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NENECHTE SI 
UJÍT:

Vyhlášení nej-
lepších spor-
tovců města 
Velké Meziříčí 
za rok 2013 - 
pátek 28. břez-
na v 18 hodin 
v kině Jupiter 
clubu.

kan KAMENOSOCHAŘSTVÍ BURŠÍK Jihlava, Rantířovská 91, 
tel.: 602 739 007, 604 647 004

Zahájili jsme sezonu ve Velkém Meziříčí v kanceláři na hřbitově (proti obřadní síni).
Zhotovujeme: 

▶ pomníky urnové rozměr 90×70 – již od  9.500 Kč
▶ jednohroby rozměr 90×200 – od 22.000 Kč
▶ dvojhroby rozměr 190×210 – od 35.000 Kč

Otevřeno 
v pondělí a v pátek 

13.00–15.00. 
kancelář na hřbitově

Velké Meziříčí
Jsme firma s dlouholetou tradicí a přímí výrobci. 
U nás máte záruky a vysokou kvalitu práce. 
Majitel, který pochází z Vel. Meziříčí, se těší na vaši návštěvu.

Úplná uzavírka silnice č. II/392 v ul. Františkov ve Velkém Meziříčí v rámci stavby 
okružní křižovatky silnice II/602 a II/392 při stavbě obchodního centra Kaufland:
Uzavírka-popis: Silnice č. II/392 bude uzavřena v km 0,000–0,100, v úseku cca 100 
m včetně části silnice II/602 od jejich křižovatky, v úseku prováděné stavby okružní 
křižovatky včetně všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov ve Velkém Meziří-
čí. Silnice II/602 bude průjezdná střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení. 
Nařízená objížďka: Po silnici č. II/602, II/390 na II/392, (Velké Meziříčí, Jabloňov, 
Ruda, Křeptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč). Autobusy veřejné linkové dopra-
vy po místní komunikaci Nábřeží a po účelové komunikaci u  U Tržiště ve VM. Vozi-
dla o hmot. do 3,5 t mohou užít trasu po místní komunikaci Nábřeží 
a po účel. komunikaci u U Tržiště. Termín uzavírky: 10. 3. - 4. 5. 2014.           -měú-
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Bioplynová stanice na Třebíčské ulici, která poměr-
ně dlouho vířila diskuzi ve Velkém Meziříčí, již asi 
tři měsíce běží ve zkušebním provozu.

Provoz bioplynky byl zahájen koncem loňského roku 
v  průběhu prosince. „V  současné době jede zhruba 
na devadesát procent,“ uvádí za provozovatele – Ener-
goklastr – Roman Brůžička a podotýká, že stoprocent-
ní provoz už nijak výrazné změny nepřinese. „Jak jsem 
již říkal dřív – lidé si ani nevšimnou, že bioplynka běží,“ 
říká Brůžička. Většina obyvatel města si spuštěného 
provozu bioplynové stanice možná opravdu nevšim-
la. Ovšem lidé, kteří bydlí v blízkosti stanice a z nichž 
mnozí proti výstavbě protestovali, jej pochopitelně bed-
livě sledují.  „Jsme svědky navážení volně ložené siláže 
směrem od Velké Bíteše přes křižovatku u Penny dál 
po obchvatu. Před bioplynkou jsou uloženy čtyři velké 
hromady, a  to jak siláže, tak zřejmě i digestátu, který 
ostatně průběžně vypadává z nádrže ven na hromadu,“ 
popisuje svoje postřehy jedna z nich, Marie Benešová, 
a dodává, že podle směru větru a vzdálenosti od bio-
plynky je cítit zápach. „V letním počasí to bude daleko 
horší,“ obává se. „Ty hromady tam zatím v rámci stavby 
jsou,“ připouští Roman Brůžička a podotýká, „ale není 
to digestát. Je to separát, což je vysušený digestát. Jeho 
skladování venku máme povoleno ve zkušebním pro-
vozu. Potom to tam nebude.“ 
Stavba samotného zařízení bioplynové stanice je tedy 

dokončena, zatím ale chybí úpravy okolí. S příjezdo-
vou komunikací k bioplynce by se dle Brůžičky mělo 
začít co nejdřív, během měsíce, aby auta neznečišťovala 
blátem silnici mimo bioplynku. Asfaltovat se budou 
i zpevněné plochy kolem. 
„Usilovně pracujeme na  přípravě teplovodu do  dvou 
základních škol a  domu s  pečovatelskou službou,“ 
dodal zástupce Energoklastru s  tím, že vlastní práce 
na něm by měly začít ve druhém kvartálu. Napojení 
škol je podle něj v plánu o letních prázdninách. „Tep-
lovod chystají,“ uvádí starosta Necid s tím, že informaci 
má od zástupce Energoklastru a na radnici byl v té věci 
několikrát i projektant. S čím provozovatel bioplynky 
ještě počítá, je likvidace trávy. „Slíbili jsme městu zbavit 
je starostí s posečenou trávou,“ připomíná Brůžička.
Město má krom toho od provozovatele bioplynky do-
stat darem 6,5 milionu korun. Podle Necida se vedení 
města s provozovatelem dohodlo na zkrácení doby pro 
uhrazení daru z původně domluvených dvaceti na de-
set let. „Osmadvacátého prosince přistálo na  našem 
účtu půl milionu korun,“ potvrzuje starosta první část-
ku z daru. Rada doporučuje dát tyto peníze do školství. 
Druhá částka, taky půl milionu korun, by na účet města 
měla dorazit do konce dubna a jít by měla na digitaliza-
ci kina. Zbytek by měl být vyplacen po částkách 550 ti-
síc korun každý rok. „Na to vytvoříme všeobecný grant 
pro kulturu, sport, neziskovky...,“ uzavírá starosta.

Bioplynka již běží na devadesát procent

Martina Strnadová
Hlavní výstavba bioplynové stanice probíhala v našem městě během loňského 
roku. Foto: Martina Strnadová
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ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
NABÍZÍME OVOCNÉ STROMKY, 

STARÉ ODRŮDY JABLONÍ, RŮŽE. 
Odrůdy + obrázky najdete na webu.

Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17, 
pá 8–12, 13-18. NOVĚ: so 8–11

Snímek zachycuje dražbu na charitativním plese, který se 
konal ve Velké Bíteši. Více foto str. 4. Foto: Otto Hasoň

Návštěvníci velkomeziříčské-
ho zámku budou moci v této 
sezoně nahlédnout do tajů 
restaurátorského umění. 

Na  několik týdnů se v  prosto-
rách muzea usídlí studenti Vyš-
ší odborné školy restaurátorské 
v  Brně, kteří budou přímo před 
zraky návštěvníků renovovat ná-
bytek, jenž byl až doposud uložen 
v depozitáři.
Cílem je přiblížit veřejnosti pro-

blematiku restaurování umělec-
kořemeslných památek. Studenti 
poskytnou návštěvníkům nejen 
odborný výklad, ale také jim 
v  praxi předvedou, co všechno 
tento obor obnáší. Odborným 
garantem celého projektu je Ra-
dek Ryšánek, držitel povolení mi-
nisterstva kultury k  restaurování 
kulturních památek. 
V  uplynulých dvou letech stu-
denti svoji práci představovali 
na  zámku Slavkov, letošní třetí 

ročník bude zároveň probíhat 
i ve Velkém Meziříčí. Záštitu nad 
meziříčskou částí převzal hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek. 
Restaurátorská dílna se v prosto-
rách meziříčského muzea objeví 
v průběhu sezony ve dvou termí-
nech. 
První část bude probíhat od  12. 
května do 6. června, znovu se pak 
studenti vrátí na začátku dalšího 
školního roku. 

Březejčtí tentokrát plesali ve Velké Bíteši

Studenti restaurátorství představí 
svoje řemeslo

-muz-

Starosta přiblíží 
koncepci podpory 
kultury ve městě
Jak bude vypadat rozvoj kultury a kulturního dění ve Velkém 
Meziříčí a jak mu pomůže místní radnice. To je obsahem strategic-
kého dokumentu Koncepce podpory kultury ve Velkém Meziříčí, 
který přijalo městské zastupitelstvo.

Dokument je zájemcům k dispozici na webových stránkách města 
a na pravidelné veřejné diskuzi s občany jej 3. dubna lidem přiblíží 
i starosta Radovan Necid. Koncepce je společným dílem pracovníků 
katedry kulturologie FF UK Praha, členů komise kulturní a cestov-
ního ruchu při MěÚ Velké Meziříčí a zástupců kulturních zařízení 
ve Velkém Meziříčí. -ran-

Na pouť 
dorazí větší 
atrakce
Letošní pouť bude ve Velkém 
Meziříčí bohatší o adrenali-
nové atrakce. Městská rada 
rozhodla o pronájmu náměstí 
provozovateli, který v progra-
mu velké atrakce nabízí. 

„Zároveň byla kritériem výbě-
rového řízení i cena vstupného 
na jednotlivé atrakce. 
Nejdražší z  nich, tedy napří-
klad Extrém či další novinky, 
budou stát padesátikorunu. 
Dodržení tohoto ceníku je za-
ručeno zálohou, která slouží 
i  jako kauce ze strany provo-
zovatele atrakcí,“ popsal pod-
mínky výběrového řízení sta-
rosta  našeho města Radovan 
Necid. 
Pouťový víkend je ve  Velkém 
Meziříčí od  13. do  15. června 
letošního roku. -ran-

Vysílání Královniček je 

posunuto
Díl o bítešských Královničkách 
z cyklu Naše tradice by měla ČT 
vysílat až v  květnu 2014. TV 
mění vysílací časy, proto sledujte 
aktuálně stránky http://www.
ceskatelevize.cz/porady.

Další ročník charitativního plesu Dětského střediska v Bře-
zejci byl v mnohém jiný, než ty předešlé. Minimálně v tom, že 
vynesl podstatně víc peněz - kolem sto tisíc korun.

Akce se konala namísto v Jupiter clubu, který je v rekonstrukci, 
v kulturním domě ve Velké Bíteši, uváděl ji jiný moderátor a také 
výtěžek byl o poznání vyšší než loni. Jak uvedli zástupci DS Bře-
zejc letos se jejich klienti mohou těšit z celkové částky cca 100.000 
korun. Zatímco v loňském roce to bylo necelých 65 tisíc korun.
„Jenom dražba vynesla celkem 47.200 Kč, dalších 37.400 bylo ku-
příkladu z tomboly,“ vyjmenovala původ některých položek Ma-
rie Doležalová z DS Březejc. Podle jejích slov budou peníze z ple-
su použity pro potřeby klientů, například na výlety, divadla apod.
Charitativní bál moderoval Honza Hlaváček, během večera vy-
stoupili hosté jako třeba písničkář Pavel Helan či tanečnice ze 
Základní umělecké školy ve Velké Bíteši a další. K tanci hrála sku-
pina PKT - písně, které těší.
Pro ty návštěvníky plesu, kteří nemohli či nechtěli jet svým vlast-
ním vozem, byla zajištěna doprava autobusem zdarma a využít ji 
mohli zájemci hned z několika obcí. Iva Horká
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Necid: stát jednou rukou obcím přidal, druhou jim zase šátrá v kapsách
Novela zákona o DPH, která začala letos platit v souvislosti s no-
vým občanským zákoníkem, znamená zdražení stavebních pozem-
ků ve městech a obcích o desítky procent, anebo naopak vysávání 
peněz z napjatých obecních rozpočtů. Ministerstvo financí opět 
trestá ty, kteří chtějí stavět vlastní bydlení. Řekl to velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid. 

Každý nově zasíťovaný pozemek je při prodeji podle novely zatížen jedna-
dvaceti procenty DPH. To znamená, že zejména stavebníci budou muset 
zaplatit za stavební parcelu ve městě o 21 procent více. „Druhou možností 
je cenu za pozemek nezvyšovat a zaplatit to jaksi z městské kasy. To ale 
znamená další zátěž pro rozpočet,“ řekl starosta. 
Ve Velkém Meziříčí je dnes zavedená praxe, kdy město pro budoucí rodin-
né domy pozemky zasíťuje a náklady pak rozpočítá na jednotlivé čtvereční 
metry. Pozemky pak prodává bez zisku, pouze za cenu, která se rovná ná-
kladům a někdy i se ztrátou – kvůli podpoře individuální výstavby. 
„Městská rada se teď prekérní situací, do které nás opět stát uvrhnul, zabý-
vala. Shodli jsme se na navýšení cen parcel ve městě s tím, že jsme v přípa-

dě nově prodávaných pozemků DPH rozložili mezi město a kupujícího,“ 
popsal řešení starosta s tím, že novelu považuje za nesmyslnou a poško-
zující občany i města. „Jestliže se ministerstvo financí chlubilo, jak obcím 
a malým městům pomohlo novým rozpočtovým určením daní, tento zvý-
šený příjem jim druhou rukou tahá z kapes přes nové DPH. Je to opravdo-
vá rána pod pás,“ prohlásil Necid. 
Nutnosti odvádět DPH nepodléhají pozemky, které jsou zasíťované více 
než pět let, anebo které nejsou stavebními parcelami. „Důkazní břeme-
no je ale na obcích a po zkušenostech s metodami ministerstva financí 
to bude nesmírně komplikovaný proces. Dnes je u nás ve městě 22 firem, 
které spravují nejrůznější sítě. To znamená, že budeme muset rozeslat dva-
advacet dotazů na stáří těchto sítí. Celý tento proces, včetně příslušné ad-
ministrativy, jsme dnes spočítali na sedm tisíc korun v člověkohodinách 
a materiálu na jeden případ. Jestliže tedy půjde o malé pozemky do třiceti 
tisíc korun, vůbec se nevyplatí zjišťovat, jak na tom jsme a DPH v tomto 
případě preventivně odvedeme. Každý, kdo měl co do činění s minister-
stvem financí totiž chápe, jak obtížná je debata o takzvané daňové povin-
nosti,“ přiblížil problém starosta a dodal, „snadno se také může stát, že 

větší a dražší pozemky, zatížené novou daní, budou obtížně prodejné při-
nejmenším po dobu, než sítě o pět let zestárnou a povinnost odvést DPH 
tak pomine. Připadá mi to tak, že stát se po honbě za jakýmkoliv ziskem 
opravdu nezastaví před ničím.“  

Orientační ceník pozemků (v Kč/m²)
Hliniště I. etapa 830
Hliniště II. etapa 950
Hliniště příkupy 220
Příkupy centrum města 750
Ostatní příkupy ve městě 490
Příkupy místní části 120
Zasíťované pozemky v průmyslové zóně 490
Komunikace (zpevněné i nezpevněné) ve městě i místních částech   85
Zahrady ve městě (příkupy u domů) 100
Zahrady mimo město (i pozemky ke zřízení zahrady)   50
Pronájmy zahrad i nezřízených (Kč/m²/rok)     5

Nový zpěvník Lidové písně z Podhorácka II byl slavnostně představen veřejnosti
Nová publikace byla uvedena 
v Městském muzeu ve Velké 
Bíteši ve čtvrtek 20. března 
2014 vpodvečer. 

Nese název Lidové písně z Pod-
horácka II – Třebíčsko, Hroto-
vicko, Moravskobudějovicko, 
Jemnicko. Jejími autorkami 
jsou Marta Toncrová a  Silva 
Smutná (eds.). Má 512 stran 
a  na  slavnostním uvedení si ji 
lidé mohli koupit za 250 korun.

Přítomné hosty přivítal 
Mgr.  Ivo Kříž, ředitel bítešské-
ho muzea.
Mgr.  Eva Tomášová promlu-
vila o  vydavatelském projektu 
Muzea Vysočiny Třebíč a  Silva 
Smutná pohovořila o  pořadu 
a  představila účinkující. Těmi 
byli zpěváčci z  Velkobítešska 
a  pěvecký sbor Bítešan. Pořa-
dem provázel Jožka Hájek. Zpě-
váky a  zpěvačky na  akordeon 
doprovázel Jaroslav Coufal.

„Lidová píseň člověka prová-
zela a  provází po  celý život – 
od  narození až do  jeho skonu. 
Písně zaznívaly ve  slavnost-
ních okamžicích, při obřadech 
a  rituálech, stejně tak při prá-
ci na  poli či při řemesle, nebo 
během rozpustilého veselí, 
ve  chvílích plných radosti, ale 
rovněž v  situacích smutných. 
Lidová píseň má mnoho podob. 
Vydejme se na  procházku ob-
cemi jihozápadního Podhorác-
ka a  poslechněme písně, které 
před mnoha lety zaznamenali 
sběratelé – v této oblasti předně 
Vratislav Bělík, Františka Ky-
selková, Jan Frank, Jitka Kup-
číková a  další jiní. Následující 
pořad je sestavený z písní uve-
dených právě v nyní představo-
vaném 2. dílu publikace Lidové 
písně z  Podhorácka (až na  dvě 
tři výjimky, které ovšem jsou 
z  blízkého sousedství),“ uved-
la Silva Smutná a  pokračova-
la,“ dnešní slavnostní uvedení 
2. svazku knihy je v  pořadí již 
čtvrté. Předchozí prezentace se 
konaly v Třebíči, Jihlavě a Mo-
ravských Budějovicích – ty však 
měly jiné programové složení. 
Zazněl pouze úzký výběr něko-
lika písní v  podání muzikantů 
folklorního souboru Bajdyš 
z Třebíče, protože potom násle-
dovala projekce krátkého do-
kumentárního filmu ‚Františka‘ 

o  významné sběratelce lido-
vých písní Františce Kyselkové 
– snímek Karla Veleby, člena 
Muzejního spolku Velkobíteš-
ska, oceněný na  celonárodní 
přehlídce muzejního filmu 
Musaionfilm 2013 v Uherském 
Brodě. Tento film již ve  Velké 
Bíteši premiéru měl a  dokonce 
jej nedávno několikrát uváděla 
televize Noe, (což je nesporně 
veliký úspěch). Dnešní prezen-
tace knihy se zaměřuje na  pís-
ňový materiál samotný.  Sbírku 

písní představíme po  jednotli-
vých tematických kapitolách, 
a  to vždy několika ukázkami, 
abyste si mohli lépe udělat 
představu o  písňovém fondu 
zaznamenaném v  jihozápad-
ním cípu našeho podhoráckého 
regionu,“ uzavřela S. Smutná. 
Pak už následovalo samot-
né předvedení skladeb. Písně 
zazpívali v  sólovém podání 
zpěváčci z  Velkobítešska, a  to 
Anička Jirglová, Barunka a Te-
rezka Smutných a  sourozenci 

Jiří a  Kateřina Vrzalovi. Další 
písně přednesl pěvecký sbor 
Národopisného souboru Bíte-
šan pod vedením Hany Sed-
lákové – spolu s  ní vystoupily 
Vlasta Musilová, Jarmila Háj-
ková, Marie Zdubová, Lenka 
Kühtreiberová a Silva Smutná.
Přítomní slyšeli ukázky písní 
milostných, vojenských, žer-
tových, pijáckých, svatebních, 
o řemeslech a stavech či na zá-
věr také duchovních.

Připr.: Silva Smutná a Iva Horká

Některé písničky byly doprovozeny ukázkami lidových zvyků. Na snímku jedna z nich. 
Vlevo Silva Smutná váže šátek přítomné dívce. Foto: Iva Horká

Pořad uváděl Jožka Hájek. Vpozadí bítešské děti, které 
zpívaly podhorácké písně. Foto: Iva Horká

-ran-

Ze zámku do domků aneb Začínáme stavět
Ve velkomeziříčské čtvrti Hliniště byla 
v prosinci minulého roku 2013 zahájena 
výstavba dvou rodinných domků, ve kterých 
budou trvale bydlet lidé s postižením. 

Každý z domů, které se staví v ulici Nad Ho-
rou, bude obývat 6 klientů Ústavu sociální péče 
Křižanov. Domácnosti jsou plánovány pro lidi 
se střední mírou podpory (střední míra men-
tálního postižení) a bude zde poskytována po-
bytová sociální služba Chráněné bydlení. Ne-

přetržitý chod těchto domácností a potřebnou 
podporu jejich obyvatelům budou zajišťovat 
pracovníci ÚSP Křižanov. Jde o projekt z pro-
gramu transformace sociálních služeb. Lidé 
díky transformaci přecházejí z velkých ústavů 
do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě 
a  žijí způsobem života obvyklým pro jejich 
vrstevníky. To znamená, že člověk s  postiže-
ním bydlí v běžné domácnosti (bytě, rodinném 
domě), využívá veřejné služby, chodí do  za-
městnání nebo využívá obdobné služby den-

ních programů či ambulantních služeb, stává 
se součástí místní komunity a žije obdobným 
způsobem života jako lidé bez zdravotního 
postižení. Nejde o rušení služeb, ale o změnu 
podmínek a  způsobu jejich poskytování. Při 
péči o handicapované ve dvou domácnostech 
by mělo najít práci asi deset zaměstnanců, jde 
především o  pozice „Pracovník v  sociálních 
službách“. Někteří klienti ÚSP Křižanov již 
nyní bydlí v pronajatých bytech a domku v Kři-
žanově. „V těchto domácnostech žije celkem 12 
našich klientů již více než 3 roky, za podpory 
pracovníků zvládají chod domácností a  péči 
o vlastní osobu bez vážnějších problémů. De-
set z nich má také zajištěnou práci, další dva 
navštěvují školu. V rámci výborné spolupráce 
s  městysem Křižanov se nám podařilo získat 
také jeden obecní byt, ve  kterém budou rov-
něž žít obyvatelé s postižením, kteří jsou kli-
enty ÚSP Křižanov a  zároveň dlouholetými 
obyvateli Křižanova,“ uvádí ředitelka zařízení 
PhDr. Marie Bartošková.
Nové bydlení ve Velkém Meziříčí staví Stylstav 
Křižanov. Mělo by být hotovo na podzim letoš-
ního roku, ke stěhování nových obyvatel z ÚSP 
Křižanov a zahájení služby pak dojde nejpoz-
ději od ledna 2015.
  Mgr. Eva Příhodová, metodička ÚSP KřižanovFoto: archiv ÚSP Křižanov

Pálení čarodějnic bude 
s bohatým programem
Letos poprvé budou mít rodiče 
s dětmi možnost navštívit ve Vel-
kém Meziříčí pálení čarodějnic 
s tím, že je pro ně připravený 
i doprovodný program. 

Večer 30. 4. proběhne pálení čaro-
dějnic v areálu Ski klubu na Fajtově 
kopci a  pořádající radnice spolu 
s dobrovolnými hasiči, Ski klubem, 
DDM, Divadelním spolkem Stud-

na, Městskou knihovnou, Jupiter 
clubem, skupinou Stetson a šermí-
ři z historické skupiny TAS chystá 
nejen úvodní průvod s  čarodějni-
cemi, malování na obličej, ohňovou 
šou a soutěže pro děti, ale i dopro-
vodnou soutěž pro školy s názvem 
Čarodějnická třída. Sraz je v 18.00 
na  hřišti za  gymnáziem a  o  přes-
ném programu budou obyvatele 
informovat plakáty. -ran-

Připravují dopravní akci 
pro děti
Odpoledne s programem pro děti, 
které by je mělo učit lépe zvládat 
dopravní situace, chystá velkome-
ziříčský Happy sport klub.
Program se soutěžemi, v  jehož 
rámci děti zejména školního 
a  předškolního věku uvidí napří-
klad práci zdravotnických záchra-
nářů a  možná i  dalších složek in-

tegrovaného záchranného systému 
při simulované dopravní nehodě, 
připravuje místní sportovní klub 
na 17. května od 13 hodin na ulici 
Zdeňky Vorlové. 
„Rada města souhlasila s  povole-
ním užívání místní komunikace 
právě pro tento účel,“ řekl starosta 
Radovan Necid. -ran-
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Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 9. díl
Od kolébky 
ke hrobu
Život na venkově v minulosti byl 
hodně odlišný od toho dnešního. 
Všichni znali svou roli ve struk-
tuře vesnice, která byla závislá 
na  sociálním postavení, věku či 
povolání. S každou rolí souvise-
ly určité modely chování, které 
bylo třeba dodržovat. Všechny 
změny, ke  kterým docházelo, 
přicházely velice pomalu a  pro-
sazovaly se poměrně těžko. To 
zapříčinilo, že od  středověku se 
celý systém společenských vzta-
hů příliš nezměnil a  stav, který 
zachytili vlastivědní a  národo-
pisní pracovníci ve  druhé polo-
vině 19. století odrážel dlouhý 
a pomalý vývoj, který se překot-
ně měnil až během 20. století.
Na  to, co si mohl dovolit syn 
z  bohaté selské rodiny, nemohl 
ani pomyslet syn z chalupy nebo 
nádeníkův syn. Určitý způsob 

oblékání, chování byl vyhrazen 
dívkám, jiný mladým hospody-
ním, jiný vdovám. Tak nám to 
představuje hojně rozšířená li-
dová píseň, zapsaná několikrát 
i  na  Horácku: „Pannám fialky, 
mládencům růže, bodláčí vdo-
vám, kopřivy babám.“ 
Určitá privilegia měly malé 
děti. Zvláště narození bylo brá-
no velmi vážně a  podle mnoha 
okolností se usuzovalo na  osud 
novorozence. Pokud se naro-
dil „v  malém počtu hodin“, tzn. 
odpoledne nebo po  půlnoci, 
znamenalo to štěstí, stejně jako 
narození v  neděli či ve  svátek. 
Naopak na to, že dítě bude pro-
vázet neštěstí, ukazovalo naro-
zení v pátek či o dvanácté hodi-
ně. Mnoho zvyků bylo spojeno 
s  koupáním dítěte. Do  vody se 
dávaly různé předměty, aby tak 
zajistily štěstí a  zdraví v  budou-
cím životě nebo aby se podle 
nich věštil osud.

Velkým okamžikem v  životě dí-
těte byl křest. Ten byl udělován 
kvůli vysoké úmrtnosti co mož-
ná nejdříve, nejlépe následující 
den po narození. Protože matka 
musela ještě zůstat doma, novo-
rozence novorozence do  kostela 
donesli kmotři. Po  křtinách se 
doma konala oslava. Jakmi-
le děti trochu povyrostly, měly 
dost času na hry a zábavy a ne-
ztratily ještě mnoho ze svých 
privilegií. Zároveň se ale musely 
zapojit do chodu domácích prací 
v hospodářství. Kromě návštěvy 
školy zvládaly běžně pasení hus 
nebo dobytka stejně jako drob-
né domácí práce. Ty odrostlej-
ší, zvláště děvčata, opatrovaly 
mladší sourozence. Od  14 roků 
odcházely děti z  chudších rodin 
do služby. To už byla také doba, 
kdy se mohli chlapci a  děvčata 
ucházet o  zařazení mezi chasu. 
To byla forma jakési nepsané or-
ganizace mládeže, která pořádala 

taneční zábavy, ostatky, poutě či 
hody a jiné slavnosti. Také dohlí-
žela na  pořádek v  obci. To bylo 
období, kdy mladí lidé nosili 
nejbarevnější kroj, plný výšivek, 
pentlí a  ozdob. Chlapci nadbí-
hali děvčatům a  děvčata se sna-
žila zalíbit vybranému mládenci. 
Samozřejmě každý z  nich si byl 
vědom svého postavení, takže 
selští synci si vybírali dcery ze 
selských gruntů a  chalupníci či 
podruzi děvčata ze stejné vrstvy. 
Při muzikách měli místní chas-
níci čestné postavení a přespolní 
si museli dávat pozor, aby nedo-
stali za  vyučenou, zvláště, když 
se ucházeli o místní děvčata.
Přelomem v  životě muže byly 
odvody na vojnu. Několik večerů 
před společným odjezdem odve-
denců – legrutů – se konaly hluč-
né zábavy, při kterých chasníci 
prováděli rozpustilosti a bylo jim 
tolerováno i  opíjení. Jiným vel-
kým předělem v životě mladých 

lidí byla svatba. Na  několik dní 
se mladý pár lidí stal středobo-
dem všeho dění a museli se tomu 
podřídit. Jednotlivé části slav-
nosti byly spojeny s  množstvím 
zvyků a magických úkonů, které 
měly zajistit zdar, štěstí a  plod-
nost nové rodiny. 
To začínalo od  zvaní na  svatbu 
se vzájemným obdarováváním 
zvačů i  hostů, pokračovalo ob-
řady v  domě před „zdávkama“ 
i  cestou do kostela i při návratu 
zpět. Vrcholem byl samozřejmě 
církevní obřad, „zdávky“, při 
nichž se „věštilo“ podle malých 
myrtových věnečků, které měli 
novomanželé na  hlavě, z  hoření 
svící a z mnoha dalších okolnos-
tí. Ani při stolech na hostině ne-
ustaly zvyky, které měly přinést 
štěstí, jako např. servírování kru-
picové kaše, přednášení „vinšů“ 
družičkami a mládenci.

Mgr. Jan Kuča, etnograf
Pokračování v příštím čísle

Nově založený folklorní soubor 
Horácký Medříčan, fungující 
pod novým občanským sdru-
žením Srdce Horácka, přijme 
do svých řad zájemce o tradič-
ní horáckou lidovou muziku 
a tance. 

Formuje se soubor jak hudební, 
tak taneční, a to dospělý i dětský, 
čili jsou zváni zájemci všech věko-
vých kategorií. V  tradiční lidové 
muzice jsou potřebné zejména 
nástroje jako housle, kontrabas, 
klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či 
hrát v uvedeném souboru, pošlete 
základní osobní údaje, hudební či 
taneční zaměření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.
Přihlásit se mohou i  začátečníci 
bez předchozích zkušeností v  ta-
nečním či hudebním souboru, dů-
ležitý je jenom talent, um a oprav-
dové nadšení pro tento taneční 
a  hudební žánr. Zkoušky začnou 
zhruba koncem března. Všichni 
přihlášení budou prostřednictvím 
e-mailu pozváni na první sezna-
movací schůzku.

Za Srdce Horácka:
ing. Ivana Horká, předsedkyně 

sdružení a vedoucí souboru

Horácký Medříčan 
hledá tanečníky 
a muzikanty

Novým děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je 
Milan Pol, rodák z našeho města
Do čela Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity (FF 
MU) zvolil akademický senát 
profesora Milana Pola, rodáka 
z našeho města. 

Rektor ho pak do funkce jmeno-
val v pondělí 17. března. Fakultu 
povede od 1. dubna 2014 po ná-
sledující čtyři roky. Vystřídá tak 
Josefa Kroba, který byl zvolen dě-
kanem už dvakrát po  sobě a ne-
mohl se o post znovu ucházet. 
O  funkci děkana měli zájem 
tři kandidáti, kromě Pola také 
historik Libor Jan a  odborník 
na  francouzskou literaturu Petr 
Kyloušek. Milan Pol získal 13 hla-

sů. Ke zvolení potřeboval 10, tedy 
nadpoloviční většinu ze všech čle-
nů Akademického senátu FF MU. 
Ke svým plánům na vedení fakul-
ty uvedl: „Jsem člověk rozvoje, ale 
i  člověk dohody. Rozvojem mys-
lím směřování k vyšší kvalitě. Do-
hodou nemyslím nenáročnost.“
Prof.  PhDr.  Milan Pol, CSc. se 
narodil ve Velkém Meziříčí v roce 
1961. Vystudoval zdejší gymná-
zium, poté Filozofickou fakultu 
UJEP Brno, obor pedagogika – 
ruský jazyk a literatura. Je vedou-
cím Ústavu pedagogických věd 
Filozofické fakulty MU a  je také 
známý jako proděkan pro vědu 
a doktorské studium. Dříve půso-

bil ve funkci proděkana pro při-
jímací řízení a  rozvoj studijních 
programů. Odborně se zabývá 
především řízením vzdělávacích 
institucí a vzdělávací politiky. 
Velkomeziříčští mohli Milana Pola 
vidět na  přednášce loňského Ev-
ropského filozofického festivalu, 
jehož sedmý ročník nesl téma Ko-
munikace a ne/vzdělanost. Tenkrát 
se představil ještě jako proděkan 
vedle tehdejšího děkana Josefa 
Kroba. Vedl spolu s dalšími kole-
gy diskuzní panel o  celoživotním 
vzdělávání. 
Letošní 8. ročník EFF od 16. do 22. 
června, bude zaměřen na  Prostor 
a čas. Připr.: MU a Iva Horká

Foto: archiv VMsko

Lháře přivezla Familie
Černý situační anglický humor a  skvěle 
napsaný text – milosrdná komedie o ne-
milosrdných věcech. To byla divadelní hra 
Lháři, kterou Velkomeziříčští zhlédli mi-
nulý čtvrtek večer v kinosále Jupiter clubu. 
Hru přivezla do  našeho města agentura 
Familie.
Jana Šulcová se na jevišti objevila se svou 
dcerou Rozálií Víznerovou. Dále jsme 
mohli vidět Václava Koptu, Vojtěcha Zá-
veského, Marcela Vašinku, Vendulu Kří-
žovou a další.
Britská komedie o  citlivých policistech, 
které dělí od  vytoužených vánočních 
svátků jen poslední, ale velmi choulostivý 
úkol. Pod tíhou vánoční atmosféry se však 
snaží o lidský přístup, který jejich autoritu 
strážců zákona dočista zesměšní a  zne-
možní. Oba herci – Kopta i Záveský – si 
v roli policistů vedli dobře, stejně jako Jana 
Šulcová v roli nemilosrdné i na oko bláz-
nivé Angličanky. 

Vendula Křížová, Václav Kopta a Vojtěch Záveský v kinosále Jupiter clubu 
minulý čtvrtek. Foto: Iva Horká

Jana Šulcová s Marcelem Vašinkou se představili zdejším 
divákům ve hře Lháři. Foto: Iva Horká Iva Horká

Seznamy BL Velké Meziříčí: Složitý osud Zajíčka, Dvořáka, Pavlase a dalších
Státní bezpečnost počátkem 
60. let sestavila celostátní 
seznam „Bývalých lidí“. Šlo 
o tajné seznamy třídních ne-
přátel komunistického režimu 
v ČSSR.

První informaci o  akci „Bývalí 
lidé“ odtajnily úřady České re-
publiky až s odstupem čtyřiceti 
let teprve roku 1999. Na zákla-
dě přísně tajného rozkazu mi-
nistra vnitra Baráka byla prove-
dena celostátní evidence „osob 

nebezpečných lidově demokra-
tickému zřízení“.
„Jde o  osoby, které vítězstvím 
dělnické třídy byly zbaveny 
svého dřívějšího nadřazeného 
postavení na  úseku hospodář-
ského a kulturního života a kte-
ré se s tímto stavem nesmířily,“ 
stojí v tajném rozkazu ministra 
vnitra Rudolfa Baráka číslo jed-
na z 3. 1. 1959.
Celostátně evidováni jsou 
představitelé „vnitřní reakce“, 
likvidovaní kulaci i  důstojníci 

„buržoazní“ armády se zpravo-
dajským výcvikem. Na  základě 
rozkazu ministra vnitra Rudol-
fa Baráka je v podmínkách přís-
né konspirace na Okresním od-
dělení ministerstva vnitra (pod 
tímto názvem pracovala v  60. 
letech Státní bezpečnost) Žďár 
nad Sázavou sestaven seznam 
„bývalých lidí, kteří svými činy 
ztratili právo být lidmi“. 
Rozkaz „BL“ vedle evidování 
nařizoval i  pozorování býva-
lých lidí.

„BL“ č. 124: Voják a  olympionik 
Zajíček
Na seznam BL je například zařazen 
olympionik ze St. Moritz (1948) 
František Zajíček. Ve zmanipulova-
ném procesu je roku 1949 odsouzen 
k  pětadvacetiletému žaláři za  špi-
onáž. Roku 1960 je vězeň Zajíček 
amnestován, vrací se na Vysočinu, 
ale na svobodě je pozorován Státní 
bezpečností. „Trestán za protistátní 
činnost -  špionáž. Bývalý funkci-
onář odboje R 3“, uvádí ve zprávě 
pro pražskou centrálu šéf ždárské  

státní bezpečnosti npor. Košinar.
Po  sametové revoluci roku 1989 
byla Františku Zajíčkovi rozhod-
nutím ministra obrany navrácena 
hodnost majora a  koncem roku 
1991 byl in memoriam povýšen 
do hodnosti plukovníka.
Další „BL“ z Velkého Meziříčí
Kolem deseti lidí mělo na  sezna-
mech „BL“ bydliště ve Velkém Me-
ziříčí a okolí. Osud lesníka Pavlase 
(BL č. 82) už zmapovala rodina 
ve vzpomínkové knize, záznam BL 
byl doplněním rodinné historie. 

I  další lidé zaslouží popsat složité 
životní osudy lidí pozorovaných 
Státní bezpečností - tajnou služ-
bou ČSSR. V  mnoha případech 
mohlo dojít i ke skrytým akcím taj-
né služby proti občanům vlastního 
státu. Vyakčněný důstojník Bazar, 
bývalý četník Bartík, bývalý maji-
tel velkomeziříčského pohřebního 
ústavu Bílek. 
Pomůžete popsat jejich osudy?

Miroslav Mareš 
miroslav.mares@gmail.com

(tel. v redakci)
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stavba víceúčelového sálu Jupiter clubu ve velkém meziříčí

Stavba víceúčelového sálu JC začíná růst ze země. Již 
jsou vybetonované sloupy pod budoucí galerií. 

Rušno je i na stavbě okružní křižovatky k obchodnímu centru, což ukazují snímky 
vlevo i vpravo. Zatím probíhá hlavně přeložka sítí. 2x foto: Martina Strnadová

 Nalevo vedle východu ze sálu betonují výtahovou šachtu. 3x 
foto: Martina Strnadová

budování nové okružní křižovatky u tržiště ve velkém meziříčí

výstavba nového obchodního centra v bývalé kablovce ve velkém meziříčí

Vedle stavby budov nového obchodního centra v bývalé kablovce probíhají terénní 
úpravy a zpevnění svahu na Františkově. Foto: Martina Strnadová

Vjezd do areálu obchodního centra – na snímku vpravo betonový objekt 
Kauflandu, vzadu Salleru. Foto: Martina Strnadová

fotogalerie: charitativní ples dětského střediska březeJc - 21. 3. 2014

Návštěvníci plesu se tradičně dobře baví. 
Foto: Otto Hasoň

Na plese, jak už je zvykem, pochopitelně nechyběly taneční 
ukázky. 2x foto: Otto Hasoň

Začala stavba stěny ze ztraceného bednění 
vedle farní zdi.
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 26. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 27. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 28. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 
příležitost ke svátosti smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvě-
tější svátosti, 17.00 mše sv., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B. 
Sobota 29. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 
8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 30. 3.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše 
sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.00 pobožnost křížové cesty 
18.00 mše sv. – o. J. B. 
Bory mše sv.: 28. 3. – Horní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv., 30. 3. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B., 14.00 pobož-
nost křížové cesty
Farní oznámení: Středa 16.30 přípravy na  1. svaté přijímání, 18.00 
zveme starší děti a mládež, kteří nemají výuku náboženství ve škole. 
Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání, je pozván cizí zpovědník, 14.00–
17.00 adorace nejsvětější svátosti, 15.00 společná modlitba korunky 
k Božímu milosrdenství, setkání mládeže, které začne mší sv. v 17.00, 
téma: Budou Velikonoce vrcholem tvého roku? Sobota 19.30 5. pří-
prava na svátost manželství. Neděle setkání spolku Ludmila už po kří-
žové cestě. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Skupina mladých 
křesťanů pořádá o letních prázdninách chaloupku pro děti od 7 do 12 
let s názvem „Což takhle dát si svátek?“, termín 12.–19. 7. 2014. Více 
informací u Mgr. Evy Dvořákové, kontakt najdete na nástěnce.
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 čtenářů

Vnitřní klid a odpuštění
Stará chasidská legenda vypráví 
o muži, který zakusil tvrdé život-
ní rány, byl sužován nemocemi 
a  krajní bídou. Navzdory všemu 
si však stále zachovával vnitřní 
klid a  dokonce úsměv na  tváři. 
Když se ho sousedé ptali, jak je 
možné si zachovat jasnou mysl 
přes všechny životní pohro-
my, odpověděl jim s  odzbroju-
jící spontánností: „Ale to jste 
na  špatné adrese, to já nevím, 
mně se totiž v  životě nikdy nic 
špatného nestalo.“
Ten muž dokázal odpouštět, 
na  zlé zapomínat a  uchovávat 
vzpomínky na  to dobré. Život 
přináší bolestné rány. Jakoby to 
nestačilo, my sami nejsme jen 
vnímaví, laskaví a  odpovědní 
lidé, ale také leckdy nevděč-
ní sobci, sebestřední narcisové 
a  lidskou malostí sužované fi-
gurky. Kolem nás i v nás je dost 
krásy, ale také i  dost špíny. Co 
s ní? Každý dům potřebuje dobré 
odpady, aby z něj všechny splaš-
ky mohly odtéct pryč. Z  našeho 

života a  vztahů odtékají špina-
vosti díky odpuštění. Je to očist-
ná úleva pustit je od  sebe pryč, 
nechat odtéct všechny výčitky, 
hněv, nepřátelství, touhu se mstít. 
Odpustit znamená osvobodit 
se od  toho, být od  toho Bohem 
osvobozen. Jistě, někdy musíme 
bojovat za spravedlnost, dokonce 
v  krajní situaci své viníky hnát 
k  soudu a  dožadovat se odpoví-
dajícího trestu či náhrady škody, 
ale nemusíme je nenávidět. Ta 
nenávist by totiž ničila přede-
vším nás. Tam, kde ji v sobě pře-
konáme, uvolňuje se prostor pro 
něco jiného. Třeba pro vnitřní 
klid a úsměv na tváři jako u toho 
muže z chasidské legendy.
Na  závěr už jen citát čerstvé-
ho držitele Templetonovy ceny 
prof.  Tomáše Halíka: „Ochota 
odpouštět a  prosit o  odpuštění 
souvisí s mou ochotou přiznat si 
svou vinu, toužit po  odpuštění, 
souvisí s mým poznáním, že Boží 
odpuštění potřebuji.“

Pavel Janošík

Vzpomínka na Bohuslava 
Mikuláška

Před 5 lety, 28. 3. 2009, zemřel 
dlouholetý ředitel velkomeziříč-
ského muzea a  kulturní pracov-
ník Bohuslav Mikulášek. 
V  muzeu působil více než čtvrt 
století. Kromě toho byl členem 
redakční rady Kulturního zpra-
vodaje a  zasloužil se o obnovení 
týdeníku Velkomeziříčsko v roce 
1990. Řadu let byl také velkome-
ziříčským zastupitelem.

-ripp-, foto: archiv redakce

Bohuslav Mikulášek

Je to k  nevíře, že je to v  těchto 
dnech právě 75 roků, z nichž jsem 
se ani jednou nezapomněla ve vý-
ročí znovu vcítit do dění tehdejší 
doby a  tehdejších dnů. Bylo mi 
tenkrát 13 roků a  bydleli jsme 
v  Brně. Neměli jsme rádio, kte-
ré tehdy bylo dosti vzácné, ale já 
jsem pozorně naslouchala všem 
řečem dospělých a  četla noviny. 
V Brně žilo hodně Němců, ale to 
nikdo ani nevnímal. Naproti naše-
ho domu byla německá chlapecká 
škola a kluci, kteří tam za plotem 
běhali po  hřišti, nás docela sa-
mozřejmě zdravili a  povídali si 
s námi. Teprve až v  roce 1937 se 
začaly objevovat na  obchodech 
nápisy „Nakupujte v  českém ob-
chodě“, a  na  německých totéž 
nabádání pro Němce. Do té doby 
jsem ani nevěděla, který obchod 
je český a  který německý nebo 
židovský. Pak nastaly události, 
jež veškeré starosti, jež přinášela 
hospodářská krize, kdy učitelé, in-
ženýři, řemeslníci, dělníci a  další 

nezaměstnaní stáli na Cejlu fron-
tu na polévku, odsunuly na okraj. 
V  Brně začaly nepokoje, někteří 
Němci začali provokativně nosit 
bílé pletené podkolenky a  v  létě 
osmatřicátého roku skoro každou 
sobotu a neděli v parku u divadla 
„Na Kolišti“ docházelo k půtkám. 
O tom jsem slyšela od dospělých. 
Říkali tomu demonstrace a  já se 
ptala, co to je, protože jsem to slo-
vo před tím nikdy neslyšela. Ne-
pokoje vznikaly i jinde a tak v září 
1938 byla vyhlášena mobilizace. 
Zase takové neznámé slovo. 
Ještě dnes vidím ty mladé chlap-
ce i  otce rodin, jak odhodlaně 
až rozesmátě jdou. Každý držel 
v  ruce černý dřevěný vojenský 
kufřík a nikdo nebyl smutný. Ani 
ti, kteří je doprovázeli. Ženy, děti, 
přátelé, všichni byli rádi, že se ko-
nečně budeme bránit. Ze všech 
předměstí Brna mířily průvody 
k  hlavnímu nádraží, odkud od-
jížděly ke svým posádkám. Muži 
šli a  zpívali: „Pojď s  námi holka 

zlatá mašírovat, ať taky něco uži-
ješ, až budou zlaté hvězdy z nebe 
padat, tak mi z  nich jednu při-
šiješ…“ Stály jsme s  maminkou 
v davu žen a dětí na peroně ná-
draží a mávaly odjíždějícím, nyní 
už vojákům. Jenže za pár dní byla 
podepsána Mnichovská dohoda, 
odevzdávalo se pohraničí i  s vy-
budovanými obrannými pevnost-
mi, o  kterých jsem i  já slyšela, 
jak jsou nedobytné, a vojáci byli 
posláni domů. Asi po  čtrnácti 
dnech se titíž mužové smutně 
vraceli. Mnozí z  nich plakali 
a chlapi z domu, kde jsme bydleli, 
nadávali a kleli. Brzo nato vznik-
la veršovánka lidové tvořivosti: 
„Beneš měl plány, vzal aeroplány 
a opustil Lány.“ Z odstoupeného 
pohraničí přišla do naší třídy tři 
nová děvčata. Jedna, jmenovala 
se Olga, byla posazena do  lavice 
ke mně. Přišla ze Znojma. Její ta-
tínek byl ruský legionář a ve Zno-
jmě pracoval na finančním úřadě. 
Stala se z  ní má nejlepší kama-

rádka. Druhé dvě byly sestry 
a byly až z Užhorodu, kterého se 
zmocnili Maďaři. Ani nevím, jak 
přešly Vánoce, ve  vzduchu bylo 
cítit jaro a kluci z německé školy 
mě už nezdravili. Chodily jsme 
s Olgou kolem plotu jejich školní 
zahrady. Olga k mé radosti byd-
lela na stejné ulici jako já, skoro 
naproti, a  také si toho povšimla. 
Dospělí byli většinou zachmuře-
ní, ale my, děti, jsme si přece je-
nom tolik starostí nepřipouštěly. 
Chodily jsme do  školy a  těšily 
se, že jak bude tepleji, budeme 
už moci nosit podkolenky a po-
nožky a budeme chodit se svým 
skautským oddílem v  neděli 
na výlety do okolí Brna.
Jednoho rána, a já si stále myslím, 
že to bylo pondělí, jsem se však 
rozzlobila. Na  těch domech, kde 
bydlel nějaký Němec, visely pra-
pory s  hákovým křížem. Věděla 
jsem, že měli nějaký svátek a bylo 
jim povoleno vlajky vyvěsit, ale to 
už bylo před několika dny a  oni 

ne a  ne tu jejich parádu sklidit. 
Šla jsem do školy a zastavila jsem 
se v obchodě, kde jsem si, měla-li 
jsem desetník, ráda kupovala ledo-
vou miniaturní čokoládičku. Byl jí 
tak čtvereční centimetr. Jenže mís-
to abych se těšila na  pochoutku, 
našla jsem v krámě plačícího ob-
chodníka s jeho ženou a ještě něja-
kými dalšími lidmi. Ti mi řekli, že 
rádio právě hlásilo, že nás Němci 
obsadili. Slovo okupace jsem teh-
dy také neznala. Rozplakala jsem 
se s nimi. Na ulici jsem si však slzy 
otřela, aby je ti němečtí kluci ne-
viděli.
První hodinu jsme měli mít fyzi-
ku. Učil nás pan učitel Ambrož, 
o kterém jsem věděla, že pochá-
zí z  Vídně u  Velkého Meziříčí. 
Přišel stejně celý rozechvělý jako 
my, žačky. V  ruce nesl svíčku. 
Postavil ji na  stůl, zapálil a  řekl: 
„Povstaňte, děvčata a  slibte si, 
že nikdy nezapomenete na tento 
smutný den, a také že nikdy neza-
pomenete, že jste Češky.“ Pak nás 

poslal domů. Bez domluvy, zcela 
spontánně jsme vzaly útokem 
nedaleké papírnictví. Tam jsme 
si každá koupila malý plechový 
špendlík a  českou vlajku, kterou 
jsme si připevnily na  oděv. Byla 
jsem doma jen chvíli, když přišla 
i  maminka. Pracovala ve  městě, 
a  také dostala volno. Vyprávěla, 
že ulice jsou plny německých vo-
jáků a ti berou útokem obchody. 
Kupují prý všeho veliké množství. 
Třeba desatery boty, balíky cukru 
a mouky a lidé si všimli, že s balí-
ky běží hned na poštu a odesílají 
je domů, do Německa. Maminka 
z  toho všeho byla velice rozčile-
na a  třásl se jí hlas. Najednou jí 
padl zrak na mé šaty. Uviděla vla-
ječku a  hned, že ji mám sundat. 
„Vždyť tě ti kluci odnaproti ještě 
zbijí.“ Ale já si tu vlaječku neda-
la vzít a  hned jsem vyhrkla: „Ty 
nejsi žádná vlastenka!“ To jsem 
neměla říkat. Dostala jsem facku, 
a maminka se rozplakala…

JUDr. Zdenka Čechová

Vzpomínka na 15. březen 1939

Ve  středu 12. 3. 2014 proběhl 
ve  školní jídelně na  ulici Poš-
tovní  3 Den otevřených dveří 
uspořádaný k 50. výročí zavedení 
systému školních jídelen v  teh-
dejším Československu.
Propracovaný systém školního 
stravování v  České republice je 
pro mnohé země, které stravová-
ní nenabízejí vůbec, případně jen 
v některých regionech, vzorem.
V  některých zemích je v  nabíd-
ce pouze polévka nebo svačina. 
Například v  Itálii či Holandsku 
se žáci stravují většinou doma. 
V  Rakousku a  Německu má 
vlastní jídelny pouze kolem 20 % 
škol. Ve  většině vyspělých zemí, 
jako jsou Velká Británie, Norsko, 
USA, Španělsko, Portugalsko 
a  státy Beneluxu, celostátní sys-
tém školního stravování chybí. 
Velice podobný systém školních 
jídelen má Francie. Téměř nej-
propracovanější systém stravo-

vání mají ve finských a švédských 
školách, kde mají žáci stravu 
zdarma.
V České republice rodiče financují 
pouze potraviny, peníze na mzdy 
posílá MŠMT, provoz jídelen hra-
dí jejich zřizovatel. Ve  školních 
jídelnách se stravuje přes jeden 
a  půl milionu žáků a  studentů, 
což rozhodně není zanedbatelný 
počet strávníků. Navíc průzkumy 
ukázaly, že oběd ve školní jídelně 
je pro některé děti často jediným 
teplým jídlem za den. Vedle toho 
má školní stravování důležitou 
zdravotně-výživovou roli, kdy 
strava musí splňovat určitá nutrič-
ní kritéria, která jsou dána před-
pisem, tzv. spotřebním košem 
potravin. Nesmíme zapomínat 
ani na další funkci školního stra-
vování – a  to praktický příklad 
výchovy dětí ke  zdravému život-
nímu stylu a k základům stolování 
ve společnosti.

Školní jídelna Poštovní je v pro-
vozu od roku 1981. Nahradila tak 
původní jídelnu vedle bývalého 
kina, která byla jedinou ve  Vel-
kém Meziříčí a jedlo v ní asi 1200 
strávníků.
Byli jsme rádi, že jsme mohli 
všem zájemcům ukázat nejenom 
jídelnu, ve  které se děti stravují, 
ale i prostory, kde se pokrmy při-
pravují a  kam se běžně strávník 

nedostane. Malé pohoštění jsme 
připravili za  přispění našich do-
davatelů – Řeznictví a uzenářství 
Komínek a MADOS Martin Do-
stál. Mediální partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko. 
Velmi nás těšila vaše hojná účast 
a věříme, že se s vámi setkáme při 
některých našich dalších akcích.

Marie Hladíková, 
foto: archiv školní jídelny

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

Řemeslo Vysočiny 2014, tako-
vý je název dvoudenní krajské 
soutěže zručnosti žáků. Kona-
la se ve  Střední škole technic-
ké ve  Žďáře nad Sázavou, a  to 
ve dnech 25. a 26. 2. 2014. 
Zúčastnilo se celkem 18 studentů 
z  osmi různých škol, mezi nimi 
byla i  dvě družstva žáků SOŠ J. 
Tiraye Velká Bíteš a  SPV PBS 
Velká Bíteš. První družstvo tvoři-
li žáci z  oboru mechanik – seři-
zovač, jmenovitě Kryštof Svobo-
da a Tomáš Nečas. Obor obráběč 
kovů reprezentovali Milan Lunda 
a Pavel Řezanina.
Prvním úkolem mechaniků – 
seřizovačů bylo zpracovat dle 
výkresové dokumentace takový 
program na součást, který by byl 
použitelný ve  výrobě. Soutěžící 
prokazovali znalost buď řídicího 
systému Heidenhain iTNC 530, 
nebo Sinumerik 840D. Druhým 
úkolem bylo vytvoření techno-
logického postupu na součást dle 
výkresové dokumentace, násle-
doval výpočet řezných podmínek 
a nakonec měření obrobku.
U  obráběčů kovů se soutěžilo 
ve  dvou etapách. Po  praktické 

části I. – výrobě součásti dle vý-
kresové dokumentace – následo-
vala praktická část II. – měření 
a základní teoretické znalosti.
Z mechaniků – seřizovačů obsa-
dil Kryštof Svoboda 2. místo v ří-
dicím systému Heidenhain iTNC 
530 a  Tomáš Nečas se umístil 
jako 4. v  řídicím systému Sinu-
merik 840D. V kategorii družstev 
získali krásné 2. místo. 
Obráběči kovů se ve  velmi  silné 
konkurenci osmi škol umístili 
následovně: 1. místo vybojoval 
Milan Lunda a 10. místo získal Pa-
vel Řezanina. V kategorii družstev 
skončili naši obráběči na 3. místě.

Milan Lunda, celkový vítěz soutě-
že v oboru obráběč kovů, postu-
puje do celostátního kola, v němž 
bude (v dubnu 2014 v ZR) bojo-
vat znovu, tentokrát o  prestižní 
cenu s názvem Zlaté ručičky.
Poděkování za  vzornou a  pří-
kladnou reprezentaci nejen SOŠ 
J. Tiraye ve Velké Bíteši, ale i Stře-
diska praktického vyučování PBS 
Velká Bíteš, patří jak zmíněným 
čtyřem žákům, tak i všem učite-
lům, kteří se na  jejich přípravě 
před soutěží podíleli.

Za SOŠ J. Tiraye a SPV PBS Jiří 
Ulman a Bc. Aleš Janíček, 

foto: Jiří Ulman

SOŠ Jana Tiraye byla opět první
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Upozorňuji podnikatele, na změnu živnosten-
ského zákona, která nabyla účinnosti již 17. 10. 
2013 a týká se regulace prodeje kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin a připomínám jejich 
povinnosti.
Novela má č. 309/2013 Sb. a vztahuje se na všechny 
podnikatele, kteří se zabývají prodejem kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin konečným spo-
třebitelům, tedy i na prodej lihovin v obchodě, v re-
stauračních zařízeních, na prodej při různých akcích, 
jako jsou zábavy, plesy, apod.
Podnikatel, který je ke  dni nabytí účinnosti výše 

uvedeného zákona oprávněn prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny, a to na základě živnosti 
volné „výroba, obchod a  služby neuvedené v přílo-
hách 1–3 živnostenského zákona“, nebo na  základě 
„hostinské činnosti“, může v  této činnosti pokra-
čovat po  dobu 6 měsíců, tj. do  17. 4. 2014. Pokud 
podnikatel v  této lhůtě požádá živnostenský úřad 
o  koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin, může v  jejich prodeji pokračo-
vat až do  doby pravomocného rozhodnutí o  udě-
lení koncese. Marným uplynutím lhůty k  podání 
žádosti o  koncesi právo prodávat kvasný líh, kon-

zumní líh nebo lihoviny zaniká. Žádost podaná 
v  zákonné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.
Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, přes-
něji od 18. 4. 2014 včetně, nelze prodávat kvasný líh, 
konzumní líh a  lihoviny ve  výše uvedených provo-
zovnách nebo při výše uvedených příležitostech 
na žádné jiné živnostenské oprávnění, než na konce-
si „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ 
a už vůbec ne bez této koncese.
Z našich statistik víme, kolik podnikatelů může pro-
dávat lihoviny a  dosud si požádat o  koncesi přišlo 
velmi malé množství těchto potencionálních držitelů 

koncese a mnoho času již nezbývá. Doporučuji žá-
dost podat co nejdříve a splnit zákonnou povinnost. 
Od  18. 4. 2014 se zvýší kontroly a  budou udělová-
ny pokuty, protože stát chce mít přehled o tom, kdo 
a kde se líh a lihoviny prodávají.
Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a všichni pracovní-
ci našeho obecního živnostenského úřadu jsou při-
praveni vám být nápomocni telefonicky na  linkách 
566 781 040–45, 777 594 137, elektronicky nebo osob-
ně v kancelářích, a to v pondělí a středu 8.00–17.00, 
úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00.      Z. Peterková, 

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Upozornění – změna podmínek pro prodej lihovin

SOS – pravidelná poradna 
 (sdružení obrany spotřebitelů) 

středa 14–16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

V době konání poradny tel. spojení: 566 781 044; 566 781 045
Kontaktní informace:

Sídlo: Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje
Mečová 5, 602 00 Brno          tel.:   +420 542 210 778

Email: poradna@asociace-sos.cz 
 www.asociace-sos.cz

Občanská poradna – sociální poradenství občanům v ne-
příznivé sociální situaci. Rady a informace jsou občanům po-
skytovány v oblasti práva pracovního, rodinného, občanského, 
oblasti sociální, finanční a dluhové problematiky, exekučního 
řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochrany spotřebitele, 

občanského soudního řízení, a dalších. Poradenství je bez-
platné, nestranné a diskrétní. Občané mohou své problémové 
situace konzultovat s poradkyní anonymně. Poradenské dny 
ve VM: středy v sudých týdnech 11.30–15.00 v budově MěÚ 

Velké Meziříčí v zasedací místnosti, 2. patro. Tel.: 721 137 458

Zprávy z jednání Rady města z 19. 3. 2014
1. Rada města schválila:
•	 zavedení	 služby	 e–UtilityReport	 na  Městském	 úřadě	 ve  Velkém	
Meziříčí a zařazení této investice do projektové žádosti projektu „Vý-
zvy č. 22 IOP – 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Konsoli-
dace IT a nové služby TC obcí“ a financování služby z tohoto projektu
•	 návrh	smlouvy	na zřízení	služebnosti	inženýrské	sítě	ve prospěch	
firmy Telefónica Czech Republic, a. s., Praha k  tíži pozemků města 
parc. č. 308, 309/1, 311/7 a 312/1 v k. ú. Kúsky s právem zřízení, pro-
vozování, údržby a oprav komunikačního vedení, jeho úprav za úče-
lem modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost se zřizuje 
na dobu technologické životnosti kabelového vedení
•	 návrh	smlouvy	o budoucí	smlouvě	o zřízení	služebnosti	inženýrské	
sítě ve  prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., Praha a  k  tíži po-
zemků města parc. č. 2146, 5635/2, 5635/9, 5635/7 a  5635/6 v  k. ú. 
Velké Meziříčí s  právem umístění do  pozemků podzemního komu-
nikačního vedení veřejné komunikační sítě, právem zřízení, údržby 
a oprav, právem provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepše-
ní výkonnosti této komunikační sítě. Služebnost bude zřízena na dobu 
technologické životnosti kabelového vedení
•	 návrh	smlouvy	o budoucí	smlouvě	o zřízení	služebnosti	inženýrské	
sítě ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s. k tíži pozemků města 
parc. č. 5964/1 a  5964/43  na  ul. Oslavická, obec a  k. ú. Velké Me-
ziříčí s právem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě – metalického kabelu, právem zřízení, provozování, 
údržby a oprav, právem provádění úprav za účelem modernizace nebo 

zlepšení výkonnosti tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena na dobu 
technologické životnosti kabelového vedení 
•	 nový	orientační	ceník	pozemků	s konečnými	cenami	pro	kupující-
ho zohledňující navýšení o DPH takto: Ceník pozemků (v Kč/m2)
Hliniště I. etapa                830
Hliniště II. etapa                 950 
Hliniště příkupy                 220
Příkupy centrum města                   750
Ostatní příkupy ve městě               490
Příkupy místní části               120
Zasíťované pozemky v průmyslové zóně                  490
Komunikace (zpevněné i nezpevněné) ve městě i místních částech         85
Zahrady ve městě (příkupy u domů)                                                   100
Zahrady mimo město (i pozemky ke zřízení zahrady)                 50
Pronájmy zahrad i nezřízených (Kč/m2/rok)                                       5
Centrum města: Náměstí, ul. Vrchovecká od  Náměstí po  most přes 
řeku Oslavu, Radnická, Kostelní, Komenského, Novosady, Mlýnská, 
Rozkoš, Fortna, K Haltýři, V Podloubí
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	35	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	35	tis.	Kč	–	§	3399	akce	Pálení	čarodějnic
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	285	tis.	Kč	–	§	6171	pol.	2324		vyúčto-
vání spotřeby plynu 2013 – vratka (o. m. Radnická), rozdělení: 285 tis. 
Kč	–	§	6171	pol.	5153	platby	za plyn
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 212	 tis.	 Kč	 –	 §	 5512	 pol.	 2324	 vy-
účtování plynu 2013 – vratka (o. m. Nad Gymnáziem – ha-

sička),	 rozdělení:	 212	 tis.	 Kč	 –	 §	 5512	 pol.	 5153	 platby	 za  plyn
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	6.600	Kč		–	§	3419	rezerva	na sport,	roz-
dělení:	6.600	Kč	–	§	3419	odměny	sportovcům	na Zimní	olympiádě	
dětí a mládeže ČR – poukázky na sportovní vybavení
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 5	 tis.	Kč	 –	 §	 6409	 rezerva	 na  dotace	
a dary,	rozdělení:	5	tis.	Kč	–	§	3330	dotace	pro	Římskokatolickou	far-
nost Velké Meziříčí, účel: konání akce Noc kostelů dne 23. 5. 2014
rozpočtové	opatření:	zdroj:	25	tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	m.	č.	Hrbova,	
rozdělení:	25	tis.	Kč	–	§	3745	nákup	travní	sekačky	do m.	č.	Hrbov
2. Rada města souhlasila:
•				s obsazením	městské	pouti	ve dnech	14.	a 15.	6.	2014	(s najížděním	
pouťových atrakcí od půlnoci do 6. hodiny ranní ve čtvrtek dne 12. 6. 
2014 a s vyklizením náměstí do 6. hodiny ranní v pondělí dne 16. 6. 
2014) pouťovými atrakcemi Jaroslava Holého
•	 aby	 převody	 pozemků,	 jejichž	 cena	 dle	 ceníku	 bude	 nižší	 než	
30.000 Kč, byly vždy zdaňovány platnou sazbou DPH
•	 se	zapojením	transferů	účelově	určených,	přijatých	na účet	města	
v lednu–březnu 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí 
v r. 2013 
•	 1)	s výstavbou	nové	brány	ve spodní	části	areálu	Technických	slu-
žeb VM, s. r. o. na ulici Karlov 1398/54, Velké Meziříčí
 2) se zřízením 4 parkovacích míst na  komunikaci pod areálem 
Technických služeb VM, s. r. o. na ulici Karlov 1398/54, Velké Meziříčí
 3) veškeré náklady na zřízení nové brány a zřízení 4 parkovacích 
míst ponese žadatel.                               Ing. Radovan Necid, starosta města

V nové prodejně nabízejí seconhandové zboží 
i kvalitní spodní prádlo z bambusu

Klasickou seconhandovou nabídku doplňuje nové a kvalitní 
textilní zboží firem Trepon Třebíč, Papilios, Gina. 
Na menším snímku vpravo je prodejna na ulici Poříčí, sídlící 
v Domě zdraví. -simf-

JARNÍ 
AKCE

Se soutěží 
O TOPNOU SEZONU 

ZDARMA

DŘEVĚNÉ 
BRIKETY
DŘEVĚNÉ 
PELETY

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: prodejna.velkemezirici@biomac.cz

KOVOVÝROBA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PŘIJME PRACOVNÍKA 
OBR ÁBĚČE KOVŮ 

(nástup dle dohody , pouze ranní směna). 
Tel: 604 532 448, e-mail: kovo.nevecny@seznam.cz

Textil a oděvy Jana & značkový 
second hand otevřel v prosin-
ci svoji druhou prodejnu, a to 
v  obchodní galerii Nový Svit 
na  náměstí. Mají připravený 
dětský koutek, aby si mohli do-
spělí v klidu vybírat, maminky 
mohly do prodejny i s kočárky, 
samozřejmostí je bezbariérový 
přístup. Najdete tam značko-
vý second hand nejrůznějších 
světových značek – pánský, 

dámský, mateřský, dětský, ko-
jenecký, myslivecký, pracovní 
oděvy, army (dovoz z  Anglie, 
Rakouska, Německa, USA).
V nabídce je i nové punčocho-
vé zboží Trepon. Tato firma 
pomáhá svými výrobky při 
potížích s  ekzémy, plísněmi 
a  alergiemi. Pro tyto případy 
jsou vyráběny bambusové po-
nožky se stříbrem, které mají 
antiseptické (dezinfekční) 

a  dezodorační (protizápacho-
vé) účinky. 
Prodejna má pro naše město 
výhradní prodejní zastoupení 
firmy Papilios, zabývající se 
dětským zbožím – látkovými 
plenami – vše v  jednom i pro 
děti s  alergiemi (www.papilio.
eu –  na  těchto stránkách na-
jdete také video Plenková po-
radna z  pořadu Sama doma, 
kde toto zboží firma Papilios 

představovala). Pokud si ob-
jednáte zboží od Papilios, v ob-
chodě máte 5 % slevu a  navíc 
neplatíte poštovné. 
Druhá prodejna Textil a oděvy 
Jana, sídlící v Domě zdraví, se 
specializuje na  spodní prádlo 
a ponožky, ale je zde i  second 
hand. Můžete si tu vybrat z ši-
roké nabídky prádla značky 
Gina, které je nejenom levné, 
ale i  velice kvalitní, vyráběné 
z  přírodních materiálů (např. 
také z  bambusu). Speciální 
a potěšitelnou službou je, že se 
dá vybrat Gina přímo na inter-
netu (www.gina.cz), objednat 
v  prodejně, a  vy nejenom že 
neplatíte poštovné, ale pokud 
nesedí, nemusíte je odebrat.  
Odpadá vám zbytečné běhá-
ní na  poštu a  placení dvojího 
poštovného. 

-jč-, (článek je součástí 
placené inzerce)
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

prodám – koupím – vyměním

■ Jekl  80/80 – síla  stěny  5 mm  
–  1 m délky, celkově  cca 50 ks,  
možný  kusový  prodej. Cena  120 
Kč/ks. Tel.: 604 532 448.  
■ Favorit, r. v. 1993, zachovalý, 
spolehlivý. Cena 8.500 Kč. Tel.: 
777 835 062.
■ Štípačku na  dřevo, výška ští-
pání 1050 mm, zavěšení za  trak-
tor. Dále prodám tabulové sklo, 
vhodné na skleník, asi 30 tabulí. 
Tel.: 723 408 918.
■ Vozík přívěsný (Sport  Yacht), 
ložná plocha 130×100×30, 
malá kola. Dále prodám jí-
delní stůl rozkládací + 4 žid-
le (mahagon).  Dětskou pa-
trovou postel (90×200), bez 
matrací, bříza. Velké Meziříčí, 
ceny dohodou. Tel.: 737 976 757.
■ Seno. Kulaté balíky. Cena 
400 Kč. Tel.: 606  716  187.
■ Letní pneu 4 ks 165/80 R14. 
Tel.: 603 760 218.
■ Kompresor Orlík, jednoválec 
kompletní s nádrží 150 l,  výbor-
ný stav za  9.000 Kč. Dále pro-
dám pilové listy do  strojní pily 
na kov,  délka 300 mm 50 Kč/ks.  
Sadu spojkových lamel do  ČZ 
175 skútr Rykša 300 Kč. Tel.:
 728 954 227.

■  Pásovou pilu na dřevo tovární 
výroby, průměr kol 800 mm. Cena 
dohodou. Tel.:  737 335 474.
■ Dřevo. Prodám levně zby-
tek po  těžbě, oblast Amerika, 
dobře přístupné, asi 2 m3. Tel.: 
603 849 249.
■ Balkonové dveře, plastové, 2 
roky staré. Rozměr 840×2330. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 604 930 308.
■ Kuchyňskou rohovou lavici, 
stůl a židle – 1.000 Kč. Dále pro-
dám skútr Motoro Cesar 150, 
r. v. 2010, cena 15.500 Kč. Skútr 
Yuki 50, r. v. 2004, cena 6.500 Kč. 
Kamenný šrotovník bez moto-
ru, cena 750 Kč. Sazenice ibišku 
(červenofialový), 50 Kč/ks. Tel.: 
775 390 322.
■ Násadu kapra. Váha 1 kg, cena 
50 Kč/kg, množství 4 q. Převažu-
je lysec. Tel.: 776 795 761.
■ Brambory konzumní, baleny 
po 25 kg. Cena 10 Kč/kg. Po VM 
dovoz možný. Volejte po 16. ho-
dině na tel.: 774 699 081.
■ Chladničku Samsung Ca-
lex 150 L s  mrazicím boxem. 
Cena 500 Kč. Tel.: 731  109  711, 
566 524 150.
■ Vrátek elektrický, používaný 
na  orání a  proorávání brambor, 
možno použít i  jako stavební. 

Cena dohodou – levně. Tel.: 
732 663 069.
■ Piano. Dále prodám náhrad-
ní díly na  felicii – levně. Tel.: 
739 144 196.
■ Dětskou cyklistickou přilbu. 
Cena dohodou. Tel.: 724 063 930.
■ Vchodové bezpečnostní ková-
ní Rostex z  nerezu, koule/klika, 
s  krytem vložky, rozteč 72. Tel.: 
724 063 930.
■ Hotové šalování na  schody 
z OSB desek – 17 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 724 063 930.

■ Lednici Calex 450 v  dob-
rém stavu. Tel.: 733  530  355.
■ Truhlářskou protahovačku 
30 cm Rojek nebo KDR. Tel.: 
603 165 320.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Motorku ČZ i nepojízdnou. Tel.: 
737 141 612.
■ Babetu nebo Korádo i v nepo-
jízdném stavu. Tel.: 737 811 674.
■ České hračky z  60., 70. a  80. 
let na baterku, setrvák, plechové, 
bakelitové, plastové. I poškozené. 
Tel.: 737 811 674.
■ Škodu 1000 MB i nové náhrad-

ní díly a na Škodu 100 nové ná-
hradní díly. Tel.: 737 811 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. 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 Krš-
kova ve  Velkém Meziříčí. Pěkný 
byt, půdní prostory, velký sklep, 
klidná a  žádná lokalita, cena 
1.100.000 Kč. Tel.: 736  455  921, 
vhodný i jako investice.
■ Prodej chaty v  Balinském 
údolí; chaty ve  Valdíkově u  Bu-
dišova; bytu 3+1 s  garáží a  za-

hrádkou ve V. Meziříčí; bytu 3+1 
na ul. Krškova ve VM za 1,1 mil. 
Kč; pozemků ke komerč. účelům 
u centra Velkého Meziříčí. Reality 
Vysočina. Tel: 777 636 157.
■ Prodám byt 3+1 ve VM. Klidná 
část města, blízko centra, po  cel-
kové rekonstrukci, kompletně za-
řízen, cena k jednání, RK nevolat. 
Tel.: 773 263 175.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v OV ve Velkém Meziříčí o celko-
vé ploše 82,56 m2 na ul. Pionýrská. 
Byt se nachází ve 2. NP cihlového 
domu. Dispozice: předsíň (9,7 
m2), kuchyň (8,2 m2), 3× pokoj 
(12 m2, 21 m2, 17 m2), koupel-
na (5,46 m2) a WC, balkon (3,52 
m2), sklep. Byt se nachází v klid-
né a žádané lokalitě. Veškerá ob-
čanská vybavenost. Volný ihned. 
Při rychlém jednání možnost 
slevy. Cena 1.790.000 Kč. Tel.: 
736 488 577, 724 924 257.

■ Pronajmu byt 2+kk v  centru 
VM. Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu byt ve  Velké Bíteši, 
ulice U Stadionu. Byt je po rekon-
strukci. Tel.: 720 489 946.
■ Pronajmu byt na  ulici Čecho-
va. Tel.: 774 925 445.

■ Pronajmu garáž na  ulici Uh-
řínovská, cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ Hledám pronájem zahrady 
ve  Velkém Meziříčí na  rok 2014. 
Tel.: 604 164 072.

■ Pálenou střešní krytinu dvou-
falcovou, cca 800 ks za odvoz (Vel-
komeziříčsko). Tel.: 732 277 101.

■ Tmavovláska 36/164 z  VM by 
ráda touto cestou našla pohodo-
vého partnera do 45 let, který ví, 
co chce od života. Najdu Tě? Tel.: 
731 058 234.

Prodám

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

Opravím a  zasklím skleníky, 
jednoduchá okna a  sklepní 
okýnka, i  z  vašeho materiá-
lu. Volejte po  17. hodině. Tel.: 
606 811 244.

PRODÁVÁME NOSNICE  – 
začínají nést , prodej  Hrbov 42, 

A. Novotný, tel.: 737 477 773

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735

SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY, 
ŽIVNOSTNÍKY 

NA STAVEBNÍ PRÁCE. 
TEL.: 602 459 636

Nebankovní půjčky 
od 5.000 Kč bez poplatku, 

rychlé vyřízení, volejte 
po 14.00. Tel.: 739 033 463.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme na částečný úvazek na cca 1 rok

spolupracovníka/spolupracovnici na pozici:

vhodné pro důchodce!

V případě zájmu volejte tel.: 566 502 566 nebo 
pište na katerina.novakova@lisovnavm.cz

stavební technik
požadujeme:

•  praxe v oblasti přípravy, realizace a dozoru staveb min. 2 roky
náplň práce:

•  práce na 2-4 hodiny/den
●  příprava, realizace a kontrola menších stavebních akcí 
  v areálu firmy

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici 

na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na pozici:

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

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem na adresu:

katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel.:566 502 566

vedoucí 
logistiky a nákupu

požadujeme:
• VŠ popř. SŠ vzdělání 
• komunikativní znalost AJ podmínkou, NJ výhodou 
• zkušenost s řízením lidí 
• zkušenost s jednáním s dodavateli (zákazníky), vyjednávací
   schopnosti 

náplň práce:
• vedení úseku logistiky 
• vyjednávání cen a podmínek s dodavateli
• komunikace se zákazníky a dodavateli v cizím jazyce 

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici 

na pozici:

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

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem na adresu:

katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel.:566 502 566

technik Jakosti
požadujeme:

•  středoškolské vzdělání technického směru 
•  nutná komunikativní znalost angličtiny
•  znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook) 
•  znalost práce s měřidly 
•  znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 výhodou  

náplň práce:
•  práce na zkrácený pracovní úvazek (4 hodiny/den)
•  provádění vzorkování (dokumentace ke schvalování vzorků)
•  písemná i ústní komunikace se zákazníky
•  spolupráce při zavádění nových projektů

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.,
přijme pro závod Velké Meziříčí

Pracovnici/pracovníka
obchodního oddělení

Požadujeme:
– znalost NJ – slovem i písmem – podmínkou
– technické myšlení, praxe v oboru výhodou
– znalost práce na PC
– řidičský průkaz sk. B
– spolehlivost, komunikativnost
Druh pracovního poměru: zástup za MD.
Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní
zahraniční firmy.
V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou  adresu:
jitka.plachetska@wiegel.cz

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

mlady@eurowagon.cz

ASISTENTKU
ZÁKAZNICKÉHO

SERVISU 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
znalost AJ podmínkou, 
flexibilitu, pozitivní myšlení
Nabízíme: 
možnost seberealizace 
výhodné platové podmínky
zázemí prosperující firmy. Své strukturované životopisy 

posílejte na  e-mail, popř. nás 
kontaktujte  na telefonním čísle.
e-mail: mlady@eurowagon.cz

Tel.: 777 211 201

TRUHLÁŘE,
ZÁMEČNÍKA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

VELIKONOČNÍ 
VELKÝ MEDER 

(termální lázně) – 21. 4.
680 Kč – celodenní vstupné 

vč. dopravy 
Nástup. místa: Měřín (5.30), 

VM (5.40)
Info na tel.: 607 541 915

775 055 501
www.miris-tour.cz

LEGOLAND v Německu – 3. 5. (sobota)
Celodenní vstupné vč. dopravy 1.580 Kč

děti 3–11 let 1.480 Kč, (v ceně vstup na atrakce)
(nástup. místa: VM (24.00), Strán. Zhoř (00.10), Měřín (00.15), 

Jihlava (00.35). Tel.: 607 541 915,  775 055 501
www.miris-tour.cz

velkomeziříčsko – příJem inzerce: e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979  
● Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč ● Soukromá řádková inzerce: jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – vyměním« – 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč, rubrika Daruji – zdarma. Příspěvky do společenské rubriky »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« – 100  Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.
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Poděkování

Vzpomínky

Společenská rubrika
Blahopřání ● Vzpomínky ● Poděkování ●

Texty s fotografiemi je možné kromě osobního předání 
v redakci (budova Jupiter clubu, 1. patro, Náměstí 17, Velké Meziří-

čí) zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
Bližší informace získáte na tel.: 566 782 009, 739 100 979

sudoku
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

společenská rubrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek 1. pololetí 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
22. 4. – Otvírání studánek (film), Libor Smejkal
13. 5. – Život a dílo MUDr. Fr. Dreuschnecka,
               prvního rentgenologa na Moravě,
               přednáší Zuzana Valová
27. 5. – Volynští češi, přednáší Vladimír Makovský
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, 
               přednáší Mgr. Jiří Skoupý

Předprodej na tel.: 775 057 754, 564 409 319
www.jabbapoint.cz

Mediální partner týdeník 

Divadelní sezona Horáckého divadla Jihlava 2014/2015
Přijímáme rezervace míst – celkem 6 představení:
NĚKDO TO RÁD HORKÉ – hudební komedie o gangsterech, dvou 
muzikantech, o „mužských“ a „ženských“ snech
MARYŠA – A. a V. Mrštíkové – vrcholná hra českého realismu
LAKOMEC – Moliére – komedie o člověku, pro kterého se jeho po-
kladnička stala vším
MERLIN aneb PUSTÁ ZEM – historická freska o rytířích krále Artu-
še a hledání Grálu
ONDINA – romantická „pohádka“ pro dospělé o síle lásky a obětavosti 
HABAĎŮRA aneb Nájemníci pana Swana – komedie ze současnosti 
– o tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze soc. úřadu na člověka, 
který v soc. systému objevil pro sebe jisté trhliny
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 18. dubna 2014 e-mailem: 
drapelova.marcela@seznam.cz, nebo telefonicky: 737 565 009
Cena za jednu osobu bez dopravy – 867 Kč (možnost uplatnění dalších 
slev např. studenti, důchodci, ZTP) 
Hrací den středa, odjezd autobusu v 17.45 od Jupiter clubu Velké  Me-
ziříčí.                                                                                                       -md-  

Zubní pohotovost: Sobota 29. 3. MUDr. M. Kozáková, 
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 332. Neděle 
30. 3. MUDr.   Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel.: 566 552 332 (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od Velkého Meziříčí), 
čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Divadelní sezona 
Horáckého divadla 
Jihlava 2014/2015

Soutěžte o vstupenky

JMÉNO
BYDLIŠTĚ

N
A

 STO
JÁ

K
A

Soutěžní kupon týdeníku 
ODPOVĚĎ

E-MAIL NEBO TEL.

Pro čtenáře jsme připravili soutěž o vstupenky na stand up comedy 
show NA STOJÁKA, na 24. dubna v klubu Jabba Point.
Soutěžní otázka: Napište jméno ženy, která také vystupovala v pořadu 
Na stojáka a měli jsme ji možnost vidět v pořadu ve Velkém Meziříčí.
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a doručte do redakce 
nejpozději do pátku 4. 4. (včetně).                                                      -red-

Apríl ve Velké Bíteši bude nejen ve znamení vtipů, ale i jedinečné bese-
dy o sacra zajímavém životě. Hostem Bítešské akademie bude 1. dub-
na od 18 hodin Karel Satoria.
Satoria je hlavním protagonistou knihy rozhovorů, která vyšla pod ná-
zvem Život je sacra zajímavej. Kniha loni vzbudila velkou pozornost 
a dočkala se v krátké době několika dotisků. Satoria v ní líčí svoje dra-
matické životní okolnosti, které by jinému člověku stačily k naplnění 
čtyř životů. Jako kněz byl stíhán komunisty. Šířil informace o Chartě 
77 a účastnil se akcí brněnského disentu. V květnu 1990 přijal funk-
ci generálního vikáře brněnské diecéze a  snažil se zmírnit následky 
útlaku církve minulým režimem. V roce 1992 vstoupil do řádu cister-
ciáků a následujících deset let strávil v klášteře Sept Fons ve Francii. 
Po návratu do Česka vedl výstavbu kláštera Nový Dvůr. Od roku 2011 
působí jako kněz v Dobříši.                                                  Ladislav Koubek

❧ Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 
tak rád měl práci, život i nás
a v našich srdcích žije dál. ❧

Dne 31. března 2014
uplynou 2 roky,
kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan 

František Jůda
z Netína.

S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 24. března uplynulo 
dvacet dva let od chvíle, 
kdy zemřel pan 

Karel Kuřátko 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste jej znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Děkují rodina Teplých 
a dcera Zdenka.

Chtěly bychom poděkovat všem ženám ze školní jídelny na Poštovní 
ulici za vzorně připravenou akci ke dni otevřených dveří. 

Za pěkné odpoledne při oslavě „padesátky“ 
děkují za všechny bývalé kuchařky Anička a Zdenka.

Poděkování za oslavu ve školní jídelně

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, 
Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,

pořádá dne 27. 3. v 10.00  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Program:
Úvodní zahájení ● Krátké vystoupení dětí

Prohlídka zařízení ● Občerstvení ● Beseda s vedením ústavu

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní. 
O to těžší je naučit se žít bez nich. 
Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout
na nejsmutnější den našeho
života, kterým je 2. duben, 
kdy to bude již 8 let, co nás na-
vždy opustila naše drahá mamin-
ka, manželka, babička a  praba-
bička, paní

Jaromíra Schrollerová,
která by 26. 3. 2014 oslavila své
nedožité 74. narozeniny.

Stále s láskou vzpomínají manžel,
dcery, vnoučata, pravnoučata

a sestra s rodinou.

Kolpingova rodina Velká Bíteš uspořádá spolu s Mateřským centrem 
Bítešáček premiérový příměstský tábor. Je určen pro děti od 4 let, které 
už alespoň rok navštěvují mateřskou školu. Horní věková hranice činí 
7 let (ukončená 1. třída). Tábor se uskuteční v termínu od 28. července 
do 1. srpna v čase od 7 do 16 hodin. 
Naší „základnou“ bude základní umělecká škola ve Velké Bíteši, kde 
budeme mít k dispozici velkou učebnu. Pro všechny venkovní aktivity 
máme k dispozici farní zahradu. V případě příznivého počasí bude-
me vyrážet na výlety do okolí Velké Bíteše. Obědy budou zajišťovány 
restaurací Naše bítešská. Věříme, že příměstský tábor nabídne dětem 
spoustu zážitků a pomůže rodičům v období, kdy je jejich mateřská 
školka uzavřena.
Cena tábora za  1 den je 150 Kč včetně stravy a  pitného režimu. 
Bližší informace a  přihlášky rádi poskytneme na  tel.: 604  593  128 
– Jana Střechová.                  Text a foto: Jana Střechová a Ladislav Koubek

Život je sacra zajímavej

Ve Velké Bíteši pořádají 
příměstský tábor

8 9 7 4 5 6 1 2 3
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: #9053
Obtížnost: střední

SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

prostory sběrného dvora v areálu 
Technických služeb, s. r. o., VM, Karlov 97

 úterý   15. 4.  8–17 hodin
 středa 16. 4.  8–17 hodin

Můžete darovat: letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské – čisté 
a  složené do  plastového pytle nebo krabice), lůžkoviny, prostěradla, 
utěrky, ručníky, záclony, látky – min. 1 m (ne odstřižky ani zbytky), do-
mácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (nepoškozené), polštáře, 
deky, obuv – veškerou nepoškozenou, batůžky, ledvinky, pánské opas-
ky, tkaničky do bot, potřeby osobní hygieny, čisticí prostředky, funkční 
ruční nářadí. Co nelze přijmout: nábytek, ledničky a další elektrospotře-
biče určené ke zpětnému odběru, znečištěné nebo vlhké prádlo a oděv, 
zmačkané prádlo.                                                                                                   -měú-

Poděkování za poslední rozloučení
Děkujeme všem, kteří přišli vyprovodit na poslední cestě našeho ta-
tínka 

Ladislava Kašpara.
Ladislav Kašpar a Božena Prokopová

Nepůjde elektrický proud: 
Dne 2. 4., 7.30–14.45, Velké Meziříčí – Nábřeží, U Tržiště.
Dne  2. 4., 7.30–15.00, chaty u lomu Krásněves.                                           -E.ON-

3 1 9 7 6
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4 8

5 6 7

7 8 2 1 4
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Autor: Zdeněk Málek ©
Zadání: 9978
Obtížnost: střední



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 26. března 2014 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 12 | 26. března 2014

divadelní sezona Jaro 2014
Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter clubu
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, kinosál Jupiter clubu
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY. 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská.
Bližší informace získáte na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč.  
Elevace sedadel (odstupňované hlediště). 
Změna programu vyhrazena!                                                                 -zh-

kph - další koncert sezony

Loutková pohádka 
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 5. 4. 2014 od 15 
hodin na malé scéně loutkovou pohádku s názvem ADÁMEK MEZI 
BROUČKY. Vstupné: 40 Kč. Vstupenky lze rezervovat na telefonním 
čísle  566 782 004, 566 782 005, nebo osobně na programové oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, v po–čt 8-16 hodin, v pátek 
8–14 hodin. 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-

Korngold Quartet 
Korngold Quartet (dříve Quar-
tetto di Gioia) patří mezi přední 
česká kvarteta nastupující mladé 
generace. Své kořeny má na  br-
něnské konzervatoři, kde začínalo 
pod vedením violoncellisty Ja-
náčkova kvarteta Břetislava Vybí-
rala a  pokračovalo v  již dnešním 
složení na  JAMU Brno ve  třídě 
prof.  Adolfa Sýkory (Janáčko-
vo kvarteto). V  rámci programu 
Erasmus bylo souboru umožněno 
studium na Universität für Musik 
und Darstellende Kunst ve  Vídni, 
kde navázal spolupráci s  Univ.-
-Prof. Johanessem Meisslem (Artis 
Quartet). V rámci mezinárodních 
mistrovských kurzů kvarteto pra-
covalo s významnými osobnostmi 
komorní hudby jako jsou např. Ha-
tto Beyerle (Alban Berg Quartet), 
Sándor Devich (Bartók Quartet), 
Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), 
Josef Klusoň (Pražákovo kvarteto), 
Apollon Musagéte Quartet aj.
Největším úspěchem souboru je 
vítězství na  Mezinárodní soutěži 
Leoše Janáčka 2010, kde kvarte-
to získalo také cenu za  nejlepší 
provedení díla Leoše Janáčka 

a vítězství na soutěži Nadace Bo-
huslava Martinů 2010, kde mu 
byla udělena i  cena za  nejlepší 
interpretaci díla Bohuslava Marti-
nů. Na  svém kontě má řadu dal-
ších ocenění – mezi nimi např. 
zvláštní cenu Josefa Koďouska ze 
soutěže pořádané v  rámci ACT 
Musical Festival London 2006, 
2. cenu z  mezinárodní soutěže 
Premio Citta´di Padova 2009 
a  Promotion award z  Internati-

onale Sommerakademie 2010.
Soubor se snaží budovat vše-
stranný repertoár, který zahrnuje 
stěžejní díla kvartetní literatury 
všech stylových období. Podstat-
ně je zastoupena česká tvorba 
a  soubor se věnuje i  interpretaci 
děl soudobých. V rámci spoluprá-
ce s mladými sólisty svůj reperto-
ár rozšiřuje i  o  komorní skladby 
pro větší obsazení. Kvarteto vy-
stoupilo na  řadě festivalů u  nás 

i  v  zahraničí (Pražské Jaro,  Ja-
náčkovy Hukvaldy, Janáček Brno, 
Europäische Wochen Passau aj.). 
Na  pozvání EMCY (European 
Union of Music Competitions for 
Youth) podnikl soubor také turné 
„Stars of tomorrow“ po Německu 
a  Rakousku. Nahrával pro Český 
a Bavorský rozhlas.                        -pj-
Středa 9. 4. v  19 hodin, luterán-
ské gymnázium VM, vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři)

Knihovna z Dobré Vody pořádá zájezd na inscenaci 
Horáckého divadla Jihlava

Šumař na střeše 
Jímavý příběh, v němž jsou chytrost, vtip, humor, a zároveň slzy. 

Sobota 24. května 2014 v 19 hodin
Doprava zajištěna. Autobus zastavuje postupně v Martinicích, 

Kozlově, Křižanově, Dobré Vodě, Vídni, Mostištích 
a Velkém Meziříčí.

Zájemce potřebuji znát do 31. 3. 2014 
na tel.: 737 565 009 (Drápelová)

MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ
HRAČKY V PROMĚNÁCH ČASU

1. 3.–21. 4. 2014

otevřeno denně kromě pondělí, 9–12; 13–16
Výstavu zapůjčilo Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou

Předprodej: v hospůdce U Dalasa
Mediální partner 

 

DISCO 
s DJ BONDEM 

čtvrtek 17. 4.
sál luteránského gymnázia 

17–21 hodin. 
Určeno pro žáky 
od 10 do 15 let. 
Vstupné 40 Kč. 

Pořádá 
Jupiter club, s.r.o., VM

Concentus Moraviae 3.–28. června
Od 3. do 28. června probíhá již 19. ročník mezi-
národního festivalu Concentus Moraviae. 
Ve  Velkém Meziříčí proběhnou koncerty 
ve dnech: 
▶ ▶ 14. 6., zámek Velké Meziříčí, 
19.30 hodin
 Zemlinského kvarteto

▶ ▶  22. 6., luteránské gymnázium 
19.30 hodin 
Jan Fišer – housle 
Tomáš Jamník – violoncello 
Monika Knoblochová – cembalo.  

Rezervace vstupenek a  více informací získáte 
na programovém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, 
tel.: 566 782 004, 005, (001)
www.jupiterclub.cz

TJ Efekt Křižanov
pořádá v neděli 30. března 
v Katolickém domě
DĚTSKÝ KARNEVAL
začátek ve 13.30 hodin

ACCORT
29. 3. 2014 
KD NETÍN

Spolek žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Vel-
ké Meziříčí zvou na velikonoční výstavu 
POMLÁZKA NAŠE LÁSKA
v pondělí 14. dubna – středa 16. dubna 2014
luteránské gymnázium Velké Meziříčí, 9–17 hodin
Uvidíte svátečně prostřené tabule, pletení pomlázek 
z proutí, pleskačů z pedigu,  výrobu velikonoční ke-
ramiky, drobné bižuterie z kamínků a drátků,  ukáz-
ky dřevořezbářské práce, košíkářství, paličkování, 

zdobení velikonočních perníčků, kraslic různými 
technikami, zaujme vás  originální  velikonoční 
floristika, strojové výšivky, ruční gelové a  voskové 
svíčky, výrobky háčkované, ručně vyšívané,  z kuku-
řičného šustí a z pedigu, roztomilé obrázky a řadu 
dalších jarních dekorací. Získáte spoustu nápa-
dů, jak zpříjemnit velikonoční svátky sobě i  svým 
blízkým. Některé výrobky bude možné zakoupit. 
Vstupné dobrovolné!                                                  -hs-

Připravují velikonoční výstavu

12. 4. – Rock Depo Velké Meziříčí 
Další pokračování stále více oblíbené FajtFest Rumela párty vol. 7 se 
blíží! Headliner FF párty je pražská legenda STATUS PRAESENTS, 
která ve své tvorbě kříží hard-
core s  rap-metalem. Status 
Praesents  vydali po  čtyřech 
letech nové album „El Cri-
pleBro“, bezpochyby stylově 
nejpestřejší v  jejich historii, 
přitom stále s  jasným sklada-
telským rukopisem. Kromě 
nové desky představí Status 
také novou posilu, druhého 
kytaristu Henryho, takže je 
určitě na  co se těšit. Statusy 
budou mít v  Rock Depu svoji 
premiéru! Support obstarají… 
kultovka FajtFestu  STRAI-
GHT z  Jihlavy a  progresivní 
CORPOSANT  z Brna.                                           
                                                     -bf-

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

VULKÁNY 
OBJEKTIVEM 

FOTOAPARÁTU
čtvrtek 27. března 2014 

v 18.00 hodin
výstavní síň městského muzea 

v Bystřici nad Pernštejnem

FajtFest Rumela Party

Jupiter club, s. r. o., VM uvede
divadelní pohádku

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
sobota 12. dubna 2014 v 16.00

 kinosál Jupiter clubu
Vstupné 60 Kč (děti do 2 let zdarma)
Předprodej vstupenek na programo-

vém oddělení JC, tel. 566 782 004, 001
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V první polovině tohoto měsíce zastihla zdejší vyznavače šachové hry, 
ale také širší veřejnost (a to nejen onu sportovní) smutná zpráva o ná-
hlém odchodu všestranného, úspěšného sportovce a pedagoga, který 
se mnoho let podílel na výchově a vzdělávání mladé generace jak v uč-
ňovské škole na Poříčí, tak i jinde, např. v zájmových kroužcích. Vedle 
královské hry na 64 polích, kde dosáhl opravdu vynikajících výsledků, 
patřily k jeho doménám i pohybové druhy sportů – například stolní 
tenis, basketbal, tenis, fotbal a další, v nichž působil nejen jako aktivní 
hráč, ale také jako úspěšný a dlouholetý funkcionář a trenér, nu a také 
jako organizátor a pozorný rozhodčí. Pan Zdeněk po mnoho let řídil 
zdejší šachový přebor jednotlivců – současně ale tuto soutěž aktivně 
hrál. Přeborníkem Velkého Meziříčí v šachu se stal věru nesčíslněkrát 
a  tento jeho početní rekord v  získaných titulech už prakticky nelze 
překonat.
Místy působení pana Mgr.  Mejzlíka byla především Jemnice a  poté 
Velké Meziříčí. Až donedávna nastupoval nejen v šachovém přeboru 
našeho města, ale také za  tým Spartak Velké Meziříčí A v krajském 
přeboru. Mezi přáteli, ale také mezi studenty byl znám pod přezdívkou 
Meki nebo také Megi (eventuálně Meky či Megy).
Zemřel v sobotu 8. března 2014, a to po nemoci – ve svých nedožitých 
83 letech. Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v úzkém rodinném 
kruhu. Věnujme mu i my tichou vzpomínku.
Čest jeho světlé památce!

Za panem Mgr. Zdeňkem 
Mejzlíkem…

O  víkendu 8.–9. 3. jsme vyrazili 
do rakouského Mödlingu na dva 
turnaje ročníků 2006 a  mladší 
a  2004 a  mladší. Na  turnaji pod 
otevřenou střechou nešlo ani tak 
o výsledky, jako si zahrát v parád-
ním prostředí proti mužstvům ze 
zahraničí, a  to především z  Ra-
kouska, ze Švýcarska a  z  Česka 
(od nás jsme byli jediní zástupci). 
V sobotu nastoupili hráči roční-
ku 2006 a  mladší, a  i  když hráli 
převážně s hráči o dva roky mlad-
šími, rozhodně kluci nezklamali. 
Sice šlo spíše o  přátelský turnaj, 
ale i  o  to, zpříjemnit si jeden 
z posledních hokejových víkendů 
této sezony, a tak jsme rozhodně 
bez bojovnosti takovou dálku ne-
absolvovali. Nutno říci,  že naši 
mladí hráči s  rakouskou konku-
rencí více než uspěli. Předváděná 
hra byla pro nás, trenéry, hodně 
potěšující s  vidinou do  dalších 
sezon. Tahouny mužstva 2006 
byli Honza Jurný se Šimonem 
Zbořilem, ale nebyli to pouze oni, 
přidal se k nim i zlepšující se Lu-
káš Mátl a ostatní – pochvalu za-
slouží i  střelec dvou branek Ma-
rek Balej a  neskutečný bojovník 
Danek Kolomazníček. Celý tým 
šlapal jako hodinky a co se těmto 
hráčům nepovedlo vyhrát v  celé 

letošní sezoně, tak v Rakousku se 
podařilo hned 4×. Přidali k tomu 
ještě jednu remízu a  jen třikrát 
byli poraženi. Více však než o ví-
tězství šlo o to, že si kluci turnaj 
užili, prožili skvělou hokejovou 
atmosféru a dokázali si, že hrát se 
dá s kýmkoliv. 
V neděli nastoupili třeťáci a čtvr-
ťáci rozděleni do  dvou mužstev, 
aby si zahráli opravdu všichni. 
Čtrnáct týmů na turnaji bylo roz-
děleno do  dvou skupin, kde se 
utkal každý s  každým. Náš prv-
ní tým ve  své skupině nepoznal 
porážku a s famózním skóre 45:0 
postoupil do  finále. Nejlepším 
střelcem se stal Petr Švejda s  11 
brankami, ale ani ostatní nezů-
stali pozadu. Druhý tým prohrál 
pouze jednou s  týmem EC Vie-
nna Tigers a  se skóre 14:3 si tak 
zahrál „pouze“ o třetí místo. Nej-
lepším střelcem se stal Vašek Kři-
kava s  5 brankami, ale hlavním 
strůjcem úspěchu byl Daniel Bíbr 
v  brance, který inkasoval pouze 
od jediného našeho přemožitele. 
V zápase o třetí místo nás vyzval 
rakouský celek EHC Black Wings 
Linz, kterého naše první mužstvo 
porazilo o čtyři branky. Zápas byl 
velice vyrovnaný, malou převahu 
měl sice soupeř, který šel do ve-

dení, ale o chvíli později srovnal 
skóre David Hammer. A protože 
do konce zápasu už žádná branka 
nepadla, drama hodné thrilleru 
se odehrálo v  rozhodujících sa-
mostatných nájezdech – dlouho 
se žádný střelec nemohl prosa-
dit, a  tak rozhodl až ve  čtrnácté 
sérii náš Tadeáš Bárta, který tak 
odstartoval velké oslavy třetího 
místa. Opět exceloval náš bran-
kář Daniel Bíbr, kterého neroz-
hodilo ani nepříjemné slunce, ani 
malá závada na výstroji. 
Ve  finále nastoupilo naše první 
mužstvo proti EC Vienna Ti-
gers. Převaha byla jednoznačně 
na naší straně a bylo jen otázkou 
času, kdy vstřelíme první branku. 
To se povedlo z  dorážky Jirkovi 
Vrzalovi a  vítězství bylo hodně 
blízko, zvlášť když Viktor Ne-
svadba zvýšil na rozdíl dvou bra-
nek. V  závěru soupeř z  dorážky 
vstřelil Petrovi Judovi vůbec jedi-
nou branku na turnaji, ale na vý-
sledek už to nemělo vliv. 
Ze čtrnácti mužstev jsme tak ob-
sadili první a  třetí místo, což se 
nám za celou dobu, kdy se tohoto 
turnaje účastníme, nepovedlo. 
Konec konců nešlo ani tak o vý-
sledek, jako o to užít si sportovní 
atmosféru, neznámé soupeře, pa-

rádní organizaci turnaje a neplá-
nované sportovní a životní zážit-
ky, což by místní kluby mohly jen 
závidět. 
Poháry jsme ale získali opravdu 
veliké, medaile k tomu, a věříme, 
že to bude odraz k lepším, malin-
ko opomenutým slavným bíteš-
sko-meziříčským mládežnickým 
hokejovým časům. 
Hráli: 2006 – Tomáš Petrčka, Da-
niel Kolomazníček, Ondřej Jur-

ný, Michal Pavelka, Marek Balej, 
Michal Šibor, Lukáš Mátl, Šimon 
Zbořil, Jan Jurný, trenéři Michal 
Marek a  Zdeněk Vlček; 2004 + 
2005 – Šimon Zdvihal, Petr Juda, 
Petr Švejda, Viktor Nesvadba, Ši-
mon Zbořil, Daniel Bíbr, Tadeáš 
Bárta, Václav Křikava, Vít Křika-
va, Jáchym Nesvadba, Jiří Vrzal, 
Petr Jašek, Adam Brychta, Petr 
Karásek, Jan Jurný, Šimon Ku-
řátko, David Hammer, vedoucí 

družstva Jiří Vrzal, trenéři Petr 
Dačev a  Milan Dvořák, vedoucí 
družstva Leona Křikavová.
Góly: Křikava V. – 5, Hammer – 
4, Karásek – 3, Kuřátko – 2, Bár-
ta – 1, Brychta – 1. Celkem skóre 
16:4. Švejda – 11, Nesvadba J. – 9, 
Vrzal – 8, Nesvadba V. – 7, Zdvi-
hal – 6, Křikava Vít – 4, Jašek – 2. 
Celkem skóre 47:1.

-dvo,dač,mar,vlč-, 
foto: archiv VM a VB hokeje

Mladí meziříčští a bítešští hokejisté přivezli z rakouského Mödlingu poháry

Nejlepší sportovní výkony SDH 
Velké Meziříčí ocenilo shromáž-
dění představitelů SDH okresu 
ZR v Novém Městě na Moravě.
Stále více je vidět, že dobrovol-
ní hasiči z  Velkého Meziříčí se 
ve světě neztratí. Ať už družstva, 
či jednotlivci, všichni prokazu-
jí ohromnou dávku odhodlání 
v soutěžích, která jim často vyná-
ší snové pozice. 
Sezona 2013 byla pro soutěžní 
kolektivy hasičů velice vydaře-
ná. Za  skvělé výkony si členové 
SDH jeli v neděli 16. března 2014 
do Nového Města na Moravě pro 
upomínkové předměty, diplomy, 
plakety a putovní pohár.
Oceňování probíhalo v  kategorii 
družstev, dorostenek a dorosten-
ců. Družstvo žen SDH Velké Me-
ziříčí, přebíralo broušený putovní 
pohár a plaketu s vlastní fotogra-
fií za  nejlepší sportovní výkon 
v roce 2013, kterým se stala štafe-
ta 8×50 metrů na XV. olympiádě 

ve  francouzském Mulhouse. Čas 
štafety byl 64:30. Putovní po-
hár předával starosta okresního 
sdružení ČMS ZR Luboš Zeman 
a  plaketu Jiří Pátek za  výkonný 
výbor SH ČMS. Ženy mají do le-

tošní sezony předsevzetí tuto re-
kordní štafetu ještě trumfnout. 
V  dorostenecké kategorii zde 
bylo několik zástupců z  SDH 
Velké Meziříčí. Hodnotily se 
úspěchy na  Mistrovství České 

republiky dorostu v Jablonci nad 
Nisou. Oceňovala se disciplína 
běh na 100 metrů s překážkami. 
Do  první výkonnostní třídy se 
časem 18:28 zapsala jediná člen-
ka Kristýna Jágriková. Do  tře-

tí výkonnostní třídy se zapsaly 
Marie Štěpánková s časem 19:69 
a  Barbora Bartuňková s  časem 
19:99. Hostující Aneta Nevrtalo-
vá (SDH Lhotky – Sport) se s ča-
sem 19:77 dostala taktéž do třetí 
výkonnostní třídy.  
V  chlapecké kategorii měl nej-
lepší výsledky Radek Švihálek, 
který se prezentoval časem 18:95 
a  patřilo mu místo ve  třetí vý-
konnostní třídě spolu s  hostu-
jícím Petrem Hladíkem (SDH 
Lavičky), který zaběhl čas 18:32.  
Stejně tak byli někteří členové 
oceněni za  výkony v  krajském 
kole. Kristýna Jágriková za  čas 
18:47 a  Švihálek Radek za  čas 
18:48. Hostujícími členy byli Jiří 
Horký (SDH Lhotky – Sport) čas 
18:63, Tomáš Voda (SDH Lhotky 
– Sport) čas 17:64 a Petr Hladík 
(SDH Lavičky) čas 17:84. 
Do  funkce náměstka starosty 
okresního sdružení ČMS zde 
byl jmenován náš starosta SDH 

Miroslav Jágrik. Do  funkce vý-
konného výboru byl kooptován 
vedoucí okresní odborné rady 
mládeže Kratochvíl Stanislav 
ml. 
Ceny za  okresní sdružení Žďá-
ru nad Sázavou byly rozdány. 
Některé členy čeká ještě kaž-
doroční oceňování nejlepšího 
sportovce Velkého Meziříčí 
2014. Konkrétně nominovaní 
jsou: družstvo mladších a  star-
ších žáků, družstvo SDH Velké 
Meziříčí ženy, cvičící disciplí-
ny CTIF, družstvo SDH Velké 
Meziříčí dorost, cvičící požární 
sport a  v  neposlední řadě jed-
notlivkyně Kristýna Jágriková 
převážně za  běh na  100 metrů 
s překážkami. Všem nominova-
ným přejeme v pátek 28. března 
hodně štěstí. 
Oceněným gratulujeme a  pře-
jeme jim v  sezoně 2014 mnoho 
dalších úspěchů.

-ber-, foto: archiv SDH

Nejlepší sportovce velkomeziříčských hasičů ocenilo okresní shromáždění
Za ŠO TJ Spartak VM V. Pařil

ST VM – TJ CHS Chotěboř B 9:9
Body: Caha Martin 3/1, Skryja 
Marek 2/2, Kampas Jan 2/2, Ze-
lený David 2/2
ST VM – TJ SB Světlá n. S. B 10:6
Body: Kampas Jan 3/0, Skryja Ma-
rek 3/0, Pokorný Jan 3/1, Řikovský 
Aleš 1/0, Zelený David 0/3

TJ Sokol Polnička C – ST VM E 
8:10
Body: Kališ Petr 3/1, Minařík 
Jakub 3/1, Hrůza Vlastimil 2/2, 
Juda Ondřej 1/3. Čtyřhra: Juda, 
Kališ.
Poslední tři utkání v  této se-
zoně se odehrála o  víkendu. 

Bez tří největších našich opor 
nastoupili stolní tenisté proti 
Chotěboři. Vyrovnaný výkon 
všech hráčů vedl ke  spravedli-
vé remíze. Škoda smolně pro-
hraných čtyřher v úvodu utká-
ní. Druhý duel se Světlou už 
jsme si pohlídali a  výsledkem 

10:6 vyhráli. Neomylné výkony 
předvedli Skryja s  Kampasem. 
Nejmladší družstvo E zavítalo 
do  Polničky. Překvapivým vý-
sledkem dokázalo zvítězit 10:8. 
Domácí jako lídr soutěže pod-
cenili zápas a  nezvládli naše 
mladíky přehrát. -kli-

Stolní tenisté zakončili sezonu remízou i výhrami

FC VM B – FK Humpolec do-
rost 3:0 (2:0)
Rozhodčí: Štefka. Diváci: 10. 
Branky: Dušan Smejkal (20.), Ví-
tek (40.), Matěj Prchal (60.). Sesta-
va: Jícha – Maloušek, Halámek, D. 
Polák, Netolický – Malec – Vítek, 
D. Smejkal, Pokorný, Kafka – Liš-
ka, náhradníci: Kameník, Prchal.
Generálku jsme odehráli na umělé 
trávě s  humpoleckým dorostem, 

protože Věžnice odmítla přijet 
k nám na umělou trávu. Zápas se 
hrál za  velmi přijatelného počasí. 
Mladí hráči z Humpolce nás velmi 
dobře napadali v  prvním polo-
čase a  tím nás dostávali pod tlak. 
Hlavně v  prvním poločase jsme 
strašně moc kazili jednoduché 
přihrávky. S  tímto zápasem nej-
sem tolik spokojený, protože jsem 
čekal od našeho týmu více aktivity 

a  produktivity. Špatně jsme pre-
sovali hráče a  tím jsme soupeři 
dovolili zakombinovat. Humpolec 
mě mile překvapil, protože to byl 
ideální soupeř pro generálku, jenž 
nám ukázal některé mezery, které 
musíme do příště zlepšit. V sobo-
tu hrajeme na domácí umělé trávě 
první mistrovské utkání proti prv-
nímu celku tabulky – Želetavě. 

Záložní tým FC VM odehrál 
generálku s dorostem Humpolce

-ls-

Nohejbalová liga 
otvírá druhý ročník
Po úspěšném prvním pořadatelé 
hledají nové týmy pro druhý roč-
ník velkomeziříčské nohejbalové 
ligy. 
Připojte se i vy k mužstvům Mě-
řína, Oslavice a Velkého Meziříčí 
a pojďte si zahrát tento oblíbený 
sport. 
Informace na  telefonním čísle 
603  947  096, nebo na  e-mailu 
1.nohejbalvm@seznam.cz.

-ros-
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Hokejisté ve finále Bíteš porazili až napotřetí, a to po samostatných nájezdech
HHK VM – HC Spartak Velká 
Bíteš 3:2 SN (1:0, 1:0, 0:2 – 0:0 
– 1:0)
Stav finálové série – 1:2
Branky: 13. Fila (Vlašín, Novák), 
32. Bula (Nekvasil), rozhodují-
cí sam. nájezd Fila – 49. Petrčka 
(Čikl), 60. Rosendorf. Sestava 
HHK VM: Hladík (Štourač) – 
Sláma, Ambrož, Šerý, Vlašín, Ště-
pánek, Kučera, Válek – Křenek, 
Nekvasil, Bula – Krča, Střecha F., 
Cihlář – Fila, Burian, Novák. Se-
stava HC Spartak VB: Alexa (Lou-
kota) – Trnka, Babic, Mička, Šidák, 
Rosendorf, Tůma, Buďa, Pospíšil, 
Hrůza, Štěpánek, Petrčka, Svobo-
da, Čikl, Grmela, Touška M., Touš-
ka J. Rozhodčí: Coufal – Lainka, 
Sustr. Vyloučení: 8:6, navíc Petrčka 
(VB) 10 min. OT za  nesportovní 

chování. Využití: 1:0, v  oslabení 
0:1. Střely: 38:46. Diváci: 388.
Další finálové utkání Krajské ligy 
jižní Moravy se odehrálo v úterý 
vpodvečer na  zimním stadionu 
ve Velkém Meziříčí. Pokud jsme 
chtěli v  sérii pokračovat, muse-
li jsme v  utkání zvítězit. Utkání 
začalo jako ta předchozí ve vyso-
kém tempu. Ve 12. minutě usedl 
na trestnou první hráč třetího fi-
nálového utkání – hostující Jakub 
Touška. Nabídnutou přesilovku 
zužitkovala po  necelé minutě 
třetí pětka. Michal Novák přihrál 
z rohu kluziště na volného Petra 
Vlašína, který od modré vystřelil 
na  soupeřovu branku. Vypálený 
kotouč, který před brankářem 
hostí tečoval Petr Fila, rozvlnil 
síťku v  Alexově svatyni. Za  sta-

vu 1:0 skončila první třetina.
V úvodu druhé třetiny šel na trest-
nou lavici první hráč našeho týmu. 
Nabídnutou přesilovku hostující 
tým nevyužil. Reparát mohli hráči 
hostí složit ve 26. minutě, kdy měli 
další přesilovku. Po odehrané mi-
nutě se počet hráčů na ledě vyrov-
nal. Za  „katr“ šel hostující hráč. 
Krátkou přesilovku naši hráči 
nevyužili. Ve 32. minutě se měnil 
stav utkání podruhé. Po přihrávce 
Karla Nekvasila překonal gólmana 
hostí Honza Bula. Se závěrečnou 
sirénou fauloval Petr Fila, a  tak 
nás čekalo další oslabení.
Úvod třetí části patřil hostujícímu 
týmu – ten při přesilovce ostřeloval 
ze všech pozic naši branku, v kte-
ré se svými zákroky zaskvěl Láďa 
Hladík. Na  začátku 42. minuty 

bylo ještě hůř. Na  trestnou usedl 
další náš hráč a hosté měli 39 vteřin 
výhodu dvou hráčů v poli. Zkráce-
nou dvojnásobnou přesilovku opět 
nevyužili. Ve  48. minutě putoval 
na trestnou za podražení hostující 
hráč. Po  delší době měli výhodu 
přesilovky naši. V  polovině naší 
výhody se dostal ke kotouči hostu-
jící Petrčka, který nikým neatako-
ván najížděl zleva na naši branku. 
Po  precizním blafáku překonal 
našeho gólmana a  snížil na  roz-
díl jediného gólu. Do  konce třetí 
třetiny chybělo 11 minut a  dal se 
očekávat zdrcující tlak Bítešských. 
V 55. minutě měli hosté opět zkrá-
cenou dvojnásobnou přesilovku, 
která trvala 32 vteřin. Díky velmi 
dobrému pohybu našich hráčů 
v  obranném pásmu se hostující 

tým k  vyrovnání nedostal. V  58. 
minutě dostal osobní desetiminu-
tový trest hostující Petrčka. V  té-
mže čase si vzal bítešský tým od-
dechový čas. Po krátké mezihře se 
opět vylučovalo. V čase 58:51 min. 
se na  trestnou poroučeli po  jed-
nom hráči z každé strany. V tomto 
čase odvolal trenér hostí gólmana 
Alexu a začala power play. Hostu-
jící tým vybojoval v našem obran-
ném pásmu kotouč a začal pořád-
ný kolotoč. Po  prknech vyhozený 
puk zachytil hostující Rosendorf, 
který střelou od  modré napálil 
obětavě do  střely padajícího Kar-
la Nekvasila. Odražený kotouč se 
opět dostal k  Rosendorfovi, a  ten 
druhou střelou od modré propálil 
vše, co mu stálo v  cestě. Závěr se 
tak jednoznačně lépe povedl hrá-

čům Spartaku a  utkání podruhé 
v sérii pokračovalo prodloužením.
Po  krátké přestávce následova-
lo desetiminutové nastavení, 
ve  kterém několikrát prověřily 
oba týmy pozornost brankářů. 
V 66. minutě měl náš tým výho-
du přesilové hry. Po 18 vteřinách 
se počet hráčů na  ledě vyrovnal. 
Ve  hře třech proti třem se opět 
ani jeden tým neprosadil, a  tak 
po  70 minutách dospělo utkání 
do samostatných nájezdů.
Po úpravě ledové plochy se jely ná-
jezdy, které skončily v deváté sérii. 
V té nejprve hostující kapitán Buďa 
neproměnil. Rozhodující nájezd 
proměnil Petr Fila, který poslal 
celou finálovou sérii ke  čtvrtému 
utkání. To se hrálo v pátek ve Velké 
Bíteši. (Více str. 12.) -hhk-

12. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Omega VB – Sanborn VM 
7:7
Dvořák 4, Dočkal 2, Dobrovol-
ný – Bukáček 3, Puffer 2, Sláma, 
Bajer F.
SK Netín – HC Lukáš 6:2
Plhák T. 3, Juda, Černý, Neubauer 
– Bláha, Málek 
Tech. služby VM – Agromotor 
VM 8:4
Heřman 3, Horký A., Horký D., 
Šlapal O., Kružík, Chudoba – Sý-
kora 2, Bíbr, Zachoval
Laser Zikmund – SK Netín 3:12
Fenik, Berger, Zdražil – Plhák M. 
2, Plhák T. 2, Kolář 2, Podsedek 2, 
Neubauer 2, Černý, Dvořák
1. Sanborn VM 13 12 1   0 115:34 25
2. HC Lukáš 12   9 0   3   96:37 18
3. SK Omega VB 13   7 2   4   51:57 16
4. SK Netín 13   6 1   6   56:70 13
5. Agromotor VM 12   5 0   7   48:54 10
6. Tech. služby VM 12   3 2   7   48:80   8
7. Laser Zikmund 13   2 2   9   54:92   6
8. SK Afcon Kunšovec VM 12   2 0 10   43:87   4

O postup do extraligy
NHÚ Balinka VM – HC Pikárec 
2:7

Komínek, Navrátil – Jaša P.  2, 
Chrást 2, Kubský, Jaša L., Marek
SPL Radostín – H. Heřmanice 
4:7
Láznička, Váša, Vítek, Pešek – 
Kutílek 2, Šilhán 2, Mejzlík Jar. 2, 
Horký
SK Vídeň – Auto Dobrovolný 
VM 7:9
Nedoma J. ml. 3, Vyhlídal 2, Her-
many 2 – Oliva 6, Vondráček Jos., 
Říha, Dohnal
H. Heřmanice – SK Vídeň 7:4
Kutílek 4, Mejzlík Jar. 3 – Vybíral 
2, Janák, Vávra
Auto Dobrovolný VM – HC Be-
netice 9:5
Oliva 4, Říha 2, Šefčík 2, Do-
hnal – Houzar 2, Jakšík, Mikuláš, 
Krejčí
HC Pikárec – SPL Radostín 7:4
Jaša P. 2, Jaša L. 2, Jaša V., Chrást, 
Kovář – Šíma 2, Láznička, Hube-
ný
NHÚ Balinka VM – HC Oře-
chov 5:5
Vacula 2, Necid, Navrátil, Komí-
nek – Dvořák P., Dvořák J., Ze-

man, Jurný, Vrbka
HC Ořechov – HC Benetice 5:4
Dvořák J. 2, Dvořák P., Kokojan, 
Burian F. st. – Houzar 2, Kašpar, 
Solař
1. Auto Dobrovolný VM 13 10 0 3 96:74 20
2. HC Pikárec 13 9 2 2 62:48 20
3. Horní Heřmanice 13 7 0 6 72:54 14
4. SPL Radostín nad Osl. 13 6 0 7 56:64 12
5. NHÚ Balinka VM 13 4 3 6 49:62 11
6. HC Benetice 13 4 2 7 41:45 10
7. SK Vídeň 13 4 2 7 50:58 10
8. HC Ořechov 13 3 1 9 35:55   7

O konečné umístění v 1. lize
HC Křižanov – HCF Dráhy VM 
0:2
Tuček, Jahoda
HC Křižanov – HC Bory 6:1
Brychta, Burian, Kružík, Štěpá-
nek, Horký 2 – Váša
HCF Dráhy VM – Farma Měřín 
3:2
Pavlas 2, Šmída – Uchytil, Půža
5. SK Lavičky 12 10 0 2 71:26 20
6. HC Tasov 12 8 0 4 37:29 16
7. HCF Dráhy VM 13 7 2 4 45:40 16
8. River VM 12 7 1 4 49:51 15
9. Farma Měřín 13 6 1 6 66:42 13
10. SK Stránecká Zhoř 12 5 1 6 37:51 11
11. HC Křižanov 13 4 1 8 43:50   9
12. HC Bory 13 0 0 13 23:82   0

-vid-

Městská hokejová liga se blíží k závěru

II. liga házené starších doroste-
nek
TJ Sokol VM – Sokol Poruba 
25:21 (15:10)
Naše hráčky do utkání vstoupily 
s  chutí, po  pohledných a  úspěš-
ně zakončených útočných akcích 
šly od prvních minut cílevědomě 
za  vítězstvím. Ostravské se po-
stupně zastřelovaly a  až do  za-
čátku dvacáté minuty „tahaly 
za  kratší konec“. S  přibývajícími 
minutami jsme začali více chy-
bovat v  rozehrávce, ubývalo 
důrazu v  obranné součinnosti. 
Oddechový čas přinesl zklidnění 
situace a  jasné taktické pokyny. 
Ty hráčky dodržely, zlepšenou 
souhrou v  postupném útoku 
a důrazem na brankovišti získaly 
zpět dostatečný gólový odstup. 

Po přestávce jsme začali oslabeni 
o vyloučenou hráčku a v prvních 
pěti minutách příliš zbrklou hrou 
nechali na  chvíli soupeřky pře-
vzít otěže utkání. Ještě štěstí, že 
v  této fázi vývoje jsme více vyu-
žili souhru s pivotmankou Kate-
řinou Studenou. Soupeřky si při 
bránění pomáhaly nedovolenými 
zákroky, které dvojice rozhodčích 
nekompromisně trestala. Neo-
mylně proměňované sedmimet-
rové hody z ruky Renaty Škrdlo-
vé a  její drzé průniky končily 
v  síti porubské brankářky, my si 
tak drželi neustálý gólový odstup. 
Postupně se náš kolektivní výkon 
díky dobré spolupráci obrany 
a brankářky Veroniky Syptákové 
stabilizoval, rychlonohá křídla 
se tak mohla dostávat do brejko-

vých situací. Místy jsme si vybu-
dovali až sedmibrankový náskok 
a utkání již dohráli do vítězného 
konce. Základem naší spojkové 
hry byly dobře hrající Simona 
Fraňková a Denisa Janečková. 
Sled branek – 2:0, 4:1, 6:2, 8:4, 
9:6, 10:8, 12:8, 13:10, 15:12, 
19:13, 22:15, 23:19, 25:19. 7m 
hody 5/4:5/4, vyloučení 4:2. Po-
čet střel 51:47. 
Hrály: Veronika Syptáková– Re-
nata Škrdlová (7/4), Eliška Kou-
delová (5), Simona Fraňková (4), 
Kateřina Studená (3), Denisa Ja-
nečková (2), Kateřina Závišková 
(2), Klára Sedláčková (1), Mi-
chaela Homolová (1), Soňa Ba-
čová, Romana Doležalová. Tre-
néři ing. Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová.

Dorostenky si poradily s Porubou

-záv-

2. liga házené ml. dorostu Mo-
rava
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
25:35 (16:15)
V  sedmnáctém kole si doros-
tenci připsali povinné vítězství 
v Sokolnicích. Byť to bylo utkání 
na  půdě předposledního celku 
tabulky, nerodilo se lehce. Soupeř 
od úvodního hvizdu vcelku spo-
lehlivě proměňoval svoje šance. 
Naše družstvo mu to příliš lax-
ním přístupem v  obraně značně 
ulehčovalo. Do  14. minuty jsme 
dotahovali náskok soupeře, ná-
sledně se nám podařilo vypraco-

vat dvou až tříbrankový náskok. 
Ten vydržel pouze do 22. minuty 
(11:13). Závěr poločasu patřil So-
kolnicím a do šatny jsme odchá-
zeli s  jednobrankovým mankem 
16:15.
Do  druhé půle jsme již nastou-
pili zkoncentrovaní a  šli si jasně 
za svým cílem. Obrana spolehlivě 
pokrývala střelce soupeře a i přes 
značné množství vyloučení jsme 
měli navrch. Postupně jsme bu-
dovali náskok a  již deset minut 
před koncem to bylo o deset bra-
nek. V  poklidu jsme již dohráli 
závěrečnou desetiminutovku 

a  dotáhli utkání do  vítězného 
konce v poměru 25:35.
7m hody 4/4:2/2 vyloučení: 4:8, 
diváků 32. led branek: 3:1, 5:4, 
6:8, 9:12, 11:13, 16:14, 17:19, 
18:23, 20:29, 22:32, 25:35.
Sestava a branky: Vojtěch Drápe-
la, František Kratochvíl – Mar-
tin Janíček (12/2), Filip Svoboda 
(10), Tomáš Blaha (5), Martin 
Fiala (2), Tomáš Stupka (2), To-
máš Frejlich (2), Filip Macoun 
(1), Michael Ambrož (1), Tomáš 
Pažourek, Václav Rous, trenér 
Ladislav Šidlo, vedoucí družstva 
Petr Kácal.

Dorostenci v Sokolnicích zvítězili

-šid-

V  sobotu 15. 3. se jel v  Říčkách 
finálový závod Poháru Orlic-
kých hor a  po  jeho skončení se 
uskutečnilo závěrečné slavnostní 
vyhlášení celé série za  rok 2014. 
Vyhlašováno bylo vždy 6 nejlep-
ších závodníků v každé kategorii 
a mezi ně se dostali i členové na-
šeho oddílu.
V  kategorii starších žákyň po-
tvrzovala Denisa Vošmerová 
vyrovnanou formu po  celou se-
zonu a  odměnou jí bylo skvělé 
2. místo. Perfektního výsledku 
dosáhla i Tamara Bočková, která 
se umístila celkově na  3. místě. 
Filip Vošmera v  kategorii mlad-
ších žáků nemohl, bohužel, kvůli 
nemoci absolvovat poslední zá-
vod, čímž přišel o  šanci bojovat 
o medaile. Přesto mu počet bodů 
z minulých závodů stačil na krás-
né 6. místo. V nejvíce obsazované 
kategorii přípravky byla vyhlašo-

vána také Natálie Malcová, která 
posledním finálovým závodem 
poskočila na celkové 6. místo. 
Všem patří obrovská gratulace 
a  poděkování za  reprezentaci 
Ski klubu VM. Poděkování pat-
ří i  ostatním závodníkům, kteří 

se závodů v  letošní zimě zúčast-
ňovali (Karolína Balejová, To-
máš Malec, Veronika Švandová, 
Marie Bartošová, Dana Harvey, 
Tadeáš Bíbr, Sára Krbečková, Zu-
zana Rašovská, Hanka Krčálová, 
Klára Sikorová, Ondřej Fischer, 

Petr Vokoun, Žaneta Vrábelová, 
Eliška Komendová), jejich rodi-
čům a trenérům. 
8. ročník Poháru Orlických hor je 
za námi, těšíme se už na 9. ročník 
a hlavně na pořádnou bílou zimu.

-id-, foto: archiv Ski klub VM

Lyžaři jeli finále Poháru Orlických hor
HHK VM B – SK Telč 5:4 (0:1, 
0:2, 5:1) – zápas o 3. místo 
Diváků: 56. Rozhodčí: Sobotka – 
Horký, Lainka. Branky: 48. Hubl 
(Vrána), 52. Malec (Frühauf), 53. 
Hubl, 54. Malec (Frühauf, Musil 
F.), 55. Bradáč (Malec, Frühauf) 
– 7. Tůma (Koreš), 31. Tůma (Ko-
reš), 33. Kret (Sokolík, Smejkal), 
51. Šťastný (Koreš). Vyloučení: 
6:6, navíc Vrána (HHK) 5 minut + 
do konce utkání za bodnutí špič-
kou hole, Novák 10 minut za na-
padení + 10 minut za nesportovní 
chování, Sokolík 10 minut za ne-
sportovní chování a  trestné stří-
lení za  držení J. Šalandy (všichni 
Telč). Využití: 1:1. Oslabení: 2:0. 
Střely na  branku: 51:40. HHK B: 
Štourač (Šeba) – Kučera, Bradáč – 
Kudláček M., Martinec – Pokorný, 
Musil F. – Navrátil, Frühauf, Ma-
lec – Šoukal, Hubl, Vrána – Kam-
pas M., Kampas J., Křípal.
Když v 51. minutě zvýšil Šťastný 
ve  dvojnásobné početní výhodě 
na  4:1 pro Telč, asi by si na  ví-
tězství béčka HHK v utkání o 3. 
místo nikdo nevsadil. O  minutu 
později však domácí Malec snížil 
v oslabení na dvoubrankový roz-
díl a vzápětí jej napodobil Hubl, 
který zužitkoval trestné střílení. 
Do  této chvíle ve všech směrech 
lepší Telč, která si v pohodě udr-
žovala tříbrankový náskok, úplně 
vypadla z role. Pro ni čtyřminu-

tovku hrůzy pak završili svým 
druhým gólem Malec a v 55. mi-
nutě Bradáč a dokonale tím zvrá-
tili průběh zápasu.
Předchozí dvě třetiny hrálo Me-
ziříčí jalový hokej, ve kterém chy-
bělo nasazení, vázla kombinace 
a  střelba postrádala patřičnou 
přesnost a  razanci. Hosté hráli 
jednoduše, nic moc nevymýšleli 
a své protiútoky vždy zakončova-
li. Do vedení se dostali po sedmi 
minutách úvodní části a  celkem 
v pohodě si je udrželi až do kon-
ce třetiny. Stejný hráč se postaral 
i  o  druhou branku Telče ve  31. 
minutě. Hned za dvě minuty zvý-
šil na 3:0 Kret a když její hokejisté 
tento stav udrželi do konce pro-
střední části, zbývala domácím 
na obrat už jenom jedna třetina.
Svůj první gól však dali až ve  48. 
minutě díky důrazu Hubla. V násle-
dující minutě se ale „předvedl“ jeho 
spoluhráč Vrána, jenž bodnul holí 
Sokolíka a šel po zásluze do sprch. 
Po  20 vteřinách už byli domácí 
ve třech a toho využil Šťastný.
Po  neuvěřitelném obratu tak 
skončil HHK B VM na  třetím 
místě krajské soutěže a  na  Telč 
zbylo místo čtvrté.
1. finále – RH Centrum – Náměšť 
15:4; o 5. místo – V. Bítýška – V. 
Bíteš B 5:3; o 7. místo se po do-
hodě týmů nehrálo a tak na něm 
zůstala Zastávka. -ht-

HHK B skončil třetí

veřeJné
bruslení

So 29. 3. 13.15–14.45
Ne 30. 3. 14.30–16.00
Po 31. 3. 15.15–16.45

Vstupné pro veřejnost:
bruslící 20 Kč
doprovod 10 Kč
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®

FC VM – SFK Vrchovina 0:0 
(0:0)
Rozhodčí: Kučírek, Křenek, Šula. 
Sestava FC VM: Invald – Bra-
dáč, Krejčí, Šimáček, Bouček – 
Vyskočil, Souček, Doucha (17. 
Ráček, 77. Havlíček), Caha (86. 
Beran), Dufek (68. Pokorný) – 
Simr, na  lavičce Simandl, trenér 
Smejkal ml. ŽK: Ráček, Pokorný 
– Sodomka, Urban. Diváků 296.
Do  utkání vstoupili aktivněji do-
mácí, kteří zahrávali dva přímé 
kopy, ale do  zakončení se nedo-
stali. V  9. min našel Honza Caha 
nabíhajícího Pavla Simra, ten však 
s gólmanem Vítkem obstřelil i zad-
ní tyč jeho brány. Pak se při obra-

ném zákroku nešťastně zranil Petr 
Doucha a  s  poraněným kolenem 
musel být odvezen do  nemocni-
ce. V  dalších minutách byli divá-
ci svědky bojovného utkání, ale 
do nebezpečného zakončení se ani 
jeden ze soupeřů nedostával. Ve 32. 
min si na nebezpečný centr naběhl 
Skalník, ale s jeho hlavičkou si Ro-
man Invald poradil. Ve  33. min 
poslal další centr do  vápna Caha, 
ale nikdo z našich na něj nedosáhl. 
Ve 34. min vystřelil z hranice vápna 
Hynek Ráček, gólman Vítek jeho 
střelu vyrazil. Ve  36. min pronikl 
po křídle L. Smetana na  jeho při-
hrávku si naběhl Kolařík, ale jeho 
zakončení zblokoval Jarda Krejčí. 

Ve  42. min se prosadil ve  vápně 
hlavou Trojánek, ale bránu netrefil. 
Ve  44. min se po  centru Michala 
Boučka dostal k  zakončení Pavel 
Simr, v záklonu však jeho hlavička 
postrádala přesnost. A tak poločas 
skončil bez brankového zakončení. 
Ve  druhém poločase se obraz 
hry příliš nezměnil, obě mužstva 
předváděla bojovný fotbal plný 
nasazení, ale chyběla přesnější 
kombinace a  přihrávka. Větši-
nou se týmy uchylovaly k  na-
kopávaným míčům, které však 
zachytávaly pozorné obranné 
řady. Ve 48. min vystřelil nebez-
pečně z  22 metrů Michal Bou-
ček, gólman Vítek vytlačil jeho 

střelu na rohový kop. V 51. min 
se po  kombinaci středem hřiště 
dostal k  zakončení Roman Vy-
skočil, trefil však jen prostředek 
brány hostů. V  53. min vystřelil 
nebezpečně z hranice vápna Ko-
mínek, Roman Invald jeho střelu 
vyrazil. V 57. min se dostal k za-
končení Vojta Bradáč, bránu však 
minul. V 65. min poslal pěknou 
přihrávkou Jarda Krejčí za obra-
nu hostů Michala Boučka, ten 
hledal nabíhajícího Pavla Simra, 
Smetana však v  poslední chvíli 
míč poslal do bezpečí. V 68. min 
hledal Jarda Krejčí nabíhajícího 
Romana Vyskočila, gólman Vítek 
však včasným vyběhnutím naše-

ho hráče do  zakončení nepustil. 
V  82. min kopal Wolker přímý 
kop, z 25 metrů bránu domácích 
minul. V závěru utkání se již obě 
mužstva soustředila na bezchyb-
nou defenzivu, a tak po 90 minu-
tách odcházela do kabin po bez-
brankové remíze, která byla pro 
oba týmy zasloužená.
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„V  úvodních 20 minutách jsme 
byli lepším týmem. Po  zranění 
Petra Douchy jsme museli pře-
skupit naše řady a  hosté hru vy-
rovnali. Ve druhém poločase jsme 
byli svědky boje o  střed hřiště, 
nám se podařilo během utkání 
vytvořit si několik nebezpečných 

situací, které jsme však nedokáza-
li proměnit. Konečná remíza byla 
nakonec spravedlivá. Vzhledem 
k  rozsáhlé marodce jsem s  vý-
sledkem spokojen.“ Nejlepší hrá-
či: Jan Šimáček, Lukáš Smetana, 
Michal Bouček.
1. Vyškov 17 11 5 1 35:13 38
2. Rosice 17 11 2 4 36:19 35
3. Líšeň 17 9 4 4 30:16 31
4. Velké Meziříčí 17 9 4 4 25:16 31
5. Polná 17 9 4 4 32:26 31
6. Vrchovina 17 7 5 5 17:14 26
7. Bystrc-Kníničky 17 6 5 6 28:25 23
8. Uherský Brod 17 6 5 6 18:24 23
9. Stará Říše 17 5 7 5 20:22 22
10. Pelhřimov 17 6 3 8 28:31 21
11. Hodonín 17 4 9 4 19:22 21
12. Blansko 17 4 6 7 25:28 18
13. Tasovice 17 3 5 9 21:29 14
14. Bohunice 17 3 4 10 19:36 13
15. Napajedla 17 3 3 11 15:31 12
16. Bystřice n. P. 17 2 5 10 14:30 11

-myn-

Divizní fotbalisté zahájili jarní část soutěže remízou s Vrchovinou

2. liga mužů Morava jih
Sokol Sokolnice – TJ Sokol VM 
25:25 (12:11)
V  17. kole svedlo naše družstvo 
souboj s družstvem Sokolnic. Vy-
rovnané utkání, které bylo spíše 
přetlačovanou než házenou, bylo 
plné vyloučení a přesilovek a ví-
těze nakonec nemělo.
Naše družstvo vstoupilo do utkání 
velmi špatně a  soupeř se ujal ve-
dení nejdříve 3:1 a  následně 6:2. 
Díky zlepšené obraně a zpřesnění 
útočné fáze se podařilo hru vy-
rovnat. Soupeř hrál velmi trpělivě 
v  útoku a  hra se neustále kous-
kovala. Díky přesilovým hrám 
jsme se v závěru poločasu dostali 

na jednobrankový dostřel a do ša-
ten se odcházelo za stavu 12:11.
V  druhé půli přetahovaná o  nej-
těsnější náskok pokračovala. Obě 
družstva se vystřídala ve  vedení 
(14:13, 16:17). Kritický okamžik 
nastal ve 47. minutě. Za stavu 18:20 
se nám nepodařilo sehrát přesi-
lovou hru, domácím se podařilo 
vstřelit „slepený“ gól a naše druž-
stvo bylo v útlumu. Pět minut před 
koncem si domácí vzali vedení 
na svoji stranu (25:24) a trenér Va-
verka bral oddechový čas. Osobní 
obrana na nejlepšího střelce soupe-
ře zabrala, Roman Matušík vyšvihl 
pěkné střely z dálky a minutu před 
koncem jsme živili naději na  ví-

tězství (25:26). Soupeř si v  útoku 
počínal zkušeně, nejdříve naši 
obranu donutil k faulu na 2 minuty 
a následnou přesilovku zužitkoval 
šťastnou brankou tři vteřiny před 
koncem. Ze závěrečné rozehrávky 
branka nepadla, a tak se obě druž-
stva rozešla smírně 26:26.
V  příštím kole se v  sobotu doma  
utká naše družstvo s  Ivančicemi. 
Bude to přímý souboj o třetí příčku 
v tabulce, neboť obě družstva mají 
na svém kontě shodně 22 bodů.
7m hody 2/2:3/3, vyloučení: 10:7, 
ČK za 3×2 min 2:1, počet diváků 
55. Sled branek: 3:1, 6:2, 8:6, 10:9, 
12:11, 15:13, 17:16, 18:20, 21:22, 
24:23, 25:26, 26:26.

Sestava a  branky: Poul Ondřej, 
Kotík Libor – Matušík Roman 
(8), Večeřa Vítězslav (5), Trojan 
Vítězslav (5/3), Kubiš David (3), 
Kaštan Jiří (2), Hron Vojtěch (1), 
Šidlo Ladislav (1), Necid Miloš 
(1), Kříbala Pavel, Lečbych Jan, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.
1. Olomouc 17 12 3 2 500:419 27
2. Hustopeče 17 12 0 5 503:469 24
3. Ivančice 17 10 2 5 455:404 22
4. V. Meziříčí  17 10 2 5 472:445 22
5. Kostelec n. H. 17 8 4 5 433:416 20
6. Maloměřice  17 9 1 7 469:461 19
7. SK Kuřim  17 6 1 10 505:506 13
8. Juliánov  17 6 1 10 453:469 13
9. Prostějov 17 6 1 10 450:480 13
10. Telnice 17 6 1 10 458:506 13
11. Sokolnice 17 4 2 11 481:528 10
12. Brno B 17 3 2 12 429:505 8

-šid-

Házenkáři přivezli bod ze Sokolnic

Na házenou do haly za Světlou v sobotu 29. 3. v 9.00 II. liga st. doros-
tenky – Havl. Brod; v 11.00 II. liga ml. dorostenky – Havl. Brod; ve 13.00 
II. liga ženy – Havl. Brod; v 15.00 II. liga ml. dorostenci – HK Ivančice 
a v 17.00 II. liga muži – HK Ivančice. V neděli 30. 3. od 9.00 do 15.00 
Liga Vysočiny – turnaj st. žáci Dol. Cerekev, Havl. Brod, N. Veselí A, B
Na fotbal na umělou trávu v sobotu 29. 3. FC muži B – Želetava; na 
Tržiště v neděli 30. 3. v 10.15 FC muži A – Tasovice

kdy a kam

Velká Bíteš je mistrem KL JM. 
HHK patří druhé místo.
HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 6:4 (0:0, 2:1, 4:3)
Konečný stav finálové série – 3:1
Branky a  asistence: 25. Buďa 
(Touška J.), 40. Babic (Štěpánek, 
Čuňočka), 48. Petrčka (Čikl, 
Mička), 53. Buďa (Mička, Svobo-
da), 55. Petrčka (Touška M.), 59. 
Touška M. (Touška J.) – 26. Krča 
(Kučera), 44. Cihlář, 50. Krča 
(Cihlář, Střecha F.), 55. Cihlář 
(Krča). Sestava HC Spartak VB: 
Alexa (Chadim) – Babic, Mič-
ka, Šidák, Rosendorf, Čuňočka, 
Tůma, Buďa, Pospíšil, Hrůza, 
Štěpánek, Petrčka, Svoboda, Čikl, 
Grmela, Touška M., Touška J., 
Trnka. Sestava HHK VM: Hladík 

(Štourač) – Sláma, Ambrož, Šerý, 
Vlašín, Kučera, Válek – Křenek, 
Nekvasil, Bula, Krča, Střecha F., 
Cihlář, Fila, Burian, Novák, Kud-
láček. Rozhodčí: Kala – Paulík, 
Vašíček. Vyloučení: 6:8, navíc 
Štěpánek (VB) 5+DKU, Burian 
(HHK) DKU. Využití: 1:0, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 42:31 
(13:11, 17:9, 12:11). Diváci: 250.
K  dalšímu finálovému utkání, 
v  pořadí čtvrtému, zajížděl náš 
tým v pátek 21. 3. opět do Velké 
Bíteše. V  dramatickém úterním 
souboji, který zakončily samo-
statné nájezdy, si naši hráči vy-
bojovali další utkání. Pokud by 
i  toto čtvrté náš tým vyhrál, če-
kalo by nás za stavu 2:2 v neděli 
páté, rozhodující utkání. 

První třetina pátečního finálové-
ho utkání se odehrála bez branek. 
Obě mužstva drželi výborní gól-
mani – pochytali všech 24 střel, 
které oba týmy v prvním dějství 
vyslaly na branky. 
Ve  druhé třetině se slušně zapl-
něné ochozy zimáku dočkaly cel-
kem tří branek. Nejprve se ve 25. 
minutě prosadili domácí, kteří 
dokázali využít přesilovou hru. 
Naši hráči na  vedení Spartaku 
bleskurychle odpověděli. Za  ne-
celou minutu vyrovnal Michal 
Krča. V  poslední minutě druhé 
části se opět prosadili domá-
cí, a to při hře 4 ku 4. Do konce 
třetiny chyběly pouhé 4 vteřiny, 
když se po  atakování domácí-
ho gólmana, který příliš dlouho 

držel kotouč v  lapačce, strhla 
hromadná rvačka. Rozhodčí ná-
sledně udělil jeden trest ve  hře, 
jeden trest do konce utkání a dva 
dvouminutové tresty. Druhá pe-
rioda skončila těsným vedením 
domácího mužstva 2:1.
Vstup do  třetí části vyšel lépe 
našim hokejistům. Na  začátku 
44. minuty se prosadil po samo-
statné akci Jirka Cihlář, který 
vyrovnal na  2:2. Nerozhodný 
stav vydržel do  48. minuty, kdy 
se domácí dostali opět do  vede-
ní. V  polovině třetí třetiny bylo 
vyrovnáno. Po  přihrávkách Fi-
lipa Střechy a  Jirky Cihláře se 
podruhé v  utkání trefil Michal 
Krča. Gólová přestřelka pokra-
čovala. V  53. minutě se prosa-

dil domácí kapitán Buďa, který 
střelou od  modré vymetl šibe-
nici naší branky. Na  začátku 55. 
minuty bylo srovnáno. Opět se 
prosadila druhá útočná formace 
HHK. Po přihrávce Michala Krči 
si připsal další gól Jirka Cihlář. 
Dramatické chvíle pokračovaly. 
Za necelou půlminutu se domácí 
opět ujali vedení. Následný tlak 
našich hráčů potrestali domácí 
další brankou v 59. minutě a de-
finitivně zlomili náš tlak na  vy-
rovnání.
Finálová série tak čtvrtým finá-
lovým utkáním skončila. Vel-
ká Bíteš zvítězila 3:1 na  zápasy 
a  po  utkání převzala pohár pro 
vítěze Krajské ligy jižní Moravy. 
Náš tým se stal vicemistrem kra-

je a skončil na celkovém druhém 
místě. Bezprostředně po utkání si 
obě mužstva včetně realizačních 
týmů podala ruce na  středovém 
kruhu a  následně poděkovala 
fantastickým fanouškům, kteří 
po celou finálovou sérii vytvářeli 
bouřlivou atmosféru. 
Krajská liga jižní Moravy
1. HC Spartak Velká Bíteš
2. HHK Velké Meziříčí
3. Dynamiters Blansko HK
4. HCM Warrior Brno
5. HC TJ Šternberk
6. SK Minerva Boskovice
7. HC Štika Rosice
Tým HC Uničov po  vítězství 
v  základní části hraje kvalifikaci 
a baráž o II. ligu ČR (play off KL 
se neúčastnil)

HHK čtvrté finálové utkání prohrál a je druhý
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kuželky

Krajský přebor Vysočiny 
SCI Jihlava – Spartak Velké Me-
ziříčí A 2449:2448 * 6:2
Chalupa 407:433 Baloun
Birnbaum R. 414:396 Lavický Jo.
Doležalová 359:416 Lavický B.
Birnbaum S. 440:423 Kováč
Borochovský 417:388 Starý
Zeman 412:392 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny, sk. B
Spartak Velké Meziříčí B – 

CHJK Jihlava B 1676:1675 * 4:2
Lavický F. 373:413 Vejvoda
Mičková 454:432 Čonková
Fajmonová 401:406 Augusta
Mička 448:424 Žaloudek
Spartak Velké Meziříčí C – 
BOPO Třebíč B 1596:1594 * 4:2
Badalík 436:407 Franc
Bača 400:402 Zeman
Lavický A. 415:378 Krutiš
Mátl 345:407 Šplíchal -sta-

FC VM – SFK Vrchovina Nové-
Město na Mor. 1:0 (0:0)
Střelci: 74. min. Pech. Sestava: Mi-
chut – Benda, Vrtal, Havlín, Ku-
rečka – Heto, Votoupal, Havlíček, 
Ráček (65. min. Novotný), Nevo-
ral – Pech (88. min. Pavlíček).
Za  krásného počasí přivítali do-
mácí na  umělé trávě pátý celek 
tabulky z Nového města na Mo-
ravě. Při absenci pilíře obrany 
Voneše a Jury byl hlavní problém 
se složením zadní řady. Na pozi-
cích stoperů nastoupili nově hos-
tující hráči z Beranova, Aleš Vrtal 
a Marek Havlín. Na kraj obrany se 
posunul Benda s Kurečkou. Nut-

no dodat, že až na pár zaváhání si 
tito hráči počínali na  výbornou. 
První brankovou příležitost si 
vypracovali hosté hned ve 2. min. 
Po přímém volném kopu skončil 
po  hlavičce útočícího hráče míč 
na  břevně Michutovy branky. 
Odpověď Velkomeziříčských při-
šla záhy. Po přesném Havlíčkově 
vysunutí Benda v  samostatném 
úniku pouze nastřelil brankáře. 
Většinu poločasu pak měli na-
vrch dobře pracující obrany, přes 
které se útočící hráči jen těžko 
prosazovali. V samotném závěru 
se hostům přeci jen podařilo najít 
skulinky v domácí obraně. Nejpr-

ve ve 37. min. nastřelili po roho-
vém kopu druhé břevno a násled-
ně v 42. min. Michut excelentním 
zákrokem vytlačil střelu z malého 
vápna nad branku. I  díky němu 
se odcházelo do kabin za vyrov-
naného stavu 0:0.
Druhý poločas se nesl v  duchu 
toho prvního. Útočící hráči se jen 
velice těžko prosazovali do  stře-
leckých příležitostí. Bylo to čás-
tečně vlivem kompaktně hrajících 
obran a  částečně nepřesnostem 
při finální části útoku. Utkání 
pak ovlivnilo vyloučení hostují-
cího hráče z 56. min. za oplácení 
v  přerušené hře. Když se navíc 

v 74. min., po krásném vysunutí 
Ráčka, řítil na  hostujícího bran-
káře osamocený Havlíček, ne-
zbylo hostům nic jiného, než jej 
faulovat. Naneštěstí pro ně to již 
bylo v  pokutovém vápně. K  pe-
naltě se postavil Pech a s přehle-
dem proměnil. Po  zbytek utkání 
hosté vrhli všechny síly do útoku 
a i přes absenci jednoho hráče zle 
domácím zatápěli. Ti však tlaku 
odolali. Přestože již nepřidali po-
jišťující branku, mohli se na konci 
radovat z  prvního jarního vítěz-
ství, které si za  poctivý bojovný 
výkon celého mužstva zcela určitě 
zasloužili. 

Fotbaloví dorostenci zahájili jaro domácí výhrou
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