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Více na www.jelinkovavila.cz, tel.:  566 502 200

VAŘÍME 
S MILOŠEM 
ŠTĚPNIČKOU
POČTVRTÉ A TROCHU JINAK...

JIŽ DNES 27. února OD 15.00  
dále 28. 2. a 1. 3. 

Týdeník Velkomeziříč-
sko si můžete od ny-
nějška zakoupit také 

v papírnictví 
VAVRAS na náměstí ve 
Velkém Meziříčí (vedle 

fary).

Čtyřicetiminutový dokumentár-
ní film Libora Smejkala z  Vel-
kého Meziříčí o  humanitární 
pomoci české Diakonie bude 
promítat zdejší evangelický sbor 
tuto neděli, 3. 3. 2013, od  17.00 
v  Husově domě u  Světlé. Film, 

příznačně nazvaný Paprsky na-
děje nad Etiopií, byl natočen bě-
hem desetidenní cesty loni v pro-
sinci na několika místech Etiopie. 
Tam kameraman Libor Smejkal 
pobýval v  sedmičlenném týmu, 
který tvořili dva pracovníci Dia-

konie ČCE-Střediska humanitár-
ní a rozvojové pomoci a pět členů 
sborů ČCE. Cílem bylo navštívit 
podporované projekty v  Etio-
pii, ale také kolegy z  partnerské 
organizace a  pochopitelně i  sa-
motné ženy, které tento projekt 
podporuje. Diakonie Etiopské 
evangelické církve prostřednic-
tvím svých pracovníků na  řadě 
míst v Etiopii vytipovává vhodné 
příjemce darů - většinou vdovy 
-, učí je základům ekonomiky 
a  podnikání. To vše má ženám 
pomoci, aby uživily svoje rodi-
ny. „Je až neuvěřitelné, jak i díky 
malé pomoci dokáží tito lidé 
začít plnohodnotně žít,“ míní L. 
Smejkal. Ten si stejně jako ostatní 
celý pobyt hradil ze svého.
Film na DVD si budou moci zá-
jemci objednat a podpořit tak 
tento projekt, neboť část peněz by 
šla na pomoc rodinám v Etiopii.
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Charitativní ples opět pomohl

Výrobky do dražby zhotovili klienti z DS Březejc. Na snímku jedno z děl ― zahradní 
lampy z keramiky. (Více foto na straně 4 a na našem webu.) Foto: Iva Horká

Třináctý ročník charitativního 
plesu, který se konal v pátek 22. 
2. 2013 v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí, vynesl opět slušnou 
částku peněz. Středisko s hen-
dikepovanými dětmi dostane cel-
kem 64 737 korun. Z toho jenom 
dražba výrobků klientů z Dětské-
ho střediska v Březejci činila 33 
900 korun. Do dražby se zapojili 
zejména místní podnikatelé či ve-
dení našeho města – starosta Ra-
dovan Necid a místostarosta Josef 
Komínek, a další.
Ples je pochopitelně vždycky 
svátkem pro klienty, a oni si ho 
umí i náležitě užít. Krom toho se 
sami zapojují do přípravy a kul-
turního programu. Na letošním 
bále zatančili, uspořádali svoji 
módní přehlídku s výrobky, kte-
ré sami vyrobili či si jen tak za-
zpívali. To mohli jednak s místní 
kapelou Beat Band či s hostem 
večera, cimbálovou muzikou Pri-
máš z Boleradic. Večerem jako již 
tradičně provázel jednatel Jupiter 
clubu Milan Dufek a klientka DS 
Březejc Jitka Janatová, která ples 
podle svých slov moderovala již 
popáté. Iva Horká

Velká Bíteš zakáže 
hazard ve svém městě
Velkobítešské zastupitelstvo města 18. února rozhodlo připojit se 
k úsilí těch měst, která nechtějí na svém území připustit hazard. 
Napříště tedy ve Velké Bíteši už nikdo nezíská povolení na pro-
vozování hracího automatu. Město se vzdá svého příjmu, který 
v loňském roce činil 1,1 milionu Kč.

Hazard bohužel ruinuje život mnoha lidem. Jde o spirálu, ze které je 
těžká cesta ven. S tím konečně souhlasila i česká vláda, která ve svém 
materiálu uvádí: „Patologické hráčství, někdy nazývané jako gamb-
ling, gamblerství, závislost na automatech apod., patří mezi tzv. návy-
kové a impulzivní poruchy. Mezinárodní klasifikace nemocí definuje 
patologické hráčství jako poruchu spočívající v  často opakovaných 
epizodách hráčství, které převládají na úkor sociálních, materiálních, 
rodinných a pracovních hodnot a závazků. Lidé trpící touto poruchou 
mohou riskovat své zaměstnání, velmi se zadlužit a lhát svojí rodině 
nebo porušovat zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů.“
Lidské utrpení se nedá popsat jen statistikami, přesto možná zaujmou 
následující čísla (byť jsou starší) o množství českých mladých lidí, kteří 
hrají na automatech:
                                   1× měsíčně a častěji    1× týdně a častěji

Chlapci   
18letí 9,8 % 4,0 %
17letí 7,5 % 2,9 %
16letí 6,3 % 2,7 %
Dívky   
18leté 1,2 % 0,4 %
17leté 1,7 % 0,6 %
16leté 1,5 % 0,6 %
Platí, že kdo začne automaty hrát, bohužel už často u nich zůstává. 
Uvedená statistika říká, že zejména u chlapců je automaty ohrožena 
poměrně značná část mladých lidí. Právě ty chceme do budoucna nej-
více bránit a nepřipustit toto dramatické ohrožení jejich životů.
Bohužel to neznamená, že všechny automaty skončí okamžitě. Na-
prostá většina automatů je povolená ministerstvem financí, které při 
dalším svém jednání bude muset respektovat vyhlášku města. Žádné 
další tedy povolovány nebudou. Automaty v Bíteši budou končit po-
stupně – některé ke konci tohoto roku a další v průběhu roku 2014 tak, 
jak jim budou postupně končit jejich povolení.

Mgr. Ladislav Koubek, radní města Velká Bíteš

Martina Strnadová

Platí nová pravidla pro přidělení 
bytu. Dlužníci nemají šanci
Velké Meziříčí má nová pravidla pro přidělování 
bytů ve vlastnictví města. Platí od 11. 2. 2013.

Důvodem k  přijetí nových pravidel je vznik odbo-
ru správy majetku a  bytů městského úřadu k  1. 1. 
2013. Ten nyní zajišťuje komplexní správu a údržbu 
svěřeného bytového a nebytového fondu ve vlastnic-
tví města, namísto zrušené příspěvkové organizace 
městské správy bytů. Spravuje teď asi 550 bytů. „Na-
stavení všech pravidel je ve stejném duchu, ale něco 
jsme tam přidali. Žadatelům jsme trochu ztížili pod-
mínky, chceme, aby nedlužili městu,“ uvedl starosta 
R Necid a dodal, „stávalo se totiž, že jsme někomu 
přidělili byt a pak jsme se dozvěděli, že neplatí za po-
pelnice, za  psa...“ Hlavní změnou v  nových pravi-
dlech pro přidělování bytů je tedy to, že žadatel o byt 
bude muset doložit svoji bezdlužnost vůči městu po-
tvrzením z finančního odboru radnice. A to dokonce 
dvakrát – poprvé při podání žádosti o byt a podruhé, 
až mu bude bytovou komisí přidělení bytu doporu-
čeno a  žádost půjde do  rady města ke  schvalování. 
„Dřív žadatel také musel dokládat svoji bezdlužnost 
vůči městu, ale pouhým čestným prohlášením,“ 
vysvětlila změnu vedoucí odboru správy majetku 
a bytů Magdaléna Kašparová a podotkla, že někteří 
tak lhali. Vyjma změny o doložení bezdlužnosti i na-
dále platí to, že žádat o městský byt může pouze oso-
ba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která 
ani částečně nevlastní byt či dům a má trvalý pobyt 
ve  Velkém Meziříčí nebo jeho místních částech. 
V případě, že nemá, pak ve městě musí být alespoň 
zaměstnána, případně zde provozovat živnost nebo 

studovat. Ovšem ve výjimečných a obzvláště tíživých 
situacích nebo také v případě, že jde o přidělení bytu 
v obecním zájmu, může rada města přijmout žádost 
i od občana, který nesplňuje uvedené podmínky.

Radnice hodlá vůči neplatičům 
postupovat razantněji
Nová pravidla pro přidělování městských bytů 
však nic neřeší v  souvislosti se stávajícími neplatiči 
nájemného. Aktuální částka, kterou k  31. 1. 2013 
dlužili městu, již dosahuje bezmála 1,5 milionu ko-
run! „Částka narostla o zhruba 50 tis. Kč za měsíc,“ 
upřesnila Kašparová a zdůraznila, že v tomto trendu 
nelze pokračovat. „Spolupracovali jsme teď hodně se 
sociálním odborem radnice, jehož pracovníci dluž-
níky osobně obcházeli a zjišťovali důvody neplacení, 
způsoby řešení jejich situace, popřípadě možnos-
ti dosáhnout na  sociální dávky. Následně s  nimi 
pracovníci odboru správy majetku a  bytů sepsali 
splátkové kalendáře,“ popsala snahu radnice řešit 
problém s neplatiči. Podotkla, že v některých přípa-
dech to pomohlo. Ovšem pokud dlužníci nedodrží, 
co slíbili, bude radnice věc řešit soudní cestou a do-
jde na podávání výpovědí ve velkém. Opakovaným 
průtahům s „chytráky“, kteří svůj dluh uznají, zaplatí 
jednu splátku v domnění, že se tak mohou vyhnout 
soudnímu řízení, a  poté klidně dál neplatí, má být 
konec. „Vzhledem k  narůstajícím dluhům budeme 
volit vůči neplatičům mnohem razantnější řešení, 
než tomu bylo dosud,“ uzavřela Magdaléna Kašpa-
rová.

Sledujte i naše webové stránky
s fotogaleriemi z akcí: 
www.velkomeziricsko.cz

Film Libora Smejkala ukazuje, že i malá 
pomoc ženám v Etiopii má smysl

Jedna z žen, kterou projekt 
podporuje. Foto: Libor Smejkal

Iva Horká
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Sněhulák měří 4 m a spodní část má v průměru 3,8 m. Za asi tři hodiny ho postavili sousedé na ulici Sluneční 
ve Velkém Meziříčí. Ze snímků, které zaslala redakci Z. Faltusová, je patrný postup tvorby. Foto: archiv VMska

Postavili čtyřmetrového sněhuláka

Bourací práce na  Jeřábkově jezu 
ve  Velkém Meziříčí opět pokro-
čily o  kus dál. Již je rozebrána 
i  jeho kamenná část, která slou-
žila ke  vzedmutí hladiny vody 
říčního toku Oslavy na  Moráni. 
Horní železobetonová konstruk-
ce jezu s  ovládáním stavidla, jež 
podlehla demolici už v první po-
lovině února a  ležela od  té doby 
v korytě, byla odklizena.
V jarních měsících bude následo-
vat ještě bourání dalšího splavu 
na Oslavě, tentokrát v areálu fir-
my nkt cables. Obě demolice jsou 
součástí výstavby protipovodňo-
vé ochrany města.
Text a 2x foto: Martina Strnadová

Jez na Moráni je již rozebrán celý

Nájem za nebytové prostory nepodraží
Nájem v nebytových prostorách města Velké Meziří-
čí zůstává pro rok 2013 beze změny.

Město nezvyšuje nájem ve  svých nebytových prosto-
rách už druhý rok po sobě. Naposledy si nájemci při-
platili v roce 2011. Pro rok 2013 přitom mohlo v soula-
du se zákonem nájemné narůst až o 3,3 procenta, neboť 
taková byla inflace v roce 2012.
„Shodli jsme se, že nájemné za nebytové prostory nebu-
deme zvyšovat o inflaci,“ informoval starosta Radovan 
Necid a vysvětlil důvod, „situace obecně v ekonomice 
a  ve  Velkém Meziříčí se nezlepšila. Je horší a  horší... 
Někteří nájemci avizují, že nestíhají. A samozřejmě pro 
nás je lepší, když tam nějaký nájemce je, než abychom 
hledali nového.“ Dokazuje to i žádost o snížení nájmu 
jednoho z nájemců prostoru na Obecníku. „Rada s tím 
ale nesouhlasila. Už jsme to řešili v  minulosti a  vní-
máme to pořád stejně – jestliže někomu ulevíme, tak 

bychom měli přistupovat ke  všem. Nemůžeme dělat 
výjimky,“ vysvětlil starosta.

Zahrádky na chodnících budou 
osvobozeny od poplatku
Dobrou zprávou pro něj i mnohé jiné tedy alespoň je, 
že nájem ani nepodraží. Další pak potěší provozovatele 
restaurací, hospod, kaváren či cukráren ve Velkém Me-
ziříčí. Vedení města připravuje změnu obecně závazné 
vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství. „Máme v plánu osvobodit od poplatku 
zahrádky,“ sdělil Necid s tím, že to bude platit v celém 
městě, nejen na náměstí. Dosud restauratéři a další pla-
tili 100 korun za metr čtvereční za měsíc, nebo pak 30 
Kč/m²/týden. Radní se tímto krokem inspirovali při 
své nedávné návštěvě Jindřichova Hradce, kde se to 
osvědčilo v praxi. Martina Strnadová

Řešili havárii vodovodu na náměstí

Havárii vodovodu na náměstí ve 
Velkém Meziříčí řešili pracovní-
ci ve středu 13. února. Rozkopali 
chodník před budovou U Zlatého 
lva, když hledali přesné místo, 
aby mohli problém odstranit.
Text a 2x foto: Martina Strnadová

Zdejší policisté dopadli sprejera
Velkomeziříčským policistům se podařilo dopad-
nout sprejera. Dne 24. února odpoledne prováděli 
policisté hlídkovou činnost na ulici K Rakůvkám 
ve Velkém Meziříčí. Zde přistihli osmnáctiletého 
mladíka z Velkomeziříčska, který bílou barvou po-

sprejoval pilíř dálničního mostu. Na pilíř nastříkal 
dva obrazce o velikosti 150×120 cm a 90×180 cm. 
Majitel mostu zatím přesnou škodu nevyčíslil. Poli-
cisté mladíka podezírají ze spáchání trestného činu 
poškození cizí věci. Policisté celou věc dále šetří.

Preventivně upouštějí 
přehrady
Povodí Moravy, s. p., upou-
ští nádrže Vranov, Letovice, 
Boskovice, Mostiště, Nové 
Mlýny a Bystřičku a zvyšuje tak 
zásobní prostor ve zmíněných 
nádržích. 

Jde o  preventivní opatření  před 
možným zvyšováním průto-
ků. Vodohospodáři tím reagují 
na zvýšené množství sněhu, kte-
ré přes víkend napadlo na území 
ČR. Pokud se vyplní předpověď 

ČHMÚ, kdy má přes noc teplota 
klesnout pod bod mrazu a  přes 
den nad nulu (sníh tedy bude 
pozvolna odtávat), nepředpo-
kládáme, že by mělo docházet 
k  dramatickému nárůstu průto-
ků na  tocích v  povodí Moravy. 
V současné době máme na všech 
řekách normální stav, pouze 
na  Olšavě v  Uherském Brodu 
máme stupeň 1 – tedy bdělost.

Bc. Gabriela Tomíčková, 
Povodí Moravy, s. p.

Muzeum zahájí sezonu 
výstavou hraček
Na první letošní výstavě 
ve velkomeziříčském muzeu 
budou představeny historické 
hračky. Nový sál, který byl 
otevřen v prostorách zámku 
vloni v listopadu, zahájí pro-
voz už 6. března. 

V  průběhu necelých dvou mě-
síců budou mít návštěvníci 
možnost zhlédnout historické 
exponáty zapůjčené z  Muzea 
hraček v  Rychnově nad Kněž-
nou. Výstava bude zahrnovat 
období od konce devatenáctého 
do poloviny dvacátého století. 
K  vidění budou například pa-
nenky, kuchyňky, plyšoví med-

vídci i  houpací koně. Úkolem 
hračky nebyla jenom zábava 
a  ukrácení dlouhé chvíle, ale 
především příprava dětí na  je-
jich budoucí život. 
Proto si dívky nejčastěji hrály 
s  již zmiňovanými panenkami, 
kočárky a  různými pokojíčky. 
Zato chlapecké hračky měly 
spíše technickou podobu – byly 
to různé stavebnice, vláčky, 
stolní hry nebo cínoví vojáčci.
Výstavu bude možné navštívit 
od 6. března do 28. dubna. 
Otevřeno bude denně mimo 
pondělí, a to od 9 do 12 a od 13 
do 16 hodin.

Muzeum Velké Meziříčí
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Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni a co nás čeká letos

V  příštím čísle se dozvíte, 
jak jaké novinky zaved-
la základní škola na ulici 
Školní a posléze, co připra-
vuje zdejší muzeum a další 
instituce.

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) příspěvek po-
slala ředitelka knihovny Ivana 
Vaňková, ředitel základní školy 
Školní Petr Blažek a 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. 

Úřad upozorňuje 
na blížící se období 
daňového přiznání
Finanční úřad pro Kraj Vy-
sočina
Územní pracoviště ve Velkém 
Meziříčí

Vážení občané, 
dovolujeme si vás upozornit 
na  to, že se blíží období podá-
vání daňových přiznání k  dani 
z  příjmu fyzických osob. V  le-
tošním roce bude končit lhůta 
pro podání daňových přiznání 
v úterý dne 2. dubna 2013. 

Na Finančním úřadu ve Velkém 
Meziříčí budou od  11. března 
rozšířeny úřední hodiny pro 
veřejnost na  všechny pracovní 
dny, a to:
11. 3.–15. 3, 18. 3.–22. 3. 2013
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informa-
cí: 
pondělí, středa 8.00–17.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–13.30
pokladna v obvyklých dnech
pondělí, středa 8.00–16.00

25. 3.–29. 3. 2013 
podatelna, přejímka daňových 
přiznání, poskytování informa-
cí: denně 8.00–18.00
pokladna: denně 8.00–16.00
pátek 8.00–13.00

2. 4. 2013
podatelna, přejímka daňových 
přiznání a  poskytování infor-
mací: 8.00–18.00
pokladna: 8.00–16.00

Služba bude 
poskytnuta také 
klientům v Bíteši

Stejně jako v  loňském roce bu-
dou v  rámci zlepšování služeb 
České daňové správy zaměst-
nanci finančního úřadu posky-
tovat ve dnech 20. března a 27. 
března 2013 službu pro občany 
Velké Bíteše a  okolních obcí 
v  zasedací místnosti Městské-
ho úřadu ve  Velké Bíteši, a  to 
v době od 12 do 17 hodin. 
V rámci této služby budou po-
skytovat základní informace 
k  vyplnění daňových přiznání, 
zajistí převzetí daňových při-
znání, provedou kontrolu jejich 
formální správnosti a případně 
odpoví na dotazy. 
Tiskopisy daňových přiznání 
jsou k  dispozici na  podatelně 
Městského úřadu ve  Velké Bí-
teši.

Ing. Karel Štourač, ředitel, v. r.

Aktivity ve velkomeziříčské knihovně pro náš 
týdeník zhodnotila její ředitelka  Mgr. Ivana 
Vaňková (na snímku vpravo).

Městská knihovna Velké Meziříčí v  roce 2012 na-
bízela 42  452 knih a  71 titulů periodik a  půjčila 
102 386 knih a periodik. Měla 1 663 registrovaných 
uživatelů a obsloužila 48 660 návštěvníků.  Získala 
dotaci MK ČR na on-line katalog Carmen, počíta-
če, tiskárny a čtečky, zapojila se do grantů VISK 3, 
Zdravé město, Česká knihovna, Nedovolte mozku 
stárnout, pečovala o pobočky MK Lhotky, Mostiště 
a Olší nad Oslavou.
Uspořádala 88 kulturních a 39 vzdělávacích akcí – 
například celoroční projekt pro 10 tříd všech zdej-

ších MŠ Nemusíme ještě umět číst, abychom…, 
dále soutěžní klání Záložkování a  etapovou hru 
v překladech regionálních historických textů Retro-
čtení. Krom toho pořádala též setkání Když se řek-
ne Irena Fuchsová nebo křest knihy Kouzelný úhoř 
Bohumíra Macháta. Nechyběly ani kurzy trénování 
paměti pro seniory začátečníky i pokročilé, tradičně 
úspěšné výstavy  pro veřejnost a  tematické besedy 
pro školy celého regionu, knihovní lekce, exkurze, 
vědomostní soutěže, jazykové hry a další.
Městská knihovna Velké Meziříčí v  roce 2013 po-
skytne obvyklé veřejné knihovnické a  informační 
služby beze změny ceníku a jistě překvapí tradičně 
netradičními aktivitami.                               -van, ivh-

Jak si vedly knihovny ve Velkém Meziříčí a ve Velké 
Bíteši vloni, a co připravují na letošní rok

Knihovna ve Velké Bíteši měla podle následující malé statistiky 
v loňském roce 654 čtenářů, z toho 254 dětí do 15 let. Nakoupila 
596 nových knih a  223 knih dostala darem od čtenářů, kterým 
tímto velmi děkuje. Knihovní fond tvoří 14 330 knih a předplatné 
30 titulů časopisů. Loni navštívilo knihovnu 7 749 návštěvníků, 
kteří si půjčili 23 982 knih a časopisů. Tematicky zaměřených be-
sed (pohádky, pověsti, ilustrátoři, autoři, knihovnické lekce, žánry, 
...) se zúčastnilo 2 251 dětí a dospělých.

Rok 2012 byl pro knihovnu poměrně úspěšný, díky získaným gran-
tům měla možnost zlepšit řadu služeb. Grant Ministerstva kultu-
ry dopomohl k  obnově počítačové techniky, a  tím zpřístupnění 
rychlého vyhledávání titulů pomocí on-line katalogu v prostorách 
knihovny. Velkým pokrokem v řadách on-line služeb se staly nové 
webové stránky (kn.velkabites.cz) vytvořené díky grantu Kraje 
Vysočina. Umožní čtenářům pohodlnou práci s rezervacemi, pro-
dlužování výpůjček a ostatně celkovou správu čtenářského konta. 
Najdou zde informace o  uspořádaných akcích, jejich fotogalerie, 
základní informace o knihovně. Pro rodiče je zde uvedeno co číst 
dětem a především proč je čtení tak důležité. Školáci místní školy 
zde najdou povinnou literaturu a  pro volné chvilky spoustu on-
-line pohádek, ale i knih v digitální podobě pro starší děti.
Veřejnost měla možnost přijít na několik besed, ať již cestopisných 
nebo týkajících se zdraví. Pro mladší populaci jsme se připojili 
k  několika tradičním knihovnickým akcím, uveďme alespoň ně-
kolik celorepublikových - Noc s  Andersenem, Knížka pro prv-
ňáčka, akce v  rámci března – Měsíce čtenářů a  Týden knihoven. 
Dále několik akcí pod záštitou Celé Česko čte dětem. Například 
velmi oblíbený Superfarmář. V rámci Evropského dne jazyků byla 
uspořádána beseda v anglickém jazyce pro první stupeň ZŠ. Lite-
rární besedy s dětmi ze ZŠ instituce pořádá takřka bez „přestávky“, 
samozřejmě až na hlavní školní prázdniny, po celý rok. 
„V současném roce budeme pokračovat ve zpřístupňování našich 
služeb a snad i díky vedení města budeme mít možnost co nejví-
ce aktualizovat fond knih. Pevně věříme, že v nastoleném trendu 
budeme i nadále pokračovat,“ zní vzkaz pracovníků velkobítešské 
knihovny.

Foto: Iva Horká

-knVB-

Upozorňujeme občany, kterým končí platnost cestovních pasů a bu-
dou si chtít v letošním roce požádat o nový cestovní pas, aby tak uči-
nili s dostatečným časovým předstihem a vyhnuli se tak případným 
frontám u přepážek.
Lhůta pro vyřízení nového cestovního pasu je 30 dnů. Zapisování dětí 
do cestovních pasů rodičů skončilo již v roce 2012. -spr-

Máte platný pas?

V budově na snímku najdete knihovnu ve Velké 
Bíteši. Foto: archiv knVB

Upozornění pro podnikatele 
v dopravě
Upozorňuji podnikatele, kte-
ří mají vydánu koncesní listinu 
na  silniční motorovou dopravu 
provozovanou prostřednictvím 
tzv. „velkých vozidel“, že musejí 
od 1 roku ode dne nabytí účinnos-
ti novely zákona o  sil-
niční dopravě, který 
mění i živnostenský zá-
kon (tj. do 31. 5. 2013), 
požádat živnostenský 
úřad o změnu rozsahu 
předmětu podnikání 
a doložit splnění záko-
nem stanovených pod-
mínek. Není-li žádost 
o změnu rozsahu před-
mětu podnikání do 31. 
5. 2013 podána, pak živnostenský 
úřad omezí změnou rozhodnutí 
o  udělení koncese rozsah před-
mětu podnikání na  dopravu tzv. 
„malou“. 
Žádosti o  změnu rozsahu před-
mětu podnikání jsou osvobozeny 

od správních poplatků. Povinnost 
podat žádost o  změnu rozsahu 
předmětu podnikání do  31. 5. 
2013 mají i podnikatelé, kteří mají 
koncesovanou živnost přeruše-
nou. Na  náš obecní živnostenský 

úřad se můžete 
dostavit v  pon-
dělí a  ve  středu 
od  8 do  17 hodin 
a  v  úterý, čtvrtek 
a pátek od 8 do 13 
hodin. 
Další informace 
poskytne který-
koliv pracovník 
živnostenské-
ho úřadu osob-

ně nebo telefonicky 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 Obecního živnostenského úřadu VM

Muž se přes zákaz soudu 
zdržoval ve Velkém Meziříčí
Policisté z Velkého Meziříčí od-
halili protiprávní jednání čtyři-
atřicetiletého muže ze Vsetín-
ska. Muž se v  měsíci únoru 
letošního roku po  dobu deseti 
dnů zdržoval ve  Velkém Mezi-
říčí, ačkoli má soudem uložen 

zákaz pobytu na  území okresu 
Žďár nad Sázavou. Policisté 
muži sdělili podezření z  pře-
činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Věc řeší 
ve zkráceném přípravném říze-
ní. –PČR–

K-centrum Noe působí i v našem městě
K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro proble-
matiku drog patřící pod Oblastní charitu Třebíč. Centrum má 
aktivity i v našem městě.

Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně s  uživateli nelegál-
ních nealkoholových drog, také s lidmi po léčbě závislosti (s absti-
nujícími), s  jejich rodiči a  blízkými. Řeší nově i  přidružené zá-
vislostní problémy spojené s  alkoholem a  gamblingem (p.  Vítek, 
tel.: 739 389 230). Primární je především ochrana veřejného zdraví 
a zejména snižování škod – program Harm reduction. Tento pro-
gram zahrnuje aktivity, které směřují k prevenci šíření infekčních 
chorob a drogové epidemie ve  společnosti, ke  snížení zdravotní-
ho a  psychického poškození a  sociálního úpadku drogově závis-
lých (minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog) 
a  pracuje s  nimi na  motivaci tak, aby v  ideálním případě došlo 
k rozhodnutí k léčbě. Uživatelé drog mohou v K-centru, ale i v te-
rénu využít výměny injekčního materiálu (součástí je zdravotní 
materiál v podobě filtrů, dezinfekcí, vod, kondomů, náplastí, žela-

tinových kapslí, mastiček, vitamínů, škrtidel a dalšího zdravotní-
ho materiálu – vše pro snížení zdravotních rizik), testů na infekční 
nemoci (HIV, žloutenky typu B a  C, syfilis), těhotenských testů, 
poradenství, krizové intervence, informací z  oblasti zdravotní 
a sociální, o bezpečném braní, sexu a o možnostech léčby. 

Poskytované služby jsou anonymní 
a zdarma!
Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit či kontak-
tovat zařízení, tak sídlí na ulici Hybešova 10, 674 01 Třebíč a tele-
fon je 568 840 688. Terénní telefon pro vaše město Velké Meziříčí 
je 733 741 188. Na něho můžete zavolat, poslat zprávu, SOS sms 
nebo prozvonit a příslušný pracovník zavolá zpět. 
Můžete také využít anonymní poradny na  e-mailové adrese noe.
trebic@charita.cz nebo nahlédnout na  internetové stránky www.
kcentrumnoe.cz. Všechny poskytované služby jsou anonymní 
a zdarma!                                                                                         -zč-
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Fotogalerie ― Charitativní ples Ds, Zš a sš BřeZejC a jupiter CluBu― 22. února 2013 v jC velké meZiříčí

Březejčtí s šekem z dražby, která vynesla 33.900 
korun. Foto: Monika Doskočilová

Houslistka cimbálové muziky Primáš z Boleradic byla 
jedinou ženou v kapele. Foto: Iva Horká

V kulturním programu nechyběly taneční ukázky klientů DS Březejc, stejně jako 
módní přehlídka oděvů, které si Březejčtí sami vyrobili. Foto: Iva Horká

O charitativní ples s tradiční dražbou a bohatou tombolou  byl zájem, o čemž svědčí 
zcela zaplněný velký sál Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Moderátorka Jitka Janatová se zúčastnila také módní 
přehlídky jako modelka. Foto: Iva Horká

Vedoucí DS Březejc Miroslav Štěpánek v úvodu bálu 
všechny přítomné přivítal. Sdělil i to, že brněnská 
Kociánka má od 1. 1. 2013 nového ředitele, který 
vystřídal J. Podluckého.  Foto: Iva Horká

Sál byl vyzdoben živými květy a dámy dostaly od 
vedení města také květiny. Foto: Iva Horká

Skupina Beat 
band vystoupila 
se sólo zpěváky 
― R. Lavičkou 
(vpravo) a T. 
Smejkalovou. 
Foto: Iva Horká

Moderátor večera Milan Dufek řídil též tradiční 
dražbu výrobků. Foto: Iva Horká
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řáDky na neDěli příspěvky oD čtenářů

Bohoslužby
Středa 27. 2.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. 
Čtvrtek 28. 2.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 17.30 pobožnost k Panně Marii 
a mše sv. za svatého otce Benedikta XVI. – o. L. Sz., Hrbov 18.00 mše sv. 
– o. Prajka. Pátek 1. 3.: 8.00 mše sv. o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svá-
tosti smíření, 16.30 mše sv. za rodiče Filovy a Františku Odehnalovu – o. 
Prajka. Sobota 2. 3.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Ne-
děle 3. 3.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 17.00 pobožnost Křížové cesty, 18.00 mše sv.: – o. L. Sz. Bory mše. 
sv.: 1. 3. – Dolní Bory 17.30 adorace NSO, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.; 3. 3. – 
Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka, 14.00 Křížová cesta – o. Prajka
Farní oznámení: Středa – přípravy na  1. svaté přijímání, v  18.00 
bude setkání dětí a  mládeže, kteří nemají náboženství. Čtvrtek – 
9.00 návštěva nemocných, 17.30 modlitby za papeže Benedikta XVI. 
a za nová kněžská povolání, nejdřív bude mariánská pobožnost a po ní 
mše sv., po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek – celodenní 
a celonoční adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.00 příležitost ke svá-
tosti smíření a pokání. Sobota – 16.00 – 1. sobota v Netíně, autobus 
pojede v 15 hodin od fary ve VM a ve 14.40 z Borů, 19.30 – 2.příprava 
na manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme také 
za sbírku na Haléř sv. Petra, která činila 35.500 Kč. Zaplat’ Pán Bůh.
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

Toto pokolení je pokolení zlé; 
žádá si znamení, ale znamení mu 
nebude dáno, leč znamení Jonášo-
vo (Lk 11, 29). Tolik slova Ježíše 
Krista. Slova, která platí už více 
než dva tisíce let a platí pořád. Ne-
boť, jak nám ukazují dějiny církve, 
ale také i současnost, pořád se na-
jdou takoví, kteří neustále hledají 
pro svůj náboženský život něco 
výjimečného, senzačního.
Věří, že to senzační a  výjimečné 
pomůže k  obrácení světa. Vyhle-
dávají různá tvrzení, soukromá 
zjevení a  občas o  ně opírají svou 
víru a  náboženský život. Ale to 
také není nic nového. Už v evan-
geliu podle Lukáše čteme, jak 
boháč říká Abrahámovi, ať pošle 
varování do  jeho rodného domu 
pěti bratrům, aby nepřišli do pek-
la. A  Abrahám mu odpověděl: 
„Mají Mojžíše a proroky, ať je po-
slouchají!“ Boháč trval na  svém 
a  žádal, aby z  mrtvých přišel 
k  nim a  varoval je a  oni budou 
činit pokání. A  Abrahám odpo-
věděl: „Neposlouchají-li Mojžíše 

ani  proroky, nedají se přesvědčit, 
ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ 
(srov. Lk 16, 27–31)
Lidé zapomínají na  nové zna-
mení Jonášovo – znamení zmrt-
výchvstalého Ježíše. To On, Syn 
Boží je Zjevením Boží pravdy.
Je pravdou, že církev zná zjevení, 
jež se nazývají „soukromými“. Ně-
která z  nich byla uznána církevní 
autoritou, ale nepatří k  pokladu 
víry. Jejích přijetí, uznání není nut-
né ke  spasení. Jejich úlohou není 
„vylepšovat“ nebo „doplňovat“ 
Kristovo definitivní zjevení, nýbrž 
napomáhat k tomu, aby se z toho-
to zjevení v  určitém historickém 
období plněji žilo. Není ale možné 
přijmout zjevení, které zpochybňu-
je nebo odmítá učení církve.
Možná podle některých čtení Pís-
ma svatého je už nudné a čtení do-
kumentů církve nelehké. Ale tato 
lektura je určitým základem, bez 
kterého vysvětlování a diskutová-
ní o  různých soukromých tvrze-
ních, údajně zjeveních, je marná.

Toto pokolení je pokolení 
zlé; žádá si znamení...

P. Lukasz Szendzielorz 

I v naší obci se po několikaletém 
přerušení obnovil masopustní 
průvod, který zorganizovali míst-
ní hasiči. Do průvodu se postupně 
zapojilo 17 masek. Masopustní 
průvod začal ve 13 hodin od ha-
sičské zbrojnice. Dům od  domu 
pak v čele s prezidentským kandi-
dátem Karlem Schwarzenbergem 
ve  vládním vozidle Karelmobil 
pokračoval obcí, u  každého sta-
vení každý dostal něco na zahřátí 
i  k  jídlu. S  menším zpožděním 
dorazil i  dosluhující prezident 
Václav Klaus. Oba hlavní aktéry 
doprovázeli například Beruš-
ka, Ferda mravenec, rytíř, vězeň 
nebo cikánka. Celý průvod se 
nesl ve veselém duchu a věřím, že 
se opět stane tradicí i v naší obci. 
Více fotografií na www.brezejc.cz.

Eva Rosová, starostka obce, 
foto: archiv obce

Masopustní průvod po letech prošel také Březejcem

Michaela Novozámská přivezla hudební domeček
Před kinem Jupiter ve  Velkém 
Meziříčí byl ve  čtvrtek 21. úno-
ra dopoledne velký chumel dětí 
z mateřských a z prvních stupňů 
základních škol nejen z  Velkého 
Meziříčí, ale i z Tasova, Osové Bí-
týšky, Uhřínova, Stránecké Zho-
ře, Náramče, Budišova či Vídně 
nebo Lhotek. Všichni tito malí 
školáčci se na dvou dopoledních 
koncertech opět po  roce a  půl 
setkali s  tvorbou Hudebního di-
vadla dětem Michaely Novozám-
ské. 
Koncertní pořad Naše písnička 
aneb Postavím si domeček, při 
jehož vzniku se autorka scénáře 
a  textů písniček Michaela No-
vozámská nechala volně inspi-
rovat Komenského dílem Škola 
hrou, má za  úkol děti nejenom 
pobavit, ale hlavně i připomenout 
některé znalosti získané v  hodi-
nách hudební nauky. Na  velmi 
zdařilém a  nevšedním koncert-

ním představení se velkou měrou 
podílí i pěvecký sbor Bonifantes 
z  Pardubic, který činoherně, ale 
hlavně pěvecky dotváří spolu 

s protagonistkou Michaelou No-
vozámskou příjemné vyznění ce-
lého představení. O  tom ostatně 
svědčí i  reakce dětí, které se za-

ujetím sledovaly koncert a  svým 
zpěvem se od  začátku připojily 
k účinkujícím. A proč právě do-
meček? „On domeček a písnička 
spolu mají mnoho společného,“ 
říká Michaela Novozámská a po-
kračuje, „písnička se také musí 
postupně vystavět z  jednotlivých 
stavebních, hudebních prvků – 
not, melodie, rytmu – no a v na-
šem představení s námi děti tako-
vý hudební domeček staví. A šlo 
jim to opravdu velmi dobře. Jez-
díme do Velkého Meziříčí za dět-
mi rádi a těšíme se na naši příští 
návštěvu.“ A  podle zpěvu dětí 
a  jejich velkého potlesku, kte-
rým odměnily účinkující, se jim 
Naše písnička velice líbila. A tak 
se budeme těšit na další návštěvu 
Hudebního divadla dětem, kte-
ré malým školákům vozí hodně 
dobré zábavy a nálady.

-lnez-, foto: archiv hudebního 
divadla

Dne 8. 2. 2013 proběhl na ZŠ So-
kolovská zápis do 1. tříd. 
Všem dětem držely palce zná-
mé pohádkové postavičky, které 
je provedly svým královstvím. 
Budoucí prvňáčci byli připrave-
ni a  nezalekli se žádné všetečné 
otázky či úkolu.
Krtek, Šmoulové, Jeníček a  Ma-
řenka, Berušky či Mach a  Še-
bestová, to byli naši kamarádi, 
co u  zápisu pomáhali s  ochotou 
a rádi. U Krtka a u Berušek plá-

cali jsme písmenka, u  Šmoulů 
s  barvami si pohrála všech dětí 
dobrá nálada. U  perníkové cha-
loupky točili jsme mašličky, aby 
vznikly tkaničky. U Macha a Še-
bestové cvičili jsme číslice, to se 
nám líbilo nejvíce. Půjčili jsme si 
nakrátko i telefonní sluchátko.
Děkujeme Jupiter clubu a  loutko-
hereckému spolku za půjčení kulis. 
Poděkování patří též žákům 5. a 3. 
ročníků, kteří pomáhali u zápisu.

Text a foto: ZŠ Sokolovská

S kamarády u zápisu

Krajské kolo soutěže v  odbor-
ných dovednostech Automecha-
nik junior 2013 proběhlo 20. 2. 
ve Střední škole řemesel a služeb 
Velké Meziříčí. Uskutečnil se již 
18. ročník. Zúčastnilo se celkem 
11 soutěžících ze středních škol 
Kraje Vysočina, které vyučují 
autoobory. Soutěžící z  Třebíče, 
Humpolce, Moravských Budějo-
vic, Jihlavy, Bystřice n. P., Kame-

nice n. Lipou a Velkého Meziříčí 
přijeli prokázat své znalosti a do-
vednosti. 
Soutěž byla zahájena ředitelem 
SŠ řemesel a  služeb Velké Me-
ziříčí Mgr.  Milanem Veberem. 
Za  Kraj Vysočina soutěžící při-
vítal radní Petr Piňos, na  něj 
navázal místostarosta Velkého 
Meziříčí Josef Komínek a  slav-
nostní zahájení ukončil hlav-

ní rozhodčí Daniel Dvořák.
Garantem soutěže byl ing.  Bed-
řich Brož, ředitel SŠ automobilní 
Jihlava.
Sponzory soutěže byly Kraj Vy-
sočina, Město Velké Meziříčí, 
Dětské středisko Březejc a  další 
soukromé firmy.
Soutěž se skládala z části testové, 
poznávací a praktické a byla pří-
stupná veřejnosti. Ke  zvládnutí 
jednotlivých úkolů bylo potřeba 
manuální zručnosti i  logického 
myšlení.
Soutěžící byli rozděleni do  dvou 
skupin, které dle harmonogra-
mu plnily jednotlivé úkoly. Tes-
tová a  poznávací část probíhala 
v učebnách školy na ulici Horno-
městská a praktická část v prosto-
rách dílen praktického vyučování 
na ulici Zahradní.
V  doprovodném programu 
na  nádvoří dílen na  ulici Za-
hradní byla vystavena technika 
a  výrobní programy místních 
podniků, které jsou spojené 
s  automobilovým průmyslem 
v ČR.
Soutěžící prokázali dobré zna-
losti a  vědomosti ve  svém obo-
ru. Na  prvních třech místech se 
umístili tito žáci: 1. místo Lukáš 
Kavalec – SŠ řemesel služeb Vel-
ké Meziříčí

2. místo Jaroslav Neubauer – SŠ 
automobilní Jihlava
3. místo Martin Krátký – SŠ auto-
mobilní Jihlava
Těší nás, že se žák naší školy umís-
til na  prvním místě. První tři 
soutěžící obdrželi hodnotné ceny. 
Všem žákům byl předán upomín-
kový balíček od sponzorů.
Dle pravidel nemůže postoupit 
do národního kola soutěžící z po-
řádající školy, pokud by obsadil 
první místo. Každou školu v ná-
rodním kole může reprezentovat 
pouze jeden žák. Do  národního 
kola postupují tedy dva žáci. (SŠ 
automobilní Jihlava a SOŠ a VOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem.)
Národní kolo se uskuteční v břez-
nu 2013 v  automobilce v  Mladé 
Boleslavi.
Vedení školy děkuje soutěžícím 
za  svědomitý a  zodpovědný pří-
stup k plnění jednotlivých úkolů 
a přeje hodně úspěchů při repre-
zentaci Kraje Vysočina v  národ-
ním kole. 
Náš dík patří všem pracovníkům 
školy, kteří se podíleli na přípravě 
a  realizaci soutěže, dále pak vy-
stavovatelům, kteří prezentovali 
svůj výrobní program, a  hlavně 
sponzorům této akce. 

Vedení SŠ řemesel a služeb Velké 
Meziříčí, foto: archiv školy

Automechanici junioři soutěžili ve Velkém Meziříčí



stRana 6 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 8 | 27. únoRa 2013 stRana 7 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 8 | 27. únoRa 2013

Více informací: petra.juhasova@chaloupky.cz

Již devátý ročník se bude konat 30. března 2013, tak jako loni v sále 
hasičky ve Velkém Meziříčí (Nad Gymnáziem 464/17). Zahájení bude 
v 15 hodin. Prodej vstupenek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let. Každo-
ročně stoupá zájem o tuto výstavu. Informační články přinesly různé 
deníky a  mediálním partnerem byl každoročně týdeník Velkomezi-
ricsko. O  akci se rovněž dočtete na  dalších internetových denících 
z  našeho regionu, na  portálu Kraje Vysočina www.region-vysocina.
cz. Krátký televizní šot je uveden na www.televizevm.cz. O výstavě již 
od roku 2007 probíhá každoročně vysílání v rádiu Český rozhlas – Re-
gion. Podrobné informace o všech dřívějších ročnících je možné najít 
na webových stránkách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Tento košt pálenek má velkou popularitu a  je zde vynikající zábava, 
kterou dotváří i výborná hudební skupina Akordeon Band Vysočina. 
Letos program opět zpestří tanečnice orientu a zumby Lada Janáčko-
vá. Dále jednáme i  s  taneční skupinou Kosatky z  Velkého Meziříčí, 
která v roce 2012 vystupovala s ukázkami moderních country tanců. 
Ochutnávka se zatím všem líbila, nikoho ani neskolila, a tak neváhejte 
a přijďte letos i vy jako vystavovatelé nebo jako hosté.
Přijďte ochutnat nejlepší pálenky ze širokého kraje!

Bližší informace: 
1. Vystavovat může jen osoba ve věku 18 a více let. 
2. Vzorky pálenek o  obsahu 0,5 litru se podávají nejpozději do 23. 
března 2013 do 12 hodin, a to na tyto adresy:
▶ u Jaromíra Plodka (Kozlov, Nádraží č. 32 – tel.: 604 809 429), možno 
i poštou na adresu: Kozlov 32, 594 51 Křižanov
▶ v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 u Karla Eliáše (tel.: 604 758 947), 
poštou na adresu: Kozlov 29, 594 51 Křižanov – v pěstitelské pálenici 
Osová Bítýška u Jiřího Horkého (tel.: 776 320 856), poštou na adresu: 
Osová Bítýška 213, 594 53 Osová Bítýška
▶ v pěstitelské pálenici Lavičky u Jiřího Skryji (tel.: 608 038 550), poš-
tou na adresu: Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí.
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a procentem alkoholu, 
popř. uveďte místo pálení (nepovinný údaj). Soutěží se dle kategorií 
ovoce (slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, 
rynglovice atd.)
3. Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maximálně do 55 %.
4. Vyhodnocení provedou stanovené komise 
– vyhlášení výsledků bude zveřejněno na veřejné výstavě pálenek 
dne 30. března ve Velkém Meziříčí.
5. Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry.
POZOR: Neposílejte likéry! Tuto kategorii nehodnotíme.                

-jp- (článek je součástí placené inzerce)

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění novely č. 472/2011 Sb. vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Božena 
Suchánková zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové 
organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2013 vždy od 12 hodin do 16 ho-
din na všech odloučených pracovištích mateřské školy.
Ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2013 proběhnou ve všech odloučených 
pracovištích MŠ návštěvní dny rodičů, a to v odpoledních hodinách 
vždy od 12.00 do 16.00. Rodiče mohou získat informace od vedoucích 
učitelek a zároveň si vyzvednout tiskopisy k zápisu svých dětí.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 832, e-
-mail: mssokolovska@cbox.cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková.

2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 833, e-mail: 
skolkasportovni@cbox.cz, vedoucí učitelka Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 025, e-mail: 
mscechova@cbox.cz, vedoucí učitelka Naděžda Krčová.
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 362, 
e-mail: ms.velox@cbox.cz, vedoucí učitelka Věra Kopečná.
5. MŠ Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 483, e-mail: 
m.skola@cbox.cz, vedoucí učitelka Blanka Kadlíková.
MŠ Oslavická 1800/20 je součástí MŠ Mírová, informace podává vedou-
cí učitelka Blanka Kadlíková. 
Do této třídy budou zapisováni především předškoláci.
Zápis dětí provádí osobně vedoucí učitelka odloučeného pracoviště MŠ.

Informace k zápisu rodičům podá a případně doplní rovněž ředitelka ško-

ly Mgr. Božena Suchánková, e-mail: matskola@cbox.cz, tel.: 566 781 035.
Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním říze-
ní, obdrží rodiče v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské 
škole – odloučeném pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude během 
zápisu k dispozici vedoucí učitelka, případně další učitelka.
Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu. Kritéria 
přijímání dětí pro školní rok 2013/2014 budou zveřejněna od 15. 3. 
2013 po projednání Radou města Velké Meziříčí v místním tisku a na 
webových stránkách MŠ www.skolkavm.cz.
Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny 
odloučeného pracoviště MŠ.
Mateřská škola, příspěvková organizace, má nové webové stránky 
od 1. 3. 2013 v provozu s novými informacemi – www.skolkavm.cz.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Zápis Do mateřské školy vm 2013/2014

Zápis dětí do MŠ Velké Meziříčí pro školní rok 2013/2014

traDiční košt pálenek

Domov pro seniory Velké Meziříčí organizuje odpolední tvořivý kurz 
pro veřejnost – 5. března 2013 – Jarní květinová dekorace. 
Začátek je od 14.30 hodin v keramické dílně 2A. Přijďte a vyrobte si 
jarní výzdobu pro sebe či své blízké.
Materiál: Účastníci si s  sebou musí přinést kelímek od  margarinu 
(Rama, Perla), zbytek zajistí DS.
Cena: dle materiálu a účasti. Zá-
jemci se mohou nahlásit na  re-
cepci Domova pro seniory u paní 
Gruberové, lze se nahlásit i pro-
střednictvím tel.: 561  201  570, 
734 875 428, mail: gruberova@
domovvelkemezirici.cz. 
Svoji účast potvrďte do pátku 1. 
března 2013.                                -pg-
 2× foto: archiv domova pro seniory

Domov pro seniory zve na jarní tvořivý kurz
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■ Elektrický sporák zn. Indesit 
se sklokeramickou deskou. Zce-
la funkční, 6 let starý, v dobrém 
stavu, ventilátor v troubě, rošt, 2 
plechy. Důvod – změna kuchyně. 
Levně: 1.500 Kč. Tel.: 603 263 657.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ 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.
■ Líheň pro drůbež. Cena 
2.200 Kč. Tel.:  733 483 672.
■ Vietnamská selata, cena 400 
Kč/ks, k  odběru ihned. Tel.: 
733 530 356. 

■ Jawu 20, 21, 23 – bez dokladů. 
Tel.: 728 737 425
■ 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 nebo pronajmu garáž 
nebo jiný prostor k parkování 
auta na náměstí a okolí. Tel.: 
603 912 780. 
■ Koupím RD ve Velkém Mezi-
říčí (k rekonstrukci, i po rekon-
strukci). Nabídky prosím zašlete 
případně s fotem i cenou na e-
-mail.: jitekape@seznam.cz
■ 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

■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Kolmá. Tel.: 
737 868 879.
■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 2+1, 65 m² ve Velkém Meziří-
čí na ulici Komenského. Jen volat, 
tel.: 776 717 113.
■ 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.

■ Nabízím doučování AJ. Tel.: 
732 948 839.
■ Hledám jakoukoliv práci, 
úklid, hlídání dětí atd., Velké 
Meziříčí. Tel.: 722 073 862.
■ Hledám brigádu. Tel.: 
739 181 087.
■ Kácení vzrostlých stromů. 
Prosím, kdo pokácí na zahradě 
na Fajtově kopci 2 vzrostlé stro-
my – jehličnany – za dřevo. Tel.: 
739 105 897, navečer.

■ Hledám přítele do 50 let, 
jsem rozvedená, 44letá z Vel-
kého Meziříčí. Hodně zklama-
ná. Jsi tu, ozvi se! Najdu tě. Tel.: 
722 073 862.
■ Žena, 55 roků, hledá muže. 
Tel.: 605 049 092.

proDám - koupím - vyměním

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Různé

Prodám

Pronajmu 

Zubní pohotovost 
Sobota 2. 3. MUDr.  Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sá-
zavou, tel.: 566 642 545. Neděle 3. 3. MUDr.  Jan Kopecký, Stro-
jírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 643 012. Ordinační doba 
9–12 hodin. Telefonicky ověřte aktuální stav na  příslušném sto-
matologickém pracovišti. Zubní LSPP (v  době mimo hodiny běž-
né v  našem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 
6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 545  538  421.                                                                           
                                                                                           (zdroj www.nnm.cz)

Nabízíme 
k pronájmu 

kancelář 
v Jupiter clubu 

na náměstí 
ve Velkém Meziříčí.

Bližší informace 
na tel. čísle 

 606 738 265.

Pronájem 
kanceláre

‹

VÝKUP KRÁLIČÍCH KŮŽÍ 
každou první neděli v měsíci 

u sběrného dvora – K Novému 
nádraží v 9 hodin. Za nejvyšší 

cenu. Tel.: 723 128 907.

KURZ  MAT–FYZ ve VM, 
ZŠ  Sokolovská pro letošní maturanty  

na červnové přijímací zkoušky  na VŠ 
různých typů. Zahájení 27. února . Info: 
http://mat-fyz.cz , tel.:774 621 703

psí cvičiště ve Velkém Meziříčí 
každou neděli v 11 hodin

www.agilityvm.cz
vás zve na 

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

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

Středeční odpolední kurz z 
MAT pro zájemce o studium 
na SŠ (současné deváťáky), 

již probíhá. Info: http://mat-
-fyz.cz , tel:774 621 703 Vás zvou 4. a 5. 3. 2013 

na zahájení prodeje jarních 
a velikonočních dekorací, 

doplňků a dárků.

Náměstí 80
Velké Meziříčí
Tel.: 777 952 925  
www.flouma.cz

Za každý nákup nad 200 Kč 
v tyto dny DÁREK!

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 

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 

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

NYNÍ V NÁBYTKU NEKO DOPRODEJ 
SKLADOVÝCH ZÁSOB MATRACÍ 

ZA VYJÍMEČNÉ CENY! 
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI PRO TU SVOJI.

ÚČETNICTVÍ
FO, PO, MZDY, DPH...

Daňová přiznání 
již od 220 Kč.

Levně, rychle, 
spolehlivě.

Ing. Světla Kaštánková
Tel.: 776 088 237

info@ucetnisvet.com

▶ ▶

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

poraDny na městském úřaDě

Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné 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 proble-
matiky, 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.

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

Inzerce:
Velkomeziříčsko

tel.: 
566 782 009
739 100 979
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společenská ruBrika

Poděkování

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. 

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

Vlastivědná 
a genealogická společnost 
při Jupiter clubu 
přednášky na měsíc
březen a duben 2013
předsálí kina od 15.30 hodin
  5. 3. Korsika    – Libor Smejkal
12. 3. Vystěhovalectví do Ameriky  – Olga Černá
19. 3. Čím jsme platili v minulosti  – PhDr. Marie Ripperová
26. 3. Fotografické lovy beze zbraní III. – ing. A. Havlát
  2. 4.  Generál Jiří Jaroš   – PaedDr. Josef Láznička
  9. 4. Vzpomínky na dětství a mládí  – Vladimír Makovský
16. 4. Jak jsem psal knihy 
 a lovil ryby II.   –Bohumír Machát
23. 4. Podnikání na Křižanovském panství – ing. Karel Hromek
30. 4 .  Hudba dávných časů II.  – Bc. Svatava Drlíčková

Změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hodin
Agentura Gedur – MANDARINKOVÝ POKOJ
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapoľský, Bibiana Ond-
rejková.
Čtvrtek 2. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt – DEŠTIVÉ DNY. Hrají Richard Krajčo a David Švehlík. 
Richard Krajčo byl za ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 
2012, David Švehlík se umístil v nominaci širší... 
Středa 8. května 2013 v 19.30 hodin
Divadlo Příbram – VÁLKA ROSEOVÝCH. Hrají: Michal Dlouhý j. h. 
a další.                                                        Změna programu vyhrazena! -zh-

Divadelní soubor Becheráček Radostín nad Oslavou  
zve  všechny své příznivce na představení veselé hry se zpěvy 

Jaromíra Horského a Josefa Julínka

Moravičko milá
Režie: Věra Ambrožová, hudba: Jaroslav Šimek

Kulturní dům Radostín nad Oslavou
sobota  9. 3. v 19.00, neděle 10. 3. v 16.00 
pátek 15. 3. v 19.00, neděle 17. 3. v 16.00 

pátek  5. 4. v 19.00, neděle  7. 4.  v 16.00, sobota  13. 4. v 19.30

Vstupné:  mládež do 15 let 30 Kč, dospělí 50 Kč
Předprodej vstupenek v úřední době na Obecním úřadě 

v Radostíně nad Oslavou od 4. 3. 2013 – tel.: 566 670 221

29. 6. 2013 Lhotky (u Velkého Meziříčí)
začátek v 15 hodin

informace na: www.harmonikari.unas.cz

❧ Odešel, ale zůstal v srdcích 
těch, kteří ho měli rádi. ❧

Dne 5. března 2013 vzpomene-
me 22. výročí úmrtí pana 

Františka Janáka 
z Martinic. 

Stále vzpomínají maminka, 
sestra a bratr s rodinami.

❧ Nic víc než kytičku Ti nemůže-
me dát a s bolestí v srdci 
na Tebe vzpomínat. ❧

Dne 1. března 2013 uplyne 25 let 
od chvíle, kdy nás navždy opusti-
la naše drahá manželka, mamin-
ka a babička, paní

Jiřina Račická 
ze Stránecké Zhoře.

Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

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

Dne 4. března 2013 uplyne jeden 
rok od úmrtí našeho bratra, pana 

Miloslava Klímy 
z Radostína nad Oslavou. 

S láskou vzpomínají 
sestry s rodinami.

Další 4. představení divadelní se-
zony HDJ 2012/2013 skupiny O 
se uskuteční 
ve středu 27. března 2013 v 19 
hodin. 
Divadlení hra F. Schillera: 
Marie Stuartovna.
Autobus odjíždí od Jupiter clubu 
v 17.45 hodin.
Prosíme, přijďte včas.

Horácké divadlo 
Jihlava 
– upozornění

❧ Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapomene. ❧

Dne 25. února 2013 uplynulo 12 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 

milovaný bratr Vítězslav Pisk z Frankova Zhořce.

Vzpomínají bratři a známí.

❧ Zaplakaly oči, zaplakaly bolem, 
když jsme Tobě naposledy dávali s Bohem. ❧ 

V těchto dnech si připomínáme 1 rok od úmrtí sestry, tety,

Milady Vrškové z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkují sestry a neteře.

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

Dne 1. 3. 2013 uplyne již 15 let,  kdy nás navždy opustil náš tatínek,

pan Jan Kučera.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

foto: Agentura Jana Šulcová

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým man-
želem, panem 

Milošem Vokounem. 
Děkuji za slova útěchy, podporu v žalu, květiny a zaslané kondolence.                                                                                                                                      
                                                                    Manželka Věra Vokounová s rodinou

Poděkování za poslední rozloučení



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 8 | 27. únoRa 2013 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 8 | 27. únoRa 2013

kulturní a společenské akCe

Kašpárek zve děti do loutkového divadla 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 pořádá v sobotu 16. a 30. března 
2013 od 15 hodin na malé scéně loutkové divadlo s názvem 
KAŠPÁREK A HASTRMAN.
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 Quin-

tet tvoří studenti hudební fakul-
ty Akademie múzických umění 
v  Praze. Vznikl v  roce 2005 ze 
studentů Pražské konzervato-
ře a  hudebních tříd Gymnázia 
Jana Nerudy v  Praze. Od  roku 
2007 do  roku 2009 vedl kvinteto 
pedagog Pražské konzervatoře 
Ondřej Roskovec, sólofagotista 
České filharmonie a člen souboru 
Afflatus Quintet. Nyní hráči spo-
lupracují například se Štěpánem 
Koutníkem, profesorem komorní 
hudby na  hudební fakultě Aka-
demie múzických umění v  Praze 
a  Gottfriedem Pokornym, který 
vyučuje komorní hru na  Univer-

sität 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  mezinárodní soutěži decho-
vých kvintetů 6th  Henri Tomasi 
Competitiv  Marseille (Francie), 
ze které si také odnesl speciál-
ní cenu za  nejlépe provedenou 
skladbu Cinq danse Sacree et 
Profane od Henriho Tomasiho.
Soubor vystupuje v  Čechách 
i v zahraničí. V  loňském roce se 
představil v  koncertní sezoně 
České filharmonie a  Českého 
spolku pro komorní hudbu a také 

v  komorním cyklu Symfonické-
ho 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 mezzosopranist-
kou Dagmar Peckovou.
Členové mladého ansámblu při-
šli s  cenami z  různých soutěží, 
mimo jiné z Pražského jara, Con-
certino Praga, Concorso inter-
nazionale Frederico II. di Svevia, 
Yamaha Foundation, ze soutěže 
v Lodži nebo ze soutěžního klání 
českých konzervatoří. Společně 
se pravidelně zúčastňují prestiž-
ních mistrovských kurzů doma 

i v zahraničí – byli tak na Česko-
-francouzské letní hudební aka-
demii v Telči, na kurzech ve Vý-
maru či na  mezinárodní letní 
akademii ISA pragwienbudapest. 
Působí v  předních českých or-
chestrech (Česká filharmonie, 
Pražská komorní filharmonie, 
Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu, Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK) a  v  minu-
losti byli zváni ke  spolupráci se 
studentskými tělesy např. Gus-
tav Mahler Jugend Orchestra, 
European Union Youth Orche-
stra, Junges Klangforum Mitte 
Europa, CEI Youth Orchestra.                                                                                                                                       
          (text a foto: www.belfiato.cz)

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: 

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

Sobota 9. března v 15.00 
na velkém sále Jupiter clubu

Po skončení pokračují soutěže a tancování s DDM VM.
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

„Dělej, jak myslíš, ale…“ je současná situační komedie o lásce, man-
želství  a věrnosti... ale také o pokušení, tajných snech a o tom, co by 
bylo, kdyby... V podání Tastyjátru 10. 3. 2013 v Jupiter clubu.

Dělej, jak myslíš, ale...

Dělej, jak myslíš, ale... foto: archiv Tastyjátru

Jupiter club, s. r. o., uvede One woman show Haliny Pawlowské
STRAŠNÁ NÁDHERA ANEB CO VŽDYCKY ZABERE NA MUŽE
Pátek 19. dubna 2013 v  19.30 hodin, kinosál JC. Vstupné 200 Kč 
v předprodeji, 250 Kč na místě. Rezervace a prodej na program. oddě-
lení JC tel.: 566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                  -zh-

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
PETR SPÁLENÝ A SKUPINA APOLLO BAND
Pátek 12. dubna 2013 v 19.30 hodin. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč na místě. Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, tel.: 
566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!                                   -zh-

Petr Spálený opět v Jupiter clubu

One woman show Haliny Pawlowské
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veřejné
 Bruslení

Ski klub Velké Meziříčí ve spolu-
práci s AŠSK uspořádal ve dnech 
19. 2. a  21. 2. 2013 v  lyžařském 
areálu na  Fajtově kopci závody 
o  pohár Kraje Vysočina pro zá-
kladní, střední a  učňovské školy 
kraje. 
Zúčastnilo se 43 škol kraje. Cel-
kem startovalo v prvním závodu 
367 lyžařů a  79 snowboardistů, 
dohromady tedy 446 účastníků. 
Ve druhém závodu bylo 291 lyža-

řů a  85 snowboardistů, což bylo 
376 závodníků.
Za oba dva dny na sjezdovce od-
startovalo celkem 822 soutěžících 
– viz kompletní výsledkové listi-
ny na webu www.skivm.cz.
Vítězný pohár získalo Gymnázi-
um Velké Meziříčí, 2. místo ZŠ 
TGM Třebíč a 3. místo SŠ staveb-
ní Jihlava. Další pěkná umístění 
místních škol – 4. místo ZŠ Osla-
vická VM, 5. místo ZŠ Školní VM 

a  8. místo ZŠ Sokolovská VM.
Ski klub prokázal připravenost 
na zimní Olympiádu dětí a mlá-
deže 2014, kterou pořadatel Kraj 
Vysočina pověřil Ski klub Velké 
Meziříčí v  disciplínách alpského 
lyžování a snowboardu. 
Dále 20. 2. 2013 uspořádal Ski 
klub VM totéž i pro Jihomorav-
ský kraj. Za účasti 47 škol star-
tovalo celkem 244 závodníků. 
Výsledky jsou rovněž na www.

skivm.cz. Zatímco jihomorav-
ská krajská radní pro školství, 
mládež a sport se při předává-
ní pohárů radovala a  osobně 
vypsala diplomy soutěžícím, 
zástupce našeho kraje na  plá-
novanou záštitu nad tímto pře-
borem a generálku na olympiá-
du asi zapomněl. 

-pz-
Více fotek ve fotogalerii na www.
velkomeziricsko.cz

Na Fajťáku proběhly lyžařské závody škol

Vítězem lyžařského přeboru škol Kraje Vysočina se stalo Gymnázium Velké Meziříčí. Foto: Petr Zezula

Kategorie 6.–7. třída, druhý Filip Vošmera a třetí Jan 
Vondráček, oba ZŠ VM. Foto: Iva Horká

Závodilo se nejen na lyžích, ale i na snowboardu. 
Foto: Iva Horká

Harmonogram Malé kopané Velké Meziříčí pro jaro:
Pondělí 11. 3. 2013 – Ligové shromáždění před jarní částí – restaurace 
areálu za Světlou v 18.00.
Prosíme zástupce jednotlivých týmů, aby si udělali čas na jednání o ča-
sech zápasů, přinesli aktualizované soupisky na  jarní část a proběh-
ne školení k organizaci na umělé trávě k hladšímu chodu ligy. Budou 
předneseny i detaily o Velikonočním turnaji MKVM.
Pondělí 18. 3. 2013 – Školení rozhodčích v kompetenci komise roz-
hodčích – restaurace areálu za Světlou v 18.00.
Zájemci o funkci rozhodčího MKVM budou informováni a zaškoleni. 
Bude vyhodnocena podzimní část z pohledu výkonů rozhodčích a ko-
mise rozhodčích MKVM.
Neděle 31. 3. 2013 – Velikonoční turnaj MKVM, UT Velké Meziříčí.
Ligový pohár formou turnaje na umělé trávě, pozváni budou všich-
ni účastníci MKVM plus oslovíme i veřejnost, např. potenciální týmy 
pro novou sezonu. Forma turnaje bude upřesněna na webu MKVM a 
na výše uvedených schůzkách. Plánujeme i část turnaje pro veterány. 
Rozsah a forma dle zájmu týmů.
8. 4. 2013 – 1. jarní kolo MKVM.
3. 6. 2013 – 9. jarní kolo MKVM.
Bude upřesněno na ligovém shromáždění 11. 3. 2013.
7. 6. 2013 – Ukončení sezony MKVM, vyhlášení mistra ligy, nejlep-
šího střelce atd. Místo a  forma akce budou upřesněny na webových 
stránkách MKVM.
Aktuální informace o  MKVM najdete na  www.mkvm.cz. Jakékoli 
otázky a  zlepšovací návrhy neváhejte poslat na  bilek@mkvm.cz, dě-
kujeme. -bíl-

Hokejbal již není 
v  našem měs-
tě neznámým 
sportem a  našel 
si mnoho přá-

tel, jak mezi hráči, 
tak i mezi fanoušky. Po loňském 
úspěšném prvním ročníku ho-
kejbalové ligy připravují organi-
zátoři druhý. 
Pojďte si zpestřit sportovní jaro 
a  přihlaste svůj tým. Ke  stávají-
cím šesti mužstvům rádi přibe-
reme další. Informace na telefon-
ním čísle 603 947 096. 

hokejBalová 
liga

-rossi-

So   2. 3. 14.15–15.45
Ne   3. 3. 14.15–15.45
Út   5. 3. 16.00–17.30
So   9. 3. 13.00–14.30
Ne 10. 3. 14.30–16.00
Út 12. 3. 16.00–17.30
So 16. 3. 14.00–15.30
Ne 17. 3. 14.15–15.45
Út 19. 3. 16.00–17.30
Ne 24. 3. 13.15–14.45
Út 26. 3. 16.00–17.30
Ne 31. 3. 13.00–14.30
Po   1. 4. 15.00–16.30
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Krajský přebor Vysočiny dospě-
lých ve stolním tenise
V  sobotu 16. února se ve  spor-
tovní hale v Chotěboři uskutečnil 
vrcholný podnik sezony stolních 
tenistů na  Vysočině – krajský 
přebor dospělých. Krajský přebor 
je otevřený turnaj, mohou se ho 
zúčastnit registrovaní hráči kraje 
Vysočina. Turnaje se zúčastni-
lo dvaapadesát mužů a  pět žen. 
Mezi muži se hrálo o dvě nomi-
nace na  mistrovství republiky, 
které se uskuteční od 1. 3. do 3. 3. 
2013 v Teplicích.
Systém turnaje dvouhry mužů 
byl dvoustupňový. První stupeň 

se hrál v osmi skupinách systé-
mem každý s každým. V každé 
z  osmi skupin  bylo šest nebo 
sedm hráčů. Druhý stupeň se 
hrál  systémem k. o. Do  dru-
hého stupně postoupili nejlepší 
dva z každé skupiny.
Náš velkomeziříčský region 
na  krajském přeboru reprezen-
tovalo 5 hráčů: Říkovský, Po-
korný, Klíma, Kampas (hráči 
A družstva Velké Meziříčí) a La-
vický (Lhotky). Aleš Říkovský 
a Petr Klíma skončili ve skupině 
na  druhém místě a  postoupi-
li do  osmifinále. V  osmifinále 
Říkovský prohrál s  Romanem 

Veselským z  TJ Žďár a  Klíma 
nestačil na  Pluhaře ze Sokola 
Žďár. Pokorný a  Lavický skon-
čili ve  skupině na  třetím mís-
tě,  do  osmifinále nepostoupi-
li. Kampas ve  skupině skončil 
na čtvrtém místě.
Konečné pořadí dvouhra 
(52 účastníků):
1. Palát Petr (Sokol Žďár)
2. Pluhař Jan (Sokol Žďár)
3. Jírek Jan (Sokol Žďár)
9.–16. Klíma Petr (V. Meziříčí)
9.–16. Říkovský Aleš (Velké Me-
ziříčí)
17.–24. Pokorný Jan (V. Meziříčí)
17.–24. Lavický Pavel (Lhotky)

25.–32. Kampas Jan (V. Meziříčí)
Konečné pořadí čtyřhra
(23 dvojic):
1. Palát – Pluhař (oba Sokol Žďár)
2. Veselský R. – Veselský T. (oba 
TJ Žďár nad Sázavou)
3.–4. Brom – Vondra (oba Jihla-
va)
3.–4. Stehlík – Stryhal (oba H. 
Brod)
5.–8. Říkovský – Klíma (oba V. 
Meziříčí)
9.–16. Pokorný – Kampas (oba V. 
Meziříčí)
9.–16. Lavický (Lhotky) – Kou-
delka (Havlíčkův Brod)

-lav-

Stolní tenisté poměřili síly v krajském přeboru
V sobotu 23. 2. uspořádal FC 
Velké Meziříčí halový fotbalový 
turnaj pro mladší žáky kategorie 
U12. Ten ovládly jak svými vý-
kony, tak i umístěním týmy FŠ 
Třebíč. První místo obsadila FŠ 
Třebíč U12 a druhé FŠ Třebíč 
U11. Na stupních vítězů je do-
plnil domácí FC Velké Meziříčí. 
Velkomeziříčský tým sice obsadil 
třetí místo, ale byl to jeho jedno-
značně nejhorší letošní předve-
dený výkon. Činnosti, které kluci 
v tréninku předvádějí již automa-
ticky, byly tentokrát obrovským 
problémem. Bohužel tyto nedo-
statky nedokázali nahradit ani 
bojovností.

Výsledky FC Velké Meziříčí:
FC VM – SK FŠ Třebíč U11 2:2
FC VM – FK Kuřim 2:0
FC VM – HFK Třebíč 1:1
FC VM – SK FŠ Třebíč 0:2
FC VM – TJ Tatran Starý Lísko-
vec 0:0
FC VM – SK Moravská Slávia 
Brno 1:0
Střelci: 3× Bibr, Malata Mirek, 
Doležal, Pavlasová. Dále nastou-
pili Malata Marek, Benda, Bačák, 
Horák A., Kadlec, Vokurka.
Na turnaji se sponzorsky podílel 
Jan Smejkal – Ovoce zelenina. 
Mediálním partnerem FC Velké 
Meziříčí je týdeník Velkomezi-
říčsko.

Fotbalový turnaj žáků 
ovládla Třebíč

-ves-, foto: archiv FC VM

Starší žáci
HC Chrudim – HHK VM 4:10 
(2:3, 0:2, 2:5)
Branky a asistence HHK: 12. 
Úlovec (Pacal), 18. Dundálek 
(Kapusta O.), 20. Kapusta O. 
(Dundálek), 24. Dudálek, 36. 
Dundálek (Nevěčný), 41. Dun-
dálek, 44. Dundálek (Kapusta O., 
Nevěčný), 52. Úlovec (Řepa), 53. 

Nevěčný, 57. Nevěčný (Dundá-
lek).
Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Svoboda – Janoušek, Pacalová, 
Přinesdomů, Báňa M., Řepa – 
Dundálek, Nevěčný, Kapusta O. 
– Pacal, Úlovec, Bíbr.
Rozhodčí: Slabý, Budínský. Vy-
loučení: 4:2, využití: 1:2. Střely na 
branku: 24:34. Diváci: 53.

Mladší žáci
HC Chrudim – HHK VM 7:4 
(4:2, 2:2, 1:0)
Branka a asistence HHK: 9. Ba-
rák, 13. Juda M., 31. Juda M., 36. 
Kapusta L. (Juda M.). 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Pes-
tr – Šandera, Procházka, Juda M., 
Ambrož – Barák, Havliš, Zacha 
– Bartošek, Kapusta L., Dvořák – 

Poledna, Broža, Strádal – Šilpoch 
M. Rozhodčí: Slabý, Budínský. 
Vyloučení: 2:8, využití: 1:1. 
Střely na branku: 29:17. Diváci: 
56.
Program: Sobota 2. 3. v 9.30 
HHK mladší žáci – HC Česká 
Třebová a v 11.30 HHK starší 
žáci – HC Litomyšl (ZS Velké 
Meziříčí) 

Mladší žáci na Chrudim nestačili, starší jasně vyhráli

 -hhk-
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Volejbaloví junioři nemusejí hrát o záchranu
Junioři po  infarktovém průbě-
hu nakonec svoji plzeňskou misi 
zvládli a vyhnuli se bojům o zá-
chranu.
Po sobotní výhře v domácím pro-
středí v poměru 3:1 junioři v ne-
dělní odvetě podlehli hladce 0:3, 
a  tak se rozhodující třetí zápas 
hrál se středu večer opět na zápa-
dě Čech. A naši borci tento zápas 
nakonec (za  sebe říkám překva-

pivě) zvládli. A  jednoduché to 
určitě nebylo.
USK Slávia Plzeň – Sp. VM 2:3
Petr Juda ve svém hodnocení ne-
skrýval dramatičnost zápasu, ale 
ani radost z postupu: „Prohráva-
li jsme 0:2, ale když už jsme byli 
jednou nohou v bojích o záchra-
nu, začalo mužstvo předvádět to, 
na  co má. Tvrdý útok, dobrou 
obranu a  od  tohoto stavu jsme 

začali hrát tak, že jsme již domá-
cí nepustili do  vedení. Pochválit 
musím hlavně Matějku na účku, 
který to vzal na sebe, ale sám by 
to pochopitelně nevyhrál. Tak-
že jsme se tímto vyhnuli bojům 
o záchranu a můžeme v klidu bo-
jovat o co nejlepší celkové umís-
tění.”
Sestava VM: Slavík, Zmrhal, Krej-
ska, Matějka, Bláha, Licek, Pešta, 

Podhrázský, Huryta, Pospíchal, 
Musílek, a Košábek.
Zbývající výsledky:
Zlín – ČZU Praha 3:2, 3:2, celko-
vě 2:0
Liberec – Ostrava 3:0, 3:2, celko-
vě 2:0
Příbram – Dansport 3:0, 3:1, cel-
kově 2:0
Brno – Budějovice 3:0, 1:3 a 3:0, 
celkově 2:1

Ústí – Hradec 3:0, 0:3 a 0:3, cel-
kově 1:2
Na základě těchto výsledků se tak 
týmy rozdělí do třech skupin:
V první skupině budou hrát celky 
ČZU Praha, Zlína, Brna a Liberce 
o  první až čtvrté místo, ve  dru-
hé skupině pak Ostrava, České 
Budějovice, Příbram a  náš celek 
o  páté až osmé místo. Dansport 
Praha, Hradec Králové, Plzeň 

a  Ústí n. Labem budou ve  třetí 
skupině bojovat o dvě místa zna-
menající záchranu.
Všechny skupiny se hrají formou 
tří turnajů, pořadatelství je zá-
vislé na získaných bodech po zá-
kladní části. Vzhledem k tomu, že 
všechna zbývající družstva v naší 
skupině získala více bodů, žádný 
ze tří turnajů nebude v Meziříčí.

-kon-

Krajský přebor Vysočiny
Spartak VM A – TJ Třebíč D 
2666:2562 * 8:0
Baloun 456:434 Dobeš P.
Starý 453:437 Dobeš J.
Lavický B. 438:413 Vojtková
Kováč 447:444 Toman Z.
Lavický Ji. 423:421 Kasáček
Korydek 449:413 Lenz
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – BOPO Třebíč B 
1628:1528 * 6:0
Lavický F. 390:377 Kovařík
Mičková 419:381 Dobšík

Trnka 430:402 Frantík
Mička 389:368 Krutiš
BOPO Třebíč C – Spartak VM B 
1520:1533 *1:5
Ježková 377:416 Lavický F.
Kolářová 348:391 Mička
Oujezdská 385:409 Kamenský
Krutišová 410:317 Fajmonová
TJ Třebíč F – Spartak VM C 
1564:1658 *1:5
Toman M. 423:416 Bača
Kružík 373:405 Lavický A.
Čermák 377:424 Weiss
Foltin 391:413 Mátl

kuželky

Prvnímu týmu zdejšího ping-pongu se nevedlo
Krajský přebor I. třídy
TJ Sokol Nížkov – ST VM A 
10:8
Body: Řikovský Aleš 3/1, Po-
korný Jan 3/1, Kampas Jan 0/4, 
Klíma Petr 0/4
Čtyřhry: Řikovský, Klíma; Po-
korný, Kampas
TJ Žďár nad Sázavou B – ST 
VM A 10:8
Body: Klíma Petr 3/1, Kampas 
Jan 3/1, Skryja Marek 2/2
Okresní přebor I. třídy
Sokol Žďár nad Sázavou C – 
ST VM B 9:9
Body: Šoukal Slavomír 4/0, Ze-

lený David 2/2, Zelený Tomáš 
2/2, Klíma Tomáš 0/4
Čtyřhra: Zelený, Zelený
Okresní přebor II. třídy
ST VM C – TJ Fryšava 13:5
Body: Dvořák František 3/1, 
Kořínek Stanislav 3/1, Zelený 
David 3/1, Juda Zdeněk 2/2
Čtyřhry: Dvořák, Kořínek; Ze-
lený, Juda
ST VM C – Nové Veselí 10:8
Body: Kořínek Stanislav 3/1, 
Bednář Ivan 3/1, Zelený David 
2/2, Dvořák František 1/1, Ze-
lený Tomáš 0/2
Čtyřhra: Dvořák, Kořínek

Okresní přebor IV. třídy
ST VM D – Doubravník 5:13
Body: Zelený Tomáš 4/0, Ně-
mec Tadeáš 0/4, Liška Patrik 
0/4, Pokorný Martin 0/4
Čtyřhra: Vodák, Zelený
Okresní soutěž
ST VM E – TJ Spartak Velká 
Bíteš C 2:16
Body: Malec Matěj 1/3, Kališ 
Petr 1/3, Juda Ondřej 0/4, Vo-
dák Daniel 0/4
V  sobotu utrpělo velkomezi-
říčské áčko v krajském přeboru 
I. třídy dvě těsné prohry 10:8. 
První zápas v  Nížkově jsme 

vedli 6:2. Domácí tento hro-
zivý stav nepoložil a  dokonalý 
obrat byl na světě. Druhé střet-
nutí bylo podobné jako to prv-
ní. Žďárské béčko ukázalo, že 
nepatří na  dno tabulky a  svým 
výkonem nás přehrálo. 
Béčko v okresním přeboru I. tří-
dy remizovalo se  Sokolem Žďár 
nad Sázavou. 
Céčko v okresním přeboru II. tří-
dy dvakrát po sobě zvítězilo.
Družstva D, E velkomeziříč-
ského stolního tenisu nestačila 
na  soupeře a  svá utkání pro-
hrála. -pk-

Dorost
SHK Hodonín – HHK VM 6:5 
(0:3, 3:1, 3:1)
Branky a asistence HHK: 1. Crha, 
2. Marešová (Kampas J.), 9. Tichý 
(Burian L.), 36. Šilpoch, 50. Kam-
pas M. Sestava HHK: Juda J. – 
Kampas F., Sladký, Šilpoch D., Ti-
chý, Bernat, Kampas J., Kampas 
M., Crha, Marešová, Burian L. 
Rozhodčí: Kucián – Orsák, Hübl. 
Vyloučení: 6:9, využití: 2:0.  Střely 
na branku HHK: 23. Diváci: 40.
Hokejový dorost odcestoval v so-
botu do Uherského Ostrohu, kde 
se střetl s  lídrem tabulky SHK 
Hodonín. Cesta se ovšem v  ka-
lamitě, kterou způsobilo husté 
sněžení, neplánovaně protáhla. 
Necelých 15 kilometrů před Os-
trohem došlo ke střetu autobusu 
se  dvěma osobními automobily. 
Začátek utkání byl tak posunut 
o hodinu a půl. 
První třetina vyšla našemu týmu 
jako z  pohádky. V  první minu-
tě se prosadil Dominik Šilpoch 

a v další půlminutě navýšila skóre 
Adéla Marešová. V deváté minu-
tě to bylo již rozdílem tří branek. 
Po  přihrávce Luboše Buriana 
překonal gólmana domácích Ma-
rek Tichý. Do  konce třetiny již 
branka nepadla a  v  další třetině 
se dal čekat velký tlak domácích.
Úvod druhé třetiny vyšel lépe 
domácím, kteří nás od první mi-
nuty drtili v  našem pásmu. Bě-
hem prvních čtyř minut snížili 
na  rozdíl jediné branky. Ve  36. 
minutě nás Šilpoch opět poslal 
do  dvoubrankového vedení. To-
nám vydrželo pouze tři minuty. 
Do poslední třetiny šli naši hráči 
s jednobrankovým náskokem.
V  posledním dějství se nejprve 
prosadili domácí. V  polovině 
třetiny Martin Kampas vykřesal 
naději na  zisk dvou bodů, když 
nás opět poslal do vedení. Domá-
cí favorit soutěže se bodů jen tak 
nevzdal a v 53. minutě vyrovnal. 
O zisk obou se postaral v posled-
ní minutě. Do konce utkání chy-

bělo 26 vteřin, kdy se prosadili 
domácí a  definitivně si zajistili 
zisk dvou bodů. 
V  tomto týdnu se dorostenci 
představí doma dvakrát. V pátek 
dohrávají utkání s  Technikou 
Brno a v neděli přivítají tým Bru-
mova – Bylnice.
Ostatní výsledky 26. kola: Tech-
nika Brno – Boskovice 5:9, Bru-
mov – Bylnice – Uherský Brod 
3:4, Valašské Meziříčí – Warrior 
Brno 2:5.
Program: Pátek 1. 3. v 17.30 HHK 
dorost – VSK Technika Brno 
(ZS Velké Meziříčí). Neděle 3. 3. 
v 11.45 HHK dorost – HC Brumov 
– Bylnice (ZS Vel. Meziříčí)
Krajská liga dorostu JM, V, Z. 
1. Hodonín B 26 24 1 1 163:63 49

2. Velké Meziříčí 25 17 0 8 140:84 34

3. Uherský Brod 25 15 1 9 117:87 31

4. Brumov – Bylnice 24 13 1 10 108:109 27

5. Minerva Boskovice 25 12 2 11 104:98 26

6. Bobři Val. Meziříčí 25 7 1 17 81:142 15

7. Warrior Brno 26 5 4 17 83:127 14

8. Technika Brno 24 2 0 22 52:142 4

-hhk-

Dorostenci těsně prohráli s Hodonínem

HHK VM B – SK Telč 4:5 (0:1, 
2:3, 2:1)
Rozhodčí: Dostál – Rous, Hor-
ký. Diváků: 32. Branky: 37. Malec 
(Frühauf, Kudláček J.), 37. Burian 
(Střecha F., Chlubna), 41. Kudláček 
J. (Malec), 47. Burian (Střecha F., 
Chlubna) – 17. Cech (Koreš), 22. 
Smejkal (Koreš), 31. Kret, 36. Cech 
(Taras), 47. Smejkal (Šindler). Vy-
loučení: 7:7. Využití: 0:0. Oslabení: 
0:1. HHK B: Šeba (od 36. Štourač) 
– Kudláček M., Ambrož – Navrátil, 
Bradáč – Peterka, Pokorný – Kud-
láček J., Frühauf, Malec – Střecha 
F., Burian V., Vrána – Šoukal, Ba-
rák, Chlubna – Křípal, Tůma, Ka-
vina – Musil Š.
Úvodních deset minut patřilo do-
mácím hokejistům, kteří zavřeli 
Telčské v jejich obranném pás-
mu. Za vše hovoří, že první střela 
na Šebu přišla až v osmé minutě. 
Béčko však, kromě několika vy-
ložených šancí, z tohoto tlaku nic 
nevytěžilo. Hosty dostaly do hry 

dvě po sobě jdoucí přesilovky. 
Gól v nich sice nepadl, ale od této 
situace ovládli dění na ledě. Té-
měř třetinu a půl byli důraznější 
a rychlejší, všude o krok dřív.
Do přestávky skóroval pouze 
Cech, ale ve druhé třetině se jim 
podařilo navýšit stav zápasu až na 
(pro domácí hrozivých) 0:4. Hrá-
čům HHK v té době nešlo vůbec 
nic. Ve hře dozadu nestíhali ná-
jezdům Telče a dopředu měli pro-
blém s rozehrávkou už přes střed-
ní pásmo. Vysvobozením se pro 
ně stala až 37., v níž dali dva sle-
pené góly. Nejprve se svým důra-
zem prosadil první útok zásluhou 
Malce a při následném střídání je 
napodobila druhá lajna. Na konci 
celé kombinace byl Burian.
I třetí část začala podle představ 
domácích. Hned v první minutě 
po průniku Malce mířil přesně 
Jiří Kudláček. Hosté si pak začali 
více hledět udržení jednobranko-
vého náskoku a postupně přene-

chávali iniciativu soupeři. Ten se 
ale ve 47. „zapomněl“ v útočném 
pásmu a z následného přečíslení 
zvýšil Smejkal na 5:3. Vzápětí po 
vhazování sice Burian snížil opět 
na rozdíl jedné branky, ale i ten 
však Telči nakonec stačil. Nic na 
tom nezměnila ani více jak minu-
tová hra bez brankáře. Meziříčští 
i přes enormní tlak před Havlí-
kem spleť nohou a těl neprostřeli-
li. Hosté si tak po zásluze odvezli 
všechny tři body.
Další výsledky 17. kola: Telč jun. 
– Pelhřimov B 8:4; Ledeč nad S. – 
Žirovnice 8:9 po nájezdech
K dalšímu utkání jedeme do Pel-
hřimova tuto neděli 3. 3. 2013. 
Začátek zápasu je v 18 hodin.
Krajská soutěž Kraje Vysočina 
po 17. kole:
1. Žirovnice 17 11 1 0 5 82:56  35
2. V. Meziříčí B 17 10 1 0 6 80:61 32
3. Telč 18 9 1 2 6 87:83 31
4. Pelhřimov B 16 8 1 1 6 72:70 27
5. Ledeč n. Sáz. 16 4 1 1 10 69:92 15
6. Telč – junioři 18 4 0 1 13 66:94 13

-ht-

Rezerva HHK nestačila Telči 1. liga házené ml. dorostenek
Tatran Bohunice - TJ Sokol VM 
31:30 (15:14)
Utkání začalo výraznou aktivi-
tou našeho celku povzbuzeného 
předchozími ligovými výhrami. 
První čtvrthodinu se dařilo eli-
minovat domácí útočné snahy, 
v postupném útoku jsme se pro-
sazovali zejména kombinační 
souhrou i  přímočarými akcemi. 
Výrazně méně početný kádr do-
mácích se od  dvacáté minuty 
začal daleko více prosazovat 
střelbou z  postu pravé spojky. 
Snadnými průniky přes naši ne-
důraznou, místy naivní obranu 
se soupeř lehce dostával k zakon-
čení z  bezprostřední blízkosti. 
Bohunické na  rozdíl od  našich 
hráček minimálně chybovaly 
a  daleko přesněji zužitkovávaly 
svoje brankové příležitosti, po-
stupně si vypracovaly třígólový 
náskok. V  závěru první půle se 
nám přeci jen podařilo po rych-
lých individuálních akcích sní-
žit až na  nejtěsnější poločasový 

rozdíl. Po změně stran jsme opět 
„tahali za  kratší konec“. Zahájili 
jsme hodně vlažně, i přes výrazné 
změny v  sestavě více než zdrávo 
chybovali v  rozehrávce a  zejmé-
na se nedokázali v  obranné fázi 
vypořádat se zdlouhavou a  pře-
kvapivou rozehrávkou domácích 
bojovnic. Bohunické nás v  této 
fázi jasně přehrávaly souhrou 
s  pivotem a  nebývale vysokým 
procentem úspěšnosti střelby ze 
všech postů. Postupně se „vy-
houply“ až k  sedmibrankovému 
vedení (28:21 48. minuta). Naši 
herní mizérii paradoxně zvedlo 
až efektivně sehrané dvojnásob-
né oslabení a začali jsme „stíhací 
jízdu“. Ofenzivnějším způsobem 
bránění jsme se začali daleko více 
dostávat do rychlých akcí a důle-
žité góly vsítili ze střední vzdá-
lenosti. Viditelně ubývající síly 
domácí hráčky nahrazovaly větší 
bojovností a důrazem v osobních 
soubojích. V infarktovém závěru 
se nám podařilo srovnat skóre. 
Škoda, že jsme se v této zlomové 

fázi opět nevyvarovali „hrubic“ 
v defenzivě. Nepřesné zakončení 
brankové příležitosti v čase 29:05 
minuty nás zřejmě stálo bod. 
Soupeřky i  díky přízni arbitrů 
poslední minutu dohrály na naší 
polovině a takticky nás již nepus-
tily do akce! 7m hody 4/4:3/2, vy-
loučení 1:3. Střely 49:48. 
Sled branek 1:0, 1:3, 6:7, 6:9, 12:9, 
14:10, 15:12, 18:15, 20:17, 22:20, 
26:20, 28:21, 28:24, 29:29, 30:30. 
Hrály: Syptáková Veronika – Ba-
čová Soňa (1), Škrdlová Renata 
(3), Homolová Michaela, Partlo-
vá Markéta (9), Koudelová Eliška 
(1), Kratochvílová Hana (9/2), 
Janečková Denisa (1), Sedláčková 
Klára (1), Závišková Kateřina (2), 
Studená Kateřina (3), Zezulová 
Kristýna. Trenéři Záviška, Partlo-
vá, Škrdlová.
Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 2. března 13.00 II. liga 
ženy – Tatran Bohunice; 15.00  
II. liga muži – Jiskra Havlíčkův 
Brod; neděle 3. března 9.00–
17.00 turnaj mladší žáci 

Dorostenky prohrály v Bohunicích

-záv-

Abraham 
cup 2013
Abraham cup 2013 startuje. Již 
9. března 2013 od  9 hodin se 
rozeběhnou utkání 3. ročníku 
halového fotbalového turnaje 
hráčů starších 50 let. 
Za  účasti devíti družstev, ten-
tokrát bez Žďáru nad Sázavou, 
ale s mezinárodním obsazením, 
když z Polska opět přijede Lech 
Poznaň, odehrají družstva cel-
kem 28 utkání.
Pořádání ojedinělého fotbalo-
vého podniku umožnila řada 
sponzorů v čele s Městem Vel-
ké Meziříčí. Pořadatelé zvou 
všechny pamětníky a  znalce 
dobrého fotbalu do  hlediště 
haly házené ve Velkém Meziří-
čí.

Za pořadatele Jiří Rosický

-sta-
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na házenou
do sportovní haly za Světlou
v  sobotu 2. března ve  13.00 II. 
liga ženy – Tatran Bohunice 
a v 15.00 II. liga muži – Jiskra Ha-
vlíčkův Brod
v  neděli 3. března 9.00–17.00 
turnaj mladší žáci
na hokej
na zimní stadion
v  pátek 1. března v  17.30 HHK 
dorost – VSK Technika Brno 
v sobotu 2. března v 9.30 HHK 
mladší žáci – HC Česká Třebová 
a v 11.30 HHK starší žáci – HC 
Litomyšl
v neděli 3. března v 11.45 HHK 
dorost – HC Brumov – Bylni-
ce a v 17.30 HHK muži A – HC 
Spartak Velká Bíteš

kDy a kam

Městská hokejová liga
9. kolo 
nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Bory 12:8
Pyrochta 5, Topol 3, Strnad 2, 
Klouda 2 – Kuchař 4, Štoček 2, 
Uhlíř, Fenyk
SK Netín – Technické služby 
VM 6:8
Plhák T. 3, Plhák M., Juda, Dvo-
řák – Pospíšil 2, Horký D., Horký 
A., Kožený, Šlapal O., Muzikář, 
Kružík
Sanborn VM – Agromotor VM 
5:5
Hanus 2, Bukáček, Klíma, Sysel – 
Šlapal 2, Bíbr, Kadela, Malý
HC Bory – SK Omega VB 3:2
Dvořák 2, Pálka – Dobrovolný, 
Budín
HC Lukáš – SK Afcon Kunšovec 
VM 5:1

Studený 3, Vaněk, Gis – Strnad
1. Technické služby VM 9 7 1 1 53:35 15
2. Sanborn VM 9 6 2 1 58:37 14
3. HC Bory 9 5 0 4 43:37 10
4. SK Omega VB 9 5 0 4 34:32 10
5. HC Lukáš 9 4 1 4 47:38 9
6. Agromotor VM 9 2 2 5 33:43 6
7. SK Afcon Kunšovec VM 9 3 0 6 41:60 6
8. SK Netín 9 1 0 8 28:55 2

O postup do extraligy
SPL Radostín nad Osl. – Auto 
Dobrovolný VM 6:3
Krejčí 2, Hubený, Pešek, Mokrý, 
Vítek – Vondráček Jos., Vondrá-
ček Jiří, Krejčí
SK Lavičky – HC River VM 9:0
Štěpánek 2, Čech 2, Polák 2, Ba-
rák, Skryja, Havlíček
SK Vídeň – Farma Měřín 3:2
Ambrož, Nedoma, Janák – Puža, 
Blažek 
Horní Heřmanice – HC Beneti-
ce 5:3
Nožička 2, Mejzlík, Kutílek, 
Šilhan – Mikuláš, Jakšík, Va-
lík

O konečné umístění v 1. lize 
(6.–12. místo)
SK Str. Zhoř – HC Bory B 5:3
Bartušek 3, Sedláček 2 – Karásek 
2, Zikmund J.
NHÚ Balinka VM – HC Tasov 
3:5
Hlaváč, Komínek, Strádal M. – 
Páral 2, Jaseňák 2, Grec
Ořechov – HC Pikárec 1:7
Dvořák – Chrást 2, Ambrož 2, 
Ventruba, Filip, Jaša
6. HC Pikárec 8 6 0 2 47:24 12
7. NHÚ Balinka VM 8 5 1 2 48:34 11
8. HCF Dráhy VM 7 4 3 0 27:18 11
9. Ořechov 8 3 1 4 31:26 7
10. SK Tasov 7 3 1 3 28:27 7
11. Stránecká Zhoř 8 3 0 5 32:47 6
12. HC Bory B 8 0 0 8 20:57 0

-vid-

Technické služby jsou zpátky v čele ligy Házenkáři v Maloměřicích ‚pohořeli‘ 
2. liga mužů Morava jih
SHC Maloměřice – TJ Sokol 
VM 31:18 (13:6)
V prvním jarním utkání zajíždělo 
naše družstvo mužů do malomě-
řického „iglú“. Vstup do  sezony 
se našemu družstvu příliš nevy-
dařil a  z  Maloměřic jsme odjíž-
děli zklamáni nejen z porážky, ale 
především z předvedené hry.
Úvod utkání byl vyrovnaný. 
Na  obou stranách dominova-
ly obrany a  v  9. minutě svítilo 
na  ukazateli skóre 1:1! V  útoku 
jsme se jen těžko probíjeli přes 
agresivní vysunutou obranu do-
mácích, ale i přesto jsme se po při-
pravených akcích ujali vedení 3:4. 
Domácí přistoupili k  osobnímu 
bránění Romana Matušíka a  hra 
se vyrovnala. Ještě v  18. minu-
tě byl stav 5:5, pak následovaly 4 
rychlé branky Brňanů, na  které 
jsme nedokázali odpovědět ani 

jednou. Ani po oddechovém čase 
se obraz hry nezměnil a do polo-
času jsme vstřelili už jen jedinou 
branku. Do šaten se tak odcházelo 
za stavu 13:6.
Začátek druhého poločasu se 
nám nevydařil, i  přes snahu 
a nasazení se nám nedařila kom-
binace v útoku a soupeř rychlým 
přechodem navyšoval vedení 
(40. minuta 18:8!). V druhé půli 
se našemu družstvu rozpadla 
koncepce hry a  nedařily se ani 
přesilové hry. Navíc ve  45. mi-
nutě viděl za  třetí 2minutový 
trest Petr Kříbala ČK a o osudu 
utkání bylo rozhodnuto. S chutí 
hrající domácí navyšovali skóre 
až na konečných 31:18.
Doufejme, že tato „facka“ v  po-
době přídělu v  Maloměřicích 
nakopne hráče k lepšímu výkonu 
v  příštím utkání za  týden doma 
proti Havlíčkovu Brodu!

7m hody 3/2:2/0 vyloučení: 6:5 
navíc za 3×2 minuty ČK Petr Kří-
bala, počet diváků 43. Sled bra-
nek: 1:1, 3:4, 9:5, 13:6, 16:7, 18:10, 
21:12, 22:20, 24:14, 27:16, 31:18. 
Sestava a branky: Stoklasa David 
– Matušík Roman (5), Kaštan Jiří 
(4), Kříbala Petr (3), Necid Miloš 
(2), Trojan Vítězslav (1), Hron 
Vojtěch (1), Pospíšil Jan, Kubiš 
David, Babáček Petr, Kaštan Petr, 
Kubiš David, Fischer Radim, tre-
nér Šidlo Ladislav, vedoucí druž-
stva Stoklasa David.
1. Bohunice 12 11 0 1 375:288 22
2. Hustopeče 12 9 0 3 340:277 18
3. Brno B 12 7 1 4 339:337 15
4. SK Kuřim 12 7 1 4 317:315 15
5. Telnice 12 6 2 4 327:314 14
6. V. Meziříčí 12 6 0 6 301:317 12

7. Maloměřice 12 4 2 6 336:314 10
8. Sokolnice 12 5 0 7 301:341 10
9. Ivančice 12 4 1 7 311:308 9
10. Kostelec n. H. 11 4 1 6 271:297 9
11. Prostějov 12 3 1 8 305:343 7

12. H. Brod 11 0 1 10 276:348 1

-šid-

Minulý víkend patřil v tělocvičně 
u kostela volejbalovým kadetům. 
Hrál se tam druhý turnaj extra-
ligových kadetů o umístění na 7. 
až 12. místě. Naše želízka si ved-
la zdatně, na  turnaji nepoznala 
hořkost porážky a ztratila pouhé 
tři sety a  možnost, že by na  po-
sledním turnaji mohla klesnout 
na třetí příčku je již pouze teore-
tická. 
Sp. VM – VSC Zlín 3:2 (17, –15, 
–23, 23, 13)
V  úvodním zápase turnaje si to 
rozdaly dva vedoucí celky skupi-
ny po prvním turnaji. Po drama-
tickém a  vyrovnaném průběhu, 
kdy „každý chvilku tahal pilku“, 
naši hráči vrátili soupeři poráž-
ku z  prvního turnaje a  výborně 
odstartovali do  třídenního klá-
ní. Snad jedinou vadou na kráse 

byla skutečnost, že při italském 
způsobu počítání si se soupeřem 
rozdělili body. Oni získali dva 
a soupeř ze Zlína jeden.
Sp. VM – Sl. Hradec Králové 3:0 
(15, 17, 18)
Ve  druhém pátečním zápase si 
kluci poradili jednoznačně s hra-
deckou Slávií, a  tak měla trenér-
ská dvojice Petrů (Vašíček, Juda) 
všechny důvody ke spokojenosti. 
Sp. VM – Ústí n. Labem 3:0 (14, 
18, 18)
Sobotní zápas se třetím celkem 
tabulky po prvním turnaji nepři-
nesl nějak zvláštní úroveň, o  ví-
tězství našich barev však nebylo 
ani na chvíli pochyb. Trenér Va-
šíček nakonec nechal zahrát celý 
kádr, ve vývoji zápasu se to však 
nijak neodrazilo. Do tabulky tak 
přibyly další tři body.

Sp. VM – Ervěnice 3:0 (13, 5, 17)
Jak již napovídají výsledky jed-
notlivých setů, vítězství bylo opět 
z kategorie jednoznačných. Kluci 
si opět svoji misi na  palubovce 
užívali.
Sp. VM – Příbram 3:1 (15, 7, 
–24, 20)
Posledním soupeřem turnaje 
byla líheň talentů Příbrami. Klu-
ci trochu paradoxně doplatili 
na hodně vysokou výhru ve dru-
hém setu, polevili a  nechali si 
svého soupeře v průběhu třetího 
setu bodově odskočit. Ten do-
kázal náskok zúročit v  zisk setu. 
No, a  protože si příbramští hrá-
či ještě chtěli zahrát, byl čtvrtý 
set kvalitní a  přítomní diváci se 
určitě nenudili. Náš celek však 
prokázal kvalitu a další drama již 
nepřipustil.

Kadeti si před třetím turnajem 
vybojovali třináctibodový ná-
skok. Ten se bude hrát ve  dru-
hém březnovém víkendu a zatím 
ještě není známo kde. Příbramští 
nemají k  dispozici halu a  ve  hře 
o pořadatelství je i náš klub.
Sestava: Slavík, Bláha, Košábek, 
Pospíchal, Hromádko, Římal, 
Kacafírek, Heřmánek, Šulc. 
Ostatní výsledky: Zlín – Hradec 
3:0, – Ervěnice 3:0, – Ústí 3:0, – 
Příbram 3:0, Ústí – Ervěnice 3:0, 
– Příbram 2:3, – Hradec 3:0, Hra-
dec – Příbram 2:3, – Ervěnice 0:3, 
Příbram – Ervěnice 3:1
Tabulka EX–KTI sk. II, po dvou 
turnajích:
1. Zlín 10 9 1 0 29:5 28
2. Velké Meziříčí 10 9 1 0 28:6 26
3. Ústí n. Labem 10 4 6 0 15:19 13
4. Příbram 10 5 5 0 17:23 12
5. Ervěnice – Jirkov 10 2 8 0 9:24 7
6. Hradec Králové 10 1 7 2 7:28 2

Volejbaloví kadeti v tělocvičně u kostela zářili

-kon-

V akci na síti s číslem 7 tahoun a kapitán kadetů 
Mirek Bláha. Foto: Jaroslav Konečný

HHK Velké Meziříčí – Dynami-
ters Blansko HK 4:3 SN (1:2, 2:1, 
0:0 – 1:0)
Branky a  asistence: 15. Kudláček 
(Cihlář, Střecha L.), 30. Novák 
(Hlouch, Ambrož), 33. Sedláček 
(Cihlář), rozhodující sam. nájezd 
Hlouch – 6. Látal (Hrůza), 18. 
Jakubec, 34. Hrůza (Hussein). Se-
stava HHK VM: Černý (Štourač) 
– Šerý, Ambrož, Sedláček, Pokor-
ný, Válek, Střecha L., Krejčí – No-
vák, Nekvasil, Hlouch – Cihlář, 
Burian V., Krča – Střecha F., Kud-
láček, Štěpánek. Rozhodčí: Skopal 
– Král, Paulík. Vyloučení: 9:10, 
navíc Berka Mir., Látal, Kuběna 
(BLA) 10 min. OT., v  čase 49:38 
nařízeno trestné střílení po  faulu 
Kocmana (BLA) – neproměněno. 
Využití: 1:0, v oslabení 0:0. Střely 
na branku: 39:24. Diváci: 333.
V  přímém souboji o  poslední 
místo do  semifinále krajské ligy 
se v sobotu utkali naši hráči s tý-
mem Dynamiters Blansko. Vý-
hodu domácího prostředí jsme 
měli my. Velmi pěkná divácká 
návštěva vytvořila během zápasu 

bouřlivou atmosféru, za  kterou 
se jim naši hráči odvděčili vítěz-
stvím a  postupem do  semifinále 
KL. Ale popořádku.
Od první minuty se hrálo ve vyso-
kém tempu. Skóre utkání otevřeli 
hostující hráči. Běžela 6. minuta 
a  domácího gólmana prostřelil 
Petr Látal. Ve 13. minutě měli naši 
hráči přesilovou hru, kterou svým 
důrazem před brankou zužitkoval 
Jirka Kudláček. Asistenci si při-
psal Jirka Cihlář a  Libor Střecha. 
V  18. minutě si Jirka Černý vy-
bral slabou chvilku. Po  nahození 
puku na zadní mantinel se kotouč 
odrazil tak nešťastně, že se vrá-
til do  brankoviště. Jirka ve  snaze 
puk schovat do  lapačky zasunul 
kotouč do branky. Do konce prv-
ního dějství již branka nepadla, 
a  tak hostující tým šel do  kabin 
spokojenější.
Ve druhé třetině se na ledě začalo 
jiskřit a hlavně hostující hráči ne-
ustále diskutovali s hlavním roz-
hodčím. Ten jim udělil celkem 
tři desetiminutové tresty. V  po-
lovině druhé třetiny založil útok 

Pavel Ambrož, který nahrál Ro-
manovi Hlouchovi, a  ten přihrál 
do  jízdy Michalovi Novákovi. 
Ten po pravé straně ujel a z kru-
hu nachytal hostujícího bran-
káře na hruškách. Za  tři minuty 
šli naši hráči do  vedení. Po  zá-
varu před brankou hostí dostal 
na  modrou přihrávku Zdeněk 
Sedláček a  prostřelil vše, co mu 
stálo v cestě. Z vedení se náš tým 
neradoval dlouho. Ve 34. minutě 
hosté vyrovnali. Do konce třetiny 
si obě mužstva vypracovala ně-
kolik slibných příležitostí, ale oba 
brankáři byli pozorní a nedovoli-
li hráčům skórovat.
V  poslední třetině dostali hos-
tující hráči šanci na  vstřelení 
vedoucí branky, když měli 33 
vteřin přesilovku 3:5. Tu ovšem 
nevyužili. V  10. minutě dostal 
přihrávku na  útočnou modrou 
Viktor Burian, který byl při sa-
mostatném úniku zahákován. 
Hlavní rozhodčí ani na  vteřinu 
nezaváhal a  nařídil trestné stří-
lení. K  nájezdu se postavil fau-
lovaný Viktor Burian, který ne-

dokázal překonat gólmana hostí. 
V samém závěru měli ještě jednu 
tutovku hráči Blanska. V  závaru 
před naší brankou se naštěstí ne-
dokázali prosadit. A tak v základ-
ním čase utkání skončilo remí-
zou 3:3. O  postupujícím museli 
rozhodnout samostatné nájezdy.
Po  poradě kapitánů obou muž-
stev s  hlavním rozhodčím jsme 
začali s  nájezdy. K  prvnímu ná-
jezdu se postavil Karel Nekvasil. 
Střelou k  levé tyčce svůj nájezd 
proměnil. 1:0. Za hosty jel první 
nájezd Pazdera, kterého vychytal 
Jirka Černý. Ke  druhému nájez-
du se za  HHK postavil Roman 
Hlouch, který opět překonal 
brankáře hostí. Za Dynamiters se 
k  druhému nájezdu postavil ka-
pitán Kuběna a snížil stav nájez-
dů na 2:1. V poslední sérii mohl 
katapultovat HHK do semifinále 
Jirka Cihlář. Ten se nabídnuté 
šance zhostil na výbornou a stře-
lou mezi betony gólmana hostí 
rozhodl o postupu do play off KL 
jižní Moravy. Na  našem zimáku 
propukla obrovská radost, kte-

rou si hráči a  fanoušci pořádně 
užili. V  play off narazí náš tým 
na Spartak Velká Bíteš.
Ostatní výsledky 26. kola: Břeclav 
– Boskovice 2:4, Uherské Hradi-
ště – Šternberk 5:3, Warrior Brno 
– Velká Bíteš 5:3, Brumov – Bylni-
ce – Uherský Ostroh 7:1, Uherský 
Brod – Plumlov 5:0 kontumačně, 
Kroměříž – volno.
1. Brumov - Bylnice 24 16 3 0 5 130:96 54
2. Uherský Brod 24 14 1 1 7 112:94 46
3. Velká Bíteš 24 12 3 2 7 106:80 44
4. Šternberk 24 12 1 4 7 116:92 42
5. Warrior Brno 24 13 0 1 10 100:91 40
6. Uherský Ostroh 24 10 3 4 7 75:71 40
7. Kroměříž 24 12 1 1 10 134:108 39
8. Minerva Boskovice 24 9 5 1 9 94:83 38
9. Vel. Meziříčí 24 9 2 5 8 102:102 36
10. Dynamit. Blansko 24 10 1 3 10 85:91 35
11. Grewis Plumlov 24 5 3 0 16 91:113 21
12. Uherské Hradiště 24 4 3 3 14 81:143 21
13. Lvi Břeclav B 24 3 1 1 19 94:156 12

1. SK Vídeň 9 7 1 1 49:31 15
2. SPL Radostín nad Osl. 9 6 2 1 36:25 14
3. SK Lavičky 9 4 2 3 42:37 10
4. Auto Dobrovolný VM 9 5 0 4 36:32 10
5. HC Benetice 9 4 0 5 42:31 8
6. Horní Heřmanice 9 3 1 5 37:40 7
7. Farma Měřín 9 2 2 5 31:36 6
8. River VM 9 1 0 8 22:63 2

Áčko HHK vyhrálo a je v semifinále

Semifinále HHK V. Meziříčí 
proti HC Spartak V. Bíteš
1. utkání – čtvrtek 28. února 
v 18.00 na ZS V. Bíteš
2. utkání – neděle 3. března 
v 17.30 na ZS V. Meziříčí
3. utkání – úterý 5. března 

v 18.00 na ZS V. Bíteš
Případné 4. utkání – pátek 8. 
března v 18.00 na ZS V. Meziříčí
Případné 5. utkání – neděle 10. 
března v 17.00 na ZS V. Bíteš
2. semifinálovou dvojicí je Wa-
rrior Brno a Minerva Boskovice

Play off krajské ligy jižní Moravy
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