
Zapálení ohně přihlížely stovky lidí
Třetímu ročníku akce v režii města Velké Meziříčí přálo počasí. Účastníci šli v průvodu se souzenými od katovny, další přišli na program pod rozhlednou
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ŘEMESLNÝ TRH 
na Náměstí ve Velkém Meziříčí 

ve středu 11. května. 
řemeslné výrobky, ovoce a zelenina,
květiny, občerstvení a cukrovinky.

Náměstí bude uzavřeno s výjimkou zásobování.
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Velkým Meziříčím se v uplynulých dnech šířila informace 
o obtěžování dětí neznámými lidmi. Policie vše prověřila a 
podezření se nepotvrdilo.
Žák jedné ze základních škol v Čechových sadech před ča-
sem sdělil svým rodičům, že jej cestou ze školy sledovali 
muž a žena až domů. Poté na něj měli zvonit, přičemž on 
jim neotevřel a vše řekl rodičům. Rodiče to oznámili policii 

i starostovi města. Rozjelo se prověřování. „V součinnosti 
se státní policií jsme ihned začali podezření prověřovat. 
Dozvěděli jsme se od dalších žáků, že údajně muž a žena 
v bílé dodávce oslovovali děti, ptali se jich na cestu a sli-
bovali jim odměnu,“ popsal vedoucí městské policie Petr 
Dvořák.  Policie prováděla kontroly, prověřovala registrač-
ní značky a řidiče podezřelých dodávek, vytěžila záznamy 

z kamer. „Informaci jsme nepodcenili. Vše jsme prověřili a 
to, co žáci tvrdí, se neprokázalo,“ sdělil P. Dvořák a dodal, 
že přesto budou kontrolní činnost provádět dál, nejen u 
základních škol, ale i u dalších školských zařízení ve měs-
tě. „Policie nikdy nepodcení žádné oznámení, i kdyby se 
jevilo nepravděpodobné. Každé prověřujeme,“ zdůraznil 
závěrem vedoucí strážník.

Policie prověřila podezření z obtěžování dětí, to se nepotvrdilo

Martina Strnadová

Davy lidí, souzení obviněných, soutěže pro děti, hudba, opékání špekáčků, ohňová šou a nakonec vzplanutí hranice. Tak 
vypadalo letošní pálení čarodějnic na Fajtově kopci.
Město Velké Meziříčí děkuje spolupořadatelům: městské knihovně, DÓZE, hasičům, společnosti TAS, Jupiter clubu, Ski 
klubu, fi rmě Rental Pro a technickým službám.
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Držím palce všem!

Michaela Salašová, radní
Již v minulém čísle Velkomeziříčska jsme si mohli přečíst výsledky ankety Spor-
tovec roku 2015. Jako každý rok se kochám úspěchy všech těch, kteří ve sportu 
něco dokázali, ať už jim je 10 let, nebo 60. Sport totiž není o tom „jen“ běhat 
za míčem, nebo skákat do dálky, ale především o neskutečné vůli a trpělivosti, 
kterou je potřeba dlouhodobě vynakládat, než se dostaví první úspěch. A tam 
to zdaleka nekončí, ale teprve začíná. Sportovec musí zvýšit své tréninkové 
úsilí, dbát na regeneraci, psychickou vyrovnanost, dávat nemalé peníze do vy-
bavení, nebo si shánět sponzory. 

A co trenéři? Většinou ve svém volném čase bez nároku na honorář, nebo za 
směšnou almužnu trénují své svěřence, každý víkend tráví na zápasech či zá-
vodech, ubírají roky svého života stresovými situacemi, a to vše jen za pocit 
jakéhosi zdostiučinění a vyššího sportovního principu.

Obě strany se neustále perou s názory sportovně nepolíbeného okolí. Znám 
to ze své vlastní zkušennosti. „Proč radši neskládáš cihly na hromadu? Aspoň 
by za tebou bylo něco vidět!“ nebo: „Kdybys místo toho pobíhání raději víc 
trénovala na housle!“ Každý máme názor jiný. Kdybych se tenkrát v mém dět-
ství nebála dobře mířené facky, mohla bych odvětit: „Posouvám svoje hranice, 
dělám maximum pro svoje zdraví, učím se trpělivosti a týmové spolupráci, jsem 
v kolektivu, který nebude postávat za křovím a z přebytku volného času holdo-
vat zakázaným látkám, ale hlavně – mám cíl!“

Naše město se právem pyšní sportovními odchovanci světového formátu, jako 
je Pavel Zacha za hokej, Theodor Gebre Selassie za fotbal, nebo Olin Klapal, 
který právě v době, kdy píšu tento článek, reprezentuje Českou republiku na 
světovém poháru v boulderingu (disciplína sportovního lezení) ve švýcarském 
Meiringenu. 

Sport má dozajista nemenší roli v životě člověka jako kultura či sociální zázemí. 
Byla bych ráda, kdyby jak zarpulilí sportovci, tak i lidé na druhé straně barikády 
byli shovívavější a spravedlivější. Globálně, ale i u nás ve Velkém Meziříčí.

A meziříčská inteligence? Velké Meziříčí se chlubí rodáky s kvalitami daleko pře-
sahujícími hranice České republiky. Například prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., teo-
retický fyzik, odborník na počítačový materiální význam, byl zařazen do ročenky 
Who is Who in Science et Engineering, nebo ing. Libor Kotačka, Ph.D., který získal 
cenu Česká hlava v kategorii Industrie pro společnost Optaglio s. r. o. a její tým 
pod vedením ing. Libora Kotačky za projekt Angeles – Achromatic NanoGravure 
Eletron-beam Lithography Elements for Security. Libor Kotačka vyvinul se svými 
kolegy novou metodu výroby bezpečnostních prvků na bázi holografi e – Nano-
gravure. Nechci zapomínat na svítající naděje současné velkomeziříčské inteli-
genční sféry. Hana Pařízková, mladá absolventka Gymnázia ve Velkém Meziříčí 
(maturitní ročník 2014) je dle slov svých kantorů génius ve všem, na co sáhla, je 
držitelkou ocenění Kraje Vysočina a momentálně studuje molekulární biologii.

Chci tím vším výše napsaným jen vyjádřit veliký obdiv všem občanům Velké-
ho Meziříčí. Nezáleží na tom v jakém oboru a na jaké úrovni. Pokud budeme 
chápat, že „to naše odvětví“ není jediné, ve kterém se dá zazářit a pokud se 
budeme navzájem podporovat napříč lidskými možnostmi, významných lidí 
pocházejících z Velkého Meziříčí bude jen přibývat. Držím palce všem!

Rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v ulici Nová
je kompletně dokonče-
na. Chybí ještě povrchy a
chodníky. Práce se přesu-
nuly do ulice K Buči.  V ulici Nová jsou
opravy hotovy až po křižovatku s ulicí
Křižní. A to včetně přepojení všech ulic
v lokalitě a křížení sítí v místě Karlov –
Na Spravedlnosti. Stavba je v režii Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko, provádí
ji fi rma Content. 
„Na Nové jsme udělali 42 vodovod-
ních přípojek a 42 kanalizačních pří-
pojek,“ upřesňuje Vít Holoubek, hlavní
stavbyvedoucí fi rmy Content. „Práce
probíhaly dle projektu. Omlouváme se
všem obyvatelům lokality za způso-
bené komplikace,“ dodává Holoubek.

Nyní na Nové zbývá udělat
povrchy a chodníky. „Výbě-
rové řízení na zhotovitele
město už vyhlásilo,“ řekl
starosta Radovan Necid.

Podle harmonogramu, který byl zveřej-
něn ve Velkomeziříčsku, začaly práce na
opravě vodovodu a kanalizace v ulici K
Buči. Hotovy mají být v květnu. V dal-
ších etapách se přesunou ještě na Příční
a na Křižní. Kompletně dokončena bude
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v
celé lokalitě v půli srpna.
„Firma by v rámci stavby mohla zavřít
celou lokalitu na několik měsíců a udě-
lat vše naráz. Pracemi na etapy se však
snaží vyjít vstříc městu a obyvatelům
lokality komplikovat život co nejméně,“
uzavřel starosta.

Opravy na Nové jsou hotovy

Martina Strnadová

HARMONOGR AM
11. 4.–31. 5. 2016 K Buči
23. 5.–15. 6. 2016 Příční
13. 6.–15. 8. 2016 Křižní

Společnost E.ON bude v ulici Nad Tratí ve Velkém Meziříčí rekonstruuje síť. Investič-
ní akce za 1,19 milionu korun probíhá od dubna do června letošního roku.
Dojde při ní k obnově a výměně nevyhovujících stávajících kabelů nízkého napětí
a pojistkových skříní. V souvislosti s touto akcí může být přerušena dodávka elek-
trické energie, o čemž bude E.ON předem informovat obvyklým způsobem. Zájemci
mohou být informováni i individuálně. Informace o této možnosti zjistí na zákaznic-
ké lince 800 77 33 22, nebo na webu www.eon-distribuce.cz.

E.ON obnovuje síť v ulici Nad Tratí

-mars-

Lidé jsou se službami velkomeziříčské 
radnice velmi spokojeni. Vyplynulo to 
z anonymního dotazníkového šetření, 
které městský úřad pořádal už popáté. 
V druhé polovině dubna najatí stu-
denti sesbírali v budovách úřadu cel-
kem 285 dotazníků, ve kterých se lidé 
anonymně vyjadřovali nejen k celkové 
úrovni služeb, ale například k užiteč-
nosti postupu konkrétního úředníka, 
úrovni jeho vystupování a podobně. 
Tazatelé oslovovali vždy klienty úřadu, 
kteří právě jednání absolvovali. Klienti 
kritéria, resp. jednotlivé dotazy hodno-
tili na škále 1-4 (1 – velmi spokojen, 

2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 –
velmi nespokojen). 
„Celková průměrná známka za všechny
odbory a oddělení a za všechny polo-
žené otázky je 1,10,“ popsal výsledek
tajemník Marek Švaříček a dodal: „Z
výsledků jednoznačně vyplynulo, že
klienti Měú Velké Meziříčí jsou s kva-
litou činnosti, úrovní vystupování a
poskytovanými službami velmi spoko-
jeni. Výsledná průměrná známka 1,10
je druhou nejlepší známkou, kterou se
podařilo dosáhnout za pět let provádění
průzkumu spokojenosti klientů.“

Lidé anonymně zhodnotili 
práci radnice na výbornou

-tz-

Ve fotosoutěži Vánoční město byli oceněni z Velkého Meziříčí Inka Adamcová, Ilona
Dvořáková, Věra Kuřátková, Petr Zezula a z Mostišť Ladislav Cakl a Vlasta Krejčová.
Zdravé město Velké Meziříčí uspořádalo od 1. prosince 2015 do 30. ledna 2016 již
pátý ročník fotosoutěže Vánoční město. Sešlo se sedmadvacet soutěžních snímků
zachycujících výzdobu vánočního stolu, stromku či celého domu. Nejvíce se sešlo
snímků se zimní krajinou.
Radovan Necid soutěžícím předal ceny ve čtvrtek 7. dubna na malé scéně Jupiter
clubu při setkání se starostou. Ceny poskytlo Zdravé město Velké Meziříčí a Zdravý
Kraj Vysočina. Od 1. června 2016 bude spuštěna soutěž Rozkvetlé město, do které
se můžete opět zapojit svými příspěvky.

Vánoční město zná oceněné

Text a foto: Martina Strnadová
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Zdravé město Velké Meziříčí se v úterý 12. dubna 2016 za-
pojilo do již VII. ročníku projektu Zdravého Kraje Vysočina,
pod názvem Čistá Vysočina.
Jde o úklid veřejných prostranství a přírody na Vysočině.
Úředníci města, společně se členy občanského sdružení
SK8 Velké Meziříčí (příznivci skateboardingového spor-
tu) v úterní odpoledne zahájili úklid veřejných prostor
od obchvatu na Oslavici k prodejně Autocolor Šoukal, po
Třebíčské, po Nádražní ulici. Dále po Paloukách ke koupa-
lišti a zpět po druhém břehu Balinky přes Družstevní, kde
Nad Plovárnou úklid zakončili. Bylo posbíráno někde více
a někde méně odpadků a různého harampádí - od dešt-
níků, konstrukce starého kola, plechů, matrací, počítače,

pneumatiky aj. Odměnou je dobrý pocit, že je část města
čistější, i když třeba jen na krátkou dobu.
Do této akce se také zapojila Základní škola a Praktická
škola Velké Meziříčí, Nesa – denní stacionář Velké Meziří-
čí, Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi, pobočka Velké
Meziříčí, Výchovný ústav, základní škola a střední škola
Velké Meziříčí a další organizace, a nejen ty, ale i obyvate-
lé, kteří vytvořili skupinky. Sbírali odpadky, aby přispěli k
lepšímu vzhledu města – pan Horák, pan Kameník a paní
Lysáková.
Všem, kteří zde byli i nebyli uvedeni a šli sami, moc děku-
jeme za podporu a zlepšení čistoty našeho města.

ZPRÁV Y

„Ve staré zbrojnici za kostelem jsme začínali čtyři.
Sloužili jsme vždy dvě směny v jednom člověku a jednu 
směnu ve dvou lidech. V případě požáru bylo úkolem 
služby zmáčknout poplachové tlačítko na budově dneš-
ní spořitelny, pak běžet zpátky a připravit techniku pro
dobrovolné hasiče, kteří se mezitím shromažďovali,“
zavzpomínal na počátky profesionální činnosti hasič-
ského sboru v našem městě Petr Navrátil na setkání na
radnici, kde mu za celoživotní práci děkovali i starosta
s místostarostou.
„Stará zbrojnice byla v podstatě tři garáže a jedna míst-
nost s vařičem a kamny. Ta sloužila nejen jako služebna,

ale i jako spolková místnost pro dobrovolné hasiče a také 
jako dílna,“ popsal Petr Navrátil, který se u hasičů vždy 
staral o auta a techniku. „Spravoval jsem ereny, pak přišla 
Avie, Trambus a také Tatra 148, která slouží dodnes a je 
to nejstarší hasičské auto na okrese v činné službě.“
Hasičům podle něj stále přibývá práce. „Jestliže jsme 
v šedesátých letech vyjížděli průměrně osmdesátkrát 
ročně, dnes je to několikanásobně víc. Loni bylo 574 
výjezdů. Je to hlavně tím, že v šedesátých letech šlo 
téměř výhradně o požáry, kdežto v současnosti hasiče 
zaměstnávají dopravní nehody a technická pomoc.“
Vzpomínal i na to, jak se velkomeziříčští hasiči začali 

starat o dálnici D1. Na začátku osmdesátých let hasiči 
do Velkého Meziříčí dostali dvě osobní Tatry 613, vyřa-
zené ministerstvem, a postavili z nich první vyprošťovací 
vozidlo na dálnici. „Vyráběli jsme do tohoto vozu i vy-
prošťovací nářadí. Třeba rozpínák na otevření karosérií 
havarovaných aut. Oproti dnešním hydraulickým nůžkám 
byla práce s ním fyzicky náročná,“ usmál se Petr Navrátil.
Zasloužilého hasiče, kterého k práci v hasičském hnutí
prý přivedl jeho tatínek a strýc, přivítal na radnici sta-
rosta Radovan Necid, místostarosta Josef Komínek a
městský radní Miroslav Jágrik, který je zároveň náměst-
kem okresního starosty dobrovolných hasičů. „Dovolte
mi, abych vám jménem všech obyvatel Velkého Meziříčí
poděkoval za vše, co jste pro naše město udělal,“ řekl
při této příležitosti Petru Navrátilovi starosta Necid.

Text a foto: Petros Martakidis

Byl jedním ze čtyř prvních profesionálních hasičů ve Velkém Meziříčí. Strávil zde dlouhých 38 let a zároveň 
je více než 50 let členem dobrovolného hasičského hnutí. Za obětavou službu veřejnosti dostal 66letý Petr 
Navrátil z Velkého Meziříčí vyznamenání Zasloužilý hasič.

Navrátil: Zpočátku jsme v Meziříčí sloužili čtyři

Velkomeziříčští dobrovolní hasiči budou mít
novou cisternovou automobilovou stříkačku za
6 milionů korun.
Možná ještě letos nebo během příštího roku
díky státní dotaci a příspěvku města Velké Me-
ziříčí dostane Sbor dobrovolných hasičů novou
automobilovou stříkačku CAS 20. Vymění ji za
starou Avii A31T, která je z roku 1997. Ta je ješ-
tě původním prototypem, takže již trpí častými
poruchami a její údržba je velmi nákladná.
„O dotaci na novou cisternovou stříkačku
pro naši zásahovou jednotku žádalo město v
minulosti již několikrát. Nedostalo ji. Až teď 
nám byla dotace od Hasičského záchranného
sboru ČR ve výši 2,5 milionu korun dodatečně
přislíbena,“ popsal Stanislav Kratochvíl, sta-
rosta SDH Velké Meziříčí a zastupitel města.
Zastupitelé hned v návaznosti na to schválili i
rozpočtové opatření ve výši 2,5 milionu korun
na zmiňovanou hasičskou techniku. Celkem dá
město ze svého 3 miliony, neboť s půlmiliono-
vou částkou na opravy staré stříkačky počítal
již základní rozpočet hospodaření města. Dal-
šího půl milionu korun přidá Kraj Vysočina.

Hasiči budou mít 
novou stříkačku

Martina Strnadová

Úředníci, školáci a SK8 čistili město

Zdravé město Velké MeziříčíDobrovolní čističi našli i kolo

PoPoPoPoPoPPoPoPooPooPooPoPoPPoPoooPoPoPP pppppppppppppppppprárárárárárárárárárárárrárárárárrrr cicicicciccicciccc

Zleva starosta Radovan Necid, zasloužilý hasič Petr Navrátil, 
radní Miroslav Jágrik a místostarosta Josef Komínek Petr Navrátil s medailí Zasloužilý hasič
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TÉMA MĚSÍCE KVĚTEN 2016

SLOŽENÍ POROT LETOŠNÍHO 
ROČNÍKU SOUTĚŽE ZL AT Ý STŘEDNÍK
•  Barbora Bělíková, výkonná ředitelka, APRA
•  Zdeněk Fekar, poradce pro marketingovou strategii,  
 e.vox
•  Karolína Fialová, ředitelka, Nadace Neziskovky.cz
•  Jan Hlaváč, Media Director, Mediakom
•  Petra Jankovičová, Managing Director, TRIAD   
 Advertising
•  Filip Kahoun, CEO, H1.cz
•  Richard Kapsa, Head of Communication, Sotio
•  Michal Kořán, grafi k, Refl ex
•  Kateřina Kuchařová, ředitelka komunikace, Agrofert
•  Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Vodafone
•  Jakub Mach, CEO,  ZoomSphere.com
•  Pavel Maška, spolumajitel, Media Tenor
•  Jiří Pešina, Communication Affairs Manager, ROCHE
•  Filip Rožánek, šéfredaktor, Marketig & Media
•  Kateřina Straková, redaktorka, Mediaguru.cz
•  Markéta Steinert, autorka vizuální identity soutěže  
 Zlatý středník    
•  Pavel Šíma, předseda, Institut politického   
 marketingu
•  Petra Štěpánová, PR Director, Bisnode
•  Pavel Zelenka, creative director, Marvil
•  Petr Žantovský, vedoucí katedry Public Relations  
 a komunikace, Vysoká škola mezinárodních   
 a veřejných vztahů Praha
•  Viola Baštýřová, Account Director, Adison
•  Pavel Brabec, prezident, Asociace českých   
 reklamních agentur a marketingové komunikace
•  Vladimír Bystrov, partner, Bison & Rose
•  Jiří Cívka, tiskový mluvčí, Generali Pojišťovna
•  Pavel Heřmanský, PR manažer, PwC Česká republika
•  Ondřej Holoubek, tiskový mluvčí, Provident   
 Financial
•  Dominik Hrodek, ředitel, Český institut reklamní  
 a marketingové komunikace
•  Simona Kopová, Media Relations Director, Donath  
 Business & Media
•  Barbora Krásná, ředitelka, Blue Events
•  Jitka Němečková, manažerka komunikace, Unipetrol
•  Jan Patera, programový ředitel, Empresa Media
•  Václav Pavelka, majitel, Native PR
•  Markéta Pravdová, zástupkyně ředitele, Ústav pro  
 jazyk český AV ČR
•  Luďka Raimondová, držitelka ocenění Síň slávy   
 Zlatého středníku 2012     
•  Alex Röhrich, account director, Taktiq   
 Communications
•  Radek Stavěl, tiskový mluvčí, skupina PPF
•  Marek Šedivý, prezident, Asociace veřejně   
 prospěšných organizací
•  Karel Voříšek, moderátor, FTV Prima
•  Jitka Vysekalová, prezidentka, Česká marketingová  
 společnost

Odborníci ocenili nové Velkomeziříčsko

„Cena má pro nás o to větší význam, že v letošním roč-
níku soutěže se kromě Velkomeziříčska mezi oceněný-
mi neocitl ani jeden městský či obecní zpravodaj, a to
dokonce ani v kategorii, která je pro periodika veřejné
správy přímo vyhrazená,“ řekla vedoucí redaktorka Vel-
komeziříčska Martina Strnadová.
Přihlášená média hodnotilo šest odborných porot
složených z předních PR odborníků či majitelů fi rem.
„Letos jsme navíc do každé poroty přizvali zkušeného
grafi ka coby grafi ckého supervizora. Záměrem je udr-
žet nasazený vysoký standard grafi ckého zpracování
a poskytnout zpětnou vazbu přihlašovatelům nejen z
obsahového, ale i grafi ckého hlediska,“ vysvětlit Petr
Langer, předseda Výkonného výboru pořádajícího PR
Klubu. 
Ocenění na galavečeru v Praze převzal Milan Dufek,
jednatel Jupiter clubu, s.r.o., který Velkomeziříčsko
vydává. „Děkuji především týmu, který Velkomeziříč-
sko připravil, spustil a provozuje. Dále vedení města
a zastupitelům za podporu novému médiu,“ vzkázal
přímo z místa Milan Dufek a dodal: „Hodnocení odbor-
níků má pro mě osobně nejvyšší váhu. Proto mám z
tohoto úspěchu tak velkou radost. Redakční rada Vel-
komeziříčska dostane hodnocení k dispozici a bude se
podněty k dalšímu zvyšování kvality naší práce nejen
zabývat, ale hlavně je spolu s redakcí co nejrychleji
uvede do praxe.“
Velkomeziříčsko dostalo ocenění Zlatý středník prak-
ticky přesně po roce své existence. V kategorii Inova-
tivní a netradiční forma fi remní komunikace, elektro-
nická média bylo zařazeno zejména proto, že ho dnes
tvoří tři základní média. Prvním z nich je rozsáhlý
webový portál Velkomeziricsko.cz, jehož těžiště tvoří
zpravodajství z města a místních částí. Spuštěn byl v
červnu roku 2015 a do dnešního dne (30. dubna 2016)
publikoval 1850 článků (tedy zhruba 5 denně), z drtivé
většiny původních redakčních zpráv. Na web navazuje
facebooková stránka Velkomeziříčsko s 478 aktuálními
odběrateli. 
Druhým médiem je týdeník Velkomeziříčsko, což je e-
-mailový newsletter, který přijde každou středu v 8.00
ráno každému, kdo se k jeho odběru na webu Velkome-
ziricsko.cz zaregistruje. 

Každou první středu v měsíci pak lidé ve Velkém Mezi-
říčí a jeho místních částech dostanou zdarma do svých
poštovních schránek tištěný měsíčník Velkomeziříčsko,
který shrnuje nejdůležitější dění za uplynulý měsíc a
přidává původní publicistiku – rozhovory, komentáře,
lifestylové a společenské články. Čtenáři v měsíčníku
najdou také avíza kulturních a společenských akcí v
nejbližším měsíci. 
Redakční radu Velkomeziříčska tvoří respektované
osobnosti veřejného života, které nejsou nijak propo-
jeny se zastupitelstvem. Redakční rada je také jediným
subjektem, který může do obsahu Velkomeziříčska za-
sahovat a zároveň je jediným odvolacím orgánem proti
rozhodnutí vedoucího redaktora. Rada vydala už před
rokem Statut Velkomeziříčska, který tvoří soubor pra-
videl pro tvorbu obsahu. „Způsob práce redakční rady
je jednou z příčin toho, že se z Velkomeziříčska dnes
stal vysoce profesionální produkt, který má jediný cíl
– informovat obyvatele Velkého Meziříčí o tom, co se
ve městě a jeho okolí děje,“ řekla vedoucí redaktorka
Martina Strnadová. 
Profesní soutěž Zlatý středník se poprvé uskutečnila
v roce 2002, letos proběhla už počtrnácté. Hodnotí
fi remní periodická i neperiodická média určená k re-
prezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb
vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměst-
nancům. Dále hodnotí i původní české texty a PR texty
otištěné ve fi remních tiskovinách či ve veřejných mé-
diích. „Zlatý středník je nejdéle působící, nezávislou
a renomovanou soutěží, jejíž ocenění něco znamená,“
říká Petr Langer, předseda profesního spolku PR Klub,
který soutěž pořádá. „Naším cílem není ocenit bezhla-
vě a průřezově všechna periodika, aby si k nám jejich
výrobci pro diplom přišli i za rok. Chceme oceňovat
opravdovou kvalitu, čemuž odpovídá nejenom složení
porot, které tvoří velmi zkušení pracovníci převážně z
oblasti public relations, ale nakonec i to, že vedení PR
Klubu do jejich verdiktu v žádném případě nezasahuje,“
dodává s poznámkou, že na rozdíl od jiných soutěží v
oboru, které jsou více než cokoliv jiného podnikatel-
skými projekty, není primárním cílem PR Klubu jako
neziskové organice generovat soutěží zisk, ale dlouho-
dobou hodnotu.

Nové Velkomeziříčsko dostalo k prvnímu vý-
ročí své existence mimořádně hodnot-
ný dárek. V nejprestižnější profesní 
soutěži Zlatý středník se v katego-
rii Inovativní a netradiční forma 
fi remní komunikace, elektronická 
média umístilo na 3. příčce. Záro-
veň bylo mezi čtyřmi nominanty na 
cenu Grand Prix – celková úroveň, 
elektronická. Soutěže se letos účastni-
lo 127 médií a periodik.

not-
í 

, 
ni-
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FOTOG ALERIE, PODROBNOSTI 
A HODNOCENÍ POROT Y NA
VELKOMEZIRICSKO.C Z

Milan Dufek přebírá ocenění z rukou majitele 
agentury Native PR Václava Pavelky 
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ARCHITEKTONICK Á SOUTĚŽ

Účastníci soutěže - architekti a architektonické ateliéry
se zabývají podobou Náměstí a ulic Radnická, Vrcho-
vecká, Komenského, Kostelní a U Bašty. Město chce v
soutěži najít nejen to, jak budou vypadat povrchy ná-
městí a ulic, ale zejména hledá kvalitní návrh na bu-
doucí dopravní obslužnost, na využití centra jako místa
pro společenské a kulturní akce, jako odpočinkové zóny
a podobně. „Nechceme umrtvit naše centrum vylouče-
ním dopravy, ale zároveň si uvědomujeme, že nesmí vy-
padat jako parkoviště před supermarketem. Věříme, že
lidé se zkušenostmi z tohoto oboru se s tímto zadáním
vypořádají,“ řekl starosta Radovan Necid.
V podmínkách zadání je tak redukce stávajících parko-
vacích míst na Náměstí a naopak přidání dalšího, zatím
provizorního parkoviště těsně vedle centra v lokalitě
za řekou Balinkou. „Zároveň propojení tohoto prostoru
s náměstím zajistí dostatečnou kapacitu parkování v
centru města,“ uvedl Necid. Z dalších bodů v zadání pak
vyplývá, že město chce od účastníků soutěže navrh-
nout umístění krátkodobých i dlouhodobých kulturních
akcí, trhů a pouti, běžné i slavnostní osvětlení, umístě-
ní a důstojné začlenění stávajícího památníku obětem
války a další. V zadání je i městský nábytek právě pro
kulturní a společenské akce na Náměstí a také řešení
vegetace.
Dnes Náměstí dominují vzrostlé lípy, které v minulosti
utrpěly zanedbanou údržbou. „V této souvislosti si ale 
uvědomujeme, jak moc jsou tyto stromy pro naše ná-
městí typické a jaká je jejich historie. Toto všechno však
budou účastníci soutěže vědět a je na nich, jak se s tím
vypořádají,“ prohlásil Radovan Necid. Architektonická
soutěž na budoucí podobu centra probíhá letos na jaře

a v létě. Účastníci mají čas do 24. června na odevzdání 
soutěžních návrhů, porota je pak vyhodnotí na začátku 
července. Vyhlášení výsledků bude po uplynutí zákon-
ných lhůt do konce července. V září proběhne výstava, 
na které se lidé budou moci se všemi soutěžními návrhy 
seznámit, stejně tak s hodnocením poroty jednotlivých 
návrhů a seznámení s oceněnými autory.
Samotná rekonstrukce centra města může podle sta-
rosty Necida začít až poté, co bude dopracována kom-
pletní projektová dokumentace, a to může trvat i dva 

roky. Kompletní výměna sítí, zejména vodovodu a ka-
nalizace, které jsou dnes natolik staré, že jejich stav se
dá označit jako havarijní, bude koordinována současně
s rekonstrukcí náměstí a přilehlých ulic. 
„Účastníci soutěže jsou také limitování předpokláda-
nou cenou rekonstrukce, která by bez sítí měla měst-
skou pokladnu přijít na maximálně 50 milionů korun,“
uzavřel starosta s tím, že právě zastaralé sítě jsou jed-
ním z hlavních důvodů, proč radnice k opravě centra
přistoupila.

O budoucí podobě centra Velkého Meziříčí rozhodne 
architektonická soutěž. Její podmínky schválilo dub-
nové zastupitelstvo všemi hlasy a soutěž je tak ofi ci-
álně vyhlášená.

Soutěžní návrhy budou v červnu

-tz-

Školáci se mohou do soutěže zapojit
Děti z Velkého Meziříčí mohou zasáhnout do budou-
cí podoby centra města. Radnice pro žáky a studenty 
mateřských, základních a středních škol a školských 
zařízení ve městě vyhlásila výtvarně-literární soutěž 
s tématem Naše náměstí.
Soutěž pro děti je součástí běžící architektonicko-ur-
banistické soutěže na úpravu centra města. Děti se 
mohou zúčastnit se svými výtvarnými pracemi nebo 
slohovými útvary ve třech kategoriích - předškoláci 
(pouze výtvarná část), 6-13 let a 14-18 let.
Své práce mohou odevzdávat až do 15. května v re-
cepci radnice nebo v redakci Velkomeziříčska v budově 
Jupiter clubu.
„Náměty od dětí jsou nedílnou součástí architekto-
nické soutěže. Velmi důležitá je totiž veřejná diskuse, 
která nad budoucností našeho centra v rámci soutě-
že probíhá a jejíž průběh i výsledky jsou pro budoucí 
rozhodování zastupitelů jakýmsi vodítkem,“ vysvětlil 

starosta Radovan Necid. O pořadí dětských soutěžních 
prací bude rozhodovat odborná porota, ve které zase-
dá kronikářka města a bývalá profesorka na gymnáziu 
Jiřina Kácalová, výtvarnice a pedagožka Eva Kočí Valo-
vá, architektky Eva Uchytilová a Markéta Veličková a 
výtvarník Bořivoj Pejchal.
Město s nabídkou účasti v soutěži oslovilo všechny 
ředitele škol a školských zařízení ve Velkém Meziříčí. 
Jejich prostřednictvím účastníkům zaslalo i pomocné 
podklady – současné letecké a historické snímky Ná-
městí. „To jsou ale jen pomůcky, nechceme děti v krea-
tivitě nijak svazovat,“ řekl starosta Necid.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Den dětí, tedy 
1. 6. 2016. Soutěžní práce pak budou uveřejněny na 
výstavě, která se uskuteční v průběhu letošního roč-
níku Filozofi ckého festivalu. Budou také uveřejněny na 
portálu Velkomeziricsko.cz a vybrané vítězné práce i v 
měsíčníku Velkomeziříčsko.

PODROBNOSTI NA
VELKEMEZIRICI.C Z

-tz-
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PUBLICISTIK A KVĚTEN 2016

Marie Ripperová, zastupitelka

Příspěvek do tisku se pro každého za-
stupitele stává příležitostí ke zviditel-
nění. I já bych se mohla vychloubat, co 
jsme v zastupitelstvu dokázali, jako to 
s oblibou dělá koalice. Nebo bych moh-
la vyčítat koalici, jak nehospodárně se 
chová. Ale chtěla bych připomenout 
něco zcela jiného. S propukajícím jarem 
si vždy znovu vzpomenu na květnové 
dny roku 1945.
Blížil se konec války, všichni to věděli 
a už byli nedočkaví. V poslední chvíli 
se snažili urychlit chod dějin. Navzdory 
stále trvajícímu německému sevření 
vytvářeli národní výbor a věřili, že čím 
dříve převezmou moc do svých rukou, 
tím dříve ukončí válečné běsnění ales-
poň ve svém okolí.
Zpětně se dá tvrdit, že měli počkat, že 
měli či neměli dělat to i ono. Jenže po 
bitvě je každý generálem. Kdyby tehdy 
věděli to, co víme dnes my, jistě by se 
chovali jinak. Ať už jim patřičné infor-
mace chyběly, nebo jim z nějakého 
důvodu nevěnovali pozornost, situace 
se obrátila proti nim. Byli zajati, vyslý-
cháni, mučeni a nakonec zastřeleni. 
Možná si nebezpečí neuvědomovali, 
snad měli strach opustit radnici, aby se 
k moci nedostali jiní, ale jakou stranu 
zastupovali, vůbec není podstatné. 
Mnohem důležitější je dopad v  rovině 
lidské i společenské. Pro rodiny, které 
bez varování ztratily otce či syny, to 
byla tragédie. Jedno zda mladí nebo 
staří, všichni chyběli v rodinách a chy-
běli i při budování města, které v jed-
nom okamžiku přišlo o více než půl sta 
schopných mužů.
Přestože uplynulo sedm desítek let, 
musíme si tyto události stále připo-
mínat. Nám všem přeji, aby se nic po-
dobného už nikdy neopakovalo. Aby 
tragédie v květnu 1945 byla poslední, 
která naše město postihla.

Neměli 
bychom 
zapomínat

6. května 2016 
hřbitov Karlov 

u památníku padlých

17.00

PIETNÍ VZPOMÍNKA
OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ 

VÁLKY 
A VELKOMEZIŘÍČSKÉ 

TRAGÉDIE

Helena Švecová je nominována na oce-
nění skleněnou medailí, tedy ohodnoce-
ní dlouhodobé nezištné práce pro rozvoj 
regionu. Nominoval ji právě Josef Ko-
mínek, který tím podle svých slov chtěl 
vyzdvihnout přínos Heleny Švecové a 
jí vedeného spolku nejen pro samotné 
město, ale i obecně pro povědomí české 
veřejnosti o historii, místopisu a genea-
logii.
Helena Švecová se přitom za činnost 
VGS účastnila letošního ročníku krajské 
ankety Skutek roku v kategorii „pora-
denství, osvěta, vzdělávání“. Anketa 
Skutek roku je určena pro hlasování 

veřejnosti, oproti tomu Nejvyšší ocenění 
Kraje Vysočina je udělováno krajem na 
základě rozhodnutí velmi široké diskuse 
ve výboru. „Tato dvojí nominace svědčí 
především o mimořádné lidské i profesi-
onální kvalitě paní Švecové,“ uvedl mís-
tostarosta Komínek.
Helena Švecová je předsedkyní Vlas-
tivědné a genealogické společnosti 
při JUPITER clubu od roku 2002. Svým 
přístupem a aktivitou stojí za velmi bo-
hatou a rozmanitou činností tohoto dob-
rovolného spolku, který má padesát re-
gistrovaných členů. Je hnacím motorem 
a garantem všech akcí, které se v rámci 

Vlastivědné a genealogické společnosti
realizují: VGS pořádá přednášky, besedy,
zájezdy a exkurze, spolupracuje s míst-
ním regionálním muzeem a pobočkou
Státního archivu ve Velkém Meziříčí. Za-
měřením její činnosti je občanská genea-
logie, vlastivěda, badatelská činnost, vy-
dávání publikací a jejich prodej, pořádání
přednášek, besed a tematických zájezdů.

Předsedkyně Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu Helena 
Švecová je nominována na Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. Velkomeziříčsku to 
potvrdil místostarosta Josef Komínek, který je členem krajského Výboru pro udě-
lování medailí.

Článek píšu hlavně proto, že jeho název je hodně blízký názvu 
slavného románu Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Nás po nástupu 
do 1. třídy obecné školy, kdo jsme začali rozum brát, bylo cca 
20 žáků.
I když jsem narozen téměř v polovině září, byl jsem přijat do 
třídy s ostatními žáky mého ročníku. Nepotřeboval jsem k 
tomu žádné lékařské vyšetření ani posudkovou komisi. Paní 
učitelka Bartošová mně dala pár jednoduchých početních 
příkladů, na přeskáčku přečíst pár řádků v Poupatech, a to 
bylo vše. Stejně tak dopadl i na den stejně starý Miloš Svo-
boda a o den starší Bohumil Příhoda. Oba dva jmenovaní již 
byli povoláni na onen svět. Prvním však byl spolužák Pálka. 

Ten se nedožil ani 1. závěrečného vysvědčení. Stalo se to v 
květnu roku 1945, když naším městem ustupovala německá 
armáda směrem na západ, bombardovalo je sovětské letectvo 
a jedna bomba zasáhla jejich rodinný domek. Neměl šanci. A 
jak šel čas, postupně se ztrácel jeden za druhým. Čest jejich 
památce. Posledním byl Karel Bartůněk, bytem na Karlově. A 
tak nás zbylo pět. František Necid, bytem někde v Osové Bítýš-
ce, Jaroslav Průša v Brně, František Klíma v Prachaticích, Jan 
Podstatzký, zámecký pán VM a já. Každý se svým specifi ckým 
osudem. Myslím si však, že teď máme kromě malých cílů jedno 
společné veliké přání. Dožít se věku, v jehož desítkovém čísle 
bude na prvním místě ta dlouho očekávaná číslice 8. Budiž 
nám to všem dopřáno. Jestli je jsem na někoho zapomněl nebo 
něco popletl, tak se omlouvám. František Sitta, 

důchodce VM

Zbylo nás pět

H. Švecová může dostat skleněnou medaili

-kid-

Vystavovatelé představují v osmdesáti
procentech studenty uměleckých škol,
ale jsou tu i lidé tvořící ve svém volném
čase. „Akce je prezentována jako výstava
mladých výtvarníků, ale je to myšleno ve
významu začínajících výtvarníků. Jsou tu
lidé i přes čtyřicítku, měli jsme tu i šede-
sátiletého pána,“ osvětluje Jana Mikys-
ková pojetí okruhu vystavujících autorů.
„Neprobíhá zde žádná cenzura. Podmín-
kou je, aby umělci byli z našeho regionu,“
odpovídá dále na otázky ohledně výběru
vystavovatelů. „V prvních ročnících jsem
umělce hledala sama, ale za těch sedm
let si získala výstava pozici, kdy se mi

každý rok ozve asi dvacet výtvarníků,
ze kterých pak vybírám.“ Letos bylo Art
Depo výjimečné tím, že vystavovatelé
měli V Podloubí svoji premiéru. 
Byli to Radek Dočekal, Marcela Douš-
ková, Milo Homola, Aneta Hnízdilová,

Martina Chylíková, Jana Kadlecová,
Vlastislav Káňa, Tadeáš Lenc, Monika
Machátová, Drahomíra Maloušková,
Marek Němec, Blanka Peřinová, Tereza
Peřinová, Tereza Prudková, Lukáš Ťupa,
Žaneta Žandová.

Rock Depo a ateliér V Podloubí před-
stavují již několik let útočiště místního 
undergroundu. Ve svém ateliéru pořá-
dá výtvarnice Jana Mikysková každo-
ročně výstavu Art Depo představující 
tvorbu začínajících umělců.

Art Depo představuje tvorbu mladých umělců

Ondřej Nagy
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ZE SPOLEČNOSTI

Absolventi ZUŠ se představili na koncertech

Žáci hudebních oborů, kteří právě absolvovali základní uměleckou školu ve Velkém Meziříčí, předvedli svůj um na koncertech
ve středu 27. dubna (foto 1 zleva Eliška Bártová, Kristýna Bradáčová, Michaela Chloubová, Karolína Smejkalová, Eliška Dvo-
řáková, Alžběta Pospíšilová, Petr Štipák, Eliška Smejkalová, Radka Uchytilová, Sára Suková a Hana Hledíková) a ve čtvrtek 28.
dubna (foto 2 zleva Nikol Pacalová, Silvie Dvořáková, Nikol Poláková, Marcela Dvořáková, Adéla Strnadová, Anna Kudláčková,
Adéla Zahradníčková, Andrea Lázničková, Sára Prokopová, Erika Hublová, Petra Tichá a Monika Tvarůžková). 

Bulvární hon na hvězdu sehrála E. Holubová

Původem ruská klavíristka Olga Punko
přijela do Jupiter clubu se svým klavír-
ním recitálem v úterý 19. dubna. Laure-
átka si jako hosta přizvala jedenáctile-
tého Radka Bagára z Brna.
Úvod klavírního recitálu tradičně patřil
žákům základní umělecké školy. Čtyři
dívky ze třídy Hany Doležalové – Eliška
Dvořáková se Simonou Eliášovou a Pet-
ra Macková s Adélou Strnadovou – si
připravily skladby pro čtyři ruce.

Historkami o tom, co všechno by lidé
měli vědět o možném budoucím prezi-
dentovi ještě předtím, než si ho zvolí,
bavili velkomeziříčské diváky Karel Šíp
s Josefem Náhlovským.
Ti přijeli ve čtvrtek 7. dubna do Jupiter
clubu s pořadem Minipartička, který
pojali jako prezidentský duel sebe sa-
mých, coby kandidátů na prezidenta.

V Jupiteru vystoupil 
Šíp, Náhlovský, Neckář
i klavíristka Punko

text a foto Martina Strnadová

V pátek 29. dubna vystoupil v Jupiter
clubu se skupinou Bacily Václav Neckář.
Meziříčskému publiku zazpíval po čty-
řech letech.

V původní české one woman 
show Hvězda sledovali diváci 
28. dubna v Jupiter clubu jeden 
týden fi ktivní seriálové herečky 
Vendulky Vaníčkové.
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tel.: 602 325 108

                   

TRUHLÁŘE

TRUHLÁŘE 
SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ VÝPLNĚ
s možností růstu na pozici řízení 
výroby a obchodní činnosti

KONSTRUKTÉRA 
CNC OBRÁBĚNÍ

ZRUČNÉHO PRACOVNÍKA 
NA PRÁCI SE DŘEVEM, KOVEM AJ.
řidičské oprávnění sk. C + 
vysokozdvižný vozík vítáno

RD Dřevo s.r.o.

Mob: 724 079 198
Email: rddrevo@rddrevo.eu

Zámecká 2097
594 01 Velké Meziříčí

PŘIJME

www.rddrevo.eu

K P S V  A P ÝVAČ VKLKLLEMEMMPPÍŘÍŘSŘSTSTVTVVÍ AA PPOOKRKRÝRÝVÝVAVAAČSČSTSTVTVVÍ

Frantitiškšky Stránecké 11, Velké MeMeziříčí

Vyrábíme a dodáváme celý sortiment žlabů, háků, kolen, 
svodů s příslušenstvím, velký sortiment střešních vikýřů 
a komínových výlezů, ventilační kohouty, 
komínové stříšky, kouřové výměníky, 
kotlové kartáče, komínové štětky s lany.

Prrooovvádíímmmee:
Montáž všech druhů plechových střech.
Komplexní dodávku střech z tašek v celém 
sortimentu s montáží, včetně laťování a pokládky 
parotěsné folie. Dodávku a montáž živičných střech. 
Dodávku a montáž hydroizolace. Zabezpečujeme  
dopravu a skládání hydraulickou rukou.

Milan ŠpŠpaček – majajititel – 603 766 888,, 565666 521 663
MiM lan Špačaček ml. – ved. provovozozuu – 731 882 188
Peetrt  Špaček –– kak mionová doprava – 732 443 07078

www.klklempirstvispacecek.k.czcz ininfofo@k@klempirstvisppaacek.cz

Radnická 64/13
SNUBNÍ PRSTENY  - 
VÝKUP ZLATA  - /999

HODINKY  - 
ZDARMA

BRILANCE

NAJDETE NÁS VEDLE 
KOOPERATIVY U KRUHOVÉHO 

OBJEZDU

 
BALKONOVÉ ROSTLINY 

 

www.zahradnictvi-molnar.cz

OTEVŘENO:
PO–PÁ  9–17 
SO  8–12

ASISTENTKU 
ASISTENTA
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PRODÁM
• Elektrokolo, zánovní, velmi málo jeté.
Příslušenství – uzamykatelná schránka a
košík. Cena dohodou. Tel.: 607 812 256.
• Pšenici 400 Kč/q, ječmen 400 Kč/q. 
Tel.: 777 882 467.
• Starší zachovalý plynový sporák za 
900 Kč. Tel.: 604 909 857.
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub,
habr. Tel.: 736 488 577.
• Calex CM 305 – v. 165 cm, š. 60 cm, 
h. 60 cm, objem chladničky 201 l, objem
mrazničky 104 l. Nový termostat. Zacho-
valá, funkční, spolehlivá. Cena dohodou.
Tel.: 723 241 888.

KOUPÍM
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní
lahve s nápisem, vojenské helmy, kože-
né vojenské řemeny, opaskové přezky,
kožená pouzdra na pistole, plechové
– dřevěné muniční bedýnky, zásobníky
do zbraní, nábojnice, vojenské uniformy
(i potrhané), maskovací celty, maskovací
oblečení, vatované kabáty, vyzname-
nání, vojenské nášivky, masky, vojenské
čepice, brigadýrky, bodáky, dýky, šavle
a pochvy k nim, staré fotografi e vojáků,
staré žehličky, hmoždíře atd. z vaší půdy,

stodoly, pozůstalosti. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 776 776 007.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Staré obrazy různých motivů a stáří (kra-y
jiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a jiné i 
poškozené. Dále hodiny, porcelán, hutní 
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní 
starožitnosti. I celou pozůstalost. Jsem sbě-
ratel, platba výhradně v hotovosti. Rychlé a 
slušné jednání. Tel.: 704 787 323.
• Sběratel koupí stará plechová šlapa-l
cí autíčka Moskvič i jiné značky. Dále 
koupím a dobře zaplatím za vojenské 
věci do roku 1950, například věci z bý-
valé Bekovky: vysouvací nože Solingen, 
12dírkové boty kanady, korkové tropické 
klobouky, košile a blůzy pískové, modré 
a zelené barvy, vysoké šněrovací boty 
kombinované s plátnem, batohy, chleb-
níky, bundy a kombinézy s kožichem, zipy 
značky ZIPP, RAPID, Elite, muniční ple-
chové nebo dřevěné bedýnky, vatované 
maskovací bundy atd. nabídněte cokoliv 
i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672, 
e-mail: radek.teply101@seznam.cz

NEMOVITOSTI
• Koupím udržovaný byt ve Velkém Me-
ziříčí nebo okolí. Tel.: 606 158 288
• Hledám RD/chalupu, vlastní pozemek. 
Tel.: 737 309 875
• Prodáme mezonetový byt 6+kk s vel-

kou terasou (G). CP 187 m2. Velké Meziří-
čí. Tel.: 605 221 928.
• Prodám zahradu v Čechových sadech
25x7 m se zahradní chatkou a sklípkem.
Cena dohodou. Tel.: 731 109 711.

Koupím nebo pronajmu byt 2+1 ve 
VM, nejlépe v lokalitě nad gymnáziem 
(ulice Čechova, Gen. Jaroše, Na Výsluní, 
Kolmá, Krškova). Tel.: 739 898 753.

• Prodej rodinného domu v klidné části
obce Dolní Heřmanice s větší zahradou.
Dům je volný ihned, technické přístavby,
cena dohodou. Tel. 734 330 518.
• Prodám zahradu na Fajtově kopci, 583 m2,
možnost připojení elektriky a vody. Dále za-
hradu v Rakůvkách. Tel.: 605 054 470.

• Prodám ŘD 4+1 ve VM z r. 1989, cena
3,2 mil. Tel.: 777 587 965.
• Prodám RD ve Velkém Meziříčí, rohový
1+1. Tel.: 603 570 388.
• Prodám stavební pozemek ve VM,
kompletní sítě, klidná část, 1500 m2,

cena 800 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.

PRONÁ JEM
• Pronajmu byt v Křižanově po celkové re-t
konstrukci: 4+kk – 160 m2, 3+kk – 120 m2.
Tel.: 603 864 550.
• Pronajmu byt 2+1 ve Velkém Meziříčí.
Tel.: 603 383 699.

RŮZNÉ
• Hledám práci na 4 hodiny dopoledne
– úklid, pomoc seniorům, obědy, nákup,
atd. Auto mám, dojedu. Velké Meziříčí +
okolí. Tel.: 739 831 259.

INZERCE

DROBNÁ INZERCE

VEŠKERÝ SORTIMENT SI MŮŽETE 
OBJEDNAT PŘES NÁŠ WEB. 

Zahradní nábytek 

Liška
nabízí

dřevěný, kovový, hliníkový 
a plastový zahradní nábytek, 
zahr. nábytek z exotického 
dřeva, doplňky pro zahradní 
nábytek, lehátka, houpačky, 
skluzavky, slunečníky, 
dřevěné chatky, zahr. domky, 
chatky aj.

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí,  
tel: 736 760 188
fi rma@zahradninabytek-liska.cz 
www.zahradninabytek-liska.cz 

iška
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

KO
UP

ÍM DŮM, 
CHALUPU
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
PLATBA HOTOVĚ

Acti Bois CZ s.r.o.

 tel: 604 737 506

Velké Mezi í í  |  Hornom stská 25  
Tel.: 603 161 585  |  E-mail: kancelar@advokat-kovarova.cz

www.advokat-kovarova.cz

Mgr. Anna Kovářová, advokát

NABÍZÍ SVÝM KLIENT M  

A d v o k á t n í 
k a n c e l á

• poskytnutí právní konzultace
• sepsání smluv (např. kupní 
 či darovací) a žalob
• zastupování v soudním ízení 
 (vč. problematiky rozvodů a péče o nezletilé)

• vymáhání pohledávek 
• sepsání insolven ních 

návrh  (návrh na povolení 
 oddlužení – osobní bankrot – 
 od 5.000 Kč)

ob anské právo  |  obchodní právo  |  insolven ní právo  |  rodinné právo  |  pracovní právo  |  správní právo

– solární fotovoltaické elektrárny se vyplatí
– NOVINKA investiční DOTACE v programu zelená úsporám
–  ušetřete vlastní spotřebu elektřiny a snižte tak vaši 

fakturu za elektřinu
– vše zařídíme na klíč (dotaci, povolení, projekt, montáž)

... na trhu již od roku 2005

... s námi ušetříte!

+420 774 877 469

+420 731 755 960

bcefotovoltaika@gmail.com

bc engineering s.r.o.

Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš

Fotovoltaické elektrárny

s DOTACÍ až 50%

staňte se nezávislí a svobodní
Myslete na budoucnost,

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a předpokládané dotace NZÚ.
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Rozhodl se, že přejde pěšky Českou republiku z nejvý-
chodnějšího bodu do toho nejzápadnějšího. Nejde jen o
cestu samotnou, spojil ji s dobročinnou činností.
„Nápad přišel sám od sebe. Když už někam půjdu, tak
by bylo dobré, aby měla cesta hlubší význam. Myslím
si, že pomoct někomu cestováním je dobrý nápad. Začal
jsem tedy psát různým organizacím a nakonec jsem na
internetu narazil na příběh rodiny Kociánových z Brna.
Hned jsem věděl, že tohle bude důvodem mého putová-
ní,“ osvětlil Václav svoji myšlenku.
Matěj Kocián je od svých tří roků už šest let v bdělém
kómatu. Skončil tak po banální operaci mandlí a péče o
něho je nákladná a náročná. „Oslovil jsem tedy rodiče
Matěje a reagovali hned druhý den, což mě po před-
chozích zkušenostech překvapilo. Setkal jsem se s nimi
a projekt se jim velmi zamlouval, především proto, že
cesta vede přes Česko, a tak se celý příběh Matěje může
dostat více do obecného povědomí.“
Sedl na vlak a dorazil do nejvýchodnějšího bodu Česka,
což je místo nedaleko Jablůnkova. A 21. 4. vyrazil. Kam-
koliv přijde, kohokoliv potká, toho seznámí s Matějovou

situací. Zkouší Čechy,
zda mu poskytnou
střechu nad hlavou.
Stravu si hradí sám. 
A jak vlastně probí-
há pomoc Matějovi?
Všichni, které Václav
s příběhem Matěje
seznámí a kteří bu-
dou chtít přispět,
mohou zaslat dárcov-
skou SMS nebo zaslat
peníze na speciální
účet. Účet a vše okolo má na starosti organizace založe-
ná speciálně na získávání prostředků pro Matěje.
Václava poznáte podle jedinečného trika a vlaječky,
takže koukejte kolem sebe a třeba ho potkáte. A navíc,
jedno pivo si odpustit můžeme a DMS zaslat. „Myslím
si, že je to ta nejjednodušší forma pomoci, kterou pro
Matěje můžete udělat, protože vás to bude stát pouze
pár vteřin času,“ vzkazuje Václav.

více na:
www.cestazasny.com
www.promateje.cz

INZERCE/SERVIS KVĚTEN 2016

Den proti rakovině bude 11. květnaude 11. května
Český den proti rakovině se letos koná již podvaccáté, a to 
11. května. Jeho součástí bude opět celonárodní vveřejná
sbírka Ligy proti rakovině Praha, jejímž symbollem je
květ měsíčku lékařského.
I v ulicích Velkého Meziříčí se 11. května objevví dob-
rovolníci nabízející kvítek měsíčku. Letos jich ppo celé
republice vyrazí do terénu třináct tisíc s devíti sty tisíci 
kvítků.
Zakoupením kytičky za minimální cenu 20 Kč, daarem na sbír-
kový účet či odesláním DMS umožníte Lize proti rakovině Praha
plnit její poslání, a tím je šířit nádorovou prevencci, zlepšovat
kvalitu života onkologických pacientů, podporovvat onkolo-
gický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologicckých pra-
covišť. Za dvacet let se díky sbírce Ligy proti rakoviině Praha 
podařilo vybrat od dárců čtvrt miliardy korun.

Martina Strnadová

Václav Malinský, který nedávno procestoval jihový-
chodní Asii, vyrazil napříč Českou republikou s cílem 
pomoci Matěji Kociánovi, který je již šest let v bdělém 
kómatu.

V. Malinský pěšky přejde celé Česko

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK

VÍDEŇ 91

TEL. 731 507 260

PRODEJ OVOCNÝCH 
STROMKŮ

KONEC PRODEJE 17. 5. 2016
ST, ČT, PÁ 8 12, 13 17 h

VÍÍÍÍÍÍDEEEEEEEEEEEŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ 9991999

www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Bello

Ondřej Nagy

MĚSTSK Ý PSÍ ÚTULEK DA RUJE
- čtyřletého křížence německého ovčáka 
s kníračem, dobrý hlídač

- křížence jezevčíka
- drsnosrstou fenku jezevčíka
Volejte po 14.00 na tel.: 723 778 248

MOTIVUJÍCÍ OHODNOCENÍ

OPERÁTOR DO VÝROBY

„Přijď k nám v květnu na ‚tah‘ a podpoř tím dobrou
věc!“ Právě tak zní výzva velkomeziříčského Blues
Brothers Baru. Tam totiž tento měsíc nechápou
pouze jako lásky čas, ale také jako období pomoci
těm, kdo ji potřebují. Dobročinnou akcí s názvem
„Tahem za jeden provaz“ se proto rozhodli podpořit
fungování Domácího hospice Vysočina.
„Když jsem přemýšlel, pro koho dobročinnou akci
zorganizuji, padlo slovo na hospic. Je to taková
služba, která se zdá být poměrně nedoceněná,“ vy-
světluje pořadatel Viktor Kundela. Ten má v plánu
získat fi nanční příspěvky přímo z útraty zákazníků
baru. „Po celý květen půjde z každé utracené stovky
deset korun na hospic,“ dodává. Kromě víkendo-
vého popíjení s vidinou vyššího smyslu ve formě
pomoci budou k návštěvníkům také promlouvat
pracovníci Domácího hospice, aby jim přiblížili pod-
statu a smysl své práce.
Velkomeziříčská pobočka Domácího hospice Vyso-
čina je v provozu již téměř dva roky. Jejím posláním
je poskytovat profesionální péči a podporu nevy-
léčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době
nemoci, umírání a truchlení, a to prostřednictvím
terénních a ambulantních služeb. Akce na podporu
této organizace bude v Blues Brothers Baru probí-
hat po celý květen. Kateřina Karmazínová

Bar podpoří hospic
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Stavba nové školy v Hrbově byla zahájena 15. května
1887, 30. srpna 1887 byla zkolaudována a 9. října 1887
posvěcena. „Na obecním pozemku, kde stávala Učitelo-
va kaplička. Na tom místě byl položen základní kámen,
posvěcený 17. května. V kameni byl vytesán otvor, do
něj uložena zakládací listina, dobová platidla a noviny.
Jde o pěkně opracovanou rulu o rozměrech 44×44×26
centimetrů,“ popsal Ladislav Drápela, člen komise pro
místní správu Hrbova a Svařenova. Předseda komise
Vladimír Sedláček přiblížil, jak byl nyní kámen v zá-
kladech nalezen: „Kopali jsme podle zápisu v kronice,
v úrovni terénu. Tam jsme bohužel nic neobjevili, takže 
jsme hledali výš ve zdi. Když jsme v cihelném zdivu na-
razili na kámen, bylo jasné, že hledáme správně.“
Kámen se tedy podařilo nalézt, vyjmout a schránku v
něm otevřít. Už na první pohled bylo patrné, že zakládací 
listina není v dobrém stavu. „Byla sice uložena ve schrán-
ce v kameni, ale ve skleněné lahvi s dřevěnou zátkou. Ta
vlhkostí nabobtnala a lahev roztrhla, takže na listinu pů-
sobila dlouhodobě vlhkost,“ říká Sedláček. Jeho slova se 
potvrdila. Listina již nebyla vůbec čitelná a rozpadla se
na kousky. Spolu s ní byla v lahvi nalezena dobová pla-
tidla. „Jde o tehdy běžná platidla rakouské měny, která
byla zavedena roku 1857 v rakouském císařství – zlat-
ník Františka Josefa I. z roku 1877 ražený ve Vídni, pak
čtvrtzlatník, dvacetikrejcar, desetikrejcar, pětikrejcar,
tedy nominály stříbrné, a konečně měděný krejcar a půl-
krejcar,“ popsal vedoucí archivář Martin Štindl. U lahve 

pak byly položeny i noviny, a to Hlas z pátku 22. dubna
1887 a Národní listy z pátku 6. května 1887.
„Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo rekonstruovat
obsah původní zakládací listiny, máme jedinou šanci zjis-
tit jména členů místní školní rady a představitelů obce,
kteří se podíleli na založení a vybudování nové školy v
Hrbově z jiných dokladů. S vlastnoručními podpisy jsou
dochovány v původním dopise, kterým místní školní

rada 1. května 1885 předkládá pořízené stavební plány 
školy okresní školní radě,“ uvedl Martin Štindl a uzavřel: 
„Vyzvednutím těchto dokladů byl splacen pomyslný dluh 
vůči historii. Utišili jsme badatelského červíka, který by 
hlodal, že nevíme něco, co bychom vědět mohli. Takhle 
jsme udělali všechno proto, abychom se dozvěděli maxi-
mum, přestože nových poznatků je relativně málo.“

Hrbovští objevili v základním kameni budovy školy 
schránku se zakládací listinou a dalšími předměty 
z druhé poloviny devatenáctého století. Pracovníci 
muzea a archivu ji otevřeli a vyjmuli vlhkostí zcela 
zničený dokument, který se jim doslova rozpadl pod 
rukama.

Základní kámen ukrýval poškozenou listinu

text a foto: Martina Strnadová

Domov se přihlásil do hodnocení dvou oblastí, konkrétně k hodnocení oblasti kultury 
a volného času a oblasti partnerství. Na škále od jedné do pěti bodů, obě tyto oblasti
získaly hodnocení čtyřhvězdičkové. Oblast partnerství byla v domově před třemi lety
hodnocena třemi hvězdami, letos už to byly hvězdy čtyři. V oblasti kultury a volného

času domov obhájil čtyřhvězdičkové hodnocení. První certifi kace proběhla v domově
už v roce 2012.
„Zabodovali jsme tam, kde vnímáme potenciál a cítíme přínos pro naše obyvatele.
Nechceme se smířit s běžným standardem, ale hledáme cestu, jak posunout kvalitu
života v našem domově vždy o stupínek výš. Obhájená a zároveň vylepšená značka
kvality je vizitkou dobrého týmu všech našich pracovníků v čele s nositelkou tohoto
týmového úspěchu, sociální pracovnicí Eliškou Gregorovou,“ popsal ředitel domova
Vítězslav Schrek.
Za zmínku také stojí to, že se místnímu domovu podařilo v září minulého roku obhájit
Certifi kát standardizace nutriční péče. Toto ocenění potvrzuje, že se klientům v do-
mově poskytuje vysoce kvalifi kovaná nutriční péče.
„Správná výživa má nezanedbatelný vliv na kvalitu života. V praxi to funguje tak, že
se snažíme vysledovat individuální potřeby každého obyvatele. Například pokud ně-
komu nechutná sýr, nahradí se šunkou. Někomu zase nevyhovuje doba svačin, takže
je možné posunout čas výdeje jídla podle aktuální potřeby,“ popisuje úseková sestra
domova Božena Vodová, která společně s týmem ostatních pracovníků pomohla k
opětovnému získání akreditace. Velké poděkování za domov patří také nutričnímu
terapeutovi Janu Hutaři, bývalé vrchní sestře Haně Němcové, úsekové sestře do-
mova se zvláštním režimem Věře Vaňkové, personálu úseku přímé péče a kolektivu
kuchyně.
Domov pro seniory Velké Meziříčí získal certifi kaci v srpnu 2011 jako první v Kraji
Vysočina. Toto ocenění je vydáváno na dobu dvou let, které domov získal v roce
2013 a 2015.

Meziříčský domov pro seniory získal vysoké profesní ocenění

Jakou úroveň kultury, volného času a partnerství můžou senioři očekávat ve vel-
komeziříčském domově pro seniory? S trochou nadsázky by se dalo říci, že jako 
ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Domov pro seniory v letošním roce obhájil vysoké 
hodnocení v projektu Značka kvality, který zaštiťuje Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb.

-red-
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FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.C Z

Vladimír Sedláček, předseda komise pro 
místní správu Hrbov a Svařenov děkuje 
Jaroslavu Adamovi, který se pomocí 
vlastního detektoru kovů podílel na od-
halení základního kamene budovy školy, 
a majiteli objektu Jiřímu Fialovi, který 
umožnil hledačům vstup na pozemek i 
vyjmutí schránky ze základů.
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Vyhlášení třináctého ročníku Lyžařského 
poháru Vysočina a třetího ročníku Alp-
ského poháru Vysočiny proběhlo v pátek
8. dubna v hasičské zbrojnici ve Velkém 
Meziříčí. Sjeli se sem nejlepší lyžaři kra-
je od těch nejmenších – myšáků – přes 
předžactvo, žactvo, až po kategorii fami-
ly a dospělých. Závodů se zúčastnili čle-
nové 27 oddílů a klubů a dále soutěžící z 
15 měst a obcí. 
„Letošního XIII. ročníku Lyžařského 
poháru Vysočiny se zúčastnilo celkem 
182 závodníků s celkovým počtem 750 

osobostartů. V kategorii family bylo vy-
hodnoceno 25 rodinných dvojic v 5 zá-
vodech,“ uvedl Pavel Kremláček, komisař 
soutěže. Lyžaři Ski klubu Velké Meziříčí v 
Lyžařském poháru Vysočiny dosáhli i na 
nejvyšší příčky. Alpského poháru Vysočiny 
se zúčastnilo 168 závodníků s celkovým 
počtem 563 osobostartů. „Nejhojněji ob-
sazená byla kategorie dospělí muži – 67 
závodníků,“ doplnil Pavel Kremláček. Ski 
klub Velké Meziříčí i v tomto poháru obsa-
dil několik příček z prvních šesti. Vyhláše-
ním pohárů skončila pro naše závodníky 

letošní sezóna, nyní je čeká krátká pauza 
a od května opět trénink. „Lyžařům pře-
jeme hodně úspěchů a jejich trenérům 
přidáváme poděkování za práci, kterou 

po celou zimu odváděli. Poděkování pa-
tří samozřejmě také rodičům, bez jejichž 
podpory by to nešlo,“ uzavřel za Ski klub 
Ivo Doležal.

Nejlepší lyžaři Vysočiny převzali poháry v Meziříčí

Myšáci
6. Václav Vrábel
Přípravka – dívky
3. Veronika Švandová
4. Kristýna Neumanová
5. Marie Bartošová
Přípravka – chlapci
2. Tomáš Malec
4. Robin Strnad
5. Matyáš Mucha
6. Pavel Bartoš

Předžactvo – dívky
1. Natálie Malcová
4. Dana Harvey
6. Barbora Fischer 
Předžactvo – chlapci
6. Martin Vondráček
Family
6. Pavel Bartoš ml. a Pavel Bartoš st.

LY Ž AŘSKÝ POHÁR V YSOČ INY
OCENĚNÍ ZE SKI KLUBU VELKÉ MEZIŘ ÍČ Í:

Mladší žákyně
1. Hana Krčálová
2. Zuzana Rašovská
5. Sára Strnadová
Starší žákyně
1. Kateřina Neumanová
5. Žaneta Vrábelová

Starší žáci
4. Jan Vondráček
6. Samuel Dušovský
Ženy
2. Tereza Neumanová

ALPSKÝ POHÁR V YSOČ INY
OCENĚNÍ ZE SKI KLUBU VELKÉ MEZIŘ ÍČ Í:

Šestý dubnový den byl pro žáky Základní školy Školní ve Velkém Meziříčí ve zna-
mení modré barvy. Škola totiž měla svůj tradiční barevný den a odpoledne pozvala 
k návštěvě i veřejnost.
„Dopoledne probíhala běžná výuka. V jednotlivých třídách byla zpestřena různý-
mi třídními projekty nebo úkoly a aktivitami na téma modrá barva. Řada rodičů a 
prarodičů využila možnosti přijít se podívat za svými dětmi přímo do vyučování,“ 
popsal část programu ředitel školy Petr Blažek.
Během odpoledne otevřených dveří si školu mohli prohlédnout všichni zájemci. 
Žáci i učitelé pro ně měli připravený zajímavý program z různých oborů – něco 
z přírodovědy, z chemie, či fyziky formou ukázek a pokusů. Kdo nemusí přírodní 
vědy, mohl nahlédnout raději do knihovny a vyzkoušet si různé kvízy, zasoutěžit 
si. Ti umělecky založení se zúčastnili zkoušky pěveckých sborů Slunko, Sluníčko a 
Harmonie, které později i koncertovaly na chodbě školy. V tělocvičně pak proběhl 
zápas mezi dětmi a rodiči ve vybíjené. Nechybělo ani občerstvení třeba v čajovně 
a další program.

„Z letošních dvou set devíti vzorků jsme 
nenašli žádný, který by byl ‚na vylití‘. Na
druhou stranu ale úplné špičky nedosa-
hují. Může za to asi sychravý podzim,“ 
hodnotil kvalitu pálenek pořadatel akce, 
Jaromír Plodek. Kromě ochutnávky sou-
těžních vzorků připravili organizátoři 
pro návštěvníky také vystoupení taneč-
ní skupiny Kosatky i Kung Fu Akademie 
Yulong. K poslechu hrála kapela Akor-
deon Band Vysočina. „Nechceme z toho 
mít jenom opíjecí akci, a tak pro hosty
připravujeme také kulturní program. Ty 
ale stejně nejvíc láká šampión koštu,“ 
uvedl Plodek.
Tím letošním se se svým vzorkem slivo-
vice stal Petr Chytka z Velkého Meziříčí. 

„Pálení se věnuji už od roku 1989, ale v 
této soutěži jsem ještě nevyhrál. Chtělo 
to velkou dávku štěstí,“ svěřil se šampi-
ón Chytka. Spolu s výherci dalších dese-
ti kategorií pálenek si pak domů odnesl 
kromě diplomu také vítězný pohár.
Tradiční košt pálenek se ve Velkém 
Meziříčí koná už od roku 2005. Kromě 
místních tak posílají do soutěže vzorky 
i lidé z různých koutů republiky. „Hodně 
pálenek k nám posílají z Prostějovska, 
pak také z Karviné od Ostravska nebo z 
Českých Budějovic. Sváží se to různým 
způsobem, dokonce i poštou – to se 
paní pošťačka vždycky diví, proč do-
stáváme začátkem března tolik balíků,“ 
smál se Plodek.

Zaplať vstupné a pak vypij, kolik chceš. Právě v tomto duchu se neslo odpoled-
ne v hasičské zbrojnici, kde se konal dvanáctý ročník Tradičního koštu pálenek. 
Ochutnávka soutěžních vzorků, a zejména těch vítězných, přilákala desítky zá-
jemců z různých koutů republiky.

V hasičce se koštovaly pálenky Na ZŠ Školní byl modrý den

Kateřina Karmazínová text a foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová
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Martina Strnadová

Muzikanti dětem za devět ročníků předali víc než milion korun

Jak vlastně Muzikanti dětem vznikli?
RH: Myšlenka, stejně jako všechny další
dobré nápady, vznikla na baru. A asi ani
nevzešla přímo od nás dvou, ale spíš od 
kluků z kapely Pearlštejn. Hledali jsme 
možnost, jak si zahrát na náměstí a při-
tom to ještě spojit s charitou. Nikdo tady
nic podobného tehdy nedělal. Oříškem
bylo vymyslet název akce, aby byl ucho-
pitelný, snadno zapamatovatelný. Což se
nám snad povedlo.
Na prvním ročníku vystupovali výhrad-
ně domácí účinkující?
OD: Ano. Právě to jsme chtěli, aby si za-
hrály domácí kapely. Ale postupem času
jsme zjišťovali, že je třeba ten stupínek
pořád trochu zvedat, neboť se zvyšuje i 
náročnost posluchačů. Museli jsme začít
vymýšlet nějaké přespolní hosty, pokud
možno známější jména, aby účinkující
nebyli každý rok stejní.
Zúčastnil se někdo z nich všech dosa-
vadních devíti ročníků?
OD: V podstatě ne. Pravidelným účinkují-
cím je orchestr základní umělecké školy,
který má největší účast ze všech.
RH: Chyběl snad pouze na dvou roční-
cích. Pak jsou to skupiny Pearlštejn, Non-
sense a sextet 6tet, který dnes už není.
Je těžké sehnat známá jména? Slyší vů-
bec ještě na charitu?
OD: Známé kapely na charitu moc nesly-
ší. Asi je v ČR „přecharitováno“.
RH: My jim nabídneme, co můžeme, a
buď se dohodneme či ne. Známé kapely
mají nastavené nějaké mantinely, které
jsme buď schopni zvládnout, nebo ne.
Filozofi í naší akce je předat peníze po-
třebným, nikoliv utratit je za účinkující.
Místní kapely vždycky hrají zadarmo.
OD: Dokonce se nám už i samy hlásí, že
by s námi chtěly vystupovat. V Meziříčí
totiž muzika je, a kvalitní.
Největší hvězdou jubilejního ročníku 
akce bude letos Vašo Patejdl?
RH: Ano, až ze Slovenska. Za těch deset 
ročníků je to náš největší tahák.
A co organizace, které chcete obdarovat 
– ty nacházíte snadno?
RH: Ne, neboť je hledáme jenom v našem
regionu. Sami jsme o mnohých organiza-

cích či službách tady ani nevěděli. Zva-
žovali jsme taky, zda obdarovat někoho
odjinud, ale naši partneři a sponzoři slyší
na místní. Znají je a vědí, kam konkrétně
peníze putují. Asi by nebylo dobré dělat
koncert tady a pak peníze posílat třeba
do Jihlavy.
Letos výtěžek rozdělíte mezi všechny z 
předchozích devíti ročníků?
RH: Ano, kromě Slepíšů z Tasova. Ti se
nám omluvili – zúčastnit se nemohou,
mají něco jiného.
První rok ještě Muzikanty dětem nikdo 
neznal. Jakou měla akce mezi lidmi 
odezvu? 
RH: Nejdřív jsme informaci o ní rozšířili
hlavně mezi naše kamarády a ani jsme
neočekávali, že budeme mít plné náměs-
tí. 
OD: Zpočátku panovala mezi lidmi mož-
ná trochu nedůvěra. Když ale na náměstí
vyrostlo obrovské pódium, bylo to pro
mnohé překvapení. 
RH: Teď má návštěvnost akce vzrůstající
tendenci. Alfou a omegou je samozřejmě
počasí.
OD: Ale máme zkušenost, že lidé přijdou,
i když je špatné počasí. Už nás znají, vědí,
o co jde, a věří nám, že je nezklameme.
Z těch devíti ročníků – kolikrát vlastně 
nepršelo?
RH: Třikrát. Jinak každoročně sprchne
aspoň trochu.

OD: Od čtvrtého – pátého ročníku jsem 
počasí přestal naprosto řešit. Máme pro-
stě termín, který už je zažitý a nechceme 
s ním hýbat. Když jsme jej na počátku 
vybírali, chtěli jsme se vyhnout dětským 
dnům, víkendu třebíčských slavností 
piva, taky náš partner Music Data pro nás 
měl volný termín jenom koncem května.
RH: Počasí, to už je taky taková tradice. 
Když prší, je počasí jako stvořené pro 
Muzikanty dětem.
Krom nových jmen v programu postup-
ně přidáváte i různé doprovodné akce. 
Asi ne proto, že byste měli zařizování 
málo, ale kvůli podpoře výtěžku...
RH: Ano. Myšlenek a nápadů je spousta. 
Některé lze realizovat, jiné hůř, něco 
vůbec. Oslovili jsme třeba i Šiklův mlýn, 
aby nám udělali nějaký program pro děti, 
ale neměli zájem. Vycházíme z toho, co 
jsme sami schopni zvládnout – skákací 
hrad, trampolína... Organizace, pro něž 
akci děláme, mají připravený svůj vlastní 
program, aby se lidem víc představily. 
Kolik lidí aktuálně tvoří váš organizační 
tým?
RH: Pět. Poté, co zemřel František Pytlík, 
který s námi stál u zrodu akce, ozvala 
se nám jeho sestra Hanka Chládková. 
Chtěla do toho s námi jít místo něj. Od 
té doby tvoříme víceméně stabilní tým 
ještě s Irenou Tronečkovou a Pavlem 
Peškem.

OD: Ale samozřejmě při samotné akci 
pak máme pozvané další dobrovolníky, 
kamarády, kteří nám pomáhají.
A máte i stálé partnery, kteří s vámi 
spolupracují?
RH: Tři zásadní faktory jsou pro nás 
podstatné, bez nich bychom Muzikanty 
dětem vůbec nemohli dělat: jsou to měs-
to Velké Meziříčí, Music Data a sponzoři. 
Podpora ze strany města je za posled-
ních čtyři až pět let maximální, za to 
jsme moc rádi.
Kolik času zabere příprava ročníku?
OD: Minimálně půl roku. Začínáme už 
někdy v říjnu – listopadu.
Co je na ní nejtěžší?
OD: Domluvit dopředu ty známé kapely. 
Nejsme pro ně až tak podstatnými pořa-
dateli. Proto nemůžeme ani rozjet kam-
paň moc dopředu, protože s kapelami 
bojujeme do poslední chvíle. Slíbí nám 
účast teprve tehdy, až bezpečně vědí, že 
už nic jiného opravdu nemají.
RH: Musíme jednat s vícero známými 
kapelami nebo zpěváky. A přitom pořád 
musíme počítat fi nance. Aby nám zbylo 
dost peněz pro ty, pro které to děláme.
A máte sečteno, kolik jste za těch devět 
let vybrali peněz?
RH: Máme. Je to 1.109.261 Kč čistého 
zisku, který jsme předali organizacím z 
Velkého Meziříčí a blízkého okolí.

Pořadatelé charitativní akce Muzikanti 
dětem letos připravují její jubilejní, de-
sátý ročník. Proběhne 28. května 2016 
od 14 hodin na náměstí ve Velkém 
Meziříčí. Z jejího názvu se za ty roky 
stala tradiční značka, na kterou slyší 
jak sponzoři a partneři, tak organiza-
ce, které jsou každoročně obdarovány. 
Vždycky tomu tak nebylo. Své o tom ví 
Radovan Hajný a Ondřej Duben, kteří 
coby jediní dva coby pořadatelé stojí u 
akce od jejího začátku.

Zleva Radovan Hajný a Ondřej Duben
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KINO
Už je tady zas, 4. 5., 19.30
Jak přežít single, 5. 5., 19.30
Jak se zbavit nevěsty 7. a 13. 5., 19.30y
Kniha džunglí 8. 5., 16.00
Ani ve snu, 11. 5., 19.30
Kolonie, 12. 5., 19.30
Řachanda, 15. 5., 16.00
Girl Power, 18. 5., 19.30
Spotlight, 19. 5., 19.30
Captain America: Občanská válka, 21. 5., 
19.30
Trabantem až do posledního dechu, 22. 
5., 18.30
Jak básnící čekají na zázrak, 26. 5., 
19.30
Teorie tygra, 27. 5., 19.30
Angry Birds ve fi lmu, 29. 5., 16.00

DIVADLO
Cry baby cry, 14. 5., 19.30, velký sál JC, 
komedie o tom, jak pět žen hledá návod 
na štěstí, hrají: Michal Dlouhý/Jaroslav 
Šmíd, Klára Cibulková, Kristýna Frejová 
a další

KONCERTY
Andrea Tögel Kalivodová, 10. 5., 19.00, 
konc. sál JC, galakoncert operní pěvkyně
Slza Katarze Tour 2016, 16. 5., 20.00, 
velký sál JC
Muzikanti dětem, 28. 5., 14.00, náměstí, 
charitativní koncert, muzikanti-detem.
webnode.cz
Wallingerovo kvarteto, 6. 6., 19.30, zá-
mecká jídelna, 
Wabi Daněk, 10. 6., 20.30, koncert na 
nádvoří zámku ve VM

VŠEHOCHUŤ
Prevence rakoviny děložního čípku, 5. 
5., 16.00, Kopretina – centrum pro ro-
diče s dětmi, beseda s MUDr. Mojmírem 
Fischerem
Pietní vzpomínka obětí 2. sv. války, 6. 
5., odjezd autobusu v 16.30, začátek na 
hřbitově v 17.00
6. setkání se šamankou Taishou Tauma, 
6. 5., 19.00, Happy Sport Club
Regionál cup, hasičské závody na ná-
městí, 7. 5., pořádá SDH VM
Český den proti rakovině – na náměstí 
proběhne celonárodní sbírka pořádaná 
Ligou proti rakovině, 11. 5.
Den gastronomických soutěží, 11. 5., 
9.30, pořádá Hotelová škola Světlá a 
Střední škola řemesel a služeb v prosto-
rách školy
Soutěž o pohár místostarosty města 
Josefa Komínka, 14. 5., 14.00, víceúče-
lové hřiště v Hrbově
Sympaťák Vysočiny 2016, 20. 5., sou-
těžní show v Jupiter clubu, www.victo-
ria-agency.eu/cs/
Noční prohlídka zámku, 21. 5. od 19.00.
www.muzeumvm.cz
Evropský festival fi losofi e, 3.-12. 6., 10.
ročník, téma Svoboda a násilí
Dětský den s myslivci v Olší nad Osla-
vou, 12. 6. v 13.00, fotb. hřiště
Den otevřených dveří v hasičské zbroj-
nici VM, 2. 7., 9.00-11.00,

VÝSTAVY
Výstava výtvarného oboru ZUŠ ve vý-
stavní síni JC, 5. 5.-1. 6.
Výstava 145 let sboru dobrovolných
hasičů, vernisáž 18. 6. v 10.00, přístup-
ná do 3. 7.

SPOLEČNOST KVĚTEN 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jménem celé rodiny děkujeme všem za projevenou 
soustrast, za velkou účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s panem
Ing. Václavem Novotným z Martinic.
Zarmoucená rodina

ODEŠLI 
Z NAŠICH ŘAD



PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za péči o paní Blaženu Šrámkovou pracovnicím odlehčovací služby
ve Velkém Meziříčí, ulice Komenského, pod vedením Mgr. Jany Jurkové.
Ing. Aleš Šrámek

Dne 4. května 2016 uplyne 20 let, 
kdy nás navždy opustila paní
Marie Lysá.
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Celkem loutkoherecký soubor odehrál 12
představení a nastudoval 6 pohádek – Po-
hádka naruby, Kašpárek u krále větrů, Dra-
čí komedie, Jak čerti vyplatili čerta, O pyš-
né base, Vodníkova Hanička. Představení

na malé scéně v Jupiter clubu navštívilo
celkem 1041 dětí s rodiči, což povětšinou
zajistilo plný sál. 

Více na www.loutkyvm.webnode.cz.

Loutkáři odehráli šest pohádek

-red-

Dne 25. 4. 2016 jsme doprovodili na poslední cestě
našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
Karla Flajšmana.
Všem přátelům a známým děkujeme za projevenou
soustrast, květinové dary a slova útěchy.
Manželka a děti s rodinami



KULTURA
od 4. května

Dne 17. 4. 2016 jsme si připomněli 22. výročí, 
kdy nás navždy opustila paní 
Jiřina Wűrthova z Velkého Meziříčí.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 3. dubna 2016 jsme si připomněli
nedožité 92. narozeniny pana 
Viléma Jahody, pokrývače z Velkého Meziříčí.
A dne 23. května 2016 si připomeneme 20leté smut-
né výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jana Vaňková, Velké Meziříčí,
Bezděkov, 11. 4. 2016, 83 let
Eva Slabá, Kúsky, 
12. 4. 2016, 48 let
František Trojan, Na Spravedlnosti,
Velké Meziříčí, 20. 4. 2016, 83 let

Spolek žen Velké Meziříčí
nabízí veřejnosti

volná místa v autobuse na zájezd 
Žďár nad Sázavou – Veselý kopec – Ležáky. 

Kontakt: Z. Švejdová, 775 647 604.

MO KDU-ČSL Velké Meziříčí vás zve na

BESEDU 
se senátorem Františkem Bradáčem 

a poslancem Janem Bartoškem 
9. 5. 2016 v 17.00

Loutková scéna Jupiter clubu Velké
Meziříčí
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SPORT

SPORTOVNÍ 
POZVÁNKY

Co říkáte na třetí místo ve sportovci 
města Velké Meziříčí?
Myslím, že je velký úspěch probojovat
se na bednu v dospělé kategorii, ještě ve
sportu jako je malý fotbal, který teprve
získává na popularitě. Většinou vyhraje
fotbalista, hokejista nebo házenkář, tak-
že top trojku beru jako úspěch.
Co vám k nominaci pomohlo?
Česká reprezentace byla třešinka na dor-
tu. Každý slyšel na to, že jsme s Danem
Krčálem reprezentovali Českou republi-
ku v dospělé kategorii. To mělo asi velký
podíl, ale myslím, že i kvalitní výkony v
lize malého fotbalu. Docela se nám s tý-
mem daří, díky tomu nás nominovali do
reprezentace i na sportovce města.
Jak si libujete při večírcích v saku?
Je to jiné, samozřejmě jsme zvyklí na 
sportovní oblečení, klubové teplákovky.
Takové ceremonie jsou jednou za čas,
takže si člověk užívá, že tam jsou média 
a má trošku popularity, není to časté.
Překvapila vás reprezentační pozvánka 
na halový turnaj v rakouském Althei-
mu?
Samozřejmě mě překvapila, protože čes-
ké reprezentaci se docela daří, i na mis-
trovství světa v Americe dopadla dobře.
Říkal jsem si, že trenéři do toho asi moc
sahat nebudou, ale chtějí vyzkoušet víc

hráčů pro mistrovství Evropy v Maďar-
sku, takže dělají širší výběry s hráči ze
všech krajů, a dostali jsme šanci. Akorát
si myslím, že pro nás byla trošku nevý-
hoda, když jsme ji dostali právě v lednu.
Proč si to myslíte?
Byla sezonní přestávka a neměli jsme
takovou kondici. Ještě se hrálo v tělo-
cvičně, moc to s malým fotbalem nemě-
lo společného. Výkon jsme podali dobrý,
turnaj jsme vyhráli, ale asi od nás trenéři
individuálně čekali něco jiného. Nechci
se na to vymlouvat, podmínky byly pro
všechny náročné. 
Takže na srpnový evropský šampionát 
v Maďarsku nemyslíte?
Následovaly další výběry a trenéři zvou
jiné hráče. Z týmu z Rakouska moc lidí na
mistrovství Evropy asi nevezmou.
V Rakousku jste si zahrál i s Jiřím Jaro-
šíkem, jaké to bylo?
Velký zážitek. Už jen promluvit si s ním a
poslechnout si jeho rady, jak se má kdo
pohybovat. V kabině a všude je osob-
nost, samozřejmě nám velice pomohl
výkonnostně i psychicky. Myslím, že i
díky němu jsme turnaj vyhráli.
Jaké má malý fotbal v regionu postave-
ní mezi ostatními sporty?
Zatím má klesající úroveň. Máme třetí
ročník a hraje čím dál míň týmů. Neují-

má se, přitom je lidí hodně. Nevím proč,
ale myslím, že do budoucna se to zlep-
ší a rozjede ve větším počtu. Také díky
tomu, že se tady plánuje areál pro malý
fotbal. Zatím hrajeme na velké umělce,
kde podmínky nejsou ideální, člověk tam
honí míč a hodně dlouho to trvá. Když
postaví oplocený a osvícený areál, bude
vyšší úroveň a lidi začnou víc hrát. 
Co vám se líbí na malém fotbalu?
Je to dobrý doplňkový sport pro velký
fotbal, ale člověk si z toho nesmí vzít
zase moc návyků. Hraje se v rychlém
tempu, narážečky, technika, nehoníme
se po celém hřišti a nečekáme, než se
něco stane. V malém fotbalu stačí dvě
minuty odmakat, vystřídat a jde další,
jsme víc ve hře a pořád se něco děje.
Myslím si, že je i zajímavější pro diváky,
padá víc gólů, akce střídá akci.
Jak dlouho malý fotbal hrajete?
Věnuji se mu od založení ligy ve Velkém
Meziříčí tři roky. Mám nabídky hrát malý
fotbal v Jihlavě, ale zatím mi to časově
nevychází, protože hraji velký fotbal,
třetí ligu ve Velkém Meziříčí, ještě trénu-
ji a taky letos státnicuji, mám toho fakt
hodně. Nabídku jsem odřekl, ale chci
tam jezdit, protože úroveň je v Jihlavě
daleko větší, mají tam víc lig.
Studujete účetnictví a daně ve třetím 
ročníku Fakulty podnikatelské na Vyso-
kém učení technickém v Brně. Takže se 
vyznáte v penězích?
Už na střední jsem chodil na technické
lyceum, kde jsem měl stavebku a eko-
nomku. Ve třeťáku se dělilo a utekl jsem
na ekonomii. Odjakživa mě to táhne k fi -
nancím, přepočítávat a účtovat mě baví.
Pokud splním bakaláře, do budoucna si
chci udělat zkoušky na daňového porad-
ce a tímto směrem jít.

Začátkem ledna si odbyl debut v seniorském ná-
rodním týmu malého fotbalu. Eduard Smejkal z 
Velkého Meziříčí v rakouském Altheimu vstřelil 
dvě branky a pomohl k triumfu české reprezen-
tace na tradičním halovém turnaji. To mu vyslou-
žilo nominaci mezi nejlepší sportovce města v 
kategorii nad 19 let, ve které obsadil třetí příčku. 
„Člověk si užívá trošku popularity,“ říká o vyhlá-
šení třiadvacetiletý Smejkal, který hraje malý 
fotbal za tým La Bucañeros a velký za třetiligové 
Velké Meziříčí.   

Eda Smejkal: V malém fotbalu akce střídá akci

Dne 16. a 17. dubna se v curlingové hale v pražských Roztylech konalo MMČR 
v curlingu vozíčkářů a velkomeziříčské družstvo se po sedmi letech vrátilo na 
stupně vítězů.
Družstvo ve složení Jana Břinčilová, Milan Bartůněk, Bohumír Dvořák, skip Martin 
Tluk a asistentka Eva Charvátová bylo na tento turnaj nalosováno do skupiny s 
týmem Německa, Nového Města nad Metují a družstvem Jedličkova ústavu Praha 
B. Velkomeziříčští skupinu vyhráli a zajistili si postup mezi 4 nejlepší týmy. Sehráli 
velice těžký a vyrovnaný boj s družstvem Itálie 1 a vyhráli těsně 6:5. Zajistili si 
postup do fi nále, kam z druhého semifi nále postoupil reprezentační výběr Sloven-
ska účastník MS a již jistý účastník paralympiády. V tomto zápase výběr Slovenska 
potvrdil roli favorita a curlery z Velkého Meziříčí po drobných chybách porazil 7:4. 
Družstvo z Velkého Meziříčí se v tomto turnaji po sedmi letech vrátilo na stupně 
vítězů a jako nejlepší tým České republiky obsadilo 2. místo. Na 3. místě se umístilo 
družstvo Itálie 1.
Do sezóny 2015–2016 této soutěže se zapojili i další hráči M. Charvátová, J. Coufal, 
P. Gottlieb a J. Polívka, kteří se tohoto závěrečného turnaje nezúčastnili, ale i oni na 
tomto úspěchu mají svůj podíl.

Vozíčkáři se vrátili na stupně vítězů

Jiří Charvát

Pavel Zacha, 
odchovanec vel-
komeziříčského 
hokeje, odehrál 
svůj první zápas 
v první hokejové 
lize světa – NHL. 
Zacha debutoval v dresu New Jersey
Devils proti Torontu – a hned si užil
pocit vítězství. „Ďáblové“ porazili To-
ronto 5:1. Pavel Zacha si připsal čtyři
plusové body za asistenci při dvou
brankách po boku Patrika Eliáše. To je
splněný sen, vyjádřil se Pavel Zacha na
svém facebookovém profi lu. -red-

Pavel Zacha 
debutoval v NHL

FOTBAL
MSFL na Tržišti
st 4. 5. v 16.30 FC VM A – MFK Vyškov
ne 8. 5 v 10.15 FC VM A – MSK Břeclav
ne 22. 5 v 10.15 FC VM A – SK HS
Kroměříž
Krajský přebor, KFS Vysočina
so 7. 5. v 16:30 FC VM B – Chotěboř
so 21. 5. ve 13:00 FC VM B – 
M. Budějovice

HÁZENÁ
sportovní hala za Světlou
so 7. května
11.00  1. liga starší dorostenky – 

DHK Zora Olomouc
13.00  1. liga ženy – 

DHK Zora Olomouc B
15.00  2. liga starší dorostenci – 

SK Žeravice
17.00  2. liga muži – 

SHC Maloměřice

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM 
ÚTOKU NA NÁMĚSTÍ 

so 7. května v 19.00
Memoriál Jaroslava Vaňka

DUATLON KAMENNÁ
so 14. května v 8.30

umělá tráva za 3. ZŠ Školní
čt 5. 5. 2016 v 19:00 

FC Wiegel – Attaco
po 9. 5. 2016 v 19:00 

Kittydogs United – Kašpaři VM
čt 12. 5. 2016 v 19:00

Kašpaři VM – Pobřeží kocoviny;
La Bucañeros – Attaco

po 16. 5. v 19:00 
Pobřeží kocoviny – Kittydogs   
United a 

čt 19. 5. v 19:00
Pobřeží kocoviny – FC Wiegel

čt 26. 5. v 19:00 
Botafogo – Kašpaři VM;
La Bucañeros – Kittydogs United

PLAY OFF po 30. 5. 
18:30
5. v tabulce vs. 4. v tabulce 
a 6. v tabulce vs 3. v tabulce
19:45
1. v tabulce vs. 8. v tabulce 
a 2. v tabulce vs. 7. v tabulceHonza Bílek
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„Je to otázka nejrůznějších jednání, která proběhnou i
s vámi,“ odpověděl Juda na otázku místostarosty Josefa
Komínka, zda už je o druholigovém postupu rozhodnuto.
Na radnici dorazilo dvaadvacet hokejistů v doprovodu
svého trenéra Romana Vondráčka, asistenta trenéra
Miroslava Horkého, kustoda Bohumila Raška a zdra-
votní sestry Jany Hladíkové. „Děkujeme vám za vzornou
reprezentaci města,“ poděkovali jim hned na začátku
asi hodinového setkání starosta Radovan Necid s mís-
tostarostou Josefem Komínkem. Hokejisté pak zhodno-
tili uplynulou sezónu, přičemž se nejvíc samozřejmě
mluvilo o úspěšné baráži, která mužstvo katapultovala
z krajské do 2. ligy. To by ale znamenalo mimořádné
nároky na hráče i na samotný klub, což mají hokejisté
v živé paměti z let 2006-2009, kdy druhou ligu Velké
Meziříčí hrálo. Právě proto se v těchto dnech hokejisté
o přijetí druhé ligy rozhodují.
Jaroslav Juda také připomněl některé statistiky utkání,
která mají hráči v sezóně za sebou. „Soupeřům jsme

nastříleli 162 gólů,“ uvedl Juda a doplnil i jméno nej-
produktivnějšího hráče: „Lukáš Dostál, 24 gólů a 29 
asistencí.“
Hokejisté HHK i díky němu zvítězili v Krajské lize již-
ní Moravy a Zlínska mohli se tak s HC Orlová utkat ve 

dvou kvalifi kačních zápasech o postup do druhé hoke-
jové ligy. V prvním domácím utkání Orlovou porazili
6:4 a ve druhém s ní na jejím ledě remizovali 3:3, což
znamenalo úspěch.

O tom, zda velkomeziříčští hokejisté nakonec vstoupí 
do 2. ligy, bude jasno do poloviny května. Na setkání 
hokejistů s vedením města to řekl vedoucí mužstva 
Jaroslav Juda.

O druhé lize se rozhodne v květnu, řekli hokejisté

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.C Z

Text a foto: Petros Martakidis

Volejbalisté byli úspěšní ve fi nále juni-
orské extraligy.
Do fi nále juniorské extraligy se kva-
lifi kovala první čtyři družstva z obou 
skupin. Velmez vyhrál „moravskou“ sku-
pinu. To však nakonec nic neznamenalo. 
Finále je fi nále.
Po porážce ŠSK Beskydy, Českých Bu-
dějovic a Příbrami junioři postoupili do 
fi nálové čtyřky z prvního místa.
Přes soupeře ČZU Praha neprošli, takže 
o titul si zahrála Ostrava s Prahou a VM 
s ŠSK Beskydy o třetí příčku. A povedlo 
se. „Bronz byl náš. Bronz s cenou zlata. 
Během dvou let druhá medaile. Nesku-

tečné. Radost neznala mezí. Oprávněně.
Ukázali jsme, že se ve Velkém Meziříčí
hraje výborný volejbal, že jsme schopni
konkurovat i velkým centrům a volej-
balovým baštám,“ popsal radost trenér
Petr Juda a dodal: „Nakonec proběhlo
předávání medailí a individuálních cen.
Náš kapitán Danek Římal již podruhé
převzal cenu pro nejvšestrannějšího
hráče celého turnaje.“ 
Sezóna 2015/16 skončila. Nejúspěšnější
v celé historii velkomeziříčského volej-
balu. K 3. místu juniorů patří 4. místo ka-
detů a 3. místo už v 2. lize. Neskutečné!

Volejbalisté jsou třetí v republice

-red-

CELKOVÉ POŘADÍ 
JUNIORSKÉ EX TR ALIGY:
1. VK Ostrava
2. ČZU Praha
3. Spartak Velké Meziříčí
4. ŠSK Beskydy
5. Volejbal Brno
6. Dukla Liberec
7. VO Příbram
8. VK České Budějovice
9. VSC Zlín
10. Dansport Praha
11. VK Nový Jičín
12. Slavie Hradec Králové

Velkomeziříčská lyžařka Veronika Čam-
ková si na mezinárodním mistrovství
ČR v alpských disciplínách vyjela bronz
v obřím slalomu a čtvrté místo ve sla-
lomu.
Mezinárodní Mistrovství České republi-
ky v alpských disciplínách se letos kona-
lo v dubnu ve Špindlerově Mlýně. Až na
páteční závod, kdy panovaly nepříznivé
podmínky, a proto byl závod super obří-
ho slalomu zrušen, se celé mistrovství
odjelo za nádherného jarního počasí.
Účastnila se ho celá česká lyžařská elita

včetně Kateřiny Pauláthové a Martiny
Dubovské.
Veronika Čamková v sobotním obřím
slalomu vybojovala bronzovou medaili,
na MČR již třetí v řadě. Po závodě řekla:
„S medailí jsem spokojená. Holky jezdí
dobře a je tady letos konkurence z áčka.
Tak jsem za ten bronz ráda, neboť jsem
ještě pořád o hodně mladší než ostatní.
Až budu v jejich věku, třeba také vyhra-
ju.“ Medailovým umístěním v tomto zá-
vodě si Veronika potvrdila svoji vedoucí
pozici v Českém poháru a s náskokem
rovných 100 bodů zvítězila nad Karolí-
nou Kloučkovou, loňskou mistryní ČR v
obřím slalomu.
V nedělním slalomu a zároveň v posled-
ním závodě sezóny byla Veronika čtvrtá.
„Tam mi třetí příčka unikla o 16 setin,“
zalitovala.
Nicméně celkově může být Veronika
spokojená, neboť obhájila vítězství v
Českém poháru jak v juniorské tak v
ženské kategorii.
Současně opět obhájila vítězství v me-
moriálu Jarka Drápely, velkomeziříčské-
ho lyžaře.
„Krátké volno, regenerace a od konce
dubna jsem začala letní přípravu na dal-
ší sezonu,“ dodává Veronika.

Čamková obhájila pohárové vítězství

Martina Strnadová
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