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Setkání se starostou bude zítra
Další setkání občanů se starostou 
města Radovanem Necidem pro-
běhne ve čtvrtek 

7. března v 16 hodin 
na malé scéně Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí. 

-red-

Na Fajtově 
kopci se tento 
víkend jedou 
skicrossové 

závody. Krom 

toho proběhne 
i skicross zábava 

s kapelami.
Více uvnitř listu 
na str. 9 a 11.

NOVINKA! Luštěte s naším týdeníkem SUDOKU. Poprvé 
v našich novinách.  Více čtěte na straně 8
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M. Němcová navštívila naše město
Předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky Miroslava Němcová 
navštívila v pátek 1. března 
2013 Velké Meziříčí. Byla 
to první oficiální návštěva 
předsedy Poslanecké sněmovny 
ve městě. 

Na  radnici se setkala s  radou 
města v čele se starostou Radova-
nem Necidem. Po přivítání krát-
ce pohovořila s radními, zajímala 
se o aktuální a dominantní úkoly, 
které Velkomeziříčské čekají, či 
co důležitého právě dokončili. 
V  závěru setkání M. Němco-
vá obdržela darem knihu Velké 
Meziříčí v  zrcadle dějin v  kože-
né vazbě, kterou velmi ocenila. 
„Je krásně provedená, což jako 
knihkupkyně dokážu posou-
dit,“ podotkla předsedkyně PS. 
Mimoto dostala i nejnovější ob-
razovou publikaci Velké Mezi-
říčí – Pozvání k návštěvě a další 
drobnosti.
Poté se všichni přesunuli do Ju-
piter clubu, kde byl připraven 
slavnostní oběd. K té příležitosti 
R. Necid pozval i starosty tří nej-
větších obcí našeho regionu.

Film Paprsky naděje nad Etiopií měl premiéru v Husově domě
Čtyřicetiminutový film Libora 
Smejkala z Velkého Meziříčí 
o humanitární pomoci české 
Diakonie ženám v Etiopii měl 
slavnostní premiéru minulou 
neděli v Husově domě. Diváci 
posléze živě s autorem disku-
tovali a jako bonus si poslechli 
černošské spirituály v podání 
skupiny Kuspokon i ochutnali 
africkou kávu, čaj a víno.

Dokument Paprsky naděje nad 
Etiopií byl natočen během deseti-
denní cesty loni v prosinci na ně-
kolika místech Etiopie. Tam ka-
meraman Libor Smejkal pobýval 
v sedmičlenném týmu, který tvo-
řili dva pracovníci Diakonie ČCE-

-Střediska humanitární a rozvojo-
vé pomoci a pět členů sborů ČCE. 
Cílem bylo navštívit podporované 
projekty v Etiopii, ale také kolegy 
z partnerské organizace a pocho-
pitelně i samotné ženy, které byly 
do tohoto projektu zařazeny. Dia-
konie Etiopské evangelické církve 
prostřednictvím svých pracovní-
ků na řadě míst v Etiopii vytipo-
vává vhodné příjemce darů – vět-
šinou vdovy –, a učí je základům 
ekonomiky a  podnikání. To vše 
má ženám, jejichž manželé je buď 
opustili nebo zemřeli na  AIDS, 
pomoci, aby uživily svoje rodiny. 
Pobyt si všichni účastníci, včetně 
povinného očkování, které ne-
bylo taktéž zrovna levné, hradili 

ze svých peněz. Film na  DVD si 
zájemci mohou koupit například 
v Husově domě. Podpoří tím ro-
diny v Etiopii. Stejně jako ti, kteří 
během slavnostní premiéry filmu 
vhodili libovolný obnos do zape-
četěné kasičky. Bezmála devadesát 
lidí tak minulou neděli přispělo 
8.630 korunami. „Tyto vybra-
né peníze budou odeslány spolu 
s postní sbírkou na pomoc sirot-
kům v Etiopii,“ dodal Pavel Jano-
šík z evangelického sboru. Filmo-
vou projekci navštívil také rodák 
z Etiopie, pan Gebre Selassie (viz 
foto na  str. 4), otec úspěsných 
sportovců - fotbalisty Theodora 
a házenkářky Anny, který se svojí 
rodinou žije ve Velkém Meziříčí.

Ženy si projektu 
váží. Šanci mají jen 
jednou
Účastníci během svojí náročné 
cesty navštívili sever i jih země 
s podporovanými projekty. Pod 
vedením ředitele Jana Dusa se 
setkali jak s  kolegy z  partnerské 
organizace, tak i  se samotnými 
ženami, jež v tomto projektu figu-
rují. Je neuvěřitelné, jak i malá po-
moc dokáže těmto lidem pomoci 
postavit se na nohy a začít znovu 
plnohodnotně žít. Projekt dává 
obyvatelům především naději jít 
dál navzdory nemocem či nepří-
zním osudu.

Autor filmu L. Smejkal (vpravo) počítá peníze, které 
se při projekci vybraly na pomoc etiopským rodinám. 
Přihlíží evangelický kněz P. Janošík. Foto: Iva Horká Pokr. na straně 4

Na první oficiální návštěvu Velkého Meziříčí přijela jako předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová. Foto: Martina Strnadová

Stavba kanalizace 
v Mostištích není bez 
problémů
Podle velkomeziříčského starosty Radovana Necida nová 
kanalizace v Mostištích není bez problémů. Kontrola kamerou 
ukázala několik poruchových míst, která si vyžádají opravu. 
Všechny přitom tlačí čas, neboť je třeba do konce května stih-
nout udělat nové povrchy silnic.

Velkomeziříčští radní navštívili ve středu 27. února v rámci svého 
pravidelného jednání i místní část Mostiště, aby se seznámili s ak-
tuálním stavem nejen komunikací po výstavbě kanalizace. 
„V současné době je stav silnic v Mostištích doslova tristní,“ zhod-
notil starosta Radovan Necid s tím, že totéž si myslí i zástupci sa-
motné místní části. Vedení Velkého Meziříčí již na Kraji Vysoči-
na vyjednalo opravu celé krajské komunikace přes Mostiště, tedy 
nejen částí dotčených stavbou, které má zaplatit dotace. Jenomže 
v  současné době panují obavy, zda se to celé stihne. Vyskytly se 
totiž zásadní problémy. 
„Zjistilo se, že na  kanalizaci je asi pětatřicet poruch, které bude 
nutno opravit. To bude trvat nějakou dobu. Dokonce jeden úsek 
se musí vykopat úplně celý – asi 60 metrů,“ popsal starosta situaci. 
Tedy to, co firma loni zrealizovala, nyní zkontrolovala kamerou 
a objevila závady. 
„Ale my spěcháme, protože do 30. května by měly být všechny po-
vrchy opraveny a do 30. června stavba zkolaudována, aby investor 
– brněnský svaz vodovodů a kanalizací – dostal dotaci,“ upřesnil 
Necid a dodal, „doufám, že firma Unistav se toho náležitě zhostí.“ 
Požádali jsme firmu o vyjádření. Jakmile je obdržíme, otiskneme 
je na našich stránkách. Martina Strnadová

Město obdaruje své 
jubilanty
O  zvýšení daru pro jubilanty 
ve Velkém Meziříčí rozhodla rada 
města. Oslavenci, kteří ve  městě 
dovrší 70 let a  více (kulatá vý-
ročí vždy po  pěti letech) získají 
od  města poukázku v  hodnotě 
400 korun. Dosud to byla stoko-
runa. „V obou případech jde spíše 
o  symbolický dárek s  blahopřá-

ním, ale stokoruna je na  dnešní 
poměry opravdu málo,“ řekl sta-
rosta Radovan Necid. Rada města 
proto rozhodla o navýšení hodno-
ty poukázky. Ročně se životního 
jubilea ve  Velkém Meziříčí doží-
vají desítky lidí. „Letos jde zhruba 
o  tři stovky oslavenců,“ popsal 
starosta Necid.                            -ran-

 Pokračování na straně 3 

Zdravotničtí záchranáři se ve Velkém Meziříčí 
sejdou s kolegy z obvodů a nemocnic
Praktičtí lékaři a  lékaři z  lůž-
kových zařízení se na  konfe-
renci, která se bude zabývat 
přednemocniční neodkladnou 
péčí, setkají s  kolegy ze zdra-
votnické záchranné služby. 

Cílem je zejména výměna zku-
šeností a  poznatků na  aktuál-
ních případech z praxe. Lékaři 
tak chtějí zlepšit péči o své pa-
cienty. Město krajským záchra-
nářům na pořádání konference 

přispěje pěti tisíci korunami. 
„O  tento příspěvek požádala 
paní ředitelka Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vyso-
čina Vladislava Filová a  Rada 
města Velkého Meziříčí této 

žádostí ráda vyhověla. Integro-
vaný záchranný systém totiž 
v tomto volebním období patří 
mezi priority města,“ vysvětlil 
velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid. -ran-
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V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
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, Če-
chova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2013 vždy od 12 hodin do 16 hodin 
na všech odloučených pracovištích mateřské školy.
Ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2013 proběhnou ve všech odloučených pracovi-
štích 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: skol-
kasportovni@cbox.cz, vedoucí učitelka Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 025, e-mail: msce-
chova@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.sko-
la@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 pra-
coviště MŠ. Informace k zápisu rodičům podá a případně doplní rovněž 

ředitelka školy Mgr. Božena Suchánková, e-mail: matskola@cbox.cz, tel.: 
566 781 035. Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správ-
ním řízení, obdrží rodiče v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v ma-
teřské 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 Ra-
dou 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 dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí pro školní rok 2013/2014

Nenechte výměny řidičských průkazů 
na poslední chvíli
Vážení řidiči, je sice teprve březen, ale přesto se 
blíží konec roku 2013, kdy bude třeba dokončit 
výměnu řidičských průkazů (ŘP), jimž v roce 
2013 končí platnost, tedy řidičských průkazů 
vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.

Ke dni  31. 12. 2012 ovšem zbývalo u ORP Velké 
Meziříčí vyměnit celkem 2 512 řidičských průka-
zů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, 
což je 66,6 % všech ŘP vydaných v tomto období. 
To by při plynulém přísunu žádostí o výměnu ŘP 
předpokládalo vyřídit zhruba 200 výměn těchto 
ŘP měsíčně, ovšem v  současné době se měsíčně 
vyřídí na základě podaných žádostí jen průměrně 
113 výměn řidičských průkazů. 
Zkontrolujte si proto svůj řidičský průkaz, a  po-
kud podléhá uvedené povinné výměně, požádejte 
o  ni co nejdříve, ať máme vy i  my šanci to stih-

nout! Vyhnete se tak frontám na přepážkách, kte-
ré za  současného stavu výměn ŘP ke konci roku 
2013 jistě nastanou, a  vše vyřídíte v  klidu a  po-
hodě. 
K  výměně ŘP potřebujete: jednu barevnou nebo 
i  černobílou fotografii průkazového formátu 
o  rozměrech 3,5×4,5 cm, stávající ŘP, doklad to-
tožnosti a vyplněnou žádost o vydání ŘP, která je 
k dispozici na pracovištích odboru dopravy.
Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanove-
né lhůty pro výměnu ŘP (31. 12. 2013), pozbude 
stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty 
pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují 
k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba moto-
rové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, 
dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu 
od 1.500 Kč do 2.500 Kč.

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy, MěÚ

Ilustrační foto: archiv MěÚ VM

Aktuální telefonní kontakty na Úřad 
práce - pracoviště Velké Meziříčí
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Velké Meziříčí, Hornoměstská 864/39, 
594 01 Velké Meziříčí 

Jméno pracovníka  agenda telefon e–mail
Mgr. Martin Čapka  ředitel kontaktního pracoviště  950 177 250 martin.capka@zr.mpsv.cz
Referát zaměstnanosti
Jarmila Kozinová vedoucí referátu a zástupkyně ředitele 950 177 251 jarmila.kozinova@zr.mpsv.cz
Barbora Pivničková ref. zaměstnanosti – zprostředkovatelka 950 177 252 barbora.pivnickova@zr.mpsv.cz
Jiřina Smažilová ref. zaměst. – zprostředkovatelka 950 177 253 jirina.smazilova@zr.mpsv.cz
Mgr. Y. Benešová ref. zaměst. – zprostředkovatelka 950 177 254 yvona.benesova@zr.mpsv.cz
Jana Pazourová ref. zaměst.– zprostředkovatelka 950 177 255 jana.pazourova@zr.mpsv.cz
Anna Koubková ref. zaměst.– podpory v nezaměst. 950 177 256 anna.koubkova@zr.mpsv.cz
P. Doležalová-ref. zaměst. – podpory v nezam., podatelna 950 177 257 pavla.dolezalova@zr.mpsv.cz
Oddělení nepojistných sociálních dávek   
Ing. Vl. Krejčí - ved. ref. a zvl. pomůcky pro zdr. postižené 950 177 259 vladimir.krejci@zr.mpsv.cz
Referát státní sociální podpory   
Bc. M. Vaverková ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 271 martina.vaverkova@zr.mpsv.cz
S. Dvořáková, DiS. ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 272 silvie.dvorakova@zr.mpsv.cz
Věra Lisá ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 274 vera.lisa@zr.mpsv.cz
Ing. J. Pelikánová ref. nepojist. soc. dávek – metodik SSP 950 177 275 jitka.pelikanova@zr.mpsv.cz
Jarmila Doležalová ref. nepojist. soc. dávek – metodik SSP 950 177 276 jarmila.dolezalova@zr.mpsv.cz
Referát hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením
Bc. M. Zlámalová sociální pracovnice – hmotná nouze 950 177 261 marie.zlamalova@zr.mpsv.cz
Bc. Z. Macková sociální pracovnice – hmotná nouze 950 177 262 zdenka.mackova@zr.mpsv.cz
Jitka Konečná sociální prac. – přísp. na péči a DOZP 950 177 260 jitka.konecna@zr.mpsv.cz
Jana Mejzlíková sociální prac. – přísp. na péči a DOZP 950 177 263 jana.mejzlikova@zr.mpsv.cz
Mgr. D. Navrátilová sociální prac. – přísp. na péči a DOZP 950 177 265 denisa.navratilova@zr.mpsv.cz
Pracoviště Velká Bíteš – Masarykovo nám. 7, 595 01 Velká Bíteš   
Jana Urbánková referentka zaměstnanosti – zprostředkovatelka, podpory v nezaměstnanosti, 
podatelna 950 177 281 jana.urbankova@zr.mpsv.cz
Dana Tvrzníková ref. zaměst. – zprostředkovatelka 950 177 283 dana.tvrznikova@zr.mpsv.cz
Kristýna Vilímová, DiS.  - sociální pracovnice – hmotná nouze, 
příspěvek na péči a DOZP 950 177 295 kristyna.vilimova@zr.mpsv.cz
Věra Musilová ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 291 vera.musilova@zr.mpsv.cz
Elektronicky naleznete na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/velke_mezirici/orgstr

Výběr dodavatele rekonstrukce 
Jupiter clubu velkomeziříčská 
radnice rozdělila na dvě části 
a chce ho uzavřít do letošního 
července.

„Jde o poměrně velkou zakázku 
a navíc o práci, na jejímž výsled-
ku nám velmi záleží – všichni 
chceme, aby byl Jupiter club 
opraven co nejkvalitněji,“ zdů-
vodňuje starosta Radovan Ne-
cid. Jestliže zastupitelstvo města 

na svém zasedání na konci břez-
na schválí takzvané odůvodně-
ní veřejné zakázky, vypíše pak 
radnice prostřednictvím najaté 
firmy první, kvalifikační fázi. To 
znamená, že uchazeči o zakázku 
podají žádost o  účast v  užším 
řízení a  doloží svoji kvalifikaci. 
Ti, kteří kvalifikaci splní, budou 
pak ve druhé fázi zhruba v květ-
nu osloveni se žádostí o podání 
nabídky. Zakázku získá uchazeč 
s  nejnižší cenou. „Tento proces 

je jednak v souladu se zákonem 
a  také umožňuje co nejtranspa-
rentnější postup a výběr co mož-
ná nejlepšího dodavatele,“ řekl 
starosta Radovan Necid s  tím, 
že ve  výběrové komisi budou 
mít místa nejen úředníci z  rad-
nice, ale i členové zastupitelstva. 
Minimálně třetina členů komise 
musí být odborně zdatná ve sta-
vebnictví. „Přesné složení komi-
se jmenuje vedení města, osobně 
bych rád, aby její složení bylo 

sedmičlenné, co nejvíc otevřené, 
což přikazuje zákon,“ prohlásil 
starosta Necid.
Rekonstrukce Jupiter clubu spo-
čívá v celkové opravě a architek-
tonickém zásahu do  hlavního 
sálu, upravených společenských 
prostorách a  zázemí a  částečné 
opravě sklepa a kanalizace. 
Jupiter club, s. r. o. je městské 
kulturní centrum, které síd-
lí ve  dvou historických budo-
vách na  náměstí. Jeho součástí 

jsou nejen společenské sály, ale 
i  učebny, loutková scéna, re-
staurace a  kino. Budova bývalé 
sokolovny je majetkem města 
a  velkou opravou už neprošla 
desítky let. 
„Zejména velký sál nesplňuje 
současná kritéria moderního 
kulturního zařízení a špatný stav 
střechy i podlah sálu je každému 
ve městě dostatečně znám,“ uza-
vřel starosta Velkého Meziříčí.

Výběrové řízení na rekonstrukci Jupiter clubu 
plánuje radnice uzavřít v průběhu prázdnin

-ran-

Město Velké Meziříčí v současné době realizuje 
závěrečnou část projektu „Posilování institucio-
nální kapacity a efektivnosti výkonu Městského 
úřadu Velké Meziříčí“.
V únoru byly zahájeny vzdělávací kurzy pro 
zaměstnance MěÚ Velké Meziříčí v oblasti pro-
cesního řízení, projektového řízení, v oblasti 

ekonomiky a finančního řízení. Součástí vzdě-
lávacích aktivit je i oblast strategického pláno-
vání rozvoje města.
Realizace celého projektu bude ukončena v čer-
venci letošního roku.

Ing. Zuzana Villertová, manažerka projektu

Byly zahájeny vzdělávací aktivity Setkání rodáků se koná 4. května
Město Velké Meziříčí zve všechny rodáky 
na tradiční setkání jubilantů narozených v ob-
dobí září 1962 – prosinec 1963, které se usku-
teční v sobotu 4. 5. 2013.
Srdečně jsou zváni i  jubilanti žijící mimo naše 
město, kteří navštěvovali školy ve Velkém Me-
ziříčí a  rádi by se setkali se svými známými 

a spolužáky. Prosíme příbuzné i známé o sděle-
ní adres jubilantů, kteří žijí mimo město Velké 
Meziříčí a chtěli by zaslat pozvánku na toto se-
tkání. Adresy sdělte laskavě na matriku (budo-
va spořitelny), mail: bednarikova@mestovm.cz, 
tel.: 566 781 177.
Děkujeme za spolupráci.                               -mb-

-ÚP-

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
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, Če-
chova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2013 vždy od 12 hodin do 16 hodin 
na všech odloučených pracovištích mateřské školy.
Ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2013 proběhnou ve všech odloučených pracovi-
štích 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: skol-
kasportovni@cbox.cz, vedoucí učitelka Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 523 025, e-mail: msce-
chova@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.sko-
la@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 pra-
coviště MŠ. Informace k zápisu rodičům podá a případně doplní rovněž 

ředitelka školy Mgr. Božena Suchánková, e-mail: matskola@cbox.cz, tel.: 
566 781 035. Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správ-
ním řízení, obdrží rodiče v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v ma-
teřské 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 Ra-
dou 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 dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí pro školní rok 2013/2014

Nenechte výměny řidičských průkazů 
na poslední chvíli
Vážení řidiči, je sice teprve březen, ale přesto se 
blíží konec roku 2013, kdy bude třeba dokončit 
výměnu řidičských průkazů (ŘP), jimž v roce 
2013 končí platnost, tedy řidičských průkazů 
vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.

Ke dni  31. 12. 2012 ovšem zbývalo u ORP Velké 
Meziříčí vyměnit celkem 2 512 řidičských průka-
zů vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, 
což je 66,6 % všech ŘP vydaných v tomto období. 
To by při plynulém přísunu žádostí o výměnu ŘP 
předpokládalo vyřídit zhruba 200 výměn těchto 
ŘP měsíčně, ovšem v  současné době se měsíčně 
vyřídí na základě podaných žádostí jen průměrně 
113 výměn řidičských průkazů. 
Zkontrolujte si proto svůj řidičský průkaz, a  po-
kud podléhá uvedené povinné výměně, požádejte 
o  ni co nejdříve, ať máme vy i  my šanci to stih-

nout! Vyhnete se tak frontám na přepážkách, kte-
ré za  současného stavu výměn ŘP ke konci roku 
2013 jistě nastanou, a  vše vyřídíte v  klidu a  po-
hodě. 
K  výměně ŘP potřebujete: jednu barevnou nebo 
i  černobílou fotografii průkazového formátu 
o  rozměrech 3,5×4,5 cm, stávající ŘP, doklad to-
tožnosti a vyplněnou žádost o vydání ŘP, která je 
k dispozici na pracovištích odboru dopravy.
Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanove-
né lhůty pro výměnu ŘP (31. 12. 2013), pozbude 
stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty 
pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují 
k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba moto-
rové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, 
dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu 
od 1.500 Kč do 2.500 Kč.

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy, MěÚ

Ilustrační foto: archiv MěÚ VM

Aktuální telefonní kontakty na Úřad 
práce - pracoviště Velké Meziříčí
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Velké Meziříčí, Hornoměstská 864/39, 
594 01 Velké Meziříčí 

Jméno pracovníka  agenda telefon e–mail
Mgr. Martin Čapka  ředitel kontaktního pracoviště  950 177 250 martin.capka@zr.mpsv.cz
Referát zaměstnanosti
Jarmila Kozinová vedoucí referátu a zástupkyně ředitele 950 177 251 jarmila.kozinova@zr.mpsv.cz
Barbora Pivničková ref. zaměstnanosti – zprostředkovatelka 950 177 252 barbora.pivnickova@zr.mpsv.cz
Jiřina Smažilová ref. zaměst. – zprostředkovatelka 950 177 253 jirina.smazilova@zr.mpsv.cz
Mgr. Y. Benešová ref. zaměst. – zprostředkovatelka 950 177 254 yvona.benesova@zr.mpsv.cz
Jana Pazourová ref. zaměst.– zprostředkovatelka 950 177 255 jana.pazourova@zr.mpsv.cz
Anna Koubková ref. zaměst.– podpory v nezaměst. 950 177 256 anna.koubkova@zr.mpsv.cz
P. Doležalová-ref. zaměst. – podpory v nezam., podatelna 950 177 257 pavla.dolezalova@zr.mpsv.cz
Oddělení nepojistných sociálních dávek   
Ing. Vl. Krejčí - ved. ref. a zvl. pomůcky pro zdr. postižené 950 177 259 vladimir.krejci@zr.mpsv.cz
Referát státní sociální podpory   
Bc. M. Vaverková ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 271 martina.vaverkova@zr.mpsv.cz
S. Dvořáková, DiS. ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 272 silvie.dvorakova@zr.mpsv.cz
Věra Lisá ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 274 vera.lisa@zr.mpsv.cz
Ing. J. Pelikánová ref. nepojist. soc. dávek – metodik SSP 950 177 275 jitka.pelikanova@zr.mpsv.cz
Jarmila Doležalová ref. nepojist. soc. dávek – metodik SSP 950 177 276 jarmila.dolezalova@zr.mpsv.cz
Referát hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením
Bc. M. Zlámalová sociální pracovnice – hmotná nouze 950 177 261 marie.zlamalova@zr.mpsv.cz
Bc. Z. Macková sociální pracovnice – hmotná nouze 950 177 262 zdenka.mackova@zr.mpsv.cz
Jitka Konečná sociální prac. – přísp. na péči a DOZP 950 177 260 jitka.konecna@zr.mpsv.cz
Jana Mejzlíková sociální prac. – přísp. na péči a DOZP 950 177 263 jana.mejzlikova@zr.mpsv.cz
Mgr. D. Navrátilová sociální prac. – přísp. na péči a DOZP 950 177 265 denisa.navratilova@zr.mpsv.cz
Pracoviště Velká Bíteš – Masarykovo nám. 7, 595 01 Velká Bíteš   
Jana Urbánková referentka zaměstnanosti – zprostředkovatelka, podpory v nezaměstnanosti, 
podatelna 950 177 281 jana.urbankova@zr.mpsv.cz
Dana Tvrzníková ref. zaměst. – zprostředkovatelka 950 177 283 dana.tvrznikova@zr.mpsv.cz
Kristýna Vilímová, DiS.  - sociální pracovnice – hmotná nouze, 
příspěvek na péči a DOZP 950 177 295 kristyna.vilimova@zr.mpsv.cz
Věra Musilová ref. nepojist. soc. dávek – dávky SSP 950 177 291 vera.musilova@zr.mpsv.cz
Elektronicky naleznete na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/velke_mezirici/orgstr

Výběr dodavatele rekonstrukce 
Jupiter clubu velkomeziříčská 
radnice rozdělila na dvě části 
a chce ho uzavřít do letošního 
července.

„Jde o poměrně velkou zakázku 
a navíc o práci, na jejímž výsled-
ku nám velmi záleží – všichni 
chceme, aby byl Jupiter club 
opraven co nejkvalitněji,“ zdů-
vodňuje starosta Radovan Ne-
cid. Jestliže zastupitelstvo města 

na svém zasedání na konci břez-
na schválí takzvané odůvodně-
ní veřejné zakázky, vypíše pak 
radnice prostřednictvím najaté 
firmy první, kvalifikační fázi. To 
znamená, že uchazeči o zakázku 
podají žádost o  účast v  užším 
řízení a  doloží svoji kvalifikaci. 
Ti, kteří kvalifikaci splní, budou 
pak ve druhé fázi zhruba v květ-
nu osloveni se žádostí o podání 
nabídky. Zakázku získá uchazeč 
s  nejnižší cenou. „Tento proces 

je jednak v souladu se zákonem 
a  také umožňuje co nejtranspa-
rentnější postup a výběr co mož-
ná nejlepšího dodavatele,“ řekl 
starosta Radovan Necid s  tím, 
že ve  výběrové komisi budou 
mít místa nejen úředníci z  rad-
nice, ale i členové zastupitelstva. 
Minimálně třetina členů komise 
musí být odborně zdatná ve sta-
vebnictví. „Přesné složení komi-
se jmenuje vedení města, osobně 
bych rád, aby její složení bylo 

sedmičlenné, co nejvíc otevřené, 
což přikazuje zákon,“ prohlásil 
starosta Necid.
Rekonstrukce Jupiter clubu spo-
čívá v celkové opravě a architek-
tonickém zásahu do  hlavního 
sálu, upravených společenských 
prostorách a  zázemí a  částečné 
opravě sklepa a kanalizace. 
Jupiter club, s. r. o. je městské 
kulturní centrum, které síd-
lí ve  dvou historických budo-
vách na  náměstí. Jeho součástí 

jsou nejen společenské sály, ale 
i  učebny, loutková scéna, re-
staurace a  kino. Budova bývalé 
sokolovny je majetkem města 
a  velkou opravou už neprošla 
desítky let. 
„Zejména velký sál nesplňuje 
současná kritéria moderního 
kulturního zařízení a špatný stav 
střechy i podlah sálu je každému 
ve městě dostatečně znám,“ uza-
vřel starosta Velkého Meziříčí.

Výběrové řízení na rekonstrukci Jupiter clubu 
plánuje radnice uzavřít v průběhu prázdnin

-ran-

Město Velké Meziříčí v současné době realizuje 
závěrečnou část projektu „Posilování institucio-
nální kapacity a efektivnosti výkonu Městského 
úřadu Velké Meziříčí“.
V únoru byly zahájeny vzdělávací kurzy pro 
zaměstnance MěÚ Velké Meziříčí v oblasti pro-
cesního řízení, projektového řízení, v oblasti 

ekonomiky a finančního řízení. Součástí vzdě-
lávacích aktivit je i oblast strategického pláno-
vání rozvoje města.
Realizace celého projektu bude ukončena v čer-
venci letošního roku.

Ing. Zuzana Villertová, manažerka projektu

Byly zahájeny vzdělávací aktivity Setkání rodáků se koná 4. května
Město Velké Meziříčí zve všechny rodáky 
na tradiční setkání jubilantů narozených v ob-
dobí září 1962 – prosinec 1963, které se usku-
teční v sobotu 4. 5. 2013.
Srdečně jsou zváni i  jubilanti žijící mimo naše 
město, kteří navštěvovali školy ve Velkém Me-
ziříčí a  rádi by se setkali se svými známými 

a spolužáky. Prosíme příbuzné i známé o sděle-
ní adres jubilantů, kteří žijí mimo město Velké 
Meziříčí a chtěli by zaslat pozvánku na toto se-
tkání. Adresy sdělte laskavě na matriku (budo-
va spořitelny), mail: bednarikova@mestovm.cz, 
tel.: 566 781 177.
Děkujeme za spolupráci.                               -mb-

-ÚP-
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Dnes přinášíme další díl 
seriálu Zhodnocení roku 2012 
a nastínění plánů na rok 2013. 
Připravilo je zdejší muzeum. 
Hodnocení loňského roku 
v muzeu jsme publikovali již 
v čísle 3, v dnešním si můžete 
přečíst o plánech této instituce 
na letošek.

Uvedené hodnocení odborů 
radnice či institucí se zaměřuje 
především na změny či novinky, 

které proběhly nebo se chystají 
na letošní rok. Ve výzvě, kterou 
naše redakce příslušným pra-
covníkům zaslala, byl kladen 
důraz zejména na  záležitosti, 
které by mohly zajímat oby-
vatele – například změny v  le-
gislativě, změny výše poplatků, 
nájmů a dalších, a  jejich dopa-
dy 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 jsou publikovány 
v  pořadí, ve kterém je redakce 
obdržela. 

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni a co nás čeká letos II.

V  příštím čísle se dozví-
te, co připravuje jedna ze 
zdejších základních škol, 
v dalším hodnocení roku 
na sociálním odboru rad-
nice, ZUŠ a další.

Velkomeziříčské muzeum pro 
rok 2013 vsadí na osvědčené 
a oblíbené programy. 

Jedním z nich budou noční pro-
hlídky zámku v sobotu 8. června.  
Ty se uskuteční v rámci celostát-
ního Festivalu muzejních nocí, 
kdy muzea a  galerie nabízejí 
nočním návštěvníkům kromě 
prohlídek svých stálých expozic 
a výstav také řadu doprovodných 
i kulturních pořadů.

Dalším tradičním počinem, jehož 
je muzeum spolupořadatelem, 
je Evropský filozofický festival. 
Každoročně poskytují atraktivní 
zámecké prostory festivalovému 
dění zázemí, jsou vhodnou ku-
lisou pro jeho různá témata. Pa-
trně nejedno oko festivalového 
návštěvníka i v letošním roce bě-
hem přednášek spočine na  zají-
mavém architektonickém detailu 
vnitřního nádvoří.
V  prostorách výstavního sálu, 
který byl otevřen v loňském roce, 
se vystřídá hned několik výstav 
různého zaměření. Od  středy 6. 
března budou moci návštěvníci  
zhlédnout sbírku hraček zapůj-
čenou z  Muzea hraček v  Rych-
nově nad Kněžnou.  Svět malých 
děvčátek a chlapců bude zastou-
pen bohatou ukázkou hraček 
z  poloviny 19. století až do  po-
loviny století následujícího.  Hry 
a hračky, které tvořily a stále tvoří 
součást dětského světa ve  všech 
historických epochách, jsou 
i dokladem dobové kultury a ži-
votní úrovně jednotlivých vrstev 

obyvatel.  Každý, kdo výstavu na-
vštíví zcela jistě najde předměty, 
které ho provázely dětstvím, ať 
už to byl houpací kůň, medvěd či 
panenka.  Výstava je do  28. 4.
Dalším počinem, který by neměl 
ujít pozornosti návštěvníka zají-
majícího se o historii, je i výstava 
vážící se k  významnému jubi-
leu velkomeziříčského muzea. 
V roce 2013 je to 120 let od jeho 
vzniku, kdy se v  roce 1893 stalo 
nedílnou součástí Velkého Me-
ziříčí. V  jeho osudech se odráží 
doba, poměry a  nálada jednot-
livých historických etap města, 
v  jisté míře se stalo i  zrcadlem 
velkomeziříčského kulturního 
a  společenského života. Přijít se 
seznámit s historií muzejní insti-
tuce budou moci zájemci v měsí-
cích červenec až srpen.
Výstavní kalendář by měly uza-
vírat výstavy, které nebudou 
pocházet ze sbírkových fondů 
muzea. Obě dvě jsou v současné 
době v  jednání a  muzeum čeká 
na potvrzení jejich zápůjčky. 

-tro-

Co pro připravuje zdejší muzeum

I. Tronečková, ředitelka 
muzea. Foto: Iva Horká

Rada města projednala...

M. Němcová navštívila...

Tedy starostku městysu Křiža-
nov Marii Smejkalovou, staros-
tu Velké Bíteše Milana Vlčka 
a  za  Měřín přijel místostarosta 
Ivo Rohovský. Přítomní se zají-
mali o názory Miroslavy Němco-
vé na některé zákony či aktuální 
problémy. Dotazy směřovaly na-
příklad na zákon týkající se roz-
počtového určení daní a  další. 
„Myslím, že kdyby ten oběd trval 
ještě dva dny, tak bychom stále 
měli o  čem diskutovat, protože 
starostové mají těch problémů 
víc, než je zdrávo,“ poznamena-
la M. Němcová a  dodala, že jim 
žádné rychlé řešení nemohla na-
bídnout, ale alespoň se dozvěděla 
o  tom nejdůležitějším, co potře-
bují vyřešit. Ve dvou konkrétních 

případech jim mohla odpovědět 
na  jejich otázky. „První případ 
se týkal připravovaného zákona 
o obcích, který je hodně děsí, pro-
tože by komplikoval ještě víc vý-
kon starostování. A já vím, že tak, 
jak je zákon navržen, sněmovnou 
přijat nebude,“ uvedla Němcová 
a  popsala i  druhý případ, kte-
rý se týkal avizovaného zákona 
o  změně struktury stavebních 
úřadů. Zde je zatím věcný návrh 
zákona – ten v  prvopočátku na-
vrhuje, aby se dosavadní stavební 
úřady vyjmuly z působnosti měst 
a  obcí a  vznikl by nějaký super-
stavební úřad mimo jejich pů-
sobnost. „Ale ani to se nestane. 
Dnes předseda vlády Petr Nečas 
v  Jihlavě několikrát potvrdil, že 

tento věcný návrh, který sepsali 
úředníci ministerstva pro místní 
rozvoj, se určitě nedostane ani 
do  podoby napsaného zákona. 
Takže alespoň v  těchto dvou vě-
cech jsem starostům během toho 
oběda, doufám, trochu sňala tíhu 
z jejich ramen,“ uzavřela Mirosla-
va Němcová. 
„Veřejnou správu je třeba lidem 
přibližovat, nikoliv oddalovat 
a  právě stavební úřady lidé po-
třebují poměrně často,“ podotkl 
k tomu starosta Velkého Meziříčí 
Radovan Necid.
Miroslava Němcová svůj pobyt 
ve  Velkém Meziříčí zakončila 
návštěvou domu s pečovatelskou 
službou na ulici Zdenky Vorlové.

Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

U slavnostně prostřené tabule v Jupiter clubu se předsedkyně PS Parlamentu ČR 
sešla i se starosty tří největších obcí našeho regionu. Foto: Martina Strnadová

Miroslava Němcová v doprovodu starosty města Radovana Necida a radních města 
odchází z místní radnice na oběd. Foto: Martina Strnadová

V Domě s pečovatelskou službou Miroslava Němcová poseděla s ředitelkou zařízení 
Janou Jurkovou (vlevo) a klienty. Foto: Martina Strnadová

Zprávy z jednání Rady města z 27. 2. 2013

1. Rada města vzala na vědomí:
– Výroční zprávu města Velké Meziříčí za  rok 2012 
o  poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj-
ších předpisů
– informace o seznamu žadatelů o byt
– informace o  rozpočtu oprav v  bytech a  objektech 
v majetku města na r. 2013
– vyjádření vedoucího sportovišť k organizaci veřejné-
ho bruslení na zimním stadionu ve VM

2. Rada města schválila:
– návrh smlouvy mezi městem, Svazem vodovo-
dů a  kanalizací Žďársko a  Vodárenskou akciovou 
společností Brno o  vymezení práva vstupu na  poze-
mek za  účelem provádění provozu, kontroly, údržby 
a oprav stávajícího vodovodu v pozemcích města parc. 
č. 1070/1 a 1070/2 na ul. Příkopy v obci a k. ú. Velké 
Meziříčí
– návrh smlouvy o vzájemných právech a povinnos-
tech při stavbě vodního díla – novostavba vodovodu 
v  Mostištích – mezi Svazem vodovodů a  kanalizací 
Žďársko a městem, která se týká pozemků města parc. 
č. 75/4 a 887/1 v místní části a k. ú. Mostiště, jenž bu-
dou dotčeny touto novostavbou vodovodu
– návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břeme-
ne k tíži pozemku města parc. č. 4085/2 v lokalitě nad 
dálnicí (Ke Třem křížům) v obci a k. ú. Velké Meziříčí, 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, 
s  právem uložení zemního kabelu NN a  pojistkové 
skříně pro objekt chaty fyzické osoby, právem provozo-
vání, údržby a oprav na dobu trvání této stavby
– návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. České Budějo-
vice k tíži pozemků města parc. č. 33/1 a 2028/7 v k. 
ú. Olší nad Oslavou s právem uložení zemního kabelu 
NN do těchto pozemků, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání této stavby
– návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene 
k tíži pozemků města parc. č. 5635/9, 2760/1, 2769/4, 
2768/1, 1818/1 a 1885/1 v lokalitě Františkov a Karlov, 

obec a k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice, s právem uložení zemní-
ho kabelu VN, právem provozování, údržby a oprav 
na dobu trvání této stavby
– závazná pravidla pro jednotný vzhled dokumentů 
z komisí Rady města Velké Meziříčí
– mandátní smlouvu na zajištění realizace Programu 
obnovy venkova Vysočiny na rok 2013
– navržené termíny, skladbu sortimentu a  umístění 
stánků při prodejních trzích ve dnech 15. 5. 2013, 16. 
6. 2013 a 10. 12. 2013
– rozpočtové opatření: zdroj: 9,5 tis. Kč – § 6409 neú-
čelová rezerva, rozdělení: 9,5 tis. Kč – § 6171 rezervační 
systém – kulturní léto
– rozpočtové opatření: zdroj: 51 tis. Kč – § 6409 ne-
účelová rezerva, rozdělení: 51 tis. Kč – § 5311 nákup 
defibrilátoru pro městskou policii
– rozpočtové opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúče-
lová rezerva, rozdělení: 30 tis. Kč – § 3639 projektová 
dokumentace na  novou trafostanici a  nové napojení 
budov na náměstí v majetku města – rozvody NN
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva 
na dotace a dary, rozdělení: 5 tis. Kč – § 3533 dotace 
pro Zdravot. záchr. službu Kraje Vysočina, účel: po-
řádání oblastní konference zabývající se kazuistikami 
přednemocniční neodkladné péče
– aby město Velké Meziříčí poskytovalo občanům měs-
ta Velké Meziříčí a místních částí při příležitosti kula-
tého životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a 105 
let poukázku v hodnotě 400 Kč + květinu + blahopřání
– záměr pronájmu části objektu v ulici Nad Gymnázi-
em č. p. 464/17, o výměře 126,53m² za účelem provo-
zování lékařské praxe, ordinace

3. Rada města souhlasila:
– se zapojením transferů účelově určených, přijatých 
na  účet města v  lednu–únoru 2013, do  upraveného 
rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013 
– se změnou místní úpravy dopravního značení 
na křižovatce ulic Poštovní a Bezděkov ve Velkém Me-
ziříčí dle předloženého návrhu dopravního značení

Ing. Radovan Necid, 
starosta města Velké Meziříčí 
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Do  projektu na  podporu drob-
ných živností je v současné době 
zařazeno 64 žen. Podmínky, 
v nichž žijí, jsou většinou zoufa-
lé. Některé „bydlí“ pod jednou 
střechou s  dětmi a  dobytkem. 
Většinou jsou to vdovy, mnohé 
z  nich jsou HIV pozitivní a  léčí 
se. Obvykle to bývá tak, že man-
žel se nakazí od  prostitutky, ne-
moc přenese na svou ženu, neléčí 
se a  poměrně brzy umírá. Žena 
zůstává na  vše sama a  navzdory 
své nemoci musí pracovat a  pe-
čovat o  rodinu, protože není ni-
kdo, kdo by ji podpořil.  Pomoc 
partnerské organizace DASSC je 
nanejvíc žádoucí. A  vidět tako-
vé ženy na vlastní oči, jak se jim 
rok od roku lépe daří, znamená, 
že vynaložené úsilí a  obětavost 
nejsou zbytečné. Ženy si projek-
tu nesmírně cení. Jsou si vědomy 
toho, že tuto příležitost dostávají 
jen jednou. 
Ne každý případ v  programu 
pomoci je úspěšný. Jsou vý-
jimky, ale stává se to.  V tomto 
případě použila žena startovací 
kapitál určený k  rozjezdu živ-
nosti na  rozšíření svého pří-
bytku. Přišla tak o  prostředky 
potřebné na nákup zboží a nyní 
se nedokáže uživit. „Oceňuje-
me profesionální přístup naší 
partnerské organizace, která 
původně předala ženě jen po-
lovinu jejího příspěvku, aby se 
znovu pokusila podnikat. Po-
kud se jí to podaří a  začne si 
ukládat peníze na  účet – třeba 
jen po malých částkách – uvol-
ní se pro ni i  druhá polovina 
daru. Lze doufat, že i této ženě 
se to nakonec podaří,“ říká zá-
stupce české Diakonie.

Město versus 
vesnice – chudoba je 
všude. Jenom je jiná
Asi 300 km jižně od Addis Abeby 
poblíž města Awassa leží na hlav-
ní tepně směřující do Keni vesni-
ce  Chuko. Ze suchého severu je 
to příjemný přechod do čilé vege-
tace s ananasy, kávovníky, kaktu-
sy. V Chuko má sídlo další part-
nerská organizace DASSCu – její 
jižní pobočka. Z  chudoby města 
se dostavuje pocit, že na  vesnici 
se mají lidé lépe. Zdání klame, jen 
chudoba je tu jiná. Ve spolupráci 
s  dalšími evropskými organiza-
cemi byl připraven program in-
tegrovaného rozvoje vesnických 
komunit. Spočívá v  rekultivaci 
půdy, v  pěstování adaptovaných 
plodin a  jejich následného roz-
dávání farmářům, ve  vzdělávání 
úspěšných farmářů, ve  zkoušení 
nových technik, ve  zlepšová-
ní přístupu k  nezávadné pitné 
vodě, jako třeba v  této vesnici. 
Významnou součástí programu 
je zapojení žen při vytváření no-
vých výdělečných aktivit. „V této 
jižní části země jsme měli mož-
nost vidět zcela odlišný a  velice 
dobře adaptovaný přístup naší 
partnerské organizace k cílovým 
skupinám, které dobře zná a  už 
dlouho s nimi pracuje. 77 % žen 
zařazených do programu ve svém 
podnikání uspělo,“ říkají účastní-
ci cesty v dokumentu.

Projekt začal 
neplánovaně před 
pěti lety
Projekt Diakonie v  Etiopii za-
čal neplánovaně v  roce 2008 

na  konferenci Světové 
rady církví o  chudobě 
v  Addis Abebě. Dele-
gátka tehdejší konfe-
rence z  ČCE se zajela 
podívat do města Bahir 
Dar na  severu země, 
jak to tam s  pomocí 
chudým je – a  přišla 
odtud nadšená. Nadše-
ná z  toho, jakým způ-
sobem mezi sebou Eti-
opané pomáhají těm 
nejchudším z chudých.
Od  té doby začala 
česká Diakonie pořá-
dat pravidelné sbírky 
na  pomoc hladově-
jícím v  Etiopii. A  tak 
mezi léty 2008 až 2011 
se vybralo tolik peněz, 
aby podpořily 29 žen. 
Tyto vdovy si díky 
tomu založily novou 
živnost a  zabezpečily 

svou rodinu. „Celé to funguje tak, 
že každá žena dostane k dispozici 
5000 birů, to je něco málo přes 
5000 našich korun,“ vysvětluje 
ve  filmu ředitel české Diakonie 
J. Dus, „prvních 1000 birů je po-
-skytnuto na  základní pomoc, 
a  také na  ekonomické vzdělání 
této ženy, aby se trochu naučila 
počítat peníze, plánovat do  bu-
doucna, nastavit si maličko jakýsi 
podnikatelský záměr a vědět, jak 
šetřit dál.“ 
Některé ženy se tak rozhodnou, 
že si založí malý obchůdek, jiné 
začnou prodávat na  trhu, další 
péct místní placku inžeru, což je 
základní potravina, anebo vaří 
vlastní pivo. Ať tak, nebo tak, 
žena dostane 4000 birů a  tyto 
peníze smí použít na  investice 
do své živnosti. Buď za ně nakou-
pí zboží, které potom bude pro-
dávat, nebo si za ně pořídí malý 
sporáček na dřevo, na němž po-
tom peče. Jiná investuje do ovcí či 
koz, které se potom začnou roz-
množovat a dávat mléko. 

Ženy musí splnit tři 
podmínky
U každé ženy jsou dány tři pod-
mínky, aby v  tomto programu 
mohla pokračovat. Ty se musí 
zavázat splnit. 
Zaprvé musí začít spořit, což je 
napříč místní kulturou, která je 
zvyklá přijímat dary přírody tak 
jak rostou a nemyslet na budouc-
nost, poměrně obtížné. Po  prv-
ních 3 měsících musí šetřit – byť 
by to bylo jen maličko, třeba jen 
10 birů měsíčně. Zadruhé musí 
posílat děti do školy. O děti tady 
totiž jde především. Aby se nau-

čily spořádaně žít a  věděly, že je 
také potřeba na  sobě pracovat. 
A zatřetí, pokud je žena sama ne-
mocná (míněno HIV pozitivní), 
musí pravidelně užívat léky. Spl-
ní-li žena tyto podmínky, dosta-
ne peníze uložené na účtu a může 
je postupně investovat do  svého 
hospodaření. 

Kontrola je nutná
Vedoucí etiopského střediska 
v Bahir Dar ve filmu prezentuje,  
jak naložili s  finančním darem 
Diakonie. V roce 2012 byl podle 
jeho slov rozpočet střediska pro 
tyto účely 11 tisíc EUR. Jde o 35 
příjemců, 35 žen a  k  nim pat-
ří dalších 160 jejich rodinných 
příslušníků, kteří jsou avlastně 
také z  tohoto projektu podporo-
váni. Tedy dohromady mluvíme 
o  195 lidech. Podle etiopských 
zákonů musí Diakonie podepsat 
smlouvu s etiopskou vládou, tedy 
dohodu mezi oběma stranami, 
která je podmínkou realizace to-
hoto záměru. Smlouva se přitom 
podepisuje pouze na období jed-
noho kalendářního roku. Dalším 
krokem bylo vybrat vhodné ženy. 
„Výběr provádí naše středisko,“ 
upřesňuje jeho vedoucí, „další 
složkou je trénink žen, jejich vy-
školení. To provádějí vládní orga-
nizace. Ženy tak získají základní 
podnikatelské znalosti. Středisko 
Diakonie pak pro každou z těch-
to žen připraví byznys plán, 
při čemž vycházíme z  potřeb 
a  schopností té které ženy. Poté 
se provede dohoda s  bankou, že 
budeme moci používat její služby 
a  že do  ní vložíme peníze, které 
jsme z Česka dostali. Každá žena 
bude mít v  bance vklad 4400 
birů. Dohled nad tímto projek-
tem má přímo vládní úřad. Hned 
v  lednu dalšího roku dochází 
k sérii hodnocení spolu s vládní-
mi úředníky.“

Jedna z vybraných 
žen vlastní stánek, 
druhá krávu
Paní Tigis, která je vdaná a  má 
tříletého syna, si pořídila stánek. 
Její manžel je nádeník, větši-
-nou bez práce. Získávání den-
ního chleba pro rodinu je tedy 
její starost. Donedávna se živila 
prodejem dekorativní trávy, která 
se podává ke kávě, a  její výdělek 
byl zhruba 20 birů denně. Dnes 
prodává také zeleninu a jiné pro-
dukty. Vydělá si už 50 birů, což je 
podstatně více.  
Tigis je členkou skupiny žen, kte-
ré se podporují navzájem. Týd-
ně se setkávají, vzájemně si radí 

a pomáhají si v podnikání. Sou-
částí toho také je, že se skládají 
do společného fondu, ze kterého 
si mohou půjčovat peníze, dosta-
ne-li se některá z nich do finanč-
ních potíží. Každá členka přispí-
vá do tohoto fondu dvakrát týdně 
10 birů. Zpočátku je to tak, že bě-
hem prvních tří měsíců se musí 
každá žena stát členkou této sku-
piny. Po této době už musí sama 
přijít s  nápadem, na  co si bude 
soukromě šetřit a  tyto peníze 
musí začít ukládat. Měsíčně pak 
dochází do  Diakonie a  dokládá 
výpisy z účtu, že spoří. 
Paní Enatu si z daru koupila krá-
vu. Se svým sedmiletým vnukem 
a  krávou žije v  příbytku z  tyček 
o  velikosti 2×3 metry. Před tím, 
než Enatu vstoupila do  pro-
gramu, se živila tak, že chodila 
po  polích, kde sbírala kravěnce, 
které potom sušila a  prodáva-
la jako otop na  trhu. To jí však 
na obživu nestačilo.

Najde se i bohatý 
farmář
Strategie místní Diakonie je, že 
chudým zemědělcům dávají tolik, 
aby je udrželi při životě a podpo-
řili jejich drobné podnikatelské 
aktivity – třeba, že jim dají peníze 
na  jalovice, ovce nebo kozy. Ale 
pokud jde o nějaké moderní po-
stupy, tak je třeba najít bohatého 
farmáře se zkušenostmi, který 
tuto formu hospodaření zvládá. 
„Díky projektu jsem dostal saze-
nice rostliny enset (habešský ba-
nánovník-pozn. red.) a dozvěděl 
se, jak kompostovat. Kompost 
pak používám na  políčko s  en-
setem, kávovníkem a zázvorem.“

V této oblasti žije velké množství 
lidí, přičemž je zde nedostatek 
půdy.  Proto je snaha využívat ka-
ždý kousíček země intenzivním 
způsobem. Také se snaží o  di-
verzifikaci plodin, o čemž svědčí 
zázvor mezi rostlinkami ensetu. 
Mezi jisté investice patří doby-
tek. Je to sice dlouhodobý vklad, 
z nějž se postupně získává finanč-
ní zabezpečení, ale nepřináší 
okamžitý zisk. Zatímco investice 
do  kukuřičné mouky či ensetu 
má za následek sice možnost prá-
ce i  zisk, ale nese s  sebou znač-
nou míru nejistoty. Ženy z tohoto 
projektu se rozhodly, že si svou 
investici navzájem rozdělí. Platí 
zde pravidlo, že ženy dostanou 
pár zvířat (samečka a  samičku) 
a z prvního vrhu musí mládě dát 
další vybrané ženě. Tak se stávají 
plnoprávnými vlastníky původ-
ních zvířat, a i těch dalších, které 
se narodí. Přednost dostávají sa-
moživitelky: vdovy nebo opuště-
né ženy. 

Využívají lidskou 
kreativitu
Za  nejdůležitější stránku se po-
važuje to, že projekt využívá lid-
skou kreativitu – schopnost lidí 
tvořit nové hodnoty. 
Heslem Diakonie pro prá-
ci v  zahraničí je: Stavíme lidi 
na nohy. 
„Neděláme práci za příjemce, ale 
pomáháme jim, aby oni sami vy-
užívali svou kreativitu a  posta-
rali se o  svoji rodinu,“ uzavírají 
shodně téma pracovníci české 
Diakonie.
Zdroj: Příspěvek Libora Smejkala

Zprac.: Iva Horká

Realita denního života – obydlí chudých obyvatel Etiopie. 
Foto: Libor Smejkal Ta lepší tvář Afriky – zejména turisty vyhledávaná – 

příroda. Foto: Libor SmejkalPokračování ze strany 1

Kameraman a režisér Libor Smejkal (vpravo) 
s rodákem z Etiopie p. Gebre Selassiem. Oba žijí ve 
Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Na slavnostní premiéře filmu Paprsky naděje nad 
Etiopií v Husově domě zazpívala také černošské 
spirituály místní skupina Kuspokon. Foto: Iva Horká

Lidé, jichž se v Husově domě sešel na premiéru 
Smejkalova snímku slušný počet, vybrali na pomoc 
etiopským sirotkům 8.630 Kč. Peníze budou odeslány 
Diakonii koncem března spolu s postní sbírkou, která 
v evangelickém domě probíhá. Foto: Iva Horká

Film Paprsky naděje nad Etiopií měl premiéru v Husově domě
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 6. 3.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, DPS 10.00 mše sv. – o. L. 
Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 7. 3.: 7.00 mše 
sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. 
Prajka. Pátek 8. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace 
a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 9. 3.: 7.00 mše sv. – 
o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 8.00 mše sv. – o. Prajka. 
Neděle 10. 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. Prajka.
Bory mše sv.: 8. 3. – Dolní Bory 17.30 adorace NSO, 18.00 mše sv. 
– o. Prajka; 10. 3. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. Prajka, 14.00 Křížová 
cesta – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa příprava na 1. sv. přijímání. Čtvrtek teolo-
gická hodina po večerní mši sv. Pátek 14–15 adorace Nejsvětější svá-
tosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 19.30 bude 3. 
příprava na manželství. Ve farní kanceláři je k prodeji Kompendium 
katechismu katolické církve za 150 Kč.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 10. 3. 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

Pozvání na koncert

Josef Robotka (1906–1952)
Narodil se 25. 2. 1906 v  Tasově 
(okres Třebíč, Kraj Vysočina) 
jako syn hostinského a  měl dva 
sourozence – bratra Františka 
a  sestru Marii. Po  vychození 
obecné školy a maturitě na reál-
ce ve Velkém Meziříčí se nechal 
v  září 1925 dobrovolně odvést 
a  jako vojenský akademik za-
hájil studia na  Vojenské aka-
demii v  Hranicích. Odtud byl 
o dva roky později vyřazen jako 
poručík pěchoty a  vtělen ke  3. 
hraničářskému praporu v  Žam-
berku. V  září 1927 ho odeslali 
jako frekventanta do  aplikační 
školy v  Milovicích a  po  návratu 
z ní ho přidělili jako velitele čety 
ke  39. pěšímu pluku v  Bratisla-
vě. Během roku 1931 absolvoval 
tříměsíční kurz pro pozorovatele 
z letounů a následně byl zařazen 
ke 2. leteckému pluku v Olomou-
ci. Jeho působení u tohoto útvaru 
bylo však krátké, na  vlastní žá-
dost byl z  řad létajícího perso-
nálu propuštěn a  vrátil se zpět. 

V roce 1932 jej povýšili na nad-
poručíka a  o  několik měsíců 
později se oženil. Po  zdárném 
zakončení dalšího kurzu pro dů-
stojníky pěchoty byl v  listopadu 
1935 povolán do  Vysoké školy 
válečné. Studium úspěšně završil 
v dubnu 1938 a byl přidělen k ve-
litelství VI. sboru v Košicích. To 
již měl hodnost kapitána pěcho-
ty, kterou získal o rok dříve. 
Když došlo k  okupaci českých 
zemí Německem a  byl vyhlá-
šen samostatný Slovenský štát, 
vrátil se k rodičům do Velké Bí-
teše. Po  rozpuštění armády jej 
převedli ke  státní správě, kde 
začal pracovat jako administra-
tivní komisař nejprve u  okres-
ního úřadu v  Tišnově a  později 
u  úřadu ve  Velkém Meziříčí. To 
však již vyvíjel odbojovou čin-
nost v  rámci brněnské odbočky 
podzemní vojenské organiza-

ce Obrana národa. Na  podzim 
1941, po  příchodu Heydricha, 
odešel na  vlastní žádost do  vý-
služby a od roku 1942 byl zaměst-
nán v  městské spořitelně Brno. 
Po několika měsících odešel i od-
tud, stal se „naoko“ lesním děl-
níkem v Košíkově a od jara 1944 
pobýval v  ilegalitě. V  létě 1942 
navázal spojení s kpt. gšt. Karlem 
Steinerem-Veselým, generálem 
Vojtěchem Lužou a  profesorem 
Josefem Grňou a spolu s nimi po-
stupně vybudoval ze zbytků pů-
vodních odbojových organizací 
organizaci novou, tzv. „Radu Tří“ 
(R3). V ní nejprve zastával funkci 
politického vedoucího a po smrti 
gen. Vojtěcha Luži se stal vojen-
ským zplnomocněncem pro Mo-
ravu. Za svou činnost během vál-
ky získal mnoho vyznamenání: 
Čs. válečný kříž 1939, Čs. medai-
li Za  chrabrost před nepřítelem, 
Čs. medaili Za zásluhy I. stupně, 
sovětskou medaili Za  vítězství 
nad Německem a Odznak česko-
slovenského partyzána. 

Po válce, v květnu 1945, nastou-
pil opět činnou službu v  armá-
dě, tentokrát u  vojenské oblasti 
3 v  Brně (VO-3). Mezitím také 
došlo k jeho zpětnému povýšení 
na  podplukovníka generální-
ho štábu. Přesto nebyl s novými 
poměry spokojen a  těžce nesl 
zejména snahy komunistů upo-
zadit a  zproblematizovat roli R3 
v  protinacistickém odboji, což 
se projevilo i  v  procesu s  kon-
fidentem brněnského gestapa 
Viktorem Ryšánkem. Navíc kri-
tizoval poměry, které panovaly 
ve způsobu přidělování význam-
ných funkcí. Snad i  proto mu 
nebyla kladně vyřízena přihláš-
ka do KSČ, což mělo být varov-
né znamení. V  březnu 1947 byl 
vyslán na  Vorošilovu akademii 
do  Moskvy, ale studia nedokon-
čil a  jako nežádoucí osoba byl 
spolu s  pplk.  Františkem Skoka-

nem sovětskými orgány vrácen 
7. ledna 1948 do Prahy. Následo-
valo přemístění nejdříve k VO-2 
do  Tábora, po  únorových udá-
lostech pak k  24. pěšímu pluku 
do  Znojma, kde krátkou dobu 
vykonával funkci velitele prapo-
ru. Vzhledem ke zdravotním po-
tížím byl v  dubnu 1948 odeslán 
na  léčení do  vojenské nemoc-
nice v Brně, poté pobýval měsíc 
v  lázních v Trenčianských Tepli-
cích a  v  srpnu mu byla udělena 
tříměsíční zdravotní dovolená. 
V této době ho již pilně sledovaly 
orgány obranného zpravodajství 
a bylo jen otázkou času, kdy bude 
jako nežádoucí element propuš-
těn z armády. K tomu zanedlou-
ho skutečně došlo: 1. října 1948 
byl poslán na  nucenou dovole-
nou a  v  červnu 1949 definitivně 
propuštěn. 
Pro závěrečné dějství života Jo-
sefa Robotky je typická jeho 
opětovná odbojová činnost, nyní 
ovšem namířená proti totalitě 
„rudé“. Skrze spojku, kterou byl 

Rudolf Boleslav, se mu podařilo 
napojit se na  odbojovou cent-
rálu, již vytvořil ve  spolupráci 
s americkou zpravodajskou služ-
bou CIC jeho známý – bývalý 
pplk. gšt. Alois Šeda ve Frankfur-
tu. Jemu následně zasílal zprávy 
s  politickým, hospodářským 
a  vojenským obsahem, a  to jed-
nak přes kurýry a jednak pomo-
cí letecké pošty přes Holandsko. 
Dopisy byly na  první pohled 
nezávadné, mezi řádky byl však 
vždy text napsaný „neviditelným“ 
písmem. Aby měl dostatečný pří-
sun důležitého zpravodajského 
materiálu, přistoupil Josef Ro-
botka k budování jakési zpravo-
dajské sítě, která však rozhodně 
neměla takovou podobu, jakou 
později udávala StB. Tvořili ji ve-
směs jeho známí z dob okupace. 
V  nečinnosti však nezůstávala 
ani druhá strana. 1. dubna 1949 

se vojenským orgánům podařilo 
zadržet Milana Šedu (synovce 
Aloise Šedy), který se vrátil ile-
gálně do  Československa jako 
agent-chodec, a  na  základě jeho 
výpovědí byli postupně zatýkáni 
jednotliví protagonisté. 25. čer-
vence 1949 přišla řada i na Josefa 
Robotku. 
Po  dlouhém, bezmála desetimě-
síčním vyšetřování, vedeném 
obvyklými metodami StB, byl 
Josef Robotka spolu s  dalšími 
11 osobami postaven před senát 
Státního soudu Brno (předseda 
A. Piak, prokurátor A. Mykiska), 
který ho po neveřejném hlavním 
líčení, jež neslo všechny znaky 
politického procesu (mimo jiné 
bylo dokazováno, že R3 byla or-
ganizací gestapa), odsoudil 27. 
května 1950 jako jediného z této 
skupiny za  zločiny velezrady 
a  vyzvědačství k  trestu smrti, 
ztrátě čestných práv občanských 
a propadnutí celého jmění. Když 
Nejvyšší soud zamítl odvolání 
a nebyla udělena milost, byl ko-

nec neodvratný.
Přestože se poprava dlouho od-
kládala, především z  důvodu 
neutuchajícího zájmu StB o jeho 
osobu, došlo nakonec 12. listo-
padu 1952 na nejhorší. Toho dne 
byl v  časných ranních hodinách 
podplukovník generálního štábu 
Josef Robotka popraven. 
Po  pádu komunistického režimu 
byl Josef Robotka rehabilitován 
a v roce 1991 povýšen do hodnosti 
generálmajora in memoriam. Navíc 
28. 10. 1997 obdržel z rukou prezi-
denta ČR Řád bílého lva III. třídy.

Mgr. Petr Mallota
Zdroj (text i foto): Ústav pro stu-
dium totalitních režimů – Pro-
jekty – Dokumentační projekty 
– Dokumentace popravených 
z politických důvodů 1948−1989 
– Josef Robotka (1906–1952)

Pro týdeník Velkomeziříčsko 
připravil: Ladislav Nestrašil

Vzpomínka na Josefa Robotku, rodáka z Tasova

Archivní materiály. 
Zdroj: Ústav pro studium 
totalitních režimů

Mezi úspěšné akce, které pořádají 
Sociální služby města Velké Me-
ziříčí, patří i  Masopustní odpo-
ledne. Letos se konalo 21. února 
2013. 
Průvod masek vyšel v  odpoled-
ních hodinách za  doprovodu 
hudby, aby potěšil klienty, kteří se 
zúčastnili této veselice.
Na  stolech bylo připraveno ob-
čerstvení pro všechny přítomné, 
které zajišťovaly klientky domu 
s pečovatelskou službou společně 
s  instruktorkou zájmových čin-
ností. 
K  všeobecně dobré náladě při-
spěli také muzikanti z  Dobré 
Vody. 
Ráda bych vyjádřila srdečné 
poděkování všem obyvatel-

kám, které nabízejí pravidel-
nou pomoc v  podobě zajiště-
ní občerstvení. Muzikantům 
za  vytvoření příjemné atmo-
sféry a zaměstnancům, kteří se 
podílejí nejen na  průběhu sa-
motné akce, ale také v  zodpo-
vědném zajištění nepřetržitého 
provozu při ní.
Velké poděkování také putuje 
všem firmám z  Velkého Meziří-
čí a okolí za podporu naší orga-
nizace sponzorskými věcnými 
příspěvky do tomboly, která byla 
součástí Masopustního odpoled-
ne v Domě s pečovatelskou služ-
bou Zdenky Vorlové.
Ještě jednou děkujeme.

Mgr. Jana Jurková, ředitelka,
foto: archiv DPS

Senioři si užili masopustní odpoledne s maskami

Školení první pomoci pro SDH 
Krásněves a exkurze na stanoviš-
ti Zdravotnické záchranné služby
Součástí odborné přípravy hasičů 
je rovněž zdravotnická příprava. 
V neděli 24. února 2012 probě-
hl na hasičské stanici ve Velké 
Bíteši pro členy sboru dobro-
volných hasičů Krásněves kurz 
první pomoci. Dobrovolní hasi-
či si mohli vyzkoušet resuscitaci 
na dvou výukových modelech. 
Výuka se zaměřila především na 
základní úkony první pomoci v 
situacích, kterým mohou být ha-
siči při výkonu služby vystaveni. 
Prioritou je důkladné zvládnutí 

život zachraňujících úkonů. Po 
absolvování kurzu jsou hasiči 
schopni řešit situace přímého 
ohrožení základních životních 
funkcí, kontrolovat prudká krvá-
cení, ošetřit postiženého v šoku. 
Součástí bylo také praktické ško-
lení na poskytování pomoci při 
dopravních nehodách. Násle-
dovala exkurze na výjezdovém 
stanovišti Rychlé zdravotnické 
pomoci Velká Bíteš. Při ní měli 
hasiči možnost nahlédnout do 
práce zdravotnických záchranářů 
a poznat jejich vybavení. 

Bc. David Dvořáček, 
Foto: archiv SDH Velká Bíteš

Hasiči v roli zdravotníků

Minule jsem vás, milí čtenáři a  milé čtenářky, zval v  této rubrice 
na  slavnostní premiéru dokumentárního filmu. Dnes přijměte pro 
změnu pozvání na koncert. V úterý 12. března zavítá do našeho měs-
ta folkrocková skupina Oboroh a od 19 hodin zazní v Husově domě 
v jejím podání žalmy a pašijové písně. Oboroh je vedle názvu kapely 
i primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu 
a člověk útočiště v čase nepohody. Možná právě žalmy, ty dosti syrové 
biblické písně o člověku, životě, bolesti, samotě, opuštěnosti, blízkosti, 
vděčnosti, radosti, víře… A  také pašijové písně, zachycující drama-
tické poslední dny Ježíšova života se mohou stát potravou i pro naše 
zkřehlé duše, zastavením a inspirací „odjinud“. Případně ujištěním, že 
ve svých životních zápasech a hledání nějakého útočiště nejsme sami.
Komusi jsem v  e-mailu napsal, že se Husův dům bude možná při 
některých hudebních kusech „otřásat“… Ano, některé písně budou 
poněkud svižnější (ale nebojte, neohluchnete), jiné naopak jemnější 
a lyričtější, ostatně právě takové biblické žalmy i pašijové písně jsou. 
Pokud Oboroh neznáte, klikněte na  jejich webové stránky (www.
oboroh.cz), kde si můžete některé písně poslechnout a  podívat se 
do videogalerie. V ní objevíte již historický záznam spojený s naším 
městem – totiž nahrávku z Husova domu, kde Oboroh vystoupil krát-
ce po svém vzniku v roce 1989. Možná se dokonce tehdejší účastníci 
koncertu na videonahrávce poznají. 
Od roku 1989 hraje Oboroh u nás i v zahraničí. Na svém kontě má 10 
vydaných CD. Kapelníkem skupiny je Slávek Klecandr – velká hudeb-
ní i lidská osobnost, chlap, který se dovedl úspěšně porvat i s rakovi-
nou a dát se do kupy po ošklivé havárii, která se mu stala, když před 
lety odjížděl ze sólového koncertu v Husově domě. Vážím si toho, že 
jsme přátelé, ale to už začínám být osobní, tak raději tyto řádky skon-
čím… Jen pouze dodám: přijďte, bude to stát opravdu za to!

Pavel Janošík
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Petr Vokoun (2003) – atletika, 
trenér Miloš Vokoun, kolektiv 
trenérů atletiky, medailová umís-
tění v  seriálu krajského přeboru  
atletických přípravek, vítěz přes-
polních běhů v  Kraji Vysočina 
a v Jihomoravském kraji
Martin Mička (2002) – fotbal, 
trenér Jan Šimáček, s  mužstvem 
hraje v  KP starších přípravek, je 
to nejlepší hráč mužstva, vyni-
ká univerzalitou a je příkladem 
ostatním spoluhráčům v  trénin-
cích i mistrovských utkáních
Samuel Bárta (2000) – házená, 
trenér Martin Janíček, nejlep-
ší hráč a  střelec družstva VM, 
v soutěži Liga Vysočiny – 42 bra-
nek v podzimní části soutěže
Miroslav Juda (2001) – hokej, 
trenér Karel Nekvasil, 2. místo v 
žákovské lize Kraje Vysočina, 5. 
místo v žákovské lize Kraje Vyso-
čina a kraje Pardubického
Patrik Stupka (2001) – moto-
kros, trenér Petr Stupka, katego-
rie 65 ccm – Vysočina MX cup 
– 4. místo, Meteor cup – 5. místo
Filip Vošmera (2001) – lyžování, 
trenér Ivo Doležal, 1. místo v cel-
kovém pořadí Lyžařského pohá-
ru Vysočiny, 3. místo v celkovém 
pořadí poháru Orlických hor
Petr Kališ (2001) – stolní tenis, 
trenér Petr Klíma, největší talent 
nejmladších tenistů, nastupuje 
v  základu družstva, jedinému se 
podařilo uhrát ve svých letech ví-
tězné body v kategorii dospělých

Michal Kovář (1998) – basket-
bal, trenéři Jiří Procházka, Petr 
Filla, člen týmu dorostenců BK 
VM, oblastní přebor dorostu 
U17, člen týmu žák. ligy a  do-
rosten. ligy U17 za  BK Jihlava, 
nominace do  reprezentace ČR 
v kategorii U15
Petra Macková (1997) – atletika, 
kolektiv trenérů, 2. místo kraj. 
přebor v hale na 150 m, 3. místo 
kraj. přebor v  hale na 60 m, 1. 
místo krajský přebor na 60 m, 3. 
místo krajský přebor na 150 m, 
3. místo krajském přebor dálka, 
účast na MČR žactva
Radim Liška (1997) – fotbal, 
trenéři Lubomír Klimeš, Libor 
Deket, kapitán mužstva starších  
žáků, 21 gólů v sezoně, od podzi-
mu 2012 střídavě v FC Vysočina 
Jihlava (hraje soutěž Sportovních 
center mládeže) – 20 gólů, vždy 3 
góly v 1 utkání 
Eliška Koudelová (1997) – háze-
ná, nejlepší hráčka družstva star-
ších žákyň VM, 1. místo v okres-
ním kole atletického čtyřboje, 1. 
liga ml. dorostenek, v průměru 4 
branky na zápas, v podzim. části 
2012/13 – 2. nejlepší střelkyně
Ondřej Nevěčný (1999) – hokej, 
kapitán starších žáků
Tereza Neumannová (1998) – 
lyžování, 1. místo v přeboru Kra-
je Vysočina slalom, obří slalom, 
1. místo v celkovém pořadí pohá-
ru Kraje Vysočina, členka výběru 
na ZOM v alpských disciplínách
Eduard Heřmánek (1998) – vo-
lejbal, vítěz krajského přeboru 
žáků 2011/12, člen družstva Ex-
traligy kadetů, člen reprezentace 
ČR „lvíčata“ roč. 97/98

Zuzana Fňukalová (1994) – bas-
ketbal, trenér Tomáš Rapušák, ro-
zehrávačka týmu dorost. ligy U19,  
členka týmu umístěného na  2. 
místě v  kategorii U18 v  United 
World Games v Klagenfurtu 
Iva Závišková (1995) – házená, 
trenéři Stanislav Tvarůžek, Vin-
cenc Záviška, hostuje u  starších 
dorostenek Havlíčkova Brodu, 
zkoušky na rozhodčí – po zkouš-
kách řídí utkání krajských soutěží, 
v  roč. 2011/12 v  1. lize mladších 
dorostenek – průměrně 8 branek 
na zápas, v  roč. 2012/13 hraje 
za ženy VM – 8 branek na zápas
Martina Homolová (1996) – at-
letika, trenérka Zuzana Villertová, 
6. místo MČR do 22 let na 100 m, 
6. místo MČR do 22 let na 200 m, 
4. místo MČR dorostu v  hale na 
200 m, 6. místo MČR dorostu 
v hale na 60 m, členka mládežnic-
ké reprezentace
Patrik Pokorný (1994) – fotbal, 
trenéři Libor Smejkal, Libor Smej-
kal ml., jaro odehrál ve Vysočina 
Jihlava (soutěž Sportovních cen-
ter mládeže), léto odehrál ve VM, 
v podzimní části hrál za  dorost 
i za A muže, střední obránce, kte-
rý se nebojí jít do  soubojů, a  tak 
založit útočnou kombinaci
Filip  Střecha (1995) – hokej, tre-
nér Miroslav Sysel – stěžejní hráč 
dorostu, v 17 letech hráč základní 
sestavy A mužstva
Michaela Charvátová (1993) – 
handicap sport, trenérka Kateřina 
Urbanová – 5. místo v mezinár. 
lize v curlingu vozíčkářů – klubo-
vá soutěž, členka družstva české 
reprezentace v  curlingu vozíčká-
řů, 5. místo na mezinár. turnaji v 
Kodani, 5. místo na kvalifikaci MS 
Finsko, 5. místo na  mezinárod-
ním turnaji v Praze
Jiří Horký (1993) – hasičský 
sport, trenér Jiří Kaman, čas 19,10; 
2. místo běh 100 m s přek. na kraj-
ském kole hry Dorost Pacov
Veronika Čamková (1996) – lyžo-
vání, trenéři Jaroslav Rakušan, Vra-
tislav Čamek, 1. místo v celkovém 
pořadí Českého poháru ml. junio-
rek v alpských disciplínách, 1. mís-
to na MČR v superobřím slalomu 
juniorek, 2. místo na MČR v super-
kombinaci juniorek, 2. místo YOG 
2012 Insbruck Skicross (juniorské 
zimní OH), 3. místo na FIS závodě 
ve finském Levi
Iveta Zelená (1993) – střelba, 
trenér Stanislav Chylík, kategorie 
juniorů, 2. místo vzduch. puš-
ka vstoje, MČR Plzeň 13. místo 
vzduch. puška, MČR Plzeň 13. 
místo sportovní malorážka
Marek Zmrhal (1993) – volejbal, 
trenéři Petr Juda, Petr Vašíček, ka-
pitán a smečař extraligového týmu 
juniorů VM, 10. místo v extralize 
juniorů, člen užší repr. ČR juniorů 
– účastník kvalifikace o ME a MS, 
člen vítězného družstva na  mis-
trovství středoevropských států 
(MEVZA-Kecskemét), člen vítěz-
ného družstva na Turnaji olympij-
ských nadějí (Debrecen)

Miloš Netrda (1988) – fotbal, 
trenér Libor Smejkal, opora 
týmu mužů A, od příchodu z FC 
Vysočina Jihlava mezi nejlep-
šími hráči, přímé kopy a  roho-
vé kopy zahrané levou nohou, 

z kterých mužstvo VM skórovalo
Libor Kotík (1990) – házená, tre-
nér Ladislav Šidlo, brankář a nej-
lepší hráč VM 2. liga mužů (VM 
v první polovině tabulky)
Petr Holánek (1992) – atletika, 
trenérka Zuzana Villertová, 8. 
místo MČR dospělých 3  000 m 
překážek, 2. místo MČR do 22 let 
3  000 m překážek, člen mládež. 
reprezentace, start na  mezistát. 
utkání ČR – Slovensko – Maďar-
sko do 22 let
Karel Nekvasil (1983) – hokej, 
trenér Miroslav Sysel, vítěz ka-
nadského bodování, stěžejní hráč 
A mužstva HHK
František Malec (1965) – handi-
cap sport, trenér František Malec 
st., 1. místo 2. liga OZP cup bo-
ccia, postup do  1. ligy kategorie 
BC2
Barbora Laňková (1991) – moto-
kros, trenér Tomáš Laněk, 2. mís-
to IMČR dívek, 3. místo MMČR 
dívek (Meteor cup), 12. místo  MS 
žen (Slovensko, Šenkvice)
Jaroslav Konečný (1992) – SDH 
Lhotky sport, trenér Jiří Kaman, 
čas 17,31; 3. místo běh 100 m 
s přek. Kr. kolo v požárním sportu 
Havl. Brod
Ivana Zelená (1991) – střelba, 

trenér Stanislav Chylík, kategorie 
žen, 3. místo vzduch. puška vstoje 
MČR Plzeň 17. místo, MČR Plzeň 
15. místo sportov. malorážka vleže
Aleš Řikovský (1967) – stolní 
tenis, 3. místo v  kr. přeboru 1. 
tř., nejlepší hráč sezony 2011/12, 
úspěšnost 83,07 %, mezi největší- 
mi tahouny družstva

FC VM mladší žáci U12, trenér 
Zdeněk Veselý, 7. místo žák. ligy, 
většina hráčů z  U12 postoupila 
pod hlavičkou ZŠ Školní na  ce-
lorepublik. finále McDonald’s 
cupu, postoupili na turnaj v Mar-
seille jako první VM tým do finá-
lové části
Mladší žáci hokej, trenér Karel 
Nekvasil, 2. místo žákovské ligy 
Kraje Vysočina, 5. místo prolína-
cí soutěže krajů Vysočina a  Par-
dubice
Mladší žáci SDH VM, trenérky 
Lenka Jágriková, Eva Mikišková, 
1. místo Memoriál Jar. Vaňka, 3. 
místo okresní kolo, 5. místo pod-
zimní kolo hry Plamen, ml. žáci 
na krajská vyšší kola nepostupují

Basketbalový klub VM starší 
žákyně, trenér Kamil Hugo, vítěz 
OP jižní Moravy a Vysočiny kate-
gorie st. žákyně 2011/12, 3. místo 
na turnaji ve Vídni mezi 52 týmy 
celé Evropy v kategorii U16
FC VM st. žáci/ml. dorost, trenéři 

Libor Deket, Jan Heto, účastníkem 
moravskoslezské dorosten. divize 
ml. dorostu, soutěž Sportovní stře-
disko mládeže sk. Jih – 10. místo 
– historický úspěch st. žáků této 
kategorie
Starší žákyně VM házená, trenér 
Vincenc Záviška, 2. místo Výcho-
dočeská divize st. žákyň, postup 
mezi 20 nej celků ČR, 2.–5. místa 
na několika turnajích, 4. místo me-
zinárodní turnaj Pardubické srdce
Starší žáci SDH VM, trenér Mi-
roslav Jágrik, 3. místo Memoriál J. 
Vaňka, 1. místo okr. kolo hry Pla-
men, 3. místo kr. kolo hry Plamen, 
1. místo podzimní kolo hry Pla-
men, 6. místo Regional cup 2012
Žáci volejbal, trenéři Petr Va-
šíček, Zdeněk Zmrhal, vítěz kr. 
přeboru 2011/12

Mladší dorostenky VM házená, 
trenér Vincenc Záviška, 4. mís-
to 2011/12 – 1. liga, 4. místo v 
podzim. části 2012/13 – 1. liga, 1. 
a  2. místa na mezinár. turnajích 
Dorostenci SDH Lhotky sport, 
trenér Jiří Kaman, 1. místo kr. 

kolo hry Dorost, 5. místo MČR 
hry Dorost, 2. místo v disciplíně 
požární útok (čas 28,59)
Dorostenky SDH VM, trenér 
Stanislav Kratochvíl ml., 1. místo 
Memoriál J. Vaňka, 1. místo okr. 
kolo dorostu, 1. místo podzimní 
kolo dorostu, 5. místo žďárská 
liga v  požárním útoku 2012, 1. 
místo kr. kolo dorostu, 10. místo 
MČR dorostu 
Kadeti volejbal, trenéři Petr Va-
šíček, Petr Juda, 7. místo v extra-
lize kadetů

Mužstvo HHK B hokej, trenér 
Antonín Jeřábek, 2. místo v  KP 
Vysočiny
SDH Lhotky sport, trenér Jiří Ka-
man, 4. místo krajské kolo požár-
ní sport dobrovolných hasičů, 20. 
místo Extraliga ČR v  požárním 
útoku
Družstvo žen SDH VM, trenér 
Stanislav Kratochvíl, 3. místo 
Memoriál Jaroslava Vaňka, 6. 
místo Žďár. liga 2012, 2. místo 
kr. kolo požární sport, přeborni-
ce požárního útoku Kr. Vysočina 
2012, 3. místo MČR klasických 
disciplín CTIF, 1. místo štafe-
ta 8×50 m přek. MČR v  CTIF 
za  66,00 s, 3. místo kvalifikace 
a postup na hasičské hry v klasic-
kých disciplínách CTIF Francie 
2013, 7. místo mezinárod. závody 
Rakousko podle pravidel CTIF
A tým muži stolní tenis – 3. místo 
sezona 2011/12 (1. nepostupové 
místo), už čtvrtým rokem po sobě 
pravidelně bojují o  čelo tabulky, 

usilují o postup o třídu výš, divize 

Jiří Kaman – SDH Lhotky sport, 
družstva mužů, nepřetržitě 10 let 
účast v  kr. kolech, družstva do-
rostenců – 2011 a 2012 vítězství 
v kr. kole, účast na MČR (6. a 5. 
místo celkem, 1. a 2. místo požár-
ní útok), svěřenci v top 10 v běhu 
100 m dorostu a mužů 
Stanislav Kratochvíl st. – SDH 
VM ženy, 2. místo na kr. kole po-
žární sport, 1. místo požární útok 
KK, 6. místo v  celkovém pořadí 
žďár. ligy, 3. místo MČR klasic-
ké disciplíny CTIF, kvalifikace 
na  hasičskou olympiádu 2013 
v CTIF Francie, mezinárod. roz-
hodčí pro olympiádu ve Francii
Petr Vašíček – volejbal, hl. tre-
nér sport. střediska žáků Spar-
taku VM, trenér družstva žáků 
a  kadetů, 1. certifikovaný trenér 
volejbalu v  ČR, asistent trenéra 
reprezentačního družstva ČR ka-
detů (roč. 95/96)

Theodor Gebre Selassie (1986) 
– fotbal, Werder Brémy, 1. hráč 
tmavé pleti, 1. reprezentant do 21 
let i mužů A, fotbalová kariéra: FC 
VM, FC Vysočina Jihlava, Slavia-
Praha, FC Slovan Liberec; český 
reprezentant přestoupil z  Liber-
ce do  Werderu Brémy, 2. místo 
v anktetě  fotbalista ČR 2012
Vítězslav Večeřa (1989) – háze-
ná,  hráč extraligového HC Zubří, 
člen akadem. reprezentace ČR – 
akademický mistr světa
Martin Kryštof – volejbal, Berlin 
Recycling Volleys, reprezentant ČR
Michal Hrazdíra – volejbal, Vo-
lley Miláno, člen reprezentace ČR
Zdeněk Málek – volejbal, Vavex 
Příbram, hráč extraligy
Michal Novák – volejbal, ČZU 
Praha, hráč 1. ligy
Petr Peňáz (1988) – atletika, TJ So-
kol Kolín, 1. místo MČR do 22 let 
110 m přek., 1. místo MČR dospě-
lých 110 m přek., reprezentant ČR
Jaroslav Konečný – požární sport, 
SDH Olešná (okr. Havl. Brod), 
čas 16,60 a  6. místo 100 m přek. 
na MČR v požár. sportu kategorie 
dobrovolní hasiči Uh. Brod
Ivana Salašová (1993) – házená, 
interligový DHK Zora Olomouc
Dominik Janoušek – downhill 
skateboarding, 4. místo MČR open 
kategorie, 1. místo Praha gigant 
slalom downhill race, 2. místo Pra-
ha gigant slalom junioři, 3. místo 
v evropského poháru junior, 2× 5. 
a  8. místo závody série světového 
poháru juniorů, 6. místo Koliba 
downhill race, celkově 5. místo  v 
evropském poháru junior, 8. místo 
ve světovém poháru junior
Anna Gebre Selassie (1991) – há-
zená, DHK Zora Olomouc, členka 
družstva žen soutěže WHIL, klí-
čová hráčka, členka širšího kádru 
reprezent. družstva žen ČR
Pavel Zacha – hokej, Bílí tygři 
Liberec, jako patnáctiletý v  prů-
běhu roku 2012 nastupoval v re-
prezentaci na  mezinárodních 
akcích ve věkové kategorii sedm-
náctiletých a  osmnáctiletých; ač 
nejmladší hráč týmu, hraje v re-
pre U-17 jako asistent kapitána, 
1. útočná formace, v  1. formaci 
na přesilovky i oslabení, nastou-

pil v kategorii mužů Bílých tygrů 
Liberec ve  Švýcarsku proti SC 
Bern, v  útočné formaci s  křídly 
s hráči NHL, nejmladším hráčem 
Bílých tygrů i v rámci celé české 
Tipsport extraligy, odehrál všech 
32 zápasů základní části, ve svém 
týmu na  2. místě v  kanadském 
bodování, 29 kanadských bodů, 
1. v kanadském bodování v rám-
ci republiky (vyhrál kanadské 
bodování mezi osmnáctiletými 
hráči, kde nejlepší hráč dosáhl 21 
kanadských bodů)

Jan Fňukal – FC VM, 75 let, 
celý svůj fotbalový život spojil 
s FC VM, prošel všemi věkovými 
kategoriemi, od r. 1955 v A týmu 
mužů až do  70. let, trenérem B 
týmu mužů do r. 1989
Alois Nováček – FC VM, 65 let, 
dlouholetý hráč FC VM, později 
trenér, člen výboru, 1997–2002 
předseda FK, k  rozvoji fotbalu 
ve VM přispěl i jako místostaros-
ta města, působí i v týmu starých 
pánů Velmezu (velká kopaná, liga 
malé kopané)
Miroslav Buchta – házená, 70 
let, dlouholetý hráč oddílu VM, 
úspěšný trenér družstev háze-
né žákovských, dorosteneckých 
a  mužských kategorií, obětavý 
funkcionář, dodnes aktivní cyk-
lista.
Miroslav Horký – hokej, při pří-
ležitosti životního jubilea oceně-
ní za celoživotní hráčskou, funk-
cionářskou a  trenérskou činnost 
v HHK
Tým hokejistů Old boys – tým 
tvořen převážně bývalými hrá-
či (věk 40–63 roků), schází se 
po  dobu 18 let každou neděli 
k  pravidelnému tréninku, od  r. 
2006 účast na  několika amatér-
ských turnajích v  Evropě (Fran-
cie, Finsko, Švýcarsko, Němec-
ko), vítězi  v  r. 2012 Champery 
(Švýcarsko), potřetí organizují 
pro zahraniční amatérské týmy 
turnaj v našem městě
Ladislav Dohnal – hasičský 
sport in memoriam, nar. 1929, 
od r. 1951 v závodním požárním 
sboru Kablo, od  r. 1959 v  SDH 
VM – velitel sboru až místopřed-
seda OV Žďár n. Sáz, zabýval se 
hasičskou technikou, velký po-
díl a  zásluha na  výstavbě nové 
zbrojnice v  r. 1972, podílel se 
na  vydání publikace ke  100. vý-
ročí sboru a  za  25 let i  na  jejím 
pokračování, trenér sportovních 
družstev, u zrodu myšlenky pořá-
dat hasičskou soutěž pod názvem 
Memoriál Jaroslava Vaňka, která 
se pořádá dodnes,  zemřel r. 2009
Antonín Jeřábek ml. (1982) 
– hokej, rozhodčí od  r. 1999, 
od  sezony 2006/2007 profesi-
onální rozhodčí, počet sezon 
v  ELH: 7, počet utkání v  ELH: 
přes 300, mezinárodní rozhodčí 
od  sezony 2007/2008, 3 sezony 
ve  výměnném programu IIHF, 
2× MS (Slovensko 2010–2011, 
Finsko 2011–2012), 1× MSJ (Ka-
nada 2009–2010), 1× MS divize 
I. (Litva 2008-2009), 1× finále 
Kontinentáního poháru (Francie 
2008-2009), 1× Spenglerův pohár 
(Švýcarsko, Davos 2012–2013), 
účastník kempu rozhodčích KHL 
a NHL (2012–2013) 

Nominační přehled připravila 
ing. Zuzana Villertová

Jednotlivci 
do 12 let bez pořadí 

(2000 a mladší)

Jednotlivci 
do 15 let 

(1997–1999)

Jednotlivci 
do 19 let 

(1993–1996)

Jednotlivci 
nad 19 let 

(1992 a starší)

družstva 
do 12 let bez pořadí 

(2000 a mladší)

družstva do 15 let 
(1997-1999)

družstva do 19 let 
(1993–1996)

družstva nad 19 let 
(1992 a starší)

nejlepší trenér 
bez pořadí

odchovanci 
– galerie

Zvláštní ocenění
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■ Lednici s mrazákem ARDO, 
mrazák má 3 šuplíky, lednice 4 
přihrádky. Cena 1.000 Kč. Tel.: 
728 743 804.
■ Kachlový sporák K3, zánovní 
bílý od firmy Vysočanka. Cena 
13.000 Kč. Tel.: 728 743 804.
■ Brambory kvalitní, ručně sbí-
rané, cena 5 Kč/kg; dále pšeni-
ci 500 Kč/q. Tel.: 566 521 884.
■ Plné cihly, nové 1 375 ks, po-
užité 270 ks, bílé 330 ks. Dále 
duťáky 110 ks. Tel.: 777 750 362.
■ Štěňata anglického kokršpa-
něla černobílé barvy. Štěňata jsou 
očkovaná, odčervená, bez PP. 
Cena 3.000 Kč. V případě zájmu 
volejte na tel.: 605 464 084.
■ Elektrický sporák zn. Indesit 
se sklokeramickou deskou. Zce-
la funkční, 6 let starý, v dobrém 
stavu, ventilátor v troubě, rošt, 
2 plechy. Důvod prodeje – změ-
na kuchyně. Levně: 1.500 Kč. 
Tel.: 603 263 657.
■ Prasata na zabití 36 Kč/kg. ■ 
Brambory konzumní, brambo-
ry odpad. Cena dohodou. Tel.: 
723 363 045.
■ 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  jaké-

koliv 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.

■ Prodám garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 736 241 761.

■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí 2+1 nebo 3+1. Platím hotově. 
Tel.: 602 509 165.
■ Koupím nebo pronajmu ga-
ráž nebo jiný prostor k parková-
ní auta na náměstí a okolí. Tel.: 
603 912 780. 
■ Koupím RD ve Velkém Me-
ziříčí (k rekonstrukci, i po re-
konstrukci). 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 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 RD 1+1 zařízený ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 605 342 608.
■ Pronajmu garsonku 28 m² ve 
Velkém Meziříčí. Plně vybavená 
volná ihned.  Tel.: 732 411 587.
■ Pronajmu byt 2+1, 65 m², 
na ul. Komenského ve Vel-
kém Meziříčí. Byt s výhle-
dem do ulice a s el. přímotopy. 
Jen volat na tel.: 776 717 113.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Kolmá 2+1. Tel.: 
737 868 879.
■ 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.: 603 365 682.
■ Pronajmu byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí na ulici Gen. Jaroše.  Jde 
o  byt ve  druhém poschodí cih-
lového domu s  balkonem na  jih. 
Nová plastová  okna se žaluzie-
mi, plynové topení společné pro 
dům,  levné vytápění a  ohřev 
vody. V  obytných pokojích par-
kety, samostatné WC a koupelna. 
Mateřská školka 100 m, u  domu 
je velké dětské hřiště a pískoviště.  
Součástí pronajímaného bytu je 
sklep a společná kočárkárna k uží-

vání.  Cena za pronájem 5.500 Kč 
+ energie podle skutečné spotře-
by. Tel.: 566 670 777,  775 195 947.

■ Hledám spolucestující nebo se 
jím stanu na cestách z V.  Meziří-
čí do Velké Bíteše a zpět, pracovní 
doba 6–14.30 Tel.: 775 975 022.
■ 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.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Různé

Prodám Pronajmu 

Pronájem kanceláře 

v Jupiter clubu

 náměstí 

Velké Meziříčí.

Tel.: 606 738 265

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Zubní pohotovost 
Sobota 9. 3. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, 
Nové Město na Moravě, tel.: 566 615 436. Neděle 10. 
3. MUDr.  Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 566 628 788. Ordinační doba 
9–12 hodin. Telefonicky ověřte aktuální stav na pří-

slušném stomatologickém pracovišti. Zubní LSPP 
(v době mimo hodiny běžné v našem okrese) posky-
tuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 
hodin, víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 545 538 421.                                                                           
                                                                  (zdroj www.nnm.cz)

Stránecká Zhoř
únor–březen
SLEVA 

na 
▶ tlumiče MONROE
▶ rozvodové sady 

    SKF, INA

20 %

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

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

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

ÚČETNICTVÍ
FO, PO, MZDY, DPH...

Daňová přiznání 
již od 220 Kč.
Levně, rychle, 
spolehlivě.

Ing. Světla Kaštánková
Tel.: 776 088 237

info@ucetnisvet.com

▶ ▶

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE
slepic, kuřic, 
kohoutků, kačen, 
hus, perliček, krůt
z veterinárně kontrolovaných 
chovů! Rozvoz po určitých 
prodejních místech. 
Bližší info a objednávky: 
GALLUS EXTRA, s. r. o.
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 

731 701 331
gallusextra@centrum.cz

UCHAZEČE/UCHAZEČKY 
PRO OSTRAHU OBJEKTU 

VE VELKÉ BÍTEŠI. 

Hledáme spolehlivé  

Částečná znalost AJ a dílčí 
kvalifikace strážný výhodou. 
Vhodné i pro OZP (ČID/PID). 
Volejte: 567 301 370 nebo 

e-mail:
jihlava@diseven.cz 

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Prodám garáž na ulici Na Vý-
sluní ve VM. Zastavěná plocha 
19 m². Cena dohodou. Tel.: 
603 101 133.

POZVÁNKA

na seminář tradiční čínské medicíny
pod vedením absolventky 

Univerzity tradiční čínské medicíny 
Guangming ing. Švihálkové Mirčevské Dalimily

Termín konání: 21. 3. 2013
Zahájení v 16 hodin, předpokládané ukončení v 19 hodin
Místo konání: Ke Třem křížům 2148/25, Velké Meziříčí

Vstupné dobrovolné.
Doporučení: rezervace místa z důvodu omezené kapacity 
na tel.: 725 811 143 nebo e-mail: mircevska@seznam.cz  

do 19. 3. 2013
Vzít s sebou dobrou náladu a pohodné oblečení a přezůvky                  

Občerstvení zajištěno. Na setkání se těší pořadatelé.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké Meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici

nabízíme:
 ● velmi dobré mzdové podmínky • 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy 

• 5 týdnů dovolené • příspěvek na stravování 
• další zaměstnanecké výhody  

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku 
doplněnou životopisem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

vedoUCí oBCHodníHo ÚsekU
požadujeme:

• min. středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání 
výhodou • min. 2 roky praxe v prodeji/nákupu v oblasti 

strojírenství • min. 3 roky  praxe v řízení lidí • komunika-
tivní znalost anglického jazyka, znalost německého jazyka 
výhodou • výborné prezentační, komunikační a prodejní 

dovednosti • orientace na výsledek, 
psychická odolnost, flexibilita 

náplň práce:
• hledání nových obchodních příležitostí • marketingové 

aktivity, průzkum a mapování trhu • řízení týmu 6 pracov-
níků (prodeje a technické přípravy výroby) 

• vedení jednání s obchodními partnery
• reprezentace firmy

KOČÁRKY ● MATRACE ● HRAČKY ● TEXTIL
TEL.: 731 809 564

Hypotéky bez poplatku za vedení účtu 
po celou dobu splácení úvěru!

Úrok již od 1,78 %!
Více info: ing. Jiří Svoboda, tel.: 608 824 424

UŠETŘETE 

DESETITISÍCE!

Program: 
poskytnutí základních 
informací o této staré me-
todě léčení volná diskuse 
● možnost individuální 
konzultace zdravotních 
problémů 
z pohledu TČM

Cíl semináře: 
přiblížení této tisícileté metody léčení laické veřejnosti
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Poděkování

společenská RUBRika

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 trápi-
ly někde o samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém 
každá 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

Vlastivědná a genealogická 
společnost při Jupiter clubu 
přednášky na měsíc 
březen 2013
předsálí kina od 15.30 hodin

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
                                                                     Změna programu vyhrazena.

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 OÚ Radostín nad Oslavou 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČSŽ
25.–27. 3. velký sál Jupiter clubu

9.00–17.00 hodin
www.jupiterclub.cz, program@jupiterclub.cz 

tel.: 566 782 004–5

Kopretina, centrum pro rodiče 
s dětmi, Ostrůvek 2,  opět pořádá 
jarní burzu. 
Přijímáme jarní a  letní obleče-
ní, boty pouze 2 páry na  osobu, 
u  větších věcí (kočárky, autose-
dačky, hračky) dodejte pouze fo-
tografie. 
Je vhodné zavolat do centra pře-
dem, bude vám přiděleno po-
řadové písmeno, které budete 

uvádět spolu s  cenou na  všech 
prodávaných věcech.
Příjem: 25. 3. – 8.00–17.00
27. 3. – 8.00–14.30
28. 3. – 8.00–12.00; 15.00–18.00
Prodej věcí: 2. 4. –4. 4.
Výdej věcí: 10. 4. a 11. 4.
www.zdar.charita.cz,
e-mail: kopretina.velmez@chari-
ta.cz, tel.: 777 183 388

-lš-

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

Dne 1. 3. 2013 jsme si s bolestí v 
srdci připomněli 9. smutné výro-
čí úmrtí pana 

Ladislava Nožičky 
z Měřína.

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

S láskou vzpomínají 
manželka, děti Laďa, Ivana 

a Jirka s rodinami.

Dne 8. března 2013 tomu budou  
2 roky, co nás navždy opustil pan 

Tomáš Würth
z Velkého  Meziříčí.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají dcery s rodinami.

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci 
má každý z nás. ❧

Dne 9. 3. 2013 uplyne 25 roků od 
chvíle, kdy nás opustil pan 

Ladislav Kovács.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 13. Charitativního plesu DS Březejc, 
zejména sponzorům, dražitelům a všem za skvělou atmosféru, kterou 
dokázali vytvořit spolu s handicapovými bez rozdílu. Dražba osmi vý-
robků celkem vynesla 33.900 Kč. Později ještě jedna dražitelka přidala 
500 Kč, takže konečný výtěžek činí 34.400 Kč. Ten byl rozdělen mezi 
autory, ZŠ a SŠ Březejc, která za dva výrobky obdržela částku 7.700 Kč. 
DS Březejc za šest výrobků vydražilo 26.700 Kč. Peníze spolu s výtěžkem 
z bohaté tomboly poputují na výstavbu sauny v Březejci.                     -DS-

Poděkování za výtěžek z charitativního plesu

Textil Romana Holíková Velká Bíteš; Železářství Žaloudek s.r.o. Velká 
Bíteš; Stavebniny KA STAV s.r.o. Krupička Velká Bíteš; Velkoobchod 
Petr Havíř Blansko; Drogerie Ráčková Velká Bíteš; Bohumila Drlíč-
ková  Velká Bíteš; Hotel a penzion „U Raušů“ Velká Bíteš; PBS a. s. 
Velká Bíteš; Stavebniny Kotíková Velká Bíteš; Papírnictví Doubková 
Velká Bíteš; CRKÁK s.r.o. Dolní Rožínka; Zahrádkářství  Jana Jašová 
Měřín; M&J – Josef Motyčka Měřín; Barvy laky drogerie Urbanová 
Měřín; Lékárna Mgr. Svobodová Ladislava Měřín; Hobby Centrum  
Krejčí Měřín; JITOM elektro Měřín; Květinová inspirace Ing. Vintrová 
Helena Brno; ITW Pronovia s.r.o. Velká Bíteš; BDS s.r.o. Velká Bíteš; 
Klimentová Anna Nové Sady; Strojírna Slavíček s.r.o. Velká Bíteš; Stihl 
Vrábelová Velká Bíteš; Lékárna Richterová Květa Velká Bíteš; Droge-
rie Marie Froldová Měřín; Papírnictví Ivana Wasserbauerová Měřín; 
RENOL SZ s.r.o. Stránecká Zhoř; Agrocentrum s.r.o. Stránecká Zhoř; 
Renova Malec – Kadlec s.r.o. Stránecká Zhoř; MIKRON s.r.o. Měřín; 
INGELD s.r.o. Velké Meziříčí; AND DESIGN Jan Smejkal Velké Me-
ziříčí; EVRA s.r.o. Hrbov; p. Chalupník Jaroslav Zhoř; p. Melichaří-
ková Pavla Jersín; rodina Bartuškova Kozlov; Slovnaft p. Vídeňská 
Velké Meziříčí; ES – TRADING s.r.o. Velké Meziříčí; Rodos Kovo 
s.r.o. Velké Meziříčí; Ligno s.r.o. Velké Meziříčí; Horácké autodruž-
stvo Velké Meziříčí; STAVMAT IN, a.s. Velké Meziříčí; WIEGEL CZ 
Žárové zinkování s.r.o. Velké Meziříčí; Truhlářství Dvořák Velké Me-
ziříčí; AUTO M+V s.r.o. Velké Meziříčí; EUROWAGON, s.r.o. Velké 
Meziříčí; AGADOS s.r.o. Velké Meziříčí; Italflexo s.r.o. Velké Meziříčí; 
Levné knihkupectví Jaroslav Kos Veselý Žďár; Real Elektro s.r.o. Velké 
Meziříčí; Vezeko s.r.o. Velké Meziříčí; AKROPOL a.s. Velké Meziříčí; 
GREEN-TECH M+H, s.r.o., Velké Meziříčí; Zahradní nábytek Liška 
Velké Meziříčí; Truhlářství Fischer Velké Meziříčí; KOVO Dufek s.r.o., 
Velké Meziříčí; JOBIprofi, s.r.o Velké Meziříčí; Rotana, s.r.o. Velké Me-
ziříčí; Enviro – ekoanalytika s.r.o. Velké Meziříčí; Gremis s.r.o. Velké 
Meziříčí; Neko nábytek s.r.o. Velké Meziříčí; CONTENT s.r.o. Velké 
Meziříčí; Dr. Max Lékárna Velké Meziříčí; PROLOG s.r.o. Velké Mezi-
říčí; Velkomeziříčsko; AMICUS s.r.o. Velké Meziříčí; Domácí potřeby 
Chalupová Velké Meziříčí; Sklenářství Marek Velké Meziříčí; KWS 
OSIVA Velké Meziříčí; Ekonom Konzult Group s.r.o., Velké Meziříčí; 
Dům zdraví s.r.o. Velké Meziříčí; Klenoty Kalenda Roman Velké Me-
ziříčí; BUILDINGCentrum – HSV, s. r. o. Velké Meziříčí; SANBORN 
a.s. Velké Meziříčí; Vekra okna a.s. Velké Meziříčí; Hotel Jelínkova vila 
s.r.o. Velké Meziříčí; Hana Svobodová Velké Meziříčí; Zuzana Hero-
desová Velké Meziříčí; Centrum Kociánka Brno; Jupiter club Velké 
Meziříčí; Martin Klement Mostiště; Marie Brychtová Kadolec; Oční 
optika Kocandová Velké Meziříčí; Látky Réman Jiří Velká Bíteš; Obec 
Osová Bítýška; Obec Ořechov; Městys Měřín; AniDis s.r.o. Velká Bíteš; 
Atika s.r.o. Velké Meziříčí; AG Foods s.r.o. Košíkov Velká Bíteš; Lé-
kárna Aura s.r.o. Velká Bíteš; Věra Třebíč; Drogerie Nováčková Velká 
Bíteš; ZZN Hospodářské potřeby, a.s., Velké Meziříčí; Hospodářské 
potřeby a služby Moravec; Firma Nominal – Bezlepkové Potraviny, 
Vídeň, Masáže Alena Čermáková Velké Meziříčí; VELKOOBCHOD 
Ing. Kamanová Velké Meziříčí; TILIA MEDICAL s.r.o. Lékárna Křiža-
nov; ÚSP Zámek Křižanov; SŠŘS Velké Meziříčí; Textil Smejkal Mě-
řín; AUTO DOBROVOLNÝ Velké Meziříčí; Nábytek PRIMA, s.r.o.; 
Velké Meziříčí; Boty Sport Štipák Velké Meziříčí; Falco computer s.r.o. 
Velké Meziříčí; POEX a.s. Velké Meziříčí; Mária Podstatzká Lichten-
stein Velké Meziříčí; Stanislava Kočí Velké Meziříčí; paní Chalupová; 
Vinařství Švancar Boleradice; Vladimír Horák Boleradice; Navrátilová 
Jana Brno; Autoservis Miroslav Kolouch Měřín; Yashica Třebíč; Alfa-
šrot Dolní Rožínka; P&L, s r. o. Velké Meziříčí; ASAP s.r.o. Věž; ČSOB 
Velké Meziříčí; ZZN Velké Meziříčí; Textil Pavlína Vlčková Velké Me-
ziříčí; Řeznictví uzenářství Milan Sláma Velká Bíteš; ALPA a. s. Velké 
Meziříčí; Solná jeskyně – Salinka Velké Meziříčí; Bioprodukt Trutna 
Velké Meziříčí; Lékárna U Černého orla Velké Meziříčí; MOTO Malec 
– Jahoda Velké Meziříčí; Textil Bednářová Velké Meziříčí; Svět zvířat 
Velké Meziříčí; Bar Orchidea Janšta Velké Meziříčí; AUTOCOLOR 
s.r.o. Velké Meziříčí; Kniha M. Charvátová Velké Meziříčí; Lisovna 
plastů s.r.o. Velké Meziříčí; TABÁK Malec Petráveč; Textilní zboží 
Konečná Velké Meziříčí; Papírnictví – hračky Šurdová Velké Meziříčí; 
OPTIKA – Otto Němec Velké Meziříčí; pan Bernat Velké Meziříčí; 
paní Valová Velké Meziříčí; paní Vaňková Velké Meziříčí; Autodílny, 
autobaterie Konečný Velké Meziříčí; Elektro RAUS Velké Meziříčí; 
Oděvy DAMI Velké Meziříčí; Město Velké Meziříčí, Město Velká Bíteš; 
paní Požárová Velké Meziříčí; Česká móda Dana Dobřichovská Velké 
Meziříčí; Hodinářství Zavadil Velké Meziříčí; paní Skryjová Lavičky; 
pan Molin Velká; Bíteš; paní Coufalová Pyšel; rodina Šiškova Jilem; 
rodina Slavíkova Přeckov; Studio kosmetiky DANA Velké Meziříčí; 
Cukrářská výroba Krejčová Moravec; HOD Jabloňov – Ruda; McDo-
nald’s Velké Meziříčí; SKI Velké Meziříčí; LABOTA Velké Meziříčí; 
paní Chalupová Třebíč; ENPEKA Žďár n. Sázavou; BIDVest Velké 
Meziříčí; AGRO Měřín; Rybářství Podstatzká Mária Velké Meziříčí; 
Jihlavské potraviny Jihlava; EnviTec Biogas AG Velké Meziříčí; SCA-
ME-CZ s.r.o, Velké Meziříčí.                                       Dětské středisko Březejc 

(redakce nezodpovídá za přesné názvy sponzorů a dárců)

Burza v mateřském centru na Ostrůvku

Kurz je určen pro cílovou skupinu 16-25 let.
Povede ho Mgr. Marta Aubusová.
Rozsah kurzu je 10 hodin (vyučovacích) – rozdělen bude na 3 části, 
uskuteční se na začátku měsíce března.
Jde o kurz sebeřízení a sebepoznání v období dospívání. Získané zna-
losti a dovednosti jsou dobrým předpokladem pro osobnostní růst 
jednotlivých účastníků. Pomohou odpovědět na otázky kam se v živo-
tě vydat, jak být úspěšný… 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři ZŠ Bory, tel.: 566 535 177 nebo 
na tel.: 605 130 467. 
Tyto kurzy jsou plně hrazeny z projektu (reg. číslo 
cz.1.07/3.1.00/37.0093), který získal finanční prostředky v rámci ope-
račního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.                                                        

M. Eliášová, vedoucí aktivit projektu

Pozvánka na kurz „Kým jsem a kam jdu“

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, obtížnost těžká
Řešení v příštím čísle

sUdokU
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kUltURní a společenskÉ akCe

Kašpárek zve děti do loutkového divadla

V pátek 8. 3. 2013 v  19 hodin vystoupí v koncetním sále Jupiter 
clubu dechové kvinteto Belfiato Quintet v rámci cyklu koncertů 
KPHU. Cyklus 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.  
Prodej vstupenek probíhá v Jupiter clubu na programovém oddělení,  
vstupné je 150/120 Kč (děti, studenti, senioři), tel.: 566 782 004–5.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 16. a 30. břez-
na 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. Vý-
jimka v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 
hodin. Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                    -hs-

Mediální partner: 

Jupiter 
club

Velké Meziříčí 
20. 4. 2013 

od 19.30 
předprodej: 

www.jupiterclub.cz, 
mikesova@

pragokoncert.com, 
www.masterso-

frock.cz

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, manžel-
ství  a věrnosti... ale také o pokušení, tajných snech a o tom, co by bylo, 
kdyby... Ochotnický divadelní spolek ji uvede 10. 3. 2013 v Jupiter clubu.

Dělej, jak myslíš, ale...

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 a Apollo Band

One woman show Haliny Pawlowské

Dechové kvinteto Belfiato Quintet 

VELIKONOČNÍ COUNTRY BÁL se STETSONEM – 31. března 
2013 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu. Upozornění pro muže: Po-
mlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč. Re-
zervace, předprodej:  program. oddělení JC, tel. 566 782 004–5.

Knihovna z Dobré Vody 
pořádá zájezd 
na inscenaci 

Horáckého divadla 
Jihlava

Zpívání v dešti
Sobota 25. května v 19.00

Doprava zajištěna 
autobusem, který staví 
v Martinicích, Kozlově, 
Křižanově, Dobré Vodě, 

Vídni, Mostištích
a Velkém Meziříčí.

 Přihlášky do 20. 3. 2013 
na tel.: 737 565 009 

(M. Drápelová)

V kulturním středisku ve Velké Bíteši budou vystavovat od 25. 3. do 7. 
4. 2013 malíři Vladimír a Ondřej Kočárovi. Otec a syn mají již za sebou 
osm desítek společných výstav. V posledních letech byly jejich obrazy 
k vidění v prostorách Parlamentu ČR v Praze či v soukromých galeriích 
v Brně, Opavě, Liberci, Přerově, Kladně, Olomouci či Frýdku Místku.
Vladimír Kočár se narodil 27. 8. 1926 v Brně. Po absolvování gymná-
zia studoval na Masarykově univerzitě pod vedením profesorů Vin-
cence Makovského, Eduarda Miléna, B. S. Urbana, Františka Doubra-
vy či ing. arch. Kuriala. Tvorba Vladimíra Kočára se zaměřuje na zátiší 
a kytice. Nejvíce se na jeho plátnech objevují kytice prosté, luční s ak-
centem šípků či jeřabin. Jeho syn Ondřej po  absolvování Ostravské 
univerzity se nejprve věnoval grafice, ale pak se jeho zájem přesunul 
k olejomalbě. Ztvárňuje poetické noční uličky, ale jeho tvorba zahrnu-
je i portréty dívek a snové krajiny. Celá kolekce olejomaleb je laděna 
do teplých uklidňujících tónů, které diváka pohladí po duši a navodí 
v něm atmosféru pohody. Výstava je v dnešní uspěchané době oázou 
klidu, kdy se člověk na chvíli zastaví a ponoří prostřednictvím obrazů 
do svého nitra.                                                                                          -bv-

Obrazy Vladimíra a Ondřeje Kočárových
budou k vidění  ve Velké Bíteši 

Velikonoční County bál se Stetsonem
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Vítězem tradičního klání zdej-
ších šachistů, které se každoročně 
koná na podzim a přes zimu, se už 
poněkolikáté stal ostřílený kozák 
a matador čtyřiašedesáti polí – ale 
také tenisových dvorců, zeleného 
pingpongového stolu a basketba-
lových i fotbalových hřišť –, totiž 
Mgr. Zdeněk Mejzlík z Velkého 
Meziříčí. Soutěž, jež se uskuteč-

ňuje coby jakási místní liga jed-
notlivců, byla organizována sys-
témem „2krát každý s každým“. 
Účastníci se scházeli podle rozpi-
su ve čtvrtky v 18 hodin v restau-
raci Na Poříčí při Domu zdraví.
Konečné pořadí nejlepších:
1. Mgr. Zdeněk Mejzlík (Velké 
Meziříčí) 7 b. (5–4–1)
2. Jan Zeman (Meziříčko) 6,5 b. 

(5–3–2)/31,25
3. Milan Čtveráček (Velké Mezi-
říčí) 6,5 b. (5–3–2)/26,50
4. Jaroslav Jan (Velké Meziříčí) 
5,5 b. (5–1–4)
5. Josef Dvořák (Měřín) 3 b. (2–
2–6) atd.
Novému – respektive staronové-
mu – přeborníkovi našeho města 
upřímně gratulujeme.

Přeborníkem v šachu je Zdeněk Mejzlík

-vp-

Petrovice 2013
Představte si, že jste „vozíčkář“, 
a  přesto můžete říct: „O  jarních 
prázdninách jedu na  hory!“ Tak 
toto se poštěstilo handicapova-
ným atletkám z  Tělovýchovné 
jednoty Dětského střediska Bře-
zejc, které strávily prázdninový 
týden v Krušných horách.
Program byl jasně daný. Dopo-
ledne cvičení v chatě – protaho-
vání, masáže, posilování a odpo-
ledne vzhůru na  kopec, přesněji 
řečeno na  kopeček. Vozíčkářky 
hurá z vozíků na kolena, úkol je 
jasný – zdolat po  čtyřech kopec 
(vyzkoušejte – výborné reha-
bilitační cvičení) a  nahoře jako 
sladkou odměnu si vybrat stroj, 
na  kterém si užijete jízdu dolů. 
Někdo rád sjíždí dolů i bez stro-
je, jen tak po sněhu, také to jede. 
Po  půl hodině této aktivity jsou 
zaručeně mokří všichni trenéři 
a asistenti, paradoxně s výjimkou 
atletek – vozíčkářek, které mají 
na  sníh poctivé kalhoty s  dosta-
čujícím vodním sloupcem. 
Během soustředění účastníkům 
připadl sníh čerstvý, a  zajistil 

tak posilovací cvičení i pro tre-
néry – na parkovišti s lopatami. 
V  půlce týdne sněhové aktivi-
ty vystřídal aquapark v  Děčí-
ně, který si Březejčtí díky jeho 
přizpůsobivosti pro vozíčkáře 
nemůžou vynachválit. Atletky 
mohly svůj vztah s  vodou pro-
hlubovat v  příjemném menším 
bazéně, o  něco teplejším než 

byly ty okolní. Navíc si mohly 
zapůjčit a  vyzkoušet různé po-
můcky, s kterými se ve vodě cí-
tily bezpečně. Večer byl pak čas 
na  „rozdílení medailí“, kytaru, 
utužení kolektivu, povídání… 
Pro všechny účastníky byl ka-
ždou noc spánek opravdu za-
sloužený a hluboký. 

Text a foto: Monika Doskočilová

Březejcké atletky byly na soustředění 
v Krušných horách

Okresní přebor v ledním hokeji
SK Mostiště – HC Spartak Velká 
Bíteš B 2:4 (1:1; 0:1; 1:2)
Branky: Novák st., 2, asistence 
Zahradníček – Budín 3, Dačev, 
asistence Dačev 2, Burian, Holík, 
Pohl, Marek, Komínek, vyloučení 
7:8, využití 0:1, rozhodčí Pekárek, 
Strádal, Musil, 50 diváků, hráno 
na ZS ve Velkém Meziříčí.
Vyrovnaný zápas rozhodla pře-
silovková trefa hostů z  šestačty-
řicáté minuty. Domácí sice poté 
soupeře přitlačili, snížili na rozdíl 
jediného gólu, ale vyrovnat se jim 
už nepodařilo a při závěrečné hře 

bez brankáře inkasovali počtvrté.
Další výsledky:
TJ Náměšť nad Oslavou – TJ Šer-
kovice – hosté se k utkání nedo-
stavili a  navíc soupeře o  tom, že 
nepřijedou, informovali pouhých 
55 minut před zahájením, o  ko-
nečném výsledku rozhodne STK.
HC Veverská Bítýška – HC Tat-
ran Hrušky 4:1 (0:1; 1:0; 3:0)
HC Sokol Křižanov – HC RH 
Centrum Brno 3:14 (0:3; 1:7; 2:4)
HC Nedvědice – SK Miner-
va Boskovice B – neodehráno 
z  důvodu poruchy chladicího 
zařízení na ZS v Nedvědici, o ko-

nečném výsledku rozhodne STK.
HLC Bulldogs Brno – HC Za-
stávka – z  důvodu kalamitní si-
tuace v dopravě bude po dohodě 
obou soupeřů utkání odehráno 
v náhradním termínu 23. 3. 2013 
v 17.00 na ZS v Rosicích.
Tabulka po 19. kole
1. Náměšť n. Osl. 18 16 1 0 1 130:54 50
2. Centrum Brno 17 15 0 1 1 149:52 46
3. Veverská Bítýška 19 13 0 2 4 102:51 41
4. Vel. Bíteš B 18 10 1 2 5 76:70 34
5. Zastávka 18 9 1 0 8 83:82 29
6. Bulldogs Brno 18 9 0 1 8 101:100 28
7. Mostiště 19 7 2 0 10 74:94 25
8. Šerkovice 19 7 1 1 10 99:97 24
9. Nedvědice 18 5 1 1 11 45:91 18
10. Boskovice B 18 5 0 0 13 54:98 15
11. Hrušky 19 3 1 1 14 57:98 12
12. Křižanov 19 1 2 1 15 51:134 8

-tom-

Mostiště nestačily na Velkou Bíteš

Halový turnaj st. přípravek
V neděli 24. 2. se ve Velkém Me-
ziříčí konal halový turnaj starších 
přípravek, ročník narození 2002 
a mladší.
Systém turnaje byl nastaven tak, že 
každý hrál s každým, a to jednou 18 
minut. Celá akce proběhla bez pro-
blémů, kluci si dostatečně zahráli a 
hlavně se nikdo nezranil. Konečné 
pořadí dopadlo následovně:
1. FC Velké Meziříčí – červená 13 
bodů, skóre 24:2
2. FC Velké Meziříčí – bílá 9 
bodů, skóre 9:15
3. FC Bory 7 bodů, skóre 4:8
4. SK Dolní Heřmanice 6 bodů, 
skóre 7:11
5. TJ Jiskra Měřín 4 body, skóre 
7:11
6. Arsenal Brtnice 3 body, skóre 
2:6
Výsledky FC VM červená 
– FC Velké Meziříčí bílá 8:0
– Arsenal Brtnice 2:2
– FC Bory 5:0
– TJ Jiskra Měřín 3:0
– SK Dolní Heřmanice 6:0

Za červenou skupinu nastoupi-
li: Cerkal Alex, Juhoš Roman, 
Mička Martin, Novotný David, 
Vošmera Tomáš a Blažek Filip, 
nejlepší střelec Vošmera s 9 góly.
Výsledky FC VM bílá
 – FC Velké Meziříčí červená 0:8
– Arsenal Brtnice 2:0
– FC Bory 1:0

– TJ Jiskra Měřín 5:4
– SK Dolní Heřmanice 1:3
Za bílou skupinu nastoupili: Raus 
Daniel, Todorov Milan, Jaitner 
Lukáš, Turza Lubor, Kudláček 
Jan, Holán Jakub a po domluvě i 
Juhoš Roman
Nejlepší střelec Raus s 5 góly.

-rau-, foto: archiv FC

Malí fotbalisté změřili síly v turnaji

Hokejbal již není v našem městě neznámým spor-
tem a našel si mnoho přátel, jak mezi hráči, tak 
i mezi fanoušky. 
Po loňském úspěšném prvním ročníku hokejba-
lové ligy připravují organizátoři druhý. 
Pojďte si zpestřit sportovní jaro a  přihlaste svůj tým. 
Ke stávajícím šesti mužstvům rádi přibereme další. Informace na tele-
fonním čísle 603 947 096. 

dRUHý Ročník HokeJBalovÉ ligy

-rossi-

Abraham cup 2013
Abraham cup 2013 startuje. Již 9. března 2013 od 9 hodin 
se rozeběhnou utkání 3. ročníku halového fotbalového turnaje hrá-
čů starších 50 let. 
Za účasti devíti družstev, tentokrát bez Žďáru nad Sázavou, ale s me-
zinárodním obsazením, když z  Polska opět přijede Lech Poznaň, 
odehrají družstva celkem 28 utkání. Pořádání ojedinělého fotbalo-
vého podniku umožnila řada sponzorů v čele s Městem Velké Me-
ziříčí. Pořadatelé zvou všechny pamětníky a znalce dobrého fotbalu 
do hlediště haly házené ve Velkém Meziříčí. -ros-

Krajský přebor – 8. kolo:
Spartak VM A  – Caissa Třebíč 
C 5:3
Body domácích Jan a  Zeman 
po jednom – Bárta, Kopr, ing. Ne-
doma (C), Janák Josef, Čtveráček 
a Mgr. Mejzlík po 0,5 b. za remí-
zy. Z našich osmi borců v tomto 
zápase svou partii neprohrál ani 
jediný, což je pozoruhodné.
Vyznavačům královské hry z VM 
se v  restauraci „Na  Poříčí“ ko-
nečně zadařilo; jako by se jim 
povedlo nahodit již delší čas od-

stavený motor… a směle vykročit 
směrem k  záchraně v  této sou-
těži. Pochvalu zasluhují všichni 
Velkomeziříčáci, vždyť bojovali 
jako tygři ze Šangri-La! Milan 
Čtveráček i po delší nemoci zno-
vu osvědčil, proč se mu říká „ty-
rannosaurus šachu“. Inu: dobré!
Regionální soutěž/skupina Vý-
chod – 8. kolo: 
Sokol Nové Veselí – Spartak VM 
B 3,5:1,5
Urbánek 1 bod – Dvořák Josef 
0,5 b. – Kučera (C) a  Dohna-

lík 0 b. – 1× kontumace 0 b.
Namísto pětice odjel do  Nového 
Veselí pouhý čtyřlístek, ten ale 
štěstí nepřinesl. A když přece, tak 
snad leda domácím… Tradiční 
opora B-týmu, totiž Jan Zeman 
z  Meziříčka, musel tentokrát vy-
ztužit – respektive posílit – sestavu 
družstva VM A v krajském přebo-
ru, no a žádný náhradník pro béč-
ko zrovna nebyl k dispozici. Škoda. 
Svůj žal pak někteří z našinců zapi-
li v tamější nyní už „prezidentské“ 
restauraci U Bílé růže.

Šachisté z týmu A tentokrát úspěšně

 -vp-

Nohejbalová liga 
Po vzoru Městské hokejové 
ligy VM, Hokejbalové ligy VM 
a Malé kopané VM na letošní 
léto připravují jejich organizá-
toři i nohejbalovou ligu. 
Zájemci o tento ryze český 
sport, ozvěte se prosím na te-
lefonní číslo 603 947 096, nebo 
na e-mail 1.nohejbalvm@se-
znam.cz. 

ST VM B – Sokol Rovečné B 
10:8
Body: Šoukal Slavomír 3/1, Klí-
ma Tomáš 2/2, Skryja Marek 2/2, 
Zelený David 2/2
Čtyřhra: Klíma, Šoukal
Jámy B – ST VM D 9:9
Body: Vodák Petr 2/2, Zelený To-
máš 2/2, Zelený David 2/2, Juda 
Zdenek 2/2
Čtyřhra: Vodák, Zelený Tomáš
TJ Žďár nad Sázavou H – ST 
VM E 11:7
Body: Juda Zdenek 4/0, Minařík 

Jakub 1/3, Kališ Petr 1/3, Malec 
Matěj 0/4
Čtyřhra: Juda, Minařík
Poslední kola se dohrávala v ne-
děli. Béčko hrálo proti Rovečné-
mu, byl to boj o  druhou příčku 
OP 1. Skvělou formu v  sezoně 
potvrdil Šoukal. Jinak všichni 
hráči předvedli výborný výkon. 
Zejména Zelený David odehrál 
perfektní dvojhry a  zaznamenal 
krásné dva body pro celé druž-
stvo. V  součtu bodů se nakonec 
radovali naši hráči a  potvrdili 

druhou příčku v  tabulce. Déčko 
remizovalo v  Jámách 9:9 a  nále-
ží mu spravedlivý střed v  tabul-
ce. Naši nejmladší srovnali síly 
ve Žďáře, kde podlehli 11:7. Bez-
chybný výkon zaznamenal Zde-
nek Juda, ale to bohužel nestačí 
k vítězství celého družstva.
V  sobotu 9. 3. odehraje posled-
ní dvojkolo na domácích stolech 
i naše áčko. Začátky utkání jsou: 
ST VM – TJ Jiskra Humpolec 
v  10.30; ST VM – SKST Třešť B 
v 15.00. 

Stolní tenisté dohrávají poslední kola

-pk-

Krajský přebor I. třídy
1. Pelhřimov B 18 15 2 1 0 176:87 50
2. Mor. Budějovice 18 13 3 2 0 168:121 47
3. Jihlava B 18 13 1 4 0 167:93 45
4. V. Meziříčí  18 11 1 6 0 160:116 41
5. Nížkov 18 9 3 6 0 147:130 39
6. Chotěboř B 18 7 6 5 0 155:142 38
7. TJ Žďár n. S. B 18 6 5 7 0 131:141 35
8. Chmelná 18 6 2 10 0 130:152 32
9. Humpolec  18 3 6 9 0 120:155 30
10. Náměšť n. O.  18 3 5 10 0 118:156 29
11. Jemnice  18 3 4 11 0 114:159 28
12. Třešť B 18 0 0 18 0 46:180 18

Krajský přebor III. třídy
1. Vladislav 18 15 2 1 0 170:89 50
2. Rokytnice n. R.  18 15 1 2 0 173:91 49
3. Polnička 18 13 1 4 0 167:110 45
4. Pelhřimov C 18 10 2 6 0 144:124 40
5. Chmelná B 18 8 3 7 0 140:136 37
6. TJ Žďár n. S. C 18 8 2 8 0 138:136 36
7. Lhotky  18 8 1 9 0 137:144 35
8. Chotěboř D 18 6 2 10 0 125:144 32
9. Humpolec C 18 6 1 11 0 118:148 31
10. Humpolec B 18 5 1 12 0 100:157 29
11. Brtnice  18 5 0 13 0 111:157 28
12. Kámen  18 0 2 16 0 91:178 20

-pl-

stolní tenis
taBUlky

kUželky

Krajský přebor Vysočiny 
TJ Třebíč C – Spartak VM A 
2581:2554 * 4:4
Horák 432:465 Baloun
Blatný 420:397 Starý
Šimek 410:421 Lavický B.
Picmaus 420:429 Kováč
Gregorovič 471:409 Lavický Ji.
Kohout 428:433 Korydek

Krajská soutěž Vysočiny
skupina B
Spartak VM B – Spartak VM C 
1586:1679 * 1:5
Lavický F 408:397 Bača
Trnka 398:402 Mátl
Kamenský 376:431 Lavický A.
Mička 404:449 Weiss

-sta-

-rossi-

Starší žáci
HHK VM – HC Litomyšl 14:0 
(4:0, 5:0, 5:0)
Branky a asistence HHK: 3. 
Hedbávný (Janoušek, Řepa), 8. 
Dundálek (Báňa M., Kapusta O.), 
12. Úlovec (Pacal, Barák), 16. Pa-
cal (Nevěčný, Dundálek), 27. Úlo-
vec (Přinesdomů), 28. Janoušek 
(Hedbávný, Řepa), 31. Přinesdo-
mů, 35. Hedbávný (Janoušek), 37. 
Úlovec (Pacal), 42. Úlovec (Pacal), 
44. Dundálek (Nevěčný), 53. Ja-

noušek, 57. Dundálek (Kapusta 
O.), 59. Přinesdomů. Sestava HHK: 
Svoboda – Pacalová, Karásek, Báňa 
M., Přinesdomů – Dundálek, Ne-
věčný, Kapusta O. – Pacal, Úlovec, 
Barák – Hedbávný, Řepa, Janou-
šek. Rozhodčí: Maloušek, Sysel. 
Vyloučení: 2:3, navíc: Leksa (LIT) 
10 min. OT, využití: 1:0. Střely na 
branku: 38:26. Diváci: 45.
Mladší žáci
HHK VM – TJ Lokomotiva Čes-
ká Třebová 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branka a asistence HHK: 17. Třeš-
tík, 21. Kapusta L. (Dvořák, Ha-
vliš), 56. Havliš. Sestava HHK: Pes-
tr – Šandera, Procházka, Juda M., 
Ambrož – Zacha, Bartošek, Havliš 
– Dvořák, Třeštík, Bíbr – Kapus-
ta L., Broža, Strádal – Šilpoch M. 
Rozhodčí: Maloušek, Sysel. Vy-
loučení: 5:1, využití: 1:0. Střely na 
branku: 38:17. Diváci: 57. 
Program: 9. 3. v 9.30 M. Třebová – 
HHK ml. žáci, v 11.30 M. Třebová 
– HHK st. žáci (ZS M. Třebová)

Žáci získali plný počet bodů

-hhk-
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Malá kopaná Velké Meziříčí pořádá 

velikonoční turnaj
v neděli 31. března 2013 od 9.00 na umělé trávě III. generace za 
3. základní školou ve Velkém Meziříčí. 
Celkem budou připravena 3 hřiště ke hraní zápasů. Hrát se bude 
podle pravidel malé kopané, tzv. oficiálních mezinárodních pravi-
del MKVM (5+1, míč vel. 5, házené auty, atd.). 
Startovné: 600 Kč za MKVM tým, 850 Kč za cizí tým. Věcné ceny 
pro nejlepšího střelce a první tři týmy. 
Rozhodčí budou delegování Komisí rozhodčích MKVM.  Hrací 
systém: zápasy ve skupinách 2×12 minut, dva postupují do play 
off. Zázemí turnaje: budeme se snažit zajistit dostatek míst na se-
zení. Zajistíme občerstvení v podobě „pivo a párek“. Doufáme, že 
se naše prvotina setká s úspěchem a bude dobrou přípravou pro 
všechny zúčastněné týmy pro jarní zápasy lig malé kopané v růz-
ných místech ČR. V případě zájmu vytvoříme turnaj pro veterán-
ské týmy, pokud se nahlásí v dostatečném počtu.
Přihlašujte svoje týmy e-mailem na: bilek@mkvm.cz
Uveďte: název týmu, místo odkud 
pocházíte, e-mailový a telefonní 
kontakt na minimálně dvě osoby. 
Obratem pošleme propozice.
Bližší informace najdete na strán-
kách www.mkvm.cz

HC Spartak Velká Bíteš – HHK 
VM 3:6 (0:4, 2:1, 1:1)
Branky a  asistence: 30. Touška 
(Čikl), 33. Čikl, 43. Štěpánek (Ši-
dák, Pospíšil) – 2. Cihlář (Sedláček, 
Burian V.), 7. Cihlář (Střecha L.), 
9. Ambrož, 12. Nekvasil (Šerý), 
39. Nekvasil (Novák, Ambrož), 53. 
Hlouch (Nekvasil, Novák). Sestava 
HC Spartak Velká Bíteš: Krkoška 
(7.–12. Chadim) – Štěpánek, Gr-
mela, Rosendorf, Babic, Mička, 
Krčál, Šidák, Košecký, Pospíšil, 
Tůma, Trnka, Souček, Rozmahel, 
Čuňočka, Kožár, Touška M., Čikl, 
Petrčka, Buďa, Touška J. Sestava 
HHK VM: Černý (Štourač) – Šerý, 
Ambrož, Sedláček, Střecha L., Po-
korný – Novák, Nekvasil, Hlouch 

– Cihlář, Burian V., Krča – Střecha 
F., Kudláček, Štěpánek. Rozhodčí: 
Kohoutek – Otáhal, Mareček. Vy-
loučení: 6:12, navíc: Touška (VB) 10 
min. OT, Sedláček (HHK) 10 min. 
OT. Využití: 2:1, v  oslabení: 0:1. 
Střely na branku: 38:28. Diváci: 150.
Velmi očekávaná semifinálová sé-
rie odstartovala. K prvnímu utkání 
zajíždělo naše mužstvo do nedaleké 
Velké Bíteše, kde se střetlo v prvním 
utkání s místním Spartakem.
Vstup do  utkání vyšel našim hrá-
čům na výbornou. Na začátku dru-
hé minuty otevřel skóre předlouhé 
série Jirka Cihlář, kterého vyzval 
ke střele Zdeněk Sedláček. Druhou 
asistenci si připsal Viktor Burian. 
V  7. minutě se početná skupina 

meziříčských fanoušků mohla opět 
radovat. Z  našeho obraného pás-
ma přesně přihrál Libor Střecha 
Cihlářovi, který překonal vyjetého 
gólmana hostí Krkošku. Tomu ko-
touč prošel pod tělem a  Jirka měl 
na vstřelení gólu prázdnou branku. 
Po této brance se gólman domácích 
poroučel z branky. Do té se postavil 
Jirka Chadim. V 9. minutě se měni-
lo skóre opět. Ve vlastním oslabení 
vyvezl kotouč za  útočnou mod-
rou Pavel Ambrož a  nahodil puk 
na  branku domácí svatyně. K  ra-
dosti všech se ocitl kotouč v brance 
nerozchytaného Chadima. O  tom, 
že naši hráči byli při střelecké chuti, 
se domácí přesvědčili o dvě minu-
ty později. V té jsme měli 84 vteřin 

dvojnásobnou přesilovku. V samot-
ném závěru přesilovky se prosadil 
Karel Nekvasil, kterému na branku 
přihrál Kamil Šerý a vyhnal nešťast-
ného gólmana domácích z branky. 
Do té se po čtyřech minutách vrá-
til Aleš Krkoška. V  16. minutě se 
do úniku dostal domácí Čikl, které-
ho faulovali vracející se obránci na-
šeho týmu. Hlavní rozhodčí nařídil 
trestné střílení. K provedení nájez-
du se postavil poškozený hráč do-
mácích, který nedokázal překonat 
famózního Jirku Černého. Ve dru-
hé třetině domácí začali stupňovat 
tlak na  naši branku. V  polovině 
utkání se konečně mohli radovat 
Bítešští, když svým důrazem před 
naší svatyní dostali puk za ležícího 

Jirku Černého. Ve 32. minutě měli 
domácí jednu z mnoha přesilovek, 
kterou dokázali velmi rychle vyu-
žít. Z  trestu našeho hráče uběhlo 
pouze 8 vteřin a oni snížili na rozdíl 
dvou branek. V té chvíli byli domá-
cí na  ledě téměř všude. Naši hráči 
měli s jejich tlakem značné problé-
my. Přítrž tomu udělal ve 39. minu-
tě svojí druhou brankou v  utkání 
Karel Nekvasil, který prostřelil 
z levého kruhu domácího gólmana. 
Do kabin šli naši hráči s tříbranko-
vým vedením.
Na  začátku třetí třetiny domácí 
snížili a vykřesali naději na mož-
ný zvrat v  utkání. Přestože měli  
další možnost na  redukci stavu 
při třech přesilovkách, naši hrá-

či byli proti, a šli si jednoznačně 
za  vítězstvím v  utkání. O  velký 
aplaus početných fanoušků vel-
komeziříčského HHK se postaral 
Zdeněk Sedláček, který se utkal 
v bitce s domácím Touškou a měl 
v  ní jednoznačně navrch. Oba 
hráči šli za  katr s  vyššími osob-
ními tresty. V  53. minutě udělal 
definitivní tečku za  tlakem do-
mácích Roman Hlouch, který 
vymetl šibenici domácí svatyně 
a uzavřel střelecké hody utkání. 
Další semifinálová série: 1. utká-
ní: HCM Warrior Brno – SK Mi-
nerva Boskovice 2:3 PP
Druhé semifinálové utkání pro-
běhlo v  neděli 3. 3. na ZS VM – 
výsledek na straně 12. 

Áčko HHK porazilo Bíteš a ujalo se vedení

-hhk-

HHK VM – HC Brumov-Bylni-
ce 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky a  asistence HHK: 5. Ma-
rešová (Tlapák, Tichý), 31. Slad-
ký, 58. Burian L. Sestava HHK 
Velké Meziříčí: Juda J. (Svoboda) 
– Smažil, Crha, Sladký, Kampas F., 
Báňa M. – Tichý, Burian L., Tla-
pák – Bernat, Kampas J., Kampas 
M. – Šilpoch, Marešová, Nevěčný. 
Rozhodčí: Kopeček – Sysel, Musil. 
Vyloučení: 4:5, navíc: Smažil 
(HHK) 10 min. OT, Kudela (BB) 
10 min. OT. Využití: 1:0, v  osla-
bení: 0:1. Střely na branku HHK: 
40:28. Diváci: 52.
V  nedělním utkání přivítali 
naši dorostenci silného soupeře 
z Brumova – Bylnice. Ten pod ve-
dením Jožky Zavadila patří k top 
týmům KL dorostu.
Utkání se hrálo ve velkém tempu. 
Hostující tým disponuje velmi 
zkušenými hráči, které se poda-
řilo během dvou třetin úspěš-
ně blokovat. Tím se nedokázali 

dostat do  vyložených šancí. Ale 
pojďme postupně. Do vedení šel 
náš tým v 5. minutě, kdy po asis-
tencích Tomáše Tlapáka a Marka 
Tichého zakončila jediná dívka 
v  našem týmu Adéla Marešová. 
V  této třetině se již početná di-
vácká kulisa branky nedočkala.
Ve  druhé třetině se hrálo prak-
ticky jako přes kopírák. Naši hrá-
či pozorně bránili nebezpečné 
hráče hostí a  zároveň zvyšovali 
tlak na branku hostí. V polovině 
utkání se prosadil Tomáš Sladký, 
který nabídnutou přesilovku bez-
prostředně využil. Tvrdou střelou 
od modré zvýšil na 2:0. Do konce 
druhé periody se již skóre ne-
změnilo.
Ve  třetí části se dostali do  šancí 
do  té doby dobře hlídaní hráči 
hostí. Ve  43. minutě se po  levé 
straně, při naší přesilovce, dostal 
do  samostatného nájezdu hráč 
hostí, který přesnou střelou k tyč-
ce snížil na  rozdíl jedné branky. 

Ve  48. minutě hosté vyrovnali 
a  začalo drama. Hostující hrá-
či stále hrozili z  každého útoku. 
Přesto končili na  koncentrované 
obraně a  brankáři našeho týmu. 
V 58. minutě propukla naše aré-
na velkou radostí. To se po samo-
statné akci prosadil Luboš Burian, 
který nedal gólmanu hostí šanci. 
Zajistil tak našim dorostencům 
jednobrankové vedení, na  které 
hostující tým nedokázal odpo-
vědět. Naši dorostenci se posled-
ním domácím utkáním rozloučili 
s fanoušky výhrou a v posledním 
kole zajíždějí do Boskovic. 
Ostatní výsledky dvacátého šes-
tého kola: Warrior Brno – Ho-
donín 0:3, Uherský Brod – Bo-
skovice 7:3, Valašské Meziříčí 
– Technika Brno 1:2. 
Dohrávka 23. kola
HHK VM – VSK Technika Brno 
8:1 (4:1, 2:0, 2:0)
Branky a asistence HHK: 9. Crha, 
15. Crha (Kampas M., Sladký), 

17. Kampas M. (Kampas J.), 19. 
Tichý, 23. Burian L. (Sladký), 27. 
Kampas M. (Kampas J.), 44. Crha 
(Burian L., Báňa M.), 55. Šilpoch 
D. (Sladký). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Juda J. – Smažil, Kampas 
F., Sladký, Báňa M. – Tichý, Burian 
L., Šilpoch D. – Bernat, Kampas 
J., Kampas M. – Crha, Marešová, 
Nevěčný, Tlapák. Rozhodčí: Fiksa 
– Lainka, Sobotka. Vyloučení: 3:5, 
využití: 2:0, v oslabení: 1:0. Střely 
na  branku HHK: 43:18. Diváci: 
58. Dorost v  pátek v  netradiční 
čas dohrával odložené 23. kolo 
s týmem VSK Technikou Brno. 
Krajská liga dorostu
1. Hodonín B 27 25 1 1 166:63 51
2. Velké Meziříčí 27 19 0 8 151:87 38
3. Uherský Brod 26 16 1 9 124:90 33
4. Brumov-Bylnice 25 13 1 11 110:112 27
5. Minerva Boskovice 26 12 2 12 107:105 26
6. Bobři Val. Meziříčí 26 7 1 18 82:144 15
7. Warrior Brno 27 5 4 18 83:130 14
8. Technika Brno 26 3 0 23 55:151 6

Program: sobota 9. 3. v  10.30 
HC Boskovice – HHK dorost (ZS 
Boskovice) 

Hokejový dorost si zajistil druhé místo v krajské lize

-hhk-

V neděli 3. 3. 2013 proběhl na Faj-
ťáku již 7. ročník tradičního snow-
boardového závodu ve  slalomu. 
K  němu byl připojen 3. ročník 
Memoriálu Jakuba Komínka. Zú-
častnilo se 26 závodníků. Letos byly 
závody obzvláště důležité, hlavně 
v nižších kategoriích, protože nám 
pomohou při výběru reprezentace 
na dětskou olympiádu. Ta proběhne 
příští rok od 19. do 24. 1. na Fajtově 
kopci.
Výsledky a  fotografie na  www.
skivm.cz.
Doufáme, že se závody všem líbily 
a budeme se těšit na další ročníky. 
Děkuji všem pořadatelům, mediál-
ním partnerům a sponzorům, bez 

kterých by akce nešla uskutečnit.
Mediální partneři: Velkomeziříč-
sko, art21, s.r.o., Noviny VM, Ob-
chody VM. Sponzoři: Město Velké 
Meziříčí, POEX Velké Meziříčí, a.s.,  
Hotel Jelínkova vila a Malostránský 
pivovar, Auto Dobrovolný VM, 
s.r.o., Papír Vysočina, s.r.o., Eurowa-
gon, s.r.o., Auto M+V, s.r.o., Okna 
Dvořák, Granit Parts, k.s., McDo-
nald´s Velké Meziříčí, SKISPORT 
Drápela, s.r.o., Vodafone Velké Me-
ziříčí, IMAO electric CZ, s.r.o.
Dodávám, že tréninky snowboar-
dového závodního týmu budou 
probíhat i  nadále každou sobotu 
v 7.00, dokud nám neroztaje sníh.

Michal Číhal, ředitel závodů

Na Fajťáku závodili snowboardisté ve slalomu

2. liga házené mužů Morava jih 
TJ Sokol VM – TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod 22:20 (11:7)
Ve 13. kole jsme přivítali na na-
šem hřišti rivala z  Vysočiny Jis-
kru Havlíčkův Brod. Aktuálně 
poslední celek druholigové ta-
bulky nám nenechal nic zadarmo 
a  rval se o  výsledek až do  závě-
rečného hvizdu.
Úvod patřil našim hráčům, když se 
ujali vedení 2:0. Domácím se daři-
la hrát postavená obrana a pokud 
některý z brodských hráčů obranu 
překonal, dobře chytající David 
Stoklasa za  svá záda nic nepustil. 
Do  16. minuty si naše družstvo 

udržovalo nejtěsnější náskok. Ná-
sledně díky přesilovým hrám jsme 
soupeři odskočili o  čtyři branky. 
Bohužel, produktivita našich střel-
ců nebyla optimální a v síti skonči-
lo malé procento střeleckých poku-
sů. Z naší strany se dařilo střelcům 
Bezděkovi s Matušíkem a na sou-
peřově straně především Zichovi. 
Poločas chudý na  branky skončil 
v poměru 11:7.
Ve  druhé části hry opět domino-
valy obrany a  hra byla velmi roz-
kouskovaná. V  postupném útoku 
se nedařila kombinace, ale přede-
vším díky neproměněným šan-
cím se soupeř dotáhl. Chvílemi to 

vypadalo spíše na  přetlačovanou. 
To více sedělo hostům a ve 20. mi-
nutě svítil na ukazateli stav 17:17. 
Následně při osobním obsazení 
Matušíka to ve hře pět na pět vzal 
na  sebe Víťa Trojan a  odskočili 
jsme na  20:18. V  dramatickém 
závěru se hosté dotáhli na  21:20 
a náš tým šel do útoku. S rozvahou 
sehraná koncovka, ze které vyústil 
7m hod na  Jirku Kaštana a  který 
proměnil Jakub Bezděk, znamenal 
plný bodový zisk pro naše barvy.
„Po dnešním utkání jsme spoko-
jeni se dvěma ‚povinnými‘ body. 
Herní projev nebyl dobrý a srážely 
nás neproměněné šance. Doufej-

me, že forma družstva půjde na-
horu a v příštím utkání v Telnici 
budeme opět bodovat,“ zhodnotil 
utkání trenér mužů Ladislav Šidlo.
7m hody 3/2:4/3 vyloučení: 
5:8 počet diváků 91. Sled bra-
nek: 2:0, 3:2, 5:4, 8:5, 11:7, 13:9, 
15:14, 17:17, 20:18, 22:20. Sestava 
a  branky: Stoklasa David, Kotík 
Libor – Bezděk Jakub (7/2), Ma-
tušík Roman (5), Trojan Vítězslav 
(4), Kříbala Petr (2), Kaštan Jiří 
(2), Živčic Pavol (2), Necid Miloš, 
Pospíšil Jan, Babáček Petr, Kubiš 
David, trenér Šidlo Ladislav, ve-
doucí družstva Stoklasa David.

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkáři po dramatickém boji s Havlíčkobrodskými získali dva body

veřeJnÉ  BRUslení

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

SKIKROS – bodovací závody na Fajťáku
9. března: 8.00–9.30 prezence, 10.15–11.15 kvalifikace, 15.00–
15.30 finále, 16.00–16.20 předpokládané vyhlášení vítězů, 16.20 
koncert Mawataki, Nonsense, Bad Victim
10. března: 8.00–8.30 prezence, 9.45–10.45 kvalifikace, 14.00–
14.30 finále, 15.00 předpokládané vyhlášení vítězů
Startovné 490 Kč/den (ubytování, snídaně, jízdné, občerstvení)
Více na www.skivm.cz, facebook.com/skicross.velmez

Foto: Petr Zezula
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Áčko prohrálo druhé utkání v prodloužení

10. kolo 
nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Netín 2:3
Florián, Klapal – Dvořák V., 
Dvořák D., Plhák T.
Technické služby VM – Sanborn 
VM 1:12
Chatrný – Bajer F. 3, Hanus 3, 
Bukáček 2, Novotný, Fiala, Klí-
ma, Pondělíček
Agromotor V. Meziříčí – HC 
Bory 6:5
Bíbr 2, Sobotka, Zachoval, Šla-
pal, Vávra – Kuchař 3, Dvořák, 
Fenyk

O postup do extraligy
Auto Dobrovolný VM – SK La-
vičky 8:6
Šefčík 4, Vlach 2, Dohnal 2 – 
Stupka 2, Nevěčný 2, Čech, Dob-
rovolný 
HC River VM – Horní Heřma-
nice 3:9
Dufek, Lovětínský, Vrtal – Kutí-
lek 4, Trojan, Mejzlík Jar. 2, Mejz-
lík Z., Kypet 

Farma Měřín – SPL Radostín 
nad Osl. 1:6
Jurek – Pešek 2, Kadlec 2, Láznič-
ka, Mokrý 
HC Benetice – SK Vídeň 1:8
Mikuláš – Hermany 2, Ambrož, 
Studený, Navrátil, Vyhlídal, Ko-
nečný, Vávra
1. SK Vídeň 10 8 1 1 57:32 17
2. SPL Radostín n. O. 10 7 2 1 42:26 16
3. Auto Dobrovolný VM 10 6 0 4 44:38 12
4. SK Lavičky 10 4 2 4 48:45 10
5. Horní Heřmanice 10 4 1 5 46:43 9
6. HC Benetice 10 4 0 6 43:39 8
7. Farma Měřín 10 2 2 6 32:42 6
8. River VM 10 1 0 9 25:72 2

O konečné umístění v 1. lize
(6.–12. místo)
HC Bory B – Ořechov 4:11

Karásek 2, Váša, Zikmund – Vrb-
ka 2, Kupka 2, Zeman 2, Dvořák 
J., Dvořák P., Hála, Kokojan, Crha
HC Tasov – SK Stránecká Zhoř 
3:4
Hamáček, Sláma, Jaseňák – Bar-
tušek, Sedláček, Kazda, Urbánek
HC Pikárec – HCF Dráhy VM 
4:3
Broža, Chrást, Marek, Glos – 
Tuček, Tomšík, Pavlas
6. HC Pikárec 9 7 0 2 51:27 14
7. NHÚ Balinka VM 8 5 1 2 48:34 11
8. HCF Dráhy VM 8 4 3 1 30:22 11
9. Ořechov 9 4 1 4 42:30 9
10. Stránecká Zhoř 9 4 0 5 36:50 8
11. HC Tasov 8 3 1 4 31:31 7
12. HC Bory B 9 0 0 9 24:68 0

-vid-

Sanborn porazil technické služby a vede ligu
1. Sanborn VM 10 7 2 1 70:38 16
2. Technické služby VM 10 7 1 2 54:47 15
3. HC Bory 10 5 0 5 48:43 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 10 3 2 5 39:48 8
7. SK Afcon Kunšovec VM 10 3 0 7 43:63 6
8. SK Netín 10 2 0 8 31:57 4

V neděli 3. 3. se na Fajtově kopci uskutečnil závod Lyžařského poháru 
Vysočiny. V pořadí 101. závod za deset ročníků, kdy na Fajtově kopci 
z toho proběhlo celkem 30 závodů. O tom, jak tento pohárový závod 
vznikl, se dozvíte v příštím čísle. Lyžaře Vysočiny čekají ještě dva zá-
věrečné závody příští víkend na Šacberku a Harusáku. Doposud v 101 
závodech startovalo 5 318 soutěžících a bylo uskutečněno 11 723 oso-
bostartů. Výsledky a foto naleznete na webu skivm.cz.
Pěknou kulisu narušil v 9 hodin požár nebo úmysl v nedaleké bývalé 
martinické cihelně. 

Lyžaři jeli pohár Vysočiny

Text a foto: Petr Zezula
2. liga házené žen
SK UP Olomouc – TJ Sokol VM 
32:25 (15:11)
Již druhé soutěžní kolo nezastihlo 
náš celek ve  formě. V  předehráv-
ce prvního ligového kola dokonce 
trenér našeho týmu musel odvolat 
utkání v Karviné, neboť hráčky ne-
byly schopny na utkání odcestovat 
v dostatečném počtu!
Souboj s  UP Olomouc začal se 
zpožděním, jelikož se nedostavila 
delegovaná dvojice rozhodčích. 
Zatímco domácí celek si udržo-
val „startovní teplotu“, naše hráč-
ky byly pravým opakem, což také 
mělo výrazný vliv na  úvod utkání 
a na první přesnou trefu jsme čeka-
li až do 8. minuty. Průběh prvního 
poločasu byl herně vyrovnaný. Ha-
načky až v závěru první části hrací 

doby začaly mít více ze hry a získaly 
si čtyřbrankové vedení. Po  změně 
stran Olomoucké i  přes početně 
slabší kádr hráček dokázaly udr-
žovat ofenzivní tempo hry. Lépe 
organizovanou útočnou souhrou 
především střelecky disponova-
ných spojek snadno překonáva-
ly naše obranné řady a  v  pohodě 
udržovaly dostatečný náskok. Naše 
defenziva i přes dobrý výkon bran-
kářek byla velice laxní a nedůrazná, 
v  útočné fázi nám docházel příliš 
brzy „kyslík“, což se projevovalo 
na spoustě chyb a nepřesností. 7m 
hody 12/9:7/6, vyloučení 2:0. Sled 
branek 2:1, 5:3, 12:8, 13:10, 18:11, 
22:16, 27:22. Hrály: Zelníčková M., 
Babáčková M. – Závišková I. (12/1), 
Dvořáková Š. (6/5), Svobodová D. 
(2), Fischerová M. (2), Pacalová L. 

(1), Kratochvílová M. (1), Necidová 
S. (1), Hladíková D. Trenér ing. Tva-
růžek. 
TJ Sokol VM – Tatran Bohunice 
19:27 (6:14)
Pro předváděný výkon domácího 
týmu od  desáté minuty prvního 
poločasu se jen těžko hledá výstiž-
ný výraz. Obranná fáze bez zjevné 
součinnosti plná zmatků a  chyb, 
v  útoku střelecká naivita a  tápání. 
K  zamyšlení je i  neexistující sna-
ha o rychlý protiútok! Góly do sítě 
pozičně chytající bohunické bran-
kářky padly výhradně po individu-
álně vedených akcích a náhodných 
dorážkách. Soupeřky, pomýšlející 
na  postup do  vyšší soutěže, tak 
po dvacet minut vytvářely na ploše 
dokonalý obraz hry kočky s  myší. 
Souhra spojek, které se pak snadno 

dostávaly do naší nedůrazné obrany 
k  zakončení, efektivní střelba kří-
del, která s  lehkostí proměňovala 
střelecké příležitosti, kontrastova-
ly s  herním „uměním“ domácích. 
Po  změně stran se souhra našeho 
týmu v  některých fázích částečně 
zlepšila. Soupeřky pak pod vlivem 
výrazného vedení závěr „vypustily“, 
a  tak vysoký brankový rozdíl jsme 
upravili až závěrečné desetiminu-
tovce (12:23). 7m hody 6/4:1/1, 
vyloučení 2:2. Sled branek 3:3, 4:9, 
6:14, 6:17, 12:23, 17:23. Hrály: Zel-
níčková M., Babáčková M. – Kra-
tochvílová M. (7/2), Chromá J. (5), 
Závišková I. (3), Dvořáková Š. (2/1), 
Klusáčková J. (2/1), Svobodová D., 
Fischerová M., Pacalová L., Necido-
vá S., Hladíková D.. Trenér ing. Tva-
růžek. 

Ženy jsou v jarní části zatím bez bodového zisku

-záv-

Nejvyšší soutěž volejbalových ju-
niorů již začíná finišovat. Družstva 
se po základní části a rozřazovacím 
kole utkala v prvních ze tří turnajů. 
Naše naděje sehrály první turnaj 
o  páté až osmé místo v  Českých 
Budějovicích a  svůj start promě-
nily v nečekaný koncert, ve kterém 
ztratily pouze jeden, hned úvodní 
set. Nečekaný a  o  to cennější vý-
sledek, který je na  druhou stranu 
po prvním turnaji postavil do ne-
vděčné role favorita skupiny.
Sp. VM – VK Ostrava 3:1 (–16, 
10, 13, 21)
V  úvodním zápase plnil soupeř, 
třetí celek naší základní skupiny 

roli favorita pouze v prvním setu. 
Pak převzali otěže zápasu naši hrá-
či a soupeře, jak se říká, spláchli.
Sp. VM – VK České Budějovice 
3:0 (20, 20, 14)
Ve druhém zápase je čekali domácí. 
Nemám k  dispozici historické sta-
tistiky, ale troufám si tvrdit, že celek 
z  jihu Čech se nám staví do  cesty 
takřka pravidelně v  rámci závě-
rečných bojů a naše bilance s ním 
není příliš ke  chlubení. Tentokráte 
však bylo vše jinak, kluci vyhráli bez 
ztráty kytičky a na světě bylo druhé 
cenné a možná i nečekané vítězství.
Sp. VM – VO Příbram 3:0 (24, 
14, 22)

Euforie, pohoda a víra ve vlastní síly 
nakonec rozhodovala i  v  posled-
ním zápase. Kluci zvládli koncovku 
prvního setu, jasně zvýšili vedení 
ve druhém a ve třetím již nepřipus-
tili komplikace. Výborně. Start jak 
se patří, start, který určitě odměnil 
i  trenérskou dvojici Juda, Vašíček 
za celoroční nervy a námahu.
Druhý turnaj je na  programu 
za čtrnáct dní, pořadatelem bude 
Ostrava. Již za  týden sehrají po-
slední turnaj kadeti, nakonec to 
bude v Hradci Králové.
Sestava: Slavík, Zmrhal, Krej-
ska, Matějka, Huryta, Musí-
lek, Bláha, Licek, Podhrázský, 

Pešta, Košábek, Pospíchal. 
Ostatní výsledky: Příbram – Č. 
Budějovice 3:1, Příbram – Ostrava 
1:3, Č. Budějovice – Ostrava 0:3
Tabulka EX-KTI 5.–8. 
1. TJ Sp. Velké Meziříčí 3 3 0 0 9:1 9
2. VO Ostrava 3 2 1 0 7:4 6
3. VO Příbram 3 1 2 0 4:7 3
4. VK České Budějovice 3 0 3 0 1:9 0

Ve  skupině o  1.–4. místo vede 
po  prvním turnaji ČEZ Praha, 
který porazil Zlín 3:2 a  o  tento 
jeden bod vede tabulku s  osmi 
body, třetí Liberec má tři body 
a Brno je zatím bez bodu. Ve sku-
pině o záchranu si zatím nejlépe 
vede Dansport před Plzní, Hrad-
cem Králové a Ústím n. L.

Volejbaloví junioři fantasticky odstartovali

-kon-

HHK VM – HC Spartak VB 3:4 
PP (0:1, 3:0, 0:2 – 0:1)
Branky a  asistence: 26. Novák 
(Nekvasil, Hlouch), 31. Novák 
(Hlouch, Nekvasil), 35. Nekvasil 
(Šerý) – 3. Grmela (Buďa), 42. 
Grmela (Buďa), 47. Šidák (Ro-
sendorf, Štěpánek), 61. Čikl (Ro-
sendorf, Grmela). Sestava HHK 
VM: Černý (Štourač) - Šerý, Du-
sík, Sedláček, Střecha L., Pokor-
ný, Ambrož – Novák, Nekvasil, 
Hlouch – Cihlář, Burian V., Krča 
– Střecha F., Kudláček, Štěpánek. 
Sestava HC Spartak VB: Krkoška 
(Chadim) – Grmela, Rosendorf, 
Babic, Mička, Šidák, Košec-
ký, Pospíšil, Touška M., Trnka, 

Čuňočka, Štěpánek, Čikl, Petrč-
ka, Buďa, Touška J. Rozhodčí: 
Kala – Bártek, Šustr. Vyloučení: 
7:6. Využití: 2:1. Střely na branku: 
31:34. Diváci: 473.
Stav série: 1:1
V  neděli se odehrálo druhé se-
mifinálové utkání play off KL, 
tentokrát na  zimním stadionu 
ve Velkém Meziříčí.
Na první branku se dlouho neče-
kalo. Na  začátku třetí minuty se 
prosadil Grmela, kterému hodně 
pomohla naše hrubka v defenzivě. 
V šesté minutě odstoupil z utkání 
Libor Střecha, který jel na  vyšet-
ření do nemocnice s podezřením 
na natažený stehenní sval. Ve 12. 

minutě jsme se dostali do  kom-
plikované situace, kdy měli hosté 
více než 90 vteřin dvojnásobnou 
přesilovku. Tu ovšem hostující 
tým nevyužil, a  tak po první tře-
tině vedli hosté 0:1. Naši přes stře-
leckou převahu nedokázali hostu-
jícího Krkošku překonat.
Ve druhé třetině se karta obrátila. 
Ve  24. minutě usedl na  trestnou 
lavici hráč hostí Babic. Naši hráči 
se usadili v útočném pásmu a vý-
sledkem byla vyrovnávací branka, 
kterou zařídil Michal Novák. Asi-
stenci si připsali kolegové z útoku, 
Karel Nekvasil a Roman Hlouch. 
V  10 minutě hráč Velká Bíteše 
Mička dostal přesný pas do  jízdy 

a  mířil na  naši branku. Za  zá-
chrannou brzdu zatáhl Pavel Am-
brož, který za cenu faulu zabránil 
Mičkovi ve skórování. Hlavní roz-
hodčí nařídil proti našemu muž-
stvu trestné střílení, které bravur-
ně zneškodnil Jirka Černý. Ve 31. 
minutě bouřil stadion podruhé. 
Opět se prosadil Michal Novák, 
který střelou bez přípravy strhl ve-
dení na naši stranu. O dvě minuty 
později šel za katr Petrčka a naši 
měli možnost navýšit stav na roz-
díl dvou branek. V útočném pás-
mu se usadila první pětka HHK 
a začala odstřelovat brankáře Kr-
košku. Po  jedné z parádních při-
hrávek na modrou napřáhl Kamil 

Šerý. Střelu vyslanou na  svatyni 
hostí tečoval Karel Nekvasil a při-
vedl do  varu početnou diváckou 
kulisu. Druhá třetina tak skončila 
vítězstvím našich barev v poměru 
3:1.
Do třetí části šel náš tým s tím, že 
bude držet dvoubrankové vedení 
co nejdéle. A bude čekat na chy-
bu soupeře. Všechny plány vzaly 
za své po 62 vteřinách, kdy hos-
tující Grmela bombou od modré 
prostřelil našeho brankáře. Ve 46. 
minutě šel na trestnou lavici Vik-
tor Burian. Hráči Spartaku přesi-
lovku velmi rychle využili a srov-
nali stav. Ten vydržel až do konce 
třetí třetiny. 

Po  tříminutové přestávce zača-
lo desetiminutové prodloužení. 
Bohužel se nehrálo dlouho. Již 
po  13 vteřinách rozhodli hráči 
hostí, když bombou od  modré 
z  hole Rosendorfa tečoval těsně 
před brankou Čikl a  zajistil vý-
hru Velké Bíteše. Ta srovnala stav 
série na 1:1 a již v úterý se hrála 
další semifinálová bitva v Bíteši. 
Program: 
4. semifinálové utkání:
Pátek 8. března v  18.00 HHK 
VM A – HC Spartak VB (ZS VM) 
Případné 5. semifinálové utká-
ní: neděle 10. března v 17.00 HC 
Spartak VB – HHK VM (ZS VB)
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TJ Spartak Pelhřimov B – HHK 
VM B 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Rozhodčí: Parýzek. Poměr střel: 
51:38. Branka HHK: 40. Frühauf. 
Využití přesilovek: 1:0. Oslabení: 
0:1. VM B: Šeba (Kočí) – Kudlá-
ček M., Musil F. – Navrátil, Bra-
dáč – Martinec – Barák, Frühauf, 
Malec – Šoukal, Vrána, Chlubna 
– Tůma, Špaček, Musil Š.
Zasloužené vítězství domácího 
celku, jenž byl po celé utkání jed-
noznačně lepším týmem. Pelhři-
mov rozhodl o své výhře mezi 12. 
a 16. minutou první třetiny, kdy 
nasázel béčku HHK tři góly. Hrá-
či hostí, až na  několik jedinců, 
nestíhali soupeři v  žádné herní 
činnosti, a když se k tomu přidala 
i  jejich střelecká nemohoucnost, 
neměli Spartak čím přehrát.
Během druhé třetiny museli navíc 
odstoupit pro zranění Martin Kud-
láček a Michal Barák a trenér Jeřá-
bek pak musel neustále míchat se 
sestavou, což se projevovalo zvláště 
při hře v oslabení. Paradoxem bylo, 
že právě v početní nevýhodě vstřelili 

hosté svůj jediný gól. Domácím ujel 
na konci třetiny Aleš Frühauf, a ten 
se sám před brankářem nemýlí.
Svým blafákem vykřesal Meziříč-
ským do poslední části ještě naději 
na srovnání skóre, ale ta trvala je-
nom šest minut. Po  dalším vyša-
chování obrany dali domácí čtvrtý 
gól a bylo rozhodnuto. Pelhřimov 
tedy zůstal jediným zimákem, kde 
se HHK nepodařilo urvat ani bod. 
Vzhledem k  ostatním výsledkům 
uplynulého víkendu je jisté, že 
na první místo už VM nedosáhne 
a ve zbývajících dvou zápasech se 
bude muset hodně snažit, aby ale-
spoň obhájilo loňské druhé místo.
Další výsledky: Žirovnice – Telč 
jun. 8:4; Telč – Ledeč nad S. 4:8. 
Dohrávka 15. kola: Ledeč nad S. 
– Pelhřimov B 7:8
Příští zápas hrajeme v sobotu 9. 3. 
2013 od 17.00 v Ledči. 
Krajská soutěž Kraje Vysočina
1. Žirovnice 18 12 1 0 5 90:60  38
2. Pelhřimov B 18 10 1 1 6 86:78 33
3. V. Meziříčí B 18 10 1 0 7 81:65 32
4. Telč 19 9 1 2 7 91:91 31
5. Ledeč n. Sáz. 18 5 1 1 11 84:104 18
6. Telč – junioři 19 4 0 1 14 70:102 13
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Béčku první místo uteklo

na hokej na zimní stadion: 4. semifinálové utkání play-off 8. března 
v 18.00 HHK VM A – HC Spartak VB
na  stolní tenis do  tělocvičny SŠŘS: 9. března v  10.30 ST VM A  – 
Humpolec a v 15.00 ST VM A – Třešť B

kdy a kaM


