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ale někde bydlet musíte!

Příště
V příštím čísle přineseme 
rozhovor s velkomeziříčským 
hokejovým rozhodčím Anto-
nínem Jeřábkem ml., který se 
toto pondělí vrátil z olympiá-
dy v Soči. 

Setkání rodáků letos 
nebude

Město Velké Meziříčí ozna-
muje, že v letošním roce ne-
bude z důvodu rekonstrukce 
velkého sálu Jupiter clubu, 
kde se akce konala, pořádat 
sraz rodáků. Letošní jubilan-

ti budou pozváni spolu s ro-
dáky, kteří oslaví padesátiny 
v příštím roce. Děkujeme za 
pochopení.

–měú–

Diskuze starosty 
s občany
Čtvrtek 6. 3. 2014 v 18 hodin
v kulturním domě v Mosti-
štích.

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 1919

Bítešským sportovcům
přál Váňa i Kašpárková

26. února 2014 RočníK XXV. číslo 8 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Více fotek na straně 3

Téměř 49 milionů korun rozdělili 
zastupitelé na investice a opravy

Nejlepší sportovci města 
Velká Bíteš byli oceněni 
na sportovním plese minulou 
sobotu (22. 2. 2014) v tamním 
kulturním domě. 

Program, trvající něco málo 
přes hodinu, byl zahájen vy-
hodnocením a předáváním cen 
krátce po  devatenácté hodině.

Úspěšným sportovcům k  jejich 
výsledkům popřály významné 
osobnosti jak z oblasti sportov-
ního, tak společenského života.  
Do  Bíteše přijel známý český 
žokej Josef Váňa, bývalá atletka  
a trojskokanka Šárka Kašpárko-
vá se svým životním partnerem 
a trenérem Michalem Pogánym 
a další. K nim se přidali napří-

klad náměstek hejtmana Vla-
dimír Novotný, starosta Velké 
Bíteše Milan Vlček či radní Jiří 
Rauš a další. Oceněni byli jak 
fotbalisté, tak hokejisté, dálko-
vý běžec, veslař, ale také judisté. 
Podrobné výsledky přineseme 
vzhledem k uzávěrce listu příš-
tě.

Velkomeziříčští zastupitelé 
rozdělili téměř devětačtyřiceti-
milionovou částku z přebytku 
rozpočtu hospodaření města 
za rok 2013. Značná část těchto 
peněz půjde do dopravy, ale 
dostane se i na školy a další.

K rozdělení přebytku v předcho-
zích letech docházelo až v  břez-
nu, nicméně letos finanční odbor 

připravil vedení města vyčíslení 
volných finančních prostředků 
dřív. „To abychom plánované 
akce mohli začít soutěžit co nej-
dříve, hned zjara,“ uvedl starosta 
Radovan Necid. 
Rozpočet hospodaření města 
za  rok 2013 skončil s  přebyt-
kem více než 82 milionů korun. 
Z toho třiatřicet milionů zůstává 
na akce z  loňského roku, jež ne-

byly dokončeny. Větší položku 
– sedm milionů korun – ze zá-
vazku z  roku 2013 tvoří doplně-
ní neúčelové rezervy do  výše 10 
milionů korun, k  čemuž se při 
schvalování základního rozpočtu 
zastupitelstvo v prosinci zavázalo. 
Stejně tak dvanáct milionů korun 
na koupi pozemku v areálu Svitu 
za řekou je závazkem z loňska.

Iva Horká

Zleva Jiří Rauš, Josef Váňa, Vladimír Novotný, Ondřej Plechatý - dálkový běžec 
a současně fotbalista FC Spartak - a Šárka Kašpárková. Foto: Iva Horká

Nechcete se do něčeho pouštět sami nebo nemáte čas? Nevíte, kte-
rého řemeslníka si vybrat na všechny opravy najednou, nebo vám 
řemeslník odmítne drobnou opravu? 
Pro všechny, kteří zrovna hledají rychlou pomoc, je k dispozici firma 
Josefa. 
Provádíme opravy, údržbu, montáže a další práce v bytech, rodinných 
domech, chatách, chalupách či na zahradách. Pomůžeme také s údrž-
bou zeleně. 
Nabízíme práce v oborech zámečník, zedník, instalatér, eletrikář, tesař. 
K dispozici je doprava dodávkovým automobilem. To vše za cenu od 
od 200 Kč za hodinu.

Potřebujete provést 
doma drobnou opravu?

Firma JOSEFA – DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU
TEL.: 603 273 328

Pokračování na straně 4

Druhé promítání historických filmů 
nabídne motosport, hokej i hasiče
Už druhý večer promítání his-
torických dokumentů z Vel-
kého Meziříčí budou moci 
lidé v místním kině navštívit 
ve čtvrtek 27. února v 18.00. 
Tentokrát uvidí zejména ama-
térské dokumenty se spor-
tovní tematikou, hasičskou 
historii a možná i další film 
o povodni z válečných let.

„Podařilo se nám zdigitalizo-
vat tři filmové dokumenty z let 
1965–1975 o motosportu v na-
šem městě, pak máme k  dis-
pozici dokument o  hokejovém 
utkání mezi zaměstnanci RaJ 
a  JZD z  roku 1965 a  také film 
o  110. výročí založení hasič-
ského spolku v  našem městě,“ 
řekl autor pořadu Jiří Michlíček 
a  dodal,„náhodou jsem obje-
vil také dokument o  povodni, 

pravděpodobně z  roku 1943. 
Chtěl bych jej do  data koná-
ní večera zdigitalizovat a  také 
promítnout. Byla by to velká 
rarita.“

Večery s  historickými filmy 
ve  Velkém Meziříčí vznikly 
jako využití filmového archivu 

bývalého filmařského kroužku 
Jednotného klubu pracujících 
ve  Velkém Meziříčí. Jeho čle-
nem byl právě Jiří Michlíček, 
který většinu archivu zachránil 
před likvidací, předal místní-
mu muzeu a  s  pomocí kolegů 
z  bývalého kroužku postupně 
katalogizoval. S  pomocí města 
je dnes převádí do  digitálního 
formátu tak, aby je bylo mož-
né využít pro veřejné promí-
tání i  internetovou prezentaci. 
„Zřídili jsme na  našem webu 
videokanál, kam postupně tyto 
filmy umisťujeme. Jde totiž 
o  jedinečnou připomínku his-
torie města, která je díky tomu, 
že zde pracoval filmařský krou-
žek, mezi městy srovnatelné ve-
likosti opravdu ojedinělá,“ uza-
vřel starosta Velkého Meziříčí 
Radovan Necid.

Již se promítaly např. tyto 
dokumenty:

▶ Stoletá voda z roku 1985
▶ Oslava 1. máje 
▶ Dar městu – slavnostní 
otevření nové budovy JKP
▶ Perla Vysočiny, kostelík 
v Mostištích a jeho oltář

-ran-

Vypsali grant nejenom 
na podporu zdraví
Spolky, zájmové organizace a další 
subjekty se mohou ve Velkém Me-
ziříčí ucházet o dotace z grantové-
ho programu Zdravé město Velké 
Meziříčí 2014. O jeho vypsání roz-
hodla rada města.
Grant město vypsalo v šesti oblas-
tech. „Jsou to Projekty podpory 
zdraví, Environmentální výchova 
a vzdělávání,  Rozvoj pohybové vý-
chovy, Prevence sociálně patologic-

kých jevů dětí a mládeže, Sociální 
problematika a  Aktivní stárnutí,“ 
vyjmenoval je starosta Necid. 
Přesné podmínky získání dotace 
včetně termínů a  příslušných for-
mulářů jsou zájemcům k dispozici 
na  webových stránkách města či 
na str. 6. „Požadujeme 40 % spolu-
účast, přičemž maximální příspě-
vek na projekt je 5 tisíc Kč,“ popsal 
finanční stránku starosta. -ran-

Průvan rušil obyvatelku
Dne 25. 1. 2014 ve  2.15 oznámi-
la obyvatelka panelového domu 
na ulici Bezručova, že od její sou-
sedky z  bytu vychází hluk, jakoby 
od  puštěného motoru a  že kvůli 
tomu nemůže spát. Hlídka zdejší 
městské policie se dostavila na mís-
to, kde strážníci zaslechli hluk, 
který oznamovatelka na  místě 
označila jako rušivý, který měl vy-

cházet z bytu sousedky. Po bližším 
zjištění strážníci lokalizovali původ 
hučení – zjistili totiž, že nedoléhají 
vchodové dveře do domu a průvan 
na  chodbách panelového domu 
vytvářel zvukový efekt, který rušil 
oznamovatelku. 
Strážníci doporučili přetěsnit 
vchodové dveře a pokračovali dále 
v kontrolní činnosti. -měp-
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Od března otvírá nová oční ambulance 
v bývalém zdravotním středisku Kablo

K zápisu, který byl v měst-
ských školách 7. 2. 2014, 
přišlo celkem 143 dětí. Loni 
to bylo 164, předloni 142. 

O  odklad školní docházky po-
žádali rodiče 26 dětí, ale v sou-
časné době není ještě zřejmé, 
kolik odkladů bude nakonec 
uděleno. Pro zajímavost, loni 
bylo 31 odkladů. Na  ZŠ Soko-
lovská přišlo k  zápisu 39 dětí 
a  evidují 9 žádostí o  odklad. 
Otevřou jednu první třídu. 
Na  ZŠ Oslavická přišlo 49 dětí 
a mají 9 žádostí o odklad. Ote-

vřou dvě první třídy. A  na  ZŠ 
Školní přišlo 57 dětí a očekáva-
jí 8 odkladů. Také zde otevřou 
dvě první třídy. Zápis pro-
běhl i  v  našich místních čás-
tech. Ve  Lhotkách přišlo osm 
dětí, a  protože 2 děti odejdou 
na druhý stupeň, očekávají cel-
kový nárůst. 
V  Mostištích přišlo 20 dětí 
k zápisu, a přestože rodiče dvou 
dětí požádali o  odklad, očeká-
vají také mírný celkový nárůst 
počtu dětí.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí od-
boru školství a kultury MěÚ

Zástupci obcí a regionů 
převzali v Hradci Králové 
významné ocenění za svoje 
aktivity. Během 10. Národní 
konference kvality ve veřejné 
správě byly v rámci slavnost-
ního večera v Kongresovém 
centru Aldis předány ceny 
Ministerstva vnitra ČR 
za kvalitu a inovaci ve veřejné 
správě za rok 2013. 

Členové Národní sítě Zdravých 
měst ČR uspěli ve  všech kate-
goriích. Získali ocenění za  re-
alizaci místní Agendy 21, tedy 
za  praktické uplatňování zásad 
udržitelného rozvoje a  aktivní 
spolupráci úřadů s  veřejností, 
ale také za uplatňování dalších 
metod kvality ve veřejné správě.
Ceny ministerstva vnitra jsou 
každoročně udělovány místním 

samosprávám za  úspěšné po-
stupy v  oblasti kvality veřejné 
správy.
Cenu za  kvalitu ve  veřejné 
správě za  rok 2013, tzv. bron-
zový stupeň, převzali z  rukou 
náměstkyně ministra vnitra 
Mgr.  Moniky Pálkové a  ná-
městka primátora Hradce Krá-
lové PaeDr. Jindřicha Vedlicha, 
Ph.D., místostarosta města 
Velké Meziříčí Josef Komínek 
a  vedoucí odboru správní-
ho Bc.  Ing.  Josef Švec (oba na 
snímku vlevo).
Místostarosta města Josef Ko-
mínek si váží získaného oce-
nění a  děkuje touto cestou ta-
jemníkovi úřadu ing.  Marku 
Švaříčkovi a  všem úřadníkům 
města za kvalitní práci.

Josef Komínek, místostarosta 
města, foto: archiv MěÚ

Cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné 
správě získalo i Velké Meziříčí

Pacientům s očními problémy 
z Velkomeziříčska se od za-
čátku března nabízí možnost 
využít služeb oftalmologů 
specialistů z novoměstské 
nemocnice.

Ta totiž otevírá novou oční am-
bulanci v budově bývalého zdra-
votního střediska Kablo, na ad-
rese U Tržiště 2191/3. 
„Vyhráli jsme výběrové říze-
ní na  poskytování péče v  oční 
ambulanci ve  Velkém Meziří-
čí a  jsme připraveni se ujmout 
pacientů z Meziříčí a  jeho oko-

lí. Jsme rádi, že jim můžeme 
nabídnout kvalitní a  vysoce 
profesionální péči. Zajišťovat ji 
budou kvalifikovaní a  zkušení 
lékaři z  novoměstské nemocni-
ce. Ambulance je samozřejmě 
vybavena veškerou potřebnou 
technikou, navíc v  případě 
komplikovaných případů lékaři 
ihned zařídí další ošetření v naší 
nemocnici,“ říká ředitelka novo-
městská nemocnice JUDr.  Věra 
Palečková. 
Ordinace je v  provozu od  pon-
dělí do  čtvrtku, ve  středu bude 
mít prodlouženou ordinační 

dobu až do 17 hodin, aby vyšla 
vstříc pacientům, kteří se k léka-
ři nedostanou dopoledne.
V  ordinaci se budou střídat 
zkušení oftalmologové z  novo-
městské nemocnice MUDr. Jana 
Miková, MUDr.  Alice Vencál-
ková a  primář očního oddělení 
MUDr. Karel Holub.
Po: 6.30–14.30
Út: 6.30–14.30
St: 8.00–17.00
Čt: 7.00–15.00
Tel.: 605 253 033

Mgr. Roman Kratochvíl, 
Nemocnice Nové Město n. Mor. p. o.

Dne 24. 1. 2014 v  7.30 oznámil 
obyvatel místní části Mostiš-
tě, že po  veřejném prostranství 
pobíhají dva psi většího vzrůs-
tu, kteří obtěžují procházející 
osoby. Hlídka velkomeziříčské 
městské policie (MP) se dosta-
vila na  místo, kde odchytla dva 
psy, středoasijského pastevec-
kého psa a dobrmana, které ná-
sledně umístila do  pohotovost-
ního kotce MP. 
Po  zjištění majitele zaběhlých 
psů byli psi předáni, a  za poru-
šení vyhlášky města, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb psů 
na  veřejném prostranství, byla 
odpovědné osobě uložena poku-
ta v blokovém řízení.

Majitelé 
porušují 
vyhlášku
Dne 3. 1. 2014 v 11.00 bylo přija-
to telefonické oznámení od oso-
by, která na ulici Nad Gymnázi-
em spatřila dva německé ovčáky, 
jež volně pobíhali po ulici a měli 
obtěžovat chodce. Hlídka MP se 
neprodleně dostavila na  místo, 
během toho volali další ozna-
movatelé, neboť psi se pohybo-
vali dále po ulicích Gen. Jaroše, 
Čechova, Kolmá a  Na  Výsluní. 
Mezitím byl o  situaci informo-
ván i majitel psů, kterému utekli 
z oploceného objektu. 
Následně byli oba psi odchyceni 
a věc byla posouzena jako poru-
šení vyhlášky města, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství.

Psi 
obtěžovali 
okolí

-měp-

K zápisu přišlo celkem 
143 dětí

-měp-

Jsou možná dvě místa, kde by mohl být Metodějův hrob, říká Josef Unger
O hrobech svatého Cyrila a Metoděje přijel do Velkého Meziříčí 
přednášet přední profesor v oboru antropologie Josef Unger z Ústavu 
antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  
V rámci pravidelné přednáškové činnosti zdejší Vlastivědné a genealo-
gické společnosti se beseda na uvedené téma konala v úterý 18. února 
v předsálí kina Jupiter clubu. 

Profesor Unger zmínil kromě možných míst, kde by mohl být Metodě-
jův hrob, také další souvislosti s archeologickými nálezy především v naší 
zemi. Specialisté prošli skutečně mnoho míst, ale bez uspokojivého výsled-
ku, zmiňují některé odborné články, podle nichž je nalezení Metodějova 
hrobu pořád v nedohlednu. „Kandidáty mohou být Valy u Mikulčic nebo 
Sady v Uherském Hradišti,“ zmínil mimo jiné Unger. Ten také upozornil 
na několik podvrhů, které se v souvislosti s úporným hledáním hrobu obje-
vily. Hrobku také hledala jasnovidka, nakonec se však ukázalo, že i v tomto 
případě šlo o podvod. J. Unger přítomným na přednášce nabídl ve svojí 
prezentaci i spoustu dalších zajímavých informací, kupříkladu i o tom, jak 
pracují archeologové a jaké mnohdy i anatomické detaily z koster jsou pro 
ně vodítkem.

Josef Unger na přednášce VGS. Foto: Iva HorkáSvatý Cyril zemřel v Římě roku 869. Foto: Iva Horká
Iva Horká

Na silnici u Jívoví začal hořet vůz 
za jízdy, nikdo nebyl naštěstí zraněn

Dvě jednotky hasičů zasahovaly minulou 
středu dopoledne (19. února 2014) u požá-
ru osobního vozidla na komunikaci u obce 
Jívoví na Žďársku. Požárem vznikla majiteli 
škoda v předběžné výši patnáct tisíc korun. 
Požár zapříčinila závada na palivové sousta-
vě. Hlášení o požáru přijala linka tísňového 
volání v 9.54 hodin. K požáru vyjela jednot-
ka profesionálních hasičů Velké Meziříčí 
společně s dobrovolnými hasiči z Křižanova. 
Na  likvidaci požáru hasiči nasadili vysoko-
tlaký vodní proud. Provoz na  komunikaci 
byl po dobu zásahu omezen. Při požáru ani 
samotném zásahu nebyl nikdo zraněn.

Text a foto: archiv HZS

Oslavy Nového roku očima strážníků 
městské policie
Před půlnocí hlídka strážníků eskortovala 19letého 
podnapilého mladíka z Brna na OO Policie ČR Velké 
Meziříčí. Tento se na náměstí společně se svým kama-
rádem dopustil výtržnosti, z obvodního oddělení pak 
už společně oba putovali k vystřízlivění na záchytku 
do Jihlavy. Současně s odpálením slavnostního ohňo-
stroje řešili strážníci na náměstí v prostoru pod lipami 
potyčku tří mladíků, která se obešla bez zranění osob. 
Následně byla hlídka upozorněna na muže, který bez-
vládně ležel na chodníku v ulici Komenského, 22letý 
muž z  Velkého Meziříčí, který jevil známky značné 
podnapilosti a  nebyl schopen samostatné chůze, byl 
hlídkou přepraven do místa trvalého pobytu, kde byl 
předán rodičům. 
Dne 1. 1. 2014 v 1.30 byla hlídka MP přivolána na uli-

ci Novosady, kde byl v péči Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina mladík, který měl zranění v ob-
ličeji. Strážníci na místě zjistili, že zraněný podnapi-
lý 21letý muž z  Velkého Meziříčí byl nalezen třemi 
osobami, jak leží na zemi na ulici V Podloubí, které 
k němu zavolaly záchranku. Zda si zranění způsobil 
sám nebo mu bylo způsobeno cizím zaviněním, je 
v šetření.
Ve 2.15 se na strážníky obrátila s žádostí o pomoc dív-
ka, která našla svého přítele na náměstí se zraněním 
v obličeji, tento mezitím z náměstí odešel a byl hlíd-
kou dohledán na ulici Novosady. Zraněnému podna-
pilému 23letému muži z Velkého Meziříčí, který měl 
být fyzicky napaden, strážníci přivolali ZZS, následně 
byl převezen do nemocnice v Mostištích. -měp-
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Nově založený folklorní soubor 
Horácký Medříčan, fungující pod 
novým občanským sdružením 
Srdce Horácka, přijme do svých řad 
zájemce o tradiční horáckou lidovou 
muziku a tance. 

Formuje se soubor jak hudební, tak 
taneční, a to dospělý i dětský, čili jsou 

zváni zájemci všech věkových katego-
rií. V tradiční lidové muzice jsou po-
třebné zejména nástroje jako housle, 
kontrabas, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či hrát 
v uvedeném souboru, pošlete základní 
osobní údaje, hudební či taneční za-
měření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.

Přihlásit se mohou i naprostí začáteč-
níci bez předchozích zkušeností v  ta-
nečním či hudebním souboru, důležitý 
je jenom talent, um a opravdové nad-
šení pro tento taneční a hudební žánr. 
      Za Srdce Horácka: ing. Ivana Horká, 

předsedkyně sdružení 
a vedoucí souboru

Ilustrační foto:  www.drahan.com 

Horácký Medříčan hledá do svých řad 
tanečníky a muzikanty

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 5. díl

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o Horácku připravil nový spolek Srdce Horácka, 
který v našem městě vznikl v roce 2013. Hodlá podle 
slov předsedkyně ing. Ivany Horké vzkřísit lidové tra-
dice ve městě. Součástí je i nově založený folklorní sou-
bor Horácký Medříčan.
Číslo 3/2014 - Úvodní článek o sdružení a souboru 
Číslo 4/2014 - O Horácku (členění plus mapka)
Číslo 5/2014 - O zvyklostech sever. Morav. Horácka
Číslo 6/2014 - Lidový oděv na Horácku a snahy o jeho 
obnovu
Číslo 7/2014 - Lidový oděv na Horácku - muži

Lidový oděv 
na Horácku – ženy
Základem oblečení horní části žen-
ského těla byla plátěná košile, přes 
ni se oblékal lajbl (živůtek) a  pří-
padně kabátek. 
Střih košile vycházel z pravoúhlého 
tvaru podobně jako u košile muž-
ské. Volná košile byla u  krku sta-
žena tkanicí, rukávy byly posazené 
níže, široké a  nabrané, zdobené 
vyšívanými „taclemi“. V posledním 
období měla košile u krku vyšívaný 
krejzlík. Výšivka byla bílá. Rukávy 
i krejzlík se škrobily.

Lajblíčky (šněrovačky) byly prin-
cesového střihu, vyztuženy ve stře-
du zad a  po  obou stranách vpře-
du rákosovým trnem. Na  zádech 
byl malý skládaný šůsek podšitý 
kontrastním hedvábím, který kryl 

uzel zástěry. Tvar výstřihu i  střih 
odpovídal střihu kabátku. Nejstar-
ší lajblíček byl na háčky, později se 
šněroval. Používalo se vzorované 
plátno, kašmír, sukno i  hedvábí. 
Z  rubu byl lajblíček podšit hrub-
ším lněným plátnem. V  případě 
jednobarevného materiálu býval 
po stranách rákosu vpředu a vzadu 
vyšívaný. Výšivka plným a stonko-
vým stehem byla barevná. Motivy: 
větvičky, lupínky, květy, karafiátky, 
růžičky. Jindy byly okraje ozdobeny 
náběrky z  téže látky. Vyskytují se 
i ornamenty z našitých flitrů. 
Kabátky se šily z podobného ma-
teriálu jako sukně. Mohly být caj-
kové, soukenné, taftové nebo da-
maškové (modré, zelené, červené 
i vzorované), podšité lněným plát-
nem. V zimě mívaly místo nich ko-
žíšek stejného střihu. Střih kabátku 
se postupně měnil. 
Na  přelomu 18. a  19. století byl 
do  pasu, s  hlubokým výstřihem, 
s velkým límcem vzadu vybíhajícím 
do špičky, která sahala až po šůsek. 
Rukávy byly dlouhé a úzké, střižené 
podle tvaru ruky (lokte) zahnuté 
ze dvou dílů. Okraj límce, rukávů 
i kabátku byl zdoben malým volán-
kem ze stejného materiálu. Šůsky se 
vyztužovaly papírem a byly podšity 
hedvábím kontrastní barvy. 
V  první třetině 19. století nosily 

„špenzl“, který se zapínal až ke krku. 
Přední díl byl tvarován z každé stra-
ny pasu 3 - 4 záševky, vzadu se šů-
skem. Dole byl pásek ze stejné látky, 
vzadu ozdoben šesti malými perle-
ťovými knoflíčky. Velice široké ru-
kávy byly u ramen baňkovité, zúže-
né do širokých manžet zapínaných 
na 1 - 2 knoflíky. Malý přeložený 
límec byl vzadu kulatý.
Později se obojí spojovalo - vystři-
žený živůtek od kabátku s baňkovi-
tými rukávy od špenzlu. Ještě poz-
dější tvar byla „kacabajka“, kabátek 
přes boky, upnutý ke krku, s rukávy 
rovnými. 
Na  krku nosily třícípý šátek, tzv. 
půlku. Šátek se překřížil přes prsa, 
vpředu zastrčil za lajblíček tak, aby 
cípy dole vykukovaly, a  vzadu se 
cípek přišpendlil na lajblíček. Takto 
se nosil např. v  neděli odpoledne 
na pobožnost. Tyto šátky byly zho-
toveny z bílého plátna s bílou výšiv-
kou, jež byla nejbohatší na zadním 
cípu. Vyšity byly i zbývající dva cípy. 
Šátek byl z obou kratších stran le-
mován zuby složenými z  menších 
zoubků. V hlavním rohu byla vyšita 
„kytka“ (větší skupina květů), po-
dél kratších stran „cesta“ (výšivka 
v pruhu). Zámožnější nosily i půlky 
vyšité na tylu.
Přes ramena si přehazovaly vyší-
vanou plenu – bílý plátěný šátek 

o  rozměrech asi 150 x 150 cm vy-
šitý bílou výšivkou. Později se po-
užívaly pleny vlněné – kašmírové. 
Na  přelomu 19. a  20. století pak 
nosily typický „vlňák“.
Zdobily se šňůrami perel a korálů 
voskové nebo bílé barvy. Oblíbené 
byly též granáty v několika řadách 
(6 – 7) a stříbrné tolary s ouškem. 
Chudší nosily korále skleněné 
a v nich obvykle tolar nebo stříbrný 
křížek navlečený na šňůrce.
Na  hlavu si vdané i  svobodné vá-
zaly šátek „na  babku“ (dozadu) 
nebo „na  kuklu“. Jiný způsob vá-
zání se nazýval „do růženca“ nebo 
„na věnec“ a šátek byl omotán ko-
lem hlavy, přičemž krk zůstal holý. 
Do poloviny 19. století se takto no-
sily vyšívané bílé šátky. Po zavedení 
tovární výroby tištěných látek byly 
ve druhé polovině 19. stol. oblíbené 
plátěné šátky různých vzorů. Zvláš-
tě vyhledávané byly šátky s  pře-
vládající červenou barvou. Ty se 
nazývaly „saské“, „lipské“ nebo „tu-
recké“ a nosily se na hlavě ve všední 
den uvázané cípy vzhůru. Nosily se 
též v neděli odpoledne místo šátků 
bílých. V podobě „půlky“ se použí-
valy i na krk. 
Ve  druhé polovině 19. století se 
na  hlavě nosily vlněné šátky, na-
zývané tibetové, kašmírové apod. 
Na  okrajích byly zdobeny třásně-

mi, ty byly v hlavním rohu bohatší 
a  různě proplétané, na  ostatních 
stranách řidší, jednoduché. Aby 
na  slunci nevybledly, nosil se přes 
ně šátek plátěný, silně škrobený 
a  uvázaný na  kuklu. Jako součást 
poloměstského kroje se koncem 
19. stol. nosily též šátky sametové, 
zdobené třásněmi a vyšívanými ba-
revnými květy. Vyšívané mohly být 
i vlněné jednobarevné šátky.
V zimě se nosívala do kostela ple-
na, šátek větších rozměrů. Oblíbené 
byly pleny kašmírové, na  okrajích 
zdobené třásněmi. Tuto plenu za-
vazovaly na hlavě na „kuklu“. Ženy 
uvazovaly cípy vzadu na krku, svo-
bodné zavazovaly cípy nad hřebe-
nem na hlavě a cípy visely po obou 
stranách dolů až na ramena. 
Od  16. století až do  první třeti-
ny 19. století nosily bohatší selky 
a mlynářky, též měšťanky, o největ-
ších svátcích (Vánoce, Velikonoce, 
Svatodušní svátky, pouť, posvíce-
ní) zvláštní druh čepců s vysokým 
okolkem. Tento čepec bývá podle 
materiálu nazýván „zlatý“ (nebo 
stříbrný), u chudších a smuteční též 
černý, podle tvaru „vysoký“. Později 
se používal k čepení nevěsty. 
V některých osadách bylo zase zvy-
kem nosit čepce bílé, hladké nebo 
vyšívané, bez okolků, v  obličejové 
části lemované bílou krajkou. Če-

pečky byly ušity ze dvou dílů, hustě 
vyšity uzlíčkovou nebo prolamo-
vanou technikou a dotuha naškro-
beny. Výšivka byla buď bílá, nebo 
doplněna například modrou. Vza-
du byla veliká mašle z drahé květo-
vané pentle. Lidově byly nazývány 
„škařoupky“.

-ripp, foto: archiv muzea-
Pokračování v příštím čísle

Bítešským sportovcům přál Váňa... Pokračování ze strany 1

První cenou v tombole byl skútr. 6x foto: Iva HorkáV sále hrál taneční orchestr, na galerii Jožka Šmukař.Ceny sportovcům předával také herec David Suchařípa.

Hoteliér Jiří Rauš (uprostřed) s moderátory večera. Vyzdobený sál kulturního domu byl plný od začátku.Vyhlášení byli přítomni i nejmenší sportovci města.
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Pokračování ze strany 1

Velká část peněz půjde do dopravy
Na investice v roce 2014 zbylo 48.735.000 Kč. Velký díl vez-
mou akce související s  dopravou na  základě priorit v  Bílé 
knize dopravy, ať již jde o  parkování ve  městě, či okružní 
křižovatky, ale i na investice související s rekonstrukcí krajské 
silnice II/602 od Sokolovské na Karlov.
Téměř osmnáct milionů v  této souvislosti město vyčlenilo 
na chodníky, zastávky, veřejné osvětlení, parkování či přelož-
ky sítí kolem šestsetdvojky.  Skoro dva miliony čtyři sta tisíc 
bude stát vybudování okružní křižovatky na Oslavické pod 
základními školami. Další okružní křižovatka se zatím bude 
jen testovat, a  to na Třebíčské a Pod Hradbami. Zkušební 
provoz vyjde na 370 tisíc korun a jeho výsledek vedení města 

napoví, zda bude vhodné zřídit v místě okružní křižovatku 
trvale. Parkoviště v Čechových sadech je vyčísleno na 1,1 mi-
lionu korun, a u hřbitova na Karlově na 2,5 milionu korun. 
S dopravou zčásti souvisí ještě jedna investice města, a to vý-
kupy pozemků. Čtyři a půl milionu korun zastupitelé schválili 
na výkupy pozemků nejen pro budoucí velký obchvat města. 
„Jde o strategický projekt, o jehož uskutečnění město usiluje 
už řadu let. Investorem musí být kraj a město pro něj už při-
pravilo projekt. Nechci to zakřiknout, ale po  letech snažení 
se zdá, že by kraj mohl na realizaci slyšet,“ vysvětlil starosta 
důvod, proč právě teď město přistupuje k vážnějšímu kroku, 
jakým je příprava pozemků. Další výkupy mají proběhnout 
ještě v Jidáškách pro rozšíření průmyslové zóny.
Tři miliony a šest set tisíc korun zastupitelé schválili pro školy. 
U základní školy Oslavická přibude zatravněné hřiště s ryb-

níkem pro jeho zavlažování. „Tento záměr navazuje na park, 
který na tomtéž místě plánuje kraj pro svůj domov pro senio-
ry. Na naše hřiště a záměry nám nestačí peníze, proto chceme 
požádat kraj o dvoumilionovou dotaci. Z této společné akti-
vity tak může vzniknout velká rekreačně – sportovní plocha 
pro děti a seniory,“ popsal plány Necid. Další milion má stát 
nová vnitřní instalace včetně konvektomatu v mateřské škole 
Čechova a půl milionu korun úprava veřejného prostranství 
před základní školou na Sokolovské. Řádově miliony korun 
z  přebytku vezmou ještě nové trafo za  domem dětí a  mlá-
deže pro napojení městských budov v  centru, druhá etapa 
úprav hřbitova na Moráni a povinné příspěvky města Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko na opravy. Mládež se dočká 
i skateparku za 695 tisíc korun na Uhřínovské ulici v bývalé 
prodejně plynu. Martina Strnadová

Výstavní sál velkomeziříčského muzea zahájí letošní 
provoz výstavou historických pokojíčků pro panen-
ky, které zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad 
Kněžnou. Právě odtud pocházela i výstava historic-
kých hraček, která v loňské sezoně patřila ve velko-
meziříčském muzeu k těm nejúspěšnějším. Výstava 
„Hračky v  proměnách času“ prezentuje takzvané 
„malé domácnosti“, které jsou věrnými kopiemi sku-
tečných obydlí. Tyto zmenšeniny byly nejen oblíbe-
nou hračkou, ale měly i svůj vzdělávací význam. Za-
tímco interiéry domácností pro chlapce se tematicky 
a vybavením zaměřovaly na hospodářství a měly vést 
k manuální zručnosti, tak děvčatům byly určeny ty, 
které je měly připravit na jejich budoucí roli hospo-
dyněk.
Zmenšené repliky
Obývací pokojíčky, ložnice a  kuchyně z  let 1880–
1980 věrně kopírují dobové módní trendy v bytové 
kultuře. Mezi vybavením je nábytek, dokonalé kopie 
nádobí či technické novinky. Exponáty stylově do-
plňují dětské papírové vystřihovánky nabízející za-
jímavý pohled na svět oděvní módy. Výstava otevře 
své brány v sobotu 1. 3. a potrvá do 21. 4.  Otevře-
no bude denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 
do 16 hodin.
Výstavu bude možné zhlédnout i během velikonoč-
ních svátků, včetně Velikonočního pondělí.

V muzeu vystaví hračky našich babiček

Jubilejní desátý ročník se bude konat dne 12. dubna 2014, opět 
v sále „hasičky“ ve Velkém Meziříčí, Nad Gymnáziem 464/17. 
Zahájení v 15 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě. 
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.

Každoročně stoupá zájem o tuto výstavu. Informační články přinesly 
různé deníky a mediálním partnerem je každoročně týdeník Velko-
meziříčsko. O akci se rovněž dočtete na různých internetových dení-
cích na  portálu www.kudyznudy.cz nebo na  portálu Kraje Vysočina 
www.region-vysocina.cz. Krátký televizní šot je uveden na www.tele-
vizevm.cz. O  výstavě již od  roku 2007 probíhá každoročně vysílání 
v radiu Český rozhlas – Region (87,9 MHz) www.rozhlas.cz/vysocina/
portal/. Podrobné informace o všech dřívějších ročnících je možné na-
jít na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Zdejší košt pálenek má velkou popularitu, a je na něm vynikající zá-
bava, kterou dotváří i výborná hudební skupina Akordeon band Vy-
sočina. Letos program opět zpestří tanečnice orientu a zumby Lada 
Tkadlecová s kolegyněmi, ale chystáme i překvapení – čínské bojové 
umění kung fu. Ochutnávka se zatím všem líbila, nikoho neskolila, 
a tak neváhejte a přijďte letos i vy. Přijďte ochutnat nejlepší pálenky 
ze širokého kraje!
Bližší informace:
1) Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let.
2) Vzorky pálenek o obsahu 0,50 litru se podávají nejpozději do 
5. dubna 2014 do 12 hodin
•	 	u Jaromíra	Plodka	(bytem	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)	
možno i poštou na adresu: Kozlov 29, 594 51 Křižanov
•	 	v pěstitelské	pálenici	Osová	Bítýška	u Jiřího	Horkého	
(tel: 776 320 856) možno i poštou na adresu: 594 53 Osová Bítýška 213
•	 	 v  pěstitelské	pálenici	 Lavičky	u  Jiřího	 Skryji	 (tel:	 608  038  550)	
možno i poštou 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 12. dubna ve Velkém 
Meziříčí.
5) Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry. 
POZOR – Neposílejte LIKÉRY! Tuto kategorii nehodnotíme.         (pi)

Jaromír Plodek

Tradiční košt pálenek

1. Rada města dne 19. 2. vzala 
na vědomí:
•	 informaci	 o  odlehčovací	 službě	
v  bytech na  adrese Čermákova 
2064/8, 2065/10 a 2066/57
•	materiál	finančního	odboru	o sta-
vu a vývoji pohledávek města Velké 
Meziříčí k 31. 12. 2013 včetně slov-
ního hodnocení
•	 materiál	 ke  Zdaňování	 převodu	
pozemků daní z  přidané hodnoty 
od 1. 1. 2014
2. Rada města nepovolila:
•	konání	nultého	ročníku	„Slavnos-
ti piva“ na náměstí 6. a 7. 6. 2014
3. Rada města rozhodla: 
•	 podle	 článku	 5	 odst.	 4	Nařízení	
Evropského parlamentu a  Rady 
(ES) č. 1370/2007, o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
po  železnici a  silnici, o  přímém 
uzavření smlouvy o veřejné službě 
spočívající v  provozování městské 
hromadné autobusové dopravy se 
stávajícím provozovatelem měst-
ské hromadné autobusové dopravy 
společností ZDAR, a. s., Jihlavská 
759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
4. Rada města schválila:
ponechat nájemné v  nebytových 
prostorách ve vlastnictví města VM 
na období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 
2015 na stávající úrovni
•	 vyhlášení	 grantového	 systému	
města v těchto oblastech:
a) Projekty podpory zdraví 
b) Ekologická/environmentální vý-
chova a vzdělávání
c) Rozvoj pohybové výchovy 
d) Prevence sociálně patologických 
jevů dětí a mládeže 
e) Sociální problematika
f) Aktivní stárnutí.
Rada města stanovila tyto podmín-
ky k vyhlášení grantového systému 
města:
– maximální příspěvek na  projekt 
je 5.000 Kč
– požadovaná spoluúčast min. 40 %
– o přidělení finančního prostřed-
ku bude rozhodovat rada města
– v rámci tohoto kola, může organi-
zace podat jeden projekt
– nemohou žádat sportovní oddíly, 
které dostanou dotaci z  rozpočtu 
města na mládež.
  Ing. Radovan Necid, starosta města

Rada města 
projednala

Téměř 49 milionů korun rozdělili zastupitelé na investice a opravy

-muz-

Nová otevírací doba sběrného dvoru
Od 1. února 2014 došlo k pře-
místění sběrného dvoru z ulice 
K Novému nádraží do nového 
areálu technických služeb 
na ulici Karlov. 

Výstavbou nového sběrného 
dvoru na  ulici Karlov byla za-
vršena jeho rekonstrukce. Nyní 
se v  novém areálu nachází sídlo 
společnosti, provozní budovy, zá-
zemí pohřební služby, překladiště 

bioodpadů a separovaných odpa-
dů, prodejna technických plynů 
a nově i sběrný dvůr. 
Od 3. března 2014 dojde ke změ-
ně provozní doby sběrného 
dvoru. Provozní doba bude roz-
šířena, a  to v pracovní dny od 7 
do 18 hodin a v sobotu od 8 do 17 
hodin. Věříme, že toto opatření, 
přinese větší možnosti občanům 
města, ale i  podnikatelské sféře 
k využívání tohoto zařízení.

I provozní 
doba prodejny 
technických plynů 
se mění
Od  3. března 2014 dojde 
i ke změně provozní doby prodej-
ny technických plynů, která bude 
otevřena v  pracovní dny od  11 
do  13 hodin (místo původních 
10–12.00).      Ing. Jaroslav Mynář

Nahoře hřiště ZŠ Oslavická, dole parkoviště hřbitov. Nahoře kruháč Oslavická, dole prostor u ZŠ Sokolovská. Kruháč Pod Hradbami, skatepark. 6x foto: M. Strnadová
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 26. 2.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 27. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 28. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše 
sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 1. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 2. 3.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – host
Bory mše sv.: pátek 28. 2. Horní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., neděle 2. 3. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Středa 16.30 přípravy na 1. svaté přijímání, v 18.00 
setkání starších dětí a  mládeže, kteří nemají výuku náboženství 
ve škole. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, je 
také pozván cizí zpovědník, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátos-
ti, 20.00–23.00 Nikodémova noc. Sobota 18.30 příprava před křtem 
a 19.30 1. příprava na svátost manželství, pout’ první soboty v Netíně, 
autobus jede v 15 hodin od fary ve Velkém Meziříčí. Neděle po večerní 
mši setkání Spolku Ludmila. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky od čtenářů

Koho krmíš?
Četl jsem nedávno příběh, který 
mne zaujal natolik, že se o  něj 
chci s vámi podělit.
Jednou vyprávěl starý indián své-
mu vnukovi o  velké bitvě, která 
probíhá v nitru každého člověka. 
Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v ka-
ždém z nás je bitvou mezi dvěma 
vlky.  Jeden je zlý. Je to vztek, 
žárlivost, závist, smutek, sobec-
tví, namyšlenost, hrubost, nená-
vist, sebestřednost a  falešnost. 
Ten druhý je dobrý. Je to láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laska-
vost, dobrota, naděje, empatie, 
štědrost, věrnost, soucit, důvěra 
a  víra.“ Vnuk o  tom chvíli pře-
mýšlel a potom se zeptal: „A kte-
rý vlk vyhraje?“ Starý indián od-
pověděl: „Ten, kterého pravidelně 
dennodenně krmíš.“ (J. C. Ber-
mejo, Vlídné příběhy)
Z  rozhovorů, které jako farář 
a  vězeňský kaplan s  lidmi vedu, 

usuzuji, že nám nedělá velkou 
obtíž sledovat jakého vlka v sobě 
krmí druzí. Někteří jsou tímto 
pozorováním a  vyhodnocová-
ním druhých dokonce tak zau-
jati, že zapomínají na  to podívat 
se, jakého vlka krmí v sobě. Dů-
vod je i  ten, že poctivý pohled 
do  vlastního nitra není jen pří-
jemný a  povzbudivý, snadnější 
je se tam vůbec nedívat, raději 
od sebe sama utíkat. Moudří lidé 
však od  sebe neutíkají, oba dva 
vlky v sobě dobře znají a usilovně 
hledají cesty, jak toho zlého mít 
alespoň pod kontrolou a  dobré-
mu dopřát dostatek potravy. Po-
máhá i  vědomí, že člověk na  to 
není sám po stránce lidské, může 
navazovat na  zkušenosti dru-
hých, a že není sám ani ve vztahu 
k Bohu, který stojí v tomto zápase 
na naší straně a fandí nám.

Pavel Janošík

Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí se opět zapojí do projektu 
Edison, realizovaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC, 
od 3. do 7. března 2014.
Projekt je zaměřen na mezikulturní vzdělávání na středních školách. 
V rámci tohoto projektu navštíví naši školu šest zahraničních studentů 
z různých zemí (Ukrajina, Turecko, Bulharsko, Brazílie, Thajsko, Čína) 
za účelem prezentace jejich země původu a jejich kultury. 

Mgr. Lenka Michalová

V sobotu 15. 2. 2014 se jako tra-
dičně konal 7. ročník házenkář-
ského plesu. 
Celé veselí bylo ke  zhlédnutí 
v  hasičské zbrojnici, kde k  po-
slechu hrála kapela Maraton. 
Hned při začátku plesu měl 
plný sál možnost vidět výborné 
taneční vystoupení tanečníků 
z  Club dance. Ti se předved-
li hned ve  3 sestavách a  nutno 
dodat, že potlesk po vystoupení 
byl opravdu zasloužený. Tímto 
všem účinkujícím moc děkuje-
me! 

Text a foto: tým DDM Velké 
Meziříčí

Club dance z domu dětí a mládeže zabodoval!

V pátek 14. února se v naší škole 
konal projektový den, tentokrát 
na  téma „Den v národních bar-
vách aneb Máme rádi Česko“. 
Jak už název napovídá, všichni 
jsme přišli do  školy v  modro-
bíločervené kombinaci barev. 
Přinesli jsme si dobrou náladu 
a někteří i zajímavé a vtipné te-
matické doplňky v  podobě šál, 
náušnic, fandicích rukavic, klo-
bouků a podobně. 
Hned ráno vypukla první velká 
soutěž družstev. Zápolili jsme 
o olympijské kruhy. Získat všech 

pět nebylo opravdu vůbec jedno-
duché, ale nakonec se to podařilo 
všem družstvům, i  když s  růz-
ným bodovým ziskem. Po  tako-
vém boji nám pořádně vyhládlo. 
A  tak přišly na  řadu dobrůtky, 
které nám nachystaly naše ma-
minky. Ty jsme totiž do  pro-
jektového dne nepřímo zapojili 
také. Měly za úkol připravit nám 
lehké občerstvení a vymyslet mu 
s  patřičnou dávkou národní hr-
dosti vhodný název. A  to byste 
koukali, jaké množství vynikají-
cích sladkých a  slaných lahůdek 

se nám ve  škole sešlo. Maminky 
nebo možná i  babičky či tatín-
kové jsou zkrátka šikulky a patří 
jim velké poděkování. Ochutná-
vali jsme poctivě, a  tak jsme se 
mohli po doplnění energie pustit 
do  dalšího soutěžení, tentokrát 
s  názvem „Máme rádi Česko“. 
Poznávali jsme české písničky, 
pohádky, postavy z  večerníčků, 
přísloví a  následně jsme odpo-
vídali na  všetečné otázky z  pro-
středí olympijských her. Všechna 
družstva bojovala statečně, a  tak 
nakonec nebylo ani tak důležité, 

kdo zvítězil. Ceny a medaile jsme 
obdrželi všichni. Během dopo-
ledne jsme stihli také fandit čes-
kým borcům v Soči, jejichž výko-
ny jsme sledovali na interaktivní 
tabuli. Našim sportovcům jsme 
složili básničku, kterou jsme za-
slali přímo do olympijského stu-
dia, odkud jsme zpětně obdrželi 
poděkování za  krásný pozdrav. 
Celé dopoledne se nám velmi 
líbilo. Mnohé jsme se naučili 
a hlavně jsme se skvěle bavili. 
Děti a učitelky ze ZŠ v Mostištích, 

foto: archiv školy

Jak jsme v Mostištích fandili olympiádě

Ve  dnech 19. a  20. 2. 2014 se 
utkali žáci 5. tříd základních škol 
z Velkého Meziříčí a okolí v míst-
ním kole soutěže „Všeználek“ 
pořádané Domem dětí a mládeže 
Velké Meziříčí.
Soutěž byla rozdělena do  dvou 

dnů. Ve  středu se zúčastnilo 5 
družstev – ZŠ Školní, ZŠ Osla-
vická a  ZŠ Sokolovská z  Velkého 
Meziříčí. Ve čtvrtek se zúčastnilo 
soutěže také 5 družstev, a  to ZŠ 
Hany Benešové, ZŠ Lavičky, ZŠ 
Křižanov (2 družstva) a  ZŠ Oso-

vá Bítýška. Žáci soutěžili ve čtyř-
členných družstvech a  zdolávali 
test všeobecných znalostí, který 
obsahoval 70 otázek týkajících se 
znalostí v oblasti literatury, hudby, 
přírodních věd, sportu a hádanek. 
Do okresního kola, které se usku-

teční 2. 4. 2014 ve Žďáře nad Sáza-
vou, postoupilo družstvo z 5. A ZŠ 
Oslavická Velké Meziříčí a soutě-
žící ze ZŠ Lavičky.
Všem účastníkům přejeme hod-
ně štěstí v dalších soutěžích. 

Text a foto: DDM VM

Všeználkové předvedli svoje znalosti
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Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží  v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Miroslav SYSEL – DANĚ A ÚČETNICTVÍ 
▶  vedení účetnictví a daňové evidence 
▶  zpracování a vedení mzdové agendy
▶  zpracování daňových přiznání 
▶  účetní a daňové poradenství 
▶  zpracování roční účetní závěrky

Kancelář: Brno, Velké Meziříčí. Mobil: 602 785 644
E-mail: mi.sys@seznam.cz

Nepůjde el. proud:  26. 2.; 7.30–12.30, Mostiště – severní část obce 
od křižovatky směrem k Olší n. Oslavou (škola bez omezení).  E.ON 

JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ 
Stuhleck – RAKOUSKO
8. 3. (sobota) 
cena za  dopravu 550 Kč, ceny 
skipasu na: www.stuhleck.com

VELKÝ MEDER 
termální lázně (Slovensko)
1. 3.  (sobota)
vstupné vč. dopravy 680 Kč 
Odjezd: Měřín 5.30, VM 5.40
V. Bíteš 5.55

Informace, objednávky: tel. 607 541 915, 775 055 501
Více na: www.miris-tour.cz

AQUAPARK – TROPICAL ISLAND 15. 3.  (sobota) Německo
Celodenní vstupné 1.400 Kč vč. dopravy, děti do 6 let – 500 Kč

SECOND HAND 
FRETEX

Na staré poště
otevřený každý den.

NOVÉ ZBOŽÍ

Rada města na svém zasedání 19. února 2014 vyhlásila šest témat gran-
tového programu Zdravé město Velké Meziříčí: 
Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, pre-
vence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny bez 
úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 
projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých (priority NE-
HAP, Zdraví 21 dle Plánu zdraví a kvality života).
Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty zaměře-
né na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje 
organizací a institucí působících v uvedené oblasti (místní Agenda 21). 
Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže do 18 let. 
Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty napo-
máhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzděláva-
cí akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin 
(formou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, student-
ských debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na projekt Ko-
munitní plánování sociálních služeb). 

Sociální problematika – projekty na  podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní pre-
vence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze 
občanů města Velké Meziříčí.
Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočaso-
vé a kulturní aktivity starších lidí a seniorů. Vzdělávání zvyšuje adapta-
bilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn. Vzdělá-
vání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, stimuluje 
občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu 
vyloučení. Kultura a kulturní aktivity nabízejí hodnotné využití volného 
času a  jsou zdrojem naplnění a sociálních kontaktů. Kulturní aktivity 
přispívají k  prevenci sociálního vyloučení a  izolace. Kulturní aktivity 
jsou příležitostí pro posílení mezigeneračních kontaktů a sounáležitosti. 
Rok 2012 byl vyhlášen rokem Evropského stárnutí a mezigeneračních 
kontaktů a sounáležitosti. Město Velké Meziříčí si uvědomuje, že proces 
stárnutí se nevyhýbá ani nám.
V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. Maximální 
příspěvek na  projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast předkladatele 

je 40 % z celkových nákladů. O přidělení finančního prostředku bude 
rozhodovat Rada města. Žadatelé obdrží finanční prostředky až po pro-
vedení vyúčtování. Nemohou žádat sportovní oddíly, které dostanou 
v roce 2014 dotaci z rozpočtu města.
Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková 
organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo školské zaří-
zení, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru. Projekt 
mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Me-
ziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že 
cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města 
Velké Meziříčí. 
Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě předlohy, 
která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet z Pro-
gramu podpory zdraví na rok 2014 a z priorit Plánu zdraví města Velké 
Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty zaměře-
né na Den Země 2014 (duben), Den bez tabáku 2014 (květen), Den bez 
úrazů 2014 (červen), Evropský týden mobility a Den bez aut (září), Dny 
zdraví (září). Termín ukončení příjmu žádostí je 21. 3. 2014.              -měú-

Grantový program Zdravé město 2014 

Pravidla Zastupitelstva města Velké Meziříčí pro 
poskytování grantů projektu Zdravé město Velké 
Meziříčí z 19. 12. 2012, č. usnesení 241/16/ZM

Město Velké Meziříčí může v  souladu s  ust. § 84 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, zřizovat dočasné 
nebo trvalé peněžní fondy obce a  podle § 85 při-
spívat organizacím na veřejně prospěšnou činnost.
Příspěvky budou poskytovány formou grantů. Grant 
je nutno chápat jako výzvu města Velké Meziříčí or-
ganizacím k  pokrytí určité činnosti, kterou město 
nevykonává, ale chce ji finančně podporovat. Zastu-
pitelstvo města, případně Rada města, vyhlásí téma-
ta grantů na  kalendářní rok. Organizace vypracuje 
projekt, který bude konkrétní nabídkou organizace, 
jakým způsobem bude realizováno uvedené téma.
Grantový program Zdravé město byl vytvořen s cílem 
podpořit naplňování plánu zdraví a kvality života měs-
ta Velké Meziříčí. Je v souladu s integrovaným plánem 
rozvoje města. Je systémem finanční podpory partner-
ským organizacím, institucím i  aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět k  realizaci plánu zdraví a kvality 
života konkrétní akcí, aktivitou, či projektem.
1. Cílem grantového programu je podpora projektů:
•	 řešících	 problematiku	 podpory	 zdraví,	 zdravé-
ho životního stylu a  udržitelného rozvoje města 
ve smyslu projektu Zdravé město OSN/WHO
•	 vycházejících	 z priorit	 integrovaného	plánu	 roz-
voje města, plánu zdraví města Velké Meziříčí, ze-
jména z priorit LEHAP, Zdraví 21, Agenda 21, které 
jsou jeho součástí 
•	 nových,	 začínajících,	 nebo	 přinášejících	 kvalita-
tivní změny v již probíhajících aktivitách 
•	orientujících	se	na velké	cílové	skupiny	lidí	a jejich	
potřeby, spolupráci a sdílení zkušeností ve městě, za-
pojení veřejnosti do projektu (komunitní projekty)
•	zahrnujících	spolupráci	více	subjektů	(další	insti-
tuce, odborní partneři a garanti, občané)
•	propagujících	mezinárodní	projekt	Zdravé	město	
2. Tematické okruhy – oblasti podpory:
Zastupitelstvo, případně rada, na  základě priorit 
krátkodobého prováděcího plánu zdraví (1–2 roky) 
vyhlašuje tematické okruhy – oblasti podpory. 
V rámci nich mohou být předloženy projekty, kte-
rými se instituce města (partnerské organizace pro-
jektu ZM) podílejí na realizaci plánu zdraví města. 
Oblasti podpory se vyhlašují dle potřeby (v návaz-
nosti na schválený rozpočet města). 
3. Poskytování finančních příspěvků:
Finanční příspěvky jsou poskytovány ve  výši 
od 1.000  do 5.000 Kč. Požadovaná spoluúčast min. 
40 %. V rámci jednoho kola, může organizace podat 
pouze jeden projekt.
Z  příspěvku lze hradit zejména: materiál, tech-
nické náklady nutné k  zajištění projektu; služ-
by; pronájmy prostor a  techniky; poštovné, 
cestovné, kancelářské potřeby; ostatní osobní 

náklady; náklady spojené s  propagací projektu;
Nelze podpořit: Z příspěvku nelze hradit: mzdy, daně 
a odvody; náklady vzniklé před zveřejněním výsled-
ků grantového řízení; investiční náklady; náklady 
prokazatelně nesouvisející s  projektem; komerční, 
podnikatelské a reklamní aktivity; již zavedené akti-
vity, které mohou být podpořeny z jiných zdrojů.
Rada města posoudí případné výjimky.
O finanční příspěvek na konkrétní projekt lze žádat 
pouze jednou.
Poskytnutí finančního příspěvku na předložené pro-
jekty podléhá rozhodnutí Rady města/Zastupitelstva 
města v návaznosti na objem finančních prostředků 
schválených zastupitelstvem. Předkladatelům projek-
tů na ně nevzniká právní nárok. O poskytnutí finanč-
ního příspěvku musí být uzavřena smlouva mezi 
řešitelem projektu a  Městem Velké Meziříčí. Výše 
požadovaného příspěvku může být v případě velkého 
množství kvalitních projektů upravena směrem dolů.
4. Předkladatelé projektu: Předkladatelem může 
být fyzická osoba, právnická osoba – nezisková or-
ganizace nebo obecně prospěšná společnost, škola 
nebo školské zařízení, či jiné organizace prokazatel-
ně nekomerčního charakteru.
Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se 
sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že cílovou 
skupinou ve  smyslu předloženého projektu jsou 
obyvatelé města Velké Meziříčí.
5. Vyúčtování nákladů projektu, závěrečná zprá-
va: Vyúčtování projektu musí být předloženo dle 
části C pravidel do 30. listopadu na podatelnu MěÚ 
Velké Meziříčí. 
Předkladatel projektu je dále povinen k 30. 11. 2014 
doložit závěrečnou zprávu o  výsledcích projektu 
k rukám koordinátora projektu Zdravé město (ad-
resa: MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594  13 
Velké Meziříčí).
6. Předkládání projektů, formální náležitosti: 
Povinné náležitosti projektu: 1) Vyplněný formulář 
žádosti včetně podrobného rozpočtu
2) Projekt
Předkladatel projektu doručí na  MěÚ řádně vypl-
něný formulář žádosti o poskytnutí finančního pří-
spěvku a projekt, který je jeho přílohou. Odpovídá 
za správnost a úplnost údajů. Oba dokumenty – žá-
dost i projekt – musí obsahovat přesné údaje v sou-
ladu se zřizovací listinou předkladatele (v  případě 
organizací a institucí) a musí být podepsány řešite-
lem projektu a statutárním zástupcem organizace.
Zpracované projekty a žádosti o finanční příspěvek 
je třeba doručit ve stanoveném termínu.
7. Posouzení projektů:  Hodnoticí komise je komise 
Rady města Zdravé město, mohou být přizváni též 
externí hodnotitelé.  Hodnoticí komise posoudí před-
ložené žádosti (projekty) a navrhne výši finanční pod-
pory – grant. Na  základě návrhů komise o  přiznání 
finančních příspěvků rozhodne Rada města/Zastupi-

telstvo města. Projekty budou posuzovány dle kritérií:
základní kritéria: a) formální hledisko (forma zpra-
cování žádosti a projektu – správnost, úplnost údajů 
včetně uvedení rozpočtu projektu a dalších formál-
ních náležitostí)
b) hledisko obsahové – přínos projektu k naplnění 
cílů plánu zdraví a kvality života města
c) hledisko předpokládané efektivity – velikost cí-
lové skupiny, schopnost doložit konkrétní výsledky 
a výstupy
Doplňková kritéria: d) kvalita řešení z  hlediska 
možné prezentace pro ostatní Zdravá města, spolu-
práce na celostátní úrovni, zapojení do dalších ná-
rodních i mezinárodních programů apod.
e) finanční spoluúčast předkladatele
f) spolupráce s  odbornými partnery, spolupráce 
s dalšími organizacemi
g) přínos projektu z hlediska inovací
8. Další informace a doporučení předkladatelům:
Garant programu: Rada města
Koordinátor: koordinátor projektu Zdravé město 
a Místní Agenda 21
Uzávěrka – termín doručení žádosti/projektu:   
30 dní po vyhlášení
Termín projednání: 30–45 dní po vyhlášení
Termín předložení Radě města: 45–60 dní po  vy-
hlášení
– grantový program předpokládá jedno kolo, je pře-
dem zveřejněn obvyklým způsobem (vývěsky města, 
www města, místní tisk). Pouze v případě, že nebude 
podán dostatek kvalitních projektů, bude vyhlášeno 2. 
kolo, kde budou přerozděleny zbývající prostředky
– v  rámci jednoho kola může jeden žadatel podat 
maximálně 1 projekt
– projekty se předkládají v  zalepené obálce s uve-
dením GS Zdravé město1. kolo, NEOTVÍRAT. 
Po  odevzdání projektu není již možno dodatečně 
k projektu dodávat chybějící náležitosti
– řešitelem projektu může být i  skupina občanů 
nebo studentů (nemusí být starší 18 let), pro získání 
grantu však musí mít záštitu některé neziskové or-
ganizace, která musí na projektu spolupracovat, což 
musí být doloženo (čestným prohlášením, dohodou 
o participaci na projektu, případně jiným věrohod-
ným způsobem)
– výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách 
města na  adrese www.mestovm.cz  (část Zdravé 
město). Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni písem-
ně MěÚ Velké Meziříčí 
– projekt je předem možno konzultovat s koordiná-
torem projektu Zdravé město, zejména jeho soulad 
s plánem zdraví a kvality života
– na všech tiskovinách souvisejících se schváleným 
projektem, které řešitelé projektu budou vydávat, 
lze po  dohodě s  koordinátorem ZM uvádět název 
Zdravé město (týká se např. plakátů, letáků, pozvá-
nek apod.). Je nutné dodržet prvky publicity schvá-
lené Radou města.

– řešitelé projektů mohou využít též nefinanční formy 
podpory dle dohody s koordinátorem projektu Zdravé 
město
– řešitelé projektů mohou rovněž využít další mož-
nosti podpory vyplývající z  členství města v  Ná-
rodní síti Zdravých měst ČR (např. možnosti spo-
lupráce mezi městy, služby poskytované v  rámci 
informačního systému Zdravých měst ČR apod.)
Navržená témata grantového programu Zdravé město 
a. Projekty podpory zdraví
– projekty pro zdraví a zdravý životní styl, preven-
ce nemocí, podíl na  celoměstských akcích – Den 
zdraví, Dny bez úrazů apod., výchova a vzdělávání 
v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cí-
lovou skupinu dětí, mládeže a  dospělých (priority 
NEHAP, Zdraví 21 dle plánu zdraví a kvality života)
b. Ekologická/environmentální výchova a vzdělá-
vání – projekty zaměřené na výchovu a vzdělávání 
dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organi-
zací a institucí působících v uvedené oblasti (místní 
Agenda 21)
c. Rozvoj pohybové výchovy
– projekty na  podporu sportovních aktivit dětí 
a mládeže do 18 let. 
d. Prevence sociálně patologických jevů dětí a mlá-
deže – projekty napomáhající řešení sociálních problé-
mů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňu-
jící na problémy znevýhodněných sociálních skupin 
(formou informačních výstav, výtvarných či lite-
rárních soutěží, studentských debat, sportovních, 
kulturních akcí apod. – vazba na projekt Komunitní 
plánování sociálních služeb) 
e. Sociální problematika
– projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče 
a  služeb intervence, které směřují k  zabezpečení 
komplexní prevence sociálně patologických jevů 
a  k  řešení hmotné a  sociální nouze občanů města 
Velké Meziříčí 
f. Aktivní stárnutí 
– projekty na  podporu vzdělávací, zájmové, vol-
nočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů. 
Vzdělávání zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvlá-
dání sociálních a  společenských změn. Vzdělává-
ní nabízí možnost orientace na  nové perspektivy 
a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitiv-
ní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení.   
Kultura a kulturní aktivity nabízejí hodnotné využi-
tí volného času a jsou zdrojem naplnění a sociálních 
kontaktů. Kulturní aktivity přispívají k prevenci so-
ciálního vyloučení a izolace. Kulturní aktivity jsou 
příležitostí pro posílení mezigeneračních kontaktů 
a sounáležitosti. 
Kontakt, konzultace projektů a další informace:
Koordinátor projektu Zdravé město ing.  Josef 
Švec, Radnická 29/1, 594  13 Velké Meziříčí, tel.: 
566 781 150, e-mail: svec@mestovm.cz, další in-
formace také na www.mestovm.cz  Zdravé město 
a MA 21.                                                                      -měú-

Pravidla pro poskytování grantů projektu Zdravé město Velké Meziříčí

KOVOVÝROBA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PŘIJME 
pracovníka – OBRÁBĚČE KOVŮ (nejlépe na ŽL nebo dle doho-

dy). Tel: 604 532 448, e-mail: kovo.nevecny@seznam.cz
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Koupím
Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

■ Robot kuchyňský, nový, ne-
používaný a  sadu nožů – úpl-
ně nové. Cena dohodou. Tel.: 
603 990 823.
■ Rohovou čalouněnou jed-
nolůžkovou postel s  úložným 
prostorem. Cena dohodou. Tel.: 
605 760 950.
■ Německého ovčáka s  PP. Stá-
ří 1 rok, vychovaný, chytré zvíře, 
cena 4.900 Kč. Tel.: 606 430 569.
■ Řezbářský stůl. Tel.: 732 406 751.
■ Interiérové dveře vhodné k re-

novaci: 5 ks levých prosklených 
šířka 80 cm – cena za ks 500 Kč, 
3 ks pravých plných šířka 60 cm 
– cena za  ks 300 Kč, 2 ks pra-
vých plných šířka 70 cm – cena 
za ks 300 Kč. 1 ks levých proskle-
ných vchodových šířky 90 cm 
za  500 Kč. Materiál dřevotříska 
v bílém nátěru. Tel.: 608 924 839.
■ Kuchyňskou linku. Zacho-
valou. Včetně elektrických 
spotřebičů (mikrovlnná trou-
ba, myčka, sporák se sklo-
keramickou deskou). Cena 

19.500 Kč. Tel.: 608  769  248.
■ Hrdličky. Velmi levně pro-
dám. Více informací na  tel.: 
776 825 363.
■ Brambory konzumní, baleny 
po 25 kg. Cena 11 Kč/kg. Volejte 
po 16. hodině na tel.: 774 699 081. 

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-

ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám zahradu na  Fajtově 
kopci, 2 100 m2.  Tel.: 603 537 681.
■ Prodám byt 3+1 ulice Krško-
va ve  Velkém Meziříčí, slunný 
byt, klidná a  žádaná lokalita, 
cena 1.200.000 Kč (dohodou). 
Byt vhodný i  jako investice. Tel.: 
736 455 921. 
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v OV ve Velkém Meziříčí o celko-
vé ploše 82,56 m2 na ul. Pionýr-
ská. Byt se nachází ve 2. NP cih-
lového domu. Dispozice: předsíň 
(9,7 m2), kuchyň (8,2 m2), 3× 
pokoj (12 m2, 21 m2, 17 m2), 
koupelna (5,46 m2) a WC, balkon 
(3,52 m2), sklep. Byt se nachází 
v  klidné a  žádané lokalitě. Veš-
kerá občanská vybavenost. Volný 
ihned. Při rychlém jednání mož-
nost slevy. Cena 1.790.000 Kč. 
Tel.: 736 488 577, 724 924 257.

■ Pronajmu byt v ulici Nad Tratí 
ve Velkém Meziříčí, 74 m2, balkon, 

garáž, zahrádka. Krásný výhled 
na město. Volný v dubnu. Nájem 
7.000 Kč + účty. Tel. 732 923 825, 
večer tel. 564 571 755.
■ Pronajmu garáž na  ulici Uh-
řínovská, cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ Pronajmu garáž pod Kunšov-
cem za  prodejnou „u  Peterků“. 
Tel.: 603 305 373.
■ Pronajmu byt 2+1 v rodinném 
domě. Nájem 3.000 Kč + 2.000 
náklady. Tel.: 603 990 823.
■ Pronajmu garáž na  ulici No-
vosady Velké Meziříčí. Cena 
dohodou. Tel.: 732  871  390.
■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Částečně zařízen. 
Volný ihned. Tel.: 774  747  810.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici Zá-
viškova. Tel.: 730 194 935.

■ Doučování AJ, RJ. Studentka 
vysoké školy doučí anglický jazyk 
úrovně základní a  střední školy 
a ruský jazyk na úrovni začáteč-
ník. Tel.: 777 003 016.
■ Doučím žáky ZŠ angličtinu, 
češtinu, ruštinu. Volejte večer 
na tel.: 777 691 117.

Prodám KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Tato pozice bude zajišťovat výkon přenesené 
působnosti svěřené obecním úřadům a obec-
ním úřadům obcí s rozšířenou působností 
na úseku sociálně právní ochrany dětí podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Jde např. o vyhodnocování situace dítěte 
a jeho rodiny, zpracování individuálního plá-
nu ochrany dítěte, výkon funkce kolizního 
opatrovníka, realizaci opatření na ochranu 
dětí, zajišťování poradenské činnosti, ve sta-
noveném rozsahu sledování ústavní a ochran-
né výchovy, plnění stanovených úkolů v rám-
ci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
vedení evidence a spisové dokumentace kli-
entů, záznamy o návštěvách v rodině a o šet-
řeních, činnosti spojené se zprostředkováním 
náhradní rodinné péče, případně další čin-
nosti související s výkonem této pozice.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí 
státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 
18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon-
nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný 
čin spáchaný z nedbalosti za jednání souvise-
jící s výkonem veřejné správy nebo za jednání 
související s výkonem činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovna-
telných, pokud se podle zákona na tuto osobu 
nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zejména § 110 odst. 4, 
kde odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
sociálního pracovníka je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvová-
ním vzdělávacího programu akreditovaného 
podle zvláštního právního předpisu (školský 
zákon) v oborech vzdělání zaměřených na so-
ciální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, so-
ciální práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem 
v bakalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zaměřeném na so-
ciální práci, sociální politiku, sociální peda-
gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo 
nebo speciální pedagogiku, akreditovaném 

podle zvláštního právního předpisu (zákon 
o vysokých školách),
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) 
a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin 
a praxe při výkonu povolání sociálního pra-
covníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky 
ukončeného vysokoškolského vzdělání v ob-
lasti studia, která není uvedena v písmenu b),
• praxe v oboru výhodou, 
• znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
    flexibilita, samostatnost, odpovědnost.
Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 6. 3. 2014 do 12 hodin na adresu: 

Město Velké Meziříčí, k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí 

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – SPOD“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 2. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.     

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
– sociálního pracovníka SPOD 
(sociálně-právní ochrana dětí) 

na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 4. 2014

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent úřadu 
územního plánování bude mít odpovědnost 
zejména za řádný výkon všech věcí spadají-
cích do působnosti úřadu územního pláno-
vání podle stavebního zákona.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
 osoba, která byla pravomocně odsouzena
 pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti  
 za jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto oso-
 bu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  
 popř. vysokoškolské vzdělání technického  
 či přírodovědeckého směru,
• praxe v oboru územního plánování výho- 
 dou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 
• samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní  
 nasazení, smysl pro týmovou práci, komu- 
 nikační a vyjednávací schopnosti.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,

• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se dosavadní praxe 
 v daném oboru,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 10. 3. 2014 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 2. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: ihned

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Poděkování

společenská RUbRika

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek na únor, březen 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:

  4. 3. – Tomáš Garrigue Masaryk, 
               ing. Karel Hromek
11. 3. – Kaňon řeky Jihlavy, Moravský kras, 
               jeskyně Býčí skála (film), přednáší Jaromír Kafka
18. 3. – Návštěvy korunovaných hlav ve Vel. Meziříčí a okolí,
               přednáší Mgr. Martin Štindl

POZVÁNKA 
NA SCHŮZI HS 

DOLNÍ HEŘMANICE
Výbor honebního spole-
čenstva Dolní Heřmanice 

oznamuje členům, že schů-
ze honebního společenstva 
proběhne 1. 3. 2014 v 18.00 

v KD Dolní Heřmanice 

Domácí hospic Vysočina, o. p.  s., připravuje 
ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2014 benefiční muzi-
kálové představení s názvem Když svíce do-
hořívá. Představení se uskuteční díky velko-
meziříčskému divadelnímu uskupení Ikaros, 
které zde vystoupí a jehož členové jsou ochot-
ní vzdát se svého honoráře ve prospěch této 
organizace. 
Představení se bude konat v Divadle Na Ko-
pečku v Jihlavě, v areálu Psychiatrické léčebny 
a začínat bude oba dny v 19 hodin. Výtěžek 
z představení bude věnován na podporu Do-
mácího hospice Vysočina, o. p. s.
Domácí hospic Vysočina pomáhá nevyléčitel-

ně nemocným lidem a jejich rodinám – zejmé-
na ve chvílích, kdy se jejich život blíží ke konci. 
Snaží se svou prací přispět k  tomu, aby lidé 
mohli umírat důstojně, tam, kde si přejí, 
za  pomoci veškeré dostupné odborné péče 
a  do  poslední chvíle zajištěné kvality jejich 
života. Pracovníci zajišťují ošetřovatelskou 
a sociální péči, a to flexibilně, dle potřeb kli-
enta – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dojíž-
dějí k umírajícím klientům a  jejich rodinám 
v okruhu 25 km od Střediska hospicové péče 
(to sídlí v Novém Městě na Moravě a v Jihla-
vě). Půjčují zdravotnické pomůcky, které za-
jistí pohodlí pacientovi (elektrické polohova-

cí postele a další) a usnadní práci pečujícím.
Členové divadelního souboru představí divá-
kům muzikály jako jsou Vlasy, Chicago, Jekyll 
a  Hyde, Phantom of the opera nebo Kočky. 
Protože jde o  benefiční akci, nebudou jedi-
ným tématem samotné muzikály. V krátkých 
moderátorských vstupech budou promlouvat 
jednotliví zaměstnanci Domácího hospice, aby 
lidem přiblížili náplň a podstatu své práce. 
Vstupenky je možné zarezervovat v  Divadle 
Na Kopečku na tel.: 567 552 232 nebo zakoupit 
ve Středisku hospicové péče Jihlava na adrese 
Žižkova 89, budova „Krystal“, tel. 731 604 301. 
Vstupné činí 150 Kč.             Eva Fašinová, DiS.

Spolek Ikaros podpoří koncerty domácí hospic

❧ Tak krátko jsem šel s vámi.
Hle, tu se cesta dělí – a ptáci nad 
hlavou mi píseň nedopěli. ❧ 

Dne 4. 3. 2014 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Miloslava Klímy 
z Radostína nad Oslavou.

A dne 7. 1. 2014 jsme vzpomněli 
jeho nedožité 50. narozeniny.

S láskou vzpomínají 
sestry  s rodinami.

❧ Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci, krásu ve své duši. ❧

V těchto dnech to budou 2 roky, kdy nás opustila sestra a teta, paní 

Milada Vršková z Velkého Meziříčí.

Za vzpomínku a modlitbu prosí sestry s rodinami.

❧ Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal, 
jen vzpomínky zanechal. ❧

Dne 25. února jsme vzpomněli 13. výročí úmrtí pana 

Vítězslava Piska z Frankova Zhořce č. 4 

a 38. výročí jeho otce Jana Piska.
Vzpomíná rodina.

Malý i větší, všichni, kdo se chtěli naučit lyžovat a přihlásili se do ly-
žařské školy SKI VM, byli první únorový víkend mile překvapeni, když 
uviděli krásně zasněžený a upravený Fajtův kopec, který už čekal tu 
na fůru nadšenců.
Práce, kterou zde odvádějí lyžařští instruktoři je úžasná, dětem vše 
pečlivě vysvětlí, předvedou a hlavně naučí.
Byly to neuvěřitelné pokroky, každou lekci se děti naučily nové a nové 
dovednosti. Takže netrvalo dlouho a  už se ta drobotina proháněla 
po sjezdovce a z nelyžařů se stávají lyžaři.
Chtěli bychom moc a moc poděkovat organizátorům, lyžařským in-
struktorům a všem kdo se podíleli na hladkém průběhu lyžařské školy 
2014. 
Velkomeziříčská lyžařská škola SKI VM je prostě „1“.

Děkují spokojení rodiče.

Poděkování lyžařské škole 2014

Čas stírá v  mysli rysy podoby, 
nám ale navždy zůstane v paměti 
vzpomínka na poctivého, 
činorodého tatínka a  dědečka, 
člověka srdcem spojeného 
s Velkým Meziříčí, pana

Josefa Jašu.

Jeho nedožité 80. narozeniny 
si připomeneme v neděli 
2. 3. 2014.

S láskou zůstávají dcery 
s rodinami.

Školní jídelna Poštovní 3
při Základní škole Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí

1964–2014 
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V rámci oslav 50 let školního stravování zveme všechny
bývalé zaměstnance, žáky, pedagogy a širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
konaný 

12. března 2014 od 10 do 17 hodin
Na vaši účast se těší kolektiv školní jídelny Poštovní 3.

Požadujeme:
solidní jednání, zodpovědný přístup, kladný vztah k práci.
Základní znalost cizích jazyků vítána.
ŘP skupiny C+E a praxe nutné.
Velmi dobré platové podmínky 
Nabízíme:
– jistotu zaměstnání u stabilní české společnosti s více než 
   dvacetiletou pusobností na trhu
– moderní vozidlový park do 5 let stáří
– kvalitní technické zázemí 
– férové jednání    
Kontakt: tel. 602 692 083 p. Zachař, e-mail: h.zachar@tonicar.cz.

PŘIJME 
ŘIDIČE NA MEZINÁRODNÍ KAMIONOVOU DOPRAVU

Firma TONI CAR TRANSPORT, s. r. o., Říčany

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

mlady@eurowagon.cz

OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
znalost NJ podmínkou, AJ vý-
hodou; flexibilitu; aktivní vy-
hledávání nových obchodních 
příležitostí.
Nabízíme: 
možnost seberealizace; 
výhodné platové podmínky; 
zázemí prosperující firmy.

pořádá ve středu 
5. 3. 2014 v 15.00

seminář: 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velko-

meziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

JAK ČÍST V NABÍDKÁCH PRÁCE
Jak porozumět inzerátům, jak na ně reagovat a jak odhalit 

nedůvěryhodnou či podvodnou nabídku; 
vysvětlení pojmů a zkratek

Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 

3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko).
Potvrzení účasti: telefonicky na čísle 566 781 198
e-mailem na centrumzamestnanosti@mestovm.cz

popř. osobně v centru zaměstnanosti
Pokud vám nevyhovuje termín semináře, využijte možnosti se objednat 

na individuální konzultaci na centrumzamestnanosti@mestovm.cz

Zubní pohotovost: 
So 1. 3. a ne 2. 3. MUDr.  O. Se-
merádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 774 430 777. 
(www.nnm.cz). Víkendová 
pohotovost MUDr.  Z. Mora-
vusové, Nový Telečkov 30 (cca 
10 km od  VM), čtvrtek 17.00–
neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 
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Filmové promítání – Když se ještě promítalo 
čtvrtek 27. 2. 2014 v 18.00 kino Jupiter clubu. Vstupné 50 Kč.
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divadelní sezona jaRo 2014

Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie 
Úspěšný skotský dramatik napsal svoji drsnou komedii Lháři na po-
čátku nového milénia. Hra je situována do současnosti. Dvojice poli-
cistů přichází rodině oznámit tragickou nehodu jejich dcery. Až uma-
nutá touha strážců zákona po ohleduplnosti se vlivem neočekávaných 
událostí mění v  groteskní souboj o  přežití a  díky tomu se klaunská 
slovní komika proměňuje do ztřeštěné komiky situační. Ale hlavně se 
ukazuje, že skutečnost je jiná, než jak se na první pohled zdálo. Hru 
uvádíme v české premiéře.
Hrají: Jana Šulcová, Václav Kopta, Vojta Záveský, Marcel Vašinka/ 
Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ Simona Vrbická, Daniel Bam-
bas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová/Rozálie Víznerová

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková

Úterý 20. května 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY. 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská.
Cena permanentky na 4 představení je 1.000 Kč, rezervace míst a bliž-
ší informace získáte na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč.  Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště).                              Změna programu vyhrazena! -zh-

kph - další konceRt sezony

Loutková pohádka

Jupiter club zve na taneční 
zábavu se skupinou

ACCORT
sobota 1. března 2014 

od 20.00 hodin, luteránské 
gymnázium 

(náměstí, bývalá ZUŠ) 
vstupné: 70 Kč, občerstvení 

zajištěno

BRNĚNSKÉ ŽESTĚ NEJEN KLASICKY – 6. 3. 2014
Čtvrtek 6. 3., 19 hodin, luteránské gymnázium (bývalá ZUŠ, 
Náměstí, Velké Meziříčí)
Kvinteto vystoupí ve složení: Stanislav Bartošek, Petr Hojač – trum-
peta, Mikuláš Koska – horna, Jan Pospíšil – trombon, Jonáš Har-
mann – tuba. Soubor byl založen na  JAMU v Brně v  roce 2010, 
v repertoáru mají zejména skladby klasiků doplněné o jiné poslu-
chačsky atraktivní žánry.  Platí permanentky, jednotné vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).                                                 -prog-

OSTATKOVÁ 
ZÁBAVA

ve Lhotkách
1. 3. 2014 ve 20.00 KD
Hraje skupina ŽÍZEŇ

Bohatá tombola, 
masky vítány.

Během dne průvod 
masek Lhotkami, Kús-
kami, D. Radslavicemi
 Sraz masek v 9.00 v KD

Sobota 22. 3. v 15 hodin v sále luteránského gymnázia (bývalá 
ZUŠ), vstupné 120 Kč. Po vystoupení Míši cca 1,5 hodiny, pokra-
čujeme v soutěžích a diskotéce s DDM VM. Rezervace a prodej 

vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001.

Karneval – Zpíváme  a tančíme s Míšou

Zváni jsou všichni od 0–150 let, občerstvení zajištěno. 
Startovné 50 Kč. Hlavní výhra horské kolo.

Ostatky v Oslavici 
V sobotu 1. 3. od 11 hodin

průvod masek po vsi. Od 20 hodin ostatková 
taneční zábava se skupinou Proměny, 

maskám vstup zdarma.

V neděli 2. 3. od 14 hodin dětský karneval 
se skupinou "Pastelki".

Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice.

Mediální partner týdeník 

Koncert legendárního hudebníka 
Romana Dragouna 

a Miloše Švece LIVE! 
Čtvrtek 27. 2. 2014 od 19. hodin v Showroomu 

MusicData ve Velkém Meziříčí.

Přijďte a vychutnejte si hudbu a zpěv této české rockové 
legendy na profesionálních 

mikrofonech AUDIX  a špičkových 
reproboxech NEXO. 

Počet míst na koncert Romana Dragouna 
a Miloše Švece je omezený, proto doporučujeme 

rezervaci vstupenek 
na info@musicdata.cz

15. března 2014 
od 17 hodin

kinosál 
Jupiter clubu

Velké Meziříčí
Mediální partner

Zaslouží si respekt, protože je ŽENA, zaslouží si poklonu, protože je 
matka, a za každé další dítě si zaslouží obdiv a obrovské uznání, proto-
že to je to nejvíc, co může dát celému světu, civilizaci, národu…
Zveme každou ženu, slečnu, dívku, paní, dámu, aby přišla do našeho 
KRUHU PRO ŽENY, aby si každá žena uvědomila svoji nevyčíslitel-
nou hodnotu, aby se zastavila a napojila se na zdroj ženské energie, 
aby mohla být tou opravdovou ženou, kterou je každá z nás – krásnou, 
něžnou, láskyplnou bytostí, která rozdává radost, krásu a lásku svým 
pohledem, činem, slovem, tvořením.  Už tento pátek 28. 2. v 16 hodin 
se na vás budeme těšit v prostorách Amira Angels, v budově Lisovny 
plastů u parkoviště Pošty VM. Prosím, předem nutná sms rezervace 
na tel. čísle 777 708 898, nebo e-mailu: amira-angels@email.cz. S se-
bou si prosím vezměte dlouhou sukni či šátek, polštářek, teplé obleče-
ní, teplé přezůvky (vhodné  i zimní ponožky) a jestli dáváte přednost 
svému hrníčku na čajík, tak ten také. Příspěvek činí 120 Kč. Můžete se 
těšit na příjemně strávený čas s pozitivními účinky na vaši psychiku, 
zdraví, tělesné orgány, příliv léčivé energie, uvolnění vašeho těla. Ztišit 
se a dát prostor tomu, co není vidět a přesto je. Svíčky, hudba, relaxační 
cvičení, radost. Dopřejte si přijít mezi nás. Těší se na vás Amira Angels.

Kruh pro ženy

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. 3., neděli 23. 
3. a sobotu 5. 4. 2014 od 15 hodin na malé scéně loutkovou pohádku 
s názvem BROUČCI, ADÁMEK MEZI BROUČKY.
Loutkové divadlo pro děti a rodiče. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupe-
nek na tel. 566 782 004, 566 782 005, programové oddělení JC. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) 
nejpozději do  14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky do  volného 
prodeje.                                                                                                       -hs-

CHARITATIVNÍ PLES
Dětského střediska Březejc

pátek 21. března 2014 od 20 hodin
kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482

PKT – písně, které těší, moderátor Honza Hlaváček, 
bohatá tombola a doprovodný program 

Předprodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004–5, vstupné 150 Kč.

Společnost martinických hudebníků 
vás zve 2. 3. 2014 v 16 hodin

KD
Martinice
koncert

Účinkují: Marek Milota, Radek Svoboda, 
Marie Nedomová, Jana Kalinová, 

Lucie Pospíchalová,                  Radka Uchytilová, 
Magdalena Horká,                      Ludmila Horká, 
Tomáš Rosa,                                Petra Rosová, 
Jolana Halačková,                    Marie Uchytilová, 
Klára Klimešová,                     Tereza Klimešová,
Tereza Čížková,                           Jakub Uchytil, 
                                            Nela Chadimová

v rámci projektu
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kUželky

iv. Ročník abRahaM cUpU 

Nábor do házené
Oddíl házené zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–
2005. Tréninky: po–pá 15.30–19.30 ve sportovní hale za Světlou. 

Letošní česká zima téměř připo-
míná jaro, a tak výběr správného 
termínu pro povinný lyžařský 
výcvik 7. ročníku byla spíš sáz-
ka s minimální šancí na úspěch. 
Naštěstí týden od 10. do 14. úno-
ra 2014 konečně nabídl umělou 
sněhovou nadílku, a  tak mohli 
žáci a  žákyně 7. ročníku ze ZŠ 
Sokolovská vyrazit na  sjezdovku 
na Fajtově kopci ve Velkém Me-
ziříčí.
Jejich pětidenní nadšení s úsilím 
při zdokonalování se v lyžařských 
a snowboardových dovednostech 
byly zpestřeny nejen vytrvalým 
ranním deštěm, někdy i  azuro-
vou oblohou, ale i  rozdáním za-
milovaných „valentýnek“. 
Nejzajímavější sportovní akce 
kurzu čekala na všechny účast-
níky v  pátek – závod ve  slalo-
mu. V kategorii chlapců se stal 
vítězem Filip Vošmera, 2. místo 
získal Adam Čermák a jako třetí 
se umístil Matěj Ješina. Slalom 

dívek vyhrála Kateřina Buch-
tová, jako druhá dojela Len-
ka Pacalová a  3. místo získala 
Klára Syptáková. Ve  slalomu 
snowboardistů zvítězil Matyáš 
Pospíšil a stříbro vybojoval To-
máš Požár. 

Gratulujeme všem oceněným 
sportovcům, a novým pasovaným 
lyžařům, lyžařkám a snowboardis-
tům přejeme, aby je zimní sporty 
stále bavily. Doufejme, že běžkaře, 
kteří se nemohli letošního kurzu 
zúčastnit, potěší pěkná ladov-

ská zima v  příštím školním roce! 
Děkujeme rodičům a  pracov-
níkům Ski klubu Velké Meziříčí 
za vstřícnost a spolupráci při or-
ganizování lyžařského kurzu.

Vyučující lyžařského kurzu, 
foto: archiv školy

Lyžařský výcvik 7. ročníku v rozmarné zimě

Krajský přebor 5. kolo:
Spartak VM A  – Jiskra Havl. 
Brod B 2,5:5,5
Za  domácí Kopr a  ing.  Nedoma 
(C) po 1 bodu – Mrazík 0,5 b. – 
Bárta, Janák Jos., Čtveráček, Ja-
nák Mart. a Jan J. 0 b.
Utkání se našim už zase jaksi ne-
vyvedlo, přestože hráli v důvěrně 
známém prostředí tady ve  VM. 
V  šachu se však, pravda, mezi 
domácím a  cizím prostředím 
zas až tak velký rozdíl de facto 
ani nedělá. Není zde takových 
odlišností anebo přímo výhod či 
nevýhod, které by vyplývaly prá-
vě jen z  toho, jestli se nastupuje 
tady u nás, anebo naopak támhle 
u  nich (jako je tomu třeba při 
fotbale). Některým šachistům je 
dilema „doma – venku“ takříka-
jíc šumafuk; ba naopak existují 
mnozí, co radši jedou ven, pryč, 
neboť je to i  jaksi turisticky za-
jímavější. Ostatně, vždyť snad 
právě proto občas cestují velko-
meziříčští vyznavači královské 

hry i  na  individuální turnaje 
do cizích měst a míst, a rádi, za-
tímco doma je podobné akce zas 
až tolik neberou. Inu, jak se říká: 
„Všude dobře – tak co doma!“
Snahu uspět nelze ani tentokrát 
velkomeziříčským hráčům nijak 
upřít; ale bohužel, nedaří se jim, 
jak by chtěli i  si zasloužili. Spo-
kojeni se svou hrou mohou být 
jen Kopr (z obce Ruda), kapitán 
Nedoma a mladý Mrazík; ostatní 
mohli být spokojeni leda tak jen 
s  pěkným výhledem z  velkých 
oken na řeku Oslavu a na kostel-
ní věž, který se jim při jejich par-
tiích tak krásně naskýtal…
Regionální soutěž „Jih“ 7. kolo
Tým Spartak VM B měl volno. 
Spartak Velká Bíteš A  vyhrál 
v Jihlavě nad tamějším Gambitem 
F 4:1 (Skula a  Kincl po  jednom 
bodu – Bárta 1 b. – kontumačně 
kvůli absenci domácího hráče – 
Kuchta a Šilhan po 0,5 b. za remí-
zy). Ve  skupině „Sever“ podlehly 
Jámy lídrům soutěže z  Bystřice 

nad Pernštejnem, a sice v poměru 
1,5:3,5 (Mička 1 b. – Pařil C 0,5 b. 
– Bukáček, Prášil a Pelikán 0 b.).
KP
1. SB Světlá n. Sáz. A 5 4–0–1 26,0 12 (19)
2. TJ Žďár n. Sáz. A 5 4–0–1 24,0 12 (18)
3. TJ Náměšť n. O. A 4 4–0–0 23,5 12 (16)
4. ŠK Caissa Třebíč B 4 2–1–1 18,5 7 (12)
5. Jiskra Havl. Brod B 4 2–0–2 16,5 6 (11)
6. Spartak VM A 5 1–0–4 16,5 3 (10)
7. Spartak Pelhřimov A 5 1–0–3 13,5 3 (7)
8. Jiskra Humpolec A 5 1–0–4 12,0 3 (7)
9. Gambit Jihlava B 4 0–1–3 9,5 1 (6)

Z tabulky je patrné, že nejlépe má 
našlápnuto družstvo Náměště.
RSJ
1. Caissa Třebíč D 6 3–2–1 17,0 11 (12)
2. Gambit Jihlava F 6 3–0–3 14,5 9 (12)
3. Spartak V. Bíteš A 5 2–2–1 16,0 8 (13)
4. Spartak VM B 5 2–2–1 12,5 8 (8)
5. Gambit Jihlava E 6 1–0–5 10,0 3 (9)

I  tato tabulka je poněkud zkres-
lena vinou toho, že při lichém 
počtu zúčastněných týmů nemají 
všechny stejný počet odehraných 
zápasů – Velká Bíteš i VM B mo-
hou výrazně poskočit!
V RSS vede stále ŠK Bystřice n. P.; 
následují Jiskra H. Brod E, Jámy, 
Nové Veselí a Žďár D.

Podnik se uskutečnil v sobotu 15. 
února, a to ve společenském sále 
tamějšího „postřižinského“ areá-
lu. Hrálo se na 9 kol po 2× pat-
nácti minutách. Nejvýše nasaze-
ným hráčem byl Josef Kratochvíl 
z  Velkého Meziříčí (ŠO Caissa 
Třebíč) s osobním ratingem – vý-
konnostním koeficientem ELO 
– ohromujících 2225 bodů; svou 
roli hlavního favorita nakonec 
opravdu i  takříkajíc bezezbytku 
splnil. A  velký výkon předvedl 
i jeho patnáctiletý bratr!
Konečné pořadí:
1. Josef Kratochvíl VM (Caissa 
TR) 7,5 b./50,5; 2. Petr Walek 
Caissa Třebíč 7 b./50,5; 3. Vít 
Kratochvíl VM (TJ Náměšť n. 
O.) 7 b./49,0; 4. Roman Vinc-
ze Gordic Jihlava 6,5 b./51,5; 5. 
Roman Bradáč Caissa Třebíč 5,5 

b./49,5; 6. Jan Tesař Caissa Třebíč 
5,5 b./48,0; 7. Břetislav Eichler 
Lokomotiva Brno 5,5 b./45,5; 8. 
František Vykydal Lokomotiva 
Brno 5 b./50,5; 9. Michal Sysel 
TJ Bučovice 5 b./44,0; 10. Milan 
Čtveráček Spartak VM 5 b./41,0
Zatímco oba mladí bratři Krato-
chvílovi už vlastně ani nepřekva-
pili, tak Milan Čtveráček rozhod-
ně ano! A  překvapením dne se 
staly také poněkud slabší výsled-
ky silných šachistů z Jihlavy…
Ostatní hráči z VM a okolí:
17. Josef Dvořák (Měřín, Spar-
tak VM) 4,5 b./31,0 – 22. Milo-
slav Kučera (Mostiště/Spartak 
VM) 3,5 b./39,5 – 23. Vladi-
mír Pařil (VM/Sokol Jámy) 3,5 
b./35,0 atd.
V dalešickém pivovaru se znovu 
objevíme na podzim.

Šachový tým VM A opět neuspěl

-vp-

Šachisté sehráli dalešický 
pivovarský turnaj

-vp-

O březejckého 
medvěda
TJ Dětské středisko Březejc, 
o. s., ve spolupráci s Oboro-
vou zdravotní pojišťovnou 
zaměstnanců bank, pojišťo-
ven a  stavebnictví a městem 
Velké Meziříčí pořádá

NÁRODNÍ 
TURNAJ 
V BOCCIE
OZP CUP – 1. liga, 1. kolo 
pro sportovce s  centrálními 
poruchami hybnosti zdravot-
ní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4

8.–9. března 2014
Tělocvična ZŠ Školní VM

Příprava: FC VM – FC Spartak Velká Bíteš 2:1 (1:0)
Střelci: 39. Vyskočil, 89. Caha (PK) – 70. Matoušek. Rozhodčí: Rosický, 
Štefka. FC VM – Invald – Krejčí, Šimáček, Mucha P., Bouček – Souček, 
Vyskočil, Němec, Ráček, Dufek – Simr, střídali Beran, Bradáč, Caha, 
Doucha, Havlíček a Pokorný trenér Šimáček. ŽK: bez karet. Diváků: 25.
V prvním poločase byli domácí lepším týmem, připravili si více příle-
žitostí, ale proměnili jen jednu šanci. Ve druhé půli se hra vyrovnala 
a hostům se po hrubé chybě domácích podařilo vyrovnat. V závěru 
zápasu domácí proměnili přísně nařízený pokutový kop. -myn-

Velmez A přehrál Bíteš

Velkomeziříčští fotbaloví nad-
šenci pokračují v tradici pořádá-
ní halového turnaje starých pánů 
nad 50 let, který je svými propo-
zicemi ojedinělý v Kraji Vysočina 
a snad i na celé Moravě.
Turnaj se bude konat v kdysi slav-
ném termínu 8. března (MDŽ) 
a  jako předchozí ročníky v  hale 
házené u školy Světlá. Výkop prv-
ního utkání je v 9 hodin, ukonče-
ní kolem 16. hodiny.
Účastníci jsou rovněž tradiční, 
kromě vítěze III. ročníku Kodaku 
Třebíč jsou to dále Staří páni Vel-
ké Bíteše (vítězové 1. ročníku), 
Klasici Jihlava (vítězové 2. roč-
níku), Dukla Brno, SKS Rudíkov, 
Bago Žďár n. S., Lesáci Velké Me-

ziříčí, Staří páni Velké Meziříčí, 
Šefča tým Martinice a zahraniční 
účastník polský Lech Poznaň.
Konání turnaje umožnili spon-
zoři, zejména pak Město Vel-
ké Meziříčí, Agados, a. s., VM, 
Raiffeisen stavební spořitelna 
VM, POEX, a. s., VM, Alpa, a. s., 
VM, Construct, a. s., VM, Elek-
troopravna Raus a  řada dalších. 
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko. Všem patří vel-
ký dík pořadatelů.
Tuto příležitost si určitě nene-
chají ujít milovníci dobrého fot-
balu, na  hrací ploše uvidí fotba-
lové hvězdy minulých desetiletí, 
přijďte je povzbudit.

Za pořadatele Josef Rosický

Příprava: FC VM B – FC Spartak Velká Bíteš B 6:3 (3:1)
Rozhodčí: Myška. Diváci: 10. Branky: 2× Liška (21.), (63.), Jícha (32.), 
D. Polák (35.), Bradáč (54.), Pártl (67.) – 2× T. Loup (13.), (78.), Škor-
pík (66.). Sestava: Sysel – Netolický, Večeřa, D. Polák, Láznička – Ví-
tek, D. Smejkal, Malec, Bradáč – Liška, Jícha. Náhradníci: Pavel Pártl.
Třetí přátelské utkání jsme odehráli v naprosto nekompletní sestavě 
(kvůli marodce). Do útoku se musel postavit brankář Jícha, který opět 
prokázal, že je skrytým útočníkem a odměnil nás i vstřelenou brankou. 
Největší paradox je ten, že nás ve druhém poločase doplnil ve hře trenér 
mladšího dorostu Pavel Pártl (ročník 73), který dokázal vsítit do branky 
hostů gól, ale i spálil dvě tutovky. Ve hře se jevil v jeho letech velmi dob-
ře. V zápase jsme velice dobře zakládali rychlé protiútoky, které větši-
nou skončily gólem, ale vysokým útočením jsme po ztrátě míčů nabídli 
soupeři rychlé protiútoky např. 4:2, a tím to bylo pro obranu a brankáře 
těžší. Dostali jsme naprosto tři zbytečné góly. Velmi dobře dnes zachytal 
David Sysel, který zastoupil brankáře Jíchu.

Bíteš Benfice nestačila

-ls-

2. liga házené mladšího dorostu 
Morava
TJ Bystřice pod Hostýnem – TJ 
Sokol VM 19:27 (8:16)
Ve  13. kole si dorostenci při-
psali povinné vítězství na  půdě 
posledního celku tabulky Byst-
řice pod Hostýnem. Soupeř sice 
v minulém kole zaznamenal prv-
ní bod za  remízu v  Ivančicích, 
ale my jsme rozhodně nechtěli 
utkání podcenit. Vstup do  něj-
vyzněl brankově pro naše druž-

stvo a  ujali jsme se vedení 0:4. 
Na  obou stranách bylo k  vidění 
značné množství nepřesností, ale 
i přes to jsme byli lepším týmem 
a budovali si náskok až na polo-
časový výsledek 8:16.
Druhá půle pokračovala v  naší 
režii a  nebýt mnoha vyloučení 
(9) na naší straně, mohlo být skó-
re výrazně vyšší. Po průměrném 
výkonu jsme si připsali povinné 
dva body do  tabulky za vítězství 
19:27. Vojtěch Drápela byl opo-

rou družstva a blýskl se pěti zlik-
vidovanými 7m hody!
Díky vítězství jsme si upevnili 
třetí příčku v tabulce a v příštím 
kole budeme hostit v  domácím 
prostředí Polanku nad Odrou.
7m hody 6/1:0 vyloučení: 2:9, 
diváků 23. Sled branek: 0:4, 2:10, 
6:15, 8:16, 11:19, 13:22, 16:24, 
19:27. Sestava a  branky: Drápe-
la Vojtěch – Janíček Martin (8), 
Svoboda Filip (6), Blaha Tomáš 
(4), Fiala Martin (3), Stupka To-

máš (2), Frejlich Tomáš (2), Ma-
coun Filip (1), Pažourek Tomáš 
(1), Rous Václav trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr. 
1. Zlín 12 11 0 1 403:304 22
2. Vel. Meziříčí 13 9 0 4 413:361 18
3. Prostějov 13 9 0 4 437:388 18
4. Rožnov p. R. 13 8 1 4 410:354 17
5. Ivančice 13 7 2 4 481:462 16
6. Luhačovice 12 7 1 4 418:351 15
7. Litovel 13 5 1 7 354:371 11
8. Juliánov 12 5 1 6 331:394 11
9. Polanka 13 5 0 8 344:374 10
10. V. Bystřice 13 4 1 8 435:439 9
11. Sokolnice 12 2 0 10 326:406 4
12. Bystřice p. H. 13 0 1 12 302:450 1

Dorostenci si z Bystřice p. H. odvezli dva body

-šid-

Příjemně překvapeni byli ho-
kejisté velkomeziříčského týmu 
Old boys, když jim bývalý vy-
nikající reprezentant a  zároveň 
předseda hokejového výkonné-
ho výboru Kraje Vysočina Bed-
řich Ščerban oznámil, že jejich 
tým byl vybrán k  sehrání mezi-
národního exhibičního utkání 
s finským týmem Pirkkala Tam-
pere. 
Finští hráči budou mít na Vyso-
čině partnerský výměnný pobyt. 
Utkání se uskuteční v  pátek 21. 

března 2014. O  místě, kde se 
zápas bude hrát, se ještě jedná.
Pro oba týmy to bude kvalit-
ní příprava před odjezdem 
na největší amatérský hokejový 
turnaj v  Evropě. Ten se usku-
teční poslední dubnový týden 
v hlavním městě Lotyšska Rize. 
Na  turnaji bude startovat neu-
věřitelných 86 týmů ze 17 zemí 
světa. Shodou náhod se zde Old 
boys s  finským Tampere utka-
jí ve  skupině 50+ (hráči pouze 
nad 50 roků) znovu.

Old boys nastoupí proti 
finskému Tampere

-vid-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – TJ Třebíč E 
2593:2428 * 6:2
Baloun 447:422 Pavlas
Lavický Ji. 416:437 Šimek
Lavický B. 430:431 Brátka
Kováč 438:406 Michálek
Lavický Jo. 390:390 Čermák
Korydek 472:342 Toman

Krajská soutěž Vysočiny 
skupina B
Spartak VM C – Spartak VM B 
1609:1573 * 4:2
Badalík 388:348 Fajmonová
Bača 430:373 Trnka
Mátl 390:418 Mičková
Weiss 401:434 Mička

-sta-
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hokej Mládež

ŠSK Beskydy – Spartak VM 3:0 
(23, 19, 17), 3:1 (–21, 16, 22, 16)
Spartak VM – Volejbal Brno 1:3 
(23, –23, –19, –22), 3:1 (20, 17, 
–24, 22) 
Do Frýdku jsme odjížděli s chu-
tí ukázat se v  dobrém světle. 
Z Frýdku jsme se vraceli se dvě-
ma porážkami. Hra v  prvním 
zápase měla sestupnou tenden-
ci. V  druhém bylo více boje, ale 
také porážka. Nálada nic moc. 
Nedokážeme i  slibný náskok 
zúročit ve  vítězství. Jakoby ne-
zkušenost. Ale jaká nezkušenost, 
když máme čtyři hráče končící-
ho ročníku! Porážky definitivně 
ukončily naše, byť jen teoretické, 
naděje na playoff. Ještě jsme (rov-
něž jen teoreticky) nebyli zachrá-
něni. K  definitivě jsme potřebo-
vali uhrát set. 
Brno v neděli přijelo s tím nejsil-
nějším, co má. Pouze nahrávač 
Martin Licek zůstal doma a Ma-
rek Šulc neprošel nominací. Jinak 
se to reprezentanty jen hemžilo. 
Pikantní bylo, že se soupeřem 
přijel i  Ondra Žaba, jehož bratr 
nastupuje za nás. V prvním zápa-
se však do hry vůbec nenastoupil. 
Takže favorit byl jasný. Na  sme-
či Mrázek (repre 93) a  Janků, 
na bloku Pražák s Maláškem, dia-
gonální Rychecký (všichni repre 

95), nahrávač Červinka (repre 
97), libero Dítě. My jsme do boje 
vyslali tradiční sestavu nejzkuše-
nějších hráčů: nahrávka Slavík, 
smeč Žaba a  Pešta, blok Krejska 
a  Huryta, diagonální Matějka 
a  od  třetího setu Římal. Libero 
Kacafírek. Soupeře jsme zaskočili. 
Od  začátku jsme začali agresiv-
ně na  podání, dobře jsme hráli 
v  obraně a  i  dobře útočili. První 
set vyzněl jasně pro nás, i  když 
nervozita tam nakonec byla. Sou-
peř sice dotahoval až v koncovce, 
ale velice nebezpečně. V druhém 
setu to bylo hodně vyrovnané, 
my šli do  koncovky s  vedením 
23:22. Nakonec jsme však vyro-
bili 3 chyby a  ze setu se radoval 
soupeř. Za  nemocného Matějku 
nastoupil Římal. A  i  když v  dal-
ších dvou setech Brno přeci jen 
projevilo více klidu a  zkušenos-
tí a  sety rozhodlo pro sebe, naši 
hráči se nemuseli za  nic stydět. 
Po  dlouhé době slušná divácká 
návštěva to potleskem ocenila. 
Do druhého zápasu Brněnští na-
stoupili již bez smečařů Mrázka 
a  Janků a  rovněž blokař Pražák 
odjel. To ovšem neznamená, že 
by byli nějak výrazně oslabeni. 
Brněnská i druhá nebo třetí šest-
ka jsou velice kvalitní hráči, kte-
ré jim může lecjaký tým závidět. 

Konečně došlo i k tomu, že proti 
sobě nastoupili oba bratři, dvoj-
čata Žabové. My překvapivě měli 
více sil a určitě i větší vůli po ví-
tězství. První dva sety byly plně 
v  naší režii. Brno však ukázalo, 
že se nevzdává. Bojovalo o každý 
míč, Rychecký držel prapor útoku 
a dobře mu sekundoval i Handlíř. 
V  koncovce soupeř vedl 24:21. 
V  ten moment jsme ukázali, co 
zdobilo předchůdce dnešních 
meziříčských juniorů. Nevzdat se 
za žádného stavu! Vyrovnali jsme 
na  24:24 a  na  svých rukou jsme 
měli míč i na 25:24. Nakonec bylo 
však Brno klidnější a set dotáhlo 
do  vítězného konce. Ve  čtvrtém 
setu každý chvíli vedl, Brno na-
posledy 19:16 a už to vypadalo, že 
by mohl být i 5. set. Naši však po-
tvrdili to, co bylo uvedeno výše. 
Nevzdali se a dotáhli zápas do tří-
bodového vítězství. Radost byla 
veliká. Vždyť Brno jsme naposle-
dy porazili na začátku roku 2010, 
tedy před 4 lety. Od té doby nic. 
Koho vyzdvihnout? Samozřejmě 
výborný byl hlavně týmový vý-
kon. Vyzdvihnout musím však 
Danka Římala. Ten, věkem ještě 
kadet, doslova vtrhl na  hřiště, 
všude ho bylo plno, výborně sme-
čoval, výborně i blokoval a v poli 
doslova čaroval. Výborný zápas 

odehráli i  oba smečaři. David 
Pešta se loučil s juniorskou karié-
rou a rozhodně může být na sebe 
pyšný. Štěpán Žaba ukázal, jak 
dobrý je hráč, když dostává herní 
příležitost. V Brně by jí tolik ne-
dostával pro nadbytek kvalitních 
hráčů a jeho rozhodnutí jít jinam 
bylo po  tomto zápase nadmíru 
správné. Překonával se Michal 

Kacafírek na  liberu a  Mára Sla-
vík na nahrávce odehrál výborné 
zápasy. Oba blokaři Tom Krejska 
a  Jirka Huryta zvýšili laťku pro 
své nástupce hodně vysoko.
Sezona tedy skončila. Trochu 
dříve než jsme čekali, trochu 
hůře než vloni, ale nakonec 
spokojenost být může. My se sa-
mozřejmě začneme připravovat 

na sezonu další. Čeká nás hodně 
moc práce, ale na to jsme ostatně 
zvyklí.
Nakonec poděkování pro ty, co 
s juniorským věkem končí: kapi-
tánovi Davidovi Peštovi, bloka-
řům Jirkovi Hurytovi a  Tomáši 
Krejskovi a „diagonálníku“ Hon-
zovi Matějkovi. A  hodně štěstí 
v dospělém volejbalu! 

Volejbaloví junioři odehráli sezonu s dobrým koncem

Na bloku Krejska (č. 14) a Slavík. Foto: Petr Juda

-jud-

HHK VM B – HC Veverská Bí-
týška 4:3 (1:3, 1:0, 2:0) – 1. zápas 
čtvrtfinále
Rozhodčí: Sobotka – Horký, Ka-
cetl. Diváků: 44. Střely: 48:25. 
Branky: 2. Navrátil (Střecha L., 
Frühauf), 29. Křípal (Peterka, 
Střecha L.), 43. Hubl (Bradáč, 
Barák), 57. Malec (Navrátil) – 4. 
Hakl (Žofka), 6. Živný P.  (Živný 
V.), 20. Živný V. Vyloučení: 6:13, 
navíc Tvrdý 10 minut za  zásah 
do  oblasti hlavy a  krku, Hajný 
a  Švaříček 10 minut za  nespor-
tovní chování a  znovu Tvrdý 
(všichni VB) trest ve  hře za  ne-
sportovní chování
Využití: 2:1. Oslabení: 0:0. Sesta-

va HHK VM: Šeba (Juda) – Stře-
cha L., Pokorný – Kudláček M., 
Bradáč – Peterka, Musil F. – Mar-
tinec – Navrátil, Frühauf, Malec 
– Šoukal, Barák, Hubl – Chlub-
na, Vrána, Křípal – Kampas M., 
Kampas J., Musil Š.
Od úvodního buly převzali inici-
ativu domácí hokejisté. Už ve  2. 
minutě jim to vyneslo první gól 
při přesilové hře. Po přihrávkách 
Aleše Frühaufa a  Libora Střechy 
se o  něj úspěšnou tečí postaral 
Radek Navrátil. Hostující hráči 
se soustředili na pozornou obra-
nu svojí poloviny kluziště, ale při 
sebemenší příležitosti vyráželi 
do  rychlých protiútoků. Jak jsou 

v  nich nebezpeční, předvedli 
svému soupeři ve 4. minutě Mi-
chal Žofka a  Petr Hakl, který se 
trefil za Šebova záda. Hned o dvě 
minuty později napodobili své 
spoluhráče bratři Živní a Přemy-
sl prostřelil klubko hráčů před 
domácím gólmanem. K  otočení 
skóre pomohla Bítýšce i  dobrá 
práce před brankovištěm, protože 
ani v  jednom případě toho Šeba 
moc neviděl. Hokejisté HHK se 
však vzpamatovali velice rychle 
a  znovu se pustili do  dobývání 
obrany hostí. Žádná šance se jim 
ovšem neujala, a tak přišel záko-
nitý trest. Sedmnáct vteřin před 
koncem třetiny využil přesilovku 

šťastnou střelou Václav Živný.
O  průběhu hry ve  druhé čás-
ti nejvíce vypovídá poměr střel 
na  branky – 18:4 ve  prospěch 
béčka HHK. Jeho hráči byli jed-
noznačně lepším týmem a jenom 
díky vlastní střelecké nemohouc-
nosti a  brankáři Švaříčkovi dali 
pouze jeden gól. Postaral se o něj 
při hře 5:3 Vladimír Křípal, který 
dokončil do odkryté brány přes-
nou kombinaci Libora Střechy 
a Tomáše Peterky.
Obraz hry se nezměnil ani v závě-
rečné části. Meziříčští hokejisté se 
znovu pustili do  svého soupeře, 
aby odvrátili prohru. Hráči z Bí-
týšky naopak potřebovali udržet 

pro ně příznivý stav, ale dařilo se 
jim to pouhé tři minuty. Po  vy-
hraném buly Michalem Barákem 
poslal Martin Bradáč okamžitě 
puk na  křídlo Jindrovi Hublovi, 
který z úhlu zavěsil. Po srovnání 
skóre se hra vyrovnala, protože 
hosté už neměli co bránit, a  tak 
více zaměstnávali soupeřovu 
obranu. Třetí část zápasu byla 
rozkouskována častým vylučová-
ním. Nervozita stoupala na obou 
stranách, a tak se na ledě značně 
přitvrdilo. Žádná přesilovka se 
však neujala. Rozhodnutí přišlo 
v  57. minutě. Nahrávku Radka 
Navrátila zpoza branky zasunul 
k tyči Jiří Malec, jehož tam před 

svým gólmanem nechali obránci 
zcela o samotě. Vedení domácích 
ale jejich soupeř neunesl a  zby-
tečnými fauly a protesty vyfasoval 
kromě dvouminutových i tři vyš-
ší tresty. Hráči HHK však převa-
hu dvou hráčů nevyužili a když se 
nepovedla ani power play Bítýšky 
při vyloučení Peterky, zůstala za-
slouženě první výhra ve  čtvrtfi-
nále ve Velkém Meziříčí.
Ostatní výsledky: Křižanov – 
Náměšť 5:7, Zastávka – Telč 4:6, 
V. Bíteš B – RH Brno 1:8
Odvetné čtvrtfinálové utkání 
odehrajeme v  sobotu 1. března 
2014 od 17.00 ve Velké Bíteši.

-ht-

Rezervní tým HHK zvládl první čtvrtfinálový zápas s Veverskou Bítýškou

Národní turnaj v boccie – 1. kolo I. ligy OZP Cupu se blíží. Za 14 
dní již bude Dětské středisko Březejc praskat ve švech – bude zde 
ubytováno celkem 120 účastníků (hráči, trenéři, asistenti, rozhodčí), 
bude se jíst pověstná svíčková a bude se mluvit o tom, co je nového 
(hráči se naposledy viděli v listopadu 2013 v Brně) a přemítat, kdo 
asi letos ve VM vyhraje. I Březejčtí mají svá želízka v ohni. Do zá-
pasů nastoupí hráči (na snímku) Martin Fajkus, Pavla Třísková (kat. 
BC 2 – hráči schopni odhodu, bez asistenta) a Rosťa Štursa (kat. BC 
1 – hráči schopni odhodu, mající nárok na asistenta, který podává míč 
atd.) Šance na umístění nelze odhadnout předem. Neboť připomíná-
me, že do Velkého Meziříčí se sjedou prvoligoví = elitní hráči z celé ČR 
a výkonnost v této lize je velmi podobná. Natrénovánu mají všichni 
podobnou dávku, stejně důležitá je však psychická pohoda, síla a nala-
dění na vítěznou vlnu.

Blíží se termín národního 
turnaje v boccie HC Uherský Brod – HHK VM 

dorost 4:4 (2:0, 2:2, 0:2)
Branky a asistence HHK: 23. Bu-
rian L. (Pacalová, Tlapák), 31. 
Tlapák (Burian L.), 48. Burian L., 
54. Dundálek (Burian L.). Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Báňa M., 

Burian L., Kampas F., Karásek – 
Pacalová, Bernat, Tlapák – Dun-
dálek, Nevěčný, Kapusta O. Roz-
hodčí: Gazdík, Řihák. Vyloučení: 
7:2, využití: 1:0, v oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 31:32 (12:10, 
11:15, 8:7). Diváci: 32.

HHK VM ml. žáci – TJ Lokomo-
tiva Česká Třebová 2:8 (0:2, 1:3, 
1:3)
Branky a asistence HHK: 31. 
Vildomec (Dvořák L.), 52. Dvo-
řák F. (Vildomec). Sestava HHK: 
Honiš – Poledna, Vidomec, Bro-

ža, Šilpoch M., Dvořák F., Strá-
dal T., Bartošek, Krčma, Sobot-
ka, Dvořák L., Hejduk, Švejda. 
Rozhodčí: Musil, Rous. Vylou-
čení: 5:8, využití: 1:2, v oslabe-
ní: 0:1. Střely na branku: 16:26. 
Diváci: 30. -hhk-

Na sjezdovce Fajtova kopce se zatím stále lyžuje

Letecké foto: Jiří TrojanText a foto: Monika Doskočilová
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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.

®

Hokejisté v posledním kole základní 
části smetli vítěze zlínské konference 

2. liga házené žen Morava
TJ Sokol VM – SK UP Olomouc 
29:25 (16:16)
První jarní utkání družstvo žen 
odehrálo v  Havlíčkově Brodě. 
Tam vlastními chybami přišlo 
o  dobře rozehraný zápas a  pro-
hrálo o  jedinou branku. Ve dru-
hém tak chtěly ženy odčinit tuto 
porážku. A  to se povedlo vítěz-
stvím s tradičním rivalem SK UP 
Olomouc.
Zápas pro domácí ženy neza-
čal dobře. Hned ve  třetí minutě 
jsme prohrávaly 3:0, když jsme 
udělaly mnoho chyb v  útočné 
fázi. Postupem hrací doby se 
náš výkon pomalu zlepšoval. 
Obrana se začala lépe dorozu-
mívat a po několika povedených 
zákrocích brankářky Marcely 
Babáčkové jsme mohly zrychlit 
přechod do útoku. Zlepšený pře-
chod i lepší pohyb na hřišti zna-
menaly v 18. minutě změnu skó-

re 10:6. Vedení na naší straně ale 
do  našich řad vneslo zbytečnou 
křeč, a  tak na  ukazateli ve  23. 
minutě svítilo 10:11. Po  time-
-outu se náš výkon opět zlepšil 
a  dokázaly jsme znovu skóro-
vat. Ale soupeřky zvládaly vždy 
odpovědět, a tak se do šaten šlo 
za nerozhodného stavu (16:16).
Do  druhé půle jsme vstoupily 
s  tím, že nenecháme soupeřky 
kombinovat. Zatažená obrana 6–0 
na  to byla jasným prostředkem. 
Dobrý pohyb hráček a zrychlený 
přechod do  útočné fáze zname-
naly postupné vedení (12. minuta 
25:20). V  této fázi začaly soupeř-
ky postupně odpadat fyzicky. My 
jsme, bohužel, uspěchanými ak-
cemi nedokázaly brankově více 
odskočit. Důležité ale bylo, že se 
dařilo bránit a stále udržovat čtyř-
brankové vedení. Závěr zápasu se 
tak mohl odehrávat v klidu a bez 
zbytečných ztrát míče. 

Naše ženy tak zaslouženě získaly 
první letošní body. A  ty budou 
chtít potvrdit i  v  dalším utkání 
na  palubovce soupeřek z  Karvi-
né. Jediným černým bodem po-
sledních dvou utkání je zranění 
naší střelkyně Hanky Hublové 
a  brankářky Marcely Babáčko-
vé. Oběma tímto přejeme brzké 
uzdravení. 
7m hody 6/5:4/3; vyloučení: 2:1, 
počet diváků 28.
Sled branek: 0:3, 3:5, 8:5, 10:6, 
10:18, 11:10, 16:16, 20:17, 23:18, 
27:20, 29:25.
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela, Zelníčková Marta, La-
vická Jana – Závišková Iva (12/5), 
Plachetská Jitka (9), Hladíková 
Denisa (5), Svobodová Diana 
(2), Pacalová Lenka (1), Rousová 
Nikola, Dvořáková Šárka, Sed-
láčková Klára, Škrdlová Renata, 
vedoucí družstva ing.  Stanislav 
Tvarůžek.

2. liga házené mužů Morava jih
SHC Maloměřice – TJ Sokol 
VM 27:24 (12:12)
Ve  13. kole zajíždělo družstvo 
mužů na půdu Brna Maloměřic. 
Jelikož jsme před utkáním měli 
shodně 15 bodů, utkání mělo 
napovědět, zda se budeme prát 
o třetí příčku v tabulce.
Do utkání vstoupili lépe domácí 
a  v  9. minutě již vedli 4:1. Ná-
sledně naši hráči zpevnili obra-
nu, za  kterou chytal spolehlivě 
Ondřej Poul a v 15. minutě jsme 
již vedli 7:8. Brankáře Malomě-
řic nejvíce zaměstnávaly spojky 
Matušík a  Večeřa. Hrála se po-
hledná házená a  padly pěkné 
branky, obě družstva se vystří-
dala ve vedení a tři minuty před 
koncem bylo srovnáno 12:12. 
V  závěru první půle jsme si vy-
pracovali ještě tři slibné šance, 
ale bohužel se nám je nepoda-
řilo využít, a  tak se odcházelo 

do šaten za nerozhodného stavu.
I  přes důrazné upozornění tre-
néra se vstup do druhé půle ne-
vydařil. Po dvou odehraných mi-
nutách vedl soupeř o  tři branky 
a  opět jsme museli začít pracně 
dotahovat brankové manko. 
Soupeři se dařilo pokrývat naše 
spojky, a  tak na  sebe bral odpo-
vědnost střelec Víťa Trojan a kří-
delníci. Ve 45. minutě se nám po-
dařilo dotáhnout na 21:20, ale to 
bylo z naší strany vše. Vždy, když 
byla šance na  srovnání, vyrobili 
jsme technickou chybu a  domá-
cí si tak hubené vedení hlídali. 
V závěru se ještě naše lavička po-
kusila zvrátit vývoj utkání a vsa-
dila na riziko vytažením obrany. 
Maloměřice si zkušeně výsledek 
pohlídaly a zvítězili 27:24.
Naši házenkáři tak opět odjíždějí 
z Maloměřic s prázdnou a v tabul-
ce zůstávají na 6. místě. V příštím 
kole doma hostí v sobotu 1. břez-

na od 17 hodin zálohu extraligo-
vého celku Handball KP Brno B. 
7m hody 4/2:2/1 vyloučení: 2:2, 
počet diváků 43. Sled branek: 4:1, 
4:4, 7:8, 9:9, 9:10, 12:12, 15:12, 
17:13, 20:18, 21:20, 24:20, 24:22, 
26:23, 27:24.
Sestava a  branky: Poul Ondřej, 
Kotík Libor – Večeřa Vítězslav 
(5), Matušík Roman (5), Tro-
jan Vítězslav (5), Kaštan Jiří (4), 
Hron Vojtěch (2), Živčic Pavol 
(1), David Turczyk (1), Babáček 
Petr (1), Pospíšil Jan, Kubiš Da-
vid, Necid Miloš, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vo-
dák Petr. 
1. Olomouc 13 10 3 0 387:313 23
2. Kostelec n. H. 13 8 4 1 333:298 20
3. Hustopeče 12 9 0 3 364:339 18
4. Maloměřice 13 8 1 4 361:335 17
5. Ivančice 13 7 2 4 348:319 16
6. V. Meziříčí  13 7 1 5 356:350 15
7. Prostějov 13 5 1 7 345:367 11
8. Sokolnice 12 3 1 8 350:375 7
9. Juliánov 12 3 1 8 304:334 7
10. Telnice 13 3 1 9 347:389 7
11. Brno B 13 2 2 9 334:379 6
12. SK Kuřim  12 2 1 9 343:374 5

Ženy v domácím prostředí zvítězily Muži se v Maloměřicích bodů nedočkali

-šid-
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8. kolo nadstavbová část
O vítěze městské hokejové ligy
SK Omega VB – HC Lukáš 0:10
Studený 3, Karásek 2, Malát 2, Ji-
rovský, Lukáš, Matoušek
SK Afcon Kunšovec VM – Agro-
motor VM 3:4
Nováček, Strnad, Topol – Kavina 
2, Netík, Bíbr
Laser Zikmund – Tech. služby 
VM 0:7
Heřman 3, Chudoba 2, Šlapal 
Dan, Láznička
1. Sanborn VM 7 7 0 0 59:14 14
2. HC Lukáš 8 7 0 1 75:17 14
3. Agromotor VM 8 4 0 4 33:30 8
4. SK Omega VB 8 3 1 4 25:41 7
5. SK Netín 7 3 0 4 23:42 6
6. Tech. služby VM 8 2 1 5 27:49 5
7. SK Afcon Kunšovec VM 8 2 0 6 31:54 4
8. Laser Zikmund 8 1 2 5 32:58 4

O postup do extraligy
HC Ořechov – SPL Radostín 
nad Osl. 1:4
Dvořák – Váša D. 2, Váša A., Láz-
nička
NHÚ Balinka VM – SK Vídeň 
6:6
Komínek 3, Necid 2, Strádal – 
Vyhlídal 3, Pospíšil 2, Nedoma
HC Pikárec – HC Benetice 3:3

Chrást 2, Kovář – Konečný 2, 
Jakšík
Horní Heřmanice – Auto Dob-
rovolný VM 6:10
Mejzlík 2, Kutílek 2, Šilhan, Ky-
pet – Oliva 5, Vondráček Jiří 2, 
Říha, Krejčí, Dohnal
1. Auto Dobrovolný VM 8 6 0 2 50:47 12
2. HC Benetice 8 4 2 2 27:19 10
3. HC Pikárec 8 4 2 2 34:31 10
4. Horní Heřmanice 8 4 0 4 46:32 8
5. SPL Radostín nad Osl. 8 4 0 4 36:36 8
6. NHÚ Balinka VM 8 3 2 3 31:31 8
7. SK Vídeň 8 2 2 4 27:33 6
8. HC Ořechov 8 1 0 7 15:37 2

O konečné umístění v 1. lize 
(5.–12. místo)
HCF Dráhy VM – HC Tasov 3:1
Hamřík 2, Slavík - Chlubna
SK Str. Zhoř – HC Bory 5:1
Bartušek 2, Kazda 2, Necid – Váša
River VM – HCF Dráhy VM 6:3
Zelený 2, Havlíček 2, Rous, Vrtal 
– Slavík 2, Šlapák
5. SK Lavičky 8 6 0 2 46:20 12
6. HC Tasov 8 6 0 2 27:15 12
7. Farma Měřín 8 5 1 2 53:27 11
8. River VM 9 5 1 3 40:39 11
9. HCF Dráhy VM 9 4 1 4 33:35 9
10. SK Stránecká Zhoř 9 4 0 5 28:39 8
11. HC Křižanov 8 2 1 5 25:38 5
12. HC Bory 9 0 0 9 22:61 0
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Sanborn drží první místo

Halové Mistrovství ČR v mládežnických kategoriích
Atletická hala pražského Olympu ve Stromovce hostila o víkendu souboje 
o halové republikové tituly v juniorských a dorosteneckých kategoriích.
Na dorosteneckém mistrovství se představila z našich atletů pou-
ze Martina Homolová (na  snímku vlevo). V  nejkratším sprin-
tu – v běhu na 60 m – obsadila 6. místo časem 7,97 s. V rozběhu 
na  200 m byla nalosována do  nejméně příznivé dráhy, co se týče 
sklonu a poloměru zatáčky a do pětičlenného finále nepostoupila. 
Celkově jí patří 9. místo.
Martin Veselý se z důvodu delší nemoci šampionátu nemohl zúčast-
nit. Tímto závodem pro nás skončila letošní halová sezona a začíná 
příprava na hlavní atletickou sezonu na dráze.

-vill-, foto z videozáznamu: archiv atletiky

Atleti zakončili halovou sezonu v pražském Olympu

Krajský atletický přebor v hale
V  lednu proběhl v  atletické hale 
v  Praze na  Strahově halový pře-
bor Kraje Vysočina. Medaile se 
rozdělovaly v  žákovských a  do-
rosteneckých kategoriích a v  tzv. 
kategoriích „open“ (junioři a do-
spělí společně).
Z krajského přeboru jsme si od-
vezli patnáct medailí a  několik 
finálových umístění do  šestého 
místa.

Z výsledků:
žákovské kategorie
1. místo
Karolína Jelínková 60 m/8,41 s
Pavel Hekrdla výška/145 cm
2. místo
Karolína Jelínková 150 m/21,32 s
Eliška Běhounková 60 m překá-
žek/10,22 s; výška/145 cm
3. místo
Jan Trutna 800 m/2:27,63 s
Lenka Horká 60 m přek./11.28 s

Karel Sedláček výška/145 cm
finálová umístění (do 6. místa)
4. Pavel Hekrdla dálka/487 cm
Eliška Běhounková dálka/425 cm
6. Karel Sedláček dálka/469 cm
dorostenecké kategorie
2. místo
Petra Macková 60 m/8,44 s; 200 
m/27,39 s
Adéla Strnadová 60 m překá-
žek/10,62 s
3. místo

Julie Ráčková 200 m/29,89 s
finálová umístění (do 6. místa)
5. Julie Ráčková 60 m/8,96 s
5. Šárka Mašterová vrh kou-
lí/7,30 m
kategorie open
1. místo
Martina Homolová 60 m/8,05 s; 
200 m/26,97s
3. místo
Kateřina Doleželová 800 m/2:33, 
08 -vill-

Na Strahově proběhl halový atletický přebor kraje

HHK VM – HK Kroměříž 9:1 
(1:0, 4:1, 4:0)
Branky a asistence: 9. Krča (Kud-
láček, Bula), 26. Křenek (Sláma, 
Dusík), 26. Šerý (Bula, Krča), 33. 
Bula (Kudláček), 34. Fila (No-
vák, Vlašín), 45. Burian, 48. Bula 
(Krča, Šerý), 54. Burian (Fila), 
56. Ambrož (Bula) – 23. Merta 
(Rajnoha, Křemeček). Sestava 
HHK: Štourač (Hladík) – Dusík, 
Sláma, Ambrož, Šerý, Vlašín, Ště-
pánek – Křenek, Nekvasil, Sobot-
ka – Krča, Kudláček, Bula – Fila, 
Burian, Novák. Rozhodčí: Kala – 
Antonín, Lainka. Vyloučení: 7:6, 
navíc Jelínek (KRO) 10 min. OT. 
Využití: 2:0, v oslabení 0:0 Střely: 
52:18 (18:7, 18:7, 16:4). Diváci: 
170.

V posledním utkání základní čás-
ti přivítali naši hráči jistého vítěze 
zlínské konference HK Kroměříž, 
který si předposledním kolem za-
jistil postup do  kvalifikace o  II. 
ligu ČR. Tým vedený trenérem 
Bečkou dorazil na utkání v okleš-
těné sestavě. Část týmu dostala 
volno na rekonvalescenci. 
Během celého utkání mělo naše 
mužstvo výraznou střeleckou 
převahu. V první třetině se stře-
lecky prosadil pouze Michal 
Krča, kterému přihrávali ko-
legové z  útoku Jirka Kudláček 
a  Honza Bula. Ve  druhé třetině 
hostující tým nejprve vyrovnal. 
To běžela 23. minuta. Rozhodu-
jící zlom utkání přišel v 26. a 34. 
minutě, kdy naši hráči vstřelili 

čtyři branky a definitivně zlomili 
odpor hostujícího týmu. V  po-
slední třetině přidali naši hráči 
další čtyři branky a  zaslouženě 
zvítězili.
První mužstvo HHK zakončilo 
základní část jednoznačným ví-
tězstvím a umístilo se na druhém 
místě Krajské ligy jižní Moravy 
a Zlínska.
Ostatní výsledky dvacátého šes-
tého kola: HC Uherský Ostroh 
– HC Uherský Brod 5:2, SK Mi-
nerva Boskovice – Dynamiters 
Blansko HK 6:4, HC Štika Rosi-
ce – HCM Warrior Brno 4:3, HC 
Brumov-Bylnice – HC Uherské 
Hradiště 8:5, HC TJ Šternberk – 
HC Uničov 3:4SN, HC Spartak 
Velká Bíteš – volno. 

Program mužů:
Play-off KL jižní Moravy: HHK 
Velké Meziříčí a HC Spartak Vel-
ká Bíteš postupují přímo do  se-
mifinále. Čtvrtfinálové dvojice: 
HC TJ Šternberk – HCM Warri-
or Brno; SK Minerva Boskovice – 
Dynamiters Blansko HK. 
Termíny čtvrtfinále KL: 26. 2., 28. 
2., případné třetí utkání 2. 3. 2014. 
Semifinále KL začíná HHK Velké 
Meziříčí v úterý 4. 3. na domácím 
ledě proti nejhůře postavenému 
týmu jihomoravské konference, 
který postoupí ze čtvrtfinále. Úter-
ní utkání začne v  18.00. Termín 
druhého semifinále je 7. 3. 2014 
hrané na  ledě soupeře. Případné 
třetí utkání se odehraje doma 9. 3.

Konečná tabulka po zákl. části
1. Uničov 24 15 2 3   4 120:81 52
2. V. Meziříčí 24 16 0 3   5 110:72 51
3. Velká Bíteš 24 15 0 3   6 101:72 48
4. Šternberk 24 14 0 2   8 107:91 44
5. Kroměříž 24 11 5 0   8 117:111 43
6. Boskovice 24 13 0 2   9   91:103 41
7. Brumov-Bylnice 24 11 3 0 10   98:88 39
8. Blansko 24   8 4 3   9   97:92 35
9. Warrior Brno 24   9 1 1 13   90:72 30
10. Uherský Brod 24   8 2 1 13   81:96 29
11. Uherský Ostroh 24   5 1 3 15   81:107 20
12. Rosice 24   3 5 0 16   86:135 19
13. Uh. Hradiště 24   4 1 3 16   88:147 17

kdy a kaM

Na hokej na zimní stadion v so-
botu 1. března v 11.15 HHK do-
rost – HC Bobři Val. Meziříčí
v úterý 4. března v 18.00 semi-
finále KL: HHK Velké Meziříčí 
proti nejhůře postavenému týmu 

JM konference ze čtvrtfinále
Na  házenou do  sportovní haly 
za  Světlou v  sobotu 1. března 
v  15.00 2. liga ml. dorostenci – 
Polanka nad Odrou a  v  17.00 2. 
liga muži – Házená KP Brno B

veřejné 
bRUslení

So 1. 3. 14.00–15.30
Ne 2. 3. 13.30–15.00
Út 4. 3. 15.15–16.45
So 8. 3. 14.00–15.30
Ne 9. 3. 14.00–15.30
Po 10. 3. 10.00–11.30
Út 11. 3. 15.45–17.15
Čt 13. 3. 10.00–11.30
Pá 14. 3. 10.00–11.30
So 15. 3. 13.00–14.30
Ne 16. 3. 14.30–16.00
Út 18. 3. 15.15–16.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč
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