmela), 22. Touška J., 27. Po-
spíšil (Rosendorf), 33. Rosendorf 
(Pospíšil), 37. Pospíšil (Petrčka) 
– 8. Novák (Dusík, Nekvasil), 12. 
Burian V. (Novák), 30. Nekvasil 
(Novák), 47. Hlouch (Nekvasil), 
48. Vrána (Krča). Sestava HC 
Spartak VB: Krkoška (48. Barto-
šek) – Štěpánek, Grmela, Rosen-
dorf, Babic, Mička, Krčál, Šidák, 
Košecký, Pospíšil, Touška M., 
Tůma, Trnka, Souček, Čuňočka, 
Kožár, Čikl, Petrčka, Buďa, Touš-
ka J. Sestava HHK VM: 1.–40. 
Černý (27. Štourač) – Šerý, Am-
brož, Sedláček, Dusík, Pokorný – 
Novák, Nekvasil, Hlouch – Vrá-
na, Burian V., Krča – Střecha F., 
Kudláček, Štěpánek. Rozhodčí: 
Skopal – Král, Procházka. Vylou-
čení: 9:7, navíc: Mička (VB) 10 
min. OT. Využití: 1:1, v oslabení: 

2:0. Střely na  branku: 28:39. Di-
váci: 250. 
Konečný stav série: 3:2.
Semifinálová série dospěla do roz-
hodujícího pátého utkání. Hosti-
telem této ojedinělé série byla Vel-
ká Bíteš. Na konci tohoto utkání se 
jeden raduje z postupu do finále, 
pro druhý tým sezona končí. Vel-
mi slušně zaplněná aréna ve Velké 
Bíteši bouřlivě podporovala své 
borce na ledové ploše.
Utkání začalo senzačně pro do-
mácí, kteří v  rozmezí 15 vteřin 
ve druhé minutě pořadně zatřásli 
s  psychikou našeho týmu. Do-
mácí vedli o dvě branky a s pře-
hledem ovládli první část úvodní 
třetiny. Opravdu do  úzkých se 
náš tým dostal v  6. minutě, to 
domácí zvýšili náskok na  3:0. 
V  té chvíli nezbylo nic jiného, 
než zmobilizovat poslední síly 
a pokusit se snížením dostat ještě 
do  hry. Jiskřičku naděje vykře-
sal v  8. minutě Michal Novák, 
který po  přihrávce Zdeňka Sed-
láčka a  Karla Nekvasila vstřelil 
naši první branku. Ve 12. minu-
tě jsme již byli opět ve  hře. To 
se po přihrávce Michala Nováka 
trefil Viktor Burian. Do  konce 
třetiny jsme měli ještě další šance 
na  vyrovnání stavu, ale gólman 

domácích již za  svá záda kotouč 
nepustil. Obrovskou šanci měl 
v  samotném závěru při naší po-
četní výhodě Kamil Šerý, který 
po  vyhraném buly pálil z  první 
k  levé tyčce. Gólman domácích 
na  poslední chvíli vytěsnil beto-
nem střelu mimo svoji svatyni.
Druhá třetina začala opět lépe 
pro domácí. Přestože jsme po-
kračovali v  přesilovce z  konce 
první třetiny, radovali se domácí. 
Ti ve  vlastním oslabení vstřelili 
branku a opět byli na koni. Ve 27. 
minutě domácí hráli přesilovou 
hru a po půlminutě se mohli opět 
radovat. To zvýšili náskok na 5:2. 
Do branky našeho týmu se posta-
vil Jirka Štourač, který nahradil 
Jirku Černého. V polovině utkání 
měli naši hráči přesilovku. Po při-
hrávce Michala Nováka prostřelil 
domácího gólmana Karel Ne-
kvasil. Domácí ovšem nenechali 
nic náhodě a o dvě minuty opět 
skórovali. Ve 37. minutě domácí 
přidali další branku a na světelné 
tabuli svítil stav po  dvou třeti-
nách 7:3 pro domácí Spartak.
Do  poslední části se do  branky 
postavil opět Jirka Černý. V úvo-
du třetiny měl náš tým 56 vteřin 
výhodu přesilovky 5:3. Přes veš-
kerou snahu se našim gól nepo-

dařilo dát. Ve  45. minutě se při 
souboji před brankou domácích 
zranil gólman Krkoška, který 
s  velkým sebezapřením pokra-
čoval v brance domácích. O dvě 
minuty naši hráči snížili. Posta-
ral se o to Roman Hlouch, který 
nedal gólmanovi šanci. O minutu 
později se početná divácká kulisa 
z  Velkého Meziříčí mohla rado-
vat znovu. Po přihrávce Michala 
Krči skóroval Honza Vrána. Ten 
v  utkání nahradil nemocného 
Jirku Cihláře. Po této brance de-
finitivně opustil svatyni domá-
cích Aleš Krkoška a nahradil ho 
Bartošek. V 50. minutě to v kotli 
fanoušků našeho týmu pořádně 
zahučelo. To po  vyhraném buly 
dostal přihrávku na modrou Pa-
vel Ambrož, který neváhal a vy-
pálil na domácí svatyni. Bohužel 
se ozvala levá tyč domácí bran-
ky. To jsme měli hodně ze hry. 
Domácí se snažili dobře bránit 
a  neustále vyhazovali puk přes 
všechny lajny. Na další zdramati-
zování už bohužel chyběly našim 
hráčům síly. A tak se blížil rychle 
konec zápasu.
Po  utkání propukla v  táboře 
domácích fanoušků obrovská 
radost. Po  pětizápasové bitvě si 
hráči a  realizační týmy podali 

na ledě ruce a zároveň jsme přá-
li domácím úspěch ve finále KL. 
Poté se všichni naši hráči šli po-
zdravit s  fanoušky a  poděkovali 
jim za  super podporu po  celou 
sezonu a hlavně v bojích play off. 
Tato semifinálová série byla vel-
mi vyrovnaná a  divácky velmi 
atraktivní. Pět utkání semifinále 
navštívilo 1  600 diváků. Nejvíce 
diváků přišlo v  pátek 8. 3. na  4 
semifinálové utkání. To jich při-
hlíželo bitvě 503. 
K  hodnocení sezony se vrátíme 
v některém s dalších čísel Velko-
meziříčska.
Utkání číslo 4
HHK VM – HC Spartak VB 5:4 
(3:1, 1:2, 1:1)
Branky: 3. Novák (Nekvasil, 
Hlouch), 12. Nekvasil (Hlouch), 
14. Hlouch (Cihlář), 26. Hlouch 
(Nekvasil), 48. Cihlář (Burian V., 
Krča) – 15. Šidák (Touška M., 
Štěpánek), 37. Šidák (Štěpánek), 
38. Mička (Pospíšil, Petrčka), 52. 
Grmela (Čikl). Sestava HHK VM: 
Černý (Štourač) – Šerý, Ambrož, 
Sedláček, Dusík, Válek, Pokorný, 
Novák, Nekvasil, Hlouch, Cihlář, 
Burian V., Krča, Střecha F., Kudlá-
ček, Štěpánek, Vrána. Sestava HC 
Spartak Velká Bíteš: Krkoška (Bar-
tošek) – Grmela, Rosendorf, Ba-

bic, Mička, Krčál, Šidák, Košecký, 
Pospíšil, Touška M., Tůma, Trnka, 
Čuňočka, Štěpánek, Kožár, Čikl, 
Petrčka, Buďa, Touška J. Rozhodčí: 
Kohoutek – Mareček, Otáhal. Vy-
loučení: 8:7, navíc Košecký (VB) 
10 min. OT. Využití: 1:0, v oslabení 
1:1. Střely na branku: 24:34. Diváci: 
503. Stav série: 2:2. 
Utkání číslo 3
HC Spartak VB – HHK VM 4:3 
(1:0, 3:3, 0:0)
Branky a  asistence: 6. Touška 
J., 23. Touška J. (Touška M), 35. 
Štěpánek (Touška M., Šidák), 40. 
Čikl (Grmela) – 29. Hlouch (Sed-
láček, Pokorný), 32. Šerý (Střecha 
F.), 40. Krča (Cihlář). Sestava HC 
Spartak VB: Krkoška (Bartošek) 
– Štěpánek, Grmela, Rosendorf, 
Babic, Mička, Krčál, Šidák, Ko-
šecký, Pospíšil, Tůma, Trnka, 
Touška M., Čuňočka, Kožár, 
Štěpánek, Čikl, Petrčka, Buďa, 
Touška J. Sestava HHK VM: 
Černý (Štourač) – Šerý, Dusík, 
Sedláček, Pokorný, Kučera – No-
vák, Kudláček, Hlouch – Cihlář, 
Burian V., Krča – Šoukal, Střecha 
F., Štěpánek. Rozhodčí: Lerch – 
Kucián, Adam. Vyloučení: 7:7. 
Využití: 1:1, v oslabení: 1:0. Stře-
ly na branku: 34:18. Diváci: 180. 
Stav série: 2:1. -hhk-

sport též na straně 9.
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