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Lyžařský a snowboardový přebor škol Jihomoravského kraje 
Pohárový závod základních, středních a učňovských škol v obřím slalomu
Středa 20. 2. 2013 Týdeník Vel-

komeziříčsko 
si můžete od 
nynějška za-
koupit také 

v papírnictví 
VAVRAS na 
náměstí ve 

Velkém Meziříčí 
(vedle fary).

Nové prodejní místo našeho 
týdeníku

Lyžařský a snowboardový přebor škol Kraje Vysočina
Pohárový závod základních, středních a učňovských škol v obřím slalomu
2. závod - čtvrtek 21. 2. 2013 (první se jel v úterý 19. 2.).
Závody se konají v lyžařském areálu SKI KLUBU Velké Meziříčí na Fajtově kopci.                                                Více na www.skivm.cz.
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V Čechových sadech přibydou červené patníky
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Dopravní policie navrhla dát červené sloupky, které jsou na obchvatu do Třebíče (na snímku), také do lokality 
Čechovy sady ve Velkém Meziříčí. Ilustrační foto: Martina Strnadová

Usnadnit řidičům orientaci 
v dopravní situaci v Čechových 
sadech ve Velkém Meziříčí by 
měly červené směrové sloupky 
– plastové „patníky“. Přibydou 
k vodorovnému dopravnímu 
značení z loňského léta.

Čechovy sady jsou vyznače-
nou zónou 30, to znamená, že 
rychlost jízdy je  v  nich omeze-
na na  třicet kilometrů v  hodi-
ně, a  všude navíc platí přednost 
zprava. A právě ta činí mnohým 
řidičům problémy. Někteří dávají 
přednost i tam, kde nemají – tedy 
autům vyjíždějícím z míst mimo 
komunikaci. Ta budou nově 
vyznačena červenými sloupky 
a  jsou například na  Čermákově 
ulici ve směru jízdy od sběrných 
surovin nahoru, kde jsou výjezdy 
od  bílých bytových domů. Kde 
dávat a  kde nedávat přednost 
zprava měly usnadnit už bílé čáry 
v  křižovatkách, které město ne-

chalo nalajnovat loni v  létě. „Od 
jara do podzimu to funguje rela-
tivně dobře, ale ne v  zimě, když 
napadne sníh,“ uvedl starosta 
Radovan Necid a dodal, že vede-
ní města proto řešilo, zda nepře-
hledná místa osadit dopravními 
značkami nebo situaci vyřešit ji-
ným způsobem. „Shodli jsme se, 
že značek by bylo strašně moc. 
Dopravní policie navrhla dát tam 
červené sloupky,“ dodal staros-
ta s  tím, že jde o  nejjednodušší 
a nejlacinější řešení. 
„Cena jednoho patníku je asi 
400 až 500 korun,“ uvedl vedou-
cí odboru dopravy městského 
úřadu Jiří Pospíchal a  dodal, že 
sloupků bude celkem osmnáct. 
Kromě několika výjezdů od  by-
tovek na Čermákově ulici se ob-
jeví ještě u  výjezdu z  Markovy 
a  Emilie Zachardové. Celkové 
náklady včetně montáže tak od-
hadl na částku kolem deseti tisíc 
korun.

Theodor Gebre Selassie je druhým nejlepším domácím fotbalistou
Druhým nejlepším fotbalistou roku 2012 se 
v anketě České fotbalové asociace stal Theodor 
Gebre Selassie z Velkého Meziříčí. Skončil tak 
v hlasování ligových trenérů, kapitánů, repre-
zentantů a novinářů hned za špičkovým gól-
manem Petrem Čechem, který stanul na příčce 
nejvyšší. Slavnostní předávání cen se konalo 
v Praze 4. 2. 2013, kde T. G. Selassie vzpomněl 
na svého prvního trenéra Petra Invalda z Velké-
ho Meziříčí.

Šestadvacetiletý pravý obránce Werderu Brémy  
Theodor Gebre Selassie začínal s  fotbalem v  FC 
Velké Meziříčí, odkud si ho vytáhla do svého týmu 
Jihlava. Propracovával se neustále výš a výš a už to 
vypadalo, že zapadne do  prvního kádru Jihlavy. 
Namísto toho byl však poslán na  hostování zpět 
do Velkého Meziříčí. Po roce si ho ale vytáhl na-
zpátek trenér Bokša a zařadil ho do prvního týmu 

Jihlavy. Na  začátku sezony 2007/2008 si ho pak 
do týmu vybrala pražská Slavia, se kterou podepsal 
čtyřletý kontrakt. V  sezoně 2007/2008 získal se 
Slavií mistrovský titul. Od podzimu 2008 pak hos-
toval ve Slovanu Liberec a v roce 2012 přijal nabíd-
ku německého fotbalového klubu Werder Brémy. 
Kontrakt s Brémami podepsal na 4 roky do června 
2016. Podle odborníků je typem moderního ofen-
zivního obránce s velkým fyzickým fondem, jenž 
dokáže rychle potáhnout akci po křídle k soupe-
řově bráně. Podle posledních informací z celostát-
ních médií z 12. 2. 2013 si fotbalový reprezentant 
Theodor Gebre Selassie na  tréninku bundesligo-
vých Brém zlomil záprstní kost na levé ruce. Zra-
nění si přivodil během tréninku a v současné době 
je podle našich informací již po operaci.

Zdroj: web sport.tiscali.cz z 12. 2. 2013, 
Wikipedia.org z 15. 2. 2013.

Budou vybírat dodavatele na opravu 
víceúčelového sálu Jupiter clubu
Město vyhlásilo zadávací řízení Rekonstrukce 
víceúčelového sálu Jupiter clubu (JC) Velké Mezi-
říčí, a to formou užšího řízení. Výběr dodavatele 
tedy bude probíhat dvoukolově a jeho zajištěním 
město pověřilo odbornou firmu.

„Vyhlásili jsme výběrové řízení a  pověřili spo-
lečnost RTS, aby je realizovala,“ sdělil starosta 
Radovan Necid, „shodli jsme se ve  vedení měs-
ta, že tuto zakázku zadáme, protože jde o velkou, 
významnou stavbu, při které musíme zároveň 
vytendrovat i  úvěr.“ Město má se zmiňovanou 
společností vlastní zkušenosti již z  minula, kdy 
vybíralo poskytovatele úvěru na projekt Dyje II.
V prvním kole tedy město coby zadavatel oznámí 

dodavatelům svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 
a  vyzve je, aby podali žádost a  zároveň proká-
zali svoji kvalifikaci. „Rádi bychom odfiltrovali 
nekvalifikované dodavatele,“ podotkl starosta 
a  dodal, že ve  druhém kole pak budou vyzváni 
k podání nabídky jen vybraní uchazeči a vyhra-
je ten s  nejnižší cenovou nabídkou.„V  ideálním 
případě, kdyby se vše dařilo, tak možná v  srp-
nu bychom mohli mít vítěze výběrového řízení 
nejen na  stavbu, ale i  na  úvěr,“ uzavřel Necid. 
Na  realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 
rekonstrukce sálu JC město z  neúčelové rezervy 
rozpočtu vyčlenilo 96 tisíc korun a stejnou část-
ku z  totožného zdroje i  na  realizaci výběrového 
řízení na úvěr. Martina Strnadová

Připr.: Iva Horká
Theodor Gebre Selassie se svojí přítelkyní Leonou (vlevo) na předávání cen,
a se svojí sestrou Annou, též úspěšnou sportovkyní. Foto: archiv TGS  a Iva Horká

Starosta našeho města připravuje 
bílou knihu dopravy
Soupis hlavních dopravních 
problémů města, návrhy na je-
jich řešení a zevrubný popis 
všech kroků, které by k tomuto 
řešení měly vést, včetně popisu 
dosavadních prací. Tak bude 
vypadat takzvaná Bílá kniha 
dopravy, kterou ve Velkém 
Meziříčí připravuje starosta 
Radovan Necid.

„Mým cílem je, aby v  jednom 
dokumentu byla popsána místa, 
která jsou příčinou dopravních 
problémů ve  městě. Navíc by 

to měly být opravdu ty nejklí-
čovější neuralgické body, je-
jichž odstranění by mělo dopad 
na  celé území Velkého Meziří-
čí,“ popisuje starosta Radovan 
Necid s  tím, že postupné uve-
dení popisovaných řešení do ži-
vota by takzvaně „odzátkovalo“ 
dopravu ve městě.
Velké Meziříčí leží v  údolí 
na  soutoku dvou řek a  navíc je 
na  objízdné silnici dálnice D1, 
v  daném úseku jediné možné. 
To v  praxi znamená, že jediný 
průtah městem ve  směru Praha 

– Brno bývá velmi často ucpaný 
tranzitní dopravou. Dalším pro-
blémem jsou mosty přes řeky, 
resp. jejich průjezdnost. „Jsou to 
pomyslná úzká hrdla a  přinášejí 
velké problémy,“ doplnil staros-
ta. O nejklíčovějších problémech 
jednala rada města spolu s  ex-
perty z dopravního inspektorátu 
a  úředníky z  odboru dopravy 
a výstavby. Právě z názorů a sta-
novisek radních a  dopravních 
odborníků chce starosta připravit 
seminář pro zastupitele. 
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Web města soutěží o Zlatý erb
Do 25. 2. mohou lidé podpořit velko-
meziříčské webové stránky hlasováním 
v soutěži Zlat erb na zlatyerb.obce.cz. 
Velké Meziříčí se letos o přízeň veřej-
nosti i odborné poroty uchází nejen se 
svými oficiálními stránkami mestovm.
cz, ale v kategorii aplikací soutěží se 
službami Chat se starostou, Mobilní 
verze webu a Oficiální městský e-shop. 

„Na  rozvoj elektronických služeb kla-
deme v  tomto volebním období velký 
důraz, protože postupná elektronizace 
celé řady agend města je nejen pohodl-
ná pro občany-klienty, ale zejména vel-
mi významně přispívá k  transparent-
nosti veřejné správy,“ vysvětlil starosta 
Radovan Necid.  
K většímu komfortu pro každého, kdo 
se zajímá o historii města, mají pomoci 
i digitalizované městské kroniky, které 
jsou přístupné na  stránkách mestovm.
cz. „Lidé zde najdou naskenované 
kroniky od  roku 1927, tedy od  doby, 
kdy byla povinnost vést kroniku ob-

cím uložena zákonem. Listování na-
skenovanými stránkami je uživatelsky 
příjemné, aplikace umožňuje i  tvorbu 
vlastních záložek pro lepší orientaci,“ 
popsal novou službu starosta Radovan 
Necid. Aplikace mimo jiné umožňu-
je přiblížení textu, zobrazení náhledů 
jednotlivých stránek a  také stažení 
kroniky ve  formátu pdf do  počítače 
uživatele. Skenování kronik pro měs-
to zajistil krajský úřad, který má pří-
slušnou technologii a obcím ji v rámci 
testování jednorázově nabídl zdarma. 
Stránky pak prošla městská právnička, 
aby začernila citlivé osobní údaje. Pro-
středí pro prohlížení kronik na  webu 
dodala firma, která se o  městský web 
stará. „Celá akce tak přišla na  zhruba 
osm tisíc korun,“ řekl Necid.
Ten spolu s  místostarostou Josefem 
Komínkem v  pondělí podepsal aktu-
ální uzavřenou kroniku (2006-2010) 
a na web se tak dostala celá novodobá 
historie Velkého Meziříčí z  pohledu 
oficiálních kronikářů.

Upozornění 
pro podnikatele 
v dopravě
Upozorňuji podnikatele, kteří 
mají vydánu koncesní listinu 
na  silniční motorovou dopravu 
provozovanou prostřednictvím 
tzv. „velkých vozidel“, že musejí 
od  1 roku ode dne nabytí účin-
nosti novely zákona o  silniční 
dopravě, který mění i živnosten-
ský zákon (tj. do 31. 5. 2013), po-
žádat živnostenský úřad o  změ-
nu rozsahu předmětu podnikání 
a  doložit splnění zákonem sta-
novených podmínek. Není-li žá-
dost o změnu rozsahu předmětu 
podnikání do 31. 5 2013 podána, 
pak živnostenský úřad omezí 
změnou rozhodnutí o  udělení 
koncese rozsah předmětu pod-
nikání na  dopravu tzv. „malou“. 

Žádosti o  změnu rozsahu před-
mětu podnikání jsou osvoboze-
ny od  správních poplatků. Po-
vinnost podat žádost o  změnu 
rozsahu předmětu podnikání 
do 31. 5. 2013 mají i podnikatelé, 
kteří mají koncesovanou živnost 
přerušenou.
Na náš obecní živnostenský úřad 
se můžete dostavit v  pondě-
lí a  ve  středu od  8 do  17 hodin 
a  v  úterý, čtvrtek a  pátek od  8 
do 13 hodin. 
Další informace poskytne kte-
rýkoliv pracovník živnosten-
ského úřadu osobně nebo tele-
fonicky na  číslech 566  781  040 
(041, 042, 043), 777 594 137. 
S  sebou vezměte doklad totož-
nosti a potvrzení o finanční způ-
sobilosti za  rok 2012, případně 
již za rok 2013.
Zdeňka Peterková, vedoucí Obec-

ního živnostenského úřadu VM

Máte platný 
pas?
Upozorňujeme občany, kterým 
končí platnost cestovních pasů 
a budou si chtít v letošním roce 
požádat o nový cestovní pas, aby 
tak učinili s dostatečným časo-
vým předstihem a vyhnuli se tak 
případným frontám u přepážek.
Lhůta pro vyřízení nového ces-
tovního pasu je 30 dnů. Zapisová-
ní dětí do cestovních pasů rodičů 
skončilo již v roce 2012. -spr-

Prohrábka koryta pod mostem u pošty je taktéž součástí protipovodňových 
opatření. Foto: Martina Strnadová

Horní konstrukce jezu 
je zbourána
Práce na protipovodňové ochra-
ně města Velké Meziříčí po-
kračují i  za  zimního počasí. 
V  pohledech z  mostů u  pošty 

i na Moráni již chybí dominanta 
Jeřábkova jezu. Celá konstrukce 
technického zařízení je již zbou-
rána a  nyní leží v  korytě řeky. 

Pod mostem u pošty při soutoku 
Oslavy a  Balinky probíhá pro-
hrábka koryta.

Dominantu Jeřábkova jezu už je nyní možno spatřit pouze v korytě řeky.
Foto: Martina Strnadová

Text a foto: Martina Strnadová

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co nás čeká letos
V závěru loňského roku redak-
ce týdeníku Velkomeziříčsko 
požádala vedení města Velké 
Meziříčí o zhodnocení roku 
2012 a nastínění plánů na rok 
2013. 

Uvedené hodnocení starosty 
města Radovana Necida jsme 
uveřejnili v  čísle 2 letošního 
roku. V  prvním vydání Velko-
meziříčska, které vyšlo 9. ledna 
2013, pak zhodnotil činnost Ju-
piter clubu Milan Dufek a změ-
ny v  týdeníku Velkomeziříčsko 
šéfredaktorka Ivana Horká. 
O stejné hodnocení byli poslé-
ze požádáni i  ředitelé základ-
ních škol a  ředitelka MŠ, dále 
ostatní ředitelé příspěvkových 
a  dalších organizací města – 
knihovna, muzeum, technické 
služby včetně pohřební služby, 
základní umělecká škola, dům 
dětí a  mládeže –, ale také ve-
doucí jednotlivých odborů rad-
nice. 
Do požadovaného data uzávěr-
ky (15. 2. 2013) materiál po-
slala ředitelka knihovny Ivana 
Vaňková, ředitel základní školy 
Školní Petr Blažek, ředitelka 
muzea Irena Tronečková.  Ma-
teriál vedoucí odboru sociál-
ních věcí a  zdravotnictví MěÚ 
Marty Muchové bude rozdělen 
na dvě části, neboť nejdůležitěj-
ší změna, která se v této oblasti 
udála, ještě není zcela definitiv-
ně uzavřena. Proto bude publi-

kována později, zhruba v  dub-
nu či v květnu. 
Ostatní oslovení, kteří zatím 
články nedodali, budou požá-
dáni znovu.
V  následujících číslech si tedy 
budete moci přečíst zhodnoce-
ní uplynulého roku na tom kte-
rém odboru či instituci a změny 
či novinky, které jsou v jednot-
livých organizacích připraveny 
nebo se chystají na letošní rok. 
Ve  výzvě, kterou naše redakce 
příslušným pracovníkům za-
slala, byl kladen důraz zejména 
na  záležitosti, které by mohly 
zajímat obyvatele  – například 
změny v  legislativě, změny 
výše poplatků, nájmů a dalších 
a  jejich dopady na  život lidí 
ve městě apod. 
„Pokud by toho bylo na vašem 
odboru hodně, vyberte prosím 
dle vašeho posouzení to nejdů-
ležitější,“ znělo zadání.
Materiály budou publikovány 
v pořadí, jak je redakce obdrží. 

Zastávka MHD Pod 
Sýpkami zůstává
Pod Sýpkami ve Velkém 
Meziříčí je další zastávka 
městské hromadné dopravy. 

O její zřízení požádali před ča-
sem lidé bydlící v této lokalitě, 
a město proto zavedlo zkušební 
provoz. Ten byl nyní vyhodno-
cen. 
„Po prázdninách to bylo slabší, 
ale lidé už si zvykli a  četnost 
jízdy autobusem se zvýšila,“ 
uvedl starosta Radovan Necid 

a  dodal, že vedení města pro-
to rozhodlo ponechat zastávku 
v  provozu. Autobusové linky 
Pod Sýpkami zastavují v časech 
7.30, 10.45 a 13.30. 
„Náklady na  městskou hro-
madnou dopravu to navýší 
o  sedm tisíc korun ročně,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy 
radnice Jiří Pospíchal s tím, že 
celkově město zaplatí za MHD 
750 tisíc korun ročně.

Martina Strnadová

V  příštím čísle se dozví-
te, jak si vedla knihov-
na ve  Velkém Meziříčí 
a  ve  Velké Bíteši, v dalším 
jaké novinky zavedla zá-
kladní škola na ulici Škol-
ní a posléze, co připravuje 
zdejší muzeum a další in-
stituce.

Rozšířené úřední hodiny na 
FÚ pro Kraj Vysočina, 
Územní pracoviště Vel. 

Meziříčí
11.–15. 3., 18. –22. 3. 2013: po-
datelna, daň. přiznání, informace: 
po, st 8.00–17.00; út, čt, pá 8.00–
13.30; pokladna po, st 8.00–16.00.
25.–29. 3. 2013: podatelna, 
daň. přiznání, informace: den-
ně 8.00–18.00; pokladna: denně 
8.00–16.00; pátek 8.00–13.00
2. 4. 2013: podatelna, daň. při-
znání, informace: 8.00–18.00; po-
kladna: 8.00–16.00
Služba ve Velké Bíteši  20. 3. a 27. 
3. 2013, zasedací místnost MěÚ 
VB, 12.00–17.00.                        -fú-

-ran-

Starosta města Radovan Necid právě podepisuje aktuální uzavřenou 
kroniku města Velké Meziříčí z let 2006 až 2010. 
Foto: Martina Strnadová
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V České republice je podoba směrových sloupků předepsána vyhláš-
kou, kdy základní variantou jsou bílé směrové sloupky. Nově byly 
zavedeny i barevné varianty sloupků v některých rizikových místech. 
Červené směrové sloupky označují místa vjezdu nebo výjezdu na po-

zemní komunikaci ať již z parkoviště či třeba polní nebo lesní cesty 
– tedy z účelové pozemní komunikace. Krom nich můžete na silnicích 
vidět i modré sloupky, které jsou osazovány v úsecích se zvýšeným 
nebezpečím náledí, například na mostech nebo hrázích.

Město má pro sídliště Čechovy sady do budoucna připravené celkové 
dopravní řešení pro zklidnění situace. Součástí bude zjednosměrnění 
některých ulic a také třeba malá okružní křižovatka pod základními 
školami na Oslavické a Školní ulici.

Pokračování ze strany 1

V Čechových sadech přibydou červené patníky

Pokračování ze strany 1
„Po  podobně široké diskuzi čle-
nů zastupitelstva pak jednotlivé 
body spolu s  odborem dopravy 
sepíšeme do  jednoho materiálu 
a  ten pak pod názvem Bílá kni-
ha dopravy zveřejníme. Záro-
veň bude sloužit jako návod pro 
postupné odstraňování proble-
matických míst,“ řekl Radovan 
Necid. Už dnes je jasné, že se 
dokument bude zabývat mos-
tem na  Vrchovecké ulici, který 
svým betonovým zábradlím zne-
možňuje řidičům odjíždějícím 

od místní polikliniky jakýmkoliv 
způsobem bezpečně vjet na hlav-
ní silnici. Složitou křižovatkou je 
Třebíčská – Hornoměstská, kde 
se ve špičce kvůli odbočování vle-
vo z Třebíčské tvoří kolony. Navíc 
na ni navazuje úzký a starý most 
u Jelínkovy vily. 
Dokument by se měl také zabývat 
vysokorychlostním, tzv. dyna-
mickým vážením kamionů, resp. 
tranzitní dopravy, která objíždí 
přes město dálnici kvůli úsporám 
za mýto. Z kruhových objezdů je 
dnes nejdůležitější okružní kři-

žovatka na silnici 602 u odbočky 
na  Dolní Radslavice. „Tyto dva 
případy ukazují, že se lze do-
hodnout s  krajem, jako vlastní-
kem silnice 602. Moje nejnovější 
zkušenost z jednání s dopravním 
náměstkem hejtmana Liborem 
Jouklem je pozitivní. Oba popi-
sované problémy přijal jako klí-
čové a  slíbil významnou součin-
nost při jejich řešení. Už proto, že 
například v případě toho kruho-
vého objezdu už město připravilo 
a  zaplatilo projekt,“ doplnil Ra-
dovan Necid.

Dalším důležitým problémem 
jsou také přechody pro chodce 
a  zastávky autobusů na  silnici 
602, zklidnění dopravy a  parko-
vání v Čechových sadech včetně 
řešení křižovatky u  základních 
škol na Oslavické a Školní.
„Takových sporných míst najde-
me mnoho. Proto jsem tu velkou 
diskuzi radních a zastupitelů za-
hájil, a  proto mám také radost 
z  toho, jak vstřícně se k  našim 
problémům dnes staví kraj,“ uza-
vřel starosta města Velké Meziříčí 
Radovan Necid. 

Martina Strnadová

Starosta našeho města 
připravuje bílou knihu dopravy

-ran-

Most na Vrchovecké ulici. Ilustrační foto: Martina 
Strnadová

Křižovatka Třebíčská-Hornoměstská. Foto: Martina 
Strnadová

Křižovatka u základních škol na Oslavické a Školní 
ulici. Ilustrační foto: Martina Strnadová

Na snímku jsou vidět místa v Čechových sadech ve Velkém Meziříčí, kde budou osazeny červené patníky. První fotografie byla pořízena na ulici Čermákova, druhá 
zachycuje detail výjezdu od garáží, který je místem mimo komunikaci. 2x foto: Martina Strnadová

Nehoda u Moravce si 
vyžádala jedno zranění

Opilý řidič s autem 
havaroval
V pátek 15. února letošního roku večer havaroval s vozidlem řidič, 
u kterého policisté zjistili, že je pod vlivem alkoholu. 

Pětadvacetiletý muž jel před desátou hodinou večer s automobi-
lem Škoda Felicia ve směru od Křižanova k Martinicím. Na pří-
mém úseku komunikace po projetí mírné pravotočivé zatáčky 
dostal smyk, který nezvládl a s vozidlem sjel mimo komunikaci, 
kde automobil narazil do dopravní značky. Ke zranění osob při 
dopravní nehodě nedošlo. Policisté provedli u řidiče dechovou 
zkoušku, při které naměřili hodnotu 1,49 promile alkoholu. Ško-
du na vozidle předběžně vyčíslili na deset tisíc korun, další škoda 
vznikla poškozením dopravní značky. Dopravní nehodu policisté 
prověřují pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. -PČR-

Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí zasaho-
vala 7. 2. 2013 ráno u dopravní nehody dvou vozidel na komu-
nikaci u obce Moravec. Při střetu utrpěla středně těžké zranění 
jedna osoba. Komunikace zůstala po nehodě neprůjezdná. Hlášení 
o nehodě přijalo Krajské operační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vysočina v 6.39. V době příjezdu 
hasičů na místo události byla zraněná osoba již v péči zdravotní-
ků. Komunikace spojující Moravec a Jemnici zůstala po nehodě 
neprůjezdná. K obnovení provozu pro osobní auta došlo před půl 
osmou ráno. Při nehodě unikly z havarovaných vozidel provozní 
kapaliny. Jednotka provedla jejich likvidaci speciálním sorbetem. 
Po zadokumentování dopravní nehody policisty pomohli hasiči 
naložit havarovaná vozidla na odtah. V 8.25 byly následky doprav-
ní nehody odstraněny a jednotka se vrátila zpět na základnu. Na 
vozidlech vznikla škoda ve výši 25.000 korun. 
Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou před-
mětem policejního vyšetřování. 

Ing. Petra Musilová, HZS Kraje Vysočina a PČR 

Snímek zachycuje nehodu u Moravce. 
Foto: archiv HZS

Křižovatka na silnici 602 u odbočky na Dolní 
Radslavice. Foto: Martina Strnadová
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Jitka Prášková, Velké Meziříčí, 1. místo od odborné poroty v kategorii denní výzdoba. Foto: archiv 
MěÚ VM

Fotogalerie - soutěž vánoční město, vyhodnoceno 7. února 2013 v jupiter clubu velké meziříčí

Jana Žejšková, VM, 1. místo od odborné poroty  
v kategorii osvětlené domy. Foto: archiv MěÚ VM

Laděna Vítková, VM, 1. místo v hodnocení veřejnosti 
v kategorii denní výzdoba. Foto: archiv MěÚ VM

Věra Kuklíková, VM, 3. místo v hodnocení veřejnosti 
v kategorii denní výzdoba. Foto: archiv MěÚ VM

Jana Kazdová, Velké Meziříčí, 2. místo v hodnocení veřejnosti v kategorii 
denní výzdoba. Foto: archiv MěÚ VM

Dagmar Kubíková, Velké Meziříčí, 2. místo v hodnocení veřejnosti v kategorii osvětlené 
domy. Foto: archiv MěÚ VM

Jana Chalupová, Olší nad Oslavou, 1. místo v hodnocení veřejnosti v kategorii 
osvětlené doby. Foto: archiv MěÚ VM

Ladislava Caklová, Mostiště, 3. místo v hodnocení veřejnosti 
v kategorii osvětlené domy. Foto: archiv MěÚ VM

Pozn. red.: Fotogalerie navazuje na podrobný článek, který byl o zmíněné soutěži Vánoční 
město, již vyhlašuje Město Velké Meziříčí, publikován v minulém čísle našeho týdeníku. V něm 
byly zveřejněny také fotografie výherců, které byly pořízeny na slavnostním předávání cen.
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 20. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. Praj-
ka. Čtvrtek 21. 2.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 22. 2.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 
14.00–15.30 adorace a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. 
L. Sz. Sobota 23. 2.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka, 
Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 24. 2.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 
9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.00 pobožnost Kří-
žové cesty, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 22. 2. – Horní Bory 
17.30 adorace NSO, 18.00 mše sv. – o. Prajka, 24. 2. – Horní Bory 9.45 
mše sv. – o. Prajka, 14.00 křížová cesta – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání dětí a mládeže, kteří nema-
jí náboženství. Čtvrtek teologická hodina po večerní mši sv. Pátek 
14.00–16.30 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.00 příležitost ke 
svátosti smíření a pokání (cizí zpovědník), 15.00 modlitba korunky 
k Božímu milosrdenství, 16.30 mše sv. pro mládež, po ní Večer chval, 
20.00–23.00 Nikodémova noc. Sobota 18.30 příprava před křtem, 
19.30 – 1. příprava na manželství. Pobožnost křížové cesty se svátost-
ným požehnáním bude v neděli v 17.00 hodin. Neděle – po nedělní 
večerní mši sv. bude setkání Spolku Ludmila. Na faře je možné kou-
pit Kompendium katechismu katolické církve (cena 150 Kč). Děkuji 
všem, kteří pracovali ve farnosti. V kostele, vzadu na stolku u novin si 
můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2013, kterou jako každoročně 
pořádá oblastní charita. 
Ve smyslu kán.1051 § 2 CIC informujeme, že náš farník jáhen Mgr. Bc. 
Pavel Kuchyňa, nar. 1976 ve Velkém Meziříčí hodlá v Brně dne 29. 6. 
2013 přijmout kněžské svěcení. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 24. 2. od  9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od 9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

V našem městě žije řada šikovných a nadaných lidí. Zní to jako bana-
lita nebo klišé, ale je to rozhodně tak. Na mém pomyslném seznamu 
by se jistě ocitl pan Libor Smejkal pro své obdarování natáčet filmy 
a fotit. Tipuji, že už natočil několik stovek svateb a díky tomu ho bude 
nejspíš znát nejvíce lidí. Pan Smejkal však tvoří i filmy dokumentární, 
kde může mnohem více uplatnit svůj filmařský cit, invenci a umění.
V prosinci loňského roku se vypravil spolu s dalšími šesti členy Českob-
ratrské církve evangelické (2 z nich byli pracovníci Střediska humanitár-
ní a rozvojové pomoci Diakonie ČCE) do Etiopie. Samozřejmě, jak jinak 
než s kamerou. Z  této cesty vznikl působivý čtyřicetiminutový doku-
mentární film, jehož zhlédnutí bych každému přál. I když už jsem dříve 
o situaci lidí v této zemi četl, slyšel i viděl nějaké fotografie, přesto jsem 
byl filmem zasažen, dojat, osloven, ale i potěšen a povzbuzen. Zvolený 
název považuji za velice příhodný – Paprsky naděje nad Etiopií.
Na to, co ve mne film vyvolal, jsem nemohl reagovat jinak, než nabíd-
kou autorovi, abychom udělali v  Husově domě slavnostní premiéru 
tohoto filmu a pozvali širší veřejnost. Skupina Kuspokon přislíbila, že 
zahraje pár černošských spirituálů. V jednání je i přítomnost ředitele 
Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE Mgr. Jana 
Dusa. Po zhlédnutí filmu budou následovat dotazy na autora a při ná-
sledné „recepci“ se bude podávat pravá africká káva (ta přímo etiop-
ská), dále čaj a oříšky. Dobrovolné vstupné tentokrát nahradí benefiční 
sbírka na pomoc sirotkům v této africké zemi. Tak tedy srdečně zvu 
na slavnostní premiéru do Husova domu v neděli 3. března od 17 ho-
din.

Pozvání na slavnostní 
premiéru

V  obci Heřmanov se konaly 9. 2. 
2013 ostatky, kterých se tradičně 
účastní velké množství maškar. 
V  letošním roce šlo v  průvodu 
45 masek, 6 muzikantů a 4 hasiči. 
Velký úspěch sklidila především 
skupina amnestovaných věžňů, 
policistek a  maska exprezidenta 
Klause. Další pěkné masky byly 
např. jeptišky, muslimky, šmou-
lové, mravenci s  beruškou, muš-
ketýři, piráti, upírky, Metyl + Etyl 
s pojízdnou pálenicí a řada dalších.
Pavla Chadimová, starostka obce, 

foto: archiv obce

V Heřmanově šly v průvodu masek 
jeptišky, Klaus i Metyl a Etyl

Ohlédnutí za Vánocemi v domově pro seniory
Jak trávili adventní čas senioři 
v domově pro seniory?
Šestého prosince za  nimi přišel 
Mikuláš s  anděly a  čerty z  den-
ního stacionáře Nesa. Při prvním 
pohledu na čerty leckomu ztuhly 
rysy, které se ale posléze promě-
nily ve vřelý úsměv a radost. Mi-
kuláš s andělem každému donesl 
perníčky přímo nebeské chuti.
Dne 10. prosince se konal pro 
klienty i  zaměstnance koncert 
Jakuba Pustiny, který zpíval 
za  doprovodu svých kolegů. 
Společně se všichni sešli v chrá-
mu sv. Mikuláše a  zazpívali si 
známé koledy a  nasáli tak vá-
noční atmosféru.
O  pár dní později někteří klienti 
přijali pozvání na vánoční besídku 
od  děvčat z  Výchovného ústavu 
Velké Meziříčí, které do  domova 
chodí pomáhat. Senioři si pro-
hlédli prostředí ústavu a po besíd-

ce se s děvčaty sešli v jídelně, kde 
děvčata připravila pro všechny 
hosty výborné občerstvení. Naši 
senioři zde strávili příjemné od-
poledne a těšili se na příští setkání, 
které na sebe nedalo dlouho čekat. 
Za pár dní přišla děvčata s přáníč-
ky za seniory do domova a všem 
popřála krásné Vánoce a  hodně 

zdraví v novém roce.
Závěrem pracovních dní se usku-
tečnilo vánoční setkání klientů 
a  zaměstnanců domova. Společ-
ně se sešli v jídelně, kde voněl vá-
noční punč a cukroví od zaměst-
nanců. V  doprovodu Andrey 
Vaňkové zpívali koledy a  vítali 
Vánoce. Bylo to velmi příjemné 

zakončení adventního shonu.
Po  Novém roce domov pro seni-
ory navštívili zástupci pojišťovny 
a v rámci projektu „Strom pro lepší 
život“ předali dárky seniorům. Se-
nioři mezi dárky nalezli rolničky 
na  ruku, bubínky se zvuky moře, 
vosky na výrobu svíček a pastelové 
barvy. Všechny tyto věci budou vy-
užity na terapie klientů.
Všem, kteří se podíleli na  zpří-
jemnění a  zpestření nejen ad-
ventního času seniorů, děkujeme. 
Díky patří také zaměstnancům 
a dále dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají bez nároku na mzdu.
Klientům, zaměstnancům, je-
jich rodinám a všem příznivcům 
přejeme klidný a  pohodový rok 
2013, plný zdraví, lásky a  opti-
mismu. 

Mgr. Helena Chalupová,  ředitel-
ka Domova pro seniory VM, foto: 

archiv domova pro seniory

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí
zve na slavnostní premiéru filmu Libora Smejkala

PAPRSKY NADĚJE NAD ETIOPIÍ

Dokumentární film (47 min.) byl natočen v prosinci 2012 
na několika místech v Etiopii. V rámci slavnostní premiéry 

promluví farář Pavel Janošík, skupina KUSPOKON zazpívá 
černošské spirituály, kameraman a režisér Libor Smejkal od-
poví případné dotazy. Dobrovolné vstupné nahradí tentokrát 
benefiční sbírka na pomoc etiopským sirotkům. Při následné 

recepci se bude podávat africká káva, čaj a oříšky...

Neděle 3. března v 17 hodin, Husův dům, U Světlé 24

Nikodémova noc
Velké Meziříčí
22. února 2013 
20–23 hodin

S  iniciativou Nikodémovy 
noci přišli otcové Pallotini 
z Jam a Slavkovic. 
Podstatou je setkání s  Je-
žíšem Kristem přítomným 
v nejsvětější svátosti. 
Je to tichá adorace, která 
probíhá ve  tmě za  přítom-
nosti jednoho nebo více 
kněží, se kterými je možné 
se setkat k  přijetí svátosti 
smíření nebo k  osobnímu 
rozhovoru. 

Pavel Janošík

O tomto víkendu doznívaly v ně-
kterých obcích poslední maso-
pustní průvody. V Dolních Heř-
manicích, tak jako i jinde, udržují 
tuto dlouholetou tradici místní 
dobrovolní hasiči. Masky v  do-
provodu kapely obcházely domy, 
kde jim bylo nabízeno drobné 
pohoštění, tradiční koblihy a také 
něco na zahřátí. Následoval tanec 
s  hospodářem nebo  hospodyní 

a šlo se za velkého veselí a za do-
provodu zvědavých a  nenecha-
vých dětí zase o dům dál. Doufej-
me tedy, že se příští rok sejdeme 
opět namaškaření, pomalovaní 
a zamaskovaní v  hojném počtu 
tak, jako tomu bylo letos. Děkuji 
všem maskám za účast a N. Kří-
žovi za zorganizování. 

-rn-, foto: Stanislav Nestrašil, 
Romana Neufussová

Masopust si užili i v Dolních Heřmanicích
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nejvýhodnější inzerce 
v regionu

podmínky inzerce také na www.velkomeziricsko.cz

Firmám a organizacím nabízíme:
slevy při opakování inzerce:
3 – 5 opakování –   10 % sleva
6 – 11 opakování –  20 % sleva
12 a více opakování –  30 % sleva
Inzerci na webu. 
PR články za zvýhodněnou cenu nebo zdarma k inzerci.
vkládání letáků: 2.000 Kč do celého nákladu.

Inzerci přijímáme 
v pracovní dny 
od 8 do 15.30 hodin. 

uzávěrka:
inzertní strana:
pátek ve 12 hodin
sportovní strany:
pondělí dopoledne

Náměstí 17, Velké Meziříčí
tel.: 566 782 009, 739 100 979

e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz

psí cvičiště ve Velkém Meziříčí 
každou neděli v 11 hodin.

www.agilityvm.cz

AREÁL FIRMY PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 773 110 045, 774 947 014

e-mail: prodejna.velkemezirici@ekopaliva.com 

Cena briket 
od 47 Kč

SLEVA 37 Kč/8 kg▶

www.biomac.cz

NINA  80×195 7.980,- 6.595,- 1 ks 
SASKIA  90×200 6.990,- 5.780,- 1 ks 
CALIPO  90×200 6.370,- 5.265,- 2 ks 
KLIMAGEL 90×200 11.770,- 9.730,- 1 ks 
CALYPSO  90×200 9.265,-  6.830,- 1 ks 
MEDEA  90×200 7.790,- 6.440,- 1 ks 
CALLISTO SMART 90×200 9.990,- 8.255,- 1 ks 
KOMBI LUX 90×200 3.460,- 2.860,- 1 ks 
NEW MATRIX 90×195 3.790,- 3.135,- 1 ks 
QUINCY  90×200 2.790,- 2.305,- 1 ks
LIGURIA  90×200 7.950,- 6.570,- 1 ks 
DREAM VISCO 90×200 6.500,- 5.370,- 1 ks 
DUOFORM 90×200 12.500,-  8.185,- 1 ks 
PREZIDENT ROYAL 80×200 3.860,-  1.900,- 1 ks 
NEKO 1  90×200 2.050,- 1.695,- 3 ks 
NEKO 2  90×200 2.805,- 2.315,- 2 ks 
NEKO 3  90×200 2.300,- 1.900,- 2 ks 
NEKO 4  90×200 2.405,- 1.990,- 4 ks 
NEKO 5  90×200 3.005,- 2.480,- 2 ks 
ALENKA  90×200 4.715,- 3.900,- 2 ks 
ALTEA BIO 90×200 4.085,- 3.375,- 1 ks 
NOELLE + přikrývka 90×200 4.715,- 3.900,- 3 ks 
KLASIK  90×200 2.740,- 2.265,- 2 ks 
PREMIÉR PHYSIO 90×200 4.275,- 3.535,- 3 ks 
PROFIL  90×200 1.565,- 1.295,- 3 ks 

SKVĚLÉ  MOŽNOSTI  NÁKUPU NA SPLÁTKY 
BEZ  NAVÝŠENÍ .

▶ NA VYBRANÉ DRUHY MATRACÍ
▶ NA VYBRANÉ ZBOŽÍ Z PRODEJNY
Nábytek NEKO, Náměstí 1645, Velké Meziříčí, tel.: 777 144 569

www.neko-vm.cz

VYUŽIJTE 
DO KONCE ÚNORA 

Nábytek NEKO, Náměstí 165, Velké Meziříčí, tel.: 777 144 569

NYNÍ V NÁBYTKU NEKO DOPRODEJ 
SKLADOVÝCH ZÁSOB MATRACÍ 

ZA VYJÍMEČNÉ CENY! 

▶ SOS  
(sdružení obrany spotřebitelů) 
pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Dolní 165/1, poskytuje od-
borné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, rodinného, občanského, oblasti 
sociální, finanční a dluhové problematiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou své problémové situace konzultovat 
s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve Velkém Meziříčí: 
středy v sudých týdnech od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. 
patře. 

Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad Sázavou na webových stránkách 
www.opzdar.cz.

poradny na městském úřadě

soutěž zlatý erb – hlasujte do 25. 2. 2013

Na konci ledna 2013 byl ukončen příjem ohlášení do soutěže Zlatý erb. 
Přihlášku řádně podalo 10 měst a 16 obcí Kraje Vysočina. V kategorii 
elektronická služba bude odborná porota vybírat ze 14 přihlášených 
aplikací měst a obcí. 
Až do 25. února do 16. hodiny se může do hlasování zapojit i ve-
řejnost. 
Zaslaným hlasem podpoří svého favorita mezi 
městskými a obecními weby, vítěz pak získá 
Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení krajského 
kola Zlatého erbu se uskuteční 11. března v sídle 
Kraje Vysočina.
▶ Přehled ohlášených webových stránek a el. 
služeb v kategorii měst (10 soutěžících): Havlíč-
kův Brod, Humpolec, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Jemnice, Jihlava, Moravské Budějovice, Třebíč, 
Třešť, Velké Meziříčí, Ždírec nad Doubravou.
▶ Přehled ohlášených webových stránek a el. služeb v kategorii obcí 
(16 soutěžících): Batelov, Bělá, Bobrová, Dobronín, Hluboké, Horní 
Ves, Jinošov, Kaliště, Klučov, Koněšín, Kostníky, Láz, Nový Telečkov, 
Okříšky, Police, Vilémovice.
▶ Přehled soutěžících v kategorii elektronická služba (14 soutěžících):
– Batelov: Odběr novinek,
– Brtnice: Mapový portál města,
– Humpolec: Mobilní verze webu,
– Jemnice: Virtuální prohlídka města Jemnice,
– Jihlava: Připomínkování územního plánu,
– Jinošov: Virtuální průvodce a interaktivní mapa obce Jinošov 
   a naučné stezky v zámecké oboře,
– Nové Město na Moravě: Klikací rozpočet,
– Okříšky: Verze webové stránky pro mobilní telefony,
– Třebíč: Městská hromadná autobusová doprava v Třebíči,
– Třešť: Crazy Tomato,
– Velké Meziříčí: Chat se starostou,

– Velké Meziříčí: Mobilní verze webových stránek Velkého Meziříčí,
– Velké Meziříčí: Oficiální městský e-shop,
– Žďár nad Sázavou: e-UtilityReport – žádost o vyjádření k existenci 
sítí.
Hlasování v soutěži Zlatý erb se však stále může účastnit veřejnost – 

uživatelé městských a obecních stránek. Mohou 
dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. 
Pokyny naleznou na stránkách soutěže http://
zlatyerb.obce.cz/. Hlasovat mohou všichni uživa-
telé internetu, kteří disponují platnou emailovou 
schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. 
Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo jednu 
obec. Hlasy veřejnosti bude možné posílat v kraj-
ském kole Kraje Vysočina do 25. 2. 2013 do 16 
hodin.
Do zvláštních kategorií Kraje Vysočina se přihlá-

sily tyto organizace a sbory dobrovolných hasičů:
▶ Kategorie pro zřizované organizace Kraje Vysočina (4 soutěžící): 
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jih-
lava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organi-
zace, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.
▶ Kategorie pro dobrovolné hasičské sbory (12 soutěžících): SDH Bí-
lek, SDH Golčův Jeníkov, SDH Jámy, SDH Kamenice nad Lipou, SDH 
Kostníky, SDH Libice nad Doubravou, SDH Nové Město na Moravě, 
SDH Píšť, SDH Vepříkov, SDH Velká Bíteš, SDH Vyskytná, SDH Želiv 
2 – psovodi.
V průběhu měsíce února bude přihlášené weby a služby hodnotit od-
borná krajská porota. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběh-
ne 11. 3. 2013 v kongresovém sále KrÚ Kraje Vysočina v Jihlavě. Pro 
vítěze všech kategorií budou opět připraveny hodnotné věcné ceny. 
Celostátní finále soutěže proběhne tradičně na konferenci ISSS 
(https://www.isss.cz/). 

Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje Vysočina

Kdo bude vítězem letošního ročníku soutěže Zlatý erb?

Nebaví vás cestovat autem, auto-
busem, vlakem či letadlem? Máte 
pochybnosti o  smyslu rychlých 
přesunů? 
Myslíte si, že cesta může být cíl? 
Tak nasedněte na kolo a vyražte.
Středisko Chaloupky, Velké Me-
ziříčí (Ostrůvek) vás zve 
28. února v  17.00 na  cesto-
pisnou besedu se Zdeňkem 
Rajnoškem o  cestě na  kole 
do  země lesů, bažin, jezer 
a losů tam a zase zpátky.

-chal- 
foto: archiv střediska Chaloupky

Konečně na sever aneb Do Švédska na kole – cestopisná přednáška na Ostrůvku 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI PRO TU SVOJI.

vás zve 
na 
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Rádi vám poskytneme dle vašeho přání i další služby:

► rodinné i soukromé akce
► svatební hostiny
► promoce 
► pohřební hostiny

Otevírací doba: 
restaurace 
pondělí – čtvrtek  10.00 – 22.00 
pátek – sobota  10.00 – 23.00

kuchyně 
pondělí – čtvrtek  10.00 – 21.30 
pátek – sobota  10.00 – 22.30

Kontakty:

tel.: 566 782 016 – restaurace
tel.: 566 782 017 – kancelář
e-mail: 
restaurace@jupiterclub.cz

Nachází se v prostorách Jupiter clubu, 
které jsou cennou památkou renesanční-
ho stavitelství. 
Historická budova je situována hlavními vstupy směrem do náměstí. 
Komplex budov, které v současnosti slouží jako kulturní centrum, 
vznikl sloučením několika středověkých domů kolem roku 1560. 
Původně to byl hostinec U Černého orla. Ve 2. pol. 18. století zde 
byly kanceláře krajského úřadu Jihlavského kraje, dalších 100 let  
zde měla sídlo pošta. 
V roce 1926 objekt zakoupil místní Sokol. Nyní objekt vlastní město.

Restaurace 
Jupiter

► maturitní i stužkovací večírky
► firemní večírky
► konference
► školení atd.

■ Žaluzie, 170×140 cm, 2 ks. 
Krátce používané. Více informací 
na tel.: 566 544 224.
■ Prasata na zabití 36 Kč/kg. 
Dále prodám selata – 20 ks, 60 
Kč/kg. Tel.: 724 595 444.
■ Brambory konzumní, bram-
bory odpad. Cena dohodou. Tel.: 
723 363 045.
■ Výklopný pařák, nový. Z  ple-
chu, tloušťka 2–3 mm, obsah 120 l 
– 5.600 Kč, 110 l – 5.500 Kč. Tel.: 
605 744 874.
■ Brambory. Ruční sběr, odrůdy: 
Karin, Adéla, Rosara, Jelly. 5 Kč/
kg. Po  dohodě doprava možná. 
Tel.: 775 333 021.
■ Pultový mrazák 260 l, ne-
využitý. Cena 1.400 Kč. Tel.: 
736 245 368.
■ Náhradní díly na Citroën Jum-
py 1,9 TD. Dále prodám palivové 
dřevo – sušené, 1.000 Kč/m³. Tel.: 
776 611 016, e-mail: kamnapari-
zek@seznam.cz.
■ Líheň pro drůbež. Cena 
2.200 Kč. Tel.:  733 483 672.
■ Prodám vietnamská selata, 
cena 400 Kč/ks, k odběru ihned. 
Tel.: 733 530 356. 

■ Etážový kotel, teplovzduš-
ný, Apolo 10, zachovalý. Tel.: 
779 185 844.
■ Koupím za  rozumnou cenu 
knihy: Příběh umění (Gombrich) 
a  Česká literatura od  počátku 
k dnešku (Lehár, Stich, Janáčková, 
Holý) a dále jakékoliv Dějiny vý-
tvarného umění či Dějiny hudby 
(světové i  české) – knihy mohou 
být i mírně poškozené a v jakéko-
liv vazbě. Tel.: 732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Koupím zahradu s  chatkou 
(i bez) na Fajtově kopci nad dál-
nicí. Dobrá přístupnost, nejlépe 
okrajová s přípojkou vody a elek-
triky nebo možností připojit. 
Placeno hned v  hotovosti. Tel.: 
737 416 455.
■ Prodám byt 3+1, 65 m². Tel.: 
776 079 902.
■ Prodám slunný byt 3+1 s  vý-
tahem, zateplený, nová okna, 
plovoucí podlahy. Koupelna 
a WC po rekonstrukci. Nové in-
teriérové dveře z masivu. Vlastní 
plynové topení (nové). Zasklený 
balkon. Tel.: 734 543 930.
■ Prodám pozemek pro výstav-
bu RD na  kraji obce Oslavice 
o výměře 1 369 m², na pozemku 
je kopaná studna, oplocení, sítě 
cca 50 m od  pozemku, podrob-
nosti při osobním jednání – RK 
nevolat! Tel.: 774 919 844
■ Vyměním byt 2+kk v  osob-

ním vlastnictví, po rekonstrukci, 
v klidné lokalitě na ulici Krškova 
za  větší byt nebo rodinný dům 
ve Velkém Meziříčí a okolí. Popř. 
nemovitost koupíme či prodáme. 
Tel.: 604 136 690.
■ Koupím zahradu ve  Velkém 
Meziříčí. Elektrika, voda a menší 
chatka výhodou. Tel.: 603 279 793.
■ Prodám rodinný dům v Oslavi-
ci. Zastavěná plocha 109 m², před 
rekonstrukcí, pozemek 300 m². 
Cena dohodou. Tel.: 603 278 588.

■ Pronajmu byt 3+1 v Ostro-
vě nad Oslavou. Volný od 1. 5. 
2013. Volejte po 18. hodině. Tel.: 
604 640 618. 
■ Pronajmu byt 4+kk ve VM, lo-
kalita Hliniště. Cena: 7.000 Kč + 
energie. Tel.: 777 948 887.
■ Pronajmu garáž na  spojovací 
ulici Poříčí a  Bezděkov ve  VM. 
Tel.: 608 365 682.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí na ulici Gen. Jaroše.  Jde 
o  byt ve  druhém poschodí cih-
lového domu s  balkonem na  jih. 
Nová plastová  okna se žaluzie-
mi, plynové topení společné pro 

dům,  levné vytápění a  ohřev 
vody. V  obytných pokojích par-
kety, samostatné WC a koupelna. 
Mateřská školka 100 m, u  domu 
je velké dětské hřiště a pískoviště.  
Součástí pronajímaného bytu je 
sklep a společná kočárkárna k uží-
vání.  Cena za pronájem 5.500 Kč 
+ energie podle skutečné spotře-
by. Tel.: 566 670 777,  775 195 947.

■ Hledám brigádu. Tel.: 
739 181 087.

■ Žena hledá kamarádku nebo 
kamaráda na  návštěvu kultury 
i tance a cestování. Od 55 let. Tel.: 
724 851 044.

prodám - koupím - vyměním

Seznámení

Koupím Nemovitosti

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Zubní pohotovost 
So 23.  2. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 
092. Ne 24. 2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. Sáz., tel.: 
774 430 777. Ordinač. doba 9–12 hodin. Telefonicky ověřte aktuální stav 
na příslušném stomatologickém pracovišti. Zubní LSPP (v době mimo 
hodiny běžné v našem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Po-
návka 6, po–pá 17–7 hodin, víkend, svátky nepřetržitě, tel.: 545 538 421.                                                                           
                                                                                       (zdroj www.nnm.cz)

Nabízíme 
k pronájmu 

kancelář 
v Jupiter 

clubu 
na náměstí 
ve Velkém 

Meziříčí.

Bližší informace 
získáte 

na tel. čísle 
 606 738 265.

Pronájem 
kanceláre

‹

▶ 27. 2.: 7.30–15.30 hodin, Velké Meziříčí, ul. Příkopy od č. p. 1220 
po Motorpal, V Potokách, Vrchovecká od č. 185 po 604, K Rakůvkám 
(vyjma č. 916), Ke Třem křížům (od č. 1663 nahoru), Krátká, Nad Sýp-
kami, Pod Kaštan, Pod Lesem, Záviškova, K Novému světu, J. Zahrad-
níčka, Luční.                                                                                                   

-E.ON-

Potřebujete peníze? 
Půjčky od 50.000 Kč 
Volejte 724 339 891

Stránecká Zhoř
únor–březen
SLEVA 

na 
▶ tlumiče MONROE
▶ rozvodové sady 

    SKF, INA

20 %

Tel.: 566 544 266, 604 755 986
www.autoservisurbanek.cz

Nepůjde elektrický proud

Našla se zlatá náušnice po Studentském plese v Jupiter clubu, 
dne 19. 1. 2013. 

K vyzvednutí je na programovém oddělení.
 Nutno s sebou přinést druhou náušnici.

Tel.: 566 782 004 (005)

Únorová, 
březnová 
BURZA

www.facebook.com/
BurzaVm

11. 2.–28. 2. 
11. 3.–26. 3.
Moráňská 17, 
Velké Meziříčí 

(u pošty)
více informací 

na tel.: 
725 190 105

KURZ   MATEMATIKY  
k přijímacím zk. na SŠ (pro zá-
jemce z 9. tříd) budou každou 
středu ve 14.20 h, ZŠ Sokolov-

ská 470/13 VM. Přihlášky 
a info: tel.: 774 621 703.

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
příspěvkové organizace

Základní školy a Mateřské školy Dolní Heřmanice

Starosta obce Dolní Heřmanice
vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

konkurzní řízení

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy 
a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící 
schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. 
e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžá-
dání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky, 
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrze-
ný posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, 
koncepci rozvoje a  řízení školy, čestné prohlášení v  plném znění 
podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971), písemný sou-
hlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního 
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu 
do 15. 3. 2013 na adresu:
Obec  Dolní Heřmanice č. 100, 594 01 Velké Meziříčí
Ředitel/ka bude jmenován/a na  dobu určitou šesti let podle 
ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve  znění zákona č. 
472/2011 Sb.
Obálku označit Konkurz ZŠ–NEOTVÍRAT!

Starosta obce Josef Prudík, v. r.

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

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

společenská rubrika

Vzpomínky

Společenská rubrika
Blahopřání ● Vzpomínky ● Poděkování

Uzávěrka společenské rubriky je v pátek ve 12 hodin (nebo po telefonické dohodě a rezervaci později). 
Příspěvky s fotografiemi lze kromě osobního předání v redakci (Náměstí 17, Velké Meziříčí)

také zasílát e-mailem: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
nebo můžete využít uploader na www.velkomeziricsko.cz

Platba za zveřejnění se provádí hotově v redakci nebo převodem na č. ú.: 1621489309/0800, v. s. 4649.

Bližší informace získáte na redakčním telefonním čísle: 
566 782 009, 739 100 979, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu 
– únor, březen – přednášky, předsálí kina od 15.30 hodin
26. 2. Panovníci českých zemí III., přednáší ing. Karel Hromek
  5. 3. Korsika, přednáší Libor Smejkal
12. 3. Vystěhovalectví do Ameriky, přednáší Olga Černá
19. 3. Čím jsme platili v minulosti, přednáší PhDr. Marie Ripperová
26. 3. Fotografické lovy beze zbraní III., přednáší ing. A. Havlát

Změna programu vyhrazena.

Ke dni 25. února 2013 vzpomí-
náme se smutkem nedožitých 
102. narozenin naší drahé ma-
minky, babičky a prababičky, 
paní 

Josefiny Schmidtové.

Drahá maminko, děkujeme za 
Tvou lásku a porozumění, 
nikdy nezapomeneme…

Jménem rodiny, dcera  
RNDr. Eleonora Čermáková, CSc. 

(Dolní Radslavice)

❧ Kytičku Ti na hrob pokládáme, 
je v ní za vše vroucí dík,
s láskou stále vzpomínáme,
bylo krásné s Tebou žít! ❧

Dne 21. února 2013 tomu budou 
4 roky, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

František Marek 
z Velkého Meziříčí.

S úctou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 

manželka Božena 
a děti s rodinami.

Dne 11. února oslavil 
85. narozeniny pan 

Vincenc Záviška.
 

Do dalších let přejí zdraví 
a bodrou mysl

manželka, 
dcera a syn s rodinami 

a zejména přátelé „Balinského 
údolí“.

❧ Zlaté slunce za hory zašlo, 
soumrak tiše padá do polí,
srdce si věčný spánek našlo 
a nic už Tě nebolí. ❧

Dnes, 20. února 2013, vzpomí-
náme nedožité 70. narozeniny 
paní 

Bohumily Hammerové
z Vídně.

Stále vzpomínají manžel, 
dcery a synové s rodinami.

V sobotu 2. března 2013 se v kulturním domě v Březí od 20 hodin 
uskuteční koncert, jehož výtěžek bude věnován na zakoupení kom-
penzační pomůcky pro usnadnění výuky handicapovaných dětí. 
Pořadatelkou koncertu je studentka 3. ročníku denní formy studia na 
Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě, o. p. s., Klára Hálová.
Nápad na uspořádání tohoto koncertu vznikl po realizaci projektu 
Muzika dětem v loňském roce, jehož autorkou byla moje spolužačka 
z vyššího ročníku Kristýna Staňková a výtěžek humanitární akce byl 
věnován na pomoc dětem ve vyloučených lokalitách v Kraji Vysočina.
Během večera vystoupí rockové skupiny Start02, Mawataki, Kiss czech 
company a Alkevolt. 
Sestavit zajímavý program koncertu bylo zatím největší úskalím akce.

Klára Hálová

Přípravy na rockový koncert vrcholí

POZVÁNKA
TJ Efekt Křižanov zve všechny děti, 

rodiče a jejich příbuzné

na 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,

který se uskuteční v neděli 3. 3. 2013 
ve 14 hodin

v Katolickém domě v Křižanově.

Rádi opět uvidíme v maskách nejen děti, 
ale i jejich rodiče.

Mediální partner: 
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kulturní a společenské akce

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

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

divadelní sezona jaro 2013

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

Pátek 1. března 2013 v 19.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu. Tel.: 
566 782 004 (001), po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00 hodin. 

Cigánski Diabli v Jupiter clubu
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
pod vedením Hanky Cejpkové po-
řádá  KURZ KERAMIKY.
Podmínky kurzu: kurzovné 
2.250 Kč (obsahuje 16 lekcí,  lekce 
– dvě vyučovací hodiny), zahájení 
kurzu středa 20. února, čtvrtek 
21. února 2013, ukončení kurzu 
– červen 2013. Kurz probíhá v ke-
ramické dílně Jupiter clubu – su-
terén.
Cena zahrnuje materiál (2 balíky 
hrnčířské hlíny na osobu), výpal keramiky. Kurz se uskuteční ve stře-
du cca v 16 hodin, pokud bude větší počet zájemců, uskuteční se 2 kur-
zy, tj. první v 15–16.30 hodin, druhý v 17–18.30 hodin nebo ve čtvrtek 
v 17–18.30 hodin. Účastníci se seznámi s různými technikami (mode-
lování a výroba dekorativní a užitkové keramiky, práce na hrnčířském 
kruhu).
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel.: 566 782 004–5, e-mail.: 
program@jupiterclub.cz, programové oddělení Jupiter clubu. Uzávěr-
ka přihlášek 20. února 2012.
Připravujeme Kurz keramiky pro děti pod vedením Hanky Cejpko-
vé v Jupiter clubu, více informací na tel.: 732 247 717.                          -hs-

Keramické kurzy v Jupiter clubu

KPHU – koncertní sezona 2012-2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Pátek 8. 3. 2013 v 19 hodin, Jupiter club, vstupné: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři)

Dechové kvinteto Belfiato Quintet

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
Dětské středisko Březejc, centrum Kociánka Brno,

Základní škola a střední škola Březejc
vás srdečně zvou na 

13. CHARITATIVNÍ PLES 2013

Hudba: Beat Band Velké Meziříčí
Program:  ☐ host večera cimbálovka Primáš z Boleradic
 ☐ taneční vystoupení – tančí klienti DS Březejc
 ☐ vystoupení latinsko-americké tance
 ☐ bohatá tombola, dražba výrobků

Pátek 22. února 2013
velký sál Jupiter clubu Velké Meziříčí od 20 hodin

Rezervace a prodej vstupenek v Jupiter clubu, programové 
oddělení, po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin, tel.: 566 782 004-5

Skupina Citron vyráží na  Rade-
gast a Plni Energie Tour 2013!
Ve Velkém Meziříčí zahraje 
20. 4. v Jupiter clubu. 
Probíhá předprodej vstupenek 
za  super zaváděcí cenu 200 Kč, 
platnou do  konce února. Vstu-
penky na  všechny koncerty 
jsou k  dostání předprodejních 
sítích Ticketportal a  Ticketpro 
a na webu www.mastersofrock.cz,
http://www.citron-group.cz/   

Citron v Jupiter clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 23. února 2013 od 
15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
ČERVENÁ KARKULKA.
Vstupné 40 Kč, rezervace vstupenek na tel.: 566 782 004–5, program.
oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do pátku 
před termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a to po před-
chozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstu-
penky do volného prodeje.                                                                    -hs- Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti hudební fakulty Akade-

mie múzických umění v Praze. Vznikl v roce 2005 ze studentů Pražské 
konzervatoře a hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Od roku 
2007 do roku 2009 vedl kvinteto pedagog Pražské konzervatoře Ond-
řej Roskovec, sólofagotista České filharmonie a člen souboru Afflatus 
Quintet. Nyní hráči spolupracují například se Štěpánem Koutníkem, 
profesorem komorní hudby na hudební fakultě Akademie múzických 
umění v Praze a Gottfriedem Pokornym, který vyučuje komorní hru 
na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.
Belfiato Quintet získal v roce 2010 1. cenu na soutěži Antonína Rejchy 
v rakouském Payerbachu a o rok později obdržel 3. cenu na meziná-
rodní soutěži dechových kvintetů 6th  Henri Tomasi Competitiv Mar-
seille (Francie), ze které si také odnesl speciální cenu za nejlépe pro-
vedenou skladbu Cinq danse Sacree et Profane od Henriho Tomasiho.
Soubor vystupuje v Čechách i v zahraničí. V loňském roce se předsta-
vil v koncertní sezoně České filharmonie a Českého spolku pro ko-
morní hudbu a také v komorním cyklu Symfonického orchestru hl.m. 
Prahy FOK a Pražské komorní filharmonie. Spolupracoval s Českou 
televizí i s Českým rozhlasem a společně vystoupil s Aflattus Quintet 
nebo se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
Členové mladého ansámblu přišli s cenami z různých soutěží, mimo 
jiné z Pražského jara, Concertino Praga, Concorso internazionale Fre-
derico II. di Svevia, Yamaha Foundation, ze soutěže v Lodži nebo ze 
soutěžního klání českých konzervatoří. Společně se pravidelně zúčast-
ňují prestižních mistrovských kurzů doma i v zahraničí – byli tak na 
Česko-francouzské letní hudební akademii v Telči, na kurzech ve Vý-
maru či na mezinárodní letní akademii ISA pragwienbudapest. Působí 
v předních českých orchestrech (Česká filharmonie, Pražská komor-
ní filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK) a v minulosti byli zváni ke spolupráci se 
studentskými tělesy např. Gustav Mahler Jugend Orchestra, European 
Union Youth Orchestra, Junges Klangforum Mitte Europa, CEI Youth 
Orchestra.                                                              (text a foto: www.belfiato.cz)

10. 3. 2013 v 18.00 v Jupiter clubu, vstupné 80 Kč

ZRUŠENO

Sobota 9. března v 15.00 
na velkém sále Jupiter clubu

Po skončení pokračují 
soutěže a tancování 
s DDM Velké Meziříčí.

Vstupné 100 Kč 
(děti do 2 let zdarma). 

Rezervace a prodej 
na programovém oddělení JC 
(po–čt 8–16, pá 8–14 hodin) 
tel.: 566 782 004, 001

Jupiter club, s. r. o., uvede

Z P Í VÁ M E  A  TA N Č Í M E 
S  M Í Š O U 

–  P O H Á D K O V Ý  K A R N E VA L

foto: Agentura Jana Šulcová
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Okresní přebor v ledním hokeji
TJ Šerkovice – SK Mostiště 7:8 
(1:0; 5:3; 1:5)
Branky Chmelíček 2, Krupička 2, 
Matuška, Jiří Fligl, Pospíšila, asi-
stence Moučka 2, Krupička, Jiří 
Fligl, Petr Pokorný, Vít. Pokorný, 
Erik Fligl – Pokorný 5, Solař 3, 
asistence Novák 4, Václav Krejčí 
ml. 3, Jiří Svoboda, Smejkal, Sy-
rový, vyloučení 5:4 + TS ve pro-
spěch hostů (proměněno), využi-
tí 0:2, v  oslabení 0:0, 45 diváků, 
rozhodčí Majtner, Štětina, hráno 
na ZS v Nedvědici.
Sněžení v první polovině zápa-
su, náhodné góly a velký obrat 

v  poslední části hry. Tak by se 
dal charakterizovat zajíma-
vý, slušně vedený zápas. První 
třetina a  část druhé se nesla 
v  duchu hesla „nahoď a  brus-
li“. Sněžení ovlivnilo kvalitu 
hry, a  tak se nikdo z  přítom-
ných diváků nedivil, že v první 
části padl jen jeden gól. Střel-
ci se začali probouzet hned 
od úvodu prostřední části hry. 
V polovině zápasu byl stav 2:2, 
poté sněžení ubralo na  inten-
zitě a  hokejistům to rozhodně 
nevadilo. V rozmezí čtyř a půl 
minuty padlo celkem pět gólů 
a domácí šli do  šaten za velice 

příznivého stavu 6:3. Ovšem 
v  závěrečné třetině hosté pra-
videlně co čtyři minuty ukra-
jovali z náskoku domácích, aby 
v  56. minutě dokonali obrat 
na  6:7. O  minutu později zvý-
šili z  trestného střílení na  6:8. 
Domácí ještě stihli 75 vteřin 
před koncem při power-play 
snížit, na víc jim ale nezbyl čas.
Další výsledky:
TJ Šerkovice – HC Tatran Hrušky 
3:5 (1:2;1:0;1:3)
HC Veverská Bítýška – TJ Náměšť 
nad Oslavou 7:6 (0:3;4:2;3:1)
HC Sokol Křižanov – HC Spartak 
Velká Bíteš B 7:8 po  samostat-

ných nájezdech (0:1 na nájezdy)
HC Nedvědice – HC Tatran 
Hrušky 0:5 (0:1;0:2;0:2)
HC Zastávka – SK Minerva Bos-
kovice B 5:3 (1:1;2:1;2:1)
HLC Bulldogs Brno – HC RH 
Centrum Brno 3:5 (1:1;2:2;0:2)
Tabulka po 17. kole
1. Náměšť n. Osl. 17 16 1 0 1 121:52 48
2. RH Centrum Brno 15 13 0 1 1 120:47 40
3. Veverská Bítýška 17 12 0 2 3 98:48 38
4. Zastávka 17 9 1 0 7 80:76 29
5. Velká Bíteš B 16 8 1 2 5 70:68 28
6. Bulldogs Brno 17 8 0 1 8 90:96 25
7. Mostiště 17 7 2 0 8 70:81 25
8. Šerkovice 17 6 1 1 9 88:88 21
9. Boskovice B 17 5 0 0 12 50:87 15
10. Nedvědice 16 4 1 1 10 37:71 15
11. Hrušky 17 3 1 1 12 54:90 12
12. Křižanov 17 0 2 1 14 44:118 5

-tom-

Hokejisté Mostišť otočili vývoj zápasu a vyhráli bowlingová liga 2013

Tým 1. kolo Celkem Průměr Body
1. Stavebniny 1396 1396 349,00 8
2. Ja68ger 1289 1289 322,25 8
3. Nápoje 1249 1249 312,25 8
4. River bowling 1304 1304 326,00 6
5. Chelsea 1296 1296 324,00 6
6. Falco 1160 1160 290,00 6
7. HB 1276 1276 319,00 4
8. Technické služby 1172 1172 293,00 4
9. TEZA 1134 1134 283,50 4
10. ACZS 1107 1107 276,75 4
11. Zelenina 1209 1209 302,25 2
12. Kalíškáři 1198 1198 299,50 2
13. A-A 1083 1083 270,75 2
14. Gurmáni 1033 1033 258,25 2
15. VIKI 1009 1009 252,25 2
16. Kvítko team   805   805 201,25 0
17. K2       0       0      0,00 0

-lom-
Muži
Jméno nához kol prům.
1. Smejkal Libor 750 4 187,5
2. Korydek 691 4 172,8
3. Bednář 677 4 169,3
4. Kozina 664 4 166,0
5. Smejkal L. ml. 658 4 164,5
6. Baloun 649 4 162,3
7. Holík 646 4 161,5
7. Kružík 646 4 161,5
9. Kozina ml. 638 4 159,5
10. Holík ml. 630 4 157,5
11. Němec   612 4 153,0
12. Karafiát ml. 606 4 151,5
13. Tvarůžek 604 4 151,0
14. Jakubec 596 4 149,0
14. Sýkora 596 4 149,0
14. Zachoval 596 4 149,0
17. Věžník 594 4 148,5
18. Mynář 578 4 144,5

19. Žák 564 4 141,0
20. Hnízdil 564 4 141,0
21. Smejkal Jan 560 4 140,0
22. Homola 558 4 139,5
23. Šmitka 546 4 136,5
24. Teplý 538 4 134,5
25. Bartl 519 4 129,8
26. Šoukal   508 4 127,0
27. Komínek 499 4 124,8
28. Beran 487 4 121,8
29. Karafiát st. 199 4   49,8
 16973 116 146,3
Ženy
1. Kozinová 640 4 160,0
2. Mejzlíková ml. 594 4 148,5
3. Jakubcová 511 4 127,8
4. Mejzlíková     0 0     0
4. Kunčarová     0 0     0
 1745 12 145,4

-myn-

Z výsledků Velkomeziříčských na 64 polích...
Krajský přebor – 7. kolo:
Caissa Třebíč B – Spartak VM 
A 4:4
Za  hosty Jan 1 bod – Zeman 
1 b. kontumačně – Mrazík, 
Ing.  Nedoma (C), Janák Josef 
a Mgr. Mejzlík po 0,5 b. za remízy 
Bárta a Janák Martin 0 b.
Výsledek lze považovat za úspěch 
našich hráčů. Oslabeni hráli jak 
domácí, tak i  Velkomeziříčští 
(chyběl zvláště ostřílený harcov-
ník Čtveráček, kterého sklátila 
chřipka a  následný zápal plic), 
ovšem na  rozdíl od  třebíčské 
Caissy nastoupilo VM A přece je-

nom alespoň v početně komplet-
ní osmičlenné sestavě. A  docela 
i uspělo.
Regionální soutěž
Skupina Východ
V 7. kole se měl tým VM B utkat 
s  Opatovem (okr. TR), ale ten 
již dříve z personálních i finanč-
ních důvodů z  celého seriálu 
vystoupil. Ve  vztahu k  VM sko-
ro „družební“ oddíl Sokol Jámy 
hrál v  klubovně sportovní haly 
v  okresním městě proti tamější-
mu kolektivu TJ Žďár n. Sáz. D 
a nad svými hostiteli zvítězil v po-
měru 4:1 (Prášil, Pařil C, Pelikán 

a Mička po 1 bodu – Kunc 0 b.).
Tabulky:
Krajský přebor
1. TJ Žďár n. S. A 7 6–1–0 41,5 (33) 19
2. TJ Náměšť n. Osl. 7 6–1–0 38,5 (29) 19
3. Jiskra H. Brod A 7 5–2–0 35,5 (26) 17
4. Spartak Pelhřimov A 7 3–1–3 30,0 (20) 10
5. Caissa Třebíč B 7 2–2–3 27,0 (19) 8
6. SB Světlá n. S. A 7 2–0–5 24,0 (13) 6
7. Caissa Třebíč C 7 2–0–5 21,5 (13) 6
8. Gambit Jihlava B 6 1–2–3 21,0 (14) 5
9. TJ Žďár n. S. B 6 1–1–4 14,5 (7) 4
10. Spartak VM A 7 0–2–5 18,5 (11) 2

Jak je patrné, s  našinci to stá-
le nevypadá vůbec dobře a  jsou 
nejspíš zralí na  sestup do  kraj-
ské soutěže, zvlášť když oba je-
jich hlavní konkurenti mají ještě 
ke všemu vzájemný zápas k dob-

ru. Z tabulky je také jasně zřejmý 
velký výsledkový a  výkonnostní 
odstup vedoucího tria od  ostat-
ních týmů.
Regionální soutěž V
1. ŠK Bystřice n. Pern. 4 4–0–0 13,0 (11) 12
2. Spartak VM B 5 3–1–1 15,5 (14) 10
3. Sokol Nové Veselí 5 2–1–2 11,0 (7) 7
4. TJ Žďár n. S. D 6 1–1–4 13,0 (10) 4
5. Sokol Jámy 6 1–1–4 12,5 (10) 4
6. Sokol Opatov anulováno.

B-družstvo Velkého Meziříčí si 
celkem může foukat, neboť si 
vede opravdu dobře.
* Pozn.: čísla v  závorkách 
za  úhrnným skóre jednotlivých 
týmů udávají celkový počet vy-
hraných partií. -vp-

V sobotu 16. února se naši muži 
na závěr zimní přípravy zúčastni-
li turnaje konaného ve Zruči nad 
Sázavou. Šest družstev bylo nalo-
sováno do dvou skupin po třech 
účastnících a  pak následovala 
utkání o konečné umístění. Hrací 
čas byl určen 2×20 minut. 
Oproti minulému turnaji jsme po-
strádali pro zranění nebo studijní 
povinnosti Libora Kotíka, Vojtu 
Hrona, Jakuba Bezděka a  Pavla 
Strašáka. Nahradili je z  rezerv-
ního družstva Ondřej Poul, Petr 
Horák a  Petr Babáček s  Pavlem 
Kříbalou. Naše družstvo se mohlo 
konfrontovat s týmy z české části 
2. ligy a  podle papírových před-
pokladů jsme byli favority turnaje.
V  prvním utkání jsme nastoupili 
proti týmu AŠ Mladá Boleslav. 
Proti mladému týmu, který před-
váděl rychlou házenou s  aktivní 
vysunutou obranou 1-2-3, to byla 
velmi dobrá prověrka na  první 
mistrovské utkání proti Malomě-
řicím, které produkují podobný 
styl hry. Utkání bylo vyrovnané. 
Naše družstvo zkoušelo útočné 
kombinace, ale bohužel, jejich 
pojetí bylo někdy značně kostrba-
té. V druhé polovině utkání jsme 
převzali otěže utkání do svých ru-
kou a udržovali si jedno až dvou-
brankový náskok. Soupeř sice 
v závěru srovnal, ale Petr Kříbala 
pět vteřin před koncem dělovkou 
z  devíti metrů vystřel našemu 
týmu vítězství 20:19.

V druhém utkání proti Kovofini-
ši Ledeč nad Sázavou, který byl 
nejslabším družstvem na  turna-
ji, dostali příležitost hráči spíše 
z  „lavičky“. Poločas sice vyzněl 
o branku pro soupeře, ale v dru-
hé půli už se projevila převaha 
našeho týmu. Vítězství ve skupi-
ně jsme tedy zpečetili výsledkem 
v poměru 22:18. 
Ve finálovém utkání jsme nastou-
pili proti domácímu družstvu TJ 
Jiskra Zruč nad Sázavou. Proti 
soupeři, který těžil především 
z  dobré souhry spojek, se nám 
dařila v prvním poločase obrana 
a  soupeři jsme dovolili pouze 5 
branek. Bohužel i  přes vypraco-
vané šance se nám nepodařilo být 
v útoku produktivnější a poločas 
skončil v  náš neprospěch 4:5. 
V druhé půli jako by nám došel 
dech a  s  chutí hrající domácí se 
začali snadno prosazovat přes 
naši obranu. Ani po  změně ro-
zestavení jsme soupeři nestačili 
a ve finálovém souboji jsme pod-
lehli 9:15.
Naše družstvo tak obsadilo cel-
kově 2. místo v  turnaji. Indivi-
duální ocenění obdržel za  nej-
lepšího střelce turnaje Petr 
Kříbala. Turnaj byl poslední 
prověrkou na  první mistrov-
ské utkání, na  které zajíždí naše 
družstvo v  sobotu 23. února 
do  Brna Maloměřic. V  turnaji 
jsme, bohužel, nepodávali úplně 
optimální výkony a  především 

předváděná hra v  druhém polo-
čase finálového utkání nás hodně 
mrzela. Doufejme, že v  prvním 
utkání „jara“ podáme lepší výkon 
a vstup do sezony se nám povede!
Výsledky našeho družstva:
TJ Sokol Velké Meziříčí – AŠ 
Mladá Boleslav 20:19 (12:10)
TJ Sokol Velké Meziříčí – Kovo-
finiš Ledeč nad Sázavou 22:18 
(9:10)
TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ Jis-
kra Zruč nad Sázavou 9:15 (4:5)
Pořadí turnaje:
1. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou.
2. TJ Sokol Velké Meziříčí

3. AŠ Mladá Boleslav
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
5. HC Kolín
6. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Sestava a  branky: Stoklasa Da-
vid, Poul Ondřej – Kříbala Petr 
(17), Fischer Radim (9/2), Matu-
šík Roman (8), Živčic Pavel (7), 
Kříbala Pavel (3), Kaštan Jiří (2), 
Necid Miloš (1), Trojan Vítězslav 
(1), Pospíšil Jan (1), Kubiš David 
(1), Konečný Ladislav (1), Babá-
ček Petr, Horák Petr, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kříba-
la Martin.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Muži v poslední prověrce před soutěží skončili druzí

Hokej starších žáků
HHK VM – TJ Lanškroun 3:4 
(0:2, 1:0, 2:2)
Branky a  asistence HHK: 22. 
Juda M. (Dundálek), 53. Paca-
lová, 56. Nevěčný (Báňa M.). 
Sestava HHK: Svoboda – Pa-
calová, Karásek, Přinesdomů, 
Báňa M. – Dundálek, Nevěčný, 
Barák – Kapusta O., Juda M., 

Řepa – Hedbávný, Pavelka, Úlo-
vec – Pacal. Rozhodčí: Maloušek, 
Pekárek. Vyloučení: 2:1. Střely 
na branku: 32:23. Diváci: 53. 
Hokej mladších žáků
HHK VM – TJ Lanšroun 4:4 
(2:0, 1:3, 1:1)
Branka a asistence HHK: 8. Šan-
dera, 14. Havliš (Kapusta L.), 37. 
Poledna, 57. Havliš (Dvořák). Se-

stava HHK: Pestr – Šandera, Pro-
cházka, Ambrož, Bíbr – Poledna, 
Havliš, Kapusta L. – Šilpoch M., 
Strádal, Dvořák – Broža, Krč-
ma. Rozhodčí: Maloušek, Peká-
rek. Vyloučení: 0:1, využití: 0:0, 
v oslabení: 0:1. Střely na branku: 
10:33. Diváci: 60.
Program: sobota 23. 2. 2013 HC 
Chrudim – HHK mladší žáci 

a HC Chrudim – HHK starší žáci 
(zimní stadion – Chrudim)
Souhrnná tabulka KL MŽ a SŽ
1. Chrudim 28 19 2 7 206:114 40
2. Dukla Jihlava 26 16 2 8 177:118 34
3. Velké Meziříčí 26 14 6 6 145:102 34
4. Ledeč nad Sázavou 26 13 4 9 143:117 30
5. Lanškroun 28 13 3 12 125:109 29
6. Skuteč 28 13 2 13 170:187 28
7. Moravská Třebová 26 9 2 15 118:161 20
8. Č. Třebová/Litomyšl 26 6 3 17 124:181 15
9. Pelhřimov 26 5 0 21 84:202 10

-hhk-

Mladší žáci remizovali, starší těsně prohráli

HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 7:3 (1:2, 3:1, 3:0)
Branky a asistence HHK: 6. Slad-
ký (Kampas J.), 32. Crha (Ma-
rešová), 36. Tlapák (Crha), 40. 
Kampas J. (Kampas M., Crha), 
46. Kampas M. (Kampas J.), 55. 
Šilpoch, 56. Tlapák (Sladký). Se-
stava HHK Velké Meziříčí: Juda J. 
– Smažil, Kampas F., Sladký, Báňa 
M. – Šilpoch D., Tichý, Tlapák – 
Bernat, Kampas J., Kampas M. – 
Crha, Nevěčný, Marešová, Burian 
L. Rozhodčí: Polák – Rous, Musil. 
Vyloučení: 6:7, využití: 2:1, 
v oslabení: 0:0. Střely na branku: 
39:21. Diváci: 50.
Dorost po  desetidenní přestávce 
nastoupil k dalšímu mistrovskému 
utkání proti Bobrům z Valašského 
Meziříčí. První třetina byla velmi 
vyrovnaná. Hosté dobře bruslili 
a našim hráčům to dělalo problé-
my. Ve čtvrté minutě jel hráč hostí 
na  naši branku. Za  záchrannou 
brzdu zatáhli naši obránci a hlav-
ní rozhodčí nařídil trestné střílení 
proti HHK. Hostující hráč Uherek 
mohl otevřít skóre utkání. Jeho 
nájezd zneškodnil domácí bran-
kář Jarda Juda. V  témže čase byl 
za  faul na  Pavla Smažila poslán 
za  katr hráč hostí. Nabídnutou 
přesilovku v  samotném závěru 
využil Tomáš Sladký, kterému na-
hrál Jirka Kampas. Ve 12. minutě 
se prosadili hosté. V 15. minutě se 
po kuriózní vlastní brance dostali 
hostující Bobři do vedení. Do ka-
bin šli naši hráči s  jednobranko-
vým mankem.
Ve  druhé třetině to byli opět 
hosté, kteří šli ve  29. minutě 
do dvoubrankového vedení. V té 
době to s naším dorostem nevy-
padalo vůbec dobře. Zlom přišel 
ve druhé polovině druhé třetiny. 
Ve 32. minutě se prosadil Ondra 

Crha, kterého vyzvala ke  skóro-
vání Adéla Marešová. Ve 35. mi-
nutě již bylo vyrovnáno. Postaral 
se o to Tomáš Tlapák, který nedal 
gólmanovi hostí šanci. O  doko-
nalý obrat se v přesilovce postaral 
Jirka Kampas, kterému přihrál 
bratr Martin. Po  druhé třetině 
plné zvratů jsme šli do  kabin 
s jednobrankovým vedením.
Ve třetí třetině již měli naši hráči 
hru plně pod kontrolou. Navíc do-
kázali proměnit další šance. Ve 45. 
minutě to byli opět bratři Kampa-
sové, kteří se prosadili. Tentokrát 
si role vyměnili. Přihrával Jirka 
a zavěsil Martin. V 55. minutě se 
po  samostatné akci prosadil Do-
minik Šilpoch. Konečnou podobu 
utkání dal v  56. minutě Tomáš 
Tlapák, kterého vyzval ke  skóro-
vání Tomáš Sladký.
Po  velmi tuhém boji, zejména 
v  první polovině utkání, si naši 
dorostenci připsali velmi cennou 
výhru a upevnili si druhou příč-
ku v Krajské lize JM, VY a ZL.
Ostatní výsledky dvacátého 
čtvrtého kola: Hodonín – Bos-
kovice 9:2, Valašské Meziříčí – 
Uherský Brod 2:3, Technika Brno 
– Brumov-Bylnice odloženo.
Ostatní výsledky dvacátého pá-
tého kola: Warrior Brno – Tech-
nika Brno 6:1, Uherský Brod 
– Hodonín 6:2, Boskovice – Bru-
mov-Bylnice odloženo. 
Program: sobota 23. 2. v  10.30 
HHK dorost – SHK Hodonín 
(zimní stadion Uherský Ostroh)
Krajská liga dorostu JM, V, Z
1. Hodonín B 25 23 1 1 157:58 47
2. Velké Meziříčí 24 17 0 7 135:78 34
3. Uherský Brod 24 14 1 9 113:84 29
4. Brumov-Bylnice 23 13 1 9 105:105 27
5. Minerva Boskovice 24 11 2 11 95:93 24
6. Bobři Val. Meziříčí 24 7 1 16 79:137 15
7. Warrior Brno 25 4 4 17 78:125 12
8. Technika Brno 23 2 0 21 47:133 4

-hhk-

Dorost přehrál Bobry 
z Valašského Meziříčí
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HHK VM A – SK Minerva Bos-
kovice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a asistence: 39. Nekvasil, 
48. Válek (Sedláček, Cihlář). Se-
stava HHK VM: Černý (Štourač) 
– Šerý, Dusík, Sedláček, Válek, 
Pokorný – Novák, Nekvasil, 
Hlouch – Krča, Burian V., Cihlář 
– Střecha F., Kudláček, Frühauf 
– Štěpánek. Sestava SK Minerva 
Boskovice: Zrza (Alexa) – Hon-
zek, Pelán, Novotný, Kroupa, 
Hökl, Zvolánek, Blaha, Janda, 
Karný, Harmim, Šoukal, Koutný, 
Korvas, Maksa. Rozhodčí: Čer-
ný – Kučera, Kucián. Vyloučení: 
7:8, navíc Nekvasil (HHK) 5 + 
DKU, Korvas, Maksa (BOS) 10 
min. OT, Maksa (BOS) 10 min. 

+ DKU, Janda (BOS) DKU. Vy-
užití: 1:0, v  oslabení: 0:0; střely 
na branku: 43:22; diváci: 185.
V  utkání 24. kola přivítalo 
A  mužstvo HHK na  svém ledě 
tým Minervy Boskovice. Oba 
týmy byly před utkáním sousedy 
v tabulce KL.
Od první minuty se hrála obou-
stranně vyrovnaná partie, vy-
cházející ze zabezpečené obrany. 
V  17. minutě šel na  trestnou la-
vici první hráč utkání. Naši hráči 
nabídnutou početní výhodu ne-
využili. V první třetině se diváci 
gólu nedočkali.
Ve druhé třetině to začalo na ledě 
z  obou stran více jiskřit. Ve  31. 
minutě měl náš tým 80 vteřin 

dvojnásobnou přesilovku. Přes 
velkou snahu otevřít skóre utká-
ní se našim hráčům nepodařilo 
prostřelit gólmana hostí Zrzu. 
V  polovině utkání dostal hostu-
jící hráč první vyšší trest za  faul 
na Kamila Šerého. Ve 39. minutě 
vybojoval na  útočné modré puk 
Karel Nekvasil, který se důra-
zem dostal před branku hostí 
a bekhendovou střelou pod víko 
otevřel skóre utkání. Do  konce 
druhé třetiny se již stav nezměnil, 
a tak se v poslední třetině čekalo 
velké drama.
Do  poslední třetiny náš tým 
šel v  oslabení o  jednoho hráče. 
Hostující hráči nabídnutou pře-
silovku nevyužili. Od  té doby 

hráči hostí neustále diskutovali 
s  rozhodčími a  z  toho plynuly 
osobní tresty. Ve 46. minutě pu-
toval za katr další hráč Boskovic. 
V  přesilovce se prosadila druhá 
pětka HHK. Po  přihrávce Jirky 
Cihláře a  Zdeňka Sedláčka se 
prosadil střelou od  modré Petr 
Válek. Tak zní oficiální zápis. 
Střelu od  modré ještě tečoval 
Viktor Burian, který změnil drá-
hu střely. Posledních 10 minut 
utkání bylo velmi dramatických. 
Nejprve hosté měli půl minuty 
dvojnásobnou přesilovku, kte-
rou opět nevyužili. V 55. minutě 
dostal vyšší trest Karel Nekvasil, 
který zasáhl při rozehrávce hrá-
če hostí. Zranění v  obličeji bylo 

tak vážné, že musel být hostující 
hráč Hökl převezen záchrannou 
službou na  šití do  nemocnice. 
Rozhodčí udělil Karlovi trest 
5+OK a náš tým musel čelit pře-
silovce hostí až do konce utkání. 
V poslední minutě hráli hosté 30 
vteřin dvojnásobnou přesilovku. 
Přes veškerou snahu skórovat 
zůstalo na naší straně čisté konto, 
na  kterém měl velký podíl Jirka 
Černý, který přiváděl hostující 
hráče k  zoufalství. V  čase 59.41 
se strhla před naší brankou hro-
madná šarvátka. Výsledkem byl 
další vyšší trest pro hráče hostí. 
Ve  zbývajícím čase již branka 
nepadla a  náš tým zaslouženě 
vyhrál.

Po  velmi dobrém a  zodpověd-
ném výkonu se dočkali naši hráči 
vítězství za tři body. 
Ostatní výsledky 24. kola: Břec-
lav – Uherské Hradiště 7:4, Warri-
or Brno – Blansko 4:3, Brumov-
-Bylnice – Kroměříž 9:2, Uherský 
Brod – Velká Bíteš 3:5, Plumlov 
– Uherský Ostroh 2:1 SN.
KL jižní Moravy a Zlínska
1. Brumov-Bylnice 22 14 3 0 5 118:91 48
2. Velká Bíteš 22 12 3 2 5 99:70 44
3. Uherský Brod 22 13 1 1 6 105:91 43
4. Šternberk 22 11 1 4 6 107:87 39
5. Warrior Brno 22 12 0 1 9 92:82 37
6. Kroměříž 23 11 1 1 10 128:104 36
7. Uherský Ostroh 21 8 3 4 6 66:60 34
8. Velké Meziříčí 22 9 1 5 7 98:93 4
9. Dynam. Blansko 23 10 1 2 10 82:87 34
10. Minerva Boskovice 22 7 5 1 9 83:77 32
11. Grewis Plumlov 22 5 3 0 14 87:97 21
12. Uherské Hradiště 22 3 3 3 13 73:135 18
13. Lvi Břeclav B 21 2 1 1 17 80:144 9

Áčko s čistým kontem porazilo Boskovice

-hhk-

V sobotu 10. února se konal pří-
pravný turnaj mladších doros-
tenců Velmez cup 2013. Kvalitně 
obsazený turnaj byl poslední pro-
věrkou před nadcházející jarní 
částí soutěže. Turnaje se zúčast-
nilo šest družstev. Hrací systém 
byl zvolen každý s každým s hra-
cím časem 1×25 minut.
Naše družstvo postrádalo opory 
Martina Janíčka s Filipem Svobo-
dou, a  tak museli zodpovědnost 
za výkon družstva převzít i ostat-
ní hráči.
V prvním utkání jsme se střetli 
s TJ Sokol Nové Veselí, která je 
aktuálně na 5. místě prvoligové 
tabulky. S  fyzicky a  herně vy-
spělejším soupeřem jsme drželi 
15 minut krok, především díky 
dobře chytajícímu Vojtovi Drá-
pelovi. Hrála se rychlá házená, 

která produkovala poměrně 
značné množství chyb a po zá-
věrečné siréně svítilo na  uka-
zateli skóre v  náš neprospěch 
6:15.
Druhé utkání jsme sehráli opět 
proti prvoligovému celku HBC 
Strakonice. Soupeř hrál velice 
aktivní obranu a  naše družstvo 
se jen velmi těžko prosazova-
lo, navíc jakákoliv nepřesnost 
v  rozehrávce byla velmi rychle 
potrestána brankou. Proti Stra-
konicím jsme odehráli nejhor-
ší utkání na  turnaji a  konečný 
„příděl“ se zastavil na  poměru 
7:16.
Ve  třetím utkání jsme nastou-
pili „jako vyměnění“ proti TJ 
Sokol Chrudim, která vede 2. 
ligu – skupinu Čechy. Hned 
v úvodu jsme si vytvořili mírný 

náskok, který se nám dařilo udr-
žovat po  celé utkání. Dařila se 
kombinace a  hra na  dva pivoty. 
V důležitých okamžicích utkání 
vzal střeleckou zodpovědnost 
na sebe Tomáš Blaha a zrodilo se 
vítězství 14:12.
Do  následujícího utkání proti 
TJ Jiskra Třeboň vstoupili hrá-
či, uspokojeni vítězstvím nad 
Chrudimí, velmi nekoncentro-
vaně a brzy jsme prohrávali o tři 
branky. I přes bojovnost a snahu 
jsme se již na soupeře nedokázali 
dotáhnout. Proti Třeboni se nám 
vůbec nedařila obrana a  utkání, 
které v konečném součtu pro nás 
znamenalo souboj o třetí příčku, 
jsme prohráli 13:16.
V posledním utkání jsme nastou-
pili proti Sokolu Vršovice. Hrálo 
se vyrovnané utkání. Soupeř si 

ale díky našim nepřesnostem 
vybudoval tříbrankový náskok. 
V  závěru utkání ukázali kluci 
bojovného ducha a v posledních 
dvou minutách jsme se dokáza-
li i  díky střelecké chuti Davida 
Pavliše na  soupeře dotáhnout 
a utkání skončilo remízou 13:13.
Velmi dobře obsazený turnaj 
splnil účel. Hráči odehráli po-
třebné minuty a  nebýt poráž-
ky s  Třeboní, mohl být turnaj 
úspěšný i výsledkově. V  jednot-
livých zápasech každý z  hráčů 
ukázal své kvality a  doufejme, 
že v  sobotu 23. března vstoupí 
družstvo dorostu do sezony pro-
ti Napajedlům úspěšně.
Turnaj mladšího dorostu se ko-
nal ve Velkém Meziříčí po dlou-
hých letech a  můžeme hodnotit 
Velmez Cup 2013 jako velmi 

úspěšný. Zúčastněná družstva si 
pochvalovala turnaj jako dobrou 
přípravu na  soutěž. Turnaj byl 
výsledkově a  herně vyrovnaný 
a dokazuje to fakt, že celkový ví-
těz turnaje Nové Veselí neodjel 
s  plným bodovým ziskem a  po-
slední Vršovice neplnily roli out-
sidera a  dokázaly obrat soupeře 
o dva body. 
Oddíl házené touto cestou děkuje 
všem, kdo se podíleli na organi-
zaci turnaje a firmám Poex, Alpa 
a  Construct za  hodnotné ceny 
pro družstva. Mediálním partne-
rem házené je týdeník Velkome-
ziříčsko.
Výsledky našeho družstva:
TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ So-
kol Nové Veselí 6:15
TJ Sokol Velké Meziříčí – HBC 
Strakonice 7:16

TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ So-
kol Chrudim 14:12
TJ Sokol Velké Meziříčí – TJ Jis-
kra Třeboň 13:16
TJ Sokol Velké Meziříčí – Sokol 
Vršovice 13:13
Konečné pořadí:
1. Nové Veselí 100:43 9
2. Strakonice 72:57 8
3. Chrudim 71:67 5
4. Třeboň 54:81 3
5. Velké Meziříčí 53:72 3
6. Vršovice 60:75 2
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (15), Lečbych 
Jan (11), Blaha Tomáš (7), Fiala 
Martin (7), Stupka Tomáš (4), 
Ambrož Michael (4), Pažourek 
Tomáš (3), Frejlich Tomáš (1), 
Macoun Filip (1), trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

Mladší dorostenci házené sehráli domácí přípravný turnaj Velmez cup 2013

-šid-

VI. ročník Memoriálu Eduarda 
Klapala starších žaček, jehož po-
řadatelem je oddíl házené TJ So-
kol Velké Meziříčí, zvládly nejlé-
pe Veselanky a poprvé v šestileté 
historii konání této akce se staly 
vítězkami. 
Domácí tým, v  jehož řadách na-
stoupila i  čtyři věkově starší děv-
čata, odehrál turnaj s bilancí dvou 
vítězství a jedné porážky. 

V  prvním souboji s  mladičkým 
a  ambiciózním týmem Ivančic 
jsme po většinu hrací doby „taha-
li za  kratší konec“. Až závěrečná 
fáze vyzněla poměrně jasně v náš 
prospěch a po sérii velmi pěkných 
útočných akcích jsme se mohli ra-
dovat z dvoubrankové výhry 17:15. 
Druhý turnajový duel opět roze-
hrál lépe soupeř. Hráčky Veselí 
nad Moravou si během první 

dvacetiminutovky vypracovaly až 
pětibrankový náskok. Po  změně 
stran se herní projev domácího 
týmu rapidně zlepšil, leč nepro-
měňování vyložených branko-
vých příležitostí nás stálo zisk 
alespoň bodu 13:15. 
Závěrečné představení pro-
ti slovenskému týmu Sence byl 
od úvodního hvizdu rozhodcovské 
dvojice plně pod kontrolou našeho 

kolektivu, který přetavil svoji kom-
binační převahu v  bodové maxi-
mum 19:13. V  závěru souboje se 
diváci dočkali i zpestření v podání 
domácích hráček, které nutno po-
dotknout, že velmi efektivně vy-
zkoušely i hru bez brankářky!
Při závěrečném ceremoniálu pře-
daly symbolické dorty pro účast-
nická družstva zástupci rodiny 
Kratochvílovy, Večeřovy a  Kla-

palovy. Putovní pohár, skleněnou 
trofej a drobné ceny od sponzorů 
získal vítězný celek HK Veselí 
nad Moravou, stříbro braly Ivan-
čické, bronz putuje na Slovensko.
V domácím týmu získala ocenění 
pro nejlepší hráčku Kateřina Zá-
višková (na prvním snímku). 
Ceny do turnaje věnovaly firmy: 
Alpa, Poex, Construct. 
Mediálním partnerem memori-

álu byl týdeník Velkomeziříčsko.
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviško-
vá Kateřina (17), Janečková Denisa 
(16), Bačová Soňa (9), Doležalová 
Romana (4), Pavlíčková Tereza 
(2), Teplá Lucie (1), Uhlířová Eva, 
Buchtová Eliška, Singerová Klára. 
Trenéři Záviška, Partlová. 

Memoriál Eduarda Klapala ovládly házenkářky Veselí nad Moravou

-záv-, foto: Martina Strnadová, 
více fotek ve fotogalerii na webu  

www.velkomeziricsko.cz

Vysočinu přibližně za rok ovlád-
ne olympijský duch. Region při-
vítá na  6. zimních olympijských 
dětských hrách přes 1200 školáků 
z celé republiky. Půjde o žáky zá-
kladních škol a  studenty nižších 
ročníků gymnázií.
Ve  Velkém Meziříčí se pojede 
snowboarding a  lyže (alpské 
disciplíny), dále např. v  Jihlavě 
a Havlíčkově Brodě bude hokej, v 
Novém Městě na  Moravě běžky, 
ve Žďáře rychlobruslení atd. Hry 

mají mládež přilákat ke  sportu 
a myšlenkám fair-play.
Vytváří to sounáležitost jednak 
s daným týmem, ale i s celým kra-
jem, který reprezentují. Na  dru-
hou stranu je to i  sportovní pří-
ležitost, protože úroveň těchto 
sportovních bojů je vysoká, takže 
vítězství na  dětské olympiádě se 
čím dál tím více cení.
Dětská olympiáda bude probí-
hat 19.–24. ledna 2014.
Jelikož máme na  starosti neje-

nom organizaci, ale zároveň i no-
minaci závodníků, museli jsme 
začít s  různými doprovodnými 
aktivitami.
V  loňském roce se nám podaři-
lo oficiálně založit SNB Vysoči-
na (Snowboard klub Vysočina) 
sportovní klub pod záštitou Mi-
nisterstva vnitra ČR.
Členství v SNB Vysočina je vari-
antou pro „snowboarďáky“, kteří 
nechtějí být organizováni a  ne-
chtějí být z  jakéhokoliv důvodu 

členy Ski klubu Velké Meziříčí. Je 
potřeba jednat pod záštitou orga-
nizace, abych mohl jako předseda 
vystupovat v různých institucích 
(např.: úřady, kraj) za  skupinu 
lidí a ne sám za sebe. Vítáme kaž-
dého, kdo chce být členem naše-
ho sportovního klubu. 
Dále jsme ve  spolupráci se Ski 
klubem VM zahájili od 9. 2. pra-
videlné tréninky ve  slalomovém 
snowboardingu. Trénink probíhá 
každou sobotu od  7.00 na  Fa-

jťáku. Opět zvu všechny, kteří 
se chtějí na  snowboardu naučit 
něco víc, než jen jezdit z kopce.
Vše směřuje k  nominačním zá-
vodům pro školy 19. a 21. 2. Vy-
vrcholení nominace reprezentan-
tů proběhne na tradičním závodě 
snowboardslalom v neděli 3. 3. 
(další informace o tomto závodu 
najdete na straně 12).

Michal Číhal,
předseda snowboardingu pro Kraj 

Vysočina

Na Fajťáku se v roce 2014 pojede dětská zimní olympiáda

na hokej na zimní stadion
23. února v 17.30 
HHK A – Dynamiters Blansko
24. února v 15.30 HHK B – Telč

kdy a kam

So 23. 2. 14.15–15.45
Ne 24. 2. 13.45–14.45
Út 26. 2. 16.00–17.30

veřejné 
bruslení



stRana 12 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 7 | 20. únoRa 2013 stRana PP www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 7 | 20. únoRa 2013

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

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

®

Městská hokejová liga
8. kolo, nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Agromotor VM – SK Omega 
VB 2:5
Pavlas, Šlapal – Loup 2, Budín, 
Bartoň, Mikulík
Sanborn VM – SK Netín 9:0
Pondělíček 2, Bukáček 2, Fiala 2, 
Hanus 2, Sláma
Tech. služby VM – HC Lukáš 5:2
Šlapal O., Láznička, Chudoba, 
Šmejkal, Horký – Pokorný, Černý
1. Sanborn VM 8 6 1 1 56:32 13
2. Technické služby VM 8 6 1 1 45:29 13
3. SK Omega VB 8 5 0 3 32:29 10
4. HC Bory 7 4 0 3 32:23 8
5. HC Lukáš 8 3 1 4 42:37 7
6. Agromotor VM 8 2 1 5 28:38 5
7. SK Afcon Kunšovec VM 7 2 0 5 28:47 4
8. SK Netín 8 1 0 7 22:47 2

O postup do extraligy
River VM – HC Benetice 1:6
Chmelíček – Doležal 2, Caha, 
Houzar, Jakšík, Krejčí 
Lavičky – Radostín n. O. 5:8
Čech 2, Barák, Turek, Polák – 
Váša 3, Vítek 2, Hubený, Pešek, 
Láznička
Auto Dobrovolný VM – SK Ví-
deň 2:7

Říha, Vondráček J. – Vyhlídal 4, 
Navrátil, Vávra, Hermany
Farma Měřín – H. Heřmanice 8:1
Štoček J. 2, Štoček F., Uchytil 2, 
Blažek, Krčál, Kocanda – Šilhan
1. SK Vídeň 8 6 1 1 46:29 13
2. SPL Radostín nad Osl. 8 5 2 1 30:22 12
3. Auto Dobrovolný VM 8 5 0 3 33:26 10
4. HC Benetice 8 4 0 4 39:26 8
5. SK Lavičky 8 3 2 3 33:37 8
6. Farma Měřín 8 2 2 4 29:33 6
7. Horní Heřmanice 8 2 1 5 32:37 5
8. River VM 8 1 0 7 22:54 2

O umístění v 1. lize (6.–12. místo)
HC Pikárec – SK S. Zhoř 12:2
Vařejka 2, Chrást 2, Broža 2, Šu-
michrást 3, Hudec 2, Kupský – 
Urbánek, Bartušek
NHÚ Balinka VM – HC Bory B 
10:2
Hlaváč 3, Navrátil 2, Strádal R. 2, 
Strádal M., Mucha J., Novotný – 
Vidlák, Karásek
HCF Dráhy VM – Ořechov 2:1
Tuček, Slavík – Dvořák
6. NHÚ Balinka VM 7 5 1 1 45:29 11
7. HCF Dráhy VM 7 4 3 0 27:18 11
8. HC Pikárec 7 5 0 2 40:23 10
9. Ořechov 7 3 1 3 30:19 7
10. SK Tasov 6 2 1 3 23:24 5
11. Stránecká Zhoř 7 2 0 5 27:44 4
12. HC Bory B 7 0 0 7 17:52 0

-vid-

Ligu teď vede Sanborn

1. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod 46:38 (22:17)
V  souboji předních celků prvo-
ligové tabulky se oba týmy pre-
zentovaly rychlou útočnou hrou, 
při které přítomní diváci viděli 
rekordních 84 branek!
Soupeř přijel s  věkově mladým 
celkem, když většina hráček roč-
níku 1996 nastoupí v  nedělním 
souboji v barvách starších doros-
tenek na půdě pražských Kobylis. 
Domácí kolektiv postrádal dvě 
stěžejní postavy tvořící základní 
kostru ofenzivního pojetí. 
V  úvodních minutách se Havl-
brodské prezentovaly vysunutou 
obranou a  držely naše střelecky 
disponované spojky v  bezpečné 
vzdálenosti od  branky. V  útoku 
se pak snáze prosazovaly zejmé-
na z křídelních pozic, ze kterých 
měly i  více přesných zásahů. 
Do  13. minuty jim to stačilo 
na  nejtěsnější vedení. Domá-
cí lavička zareagovala změnou 

na  postu pivota a  spojek, tím 
se podařilo najít účinný recept 
na  soupeřovu ofenzivní obranu 
a  rázem se skóre otočilo v  náš 
prospěch. Sebevědomý útočný 
výkon pak do poločasu gradoval 
a  postupně se podařilo „odsko-
čit“ až na pětigólový rozdíl. 
Po  změně stran jsme zdařilou 
souhrou dokázali držet branko-
vý odstup a  poměrně úspěšně 
odráželi soupeřovy snahy o zteč. 
Oboustranně děravé a nedůrazné 
obrany nestíhaly a skóre se rych-
le měnilo. Nutno dodat, že naše 
s  chutí hrající hráčky v  této fázi 
dokázaly kombinačně rozebírat 
soupeřovu defenzivu a  získaly 
si tak zřejmě rozhodující sed-
mibrankové vedení (40. minuta 
30:23). Soupeř se sice nevzdával, 
leč náš tah na branku a zejména 
herní vyrovnanost kádru již ne-
připustily žádné drama. 
V tomto prestižním souboji jsme 
soupeři uštědřili druhou sezonní 
porážku. V  našem celku je nut-

no vyzvednout výkony spojek 
Markéty Partlové, Denisy Janeč-
kové, Renaty Škrdlové, Romany 
Doležalové a  nejlepší střelkyně 
prvoligové soutěže Hany Krato-
chvílové. Střelecky se zaskvěla 
na pivotu Soňa Bačová. 
7m hody 4/4:7/6, vyloučení 4:2. 
Střely 66:67. 
Sled branek 0:2, 2:4, 4:6, 6:6, 9:9, 
11:9, 11:11, 17:14, 20:16, 24:18, 
28:22, 30:25, 35:28, 37:29, 40:32, 
43:33, 45:38. 
V dalším kole zavítáme v sobotu 
23. února na půdu houževnatých 
Bohunic. Doufejme, že již v plné 
síle a opět úspěšně.
Hrály: Vávrová Michaela – Ba-
čová Soňa (5), Škrdlová Renata 
(3), Doležalová Romana (1), Ho-
molová Michaela (1), Partlová 
Markéta (8), Koudelová Eliška 
(5), Kratochvílová Hana (10/4), 
Janečková Denisa (9), Sedláčková 
Klára (1), Závišková Kateřina (2), 
Zezulová Kristýna (1). Trenéři 
Záviška, Partlová. 

Derby vyznělo jasně pro domácí

-záv-

Závěr volejbalové extraligy juniorů 
se letos bude hrát zase trochu jinak. 
V  první části se hraje o  účastní-
ky jednotlivých skupin (1–4, 5–8 
a 9–12). Boje ve  skupině 1–4 mají 
zajištěny celky z prvních míst po zá-
kladní část, tj. Zlín a  ČZU Praha. 
Do této skupiny dále postoupí vítě-
zové duelů Liberec – Ostrava a Brno 
– Budějovice. Poražení pak budou 
hrát ve  skupině 5–8 s  vítězi dvojic 
VM – Plzeň a Příbram – Dansport. 
Poražené z těchto zápasů pak čeka-
jí boje o záchranu s dvojicí Hradec 
Králové, Ústí n. Labem. Všechny 
skupiny se budou následně hrát tur-
najovým způsobem.
Soupeřem našeho týmu, který 
skončil čtvrtý ve  skupině B, byl 
pátý celek sk. A, USK Plzeň. Jelikož 
náš celek získal v základní skupině 
více bodů, začínal v domácím pro-
středí. Každá z uvedených sérií se 
hrála na dvě vítězství, případné tře-
tí, rozhodující utkání vždy na půdě 
lépe umístěného po základní části.
Sp. VM – USK Slávia Plzeň 3:1 
(21, 16, –20, 21)
Sobotní zápas kluci zvládli, ale 
soupeř naznačil, že odveta v Plz-
ni nebude vůbec jednoduchá. 
Hosté měli ve  všech setech lepší 
úvody, dobře podávali i přijímali 
a evidentně nepřijeli do Meziříčí 
jenom na výlet. V první koncovce 
však trochu vypadli z role a první 

set byl doma. Ve druhém setu se 
rozhodlo již v polovině a zdálo se, 
že utkání spěje k rychlému konci. 
Ve  třetím setu se však projevila 
síla soupeře, který zmobilizo-
val síly, začal se opírat do  útoků 
a v koncovce si dobře rozehraný 
set nedal vzít. Ve  čtvrtém setu 
se hrál asi nejkvalitnější volejbal 

a  ukazovalo se, že pokud jsou 
naši hráči plně koncentrovaní, 
jsou schopni svého soupeře pře-
hrát. 
USK Slávia Plzeň – Sp. VM 3:0 
(26, 18, 17)
Nedělní odveta v Plzni se našemu 
celku vůbec nepovedla, a  tak se 
bude rozhodovat ve středu v Plzni.

Sestava VM: Slavík, Zmrhal, 
Krejska, Matějka, Bláha, Licek, 
Pešta, Podhrázský, Huryta, Po-
spíchal, Musílek, a Košábek.
Zbývající výsledky: Liberec – 
Ostrava 3:0, 3:2; Příbram – Dans-
port 3:0, 3:1; Brno – Budějovice 
3:0, 1:3; Ústí – Hradec 3:0, 0:3 

Text a foto: Jaroslav Konečný

Souboj s Plzní volejbaloví junioři rozhodnou dnes

HC Slavoj Žirovnice – HHK 
VM B 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Diváků: 30. Rozhodčí: Grochal 
– Erben, Hanzal. Branky: 22. 
Jedlinski (Smolík) – 28. Střecha 
L., 38. Kudláček J. (Frühauf, Stře-
cha L.), 60. Frühauf (Kudláček 
M.). Vyloučení: 4:5, navíc Vrá-
na (HHK) 4 minuty za  krosček. 
Využití: 1:2. Oslabení: 0:0. Střely 
na branku: 28:38.
Sestava HHK B: Šeba – Kudláček 
M., Střecha L. – Musil F., Bradáč 
– Peterka, Pokorný - Kudláček J., 
Frühauf, Malec – Chlubna, Bu-
rian, Vrána – Šoukal, Barák, Na-
vrátil – Křípal, Musil Š.
Až na  poslední pokus v  letošní 
sezoně se podařilo béčku HHK 
porazit Žirovnici. A  byl to ten 
nejdůležitější vzájemný souboj 
z pohledu konečného umístění.
Hned v  první minutě předve-
dl hlavní sudí, jaký přísný metr 
bude mít. Po celou první třetinu 
jej však ukazoval jenom hostům. 
Kromě početních výhod se však 

hráčům Slavoje nedařilo zatlačit 
svého soupeře k jeho brance, ale 
více než několik závarů z  toho 
stejně nevyprodukovali. Mezi-
říčští hokejisté pozorně bránili 
střední pásmo, a  tím narušovali 
útočné akce domácích hned v zá-
rodku. I  proto skončila úvodní 
část bez branek.
Druhá třetina začala přesilovkou 
Žirovnice 5:3, a tu konečně doká-
zala využít Jedlinskim. Z  vedení 
se však těšila jen do  svého prv-
ního oslabení. V  něm vydoloval 
v  rohu kluziště puk Libor Stře-
cha a  po  vyjetí před kruhy ne-
kompromisně prostřelil Horala. 
Od této chvíle se začal měnit ob-
raz hry. Domácí zjistili, že nemů-
žou jenom útočit, protože při ka-
ždém výpadu HHK to před jejich 
svatyní čím dál víc hoří. Z jedné 
podobné situace také přišla další 
přesilovka hostů a obrat ve skóre. 
Tentokrát to první pětka Meziříčí 
vykombinovala až na zcela volné-
ho Jiřího Kudláčka a bylo to 1:2.

V poslední části se už zcela hrála 
vyrovnaná partie s několika šan-
cemi na obou stranách. Všechno 
ale vyřešili brankáři, kteří potvr-
zovali svůj výborný výkon. Zápas 
poté vygradoval v  závěrečných 
dvou minutách. Domácí odvo-
lali Horala a hned se nastěhovali 
do útočného pásma. Po několika 
vteřinách se však Malcovi poda-
řilo vyvézt puk, ale jeho střela 
skončila na  tyči opuštěné brány 
Slavoje. Úspěšnější byl až jeho 
kolega Frühauf, jenž se po  další 
marné zteči Slavoje už od červe-
né čáry nemýlil.
Další výsledky: Pelhřimov B – 
Telč 4:7; Telč jun. – Ledeč nad S. 
4:5 po nájezdech
Příští utkání sehrajeme v  ne-
děli 24. 2. 2013 doma proti roz-
jeté Telči. Začátek zápasu bude 
v 15.30 hodin.
1. Žirovnice 16 11 0 0 5 73:48  33
2. Velké Meziříčí B 16 10 1 0 5 76:56 32
3. Telč 17 8 1 2 6 82:79 28
4. Pelhřimov B 15 8 1 1 5 68:62 27
5. Ledeč nad Sázavou 15 4 1 0 10 61:83 14
6. Telč – junioři 17 3 0 1 13 58:90 10

-ht-

Hokejové béčko zdolalo Žirovnici

V sobotu 23. února na zdejším 
zimním stadionu proběhne 
od 17.30 zápas sezony o postup 
do play off.
O postupujících do play off roz-
hodne až poslední kolo krajské 
ligy. V  přímém souboji se v  so-
botu utkáme s  týmem HC Dy-
namiters Blansko. Vítěz s jistotou 
postoupí do play off Krajské ligy 
jižní Moravy. 
HC TJ Šternberk – HHK VM A 
6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
Branky a  asistence: 14. Vích 
(Dobrý, Jurák), 34. Vitásek 
(Šťastný), 44. Vích (Dobrý), 54. 

Dobrý (Vích, Jurák), 56. Spur-
ný (Vitásek), 58. Kohút (Feki-
áč). Sestava HC TJ Šternberk: 
Binar (Molnár) – Kuba, Fekiáč, 
Dobrý, Vích, Trunda, Drdla, 
Musil, Šťastný, Vitásek, Poledna, 
Horák, Anděl, Spurný, Kohút. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Černý (Štourač) – Šerý, Dusík, 
Sedláček, Ambrož, Válek – No-
vák, Nekvasil, Hlouch – Krča, 
Burian V., Cihlář – Střecha F., 
Střecha L., Šoukal. Rozhodčí: 
Cik – Spielmann, Skokánek. Vy-
loučení: 9:9, navíc: Spurný (ŠTR) 
10 min. OT. Využití: 2:0. Střely 

na  branku: 30:24. Diváci: 123.
V  předposledním kole základ-
ní části zajíždělo A  mužstvo 
do  Šternberku. Po  vyrovnaných 
dvou třetinách se domácí v  po-
sledním dějství rozstříleli a  za-
slouženě získali tři body. V utká-
ní jsme měli několik vyložených 
šancí, ale překonat domácího 
gólmana Binara se nám nepoda-
řilo.
O  postupujícím do  play off roz-
hodne až víkendové 26. kolo. 
Ostatní výsledky dvacátého 
pátého kola: Plumlov – Břeclav 
4:11, Uherský Ostroh – Uherský 

Brod 3:2, Velká Bíteš – Brumov-
-Bylnice 4:5, Kroměříž – Warrior 
Brno 6:4, Boskovice – Uherské 
Hradiště 7:4, Blansko – volno.

-hhk-
Krajská liga jižní Moravy 
a Zlínska
1. Brumov-Bylnice 23 15 3 0 5 123:95 51
2. Velká Bíteš 23 12 3 2 6 103:75 44
3. Uherský Brod 23 13 1 1 7 107:94 43
4. Šternberk 23 12 1 4 6 113:87 42
5. Kroměříž 24 12 1 1 10 134:108 39
6. Warrior Brno 23 12 0 1 10 96:88 37
7. Uherský Ostroh 22 9 3 4 6 69:62 37
8. Minerva Boskovice 23 8 5 1 9 90:81 35
9. Velké Meziříčí 23 9 1 5 8 98:99 34
10. Dynam. Blansko 23 10 1 2 10 82:87 34
11. Grewis Plumlov 23 5 3 0 15 91:108 21
12. Uherské Hradiště 23 3 3 3 14 76:140 18
13. Lvi Břeclav B 22 3 1 1 17 90:147 12

O postupu hokejistů do play off stále není jasno


