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Čtvrtek 5. března 2015 
od 16 hodin

na malé scéně Jupiter clubu. 
Vyhlášení výsledků soutěže 

VÁNOČNÍ MĚSTO

Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Skvělé místo za výhodnou cenu!

DÁMSKÉ 
DECHOVÉ  TRIO

TRIFOGLIO
čtvrtek 

5. 3. 2015
koncertní sál JC 

v 19.00
Více na str. 9

Práce na výstavbě památníku svaté Zdislavy v Křižanově úspěšně 
pokračují. A to jak přímo v místech, kde bude umístěn, tak i v ateli-
éru akademického sochaře Otmara Olivy a kameníka Petra Nováka 
ve Zlechově. Památník bude slavnostně odhalen v neděli 27. září 2015 
ve 14 hodin. 

Cena uvedeného díla bude činit cca 7 milionů. „To ale neznamená, že ze 
stávajících dodavatelů někdo zdražil, ale k odhadovaným 5 milionům se 
musí připočítat 21% daň, což je přes milion korun,“ uvedla pro týdeník 
Velkomeziříčsko jedna z  hlavních organizátorek akce Nila Vodičková 

z Křižanova, „ a také vylepšení projektu o dřevěné sedáky kolem celého 
ochozu a vylepšení vodoinstalace tak, aby voda stříkala před sochu.“
Původně předpokládaný termín odhalení v květnu se tedy změnil na den, 
kdy se koná Václavská pouť. Autor sochy se totiž podle sdělení Nily Vodič-
kové obával tužší zimy a nechtěl riskovat – má studený ateliér, tak jako měl 
Myslbek, a tomu se stalo, že připravená socha z hlíny se mu následkem 
chladu úplně rozpadla. Umělec nemůže sochu odlévat do bronzu ve své 
peci vzhledem k rozměrům, a proto musí být převezena k odlití do Prahy. 
Bude dodržen slib, že dílo bude odhaleno v roce 20. výročí svatořečení 
svaté Zdislavy svatým Janem Pavlem II.
Jak uvedla N. Vodičková byl k 1. 2. 2015 stav darů na výstavbu pomníku 
5.698.383 korun. Vzhledem k navýšení ceny tedy zbývá zajistit ještě asi 
milion korun. Vodičková také našemu týdeníku potvrdila, že práce probí-
hají na místě neustále a s příchodem jara se ještě zintenzivní. Podle jejích 
slov samotná instalace kašny bude provedena koncem dubna či začátkem 
května, socha svaté Zdislavy pak bude dodána později. Vše by mělo být 
hotovo do 27. září, kdy má proběhnout slavnostní odhalení celé stavby, jež 
se bude nacházet na křižanovském Benešově náměstí, hned vedle radnice. 
V  tomto týdnu také N. Vodičková spolu s  tamním farářem Tomášem 
Holcnerem, který se na organizaci akce stejnou měrou podílí, navštíví Oli-
vův velehradský ateliér, aby spolu se sochařem vybrali jeden z připrave-
ných třetinových modelů z vosku, podle kterého bude vytvořena hliněná 
socha Zdislavy v mírně nadživotní velikosti a následně odlita do bronzu.
Námět by měl zůstat podle vyjádření sochaře stejný. Zdislava bude stát 
na podstavci vyjadřujícím gotickou krajinu. 
„Chtěl bych ji ztvárnit jako mladou dívku, která má ještě vše před sebou. 
Rád bych zachytil její svatost už v zárodku – ještě se plně neprojevila, ale 
ona z ní už čerpá a žije. Člověk se přece svatým nestává tak, že na to do-
stane papír. Rád bych proto zachytil, že její svatost byla patrná už v jejím 

mládí,“ uvedl před časem v rozhovoru pro Katolický týdeník Oliva. Ten 
by podle svých slov chtěl, aby socha působila teple a srdečně. Je pro něj 
důležité celkové vyznění – nechce, aby to byl nějaký triumfalistický po-
mník. Hledá proto správný poměr mezi architekturou, vlastním sdělením 
a účelností. 
Po návštěvě Křižanovských na Velehradě přineseme v našich novinách 
fotografii vítězného modelu.
Stavbu podpořil mimo jiné i Kraj Vysočina částkou 600 tisíc korun, Nada-
ce ČEZ půl milionem, společnost Agro 2000, Třebíč 150 000 Kč, přispěla 
ale také okolní města i obce a tisíce dárců z celé republiky. Základní ká-
men památníku požehnal sám papež František v dubnu 2013 ve Vatikánu. 
Aktu se zúčastnilo čtyřicet poutníků a dva kněží z Křižanova a okolí. 
Památník tvoří kruh o průměru 12 metrů, zapuštěný asi 40 cm pod úroveň 
terénu, který je již paprskovitě vydlážděn žulou. V tomto prostoru bude 
stát žulová kašna a v ní socha mladé Zdislavy, jak odcházela z Křižanova 
za Havlem z Lemberka. Do prostoru budou tři vstupy, jeden z nich bezba-
riérový. Po obvodu ochozu bude posezení.  Kruh bude lemovat symbolic-
kých dvanáct sloupů, spojených nahoře architrávy s historickými nápisy.
Atributy do rohů kašny – rovněž dílo Otmara Olivy – jsou již od června 
2014 odlity. Stejně tak architrávy jsou připraveny k osazení a dovezené 
do Křižanova.
Výsledná podoba památníku je dílem architekta Františka Zajíčka ve spo-
lupráci s akademickým sochařem Otmarem Olivou. S nimi spolupracuje 
na kamenných prvcích zkušený kameník Petr Novák ze Zlechova, absol-
vent umělecké průmyslovky, obor kámen. 
Požehnaný základní kámen, který je momentálně na  faře v Křižanově, 
bude do památníku zabudován. Je na něm nápis Památník sv. Zdislavy 
v rodišti Křižanov 2013-2015. Vděční ctitelé. 
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Vlastníkem Vysokého mostu pod 
skládkou komunálního odpadu 
u Velkého Meziříčí je Česká 
republika. 

Pro změnu tak nyní rozhodl kraj-
ský soud. K němu se odvolalo měs-
to Velké Meziříčí, protože nesou-
hlasilo s předchozím rozhodnutím 
okresního soudu, jenž přiřkl vlast-
nictví této kulturní památky právě 
městu. „Krajský soud rozhodl, že 
most je státu,“ uvedl starosta R. Ne-

cid s tím, že nyní město čeká, jak se 
k tomu stát postaví. Pokud rozsu-
dek přijme, měl by se začít o most, 
který je kulturní památkou, starat. 
„Budeme chtít, ať stát most opraví, 
aby nespadl,“ podotkl starosta a do-
dal, že město mu v tom může a je 
ochotno pomoci. To však musí být 
vlastnictví mostu rozseknuto defi-
nitivně. Což bude na konci tohoto 
týdne. Do té doby se totiž stát ještě 
může dovolat k soudu nejvyššímu. 
„Rozsudek byl doručen účastní-

kům řízení 8. 1. 2015, je pravo-
mocný, lze ho však ještě ve lhůtě 
2 měsíců od doručení napadnout 
mimořádným opravným prostřed-
kem, kterým je dovolání k Nejvyš-
šímu soudu. Lhůta tedy ještě stále 
běží a Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových zvažuje, zda 
dovolání podá,“ upřesnila právnič-
ka velkomeziříčského městského 
úřadu Vilma Drápelová. To bude 
jasné do konce tohoto týdne. 

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 2

Nový verdikt soudu: Vlastníkem 
Vysokého mostu je stát

Památník svaté Zdislavy v Křižanově bude slavnostně odhalen letos v září

Konec druhé světové války je 
pro Velké Meziříčí spojen ze-
jména s tzv. Velkomeziříčskou 
tragédií, která dramatickým 
způsobem zasáhla do živo-
ta obyvatel našeho města. 
Letošní 70. výročí smutných 
událostí si proto město připo-
mene hned několika akcemi.

„Jakousi předzvěstí výročí byla 
únorová výstava o  osobnosti 
generála Vojtěcha Borise Luži," 
vyjmenovává starosta Rado-
van Necid. Zastavení putovní 
výstavy ve  Velkém Meziříčí 
organizovala místní Vlastivěd-
ná a  genealogická společnost, 
aby zejména připomněla stopy 
gen.  Luži na  Vysočině. „Orga-

nizátorům patří velké poděko-
vání za  mimořádně důstojnou 
a zdařilou akci,“ dodal Necid. 
Letos radnice vydá knihu 
Mnoho sirotků a  vdov auto-
ra Ondřeje Červeného, která 
velmi podrobně popisuje prá-
vě Velkomeziříčskou tragédii. 
„Jde o  mimořádně podrobné 
dílo, jehož rukopis jsem již měl 
možnost vidět. Ačkoliv jde o li-
teraturu faktu, čte se v podstatě 
jedním dechem téměř jako be-
letrie. Nejen pro nás, obyvatele 
Velkého Meziříčí, pro které jsou 
události konce války tak citli-
vé, ale doslova pro každého je 
to dílo, které by měl mít ve své 
knihovně,“ chválí starosta práci 
autora i  jeho spolupracovníků. 

Kniha bude k  dostání v  měst-
ském infocentru i  v  městském 
e-shopu. 
Pátého května se uskuteční dvě 
besedy s  autorem knížky. Prv-
ní v 8.30 pro základní a střední 
školy a druhá v 15.30 pro Vlas-
tivědnou a  genealogickou spo-
lečnost a  veřejnost, obě akce 
proběhnou v kině. 
Samotná pietní vzpomínka, která 
se tradičně ve  Velkém Meziříčí 
koná, bude 7. května na  hřbito-
vě. „Stojíme o  reprezentativní 
zastoupení představitelů českého 
státu a kraje, ovšem kvůli probí-
hajícím celoevropským oslavám 
dnes ještě nevíme, jaké hosty se 
nám podaří získat,“ uzavřel sta-
rosta. 

Velké Meziříčí se připravuje 
na 70. výročí konce války

-ran-

Vysoký most je kulturní památka. Foto: Martina Strnadová. Další fotky najdete 
na straně 3 a na našem webu.

Aktuální stav na výstavbě památníku zachycuje 
fotografie z pondělí 2. března 2015. Uprostřed bude 
stát socha svaté Zdislavy. Foto: Iva Horká

Připravila: Iva Horká

Aktivně tvořící umělci z Velkého 
Meziříčí jsou na městském webu
Velkomeziříčské webové stránky 
mají další vylepšení. Návštěvníci 
na nich najdou seznam aktiv-
ních umělců, kteří ve městě žijí. 

„Chtěli jsme našim umělcům 
trošku oplatit práci, kterou svojí 
tvorbou odvádějí na  propagaci 
dobrého jména našeho města. To 
znamená shromáždit o  nich zá-
kladní údaje na jednom místě tak, 
aby si lidé mohli snadno najít, kdo 

ve  Velkém Meziříčí aktivně tvoří 
a  produkuje,“ vysvětlil starosta 
Necid. Ve  webové sekci Umělci 
Velkého Meziříčí jsou dnes přede-
vším aktivní výtvarníci a  seznam 
se stále dotváří. 
Kritériem pro zařazení je zejména 
to, že autor vystavuje či koncer-
tuje a že žije ve Velkém Meziříčí. 
Seznam spravuje komise kulturní 
a  cestovního ruchu jako poradní 
orgán městské rady. -ran-

Bližší informace 
pro zájemce 
o zařazení 
Kontaktní osoba: 
Květa Hladíková, 
e-mail: ic@mestovm.
cz, tel.: 566 781 039; 
566 781 047. 
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Schody rozhledny jsou již téměř rozebrány 

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí zvýšil kapacitu
Domov pro seniory Velké Me-
ziříčí, příspěvková organiza-
ce, od 1. 1. 2015 navýšil svoji 
kapacitu na 100 lůžek. 

Nastěhování nových obyvatel 
bylo ukončeno v těchto dnech. 
Navýšení kapacity z původních 
94 lůžek se obešlo bez staveb-
ních úprav. Nové prostory 
vznikly přeorganizováním šesti 
jednolůžkových pokojů na  po-
koje dvoulůžkové. 
Nyní mají obyvatelé Domova 
pro seniory k dispozici 14 jed-
nolůžkových a  43 dvoulůžko-
vých pokojů. 
„V  souvislosti s  nárůstem míst 
v domově jsme pořídili pro pří-
chozí obyvatele nový nábytek 

a také 6 lůžek, vybavených nej-
modernějšími funkcemi. Zá-
roveň byl navýšen i personální 
stav, aby byla zajištěna dosta-
tečná péče,“ přibližuje ředitel 
Vítězslav Schrek.
Domov pro seniory Velké Me-
ziříčí je zřizován Krajem Vyso-
čina. V  současnosti nabízí dvě 
sociální služby – domov pro 
seniory a  domov se zvláštním 
režimem Pomněnka. 
Služba domov pro seniory je 
určena osobám starším 65 let, 
které mají sníženou soběstač-
nost především z důvodu věku, 
jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické oso-
by a  nemůže jim být zajištěna 
v  jejich přirozeném prostředí 

za  pomocí rodiny nebo jiných 
sociálních služeb.
Domov se zvláštním režimem 
Pomněnka poskytuje služby 
osobám nad 50 let, které mají 
sníženou soběstačnost z  dů-
vodu onemocnění demencí, 
včetně demence Alzheimerova 
typu, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fy-
zické osoby a  nemůže jim být 
zajištěna v  jejich přirozeném 
prostředí za  pomocí rodiny 
nebo jiných sociálních služeb. 
Na  oddělení se zvláštním re-
žimem jsou přijímány osoby 
schopné samostatného pohy-
bu, které mají ztrátu orientace 
v důsledku demence.

Eliška Gregorová, foto archiv DS

O momentální situaci s výstavbou 
nové rozhledny nad městem Velké 
Meziříčí informuje předseda Ski 
klubu Velké Meziříčí Jiří Novotný.
1. Jaký je současný stav ve výstav-
bě rozhledny?
Ti, kteří jezdí lyžovat na Fajťták ví, 
že ze stavebního hlediska je téměř 
hotová obslužná budova rozhledny. 
Zbývá ji opláštit a vybavit vnitřním 
zařízením.
Co se týče věže, tak probíhá její 
montáž a  svařování jednotlivých 
dílů. Je hotovo schodiště, které bude 
na kopec přepraveno v až 8metro-
vých dílech a sestavováno na místě. 
Hlavní konstrukce bude taky po-
chopitelně připravena a  opatřena 
dvěma nátěry s tím, že finální nátěr 
bude proveden až po jejím sestave-
ní na místě.
Musím říci, že firma Atika Lysý, s. r. 
o., vyvíjí obrovské úsilí a její práce 
a činnost sahá nad rámec běžných 
dodavatelských povinností.
2. Proč jste nezvolili pro povrcho-
vou úpravu zinkování?
Věřte mi, že tato otázka nás trápí 
snad nejvíce. Za zinek jsme bojova-
li do poslední chvíle, a to obzvláště 
proto, že zinkovna firmy Wiegel je 
přímo v  Meziříčí. Zásadním od-

půrcem ale byli statici, kteří ve  fi-
nále i  přes náš zásadní nesouhlas 
zinek zamítli kvůli tomu, že při 
žárovém zinkování může dojít 
ke  změnám pevnosti oceli a  pře-
devším ke změnám tvaru jednotli-
vých dílů. Statické výpočty byly pro 
rozhlednu natolik zásadní, že nám 
nezbylo než se smířit s nátěrem.
3. Kdy tedy začne montáž věže?
Jakmile to počasí dovolí. Zatím 
na kopci leží cca 1 m sněhu a pořád 
máme skvělé podmínky pro lyžaře 
i  snowboardisty. Fajťák zcela jistě 
pojede do neděle 15. 3. 2015. Hned 
potom se začne s montáží věže.
4. Jaká je situace se sbírkou?
Sbírka na  rozhlednu je ve  své zá-
věrečné fázi. Všem, kteří nám při-
spěli jsem již děkoval mnohokrát 
a musím to udělat znovu. Finanční 
podpora je pro nás zásadní, pro-
tože jako u  každé stavby se ukáže 
na  poslední chvíli něco, s  čím se 
nepočítalo, a  co je nutné dodělat 
a profinancovat. Musím zde říci, že 
nás mile překvapili dárci ze Znoj-
ma, Plzně, Prahy, ale i ze Slovenska, 
kteří se o akci dozvěděli a i přesto, 
že Meziříčí znají jen z dálnice, roz-
hodli se přispět. Ozvala se i spousta 
rodáků, kteří ač léta žijí jinde, roz-

hlednu podpořili. Já musím říci, že 
mě zastavuje spousta našich obča-
nů s dotazem, jestli jsou ještě volné 
schody, a že se doma domluvili, že 
si schod také koupí.
Všem tedy chci vzkázat, že schodů 
je volných již jen pár a pokud chtějí 
na  rozhlednu přispět a  na  schodu 
být zveřejněni, bylo by dobré si po-
spíšit. Je totiž třeba vycházet z toho, 
že v  plánku obsazených scho-
dů, který je uveřejněn na  našem 
webu, jsou obsazeny pouze schody 
za 3.000 Kč, u kterých si lidé vybí-
rají přímo konkrétní schod. Je zde 
ale spousta dárců za 2.000 Kč, kteří 
budou zveřejněni na schodech, jež 
zůstanou nezamluveny. Opravdu 
volných schodů již moc není. Re-
zervace probíhá dá se říci nepřetr-
žitě v recepci Hotelu Pod zámkem 
v Radnické ulici. Věříme, že s vaší 
pomocí se na začátku léta podívá-
me, jak vypadá naše město z výšky 
596 m n. m.
5. Jaké akce máte ještě na  zimní 
sezonu naplánovány?
V termínu 3.–5. března se na kopci 
jedou krajské přebory škol v  alp-
ských disciplínách a snowboardin-
gu. Jde o akce, na kterých se před-
staví až 500 lyžařů v  jednom dni 

a v loňském roce se jich zúčastnilo 
téměř 40 škol z Vysočiny a 25 z Ji-
homoravského kraje. Akce je pod-
porována Krajskými úřady Vysoči-
ny a JM kraje a troufám si tvrdit, že 
jde o jednu z největších lyžařských 
akcí v republice.
V  sobotu 7. 3. pořádáme tradiční 
lyžařský pohár Vysočiny a  další 
víkend v  sobotu 14. 3. bude kar-
neval na  sněhu a  snowboardové, 
freestylové závody s firmou Horse-
feathers v našem snow parku. Pro 
lepší náladu bude v sobotu hrát živá 
hudba a  následovat bude večerní 
diskotéka a celonoční lyžování, tzv. 
24. Ta v neděli 15. 3. v odpoledních 
hodinách přejde do taky tradičního 
a  velice oblíbeného závodu water 
slide čili přejezdu vodní hladiny. 
Přímo na  sjezdovce vytvoříme 
cca pětimetrový bazén plný vody 
a  úkolem soutěžících je přejet ho 
na lyžích nebo snowboardu. Vtip je 
v tom, že s každým kolem se roz-
jezd zkracuje a ve vodě pak končí 
postupně další a další závodníci. Jde 
o divácky velice vděčnou a zábav-
nou akci a  všechny na  ni srdečně 
zveme, a to ať již jako diváky nebo 
soutěžící. 
Přesné informace o  všech akcích 

najdete samozřejmě na  našich 
stránkách skivm.cz

Program akcí 
3.–5. března Krajské přebory škol 
vždy od 9.00 do 13.00
Sobota 7. března Lyžařský pohár 
Vysočiny od 9.00 do 14.00
Sobota 14. března Karneval na sně-
hu (masky lyžují zdarma) od 9.00

Snowboardové, freestylové závo-
dy s  firmou Horsefeathers (skvělé 
skoky), prezentace od 13.00, závod 
od 14.00
24hodinovka – lyžujeme nepřetrži-
tě od soboty rána do neděle do ve-
čera s živou hudbou od 19.00 a ve-
černí diskotékou od 21.00
Neděle 15. března – Přejezd vodní 
hladiny – water slide od 14.00

Jiří Novotný

Památník svaté Zdislavy v Křižanově bude slavnostně odhalen letos v září

Křižanovští chtějí novým pomníkem na náměstí splatit 
dluh sv. Zdislavě, která se podle pověsti v tomto 
městyse narodila. Doposud mají jenom plastiku světice 
v kostele. Ilustrační foto: Iva Horká

Pokračování ze strany 1

Účet sbírky
Na památník je možné přispět na účet 2648161359/0800, kde 
je veden zvláštní účet křižanovského farního úřadu s názvem 
Zdislava.

Slavnostní odhalení 
Neděle 27. 9. 2015 ve 14 hodin, mše svatá na náměstí v Křiža-
nově za účasti biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Vystoupení hudební skupiny Hradišťan, který vede Jiří Pavlica
Recitace herečky Mileny Steinmasslové, představitelky Zdisla-
vy ve filmu V erbu lvice.

Ukázka sedáků, které budou směřovat paprskovitě od 
sochy, stejně jako dlažba. Foto: archiv Nily Vodičkové

Rozkrojené granátové jablko symbolizuje čtyři děti 
Zdislavy. Foto: archiv Nily Vodičkové

Detail ve tvaru lastury z jednoho z atributů. Foto: 
archiv Nily Vodičkové

Připr.: Iva Horká

Aktuální snímek zachycuje stavbu rozhledny na Fajtově 
kopci. Foto: Petr Zezula

Dne 26. 2. krátce před polednem 
přijali policisté oznámení o  krá-
deži železného šrotu z  částečně 
oplocené zahrady rodinného 
domu ve  Velké Bíteši. Policisté 
muže, který železo odvážel, vy-
pátrali ve sběrně surovin. U sebe 
měl přes 130 kilogramů odcize-
ného železa. Jde o pětadvacetile-
tého muže z Velké Bíteše. Policis-
té odcizený železný šrot zajistili, 
místo krádeže ohledali a provedli 
prvotní šetření. Lustrací zjistili, 
že muž byl v  posledních třech 
letech odsouzen, a proto zahájili 
úkony trestního řízení pro pode-
zření z přečinu krádeže. Veškeré 
okolnosti případu policisté dále 
prověřují. -PČR-

Ukradl ze zahrady 
železný šrot
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Nový verdikt soudu: Vlastníkem Vysokého mostu je stát
Město se soudí 
od roku 2008
Soudní spor se táhne již od  roku 
2008, kdy město Velké Meziříčí 
podalo žalobu proti České repub-
lice na určení vlastnictví k mostu. 
Roku 2010 byla žaloba rozšířena 
i na obec Petráveč, neboť most stojí 
na  jejím katastrálním území. Vel-
ké Meziříčí zase v minulosti most 
vystavělo i udržovalo, neboť za vy-
bírání mýta bylo povinno udržovat 
mosty na hlavních trasách v okolí 
– říkají historické prameny. Poten-
ciální vlastníci kulturní památky 
jsou tedy tři – Velké Meziříčí, Pe-
tráveč a Česká republika.
V roce 2012 žďárský okresní soud 
obě žaloby proti státu i  Petrávči 

zamítl a  most tedy zůstal městu. 
Jenomže velkomeziříčští zastupite-
lé koncem roku 2012 rozhodli, že 
město proti tomuto rozsudku podá 
odvolání. A  nyní Krajský soud 
v  Brně dal v  podstatě Velkome-
ziříčským zčásti za  pravdu, když 
sice potvrdil zamítnutí žaloby proti 
obci Petráveč avšak změnil zbýva-
jící část rozsudku okresního sou-
du. „Určil, že vlastníkem silničního 
mostu, postaveného na pozemcích 
parcelních čísel 581 a 582/2 v ka-
tastrálním území Petráveč, zapsa-
ného v Ústředním rejstříku kultur-
ních památek ČR pod pořadovým 
číslem 23309/7-7163, je Česká re-
publika,“ sdělila Vilma Drápelová.
A po tu dobu zatím starobylý Vy-
soký most, jehož zrod je datován 

na  konec 16. století a  dopravě 
sloužil ještě v  první polovině 
let třicátých století dvacátého, 
dál chátrá a  čeká na  svoji zá-
chranu. Jako kulturní památka 
byl zapsán na konci roku 1987 
se zdůvodněním, že jde o  ar-
chitektonicky náročně řešenou 
monumentální mostní stavbu, 
která představuje vysoce hod-
notnou technickou památku 
a  současně dokládá hospodář-
ský rozmach a s ním související 
utváření kulturní krajiny na-
šich zemí. 
Zda už se tedy Vysoký most ko-
nečně svého vlastníka dočkal, 
či nikoliv, budeme informovat 
v dalším čísle našeho týdeníku.

Pokračování ze strany 1

Harmonogram blokového čištění jaro 2015
Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvedených 
dnech od 6.00 do 14.00. Žádáme řidiče, aby svá vozidla v uvedených 
dnech neparkovali na komunikacích a umožnili Technickým službám 
provést úklid, a to i na parkovištích.
Datum Ulice
Sobota 14. 3. 2015 Vrchovecká (vjezd k Náměstí), Radnická, Ná-
městí, Komenského, Kostelní, Rozkoš, U Bašty, Mlýnská (od 6.00)
Pondělí 16. 3. 2015 Zámecká, Zámecké schody, K Rakůvkám, Obůr-
ka, Hornoměstská (nad živými ploty), parkoviště Koníček
Úterý 17. 3. 2015 U Světlé, Sportovní, K Novému světu, Luční, J. 
Zahradníčka, Záviškova
Středa 18. 3. 2015 Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Krátká, 
Ke Třem křížům, Lesní, Pod Sýpkami, Skřivanova
Čtvrtek 19. 3. 2015 Zahradní, Fr. Stránecké, U Elektrárny, Na Pís-
kách, Polní, Na Hliništi, Nová Říše, Strmá

Pátek 20. 3. 2015 Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad sv. Josefem, 
Kolmá, Krškova
Pondělí 23. 3. 2015 Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen, Jaroše, Karla 
Pánka
Úterý 24. 3. 2015 Boční, Bezděkov, Poštovní, Čechova,
Středa 25. 3. 2015 Poříčí, Hřbitovní, Moráňská, V Potokách, Příko-
py, Pod Hradbami, Podhradí
Čtvrtek 26. 3. 2015 Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, 
Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá
Pátek 27. 3. 2015 U Statku, Arch. Neumana, Sluneční, Střední, Če-
chovy sady
Pondělí 30. 3. 2015 Družstevní, Nad Plovárnou, Malá stránka, V Jir-
chářích, spodní Nádražní
Úterý 31. 3. 2015 Bezručova, horní Nádražní, Nad Tratí, Jižní, 
malý obchvat

Středa 1. 4. 2015 Třebíčská, Oslavická, Školní
Čtvrtek 2. 4. 2015 Mírová, Pionýrská, Demlova, Zdenky Vorlové, 
Emilie Zachardové, Markova 
Pátek 3. 4. 2015 Čermákova, Zelený kout
Úterý 7. 4. 2015  Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, Nábře-
ží, Lipnice, autobusové nádraží, vlakové nádraží
Středa 8. 4. 2015 Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, 
Příjezd k TS, Karlov (nad živými ploty)
Čtvrtek 9. 4. 2015 průtahy Karlov, Sokolovská, Novosady
Pátek 10. 4. 2015 průtahy Vrchovecká, Františkov 
Pondělí 13. 4. 2015  průtahy Hornoměstská, Jihlavská
Úterý 14. 4. 2015 Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník.
V případě nepříznivého počasí, bude blokové čištění provedeno v ná-
hradním termínu, což je následující sobota.

Technické služby VM, s. r. o.

Text a foto: Martina Strnadová

Kocour Mikeš a jeho kamarádi pobavili děti
V úterý 17. 2. krátce před čtrnáctou 
hodinou zastavili policisté na  uli-
ci K  Novému nádraží ve  Velkém 
Meziříčí osobní automobil Škoda 
Octavia. Vozidlo řídila osmadva-
cetiletá žena, která při kontrole 
policistům nepředložila řidičský 
průkaz. Policisté následnou lustra-
cí zjistili, že žena má rozhodnutím 
městského úřadu uložen zákaz říze-
ní motorových vozidel na dvanáct 

měsíců, a to do listopadu letošního 
roku. Policisté řidičku vyzvali také 
k  provedení testu na  přítomnost 
návykových látek. Test byl pozitivní 
na pervitin. Lékařskému vyšetření 
ve zdravotnickém zařízení se žena 
odmítla podrobit. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření z přečinu maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní a celý případ dále prověřují.

Žena řídila i přes zákaz 
a navíc pod vlivem drog

Policisté z Velké Bíteše prověřují 
případ zanedbání povinné výživy. 
Čtyřiatřicetiletý muž od června 
loňského roku do současné doby 
neplatí soudem stanovené výživné 
na své dvě nezletilé dcery. V sou-
časné době na výživném dluží část-

ku přes třicet tisíc korun. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření z přečinu za-
nedbání povinné výživy a veškeré 
okolnosti dále prověřují. V případě 
prokázání viny hrozí muži až tři 
roky vězení.

Herci ze zlínského divadla Scéna nejsou v Meziříčí neznámí. V neděli 1. března zahráli ve velkém sále 
pohádkový příběh Josefa Lady O kocouru Mikešovi. Mluvící kocour a jeho kamarádi pobavili nejen nejmenší 
diváky, ale i jejich rodiče. Nedělní vystoupení nebylo v našem městě poslední, v budoucnu divadelníci plánují 
představit další pohádku ze svého pestrého repertoáru. Text a foto: Simona Fňukalová 

Neplatí výživné na děti

-PČR-



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 9 | 4. března 2015 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 9 | 4. března 2015

Zprávy ze schůze Rady města z 25. 2. 
1. Rada města vzala 
na vědomí
•	 materiál	 finančního	 odboru	 tý-
kající se novely zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
v oblasti poskytování dotací, který 
nabyl účinnosti dnem 20. 2. 2015

2. Rada města 
schválila
•	 návrh	 smlouvy	 o  smlouvě	 bu-
doucí o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti ve  prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice 
k tíži pozemků města parc. č. 4567, 
5881/1, 5881/2, 5881/3, 5881/4, 
5881/6, 5881/7, 5881/8, 5881/5, 
5667/1, 1628/8, 1628/1, 1628/11, 
2774, 2771/3, 2773, 2770, 1887/2, 
1886/1, 1885/1, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí s  právem umístění zem-
ního kabelu VN za účelem provo-
zování s právem zřídit, provozovat, 
opravovat a  udržovat distribuční 
soustavu, právem provádět na dis-
trib. soustavě úpravy za účelem ob-
novy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení výkonnosti včetně odstra-
nění. Právo věc. břemene bude zří-
zeno na dobu existence stavby 
•	 návrh	smlouvy	o zřízení	věcného	
břemene – služebnost inženýrské 
sítě ve prospěch společnosti Kauf-
land Česká republika, v. o. s., se síd-
lem 140 00 Praha 4, Pod Višňovkou 
25, IČ 25110161 k  tíži pozemků 
města parc. č. 2108, 2096/8, 5635/2, 
5635/9, 5635/6, 5635/7, 2762, obec 
a  k. ú. Velké Meziříčí s  právem 
uložení reklamního pylonu a elek-
trické přípojky, neomezeného 
a výlučného užívání, údržby, oprav, 
uložení a  jiných stavebních změn 
včetně odstranění, vstupu a vjezdu 
na  pozemky za  účelem provádění 

oprav, údržby a  jiných stavebních 
změn vedení, včetně jeho odstra-
nění. 
•	 služebnost	 je	zřizována	na dobu	
funkčnosti vedení
•	 uzavření	 smluv	 o  poskytnutí	
podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR na akci Realizace 
úspor energie v objektu MŠ Spor-
tovní a akci Realizace úspor energie 
v objektu MŠ Nad Plovárnou
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 154	
tis. Kč – § 6409 neúčel. rezerva, roz-
dělení:		154	tis.	Kč	–	§	6171	nákup	
12 notebooků pro zastupitele
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	80	tis.	
Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení:	80	tis.	Kč	–	§	2212	projekt	
příjezdové komunikace do OS Hli-
niště
•	 rozpočtové	opatření:	 zdroj	8	 tis.	
Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení 8 tis. Kč – § 2212 připojení 
k distribuční soustavě E.ON na ul. 
Oslavická – nové odběrné místo 
pro heliport
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	15	tis.	
Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení 15 tis. Kč – § 3316 zvýšené 
náklady na  knihu Mnoho sirotků 
a vdov
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	
167  652 Kč – § 6409 neúčelová 
rezerva, rozdělení 139  120 Kč – 
§ 6402 pol. 5364 vratka dotace 
na  výkon sociálně–právní ochra-
ny dětí za rok 2014 (přesná částka 
139 120,11 Kč), 26 947 Kč – § 6402 
pol. 5364 vratka dotace Digitální 
povodňový plán ORP VM – Fond 
soudržnosti (přes. částka 26 946,70 
Kč), 1 585 Kč –  § 6402 pol. 5364 
vratka dotace Digitální povodňový 
plán ORP VM – SFŽP (přes. částka 
1 585,10 Kč)
•	 navržené	termíny,	skladbu	sorti-
mentu  a umístění stánků při pro-

dejních trzích ve dnech 13. 5. 2015, 
21. 6. 2015, 8. 12. 2015 ve Velkém 
Meziříčí
•	 Harmonogram	 blokové	 čištění	
na jaře 2015
•	 uzavření	příkazní	smlouvy	na za-
jištění realizace Programu obnovy 
venkova Vysočiny na  rok 2015 
s Krajem Vysočina, se sídlem Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava

3. Rada města 
souhlasila 
•	 se	zvláštním	užíváním	místní	ko-
munikace na ulici Krškova – Nad 
Gymnáziem – Fajtův kopec dne 30. 
dubna 2015 za účelem pěšího prů-
vodu cca 500 osob na akci Čaroděj-
nice 2015 
• ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. 
o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů s  přijetím věcného 
daru – sportovního oblečení pro 
Základní školu Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20 od firmy Elekt-
roopravna Raus, Velké Meziříčí
• s využitím jednoho parkovacího 
místa před Jupiter clubem, s. r. o., 
Velké Meziříčí v  termínu od  3. 4. 
do 10. 4. 2015 pro vystavení vozu 
Opel Corsa firmou Auto Dobro-
volný, který bude součástí propaga-
ce koncertu Věry Martinové, jenž 
se bude konat 10. 4. 2015
•	 se	 zapojením	 transferů	 účelově	
určených, přijatých na  účet města 
v  lednu–únoru 2015, do rozpočtu 
města Velké Meziříčí v r. 2015 
•	 s  uzavřením	 smlouvy	 o  poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v  rámci 
operačního programu Životní pro-
středí na akci „Velké Meziříčí – re-
generace zeleně“. 

Ing. Radovan Necid, 
starosta města

Inzerce města

Přivítali nové občánky města 
Starosta města ing. Radovan 
Necid v sobotu 21. 2. 2015 slav-
nostně přivítal nové občany na-
šeho města. 
Děti již tradičně dostávají z ru-

kou pana starosty finanční dar 
ve výši 1.500 Kč a říkankovou 
knížečku. Maminky jsou obda-
rovány kytičkou. 
Děti z MŠ Sokolovská si pro 

nové občánky připravily pás-
mo básniček a písniček a svým 
vystoupením potěšily všechny 
přítomné.

-měú-, foto: Jitka Bradáčová

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník vykonávající agendu registrace 
silničních vozidel (komplexní posuzování 
technické způsobilosti jednotlivě vyrobené-
ho nebo přestavěného nebo jednotlivě do-
vezeného silničního vozidla, vedení registru 
silničních vozidel, rozhodování o trvalém 
a dočasném vyřazení vozidla, zápis vozidla do 
registru silničních vozidel, vydávání technic-
kého průkazu a osvědčení o registraci, přidě-
lování registračních značek vozidlům, atd.). 
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí 
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnost (za bezúhonnou  
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pra-
 vomocně odsouzena pro trestný čin spácha-
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný  
 z nedbalosti za jednání související s výko- 
 nem veřejné správy, pokud se podle zákona
  na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla od-
 souzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
 dijním programu nebo vyšší odborné vzdě-
 lání, 
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
 flexibilita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,

• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se správních činností 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
 obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový
 doklad domovský stát nevydává, doloží se
 bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 17. 3. 2015 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
Výběrové řízení – pozice DOP
Kontaktní telefon: 566 781 003

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

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 3. 2015
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

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

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy – 
referenta registru vozidel (technik)

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 5. 2015.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Středa 4. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., La-
vičky 18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 5. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 
pobožnost k Panně Marii a mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. 
J. B. Pátek 6. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.30 mše sv. – o. J. 
B. Sobota 7. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
8. 3.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. 
Sz., 17.00 pobožnost Křížové cesty 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa 16.30 příprava na 1. sv. přijímání, 18.00 ná-
boženství pro starší děti a mládež. Čtvrtek 8.30 návštěva nemocných, 
večer modlitby za nová kněžská povolání, 17.30 Mariánská pobožnost 
a poté mše sv. Pátek po mši sv. v 8.00 bude celodenní a celonoční ado-
race nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke  svátosti smíření 
a  pokání, 15.00 modlitba Korunky k  Božímu milosrdenství. Sobota 
v  19.30 2. příprava na  manželství, autobus na  1. sobotu do  Netína 
v 15.00 od fary ve Velkém Meziříčí. Děkujeme všem, kteří pracovali 
ve  farnosti a  děkujeme také za  všechny dary. Děkuje také za  sbírku 
Haléř sv. Petra, která činila 51.500 Kč.
Bory mše sv.: 6. 3. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 18.00 
mše sv. – o. J. B., neděle 8. 3. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
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

řádky na nedělI

Bohoslužby

O těžkostech a růstu
příspěvky čtenářů

Zdejší kulturní centrum navštívily již stovky 
známých osobností z oblasti kultury (3)Možná jste už četli nebo slyšeli 

následující příběh, který pochá-
zí	původně	z Afriky:	Byl	 jednou	
jeden zlý muž, jmenoval se Ben 
Sadok. Cestoval pouští a  dorazil 
k oáze. Měl tak zlostnou povahu, 
že nesnesl pohled na nic zdravé-
ho a  hezkého, aniž by to nezni-
čil. Na  okraji oázy rostla krásná 
mladá palma. Hned padla tomu-
to muži do  oka. Ben Sadok vzal 
těžký kámen a  položil ho mladé 
palmě přímo do koruny. Se zlým 
smíchem pokračoval v cestě dál. 
Mladá palma se zachvěla, skloni-
la a pokusila se těžkého břemene 
zbavit, ale marně. Kámen vězel 
v její koruně příliš pevně. Tu mla-
dý strom vrostl hlouběji do země 
a  vzepřel se proti kamennému 
břemenu. Protlačil své kořeny tak 
hluboko, až dosáhly ke  skrytým 
vodním pramenům. Palma vzty-
čila kámen tak vysoko, že koru-
na byla vyvýšena nad každý stín. 

Voda z  hlubin země a  sluneční 
žár z výše učinily z mladého stro-
mu královskou palmu. Po  letech 
se Ben Sadok zase vrátil a  těšil 
se, že uvidí zmrzačený strom, 
kterému ublížil. Ale ať hledal, jak 
hledal, nemohl jej nalézt. Vtom 
k němu hrdá palma sklonila ko-
runu, ukázala mu kámen a pravi-
la:	„Bene	Sadoku,	musím	ti	podě-
kovat, protože jsem zesílila díky 
břemeni, které jsi na mě naložil.“
V těžkostech života může člověk 
sílit, růst a  zrát. Jde o  to se jim 
postavit a  přetvořit je, přijmout 
životní krizi jako šanci. Nejkrás-
nější lidé, které znám, jsou ti, 
kteří prošli utrpením, poznali 
tíhu bolesti, osamocení a nespra-
vedlnosti, ale nechali se tím vším 
proměnit k dobrému. Jsou to lidé 
plní lásky, opravdové moudrosti 
a  schopní nebývalého soucitu. 
Dorosteme také do této krásy?

Pavel Janošík

Uvádíme v pořadí již třetí ze série 
snímků autora Antonína Dvořá-
ka, které pořídil při oblíbených 
besedách Vladimíra Menšíka 
s  jeho hosty ve  Velkém Meziříčí. 
Ten dnešní je s Jaromírem Hanz-
líkem. Zmiňované akce probíhaly 
v  kinosále, který býval zaplněný 
do  posledního místečka. „A  lidé 
se smáli od  začátku do  konce,“ 
vzpomíná Antonín Dvořák. Mno-
zí Velkomeziříčští to sami jistě 
dobře pamatují. Besed proběhlo 
hodně, často bylo odpolední i ve-
černí představení, díky čemuž A. 
Dvořák stihl herce odpoledne vy-
fotit a večer přijít za umělci s ho-
tovou fotkou k podpisu.
Jupiter club si v  letošním roce 
připomíná 50. výročí organizo-
vané kultury ve Velkém Meziříčí.
Při té příležitosti uvádíme i seriál 
snímků z  kulturních akcí, které 
naší redakci zapůjčuje ze svého 
archivu právě A. Dvořák.

-mars-, foto: Antonín Dvořák

V  tomto článku chci sdělit čte-
nářům, ale hlavně obyvatelům 
západní části města dobrou zprá-
vu. Týká se výstavby chodníku 
od přechodu pro chodce u pneu-
servisu Vitešník až do křižovatky 
Uhřínovské ulice. 
Loni na  podzim jsem do-
stal dopis od  tajemníka MěÚ 
ing. Marka Švaříčka, ve kterém 
mně mimo jiné píše jménem 
pana starosty následující, ci-

tuji:	 Po  zkompletování	 všech	
stanovisek bude vydáno sta-
vební povolení a akce bude při-
pravena k realizaci v  roce 2015 
za  předpokladu schválení pří-
slušných finančních prostředků 
Zastupitelstvem města Velké 
Meziříčí. Současně je stejným 
způsobem připraven k realizaci 
v roce 2015 přechod pro chodce 
u  pneuservisu Vitešník (konec 
citátu).

Dále pan tajemník píše, že v pří-
padě dalšího zájmu se mám ob-
rátit na  vedoucího odboru vý-
stavby ing. Antonína Kozinu, což 
jsem učinil. Dozvěděl jsem se, že 
nejdříve budou v prostoru vedle 
silnice odstraněny ze země staré 
trouby odpadního vedení a  bu-
dou nahrazeny novými a  teprve 
poté bude vybudován chodník.
Myslím, že když bude vybudován 
chodník, byly by peníze vyna-

ložené na  úpravu přechodu vy-
hozenými prostředky. Navrhuji 
proto tyto finance využít na  vy-
budování čekárny za křižovatkou 
směrem k  městu vpravo vedle 
chodníku. Pěší by se měli kde 
ukrýt před nepohodou. Máme se 
tedy na co těšit. Hodnotit může-
me až po  ukončení akce. Uvidí-
me.	Jedno	úsloví	však	říká:	„Ne-
křič hop, dokud nepřeskočíš!“

František Sitta, důchodce VM

Svítá nám naděje?

Čtvrtá aktivita studentky Marie 
Kytnarové ze Soukromé vyšší od-
borné školy sociální, o. p. s., Jih-
lava se uskutečnila v pátek 20. 2. 
v budově MŠ ve Stránecké Zhoři 
v odpoledních hodinách. Aktivi-
ty se zúčastnilo sedmnáct dětí.
„Děti se naučily základní bar-
vy, zvířata, hračky a za pomoci 
říkanky hlava, ramena, kole-
na, palce se naučily i  anglicky 
základní části těla. Studentka 
tuto aktivitu měla velmi dobře 
připravenou. Do všech částí za-
pojila všechny zúčastněné děti, 

což bylo výborné, žádné z  dětí 
nemělo možnost se nudit,“ 
uvedla ředitelka školy Jiřina Pe-
routková. 
„Toto byla moje poslední aktivita 
v rámci absolventské práce s ná-
zvem Projekt komunitních aktivit 
pro mateřskou školu Stránecká 
Zhoř. Spolupráce s MŠ byla dob-
rá a aktivity hodnotím, jako po-
vedené. S dětmi byla radost pra-
covat a vždy jsem měla pocit, že 
je aktivity baví,“ uvedla autorka 
práce Marie Kytnarová. 

Mluvíme jiným jazykem 
„anglicky“

Text a foto: -mk-

Maškara ve Vídni – ač letos s nižší účastí než obvykle (způsobenou 
chřipkami) – se opět vydařila. Muzika byla obzvláště povedená (dob-
rovolníci táhli na vozíku i bubeníka s bicí soupravou) a několik stateč-
ných se obléklo do masek baletek a s nabídkou na angažmá roztáčeli 
civilisty za zvuku známých dechovek. A pro zajímavost – kouzlu ba-
letek podlehl i okolo projíždějící kněz P. Brtník. Závěrem pár faktic-
kých údajů – zúčastnilo se 15 masek a doprovod, během ostatků se 
ale přidalo mnoho civilistů. Sraz masek byl v 9.30, do KD, kde bylo 
přichystáno občerstvení, společnost dorazila v 17.30.
Pro nejmenší 21. února v KD Vídeň proběhl dětský karneval, jehož se 
zúčastnilo téměř 60 dětí. 

Václav Šťasta, foto: Jiřina Šťastová a archiv obce Vídeň

Maškary řádily i ve Vídni. Bubeník dorazil na káře
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Zubní pohotovost: 
So 7. 3. a neděle 8. 3.   
MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova	35,	Žďár	nad	Sázavou,	tel.:	
774 430 777
(www.nnm.cz). 

Víkendová pohotovost 
MUDr.  Zuzany Moravusové:  
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od  VM), čtvrtek 17.00–neděle 
7.00,	tel.:	737 585 224.	

Držitel certifikátu Vysočina regionální produkt
▶ V. KRKOVICE     79,90         
▶ V. BOK     62,--
▶ K. ČTVRTKY karton  10 kg 34,90/kg
▶ STAROČESKÁ KLOBÁSA 97,--

Bonus při nákupu od 499 Kč játrová paštika ve skle. 
Ceny jsou platné do vyprodání zboží.

Jsme úspěšná moderní a stabilní technologická společnost se 
150 zaměstnanci. Vyvíjíme a  vyrábíme díly pro mezinárodní 
automobilový a elektroprůmysl. Nyní hledáme nové kolegy!

Máš  „jiskru v oku“? Máš technické myšlení?
Nebojíš se nových výzev a učení? Pak hledáme právě Tebe!

  OBCHODNÍK/PROJEKTOVÝ  MANAŽER

 TECHNIK 3D MĚŘENÍ

TECHNOLOG   NÁSTROJÁRNY

 NÁSTROJAŘ  (ve 2směnném provozu)

Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru  +  znalost práce 
na 3D měřicím přístroji (praxe min. 2 roky) + čtení tech-
nických výkresů + skvělou prostorovou představivost
+ praxe v měření plastových dílů výhodou

Požadujeme:  VŠ/SŠ technického směru  + praxi v  ob-
chodní činnosti ve výrobní firmě   +  komunikativní zna-
lost angličtiny + prezentační a vyjednávací dovednosti 

Požadujeme: min. SŠ technického směru + znalost ob-
ráběcích postupů a  řezných nástrojů + znalost progra-
mování CNC frézek (CAM) podmínkou + znalost výroby 
vstřikovacích forem výhodou

Požadujeme: vyučení v oboru nástrojař či jiném příbuzném 
oboru  + praxi v oboru nástrojař  + přesnost, přemýšlivost

Nabízíme:
Velmi dobré mzdové podmínky + 13. a 14. plat + podíly na zisku firmy + 5–6 týdnů dovolené + 
příspěvek na stravování +  další zaměstnanecké výhody  (masáže, posilovna, kulturní akce)

V případě vašeho zájmu se těšíme na vaši písemnou nabídku se strukturovaným životopisem 
na katerina.novakova@lisovnavm.cz,  tel. 566 502 566 

nebo poštou na Lisovna plastů, spol.  s r. o.,   Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí.
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete  na webových stránkách společnosti www.lisovnavm.cz

Náplň práce:  získávání a projektové řízení zakázek 
+ zpracování poptávek a nabídek + komunikace 
a péče o stávající a nové zákazníky

Náplň práce:  programování a měření na 3D mě-
řicích přístrojích + analýza a prezentace výsledků 
měření + práce v  konstrukčních programech + 
práce ve dvousměnném provozu (pondělí–pátek)

Náplň práce:  stanovování technologií výroby dílů 
vstřikovacích forem + programování CNC strojů, 
vytváření a úprava programů + příjem technické 
dokumentace vstřikovacích forem

Náplň práce:  opravy a údržba forem a nástrojů 
+ výroba nových 

Kontakt	tel:		775 112 016,	paní	Procházková

Firma HKP METAL s. r. o. 
se sídlem v Osové Bítýšce 
přijme do pracovního poměru 

ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE, MISTRA ZÁMEČNICKÉ DÍLNY

Objednáváme kvalitní 
17týdenní nosnice, 
odběr 28. 3. od 12.00 

v Hrbově	42.	Tel.:	737 477 773.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz

VODOINSTALATÉRA
●

ELEKTRIKÁŘE
●

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

EnviTec Biogas Service, s. r. o., 
se sídlem Průmyslová 2051, 
594 01 Velké Meziříčí, 
přijme	do hlavního	pracovního	poměru:	

SERVISNÍ TECHNIK BIOPLYNOVÝCH STANIC
Hlavní náplň práce: 
•	 Servisní	práce	bioplynových	stanic
Požadavky: 
•	 Vzdělání	v oboru	elektro/znalost	čtení	elektro-schémat,		 	
 automatizace výhodou.
•	 Znalost	anglického	nebo	německého	jazyka	podmínkou.
•	 Praxe	v oboru	vítána.
•	 Manuální	a technická	zručnost.
•	 Uživatelská	znalost	práce	na PC.
•	 Flexibilita,	samostatnost.
•	 Ochota	dále	se	vzdělávat	v oboru	činnosti.	
•	 Řidičský	průkaz	sk.	B	(aktivní	řidič).
•	 Ochota	cestovat	(v rámci	ČR	a SK,	popř.	sousedních	států).
Nabízíme pracovní příležitost v  mladé, dynamické a  rychle 
se rozvíjející společnosti, dobré pracovní prostředí a podmínky. 
V  případě zájmu o  nabízenou pozici zašlete svůj životopis 
na e-mail:	m.chaloupkova@envitec-biogas.com
EnviTec Biogas Service s. r. o.
Průmyslová 2051
59401 Velké Meziříčí  

ISTANBUL DÖNER 
KEBAB

Náměstí 25/26 Velké Meziříčí
hledá 

brigádnici, brigádníka.
Tel.: 737 543 741, Lukešová I.

PŘIJMEME MUŽE A ŽENY  
DO VÝROBY A NA EXPEDICI 

VÝROBKŮ  NA  PROVOZOVNU  
ŘEZNICTVÍ-UZENÁŘSTVÍ 

V MĚŘÍNĚ
Vyučení v oboru není podmínkou. 

Bližší info ved. provozu p. Sobotka, tel.: 602 757 217.      

ZAHRÁDKÁŘI 
V BORECH VÁS ZVOU 

NA PŘEDNÁŠKU: 
VÝSADBA 

OVOCNÝCH 
STROMKŮ, 

ŘEZ  STROMKŮ 
A  DROBNÉHO 

OVOCE
6. 3. 2015 V 17.00 

OÚ BORY

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
NOČNÍ NAKLADAČE
Váš profi l:
• dobrý zdravotní stav (fyzicky náročná práce)
• práce v chladu a mrazu
• spolehlivost a přesnost
• práce pouze v noci (začátky směny cca v 16.00)
• víkendové směny
• zkušenosti s manipulační technikou (VZV) výhodou
• časová fl exibilita
• trestní bezúhonnost

Pracovní náplň:
• samostatná práce ve skladu
• manipulace se skladovou technikou
• nakládání zboží různého sortimentu z různých míst ve skladu 
• komunikace a předávání potřebných podkladů řidičům 

kamionů 
• pomoc při nakládání kamionů
• dohled nad dodržováním teplotního řetězce
• přímá komunikace s dispečerem

Nabízíme:
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě
• místo výkonu práce: LC Měřín – Stránecká Zhoř
• nástup možný ihned

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, 
kontaktujte nás na webových stránkách 
http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte 
on-line formulář u dané pozice 
a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme pracovníka na pozici:

DISPEČER KAMIONOVÉ DOPRAVY
Požadujeme:
• úplné středoškolské 

vzdělání 
• výborná znalost MS Offi ce 

(Excel)
• dobré komunikační 

schopnosti
• vysoké pracovní nasazení 

• časovou fl exibilitu 
• znalost problematiky 

dopravy 
• víkendové a noční směny
• trestní bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav
• spolehlivost a přesnost

Nabízíme:
• výborné mzdové ohodnocení 
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě 
• příjemné pracovní prostředí 
• místo výkonu práce Stránecká Zhoř

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, 
kontaktujte nás na webových stránkách 
http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte 
on-line formulář u dané pozice 
a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

Náplň práce:
po zapracování převezmete 
zodpovědnost za některé 
z těchto úkolů: 
• organizace přepravy zboží 

na fi liálky 
• tvorba rozvozních plánů 

(logické plánování tras pro 
nákladní vozidla)

• plánování počtu potřebných 
nákladních vozidel dle 
počtu objednávek

• podpora při přípravě 
vyúčtování přeprav

• denní a noční směny 
• přímá komunikace s řidiči 

kamionů

TURNAJ V KARETNÍ HŘE PRŠÍ
V sobotu 14. března se v pivnici Na Lipnici uskuteční II. ročník 
soutěže v karetní hře Prší, a to v základní variantě. Akce je určena 
pro všechny zájemce bez rozdílu, ovšem až od osmnácti let věku. 
Začíná se prezentací účastníků v  16 hodin. Závazné přihlášky 
do 10. 3. u provozovatelky pivnice Lenky Markové, ale jen do napl-
nění kapacity místnosti. Při přihlašování se hned platí i startovné 
50 Kč, v  němž je zahrnuto také občerstvení (klobása). Pořadateli 
turnaje jsou Lenka Marková a Stanislav Dočkal, který bude řídit jak 
losování do  jednotlivých kvalifikačních skupin, tak také samotný 
průběh. Na úspěšné hráče čekají hodnotné věcné ceny. 
                                  Všichni zájemci jsou srdečně zváni k účasti. -vp-
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

platně 800 100 576. Vyplatíme 
i hypotéku, exekuce – vše 

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

naBídka prO Inzerenty
 k OBJednávce plOŠnÉ Inzerce takÉ:

+ zdarma Inzerát na WeBU 
velkOmezIříčska 

+ zdarma OtIŠtění pr článkU 

podrobnější informace na tel.: 566 782 009, 
739 100 979 na e-mailu: 

velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

SOS pravidelná 
poradna 

(sdružení obrany 
spotřebitelů) 

otevřena každou středu 
14—16 hodin v nové budo-
vě MěÚ (obecní živnosten-

ský úřad, dveře č. 4).

Různé

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 
Daruji

■ Použité autodíly se zárukou, 
po dohodě možnost výměny 
zakoupených dílů přímo na 
místě.	Volejte	 nebo	 pište	 na	 tel.:	
605 818 245.
■ El. bojler 100 litrů, původní 
cena 6.000 Kč, nyní 3.500 Kč, dále 
obkladačky 25×20 bílé se světle-
hnědým mramorem 19 m2 za 100 
Kč/m2.	Tel.:	723 513 070.
■ Betonové skruže studniční, 
100×80×7,5 cm, 80×80×5 cm. Sil-
niční panely 260–300×100×13 cm. 
Tel.:	731 272 074.
■ Selata.	Tel.:	737 825 873.
■ Rádio Hitachi Hyphonic WH 
– 838, r. v. 1972, nepoužívané, 
v  originálním obalu se sluchát-
ky. Anténu HAMA 36 dB, VHF, 
UHF, FM 43  993 v  originálním 
obalu, nepoužitou. Starší televizi 
Philips, levně. Nový celoplynový 
sporák, 4 hořáky, trouba, značka 
MORA. Starší hliníkovou lodnu, 
4× použitou. Vše levně. Křiža-
nov.	Tel.:	605 924 019.
■ Kvalitní násadu kapra lysce 
z  jarního výlovu o  váze 1,20 kg. 
Tel.:	731 415 786.
■ Domácí vodárnu – nádrž 100 l 
(Dukla–agumat–V) – málo pou-
žívanou, čerpadlo Dab – Jeinox 
102 M, 2800 ot./min., 220–240 
V, H 47–25 m. Plně funkční, cena 
dohodou. Volejte 731 240 613.
■ Brambory konzumní, od-
růdy Belana, Adéla, Marabel + 
na  sázení stejné odrůdy. Dále 
prodám	 pšenici	 a  ječmen.	 Tel.:	
607 299 168.

■ Koupím váš osobní automo-
bil, pojízdný i nepojízdný bez 
STK. Ekolikvidační protokol sa-
mozřejmostí. Volejte nebo pište 
na	tel.:	605	818	245.

■ Rybářské náčiní, použité. Pru-
ty,	navijáky	atd.	Tel.:	608 046 624.
■ Knihy: 1) Zoe Klusáková Svo-
bodová:	 O  tom,	 co	 bylo,	 vyd.	
2005 Mladá Fronta. 2) P.  Aug. 
Kratochvíl:	 Vlastivěda	 morav-
ská. Velkomeziříčský okres, vyd. 
v Brně 1907. 3) Jaromír Kubíček, 
Ivan	 Štarha:	 Bibliografie	 okre-
su Žďár nad Sázavou, vyd. Brno 
1993, Musejní a vlastivědná spo-
lečnost, Státní vědecká knihovna. 
4) Kulturní zpravodaje Velkého 
Meziříčí vydané Jupiter clubem 
VM. Za nabídky předem děkuji. 
Tel.:	603 328 286.	
■ Auto, jakoukoliv značku 
a stav, do 30.000 nebo dohodou. 
Tel.:	720 565 756	i SMS.
■ Vykoupíme vaše auto, 
i  bez STK.	 Tel.:	 608  029  036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte.	 Může	 být	 i  3/4.	 Tel.:	
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy.
Koupím a dobře zaplatím za sta-
ré pivní lahve s  nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na  pistole, plecho-
vé – dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do  zbrání, nábojnice, 
vojenské uniformy (i  potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a  pochvy 
k  nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti.
Za  nabídky předem děkuji.  
Tel.:	 608  714  444;	 776  776  007.

■ Koupím byt nebo rodinný do-
mek ve  Velkém Meziříčí nebo 
okolí. Platím hotově. Pouze so-

lidní	 jednání!	 Žáková	 S.	 Tel.:	
724 100 161.
■ Prodáme RD 3+1 ve  Vídni 
a  RD 2+1 v  Oslavici a  RD 7+2 
ve  Velkém Meziříčí. Více infor-
mací	 na  tel.:	 605  054  470,	 RK	
nevolat.
■ Prodám stavební pozemek 
na Fajtově kopci a v centru Vel-
kého Meziříčí.	Tel.:	731 457 371.	
RK nevolat.

■ Koupím byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí.	 Tel.:	 604  373  799,	
777 173 164.
■ Prodám byt 1+1, přízemí, 
Velké	 Meziříčí,	 Karlov.	 Tel.:	
723 401 431.
■ Prodáme stavební parcelu přes 
1300 m2 v přírodě, ale blízko cen-
tra Křižanova. Cena dohodou. 
Tel.:	721 850 485.

■ Pronajmu novou garáž  
na  ulici Školní (obytný soubor 
Za Školou).	Cena	dohodou.	Tel.:	
604 486 214.

■ Pronajmu byt 3+1 na  uli-
ci	 Čechova.	 Ihned.	 Levně.	 Tel.:	
608 366 189.
■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1 ve  Velkém Meziříčí, 
cena pronájmu 9.000 Kč včetně 
inkasa.	Tel.:	724 100 161.

■ Hledám pronájem zahrady 
ve  Velkém Meziříčí na  letošní 
rok.	Tel.:	604 164 072.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
děkov	 ve  Velkém	 Meziříčí.	 Tel.:	
603 383 699.

■ Hledám zedníka na  různé 
stavební práce při rekonstruk-
ci	 RD	 ve  Velkém	Meziříčí.	 Tel.:	
725 778 999.
■ Hledáme chůvu k naší osmileté 
dceři. Vyzvedávání ze školy v od-
poledních hodinách, hlídání 3–5 
hodin, pondělí až pátek, každý 
druhý týden. Náplň a  povinnosti 
sdělíme osobně, mobilita autem 
nutná, bydlíme v Měříně.
Tel.:	724 380 974.	Volat	po 18.	ho-
dině.
■ Hledáme pomocnici na úklid, 
jednou týdně, maximálně 4 
hodiny, pečlivou a  důslednou. 
Volat	 prosím	 po  18.00	 na  tel.:	
724 380 974, Měřín.
■ Hledáme někoho na  občas-
nou výpomoc. Lehká	práce.	Tel.:	
723 128 907.

■ Daruji laminátový bazén 
4×2 m, hloubka 60 cm, vč. filtra-
ce.	Tel.:	603 514 416.
■ Daruji kvalitní hnůj na  za-
hrádku. Nutný vlastní odvoz. 
Tel.:	736 261 214.

Prodám

Pronajmu  byt 1+1 v blízkos-
ti centra ve  Velkém Meziříčí, 
nájemné 4000 + energie,  volný 
březen 2015. Prohlídky dle do-
hody.Tel.:	724 025 983.

 ■ Servisní technik 
Požadujeme: vyučení v oboru (opravář zem. techniky,  
automechanik), znalost elektrických a hydraulických  
systémů,  řidičský průkaz sk. B, T, manuální zručnost,  
zodpovědnost, flexibilita. 

Nabízíme: práci v mladém kolektivu ve stabilní firmě,  
která je na trhu 25 let, odpovídající finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, možnost profesního růstu.

Pro provozovnu ve Velkém Meziříčí, která zajišťuje obchodní  
a servisní činnost v oblasti zemědělské techniky, hledáme nové 
pracovníky na pozici:

Životopis v rozsahu 1 strany A4 prosím zasílejte do 10.3. 2015 
poštou nebo elektronicky na adresu:

Pracovní příležitost

P & L, spol. s. r. o. 
Třebíčská 74b, 594 01  Velké Meziříčí

tel.: 566 590 530 • e-mail: ebibrova@pal.cz • url: www.pal.czZDRAVOTNÍ SESTRA – na pracovní smlouvu – 1,0 úvazku
ZDRAVOTNÍ SESTRA – na dohodu o pracovní činnosti
Náplň práce:  odborná zdravotní péče poskytovaná v  domácím 
prostředí pacientů na základě doporučení ošetřujícího lékaře
Nabízíme: zajímavou a kreativní práci, zázemí stabilní organizace,
možnost seberealizace a dalšího vzdělávání.
Požadujeme: osvědčení k  výkonu zdravotního povolání bez od-
borného dohledu, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, předpo-
klady pro práci s lidmi, dobré komunikační dovednosti, schopnost 
samostatné práce, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, opera-
tivnost, profesionalitu, potřebu dále se vzdělávat a profesionálně 
růst, trestní bezúhonnost, časovou flexibilitu (možnost poskytovat 
péči také v odpoledních hodinách či v sobotu a neděli podle po-
třeb pacientů).
Uvítáme: praxi u lůžka.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 
na adresu: Charitní ošetřovatelská služba, Studentská 4, 

591 01	Žďár	nad	Sázavou	nebo	na email:	chos@zdar.charita.cz
(uveďte, o který pracovněprávní vztah máte zájem)

Uzávěrka přihlášek: 12. 3. 2015   Nástup: březen/duben 2015
Informace	a dotazy:	Anna	Janů,	vrchní	sestra	Charitní	

ošetřovatelské	služby	Žďár	nad	Sázavou,	tel.:	777 755 435,	
email:	anna.janu@zdar.charita.cz

vypisuje výběrové řízení pro zařízení
Charitní ošetřovatelská služba 
Pobočka Velké Meziříčí na pracovní pozice 

OBSLUHA  CNC  STROJŮ

PBS Turbo s. r. o. 
strojírenská společnost z koncernu MAN, výrobce 

turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrová řízení na následující volné pozice:

Požadavky:
•	 SOU		nebo	SPŠ		technického	směru
•	 Praxe	vítána
•	 Pečlivost,	samostatnost,	flexibilita
•	 Nástup		dle	dohody
Náplň práce:
Obsluha	moderních	CNC	obráběcích	center	v třísměnném	provozu

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo, s. r. o., Ivona Lundová, Vlkovská 279, 

595 01 Velká Bíteš, e-mail:  ivona.lundova@pbsturbo.eu
www.pbsturbo.cz

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Nabízíme:
•	 Odpovídající	finanční	ohodnocení
•	 Perspektivu	nadnárodní	společnosti
•	 13.	a 14.	mzdu
•	 Roční	bonus
•	 Další	mimořádné	odměny	v závislosti	na výkonu
•	 Příspěvek	na závodní	stravování
•	 Týden	dovolené	navíc

HLAVNÍ  ÚČETNÍ

KONSTRUKTÉR

Požadavky:
•	 SŠ/VŠ	ekonomického	směru
•	 Znalost	daňové	a účetní	problematiky
•	 Velmi	dobrá	znalost	MS	Office	s důrazem	na Excel
•	 Nutná	aktivní		znalost	NJ	nebo	AJ	
•	 Samostatnost,	pečlivost,	odolnost	vůči	stresu
•	 Praxe		v oboru		podmínkou
•	 Nástup	dle	dohody
Náplň práce:
Komplexní	odpovědnost	za účetní,	finanční	a daňovou	oblast
Vedení	účetnictví	podle	lokálních	předpisů	a IFRS,	řízení	firem-
ních nákladů 
Komunikace s mateřskou společností v Německu
Jednání s auditory, bankami a orgány státní správy

Požadavky:
•	 VŠ	nebo	SŠ	vzdělání	technického	směru;	
 výhodou je zaměření na tepelné stroje nebo spalovací motory
•	 Aktivní	komunikace	v AJ podmínkou,  NJ vítána
•	 Práce	v ProEngineeru podmínkou
•	 Orientace	v technických	normách	a legislativě
•	 Nástup	dle	dohody
Náplň práce:
Práce v CAD (modely, výkresy), příprava výrobní dokumentace

KONTROLOR/TECHNIK  KVALITY
Požadavky:
•		 Vzdělání	technického	směru
•		 Znalosti	měřicích	technik	a čtení	výkresů	podmínkou
•		 Praxe	ve strojírenské	firmě	a znalost	AJ	výhodou
•		 Samostatnost,	pečlivost,	flexibilita
•		 Nástup	dle	dohody
Náplň práce:
Měření dílů dle výkresů, vizuální kontrola, vzorkování, odchylkové 
řízení, reportování stavu kvality z oblasti zodpovědnosti

PRACOVNÍK/CE   NÁKUPU
Požadavky:
•		 SŠ	technického	směru
•		 AJ/NJ	na komunikativní	úrovni
•		 Flexibilita,	vysoké	pracovní	nasazení,	odolnost	vůči	stresu
•		 Nástup	dle	dohody
Náplň práce:
Vystavování a  řízení objednávek, odpovědnost za  svěřený úsek 
nákupu, kontrola dodacích termínů, komunikace s dodavateli, 
cenová vyjednávání, kontrola nákladů
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Poděkování

Vzpomínky
sUdOkU

Autor sudoku:  Zdeněk Málek ©
Řešení z minulého čísla:

spOlečenská rUBrIka

kInO JUpIter clUB – Březen 2015

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek březen 2015
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

  10. 3. přednáška Průmyslová výstava v r. 1938 
   PaedDr. Josef Láznička
17. 3. přednáška Život a dílo Bohumila Hrabala – Jan Prchal
31. 3. Národní parky v USA – zážitky z cestování, přednáší 
   Mgr. Hana Kátrová
                                                                     Změna programu vyhrazena.

Středa 4. 3. v 19.30 hodin
MILUJ SOUSEDA SVÉHO
Komediální drama USA 2014, 
původní znění, české titulky. 
Hrají B. Murray, N. Watts.
Vstupné:	100	Kč,	102	minut,	mlá-
deži přístupný od 12 let.

Pátek 6. 3. v 19.30 hodin, 
Neděle 8. 3. v 19.30 hodin
AMERICKÝ SNIPER
Životopisné válečné dobrodruž-
né drama 2014, původní znění, 
české titulky. Režie C. Eastwood. 
V hlavní	roli	B.	Cooper.	Vstupné:	
110 Kč, 133 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let

Neděle 8. 3.  v 16 hodin
ZVONILKA TVOR NETVOR
Další ze strhujících dobrodruž-
ství Zvonilky a jejich vílích kama-
rádek. Veselá a  talentovaná víla 
Chovatelka Fauna věří, že nelze 
soudit růži podle trní a že každý 
živý tvor je v  jádru dobrý.  Ani-
movaná rodinná dobrodružná 
komedie USA 2014, český dabing.
Vstupné:	 dospělí	 120	Kč,	 děti	
100 Kč, 76 minut, přístupný.

Středa 11. 3. v 19.30 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
Režie	a scénář:	T.	Svoboda.	Hrají:	
D. Novotný, B. Polívka, D. Matá-
sek, J. Čvančarová, Z. Norisová, 
E. Holubová, N. Divíšková, S. 
Babčáková. Komedie ČR 2014.
Vstupné:	100	Kč,	100	minut,	mlá-
deži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 12. 3. v 19.30 hodin
DIVOČINA
Životopisné drama USA 2014, 
původní znění, české titulky. 
V  hlavní roli R. Witherspoon. 
Vstupné:	110	Kč,	115	minut,	mlá-
deži přístupný od 15 let.

Neděle 15. 3. v 16 hodin
ASTERIX – SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný film Francie, český 
dabing.	Vstupné:	110	Kč,	85	mi-

nut, mládeži přístupný.

Středa 18. 3. v 19.30 hodin
E. A. POE: PODIVNÝ EXPERI-
MENT
Thriller USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Hrají K. Beckin-
sale, J. Sturgess, B. Kingsley.
Vstupné:	110	Kč,	112	minut,	mlá-
deži přístupný od 12 let.

Sobota 21. 3. v 19.30 hodin
KOBRY A UŽOVKY
Drama ČR 2015. Režie J. Pruši-
novský. Hrají M. Hádek, K. Há-
dek,	J.	Hájek,	J.	Šulcová	Vstupné:	
100 Kč, 111 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 22. 3. ve 16 hodin
SPONGEBOB VE  FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
Animovaná rodinná komedie 
USA 2015, český dabing. 
Vstupné:	110	dospělí,	90	Kč	děti,	
84 minut, přístupný.

Středa 25. 3. v 19.30 hodin
REZISTENCE
Akční romantické scifi USA 
2015, původní znění, české titul-
ky.	 Vstupné:	 110	Kč,	 120	minut,	
mládeži přístupný.

Pátek 27. 3. v 19.30 hodin
VYBÍJENÁ
Komedie P.  Nikolaeva podle 
bestselleru M. Viewegha.
Film vypráví o přátelství, osudo-
vých láskách, kráse a  ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. 
Hrají O. Sokol, M. Suchánek, R. 
Genzer, L. Vaculík, S. Babčáková, 
H.	Čermák.	Vstupné:	120	Kč,	94	
minut, mládeži přístupný.
Změna programu vyhrazena!
Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na program. odděle-
ní Jupiter clubu, Náměstí 17, VM, 
po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

Dne 26. února 2015 
jsme vzpomněli již 27. výročí 
úmrtí paní 

Boženy Krejčí.

Všem, kdo si vzpomněli s námi, 
děkuje rodina Kučerova.

Poděkování pořadatelům Valentýnského plesu
Děkujeme pořadatelům Valentýnského plesu v Uhřínově za finanční 
dar Jiřímu Trutnovi, který použijeme na jeho potřebu při koupi au-
tomobilu.                                                                                           Rodiče

❧ V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Čas rány hojí, ale zapomenout se nedá. ❧

Dne 5. března 2015 uctíme památku rodičů Bednářových.
Maminka Anna zemřela před 50 lety,
tatínek Augustýn nás opustil ve stejný den před 28 lety.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

❧ V srdcích svých, drahý náš ta-
tínku, navždy Tě máme, s  láskou 
a vděčností vzpomínáme. ❧

Dne 7. března 2015 by se dožil 
75 let náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

Václav Dvořák z Pustiny.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

❧ Měl jsi nás rád, my Tebe ješ-
tě víc, přišla nemoc zlá a Ty jsi 
musel odejít. Odešel jsi tiše, jako 
když hvězda padá, zůstala bolest 
a vzpomínka, která neuvadá. ❧
Dne 4. 3. 2015 vzpomeneme 3. 
smutné výročí úmrtí pana 

Miloslava Klímy 
z Radostína nad Oslavou. 
A dne 7. 1. 2015 jsme vzpomněli 
jeho nedožité 51. narozeniny.

S láskou vzpomínají 
sestry s rodinami.

Netradiční ochutnávka domácích pálenek a likérů, vzorky mohou obsahovat 
jakékoliv množství procent alkoholu, záleží jen na vašem posouzení, 

hodnotit je nebude komise, ale vy, občerstvení zajištěno. Soutěžit se bude i o nejlepší buchtu.

Propozice:
sběr vzorků (min. množství 0,5l) do 5. 3. 2015

kam: hospůdka Dobrá Voda, hospůdka Martinice, vinárna Šenk v Podhradí Velké Meziříčí
Vzorky musí být označeny jménem a adresou a také z čeho mok pochází.

Buchty doneste v den konání – minimálně 1 velký talíř.

Večer budeme pokračovat s kapelou Maraton, která se postará o vaši zábavu.
Vstupné: soutěžící 30 Kč, ostatní 120 Kč.

Informace: e-mail m.kobi@seznam.cz, tel.: 737 727 511.
Mediální	partner:	

 
Vystavovat	může	kdokoliv	s těmito	podmínkami:
▶ vystavovatel musí být starší 18 let
▶ k soutěži (na výstavu) se předkládá 0,50 litru pálenky
▶ počet vystavovaných lahví není omezen
▶ maximální lihovitost je do 55 % lihu (po domluvě naředíme)
Vzorky označte jménem vystavovatele, druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, 
popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce (slivovice, jablkovice, hruško-
vice, meruňkovice, rynglovice atd.) Vzorky pálenek můžete odevzdávat již nyní, nejpozději 
však do 27. března 2015	(poté	bude	vyhodnocení	v komisích):
•	 u Jaromíra	Plodka	(bytem	Kozlov,	nádraží	č.	32	–	tel.:	604 809 429),	možno	i poštou	na adresu:		 	
Kozlov 32, 594 51 Křižanov (po domluvě je možné osobně předat i v Brně)
•	 v pěstitelské	pálenici	Kozlov	č.	29	u Karla	Eliáše	(tel.:	604 758 947),	možno	i poštou	na adresu:		 	
Kozlov 29, 594 51 Křižanov
•	 v pěstitelské	pálenici	Osová	Bítýška	u Jiřího	Horkého	(tel.:776	320 856),	možno	i poštou	
	 na adresu:	594 53	Osová	Bítýška	213,
•	 v pěstitelské	pálenici	Lavičky	u Jiřího	Skryji	(tel.:	608 038 550),	možno	i poštou	na adresu:	
 Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí
•	 v pěstitelské	pálenici	Hlinné	u Stanislava	Marka	(tel.:	564 034 914	či	774 617 113),	možno	i poštou
	 na adresu:	Hlinné	40,	592 31	Nové	Město	na Moravě
Pozor:	 likéry	nebereme	 a  nehodnotíme!	Bližší	 informace	 jsou	na našich	webových	 stránkách:	www.
kostpalenek.wbs.cz

Tradiční  košt  pálenek
11.  dubna  2015  

 již  11.  ročník

Mediální	partner:	
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Dne 1. 3. 2015 uplynulo 20 let od 
úmrtí našeho manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka plukovníka 

Jaromíra Tučka 
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Pěvecký sbor Magna 
Diesis by rád rozší-
řil svoje řady, a  pro-
to mezi sebe zveme 
všechny, co rádi zpí-
vají. Hledáme členy 
do  všech hlasů – sop-
rán, altu, tenoru i basu. 
Pokud budete mít zá-
jem, kontaktujte nás 
na  mailu	 ambromar@
email.cz nebo na  tel. 
čísle 777 631 785.
Budeme se těšit.    -md-

MAGNA DIESIS HLEDÁ NOVÉ ČLENYDne 1. března 2015 uplynulo 17 let od chvíle,  kdy nás navždy opustil 
tatínek, pan 

Jan Kučera z Geršova. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

❧ Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Jen bolest v srdci zůstává dál.
Stále to bolí a  strašně chybíš 
nám.❧

Dne 1. 3. 2015 jsme si s  bolestí 
v  srdci připomněli 11. smutné 
výročí úmrtí pana 

Ladislava Nožičky 
z Měřína.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka, děti Laďa, Ivana a Jirka s rodinami.
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DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj 
Dechové trio Trifoglio neboli Trojlístek je komorní soubor, jehož členky 
jsou vítězkami národních i mezinárodních soutěží. Nejsou však pou-
ze sólovými a komorními hráčkami. Každá z nich příležitostně hostuje 
v některém z českých nebo zahraničních orchestrů (orchestrální akade-
mie v Pražské komorní filharmonii, Orchestr mladých Evropské unie 
(EUYO), Moravská filharmonie, Berg). Repertoár tria obsahuje jak kla-
sické kusy (W. A. Mozart, L. van Beethoven), hudbu 20. století (E. Schul-
hoff, H. Tomasi), tak skladby českých skladatelů (F.  X. Dušek, F.  V.  Kramář, 
B. Martinů, K. Slavický) a různé transkripce moderní a populární hudby. 
Vstupné:	150/120	Kč.	Prodej	vstupenek	na programovém	oddělení	Jupi-
ter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
Nad rámec programu krátce vystoupují před koncerty talentovaní 
žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty 
špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho 
hudebního školství. Koncerty se konají v sále Jupiter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                                             -prog-

dIvadelní sezOna JarO 2015

▶ ▶ Divadlo Palace, neděle 15. března 2015
PRACHY 
Obrovský	balík	peněz	může	člověku	naprosto	rozvrátit	život.	Hrají:	
O. Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Nela Boudová a další
▶ ▶ Divadelní společnost APP art, neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE 
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prospe-
rující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, 
jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají:	 Michal	 Dlouhý,	 Kristýna	 Frejová,	 Filip	 Čapka/David	 Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další
▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové 
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin 
KOULE 
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se 
k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 
▶ ▶ Studio DVA, úterý 12. květen 2015 
HLAVA V PÍSKU 
Komedie o příběhu, který dojal celé Maďarsko.  
Příběh	o lásce	až	za hrob.	Hrají:	Jan	Potměšil	a Ivana	Chýlková
Rezervace míst na programovém oddělení, tel.: 566 782 004, 001. 

Cena permanentky 1.000 Kč, jednotné vstupné 300 Kč. 
Změna programu vyhrazena.                                                                     -prog-

kph – sezOna 2015

plesOvá  sezOna  2015

ve 14.00  a v 18.00
velký sál Jupiter clubu
Info tel.: 566 782 001 (004)

14. března, 20.00 velký sál – CHINASKI 
28. března, 20.00 velký sál – STETSON – KONCERT
29. března, 15.00 velký sál 
MICHALŮV SALÁT – pořad s Michalem Nesvadbou
10. dubna, 19.30 velký sál – KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
18. dubna, 19.30 velký sál – HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
15. května, 20.00 v. sál – ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2015
  4. června, 19.30 Jupiter club – CONCENTUS MORAVIAE
soubor Solamente naturali s houslistou a uměleckým vedoucím 
Milošem Valentou
  6. června, 21.00 velký sál – KONCERT VLASTY REDLA
12. června, 20.00 velký sál – URIAH HEEP
19. června, 19.30 zámek Velké Meziříčí – CONCENTUS MORAVIAE
ArParla – Maria Christina Cleary (harfa), Davide Monti (housle), 
Marco Uccellini, Michelangelo Rossi
informace	na programovém	oddělení	JC,	tel.:	566 782 001,	004.

Změna programu vyhrazena. Zdroj: www.jupiterclub.cz

FAJTFEST ples
6. 3. Nový Svit VM 19.00  – 2. ročník 

DEMONIUM, SYSTEM OF A DOWN revival

prOgramOvá naBídka v JUpIter clUBU

CENTRUM KOCIÁNKA, PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA BŘEZEJC

JUPITER CLUB, s. r. o., VELKÉ MEZIŘÍČÍ
XV. ROČNÍK

CHARITATIVNÍ PLES 2015
CENTRA KOCIÁNKA, PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC

  PÁTEK 13. BŘEZNA 2015 ve 20 hodin
velký sál Jupiter clubu, Velké Meziříčí

Po celý večer vám bude hrát skupina M.E.Š. VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hostem večera: zpěvák PETR BENDE

Program:
▶ Taneční vystoupení uživatelů Centra Kociánka, pracoviště Březejc

▶ Irské tance žáci ZŠ a SŠ Březejc
▶ Latinsko-americké standardní tance – Iveta Mrňová

▶ Módní přehlídka svatebních a společenských šatů
▶ Líčení s týmem nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay

▶ Slavnostní dražba výrobků klientů Centra Kociánka, 
pracoviště Březejc, tradiční bohatá tombola

Rezervace vstupenek na programové oddělení Jupiter clubu, 
tel.:	566 782 004,	566 782 001.	Vstupné:	150	Kč	vč.	místenky.

Zájemci, kteří by rádi přispěli a přidali své dary do tomboly získají 
bližší informace na programovém oddělení Jupiter clubu 

nebo na tel.: 566 782 004, 001

Hudba:
Příjemné zpestření večera dalším programem 

Mediální	partner:	

Zveme vás na oslavu 30. výročí činnosti country kapely Stetson pod 
„křídly“ Jupiter clubu, s. r. o. (dříve JKP a SKP) Velké Meziříčí.
Slavnostní večer se bude konat v sobotu 28. 3. 2015 na velkém sále JC. 
Začátek ve 20 hodin.
V první koncertní části se představí se svými country tanečky taneč-
ní skupina Kosatky z Domu dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí. Poté 
bude Stetson hrát k tanci a poslechu do 2 hodin.
Přijďte s námi oslavit významné výročí kapely a vytvořit tu správnou 
country atmosféru v krásných nových prostorách Jupiter clubu. 
Občerstvení zajištěno. Těší se na vás country kapela Stetson.                   -pa-

Loutkoherecký soubor 
při Jupiter clubu VM zve všechny na pohádku 

OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
sobota 7. a 21. března 2015  v 15.00, malá scéna Jupiter clubu. Vstupné 
40	Kč.	Rezervace	na tel.:	566 782 001,	(004),	program.	oddělení	JC,	
po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin. Vstupenky je nutné vyzvednout 
do pátku před termínem divadla. Výjimka v sobotu, a to po před-
chozí tel. domluvě nejpozději do 14.45 hodin.

Stetson bude slavit...

Bjarni H. Thorssonautor

režie
Eduard Kudláč

FOTO: MARTIN FRIDNER
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pátek 20. března 2015 od 19.30 
velký sál Jupiter clubu

Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 
na místě 250 Kč

Prodej vstupenek na programovém 
oddělení JC, tel. 566 782 001, 004

Kjógen (v překladu „bláznivá“ nebo „umně vyšperkovaná slova“) re-
prezentuje komickou divadelní formu, která se vyvinula, stejně jako 
divadlo nó, z původně čínských her sarugaku. Rozkvětu dosáhl ten-
to žánr v polovině 14. století a  v nepřerušené tradici je provozován 
do  dnešních dnů. Slovo „kjógen“ je samo o  sobě většinou chápáno 
jako výraz označující samostatnou komickou divadelní hru, tradičně 
vkládanou mezi dvě hry divadla nó.
Soubor vznikl z podnětu českého dramatika, režiséra a mima Huberta 
Krejčího, japanisty Ondřeje Hýbla a předního představitele kjótské tra-
diční školy Ókura mistra Šigejamy Šimeho (mimo jiné ředitele Herecké 
asociace her nó a kjógen, laureáta cen „Za kulturní přínos prefektuře 
Kjóto“ a „Za podíl na uchování tradiční kultury města Kjóto“).
MDK se věnuje převážně studiu, realizaci a  uvádění japonských fra-
šek kjógen v českém jazyce. Svým způsobem jde o světové unikum. Jde 
o dlouholetý projekt vzájemné kulturní spolupráce mezi českými a japon-
skými divadelníky, podporovaný pravidelně pořádanými dílnami, v rám-
ci nichž je vždy pod vedením japonského mistra nastudována nová hra 
v češtině. MDK je ojedinělým divadelním seskupením působícím za hra-
nicemi Japonska, které se systematicky věnuje pěstování tohoto tradiční-
ho uměleckého žánru.  Zdroj: www.kjogen.cz

Pozvánka na kjógen 

Dětské diskotéky v OC Panorama
15. 3. Jarní, holčičí, kočičí disco

29. 3. Disko letní čas (budíky, hodiny, hodinky, měří se čas)

Black Strings v OC Panorama 13. 3., 20–24 hodin
ryzí lidová americká hudba ve stylu blues, country, rock'n'roll
speciální	nabídka:	americké	steaky,	Jack	Daniels	Whiskey

hrají:	Filip	Urban	&	Jakub	Šimon

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí hudební komedii 
na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického 

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Velký	sál	Jupiter	clubu,	11.	dubna	2015,	18.00.	Vstupné:	předprodej	

100 Kč, na místě 130 Kč. 
Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, 

tel.:	566	782	004	(001).	Změna	programu	vyhrazena.

Mediální	partner:	
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Velkomeziříčští hráči šachu ko-
nečně mají pádný důvod k  ra-
dosti a  spokojenosti. Kdopak by 
se nadál toho, že dokážou porazit 
silné družstvo Havlíčkova Brodu! 
A aj, téměř nemožné se přec stalo 
skutkem… Toto zmrtvýchvstání 
už opravdu nutně potřebovali. 
Nelze jinak než jim blahopřát 
a pochválit je, a to upřímně. Dob-
ře se vedlo nejenom týmu VM A, 
nýbrž také kolektivu VM B, což je 
rovněž chvályhodné.
Krajský přebor 6. kolo:
Jiskra Havl. Brod A  – Spartak 
VM A 3,5:4,5
Za  hostující sestavu bodovali 
Mrazík, Nedoma a  Čtveráček 
po  jednom – Vojtěch, Janák Jos. 
a Kučera remízy – Kopr a Denk 
0 b.
Konečně nějaký husarský kou-
sek! Na  hráče Velkého Meziříčí 
byla konečně vylita živá voda 
a  seslána mana nebeská. A  tak 
mohou slavit svoje první letošní 
vítězství, což je pro jejich spor-
tovní sebevědomí opravdu důle-
žité. Bohužel, zatím se však v cel-
kovém pořadí neposunuli ani 

o píď a i nadále se plácají v zóně 
sestupu.
1. TJ Náměšť n. O. 6 4-1-1 26,0 13
2. SB Světlá n. S. A 5 4-1-0 24,0 13
3. Sp. Pelhřimov A 5 3-0-2 21,5 9
4. Jiskra Havl. Brod A 5 2-2-1 24,0 8
5. Caissa Třebíč B 5 2-2-1 20,5 8
6. Jiskra Humpolec A 5 1-2-2 18,5 5
7. Gambit Jihlava B 6 1-1-4 20,5 4
8. Spartak VM A 6 1-1-4 19,0 4
9. TJ Žďár B 5 0-2-3 18,0 2

Regionální soutěž Vysočiny/
skupina Východ
8.	 kolo:	 Sokol Nové Veselí – 
Spartak VM B 1,5:3,5
Domácí hráči nastoupili ve  své 
absolutně nejsilnější sestavě, ale 
na  Meziříčské si přesto nepřišli. 
Ti totiž překvapili velmi dobrým 
výkonem a své hostitele jak před-
čili, tak i dokonale zaskočili.
Za domácí Musil, Zimpl a Sýkora 
remízy – Černý a Zikuška 0 b.
Za VM B Zeman a Urbánek po 1 
bodu – Dvořák D., Dvořák J. 
a Dohnalík po 0,5 b.
Zeman porazil otce mistryně re-
publiky	v  šachu	 žen;	dcera	pana	
Černého, totiž Olga Szikorová, 
však už dnes nežije ani v  No-
vém Veselí, ani ve Žďáru, anobrž 
v Třinci. Ještě více potěšila výhra 

J. Urbánka nad drze a neomaleně 
napovídajícím Zikuškou, který je 
těmito svými excesy už notoricky 
znám po  celém okrese. V  dobré 
herní kondici se ale představili 
i ostatní členové týmu VM B.
Spartak Velká Bíteš – ŠK Bystři-
ce nad Pernštejnem 3:2
Za Bíteš Kincl a Valeš po 1 bodu 
– Grégrová a  Šilhan remízy – 
Bárta 0 b. Za  hosty Daniel 1 b. 
– Klanica a Pelán po 0,5 b. – Jelí-
nek a Dostál 0 b. Bítešané zvládli 
derby o  2. místo tabulky velmi 
dobře.
TJ Žďár n. S. D – Sokol Jámy 
1,5:3,5
Body	 žďárského	 družstva:	 Kříž	
1 – Rosecký P. 0,5 – Fousek, Ko-
vanda a Ing. Celý st. 0 b. Za soko-
ly Rosecký Z., Prášil a Mička po 1 
b. – Pařil 0,5 – Pelikán 0 b.
Družstvo Jám se již dvě kola před 
koncem stalo sice hodně překva-
pivým, ale zato i zcela jasným ví-
tězem celého letošního zápolení 
v  rámci RSV. Sezona 2014/2015 
je prostě jejich a již nemohou být 
dostiženi. Skutečně perspektiv-
ním kolektivem ovšem bude prá-

vě TJ Žďár D. Je tvořen převážně 
mladými hráči, kteří jsou inten-
zivně školeni a vycvičováni těmi 
nejsilnějšími šachisty ze sestavy 
žďárského áčka. Jejich pokrok je 
až neuvěřitelný – a  před výcho-
vou šachové mládeže ve  Žďáru 
tudíž nelze než smeknout. Je 
prostě obdivuhodná. Smíme-li se 
tady vyjadřovat až tak metaforic-
ky:	 ještě	 včera	 byli	 neškodnými	
žížalkami;	 dnes	 jsou	 užovka-
mi, ale zároveň jakoby se jim už 
na hřbetě začínala rýsovat klikatá 
čára… a až překonají etapu či fázi 
zmijí, stanou se kobrami – a pak 
nebudou k  poražení! Ostatně, 
už teď se jim nějak divně zploš-
ťují krky do  podoby roztažené 
kápě… O něčem takovém se na-
šemu městu bohužel nemůže ani 
zdát;	 neboť	 tady	 už	 jsme	 na  vý-
chovu šachové mládeže prakticky 
jakoby rezignovali.
1. Sokol Jámy 8 8-0-0 29,5 24
2. Velká Bíteš 8 5-1-2 24,5 16
3. ŠK Bystřice n. P. 7 4-0-3 17,5 12
4. Spartak VM B 8 3-2-3 20,5 11
5. TJ Žďár D 8 0-2-6 11,5 2
6. Nové Veselí 7 0-1-6 11,5 1

-vp-

Šachisté tentokrát slaví úspěchy

2. liga mladší dorost Morava
14. kolo
TJ Sokol Velké Meziříčí – SK 
Velká Bystřice 20:47	(13:23)
V sobotním utkání jsme se střetli 
s  Velkou Bystřicí. Proti soupeři, 
který doposud v  soutěži nepro-
hrál, jsme v nekompletní sestavě 
chtěli odehrát důstojné utkání. 
Bohužel ani tento dílčí úkol se 
nám splnit nepodařilo.
Se soupeřem jsme dokázali 
hrát vyrovnanou partii pouze 
prvních	 15.	 minut	 (9:10),	 kdy	
jsme hráli s chutí a nasazením. 
V  této fázi jsme neproměnili 
několik vyložených šancí a ne-
dokázali se dostat do  vedení, 
abychom získali potřebné se-
bevědomí. Následovala série 
oslabení, při kterých jsme pro-
dukovali neuvěřitelné množ-
ství technických chyb. Rychle 
hrající soupeř si vypracoval ve-
dení, které do poločasu navýšil 
na 13:23.

V druhé půli nás soupeř přehrá-
val ve všech herních činnostech. 
Někteří hráči působili příliš ode-
vzdaným dojmem. Dostali tak 
příležitost věkově starší žáci. Bys-
třice dovedla utkání do vítězného 
konce s  propastným rozdílem 
20:47.
V  příštím utkání zajíždíme 
na  půdu Handballu KP Brno, 
kde doufejme, podáme lepší 
výkon.
7m	 hody	 1/1:4/3	 vyloučení:	 6:2,	
diváků 52.
Sled	branek:	1:2,	5:5,	9:10,	10:17,	
13:23,	15:28,	17:31,	18:36,	20:47.
Sestava	a branky:	Drápela	Voj-
těch, Kratochvíl František – 
Macoun Filip (9/1), Svoboda 
Filip (5), Frejlich Tomáš (2), 
Pažourek Tomáš (1), Blaha To-
máš (1), Buchta Dominik (1), 
Benda Jakub (1), Rous Václav, 
Kavka Petr, trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal 
Petr. 

Házenkářský dorost 
schytal debakl s Bystřicí

-šid-

V  sobotu 21. 2. jsme pořá-
dali halový fotbalový turnaj 
pro mladší žáky ročníku 2003 
a  mladší. Po  organizačních ko-
trmelcích se turnaje nakonec 
po odřeknutí několika týmů zú-
častnilo pouze 5 družstev. Jeden 
tým jsme vytvořili hlavně z hrá-
čů přípravky a  druhý ve  spo-
lupráci s  FŠ Třebíč. Turnaj se 
odehrál každý s  každým 1×20 
minut. Milým překvapením byli 
již zmiňovaní hráči přípravky, 
když celý turnaj vyhráli bez 
ztráty bodu a obdrženého gólu. 
I  druhé mužstvo se snažilo 
a nakonec skončilo druhé.
Výsledky: FC VM červení – FC 
VM	 žlutí	 3:0;	 FC	VM	 červení	 –	
FC	 Kuřim	 2:0;	 FC	 VM	 červení	
–	FK	Hodonín	4:0;	FC	VM	červe-
ní	–	Horní	Heršpice	2:0;	FC	VM	
žlutí	–	FC	Kuřim	4:3;	FC	VM	žlu-
tí	–	FK	Hodonín	3:1;	FC	VM	žlutí	
–	Horní	Heršpice	7:1.
Za FC	VM	červení:	Holán	Kuba,	
Pavelec Radek, Blažek Filip, Raus 
Daniel, Bendová Lucie, Bíbr Ta-

deáš, Winterling Vít a  Fendrych 
Adam.
Za FC	VM	žlutí:	Smejkal	Milan,	
Todorov Milan, Vošmera Tomáš, 

Musil Vít, Křeček Aleš, Novotný 
Filip, Pochop Luboš, Kříž Daniel 
a Noháček Martin.

-myn-, foto: archiv FC

Na domácím turnaji žáci první a druzí

V  sobotu 21. února 2015 jsme 
se zúčastnili dalšího ze série pří-
pravných turnajů. Tentokrát jsme 
zavítali do Nového Veselí na tur-
naj s názvem Trinet cup. Na tur-
naji startovalo celkem 8 týmů, ty 
byly rozděleny do  dvou skupin 
po čtyřech, kde hrací doba činila 
25 minut a poté zápasy o umístě-
ní na 2×15 minut.
Náš tým se ve skupině A nejprve 
utkal se zálohou Nového Ve-
selí. Příležitost „ukázat se“ do-
stali hlavně hráči ročníku 2003 
a  mladší. I  když nám poněkud 
vázla souhra, tak jsme dokázali 
s  přehledem zvítězit v  poměru 
12:6.	 Ve  druhém	 zápase	 jsme	
narazili na  tým Sokola Telnice. 
V tomto zápase jsme podali ko-
lektivní a  nadšený výkon, pro-
stor dostali opět všichni hráči 
a na konci utkání svítilo na uka-
zateli	skóre	14:5	v náš	prospěch.	
V posledním utkání skupiny nás 
čekal celek TJ Jiskra Třeboň. Ví-
tězství by nás poslalo do  finále, 
porážka do zápasu o třetí místo. 

Do  12. minuty byl stav utkání 
6:6.	 Obranu	 soupeře	 zaměst-
nával na  levé spojce výborně 
hrající Štěpán Fiala, kdežto sou-
peř nás přehrával hlavně kom-
binací všech spojek a  souhrou 
s  pivotem. Od  poloviny zápasu 
začali hráči Třeboně na  obra-
ně zdvojovat ba i  ztrojovat naši 
levou spojku, a  to se nám stalo 
osudným. Nedařilo se nám do-
hrávat situace na lépe postavené 
spoluhráče, a  když už se nám 
to povedlo, naše střelba končila 
na  výborně chytajícím brankáři 
Třeboně. Obrana již také nebyla 
tak koncertovaná, a tak si soupeř 
v poklidu odkráčel pro vítězství 
v poměru	9:16.
K zápasu o třetí místo nám skupi-
na B určila celek HBC Strakonice 
1921. Do  utkání jsme vstoupili 
zbytečně nervózně a produkovali 
až zbytečně mnoho nepřesnos-
tí a  technických chyb. Naštěstí 
v  této fázi zápasu chytal výborně 
Víťa Rohovský, nedovolil soupeři 
brankově odskočit a  dodal spo-

luhráčům potřebný klid. Poté se 
již projevila naše fyzická převaha 
na  spojkách, na  křídle začal „vě-
trat“ soupeřovu obranu Lukáš 
Dobejval a  výsledkem bylo po-
ločasové	 vedení	 9:4.	 Ve  druhém	

poločase již kluci hráli to, co jsme 
chtěli, a příležitost v těžkém zápa-
se dostali všichni hráči. I tak jsme 
si bronzové medaile pohlídali 
a zvítězili	v poměru	17:13.
Turnaj hodnotíme pozitivně. Uká-

zal nám, na čem ještě do jarní části 
soutěže musíme hodně zapraco-
vat, a to zejména na souhře celého 
týmu, bránění jednotlivce na  vy-
sunuté obraně, rychlém přechodu 
do útoku a mnohém dalším.

Celý turnaj výborně odchytal Vít 
Rohovský, vysoký standard pro-
kázali Vojtěch Svoboda, Štěpán 
Fiala a  Lukáš Dobejval. První 
zkušenosti s  házenou na  velkém 
hřišti si odbyl František Hlaváč 
a  vedl si velmi dobře. V  nepo-
slední řadě je na  místě také po-
děkovat rodičům za  pomoc se 
zajištěním dopravy.
Sestava	 a  branky:	 Vít	 Rohovský,	
Štěpán Fiala (20), Vojtěch Svobo-
da (17), Lukáš Dobejval (9), Lu-
káš Dobrovolný (3), Alex Kuřát-
ko (1), Krejčí Milan (1), Tomáš 
Kučera, Jakub Borkovec, Martin 
Poul, František Hlaváč, trenér 
David Stoklasa a Petr Kaštan.
Pořadí: 
1. HC Wendy Mělník
2. TJ Jiskra Třeboň
3. TJ Sokol Velké Meziříčí
4. HBC Strakonice1921
5. TJ Sokol Nové Veselí A
6. Sokol Telnice
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
8. TJ Sokol Nové Veselí B

Text a foto: David Stoklasa

Mladší žáci házené skončili na Trinet cupu v Novém Veselí bronzoví

HHK VM – HC Spartak Uher-
ský Brod 6:3	(1:1,	2:1,	3:1)
Branky	a asistence	HHK:	17.	Ne-
věčný (Srba), 22. Báňa M. (Ne-
věčný), 38. Kampas F., 50. Báňa 
M. (Karásek, Srba), 52. Srba, 59. 
Řepa	 (Nevěčný).	 Sestava	 HHK:	
Svoboda – Báňa M., Srba, Báňa 
D., Kameník – Kampas F., Ne-
věčný, Řepa – Karásek, Dundá-
lek, Kapusta O. – Přinesdomů, 
Burian	M.,	Hedbávný.	Rozhodčí:	
Rous,	Tichý.	Vyloučení:	 6:7.	Vy-
užití:	 2:1,	 v  oslabení:	 0:0.	 Střely	
na branku:	24:24	(12:10,	6:7,	6:7).	
Dorost HHK hraje v  pátek 6. 3. 
v  U. Brodě proti HC Uherský 
Brod  a v sobotu 7. 3. v Brumově 
proti HC Brumov-Bylnice.
KL dorostu po 26. kole
1. Brno 26 22 2 2 155:48 46
2. Orlová 26 19 1 6 146:57 39
3. Val. Meziříčí 25 17 3 5 152:78 37
4. Brumov-Bylnice 26 9 3 14 88:115 21
5. Kroměříž 25 9 2 14 81:100 20
6. Hodonín B 26 9 1 16 91:145 19
7. Vel. Meziříčí 25 5 2 18 63:135 12
8. Uherský Brod 25 5 0 20 54:152 10

HC Ledeč n. S. – HHK VM st. žáci 19:1 (8:0,	6:0,	5:1)
Branka	a asistence:	5.	Havliš	(Bartošek).	Sestava:		1.	–	35.	Pestr	(14.	–	
46. Honiš) – Kratochvíl, Šilpoch, Křapa, Vildomec – Třeštík, Havliš, 
Kapusta	 L.	 –	 Strádal	D.,	 Procházka,	 Sobotka	 –	 Bartošek.	 Rozhodčí:	
Brýdl	–	Kocman,	Lepeška.	Vyloučení:	2:2,	využití:	0:0,	v oslabení:	0:0.	
Střely	na branku:	55:8	(18:3,	17:2,	20:3).	Diváci:	53.	
HHK VM st. žáci – HC Ledeč n. S. 6:13	(0:5,	1:3,	5:5)
Branky	a asistence:	30.	Procházka	(Havliš),	42.	Zacha	(Sobotka,	Třeštík),	43.	
Sobotka, 45. Strádal D. (Šilpoch), 55. Havliš, 57. Kratochvíl (Sobotka). Se-
stava:	Pestr	(32.	Honiš)	–	Šandera,	Kratochvíl,	Šilpoch,	Bezák	–	Procházka,	
Havliš, Kapusta L. – Třeštík, Zacha, Sobotka – Bartošek, Strádal D., Křa-
pa.	Rozhodčí:	Maloušek	–	Tichý,	Zmeškalová.	Vyloučení:	2:5,	využití:	2:0,	
v oslabení:	0:1.	Střely	na branku:	21:38	(2:13,	10:12,	9:13).	Diváci:	53.
HC Ledeč n. S. – HHK VM ml. žáci 2:4	(2:0,	0:2,	0:2)
Branky	a asistence:	23.	Křikava	Vác.,	26.	Broža,	43.	Nesvadba	V.	(Broža),	
47.	Kuřátko	(Nesvadba	J.).	Sestava:	Juda	P. –	Broža,	Křikava	Vít,	Nesvadba	
J. – Kuřátko, Nesvadba V., Křikava Vác. – Hejduk, Vildomec, Strádal T. 
Rozhodčí:	Brýdl,	Lepeška.	Vyloučení:	5:4,	navíc:	Juda	P. 10	min.	OT.	Vy-
užití:	0:0,	v oslabení:	0:1.	Střely	na branku:	15:16	(9:4,	2:7,	4:5).	Diváci:	37.
HHK VM ml. žáci – HC Ledeč n. S. 10:2	(4:1,	3:1,	3:0)
Branky	a asistence:	5.	Křikava	Vác.	(Nesvadba	J.),	10.	Zdvihal	(Kuřát-
ko), 19. Nesvadba J. (Vildomec), 19. Švejda ((Kuřátko), 30. Zdvihal 
(Křikava Vác.), 33. Broža (Švejda), 40. Švejda, 43. Švejda (Křikava Vít), 
46.	Švejda	(Nesvadba	V.),	58.	Švejda.	Sestava:	Juda	P. –	Broža,	Křikava	
Vít, Vildomec, Nesvadba J. – Švejda, Nesvadba V., Kuřátko – Křikava 
Vác.,	Zdvihal,	Hejduk	–	Dvořák.	Rozhodčí:	Tichý,	Zmeškalová.	Vy-
loučení:	2:2,	využití:	0:0,	v oslabení:	1:0.	Střely	na branku:	42:23	(17:8,	
19:9,	6:6).	Diváci:	35. -hhk-

Starší žáci HHK bez bodu, 
mladší s plným počtem

Hokejový dorost 
vyhrál nad 
Uherským Brodem

-hhk-
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V neděli 1. 3. se uskutečnil již dru-
hý fotbalový turnaj věkové kate-
gorie šedesátníci. Konal se v krás-
ném prostředí velké tělocvičny 
třetí základní školy. 
Soupeři byli stejní jako minule, 
utkání však byla mnohem vyrov-
nanější a  dramatičtější. Mnohdy 
se dokonce jiskřilo, oheň ale na-
štěstí nevzplál.

Vítězem se stalo stejně jako loni 
mužstvo Kodaku Třebíč, na dru-
hém místě skončil Výběr Velké 
Meziříčí nejtěsnějším rozdílem 
před Lesáky Velké Meziříčí. 
Čtvrté místo obsadila Dukla 
Brno.
Příští turnaj v  listopadu bude 
hostit Dukla Brno.

-nov-, foto: archiv autora

Šedesátníci sehráli turnajKrajský přebor Vysočiny
Spartak Pelhřimov – Spartak 
VM A 2565:2436 * 7:1
Jantač	 444:396	 Baloun
Čamra	 385:389	 Lavický	Ji.
Fučík	 425:416	 Lavický	B.
David	 431:429	 Kováč	
Kovář	 431:426	 Starý
Schindler	 449:380	 Korydek
Krajská soutěž Vysočiny – B 
Spartak VM B – PSJ Jihlava C 
1591:1628 * 2:4
Lavický	F.	 374:391	 Partlová
Mička	 440:377	 Souček
Fajmonová	378:486	 Vyhnálková
Žák	 399:374	 Doubek
BOPO Třebíč C – Spartak VM C 
1523:1440 * 5:1
Kolářová	 350:375	 Badalík
Dobšík	 384:315	 Lavický	A.
Oujezdská	 391:380	 Weiss
Ježková	 398:370	 Krejska

Další díl Poháru Orlických hor se 
jel v Deštném. Část našich lyžařů 
vyrazila do hor již v pátek večer 
a vyzkoušela si sjezdovku při ve-
černím lyžování, druhá část do-
razila v sobotu brzy ráno.
Poprvé se jel v  Deštném závod 
na černé sjezdovce a naši závod-
níci se opět neztratili.
V  přípravce závod za  Ski klub 
Velké Meziříčí perfektně rozje-
la Karolína Balejová, umístila 
se na 8. místě a to jí také patří 
i  v  průběžném pořadí poháru. 
V  předžactvu zajela Natálie 
Malcová téměř čistou jízdu 
a  výsledkem jí bylo skvělé 6. 
místo, průběžně je 11. V  téže 
kategorii si Zuzana Rašovská 
vyjela 14. místo, v mladších žá-
kyních Sára Krbečková 9. mís-
to a ve starších žákyních Tama-
ra Bočková místo 11.

Umístění	 dalších	 závodníků:	
Veronika Švandová 19., Tomáš 
Malec 28., Barbora Fischer 19. 
a Klára Sikorová bohužel nedo-
jela. 

Všem dětem blahopřejeme 
k  výsledkům a  14. března nás 
čeká poslední závod POH – fi-
nále v Říčkách. 

-id-, foto: archiv ski klubu 

Lyžaři se v Deštném neztratili

HC Lukáš v čele městské hokejové ligy 
zvyšuje svůj bodový náskok
10. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

Horní Heřmanice – Agromotor 
VM 2:13
Kutílek, Horký – Bíbr 3, Toman 
2, Mucha 2, Peterka, Šlapal, Fis-
cher, Sýkora, Svoboda, Zachoval
Tech. služby VM – SK Omega 
VB 4:3
Šmejkal 2, Chudoba, Horký – 
Budín 2, Loup
HC Pikárec – SK Netín 1:4
Vařejka – Beran 2, Kolář, Juda
Sanborn VM – HC Lukáš 3:4

Bukáček 2, Hanus – Matoušek, 
Beránek, Malát, Kotrba
O postup do extraligy

SK Mostiště – SPL Radostín nad 
Osl. 6:3
Vidlák 2, Krejčí Vojta 2, Smejkal, 
Krejčí V. st. – Láznička 2, Křesťan
HCF Dráhy VM – SPL Radostín 
nad Osl. 2:8
Hugo, Vítek – Láznička 2, Krejčí 
2, Němec 2, Váša, Horký 
HC Ořechov – Opel Dobrovol-
ný VM 3:5
Burian 2, Kokojan – Říha 2, Von-

dráček Jiří, Šefčík, Novák
NHÚ Balinka VM – Opel Dob-
rovolný VM 5:5
Navrátil 4, Necid – Dohnal 2, 
Říha 2, Vondráček Jiří
SK Vídeň – SK Mostiště 2:9
Vávra, Nedoma – Vidlák 3, Smej-
kal 2, Simonides, Krejčí V. st., 
Krejčí Vojta 2 
HC Benetice – NHÚ Balinka 
VM 2:3
Houzar, Mikuláš – Necid 2, Komínek
O konečné umístění v 1. lize
(1.–8. místo)

-vid-

1. HC Lukáš 10 10 0 0 75:31 20

2. Sanborn VM 10 6 2 2 59:38 14

3. Agromotor VM 10 5 2 3 55:35 12

4. Tech. služby VM 10 5 2 3 54:48 12

5. SK Omega VB 10 4 0 6 42:47 8

6. SK Netín 10 4 0 6 39:51 8

7. Horní Heřmanice 10 2 1 7 34:75 5

8. HC Pikárec 10 0 1 9 30:62 1

1. SK Mostiště 10 9 0 1 66:24 18
2. SPL Radostín nad Osl. 10 7 1 2 49:27 15
3. SK Afcon Kunšovec VM 9 5 2 2 48:45 12
4. HC Benetice 10 4 1 5 46:39 9
5. NHÚ Balinka VM 10 4 1 5 36:51 9
6. Auto Dobrovolný VM 10 3 2 5 35:47 8
7. SK Vídeň 10 3 1 6 45:58 7
8. HC Ořechov 9 3 0 6 35:48 6
9. HCF Dráhy VM 10 2 0 8 35:55 4

1. SK Lavičky 9 7 0 2 56:26 14
2. Farma Měřín 9 7 0 2 39:23 14
3. HC Tasov 9 5 1 3 29:26 11
4. River VM 9 5 0 4 34:32 10
5. Kabadesign VM 9 3 1 5 34:39 7
6. SK Stránecká Zhoř 9 3 0 6 28:38 6
7. HCKřižanov 9 3 0 6 28:43 6
8. HC Bory 9 2 0 7 28:49 4

Volejbaloví junioři ukončili základní část extraligové soutěže
VK Ostrava – Spartak VM 3:0 
(20, 18, 19), 3:1 (–22, 13, 22, 24)
Spartak VM – ŠSK Beskydy 3:2 
(23, –19, 19, –18, 13), 3:2 (11, 
–25, 17, –18, 8)
Sestava:	 Slavík,	 Heřmánek,	 Po-
spíchal, Římal, Žaba, Jakubec, 
libero	 Kacafírek,	 střídali:	 Indra,	
Jaša, Brychta, Kasan.
Juniorská extraliga ve  volejbale 
dospěla do svého závěru základní 
části. Naše družstvo po 4 poráž-
kách před 2 týdny, chtělo nera-
dostnou bilanci odčinit. Postup 
do finálových bojů byl již zajištěn 
dávno předtím, přesto jsme chtěli 
soutěž ukončit s kladnou bilancí. 
Tedy více vítězství než porážek.
Ostrava je v  současnosti asi nej-
silnější celek nejen B skupiny ex-
traligy, ale zřejmě i soutěže celé.
Naše ambice byly velké, odhodlání 
ještě větší. Ovšem Ostrava dokazo-
vala, proč je na čele tabulky. Neda-
la nám šanci a vždy tahala za delší 

konec. Alespoň v  prvním zápase. 
Druhý zápas byl podstatně vyrov-
nanější. Po vyhraném prvním setu 
přišel nečekaný útlum. Výsled-

kem byl jasně prohraný druhý 
set. Potom však jsme byli i lepším 
týmem. Výborně jsme podávali, 
výtečně blokovali i vybírali v poli. 

Ve  volejbale však rozhoduje útok 
a zde jsme vždy v koncovce zavá-
hali. Toho ostravští junioři využili 
dokonale a zaslouženě se radovali 
i z vítězství ve druhém zápasu My 
sahali minimálně po bodu, ale ne-
bylo nám dáno.
V  neděli nás čekal v  posledním 
zápasu na domácí palubovce celek 
ŠSK Beskydy. A oba zápasy měly 
náboj jako hrom. Beskydům šlo 
o  záchranu soutěže, neboť den 
předtím Slavie Hradec celkem 
překvapivě a neočekávaně porazi-
la Zlín a dostala se tak o dva body 
právě před Beskydy. Ty musely 
získat z našich zápasů minimálně 
3 body za předpokladu, že Ostra-
va v Hradci dvakrát vyhraje za 3 
body. Tudíž motivace velká. My 
chtěli samozřejmě vyhrát a  roz-
loučit se tak vítězstvími. Zápas 
plný paradoxů. Oba celky vyhrá-
valy pouze na  levé straně hřiště. 
My na  ní začínali i  končili oba 

páté sety. Pravá strana nevyhráva-
la. My po jasně vyhraných lichých 
setech v  obou zápasech (možná 
až na  první set prvního zápasu, 
ale i  zde jsme vedli po  celý set), 
jsme nepochopitelně začali vy-
rábět chybu za  chybou v  sudých 
setech. Šance nám svitla v  dru-
hém setu druhého zápasu, kdy 
jsme měli dva setboly. Nevyužili 
jsme ani jeden a  soupeř potom 
dvěma přímými body z  podání 
set vyhrál. Jak již bylo napsáno, 
oba zápasy jsme vyhráli a soupeře 
odkázali do  baráže. Po  šesti pro-
hrách v řadě přišla na závěr sou-
těže konečně vítězství. Byla hodně 
vydřená. Nehráli jsme tak lehce, 
jak bychom očekávali. O  to jsou 
cennější. Výborná utkání odehrál 
Eda Heřmánek. Byť náš nejmladší 
hráč (je teprve prvním rokem ka-
det) dokázal tým podržet v  oka-
mžicích, kdy to nešlo. Danek 
Říman je vůdce týmu a jeho pro-

centuální úspěšnost na  útoku si 
udržuje vysoký standard. Odehrál 
všechny důležité míče. Výborně 
zahrál i  Štěpán Žaba na  smeči. 
Michal Kacafírek skvěle organizu-
je obranu.
Extraliga juniorů je ve své dlou-
hodobé části za  námi. Koncem 
dubna nás čeká ještě závěrečný 
finálový turnaj o medaile. Junioři 
navíc hrají krajský přebor mužů 
a právě v sobotu 7. 3. je čeká klí-
čový zápas o  celkové prvenství 
v  soutěži s  Pelhřimovem. Hraje 
se za kostelem v 10 a ve 13 hodin.
Kadeti ve  čtvrtek 5. 3. odjíždějí 
do  Českých Budějovic bojovat 
o  celkové umístění, kam se kva-
lifikovalo 8 nejlepších družstev, 
která začínají prakticky od začát-
ku. Velké Meziříčí se postupně 
utká s  kadety Ostravy, Českých 
Budějovic a  Brna. Potom násle-
duje playoff o celkové umístění. 

Na bloku jsou Pospíchal a Římal. Foto: archiv volejbalu

-jud-

-sta-

HC Spartak Velká Bíteš B – 
HHK VM B 2:0	(1:0,1:0,0:0)
Rozhodčí:	 Fiksa	 –	 Lisa,	 Berger.	
Branky:	 6.	 Burian	 (Dvořák,	 Ur-
bánek), 30. Marek (Pohl, Dočkal). 
Vyloučení:	 4:14	–	navíc	 10	minut	
Invald a  Hladík za  nesportovní 
chování, Invald do  konce utkání 
za  nesportovní chování, Vrána 
trest ve hře za napadení hl. rozhod-
čího.	 Využití:	 1:0.	 Oslabení:	 0:0.	
Střely	na branku:	38:33.	HC	Spar-
tak	B:	 Škoda	M.	–	Marek,	Budín,	
Urbánek, Dočkal, Rozmahel T., 
Komínek M., Pohl, Dačev, Dvořák, 
Vlček, Burian, Špatný, Komínek D. 
HHK	B:	Hladík	–	Válek,	Bradáč	–	
Kudláček, Pokorný – Invald – Kří-
pal, Barák, Hubl – Peterka, Vrána, 
Tůma – Kampas J., Musil.
I ve druhém utkání o 5. až 7. místo 
se hokejistům z Meziříčí nepoda-
řilo bítešskému béčku vstřelit ani 
gól. Začali sice aktivněji než do-
mácí, ale už ve  čtvrté minutě šli 

na trestnou lavici dva jejich hráči 
a necelých 20 vteřin před koncem 
trestů otevřel skóre zápasu Burian. 
Po  této brance se hra vyrovnala, 
ale víc než pár šancí na obou stra-
nách do konce třetiny nepřinesla.
Začátek prostřední části opět 
patřil hráčům HHK. Zrychlili 
bruslení, zpřesnili kombinace 
a  zatlačili svého soupeře před 
vlastní branku. Gólman Škoda 
zůstal neprůstřelný. Od  27. mi-
nuty, kdy znovu udělil dva tresty 
hostům, začal stále více vstupovat 
do  hry hlavní rozhodčí. Hra se 
postupně rozkouskovala při dis-
kuzích o  jeho sporných rozhod-
nutích. To vyhovovalo domácím, 
kteří buď hráli přesilovku anebo 
se úspěšně bránili. V  polovině 
utkání se jim vydařil nájezd dva 
na  jednoho a  Marek se postaral 
o jejich dvoubrankové vedení.
V poslední třetině se obraz hry ne-
změnil. Hostující hráči se mezi dal-

šími šesti oslabeními snažili zvrátit 
stav zápasu, ale marně. V  přesi-
lovkách se několikrát vyznamenal 
Hladík v jejich bráně a držel přija-
telné	skóre.	V čase	58:35	po neod-
pískaném faulu na  hlavu Tomáše 
Peterky došlo k napadení hlavního 
rozhodčího a zápas byl předčasně 
ukončen. Touto nešťastnou udá-
lostí tak skončila i  letošní sezona 
hokejistům béčka HHK. Koneč-
ným 6. místem dosáhli zatím nej-
horšího umístění v Kr. soutěži Kra-
je Vysočina.
O vítězi soutěže se tak rozhodne 
mezi Brnem a  Telčí. Bronzovou 
příčku pak obsadí buď V. Bítýška 
nebo Zastávka. 
Konečná tabulka 1.–4. místo
1. Brno 12 9 0 1 2 84:49 28
2. Telč 12 7 0 1 4 55:45 22
3. V. Bítýška 12 4 1 0 7 36:49 14
4. Zastávka 12 2 1 0 7 45:79 8

Konečná tabulka 5.–7. místo
5. Náměšť n. O. 8 5 0 0 3 25:32 15
6. V. Meziříčí B 8 3 1 0 4 29:20 11
7. V. Bíteš B 8 3 0 1 4 17:19 10

5. přátelské utkání
FC VM B – TJ Moravec 1:2	(0:0)
Rozhodčí:	 Pavel	 Rosický.	 Divá-
ci:	 40.	Branky:	Beran	 (83.)	 –	 2×	
Hladík	(52.),	(75.).	Sestava:	Sysel	
– Malec, Souček, O. Kafka, Vese-
lý – Bradáč – Vyskočil, Ráček, E. 
Smejkal, Bouček – Dostál. Ná-
hradníci:	Polák,	Nevoral,	Beran.
K  zápasu proti lídrovi I. B třídy 
Moravci nemohl nastoupit Ma-

loušek, Liška, Vítek, Halámek a  J. 
Kafka. Začali jsme velmi aktivně 
a hned ve 3. minutě jsme kopali pe-
naltu po faulu na Boučka. K penal-
tě se postavil Ráček, který orazít-
koval tvrdou střelou břevno. Poté 
jsme si vypracovali několik gólo-
vých šancí, ale naše produktivita 
byla žalostná. Ve druhém poločase 
jsme se spíše zaměřovali na  tvrdé 
souboje s  hosty než  atraktivnost 

zápasu. Opět jsme měli i pasáže, že 
jsme zbrklostí ztráceli jednoduché 
míče. V závěru zápasu jsme soupe-
ře přehrávali a zaslouženě i vstřelili 
gól. Hned poté jsme spálili další 
tři slibné šance. Vážně zranil On-
dřej Kafka, který nešťastně upadl 
a poranil si rameno. Přeji mu brzké 
uzdravení. V neděli ve 14.00 hraje-
me na umělé trávě proti Okříškám 
(KP). 

veřeJnÉ 
BrUslení

Čt 5. 3. 17.00–18.30
So 7. 3. 14.00–15.30
Ne 8. 3. 14.30–16.00
Út 10. 3. 15.15–16.45
So 14. 3. 13.00–14.30
Ne 15. 3. 13.30–15.00
Út 17. 3. 15.15–16.45
Čt 19. 3. 15.15–16.45
So 21. 3. 13.30–15.00

Kuželkáři prohráli

Hokejové béčko skončilo v soutěži šesté
Text a foto: L. Smejkal ml.

Benfika nestačila na Moravec

-ht-
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HHK VM – HC Spartak Uher-
ský Brod 2:1 SN	 (1:0,	 0:0,	 0:1	–	
1:0)
Branky	 a  asistence:	 2.	 Křenek	
(Marek, Sláma), rozhodující sam. 
nájezd Burian – 60. Holík (Nesrs-
ta).	Sestava	HHK	Velké	Meziříčí:	
Wolf (Štourač) – Střecha L., Šerý, 
Sláma, Vlašín, Ambrož, Vondrá-
ček – Křenek, Marek, Sobotka 
– Krča, Kudláček J., Burian V. – 
Štěpánek, Chlubna, Pejchal. Se-
stava	HC	Spartak	Uherský	Brod:	
Málek (Kučera) – Adami, Pšeja, 
Peterka, Kojecký, Hlatký, Woska, 
Klusák, Smetana, Nesrsta, Hla-
diš, Bojáček, Holík, Doležálek, 
Chovanec.	 Rozhodčí:	 Kohoutek	
–	Komínek,	Šustr.	Vyloučení:	4:9,	
navíc Nesrsta (UHB) 10 min. ne-
sportovní	 chování.	 Využití:	 1:0,	
v oslabení:	0:0.	Střely:	32:28	(8:6,	
8:13,	16:9).	Diváci:	190.
Poslední zápas základní časti, 
odehrál náš tým proti první-
mu mužstvu Uherského Brodu. 
Utkání začalo minutou ticha 
za  oběti masakru, který se stal 
necelých 100 metrů od ZS našeho 
sobotního soupeře.
Vstup do utkání nedopadl dobře 
pro lídra kanadského bodová-
ní HHK – Lukáše Sobotku. Ten 
po zákroku u mantinelu v první 

minutě odstoupil z  utkání. Ná-
sledné vyšetření prokázalo zlo-
meninu klíční kosti. K tomu ještě 
vyhozené rameno, které museli 
Lukášovi pod narkózou vracet 
zpět. Hlavní rozhodčí za  faul 
na  Lukáše udělil hostujícímu 
hráči Hlatkému pouze dvě trest-
né minuty. Tuto výhodu přesi-
lovky využívá náš tým po necelé 
minutě. Přihrávka od Lukáše Slá-
my směřovala na Nikolu Marka, 
který vyzval ke  skórování dru-
hou přihrávkou Davida Křenka. 
Vedeme	 1:0!	 V  prvním	 dějství	
již žádný gól nepadl. Proti byli 
na obou stranách ve výborné for-
mě chytající gólmani.
Druhá třetina byla na  góly ještě 
chudší, než ta první. Oba branká-
ři za celých dvacet minut nepusti-
li za svá záda ani jeden gól. Stejně 
jako v prvním dějství, tak i v tom 
druhém jsme přišli o hráče první 
formace. Tentokrát musel po zá-
sahu u  hrazení odstoupit David 
Křenek, který stejně jako Lukáš 
Sobotka skončil v  nemocnici. 
Vyšetření prokázalo lehký otřes 
mozku. Klidový režim a budeme 
doufat, že David se během 10 
volných dnů dá dohromady. Jeho 
přehled a  produktivitu budeme 
v playoff potřebovat jako sůl.

V  třetí části gradoval velmi 
špatný výkon hlavního rozhod-
čího, který poslal ve 48. minutě 
na  trestnou lavici hostujícího 
útočníka Nesrstu, který neustá-
le provokoval fanoušky HHK 
na  tribuně, a  to jak verbálně, 
tak i  hokejkou, kterou šermo-
val do  kotle našeho fanklubu. 
Výsledkem byl desetiminutový 
trest pro hráče hostí a napome-
nutí našich fanoušků hlavním 
rozhodčím. V  poslední minutě 
si vzali hosté oddechový čas. 
Poté se dostali do brejku a dva-
náct vteřin před koncem střelili 
vyrovnávající	 gól	 –	 1:1.	 Utkání	
tak musely rozhodnout samo-
statné nájezdy, v kterých měl náš 
tým tristní bilanci šesti prohra-
ných utkání na nájezdy.
Samostatným nájezdům před-
cházel los, který určil to, že náš 
tým pojede nájezdy jako první. 
Na  úvodní nájezd se postavil 
Nikola Marek, který bekhendo-
vou střelou překonal gólmana 
hostí. Hostující Pšeja úspěšný 
nebyl.	Po první	sérii	vedeme	1:0.	
Ve  druhé sérii nájezdů se ne-
prosadil za  náš tým Kamil Šerý, 
kterému k  překonání gólma-
na chyběly milimetry. Za  hosty 
srovnal	Holík	–	1:1.	Třetí	nájezd	

za HHK jel Viktor Burian, který 
střelou k  pravé tyčce proměnil. 
Třetí nájezd hostí vytěsnil mimo 
branku Adam Wolf, a tak se naše 
mužstvo radovalo z  první výhry 
na nájezdy v této sezoně.
Ostatní výsledky 25. kola: HC 
Štika Rosice – HC Spartak Velká 
Bíteš	3:9.
Dohrávka 23. kola: HK Kro-
měříž – HC Spartak Velká Bíteš 
– nehráno. O  osudu nesehrané-

ho utkání rozhodne STK ČSLH 
v Brně. Předpokládá se kontuma-
ce	pro	domácí	tým	5:0.
Program mužů na tento týden:
První mužstvo HHK má v  po-
sledním kole základní části vol-
no. Chystat se tou dobou bude 
na playoff, které začne ve  středu 
11. 3. 2015. Další podrobnosti, 
včetně soupeře, budou známy až 
po víkendovém závěrečném kole.
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Hokejisté HHK porazili Uherský Brod po samostatných nájezdech

kdy a kam

Na házenou do haly za Světlou 
v  sobotu 7. března od  9.00 
do  15.00 turnaj minižactva Me-
moriál Karla Kaštana, v  17.00 
2. liga ženy – HK Ivančice
Na  volejbal do  tělocvičny 
za kostelem 
v  sobotu 7. března v  10.00 
a  ve  13.00 junioři v  krajském 
přeboru mužů o  prvenství proti 
Pelhřimovu
Na fotbal na umělou trávu
v sobotu 7. března ve 14.00 pří-
prava muži A – J. Hradec
v  neděli 8. března ve  14.00 pří-
prava muži B –  Okříšky

První závod Lyžařského poháru 
Vysočiny se konal v Hlinsku a zú-
častnilo se ho 43 členů našeho 
oddílu. Část jich má již za sebou 
více závodů v ostatních pohárech 
či RKZ a UKZ, pro většinu to byl 
ale první závod v letošní sezoně. 
V kategorii Myšáci si nejlépe ved-
la Amálka Bíbrová, která skončila 
na pěkném 5. místě. V přípravce 
zabojoval Tomíno Malec a  ko-
nečně z toho byl bronz, stejně tak 
jako v předžactvu pro Zuzku Ra-
šovskou, Tadeáše Bíbra, v  žáky-
ních pro Sáru Krbečkovou a mezi 
dospělými pro Hanku Vrábelo-
vou. Klára Sikorová vybojovala 
pro Ski klub stříbro a  těsně pod 
stupni vítězů na  4. místě zůstali 
Petr Vokoun a Samuel Dušovský. 
Další umístění:	 Myšáci:	 Václav	
Vrábel (6.), Adam Krbeček (7.), 
Jan Bartoš (11.), Šimon Rašovský 
(12.).	Přípravka:	Dana	Harvey	(9.),	
Marie Bartošová (11.), Lucka Cejp-
ková (14.), Klára Duchovná (15.), 
Tereza Švábová (17.), Oliver Har-
vey (9.), Pavel Bartoš (16.), Matyáš 

Mucha	 (17.).	 Předžactvo:	 Barbora	
Fischer (10.), Kristýna Švábová 
(11.).	Mladší	žáci:	Michaela	Peštálo-
vá (5.), Sára Strnadová (7.), Žaneta 
Vrábelová (8.), Filip Vošmera (13.), 
Jakub	 Dušovský	 (16.).	 Dospělí:	
Denisa Vošmerová (9.), Veronika 
Mejzlíková (11.), Hana Cejpková 
(12.), Jan Cejpek (7.), Tomáš Ma-
lec st. (11.), Václav Vrábel st. (17.).
Závod byl poznamenán mnoha 

pády či minutím bran, což se bohu-
žel nevyhnulo ani našim závodní-
kům (Karolína Balejová, Veronika 
Švandová, Natálie Malcová, Mar-
tin Vondráček, Hanka Krčálová, 
Jan Vondráček, Marek Peštál, Ta-
mara Dušovská, Pavel Vondráček).
Další závod LPV se koná v  so-
botu na Fajtově kopci a v neděli 
na Harusáku.
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Lyžaři jeli první závod poháru Vysočiny

Pavel Ambrož v souboji před brankou Uherského Brodu. Foto: Josef Kašpar

2. liga žen Morava A – 3. kolo
DHK Pardubice – TJ Sokol VM 
27:34	(15:15)
První březnovou neděli zajíždě-
lo družstvo žen na  palubovku 
soupeřek do  Pardubic. Po  dvou 
vyhraných domácích zápasech to 
byla první větší prověrka. A i přes 
hodně chyb v  prvním poločase 
jsme dokázaly zvítězit rozdílem 
sedmi branek.
Vstup do  utkání byl z  naší stra-
ny hodně rozpačitý. I přes dobře 
připravené střelecké pozice jsme 
nebyly schopné zakončit. Naše 
vedení tak narůstalo pozvolna (8. 
minuta	 2:5).	 V  prostřední	 části	

poločasu se hra více vyrovnala. 
Našim hráčkám přestala fungo-
vat obrana, čehož soupeřky do-
kázaly využít. V  této části byla 
naše útočná snaha velice laxní. 
Nepřipravená střelba a  hra bez 
pohybu přinesly vodu na  mlýn 
soupeřkám a  ty se těsně před 
koncem poločasu ujaly jedno-
brankového vedení. Naštěstí 
jsme na  to vždy dokázaly reago-
vat střelbou z dálky a do kabin se 
šlo	 za  vyrovnaného	 stavu	 15:15.
Do  druhé půle jsme vstoupi-
ly s  tím, že musíme zagresivnit 
obranu a  zlepšit pohyb spojek. 
Ze začátku se to úplně nedařilo, 

ale hra již byla alespoň na pohled 
přijatelnější. V  11. minutě jsme 
opět prohrávaly o  jednu branku 
(20:19),	 ale	 to	 bylo	 již	 naposle-
dy. V obraně jsme mnohem lépe 
začaly pokrývat nabíhající spoj-
ky a  hru jsme kouskovaly. Díky 
tomu jsme získávaly lepší pozi-
ci pro útočení. Rychlý přechod 
a jednoduché přihrávky pak zna-
menaly sérii pěti branek v  řadě, 
která rozhodla zápas. Od  této 
chvíle jsme občas soupeřkám do-
volily skórovat, ale v útoku jsme 
byly velice aktivní a zakončovaly 
z  téměř všech pozic. Bojovnost 
a obětavé nasazení nás hnaly stále 

kupředu a po závěrečném hvizdu, 
jsme si mohly zakřičet vítězný 
pokřik. 
Jedinou černou kaňkou tohoto 
zápasu byla místy nepřiměře-
ná obrana naší klíčové hráčky 
Jitky Plachetské, která vyvrcho-
lila po  sražení na  zem úderem 
do hlavy a podezřením na zlome-
ninu nosu. Ta se naštěstí nepotvr-
dila, ale i  tak došlo k  jeho nara-
žení. Tímto Jitce přejeme brzké 
uzdravení.
V  příštím kole na  domácí palu-
bovce přivítáme družstvo Ivan-
čic, kterému máme za  dvě pod-
zimní porážky, co vracet. Utkání 

se odehraje v  sobotu 7. března 
v netradičním čase 17.00. Přijďte 
nás proti tomuto nepříjemnému 
soupeři povzbudit.
7m	hody	2/2:5/5;	vyloučení:	2:2,	
počet	diváků	53.	Sled	branek:	2:5,	
6:7,	 11:11,	 14:12,	 15:15,	 16:18,	
20:19,	24:20,	28:22,	32:24,	27:34.
Sestava	a branky:	Babáčková	Mar-
cela, Vávrová Michaela – Zbožín-
ková Lucie (10/5), Horečková Eliška 
(7), Závišková Iva (7), Plachetská 
Jitka (6), Stará Veronika (2), Hla-
díková Denisa (2), Pacalová Lenka, 
Sedláčková Klára, trenérka Šidlová 
Jana, zodpovědný vedoucí ing. Sta-
nislav Tvarůžek.

Házenkářky vybojovaly cenné body v Pardubicích

Jihomoravská konference
1. Blansko 23 13 1 1 8 90:89 42
2. Šumperk 23 11 3 1 8 113:81 40
3. Boskovice 23 11 2 0 10 106:91 37
4. Uničov 23 10 2 2 9 119:109 36
5. Rosice 23 11 1 1 10 76:82 36
6. Vel. Meziříčí 24 9 1 6 8 97:86 35
7. Velká Bíteš 22 8 1 4 9 98:89 30
8. Šternberk 23 7 3 2 11 93:113 29

Zlínská konference
1. Uh. Ostroh 22 13 3 3 3 124:85 48
2. Kroměříž 22 13 1 0 8 136:84 41
3. Uh. Brod A 22 10 2 2 8 93:79 36
4. Uh. Hradiště 23 8 4 1 10 105:107 33
5. Uh. Brod B 23 0 0 1 22 57:212 1
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2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – SK Kuřim 38:23 
(19:11)
Proti aktuálně předposlednímu 
celku tabulky si v pěkné divácké 
kulise připsali meziříčští házen-
káři povinné vítězství.
První pětiminutovka vyzněla 
v náš	prospěch	4:2	a vypadalo	to	
na  jasnou záležitost. Následně se 
soupeř zkoncentroval a  houžev-
natě se dral na  naše brankoviště. 
Díky našemu nedůraznému za-
končení ve  vyložených šancích 
i 7m hodech držel soupeř do 20. 
minuty s  naším družstvem krok 
(10:9).	 Následovala	 dobře	 sehra-
ná přesilovka. Několik výborných 
zákroků předvedl Ondřej Poul. 
Podařilo se několik rychlých brej-
ků, které spolehlivě zakončoval 
s  chutí hrající Pavel Živčic. Náš 
tým nepřibrzdil ani time-out hos-
tí. V této fázi se dobře prezentoval 
svou ostrou střelbou Pavel Stra-
šák. V oslabení jsme dokázali ještě 
navýšit své vedení a  do  kabin se 
šlo	s náskokem	v poměru	19:11.

Do  druhé půle naše družstvo 
změnilo obranné rozestavení 
a vyvíjelo větší tlak na soupeřovy 
spojky. Než se hráči sžili s novým 
rozestavením, inkasovali dvě la-
ciné branky. Pak už začala obrana 
pracovat správně. Rychlý pře-
chod vedený především Kubou 
Bezděkem slavil úspěch a  roz-
díl ve  skóre narůstal. Dařilo se 
v brance Ondrovi Poulovi, který 
zlikvidoval i tři 7m hody. Na hři-
šti se postupně prostřídali všich-
ni hráči. Bylo k  vidění i  několik 
pěkných kreativních týmových 
akcí nebo individuální průniky 
osobně střeženého Romana Ma-
tušíka. Konečné skóre se zastavi-
lo	na poměru	38:23.
Naši hráči zvládli povinné vítěz-
ství v  domácím prostředí. Vy-
zkoušeli si i různé herní varianty. 
V  příštím kole zajíždí na  půdu 
extraligové rezervy KP Brno B. 
Uvidíme, s jakou sestavou soupeř 
vyrukuje a  jak těžký duel o udr-
žení první pozice budou muset 
naši hráči svést.

Ivančice svůj souboj o  druhou 
příčku s  Juliánovem v  domácím 
prostředí zvládly nejtěsnějším 
rozdílem, a tak se společně s na-
ším týmem bodově osamostatni-
ly v popředí druholigové tabulky.
7m	 hody	 3/1:4/1	 vyloučení:	 4:3,	
počet	 diváků	 121.	 Sled	 branek:	
2:1,	4:2,	5:5,	7:7,	10:9,	14:9,	19:11,	
22:13,	27:15,	31:17,	35:20,	38:23.
Sestava	 a  branky:	 Poul	 Ondřej,	
Kotík Libor – Živčic Pavol (6), 
Strašák Pavel (6), Bezděk Jakub 
(6/1), Večeřa Vítězslav (5), Matu-
šík Roman (4), Pavliš David (4), 
Lečbych Jan (3), Kaštan Jiří (2), 
Necid Miloš (2), Babáček Petr, 
Kříbala Pavel, Kubiš David, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.
1. V. Meziříčí 14 11 1 2 416:357 23
2. Ivančice 14 11 0 3 381:320 22
3. Juliánov  14 8 2 4 405:370 18
4. Hustopeče 13 6 2 5 380:345 14
5. Napajedla 14 6 2 6 431:411 14
6. II.Prostějov 13 5 4 4 379:368 14
7. Brno B 14 6 1 7 436:438 13
8. Kostelec n. H. 14 6 0 8 375:368 12
9. Maloměřice  14 6 0 8 378:382 12
10. Telnice 14 4 3 7 341:381 11
11. SK Kuřim  14 3 1 10 350:451 7
12. Bohunice B 14 2 2 10 327:408 6

Házenkáři si připsali povinné vítězství
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