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Evropský 
festival 
filozofie 
soutěží o Zlatou jeřabinu.
Podpořte tuto ojedinělou 
akci v regionu a hlasujte - 
do 19. dubna 2013.

Více na webu 
Kraje Vysočina

Chat se starostou
Již jedenáctý chat s Radovanem Necidem se koná 
21. 3. 2013  od 16 do 17.30 hodin 
Dotazy můžete zasílat již 20. 3. od 8 hodin.
V chatu není opět nutná registrace pro vstup mezi disku-
tující. Nadále platí omezení max. tři dotazy na jednoho 
účastníka a omezení max. délky zprávy na 300 znaků. 
Odkaz na stránku chatu:  http://www.mestovm.cz

Pátek 22. 3. 2013 od 18 hodin v Jupiter clubu

Slavnostní vyhlášení nejlepšího 
sportovce Velkého Meziříčí  za rok 2012

Pozor na změnu uzávěrky!!! 
Kvůli státnímu svátku 1. 4. je u čísla 13 posunuta uzávěrka o den 
dopředu. Na pozdější dodání materiálu nemůžeme brát zřetel.

Více čtěte na straně 6.

Karneval na sněhu
Od 9 hodin, Fajtův kopec, 
Velké Meziříčí
Neděle 24. 3. 2013

Masky mají celý den 
vlek  ZDARMA!!!
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Graf zpracovala Katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci průzkumu.

Křižanovské nádraží má 
novou plošinu pro vozíčkáře

Převzetím Nemocnice svaté 
Zdislavy v Mostištích expandu-
je Mediterra na českém trhu.

Společnost Mediterra, provozo-
vatel Rehabilitační kliniky Mal-
vazinky a  nemocnice v  Nerato-
vicích, Tanvaldu a  Sedlčanech, 
dokončila akvizici 100% podílu 
Nemocnice svaté Zdislavy v Mos-
tištích. Nově tak budou moci vy-
užívat její služby také pacienti 
na území Moravy. 
„Převzetí Nemocnice svaté Zdi-
slavy vychází z dlouhodobé stra-
tegie rozvoje naší společnosti, 
jejímž cílem je postupné rozši-
řování v  rámci českého trhu,“ 

vysvětlila Dagmar Dvořáková, 
manažerka komunikace společ-
nosti Mediterra. Nově získaná 
nemocnice se tak stala pátým 
zdravotnickým zařízením, které 
Mediterra v  ČR provozuje. Ne-
mocnice svaté Zdislavy poskytuje 
a  nadále bude svým pacientům 
poskytovat široké rozpětí služeb. 
Vedle všestranné lékařské péče se 
zaměřuje také na  specializované 
výkony, převážně chirurgickou 
léčbu obezity, náhradu velkých 
kloubů, ale také unikátní robo-
tické operace. „Jako jedno z mála 
zdravotnických zařízení v  České 
republice disponuje nemocnice 
robotickým systémem da Vin-

ci, používaným především pro 
operace prostaty, střeva a ledvin. 
Nemocnice provádí také unikát-
ní implantaci Brindleyho neu-
rostimulátoru, která umožňuje 
pacientům s  přerušením míchy 
ovládání nervů močového mě-
chýře a pánevních orgánů,“ uved-
la Dvořáková.
V  roce 2012 nemocnice uspěla 
nemocnice v  akreditačním říze-
ní za  účasti Spojené akreditační 
komise ČR. „Akvizicí nemocni-
ce v  Mostištích tak získala Me-
diterra jedno z  nejkvalitnějších 
zdravotnických zařízení v  regio-
nu Vysočina,“ dodala Dvořáková.
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Martina Strnadová

Usnadnit vozíčkářům cestování 
vlakem se snaží i v Křižanově. 
Cestující na tamním nádraží 
mohou nově využívat zdvihací 
plošinu. Na její nákup přispěly 
krom Křižanova i město Velké 
Meziříčí, Kraj Vysočina i další 
obce. Celkem vyšla na 180 tisíc 
korun.

Předání nové plošiny proběh-
lo v  pondělí 4. března přímo 
na  křižanovském vlakovém ná-
draží. Ale už předtím tam lidé 

na vozíku měli plošinu k dispo-
zici, i když zapůjčenou. Jde o již 
dvanáctou plošinu v  regionu. 
Křižanovští se podíleli třiceti ti-
síci stejně jako kraj, České dráhy, 
Správa železniční a dopravní ces-
ty nebo Konto Bariéry. Velkome-
ziříčští také přispěli, neboť i oni 
cestují po  trati Křižanov – Stu-
denec. Částka, kterou uvolnilo 
město, je pětitisícová.
První plošina v  Kraji Vysoči-
na začala sloužit na  jihlavském 
nádraží zhruba před deseti lety. 

Nyní nechybí ve  všech velkých 
městech, jako jsou Třebíč, Pel-
hřimov, Žďár nad Sázavou, Ha-
vlíčkův Brod, ale mají ji i ve Svět-
lé nad Sázavou, v  Okříškách, 
v  Horní Cerekvi, v  Kostelci, 
v Telči a Přibyslavi.
Zařízení se tak nacházejí v  nej-
významnějších stanicích kraje 
nebo v  důležitých přestupních 
místech. Vozíčkář na plošinu na-
jede, plocha se zvedne a  umož-
ní mu bezproblémový přejezd 
do vagonu. 

Budoucnost kultury ve Velkém Meziříčí
Katedra kulturologie Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze provádí 
od roku 2012 do roku 2015 ve Velkém 
Meziříčí projekt Vytvoření a ověření 
systému evaluace veřejných kulturních 
služeb. 

Cílem je navrhnout a prakticky vyzkoušet 
různé možnosti zjišťování a  vyhodnoco-
vání přínosů kultury rozvoji města a jeho 
obyvatelům. Ty by měly poskytnout ve-
dení města vodítko a nástroje pro rozho-
dování o  podpoře kulturních organizací 
a kulturních akcí.
V  loňském roce proběhly v  rámci pro-
jektu výzkumy obyvatel, školní mládeže 
a organizací i jednotlivých lidí působících 
aktivně v kultuře. Výzkumy přinesly po-
znatky, s nimiž se mohli zájemci seznámit 
na veřejné prezentaci 10. ledna letošního 
roku v Jupiter clubu. Materiál k  prezen-
taci bude dostupný také na  webových 
stránkách města www.mestovm.cz.

Podle výsledků výzkumu mají obyva-
telé Velkého Meziříčí zájem o  rozma-
nité oblasti kultury, včetně okrajových. 
Tomu odpovídá poměrně vysoká účast 
na akcích i velmi specifických, jako jsou 
Concentus Moraviae nebo Filozofický 
festival. Za  přínosné pro město přitom 
považují pořádání těchto akcí i lidé, kteří 
se jich sami neúčastní.
Kulturní zařízení ve městě považují oby-
vatelé za celkově poměrně dobrá, ale ně-
kteří, zejména mladší, je hodnotí spíše 
negativně. Častějším návštěvám kultur-
ních akcí brání lidem (kromě obvykle 
uváděných nedostatku času, rodinných 
povinnosti a  financí) především nedo-
statečná nebo nevyhovující nabídka, a to 
hlavně mladším a vzdělanějším. Zlepšení 
nabídky a  modernizace kulturních za-
řízení i  jejich vybavení by také nejvíce 
(kromě snížení vstupného) mohlo pomo-
ci vyšší návštěvnosti.
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Nemocnici svaté Zdislavy 
převzala Mediterra

Velkomeziříčští zastupitelé budou 
schvalovat rozdělení přebytku
Velké Meziříčí hospodařilo v loňském roce 
s přebytkem 75 milionů korun. Po odečte-
ní závazků zbývá vedení města k rozdělení 
na investice a zčásti i k doplnění rezervy 39 
milionů korun. Radní již připravili návrh, 
který budou schvalovat zastupitelé na svém 
zasedání příští úterý 26. března.

„Loňský přebytek dopadl, řekl bych, výborně. 
Pětasedmdesát milionů korun je významná část-
ka. Tolik asi nepamatujeme,“ hodnotí výsledek 
starosta Radovan Necid a pokračuje, „ale samo-
zřejmě musíme počítat s tím, že je to včetně vy-
pořádání hospodářské činnosti a dalšího.“ 
To znamená, že tam jsou započítány některé ne-
profinancované akce, jež loni nestihly být zrea-
lizovány a  přešly do  letošního roku, stejně jako 

nevyčerpané dotace, také rezervy místních částí 
apod. I  po  odečtení těchto položek však zbývá 
městu k  rozdělení významná suma 39 milionů 
korun. Vedení města je chce investovat přede-
vším do dopravy a školství.
Dobrý výsledek hospodaření ovlivnily úspo-
ry města na  provozních výdajích – například 
za energie, za budovy –, i snaha stlačit dolů ceny 
z otevřených veřejných zakázek. 
Podle starosty město konzervativně a obezřetně 
sestavuje rozpočet a  v  běžném roce až restrik-
tivně hospodaří. „Šetříme, soutěžíme, obracíme 
každou korunu,“ připomíná Necid. Přebytek 
z  loňska je asi i  proto o  jedenáct milionů vyšší, 
než byl ten za rok 2011, z nějž pak ve finále zbylo 
k rozdělení na investice milionů patnáct.
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Snímky ukazují možnosti využití zdvihací plošiny. Foto: archiv OÚ Křižanov
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Vysočina se připravuje na rozsáhlé cvičení

Rada města na svém zasedání 13. března 2013 vyhlásila šest témat 
grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí:

Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 
prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny 
bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního 
stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých (priority 
NEHAP, Zdraví 21 dle Plánu zdraví a kvality života).
Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty za-
měřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora 
rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti (místní 
Agenda 21). 
Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit 
dětí a mládeže do 18 let. 
Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty na-
pomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdě-
lávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních 
skupin (formou informačních výstav, výtvarných či literárních soutě-
ží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na 

projekt Komunitní plánování sociálních služeb).
Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální 
péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní pre-
vence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze 
občanů města Velké Meziříčí.
Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volno-
časové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů. Vzdělávání zvyšuje 
adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn. 
Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, 
stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje 
sociálnímu vyloučení. Kultura a kulturní aktivity nabízejí hodnotné 
využití volného času a jsou zdrojem naplnění a sociálních kontaktů. 
Kulturní aktivity přispívají k prevenci sociálního vyloučení a izolace. 
Kulturní aktivity jsou příležitostí pro posílení mezigeneračních kon-
taktů a sounáležitosti. Rok 2012 byl vyhlášen rokem Evropského stár-
nutí a mezigeneračních kontaktů a sounáležitosti. Město Velké Meziří-
čí si uvědomuje, že proces stárnutí se nevyhýbá ani nám.
V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. Ma-
ximální příspěvek na projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 

předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení finančního 
prostředku bude rozhodovat rada města. Žadatelé obdrží finanční 
prostředky až po provedení vyúčtování. Nemohou žádat sportovní 
oddíly, které dostanou v roce 2013 dotaci z rozpočtu města.
Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková 
organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo školské za-
řízení, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru. Pro-
jekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém 
Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, 
že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé 
města Velké Meziříčí. 
Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě před-
lohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet 
z Programu podpory zdraví na rok 2013 a z priorit Plánu zdraví 
města Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány 
projekty zaměřené na Den Země 2013 (duben), Světový den bez ta-
báku 2013 (květen), Den bez úrazů 2013 (červen), Evropský týden 
mobility a Den bez aut (září), Dny zdraví (říjen).
Termín odevzdání – 12. dubna 2013.

Grantový program Zdravé město 2013 

-měú-

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se uskuteční
v úterý 26. března 2013 v 15 hodin
v koncertním sále Jupiter clubu, s.r.o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Návrh na zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 3627/85 a 3627/86 v Hliništích, 

obec a k. ú. Velké Meziříčí
4. Návrh na zrušení usnesení ZM čís. 214/15/ZM/2012 ze dne 13. 11. 2012
5. Návrh na prodej stavební parcely č. 3800/85 o výměře 1.302 m² v Hliništích, obec a k. ú.    

Velké Meziříčí
6. Návrh na prodej stavební parcely č. 3800/76 o výměře 1.552 m² v Hliništích, obec a k. ú. Velké 

Meziříčí
7. Návrh na prodej asi 10 m² z pozemku parc. č. 385/2 na Paloukách, obec a k. ú. Velké Meziříčí
8. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 2480/3 o výměře 1.517 m² na ul. Pod Strání, obec 

a k. ú. Velké Meziříčí
9. Návrh na odkoupení pozemků v Čechových sadech od firmy BUILDINGcentrum – HSV,

s.r.o. Velké Meziříčí
10. Rozpočtová opatření – zapojení fondů města
11. Rozpočtová opatření:
a) Příspěvek na provoz pro Sociální služby města VM – vypracování střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na území města Velké Meziříčí
b) Dotace sdružení „Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka“ – podpora projektu 

onkologicky nemocných dětí – 4. ročník veřejné charitativní cyklotour
12. Rozdělení přebytku hospodaření za rok 2012
13. Rozdělení dotací neziskovým organizacím v roce 2013
14. Místní části – rozbor hospodaření za rok 2012, rozpočet na rok 2013
15. Rozpočtové úpravy v pravomoci starosty města k 31. 12. 2012
16. Stavební úpravy střechy radnice ve Velkém Meziříčí – změna usnesení zastupitelstva
17. Zadávací řízení „Rekonstrukce víceúčelového sálu Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí
18. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2013, o místním poplatku za užívání  

veřejného prostranství
19. Podání ing. Antonína Dvořáka
20. Interpelace, diskuze
21. Závěr.

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Od 26. do 28. března 2013 
projdou složky Integrovaného 
záchranného systému Kraje 
Vysočina rozsáhlým cvičením 
s názvem Zóna 2013. 

To má za  úkol prověřit činnost 
orgánů krizového řízení při ře-
šení následků simulované radi-
ační havárie v Jaderné elektrárně 
Dukovany a  procvičit ochranná 
opatření v  případě nebezpečí 
vzniku radiační havárie v  elek-
trárně. „Během cvičení není 

po  veřejnosti vyžadována žádná 
součinnost. Pouze je třeba po-
čítat s  lokálními dočasnými do-
pravními omezeními,“ uvedl Jiří 
Běhounek, hejtman Kraje Vyso-
čina a hlavní řídící cvičení.
Začátek cvičení je naplánován 
na  ranní hodiny 26. března, kdy 
Jaderná elektrárna Dukovany 
podle scénáře ohlásí simulova-
nou havárii, která vyústí ve  fik-
tivní únik radioaktivních látek 
mimo areál zařízení. Následně se 
rozezní v  celé zóně havarijního 

plánování varovné sirény. „Sou-
částí cvičení Zóna 2013 je i simu-
lovaná dopravní nehoda v  zóně 
havarijního plánování, ke  které 
dojde v  dopoledních hodinách 
27. března v katastru obce Okra-
šovice. Následná dekontamina-
ce účastníků dopravní nehody 
a  zasahujících záchranářů bude 
probíhat na hranici zóny havarij-
ního plánování, v  katastru obce 
Kožichovice,“ uvedl Petr Beneš, 
ředitel Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina. Evakuace 

osob a další neodkladná ochran-
ná opatření, stejně jako nezbytná 
opatření zdravotnická a  veteri-
nární, budou na Vysočině cviče-
na tzv. štábním způsobem. 

Do  cvičení se podle prvních 
odhadů zapojí na  straně Kraje 
Vysočina přibližně 350 účastní-
ků, několik desítek vozů a  jiné 

techniky. Vedle příslušníků pro-
fesionálních složek IZS a armády 
budou na Vysočině aktivně cvičit 
také krizový štáb kraje, krizové 
štáby měst Třebíč, Náměšť nad 
Oslavou, Moravské Budějovi-
ce, Velké Meziříčí, Dukovany 
a  Rouchovany. „Právě v  okruhu 
do  20 km od  jaderné elektrárny 
budou po celou dobu cvičení od-
klánět dopravu a regulovat pohyb 
osob zhruba čtyři desítky přísluš-
níků Policie ČR,“ informoval 
Miloš Trojánek, ředitel Krajského 

ředitelství policie Kraje Vysočina.
Konec cvičení je naplánován 
na  poledne 28. března 2013. Už 
v  tu chvíli bude patrně možné 
komentovat zásadní poznatky 
z cvičných situací.
Pravděpodobnost havárie v  Du-
kovanech, při níž by unikly ra-
dioaktivní látky do  životního 
prostředí, je podle jaderných 
expertů téměř nulová. Přesto se 
součinnostní cvičení musí podle 
zákona pravidelně opakovat. 

Jitka Svatošová, KrÚ

Cvičení se zúčastní také 
krizový štáb Velkého 

Meziříčí.

Řídil pod vlivem alkoholu
Ve čtvrtek 14. 3. před čtvrtou 
hodinou odpoledne kontrolo-
vali policisté ve Velkém Mezi-
říčí řidiče osobního automobilu 
Škoda Felicia. 
U jednadvacetiletého muže 
provedli dechovou zkoušku na 

alkohol a naměřili mu 0,63 pro-
mile alkoholu v dechu. Proto mu 
policisté na místě zakázali další 
jízdu a zadrželi řidičský průkaz. 
Řidič je nyní podezřelý z pře-
stupku, za který mu hrozí poku-
ta až 30 tisíc korun. -PČR-

Po nehodě u Ořechova skončil vůz v potoce
Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
ve středu odpoledne u dopravní 
nehody osobního vozidla u Oře-
chova, který skončil převrácený 
v  potoce. Při nehodě utrpěla 
zranění jedna osoba. Informace 
o  nehodě byla na  Krajské ope-

rační a  informační středisko 
HZS Kraje Vysočina ohlášena 
ve 13.56 hodin. K nehodě vyjela 
jednotka profesionálních hasičů 
ze stanice Velké Meziříčí. V péči 
zdravotníků skončila jedna zra-
něná osoba. Na vyproštění hava-

rovaného vozidla povolal velitel 
zásahu na místo jeřáb ze stanice 
Žďár nad Sázavou. Hasiči zajistili 
havarované vozidlo proti požáru 
a případnému úniku provozních 
kapalin. Po zdokumentování do-
pravní nehody policisty hasiči 

vůz jeřábem vyprostili. Provoz 
na  komunikaci  byl zastaven. 
V 15.45 byly následky odstraně-
ny. Veškeré okolnosti dopravní 
nehody jsou předmětem policej-
ního vyšetřování.

Petra Musilová, HZS Vysočina

VZP upozorňuje na nekalé praktiky 
konkurence
Oslovili vás na ulici či doma milí 
a vstřícní lidé a přesvědčovali vás 
ke  změně zdravotní pojišťovny? 
Pomlouvali vaši dosavadní po-
jišťovnu a  nabízeli nadstandard-
ní výhody a  příspěvky pro vás 
a vaše děti? Slibovali vám jistotu 
zajištění zdravotní péče? Přemýš-
lejte, než podepíšete jakýkoli do-
kument. Neuvážený podpis vám 
může velice zkomplikovat život.
V  minulém roce řada médií 
zveřejnila zavádějící informace 
o  tom, že VZP vyčerpala všech-
ny rezervy a  nemá prostředky 
na  úhradu zdravotní péče. Toho 

využívají obchodní zástupci kon-
kurenčních zdravotních pojišťo-
ven a  prostřednictvím najatých 
prodejců se snaží klienty VZP 
přeregistrovat k  jiné zdravotní 
pojišťovně. Jde o neetický způsob 
chování a zneužívání nekorektní-
ho mediálního tlaku. Navíc i „ne-
závazný“ podpis je podle nového 
zákona závazný, nelze ho odvolat 
a vy k 1. 1. 2014 změníte svou do-
savadní zdravotní pojišťovnu.
VZP jako první nasmlouva-
la v  roce 2013 zdravotní péči 
ve  všech zdravotnických zaříze-
ních, a  tím zajistila dostupnou 

a komplexní zdravotní péči oby-
vatelům jednotlivých krajů ČR. 
Zdravotní péči budeme hradit 
i nadále bez ohledu na zavádějí-
cí informace médií či neseriozní 
aktivity konkurence.
Našim klientům doporučuje-
me, aby se v případě jakýchkoli 
pochybností obraceli na  nej-
bližší pracoviště VZP, na  info-
linku VZP 844  117  777 anebo 
se informovali prostřednictvím 
webových stránek pojišťovny 
www.vzp.cz, popř. www.trijed-
nicky.cz.

Mgr. Petra Pevná, VZP ČR

Auto není trezor, varují stále policisté
Ačkoliv policisté neustále apelují na ři-
diče, aby nenechávali drahé věci v autě 
(a to ani v kufru), přesto se to neustále 
děje, kupříkladu na Fajtově kopci. A ne-
pomůže ani cedule přímo v areálu, která 
varuje. Před  měsícem tam zloděj rozbil 
okna u zaparkovaného vozidla Škoda Fa-
bia a odcizil z něj dva batohy s osobními 
věcmi a notebookem, které byly uloženy 
volně na zadních sedačkách. Dále z při-
hrádky auta odcizil peněženku, doklady 
od vozidla a platební karty. Celkem způ-
sobil škodu za asi 60.000 Kč. 
V případě dopadení mu hrozí až dvoule-
tý trest odnětí svobody.

Text a foto: Iva Horká
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Agentura Jana Šulcová Praha 
přivezla do našeho města hru 
Neila Simona 
Velký holky 
nepláčou. 

Tu přeložil 
do  češtiny 
Ivo T. Havlů 
a  v  Česku se 
hrála v Divadle 
ABC již v  90. 
letech minulé-
ho století pod 
názvem Dám-
ská jízda. Pů-
vodně vznikla 
mužská verze 
hry a pak žen-
ská. Byl podle ní natočen i  film 
s Jackem Lemmonem a Walterem 
Matthauem. Upoutávka na  diva-
delní hru dávala tušit, že je pro 
ty, kteří se chtějí smát. A  čemu? 
Tomu, co si počnou dvě dámy, 
kterým se rozpadlo manželství 
či tomu, jak je jejich problémy 

svedly dohromady. Namísto toho, 
aby se dvě opuštěné manželky 

trápily někde o  samotě, založily 
spolu vlastní takzvané manželství, 
ve kterém každá hrála tutéž iritu-
jící roli, díky níž dovedla předtím 
manžela málem k šílenství. Ve hře 
se představili mimo jiné Jana Šul-
cová, Veronika Jeníková, Marcel 
Vašinka a další.

Divadelní spolek Tasty-
játr obnovil ochotnickou 
tradici v Tasově po pa-
desáti letech a vyrukoval 
rovnou se svojí vlastní 
hrou Dělej, jak myslíš, 
ale... Uvedl ji v Jupiter 
clubu 10. března 2013. 

O  námět se postarali 
manželé Mladých na svo-
jí dovolené zhruba před 
dvěma lety. Scénář napsal 
a režie se ujal Josef Mladý, 
s nímž se postupně na scé-
náři podíleli i další členo-
vé souboru. Do  náročné 
hry od  věhlasných autorů podle 
svých slov neměli odvahu jít, tak si 
zkusili poradit po svém. A vyplatilo 
se. „Postupně jsme do hry společně 
zakomponovávali různé postře-
hy, takže premiéra u nás v Tasově 
byla jiná než například dnes první 
repríza v Jupiter clubu. Je to velká 
improvizace,“ uvedl bezprostředně 
po  skončení představení J. Mladý. 
A  věděl přesně, o  čem mluví. Ne-
chtěné vybočení ze scénáře totiž 
zakusil právě v Jupiter clubu, když 
mu nečekaně upadl nalepený kní-
rek. Situaci ale zvládl na výbornou 
a  se slovy: Marie, jdu se oholit, 
odběhl do  zákulisí. Poté jeho syn 

právě vstupujíce na jeviště bravur-
ně navázal a poznamenal: Nazdar 
tati. Kde máš kňoura?
Podle sdělení Nadi Mladé se herci 
rekrutovali převážně ze známých 
a  přátel. „Hlavně z  těch, kteří se 
nebáli vystoupit na jevišti,“ uvedla 
s  úsměvem spoluautorka námětu. 
V  roli manželů Prokopových se 
tedy představil Josef Mladý jako 
Vojtěch Prokop, Věra Havlišová 
coby jeho žena Marie a  Michal 
Krčmář – jejich syn Jan. Dále hráli 
(či ve hře zazněl alespoň jejich hlas) 
Markéta Gruberová, Leoš Pospíšil, 
Jitka Pospíšilová, Petr Zedníček, 
Tereza Jaseňáková, Milan Žanda 

(alternace Ladislav Vítámvás), Ka-
teřina Sedláková (milenka z Vojtě-
chova snu), Milan Dufek (hlas ge-
nerálního ředitele Topola) a Radek 
Odehnal (hlas shůry). 
Novodobá komedie o  tom, že ži-
vot je opravdu náhoda, mnohdy se 
daří, kariéra se rozjíždí a  vypadá 
slibně, ale stačí málo a  je vše na-
opak, publikum pobavila. Dialogy 
připomínaly klasické situace, které 
zná patrně každý manželský pár, 
zaměstnanec či puberťák. „Taky 
vám někdy připadá, že chlapi mají 
trošičku omezený svět? Tlačenka, 
fotbal a pivo…,“ vypočítaly na ad-
resu svých protějšků manželky. 

To ale nebylo jediné, 
tyto hlášky ze života, 
co na  hře diváky ba-
vilo. Zdařilé bylo totiž 
i  zpracování, v  němž 
se činohra střídala se 
‚snovou‘ videoprojekcí 
i  prvky muzikálu, ze-
jména zpěvu. 
Do  děje vstoupil mimo 
jiné i  film promítaný 
na  plátno na  jevišti. 
Poprvé, když se zasnil 
protagonista Prokop 
a  představoval si, jak 
bude bohatý a  úspěšný 
muž, a  podruhé stejně 

tak jeho žena Marie, které běžel 
hlavou život jako vystřižený ze 
sladké komedie Pretty Woman. 
Ovšem rozdíl byl v tom, že v ukáz-
kách učinkovali sami členové sou-
boru – například v  záběrech ze 
City Parku v Jihlavě, v hotelu Jelín-
kova vila apod. Technické zázemí 
zajišťovali Bohdan Vítek (kamera, 
videoprojekce, světla, zvuk),  dále 
Ladislav Vítámvás a  Leoš Pospíšil 
(scéna). Na kostýmech zapracovaly 
Jitka Pospíšilová a Věra Havlišová.
Pro ty, kdož zmíněnou komedii 
neviděli, svítá naděje. Autoři totiž 
podle slov J. Mladého zvažují další 
reprízu

Na sklonku února letošního roku se bývalý dlouholetý měřínský 
kněz Mons. František Hrůza dožil devadesátky. 

S  ním jeho významné jubileum oslavili pochopitelně příbuzní, 
zástupci obce, ale také farníci na  slavnostní mši svaté v  měřín-
ském kostele. Tam páter přišel šestnáctého března roku 1959, kde 
vystřídal P. Jindřicha Štěpánka. Když odcházel na odpočinek, měl 
za sebou úctyhodných více než padesát let služby na zmíněné faře 
na Velkomeziříčsku.
Oslavenec se narodil 25. 2. 1923 v  Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Vystudoval gymnázium v  Moravských Budějovicích, poté ještě 
rok obchodní akademii v Třebíči, kterou ale nedokončil, a posléze 
bohosloví v Brně. Vysvěcen na kněze byl až v roce 1950, protože 
za okupace v letech 1942–1945 byl totálně nasazen v Kuřimi. Vo-
jenskou základní službu sloužil u PTP. Po vysvěcení působil na fa-
rách v Roudnici nad Labem a v Jemnici. Za svého působení v Mě-
říně se zasloužil nebývalou měrou o  velké opravy kostela, fary, 
okolí kostela a mnohého dalšího. Jen pro ilustraci, největší akce 
v  historii kostela se 
uskuteč- nila v  roce 
1991. Ko- lem celého 
objektu bylo posta-
veno ko- vové lešení, 
stržena stará ple-
chová stře- cha a  šindel 
z  kostela včetně věže 
a  vše zno- vu pokryto 
měděným plechem. 
V  někte- rých mís-
tech bylo třeba vymě-
nit shni- lou vazbu 
a  udělat přelaťová-
ní. Zá- roveň byl 
proveden ochranný 
nátěr fasá- dy. Byla to 
obrovská práce nejen 
po  strán- ce materi-
álové, ale i  organizač-
ní. Rekonstrukce začala v dubnu 1991 a trvala do konce září 1991, 
tedy velmi krátký čas. Občané zdarma odpracovali 13 200 brigád-
nických hodin, měděný plech přišel na 1.265.562 Kč, řemeslníci 
a různá vydání na 405.670 Kč, celkem 1.671.233 Kč. V roce 1988 
bylo provedeno zlacení oltářů a kazatelny. K výše uvedeným ak-
cím páter Hrůza přidal stavbu nových kaplí, například v Blízkově 
či v Meziříčku anebo v Černé
Největšího ocenění se dostalo P.  Františku Hrůzovi 23. 8. 2000, 
kdy brněnský sídelní biskup Vojtěch Cikrle předal jmenovanému 
vatikánský jmenovací dekret, kterým jmenoval papež Jan Pavel II. 
P. Františka Hrůzu monsignorem, což znamená „kaplanem Jeho 
Svatosti“ (volně řečeno, kaplanem papeže). 
Toto ocenění se dostává za zásluhy, uvedl pro náš týdeník v jed-
nom rozhovoru před čtyřmi lety páter František Hrůza.

Filmový festival podruhé

Dnes přinášíme čtvrtý díl 
seriálu Zhodnocení roku 
2012 a nastínění plánů na rok 
2013. Připravilo je vedení 
zdejší základní umělecké 
školy na Poříčí. 

Uvedené hodnocení odborů 
radnice či institucí se zaměřu-
je především na  změny či no-
vinky, které proběhly nebo se 
chystají na  letošní rok. Ve  vý-

zvě, kterou naše redakce pří-
slušným pracovníkům zasla-
la, byl kladen důraz zejména 
na  záležitosti, které by mohly 
zajímat obyvatele — například 
změny v  legislativě, změny 
výše poplatků, nájmů a  dal-
ších, a  jejich dopady na  život 
lidí ve městě apod. 
Příspěvkové organizace města 
byly osloveny též.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co nás čeká letos - IV.

Základní umělecká škola

Obnovili ochotnickou tradici po 50 letech

Iva Horká

Základní umělecká škola 
Velké Meziříčí v roce 2012 
poskytla umělecké vzdělání 
v oboru hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně-drama-
tickém ve 2. pololetí školního 
roku 2011/2012 – 546 žákům 
a v 1. pololetí školního roku 
2012/2013 – 543 žákům. 

V tomto roce také dotvořila naše 
ZUŠ vlastní Školní vzdělávací 
program a podle něj začali být 
od 1. 9. 2012 vyučováni žáci 
všech přípravných a 1. ročníků. 
Pro ZUŠ V. Meziříčí byl rok 2012 
velmi úspěšný a  produktivní. 

Žáci školy vystupovali a vystavo-
vali nejen v oblasti Velkého Mezi-
říčí, ale i kraje, republiky, Evropy 
celkem na 42 koncertech a výsta-
vách. Jenom z hudebního oboru 
na těchto akcích účinkovalo 827 
žáků. Mimo tento výčet se naši 
žáci úspěšně zúčastnili soutě-
ží, ve  kterých dosáhli umístění 
nejen v  krajských, ale i  celostát-
ních kolech. ZUŠ Velké Meziříčí 
také připravila řadu absolventů 
pro další studium na  středních 
uměleckých školách a konzerva-
tořích.
Především díky podpoře našeho 
zřizovatele se sboru a  orchestru 
ZUŠ podařilo úspěšně prezento-
vat naši školu v zahraničí v part-
nerském městě Tisno v  Chor-
vatsku. Tato tělesa i  se soubory 
ZUŠ a tanečním orchestrem také 
ukončovala 1. ročník nově vznik-
lého Velkomeziříčského kultur-
ního léta.
Po stránce provozní a ekonomic-
ké neměla ZUŠ žádné výrazné 
problémy, protože je finančně 

soběstačná. Veškeré náklady 
na provoz si hradí sama. V rámci 
dostupných finančních prostřed-
ků byly v  loňském roce učebny 
dovybavovány novými hudební-
mi nástroji a digitální technikou. 
V  sále ZUŠ byl instalován nově 
dataprojektor. Z  finančních pro-
středků rozpočtu města Velké 
Meziříčí na  rok 2012 po  schvá-
lení požadavku radou a  zastupi-
telstvem města byly zakoupeny 
nové žesťové dechové nástroje.
V  současném roce plánujeme 
inovaci našich webových strá-
nek, které budou nabízet mimo 
aktualit i  více informací o  dění 

ve škole, v našich tělesech, ozná-
mení rodičům, odběr novinek, 
možnost omluvit své dítě on-line 
aj. Nyní se po  dobré zkušenosti 
z  loňského roku, kdy jsme zajiš-
ťovali pořádání okresního kola 
soutěže hry na dechové nástroje, 
naše ZUŠ připravuje na zajištění 
konání krajského kola celostátní 
soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, 
kterým byla pověřena. Setkají se 
u  nás soutěžící z  celkem pěta-
dvaceti ZUŠek Kraje Vysočina. 
Z dalších plánovaných akcí bych 
rád pozval naše příznivce, rodi-
če a  milovníky umění například 
na  koncert a  výstavu našich ab-
solventů, nebo vystoupení naší 
ZUŠ na  náměstí v  rámci Velko-
meziříčského kulturního léta, 
na  kterém mimo jiné vystoupí 
znovu naše kantorské hudební 
těleso ,Pedagogband’. Tyto akce 
se budou konat v  měsících du-
ben–červen a  veřejnost bude 
o přesných termínech včas infor-
mována.                Martin Karásek, 

ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

Ředitel základní umělecké školy Martin Karásek. 
Foto: archiv VMska

Žáci ZUŠ během vystoupení na zdejším kulturním létě. 
Ilustrační foto: David Horký

Mons. František Hrůza 
oslavil 90. narozeniny

Že velký holky nepláčou? 
Ale ano, a nejen ony...

Dnes již 90letý P. František 
Hrůza, s nejvyšším oceněním. 
Ilustrační foto: Iva Horká

Iva Horká

Závěrečná děkovačka v Jupiter clubu. Foto: Iva Horká

Pořádají Internetová televize Velké Meziříčí a Sportovní 
centrum "Na Charitě" Velké Meziříčí.
Sobota 30. 3. 2013 od 16 hodin.
Sportovní centrum "Na Charitě", Poštovní 8, Velké Meziříčí.
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je promítání filmů 
o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích
i sportech. Nechybí filmy o horolezcích. (V místě promítání si 
můžete též vyzkoušet horolezeckou stěnu.)
Zhruba čtyřhodinové pásmo filmů. Vstupné dobrovolné. 
Občerstvení zajištěno.
Více na: http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera, 
www.televizevm.cz, www.scvm.cz.

Iva Horká

Marcel Vašinka, Veronika Jeníková 
a Jana Šulcová v JC. Foto: Iva Horká
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Ondřej Hubáček

Pokračování ze strany 1

Budoucnost kultury ve Velkém Meziříčí
Nevyhovující možnosti kulturního vyžití jsou 
významným důvodem odstěhování obyvatel, 
kteří nejsou rozhodnuti, že by ve Velkém Me-
ziříčí chtěli zůstat. Prvořadým důvodem pro 
odstěhování je pro ně sice nedostatečná nabíd-
ka vyhovující práce, ale kulturní vyžití je spolu 
s možnostmi sportování a vybaveností města 
obchody a službami na druhém místě. Největ-
ší roli přitom hraje u nejmladších lidí do 34 let.
Postojům obyvatel odpovídají názory lidí, kte-
ří ve městě působí aktivně v oblasti kultury. 
Za  klíčové problémy, které by se měly řešit, 
považují zlepšení prostorových možností a vy-
bavení (vedle rekonstrukce Jupiter clubu např. 
rozšíření prostor městské knihovny, řešení vy-
tápění prostor muzea umožňující prodloužení 
sezony nebo vytvoření prostor pro důstojnou 
prezentaci výtvarného umění). 
Za  důležité považují také rozšíření a  aktua-
lizaci nabídky v některých oblastech kultury, 
včetně zlepšení nabídky kulturních akcí pro 
mládež a využití historických objektů ve měs-
tě a  atraktivních památek v  blízkosti. Navíc 
navrhují rozšíření hodnocení kulturních slu-
žeb o to, co přinášejí obyvatelům a jak přispí-

vají k rozvoji města. Výsledky výzkumu byly 
mimo jiné využity v návrhu prvních praktic-
kých kroků k  zajištění kvalitních kulturních 
služeb ve městě. 
Mezi nimi jsou například zachování stávající-
ho systému podpory kultury prostřednictvím 
městských organizací, zvýšení přitažlivosti 
akcí nebo pomoc při získávání grantů či dotací 
z jiných než vlastních prostředků města. 
Ale také investiční akce, ať již aktuální, zejmé-
na rekonstrukce Jupiter clubu, nebo dlouho-
dobé, jejichž uskutečnění závisí na finančních 
možnostech, jako např. digitalizace kina, roz-
šíření depozitáře muzea a vybudování nástav-
by knihovny. Tento návrh schválila rada města 
30. ledna letošního roku.
Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků 
realizace budou navržená opatření na  kon-
ci roku aktualizována a  případně doplněna 
o další. 
S tím, co se povedlo uskutečnit, a s nově navr-
ženými opatřeními, budou obyvatelé Velkého 
Meziříčí seznámeni na veřejné prezentaci na 
konci letošního nebo začátkem příštího roku.                                                                                 Graf zpracovala Katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci průzkumu.

Nemocnici svaté Zdislavy převzala Mediterra
O nemocnici svaté 
Zdislavy
Nemocnice svaté Zdislavy 
v  Mostištích je jediným pri-
vátním lůžkovým zařízením 
na  Vysočině. Slouží pacientům 
z  Velkomeziříčska, resp. jiho-
východní Vysočiny, ale i  z  celé 
České republiky a  zahraničí. 
Nemocnice disponuje chirur-
gickým oddělením, ortopedic-
kým oddělením, radiodiagnos-
tikou, LDN a rehabilitační péčí, 
JIRP a anestezií, centrem robo-
tické chirurgie a laboratoří. 
Počtem provedených ope-
račních výkonů se pracoviště 
řadí na  jedno z  předních míst 
v  rámci České republiky. Ne-
mocnice nabízí chirurgickou 
léčbu obezity, v  podobě tzv. 
„adjustabilní bandáže žaludku“, 
která díky své vysoké efektiv-
nosti a  relativní jednoduchosti 

představuje dnes nejrozšíře-
nější formu operačního řešení 
obezity v  Evropě. Jako jedno 
z mála pracovišť v republice na-
bízí i některé další vysoce spe-
cializované operační metody 
léčby obezity. 
Na  pracovišti probíhají také 
specializované chirurgické dis-
ciplíny, konkrétně chirurgie 
štítné žlázy nebo unikátní ro-
botické operace. 

O společnosti 
Mediterra
Společnost Mediterra nabízí 
vysoce kvalitní zdravotní péči 
v  celém rozsahu moderní me-
dicíny. Je členem skupiny VA-
MED, která se řadí k  předním 
evropským hráčům v  oblasti 
kompletního managementu 
zdravotnických a  lázeňských 
zařízení. V České republice Me-

diterra provozuje Rehabilitační 
kliniku Malvazinky a  nemoc-
nice v  Neratovicích, Tanvaldu 
a  Sedlčanech. Svým klientům 
nabízí také možnost využít lé-
čebné pobyty v  rakouských lá-
zeňských zařízeních. 
Zdravotnická zařízení spo-
lečnosti Mediterra získala 
v  posledních letech řadu pres-
tižních ocenění, jako jsou na-
příklad Nejlepší nemocnice 
kraje očima pacientů či oceně-
ní za finanční stabilitu.

Tereza Dobešová
Ilustrační foto: zdroj webové 

stránky společnosti Mediterra
Areál Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích na snímku pořízeném vloni.
Ilustrační foto: Iva Horká

Chtějí opravit kanalizace, 
přetěsnit skládku i vybudovat 
okružní křižovatku
Více než deset milionů korun z  přebytku navrhují 
radní vyčlenit na nutné opravy vodovodů a kanalizací 
– v Čechových sadech, na ulicích Zámecká, U Světlé, 
Ke Třem křížům, Skřivanova, Třebíčská. Také chlaze-
ní na zimním stadionu dosloužilo a vyžaduje opravu. 
Nutné bude i  předfinancovat dokončení sběrného 
dvora v  areálu technických služeb. Ovšem v  přípa-
dě úspěšné žádosti o dotaci na tuto akci ze Státního 
fondu životního prostředí by se peníze do  rozpočtu 
města zase vrátily. Z dalších doporučených akcí je to 
třeba oprava střechy radnice za asi milion korun.
„Shodli jsme se, že přidáme školám, i když nemůžeme 
vyhovět úplně všem požadavkům,“ podotýká Necid 
s tím, že půjde o realizaci větších akcí i spousty drob-
ností – malování prostor, oprava nádvoří základní 
školy na Oslavické, výtah v mateřské škole, vysázení 
zahrady, rekonstrukce mateřské školy ve  Lhotkách, 
kde je špatná voda a elektroinstalace... Vedení města 
bude muset řešit i  příspěvek nízkoprahovému zaří-
zení pro děti a mládež Wellmez, které už nedostane 
peníze na činnost z kraje. „My navrhujeme Wellme-
zu 200 tisíc korun. Ale jestliže dáme na  nízkoprah, 
musíme dát i sportovcům 200 tisíc,“ dodává starosta. 
Opakovaně se město pokusí uspět s žádostí o dotaci 

na  zateplení školek Čechova a  Sokolovská. Plánuje 
postavit novou okružní křižovatku pod základními 
školami na  Oslavické, také hodlá opravit zase další 
části chodníků a cest. 
Město tíží nezaměstnanost, proto vedení hledá opat-
ření, která by mohla situaci zlepšit. Například roz-
šířením průmyslové zóny Jidášky a  otevřením zcela 
nové v Křenicích by vznikla zase nová pracovní mís-
ta. S tím souvisí i dokončení obchvatu města. Radní 
proto doporučili vyčlenit dva a  půl milionu korun 
na  zahájení výkupu pozemků jak pro obchvat, tak 
pro rozšíření Jidášek, přičemž město spolupracuje 
s Petrávčí.
Akcí, které město hodlá realizovat, je hodně. Krom 
zapojení devětatřiceti milionů korun z  přebytku 
proto finanční odbor navrhuje zapojit i  finanční 
prostředky ze dvou fondů města. „Třeba z fondu ma-
jetku technických služeb bychom chtěli dotěsnit naši 
skládku. Cifra je 4,9 milionů korun, ale předpoklá-
dám, že budeme soutěžit a doufám, že se podstatně 
sníží,“ poznamenal starosta. Další zdroj, jehož by 
město chtělo využít, je fond rozvoje bydlení. V něm 
zbývají dva miliony korun a ty by mohly být použity 
třeba na zateplení a opravu střechy na základní škole 
na Sokolovské ulici.
Krom výše zmiňovaného budou zastupitelé na svém 
jednání řešit i  návrh radních na  rozdělení dotací 
neziskovým organizacím či rozpočty místních částí 
města.

Zastupitelé budou schvalovat rozdělení...
Pokračování ze strany 1

Martina Strnadová

Dvaadvacátý březen - Světový 
den vody
Význam vody pro lidstvo, jako jeden ze 
základních atributů života na Zemi je 
neoddiskutovatelný a prioritní. 
Proto zvláště v  současném období celo-
světového oteplování a  změně klimatu 
na zemi se všechna kompetentní pracoviš-
tě, odborné ústavy, ale i vlády jednotlivých 
zemí na  celém světě zabývají otázkami, 
jak vodní hospodářství uchovat, případ-
ně i  zlepšit a  množství i  kvalitu vody pro 
vše živé zabezpečit. Zvláštní situace na-
stala v  nejrozvinutějších zemích s  velkou 
hustotou obyvatelstva a  rozvinutým prů-
myslem a  hospodářstvím. S  tímto rozvo-
jem došlo v  krajině v  důsledku meliorací, 
napřimování vodních toků, jejich prohlu-
bování a  rušení malých vodních nádrží 
k  velmi rychlému odvádění vody. Došlo 
k  rušení a  vysoušení mokřadů, oslabení 
zásob povrchových vod, je narušen cel-
kový vodní režim v  krajině. Řada obcí se 
stále potýká s  velkým nedostatkem pitné 
a  užitkové vody. Tato situace je ve  světě 
i u nás v poslední době řešena, je však nut-
ná spolupráce se souhlasem správce toků. 
Proto je nezbytné odstraňovat betonové 
krunýře vodních toků a nádrží a nahradit 
je propustným materiálem. Vracet průběh 
vodotečí do  původních meandrů a  zá-

krutů. Na  menších vodních tocích stavět 
přehrádky pro prokysličení vody a  jejího 
zadržení a  zpomalení. Znamená to čistit 
koryta potoků a řek od spadlých větví, listí 
apod. Vytvářet lepší podmínky pro drob-
né živočichy a  rostliny s ohledem na prů-
točnost vody, obnovovat bývalé vypuštěné 
rybníčky i vodní nádrže. Tímto směrem se 
vydalo i město Velké Meziříčí, kde se v po-
sledních letech zaměřují na řešení vodního 
hospodářství, zejména investicemi v oblas-
ti pitné vody jak z hlediska zdroje i kvali-
ty, odvádění s  čištění odpadních vod, tak 
i nedávná rekonstrukce čistírny odpadních 
vod a  nyní i  výstavba protipovodňových 
opatření. Řeší se i  otázky nakládání s  od-
padními vodami v místních částech města. 
Podařilo se vytvořit skupinu lidí, odborně 
fundovaných, kteří se v ochraně vody dob-
ře orientují. Tito mohou snáze kontrolovat 
kvalitu provedených prací, včetně kvalitní-
ho dozoru na těchto investicích.
U příležitosti Světového dne vody je mož-
no konstatovat, že těmto otázkám je v na-
šem městě věnována velká pozornost, což 
podmiňuje jeho další rozvoj do budoucích 
let.

PhDr. Arne Němec, předseda komise 
pro Zdravé město Velké Meziříčí

Pokračování ze strany 1
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 20. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. Praj-
ka. Čtvrtek 21. 3.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 22. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 
10.00 pohřební mše sv. – o. Prajka, 14.00–16.00 adorace a příležitost 
ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka, domov pro seniory 13.00 
mše sv. – o. Prajka. Sobota 23. 3.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše 
sv. – o. L. Sz. Neděle 24. 3.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 8.50 mše sv. – o. L. 
Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 15.00 pobožnost 
Křížové cesty. Bory mše sv.: 22. 3. – Dolní Bory 16.30–18.45 adorace 
a příležitost ke zpovědi, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.; 24. 3. – Horní Bory 
9.45 mše sv. – o. Prajka, 14.00 Křížová cesta
Farní oznámení: Středa příprava na 1. sv. přijímání, 18.00 setkání dětí 
a mládeže, kteří nemají náboženství ve škole. Čtvrtek po večerní mši 
sv. teol. hodina. Pátek 14.00–16.00 adorace nejsv. svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.30 příprava rodičů před křtem, 
19.30 – 5. příprava na manželství. Neděle 9.00 mše sv. spojena s průvo-
dem od radnice (zač. v 8.50). Společná modlitba Křížové cesty ulicemi 
města ke Třem křížům od 15.00 u kostela; po večerní mši sv. setkání 
spolku Ludmila. Autobus na diecézní setkání mládeže s otcem bisku-
pem v Brně v sobotu 23. 3. 2013 pojede v 6.45 hodin z Velkého Meziříčí 
od Domusu, více na nástěnkách a na internetových stránkách děkanství. 
Předvelikonoční zpověd’ ve VM: pátek 22. 3.: 7.00–9.00, 14.00–
16.00; sobota 23. 3.: 7.00–10.00, 14.00–18.00; pondělí Sv. týdne 25. 3.: 
6.30–8.00, 16.00–18.00; úterý Sv. týdne 26. 3.: 6.30–8.00, 14.00–16.00; 
středa Sv. týdne 27. 3.: 6.30–8.00, 16.00–18.00; Velký pátek 29. 3.: 
8.00–10.00, 14.00–16.00; Bílá sobota 30. 3.: 8.00–10.00
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby 24. 3. od  9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: každou neděli od 9.00 v areálu bývalých lisoven, 
Moráňská 134/2, V. Meziříčí; www.ac-vm.cz

‚Živel‘ v Husově domě

Pavel Janošík

Film Libora Smejkala Paprsky naděje nad Etiopií na DVD o huma-
nitární pomoci české Diakonie ženám v Etiopii si zájemci mohou za-
koupit v Husově domě ve Velkém Meziříčí. Jeho koupí podpoří rodiny 
v Etiopii. Tel.: 561 205 604, e-mail: velke-mezirici@evangnet.cz

Film o Etiopii je v prodeji

-red-

Českobratrská církev 
evangelická ve Velkém Me-
ziříčí zve na

VEČER S HOSTEM,
tentokrát
s Jiřinou ŠIKLOVOU

na téma Naše země po pre-
zidentské volbě

→ čtvrtek 21. března v 19.00
→ Husův dům, U Světlé 24

PhDr. J. Šiklová, CSc. (*1935) 
– významná osobnost české 
sociologie a publicistiky, sig-
natářka Charty 77, nositelka 
řady ocenění (Žena Evro-
py), autorka několika knih 

V  červenci loňského roku bylo 
oficiálně otevřeno nové psí cvi-
čiště ve  Velkém Meziříčí. Jeho 
zakladatelem a  provozovatelem 
je občanské sdružení Agility 
Velké Meziříčí (dále jen Agility 
VM). Kompletní vybavení a  zá-
zemí cvičiště bylo vybudováno 
ze zisku z  členských příspěvků, 
z  výtěžku z  pořádaných akcí, 
z příspěvků sponzorů a z dotací. 
V letošním roce dojde k oploce-
ní celého pozemku cvičiště, jež 
bude spolufinancováno získanou 
dotací z Nadace O2. 
Agility VM se zabývá výcvikem 
několika kynologických disciplín. 
Vedle klasické psí poslušnosti, 
kterou trénujeme pouze na  zá-
kladě pozitivní motivace, je naší 
nejvýznamnější disciplínou méně 

známé agility. V letošním roce se 
výcvik rozšířil o  dogdancing (ta-
nec se psem) a  flyball. Pravidel-
ně se účastníme coursingových 
a dogtrekových závodů a tréninků 
dogfrisbee. Každý rok pořádáme 

akci Bludička cup, která je ojedi-
nělá v rámci celého regionu Vyso-
čina. Dále pořádáme pravidelné 
Psí/nepsí vejšlapy velkomeziříč-
ské. Každý návštěvník je u nás ví-
tán, ať už jen jako divák či aktivně 

podílející se člen sdružení. Více 
informací o  nás a  našem cvičišti 
naleznete na webových stránkách 
www.agilityvm.cz. 

Ing. Martina Homolová, 
foto: archiv Agility VM

Ve Velkém Meziříčí funguje nové psí cvičiště

První jarní výskoky 2013

Agility Velké Meziříčí, o. s., zve všechny příznivce pejsků v  neděli 
7. dubna od 10 do 14 hodin na nové kynologické cvičiště ve Velkém 
Meziříčí (vedle čistírny odpadních vod). Během tohoto dne lze na-
vštívit naše cvičiště zcela nezávazně a zhlédnout ukázky výcviku zá-
kladní psí poslušnosti, agility a dogdancingu. Letos poprvé se můžete 
těšit na profesionálního odborníka v oblasti péče o psí srst a výživové 
poradenství pro vaše psí kamarády. Srdečně vás zvou členové Agility 
Velké Meziříčí. -hom-

Bohoslužby

Ve dnech 18.–19. února proběhl 
na  naší škole specializační se-
minář (kurz) techniky, výroby 
a  přípravy kávy espresso, ca-
puccino – Základní kurz Bari-
sta junior. Kurzu se zúčastnilo 
20 žáků a  po  složení závěreč-
né praktické zkoušky obdrželi 
všichni absolventi akreditační 
certifikát. Šestého března se 
uskutečnil Baristický kurz – 
Level 2, který absolvovalo 11 
uchazečů – mladých baristů. 
Kurz vedl certifikovaný barista 
a lektor z Pražského kulinářské-
ho institutu Michal Křižka.
Žáci prostřednictvím těchto kur-
zů získali další vědomosti a  do-

vednosti v oblasti servisu a osvěty 
teplých nealkoholických nápojů, 
a  tím i  větší uplatnění na  trhu 
práce.
Ve  dnech 26. a  27. února jsme 
na  naší škole uspořádali další 
kurz odborného vzdělávání. Bě-
hem dvou dnů se studenti zdo-
konalovali v  technice vyřezávání 
melounů a ve výrobě květů z ovo-
ce a  zeleniny. Kurz vedl Luděk 
Procházka. 
Těšíme se na  další krásné práce, 
které budou provázet naše od-
borné akce.

Mgr. Eva Čech Cejnková, 
MVDr. Růžena Marková, 

foto: archiv školy

Kurz na Světlé z některých udělal baristy a ‚umělce‘

Krátce po návratu z pohřbu Jo-
sifa Vissarionoviče Stalina ze-
mřel 14. 3. 1953 prezident Kle-
ment Gottwald. Ať už skutečně 
nebo naoko pro něho truchlila 
celá republika. Také ve Velkém 
Meziříčí se 19. března před 
radnicí konala smuteční slav-
nost. Na  pódiu u  Gottwaldovy 
busty stála čestná stráž a hořel 
oheň. Kolem byly rozloženy 
věnce místních podniků a  or-
ganizací. Náměstí zcela zaplnili 
lidé s  prapory, transparenty 
a obrazy. 

Z událostí před šedesáti lety...

Katedrála, chrám, kostel, modlitebna, sborový dům jsou místa (a ovšem 
jiná další), kde se my lidé scházíme, abychom se setkali s Bohem, se sebou 
samými a samozřejmě i spolu navzájem. Tyto tři roviny považuji osobně 
za stejně důležité – vždyť mnohdy Bůh promlouvá skrze druhé nebo jeho 
hlas zní v našem nitru, když se zastavíme a zaposloucháme. Jsem rád, že 
církev již od svého počátku dává prostor ke vzájemnému setkávání lidí 
různých tradic, zkušeností a pohledů (jistě někdy více, někdy méně). Sna-
žím se takový prostor, kde má kdokoli otevřené dveře, vytvářet i v Husově 
domě. Proto mne těší, že vás, milí čtenáři a milé čtenářky, mohu pozvat 
na večer se známou publicistkou a socioložkou Jiřinou Šiklovou. Toto 
setkání bude věnováno aktuální situaci a atmosféře v naší zemi po prezi-
dentské volbě. Rozhodně nečekejte žádnou dlouhou přednášku, protože 
těžiště večera zcela jistě bude ve společném rozhovoru. Ti, kdo se s paní 
Šiklovou již setkali (přijede mezi nás již potřetí v relativně krátké době), 
nebo ji znají z televize či rozhlasu, mi snad dají za pravdu, že tato dáma 
má energie za rozdávání. S jistou nadsázkou je možno ji označit za „živel“, 
v minulém režimu, jsa signatářkou Charty 77, dokonce „živel podvratný“. 
Zcela nepochybně ji charakterizuje odvaha a přímost. Zvu ji k nám již 
potřetí i z toho důvodu, že mne – a doufám, že i další přítomné – znovu 
vyprovokuje k přemýšlení, k novým otázkám a hledání vlastních odpo-
vědí. To je podle mne něco, co má dnes církev nabízet, ba přímo kultivo-
vat – svobodný prostor pro rozhovor lidí různých názorů (paní Šiklová 
není evangelička), kteří se dovedou navzájem poslouchat a nemají pocit, 
že pravdu mají v hrsti. Umění vzájemného naslouchání a rozhovoru je 
třeba zkrátka pěstovat. Nevím jak vy, ale já jsem vždy po chvíli otráven, 
když si otevřu nějakou internetovou diskusi, neboť tam velmi často různí 
slaboši ukrytí pod přezdívkami vylévají na druhé kýble špíny. Je to naopak 
zážitek, když se lidé sejdou, s úctou, ba noblesou spolu debatují, aniž by 
jeden druhého shazovali a brali mu jeho názor. Čekám, že tomu tak bude 
i ve čtvrtek 21. března od 19 hodin. Na tento večer se těším a srdečně 
zvu opravdu každého, kdo má zájem přijít. A každý, kdo bude respektovat 
základní pravidla slušnosti, dostane prostor svobodně vyjádřit svůj názor 
a možnost ho obhájit.

-ripp-, foto: archiv muzea
Velké Meziříčí

Omluva čtenářům
V minulém čísle 10 týdeníku Velkomeziříčsko bylo v celém přehledu bohoslužeb omylem uvedeno jméno 
o. Parajky namísto o. Prajky. Za tuto nepříjemnost se omlouváme. -red-

Tato symbolická akce je celosvě-
tově vyhlášena na  ochranu kli-
matu. 
Jde o  symbolické hodinové vy-
pnutí veřejného osvětlení, zhas-
nutí dominant měst a  obcí, 
osvětlení budov a  znaků firem, 
nebo i o „černou hodinku“ v do-
mácnosti. Tato akce je vyhláše-
na u  příležitosti Mezinárodního 
meteorologického dne, kterým je 
právě 23. březen. 
Zvláště v  poslední době v  sou-
vislosti s  nebývalým rozvojem 
techniky a  kybernetiky nastává 
doba, kdy meteorologie a  její 
význam bude neustále vzrůstat. 
Stále se bude zvyšovat účinnost 
a  rychlost meteorologických 
předpovědí, aby se zabránilo 
stále se zvyšujícímu počtu kata-
strof na Zemi. Země je obklope-

na vrstvou neviditelných plynů, 
které působí jako skleník, slun-
ce svítí dovnitř a  plynná vrstva 
drží teplo jako strop. V  mnoha 
oblastech naší zeměkoule do-
chází ke  skleníkovému efektu. 
Továrny, elektrárny, miliony 

automobilů a  jejich výfukové 
plyny produkují stále více škod-
livých plynů, vzniká skleníkový 
efekt, který zapříčiňuje globální 
oteplování. Nad vzduchem, kte-
rý dýcháme, je ochranná vrs-
tva plynů, tzv. ozón, který nás 
chrání před negativními vlivy. 
Vlivem skleníkového efektu se 

ozónová vrstva stále zeslabuje, 
její účinnost je stále nižší. Má 
to za  následek změny životních 
podmínek na Zemi. S  rozvojem 
dálkových i  vesmírných letů 
v  současnosti stále vzniká vý-
zkum turbulence ve  vysokých 
vrstvách atmosféry. Z  hlediska 
evropského je potřebné zkoumat 
příčiny menší účinnosti teplého 
Golfského proudu, který ovliv-
ňuje podnebí v Evropě. Význam 
meteorologie neustále vzrůstá. 
Hodina Země má lidstvo upozor-
nit na stále se zhoršující podmín-
ky pro život na Zemi, aby na ně 
člověk mohl zavčas reagovat a za-
bránit tak dalším nevyhnutelným 
škodám na planetě Země.

PhDr. Arne Němec, 
předseda ZO Českého svazu 

ochránců přírody Velké Meziříčí

23. březen 20.30–21.30 – Hodina Země

Hodina Země má lidstvo 
upozornit na stále se 

zhoršující podmínky pro 
život na Zemi
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V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon) ve  znění novely č. 472/2011 Sb. vyhla-
šuje ředitelka MŠ Mgr.  Božena Suchánková 
zápis dětí do  Mateřské školy Velké Meziříčí, 
příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 
594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná 17. a  18. 4. 2013 vždy od  12 
hodin do  16 hodin na  všech odloučených 
pracovištích mateřské školy.
Ve dnech 8.–12. 4. 2013 proběhnou ve všech 
odloučených pracovištích MŠ návštěvní dny 
rodičů, a  to v  odpoledních hodinách vždy 
ve  12–16 hodin. Rodiče mohou získat infor-
mace od  vedoucích učitelek a  zároveň si vy-
zvednout tiskopisy k zápisu svých dětí.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť: 
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 832, e-mail: mssokolovska@cbox.

cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková.
2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566  522  833, e-mail: skolkasportovni@
cbox.cz, vedoucí učitelka Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 523 025, e-mail: mscechova@cbox.cz, 
vedoucí učitelka Naděžda Krčová.
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594  01 Velké 
Meziříčí, tel.: 566 523 362, e-mail: ms.velox@
cbox.cz, vedoucí učitelka Věra Kopečná.
5. MŠ Mírová 1810, 594  01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566  523  483, e-mail: m.skola@cbox.cz, 
vedoucí učitelka Blanka Kadlíková.
MŠ Oslavická 1800/20 je součástí MŠ Mírová, 
informace podává vedoucí učitelka Blanka Ka-
dlíková. Do této třídy budou zapisováni pře-
devším předškoláci.
Zápis dětí provádí osobně vedoucí učitelka 
odloučeného pracoviště MŠ. Informace k zá-
pisu 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  správním 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 Radou města Velké Me-
ziříčí v místním tisku a na webových stránkách 
MŠ www.skolkavm.cz. Informace podává ve-
doucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny 
odloučeného pracoviště MŠ.
MŠ, příspěvková organizace, má nové 
webové stránky s  novými informacemi – 
www.skolkavm.cz.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí pro školní rok 2013/2014

Metylalkohol v pálence

Začnu tím, co je pro vás v  tomto ob-
dobí, jak se zdá, nejpřitažlivější. I letos 
27. dubna odjíždíme na  jarní Floru 
Olomouc. V  loňském roce jsme jeli 
do Olomouce dvakrát, na jaře i v létě, 
ale jarní zájezd zvítězil na  celé čáře. 
Sraz účastníků je u Domusu v 7 hodin. 
V  případě vašeho zájmu kontaktujte 
pí. Švejdovou na tel.: 775 647 604 nebo 
osobně v Radnické ulici č. 13 v dopo-
ledních hodinách. Poslední termín 
přihlášení je 20. dubna, ale obsadíme 
jen jeden autobus, takže se nemusí do-
stat na ty, kteří budou váhat až do kon-
ce termínu. V  této souvislosti se chci 
zmínit o pravidelných výstavách se za-
hrádkářskou tematikou v relativně ne-
daleké Žirovnici (cca 50 km). Letos bu-
dou vystavovány v  termínu 27.–29.4. 
narcisy a tulipány, v srpnu pak od 24. 
do  26. mečíky a  jiřinky. Uskutečňu-
je se pod názvem Zahrada Vysočiny 
v areálu místního zámku a vedle stojící 
„Sýpky“. Na  srpnovou výstavu jezdím 

pravidelně, kolekce mečíků vystavují 
i přátelé ze Slovenska, je opravdu na co 
koukat a  když tuto akci spojíte s  ná-
vštěvou nedaleké Telče (krásný zámek 
i město jako takové), máte před sebou 
hezký jednodenní výlet.
Druhá akce, která se uskuteční, je pra-
videlná výroční schůze naší organizace. 
Proběhne 11. 4. v 17 hodin. v moštárně 
na  Fajtově kopci. Na  jedné straně nás 
jako výbor může těšit vzhledem k vaší, 
nebojím se to nazvat, minimální účas-
ti, důvěra, kterou nám tímto projevu-
jete z  hlediska hospodaření a  činnosti 
našeho výboru a  tím celé organizace, 
na druhé straně máme představu o da-
leko větší účasti na této akci. Kde jinde 
by jste mohli projevit vaše konkrétní 
náměty a podměty, jak to dělat třeba ji-
nak v organizaci, jejímiž jste členy. Prá-
vě v těchto dnech, kdy budeme vybírat 
členské příspěvky, vám budeme předá-
vat osobní pozvánky.                        

Za výbor ČZS Z. Nedopil

Záměrně jsem letos zařadil tento článek, protože toto téma bylo na pod-
zim velmi diskutované. Metylová aféra si vyžádala téměř 40 mrtvých.
Co to vlastně je? Methylalkohol (mimo chemii dle pravidel českého 
pravopisu rovněž metanol či karbunkl) patří do  skupiny alkoholů. 
Používá se pro něj též dnes již zastaralý název dřevný líh či dřevitý 
líh. Původně se vyráběl suchou destilací dřeva, především bukové-
ho, přičemž vzniká směs metanolu, kyseliny octové a  acetonu. Jde 
o bezbarvou, alkoholicky páchnoucí kapalinu, neomezeně mísitelnou 
s vodou. Je těkavý, hořlavý a silně zaměnitelný s etanolem. Od etylal-
koholu jej nelze rozeznat chutí ani čichem. Neprůkazná je i zkouška 
zapálením s následným odezíráním barvy plamene, neboť etanolový 
plamen je stejně modrý jako metanolový. Pouze u metanolu se někdy 
uvádí průhlednost plamene. Barvu plamene při hoření etanolu i me-
tanolu mohou však ovlivnit přítomné příměsi, např. stopové množství 
„všudypřítomného“ sodíku zbarvuje plamen oranžově. Není tedy vý-
jimkou, že při zapálení alkoholů pozorujeme modrooranžový plamen. 
Tuto zkoušku proto nelze v žádném případě doporučit jako ujištění 
před konzumací alkoholických nápojů neznámého nebo pochybného 
původu. Průkaznou zkoušku na stanovení metylalkoholu může po-
skytnout jedině certifikovaná laboratoř.
Metanol vzniká i při alkoholovém kvašení ovoce, avšak nikoliv v množ-
ství ohrožujícím život (povolené množství je 12 g/l). Nezralé ovoce, pře-
devším rybíz, angrešt a jablka, obsahují pektin. Při alkoholovém kvašení 
se pektin rozpadá a spolu s vodou vzniká metylalkohol. Proto je dobré 
dát do kvasu enzymy, které pektin přemění na cukr. Metylalkohol se 
však odstraní kvalitní destilací. Závadný metanol se odpařuje již při 65 
°C. Tento prvotní destilát se v pálenici zachytává a odstraňuje. 
Teprve potom asi při necelých 80 °C destiluje etylalkohol (čistý 
líh). V každém případě nepatrné stopy metylalkoholu se v pá-
lence z ovoce vždy vyskytují. V lihu získaném z brambor nebo 
z obilí nebyl metylalkohol dokázán vůbec, nebo jen v tak nepa-
trných množstvích, že jsou prakticky zcela bezvýznamná. Takže 
nízká hladina metanolu v ovocných pálenkách může naznačo-
vat, že jde o destilát doplněný potravinářským lihem (řezaný) 
nebo líh ochucený trestí.
Ale vraťme se k  otázce metanolu. Je opravdu jedovatý? Sám 
o  sobě není nĳak zvlášť nebezpečný. Nebezpečné jsou tepr-
ve látky, které z  něj v  našem těle vznikají. Pomocí enzymu 
alkoholdehydrogenázy (ADH) se totiž metanol přeměňuje 
v  játrech na  formaldehyd. A ten je jedovatý – mimochodem 
používá se ke konzervaci, do barviv, k dezinfekci, jako insekti-
cid apod. Působí toxicky, dráždivě, vyvolává překyselení, otok 
plic, rozvrat vnitřního prostředí a  poškozuje mozek. Form-
aldehyd se ovšem dále rychle metabolizuje pomocí aldehyd-
-dehydrogenázy a dalších enzymů na kyselinu mravenčí, což 

je zřejmě zdrojem nejhorších patálií otravy metanolem, tj. slepoty, 
acidózy (překyselení organizmu), metabolického rozvratu a následně 
smrti. Smrtelná dávka je přibližně 30 ml metylalkoholu (tj. „panák“).
Podobný osud má v těle i etanol, jenže z něj nevzniká působením ADH 
formaldehyd, nýbrž acetaldehyd, a z něj nevzniká kyselina mravenčí, 
nýbrž octová, což je mnohem menší zlo. Nicméně právě acetaldehyd je 
vinen kocovinou a dalšími nepříjemnými následky opilosti.
Vzniku smrtících jedů z metanolu se dá částečně předejít právě vy-
pitím etanolu (asi dvě deci více než 40 % alkoholu). Etanol i metanol 
jsou totiž přeměňovány tím samým enzymem. Platí pravidlo, že tento 
enzym ochotněji přeměňuje etanol než metylalkohol. Jednoduše řeče-
no, má-li enzym ve svém okolí dostatek molekul etanolu, přeměňuje je 
přednostně a molekuly metanolu musí čekat. Tak z metanolu nestačí 
vznikat formaldehyd (a kyselina mravenčí), nýbrž dojde k „normální“ 
opilosti a  kocovině cestou acetaldehydu, zatímco poměrně neškod-
ný metanol se mezitím vyloučí z  těla. Druhou možností je potlačit 
ve  chvíli otravy metanolem ADH farmakologicky, a  tak zpomalit 
vznik formaldehydu a potažmo kyseliny mravenčí. Takovým mecha-
nismem působí fomepizol, jenž k  nám byl v  souvislosti s  nedávnou 
sérií otrav metanolem dovezen norskými kolegy.
Myslím, že po přečtení tohoto článku vás přechází chuť na „štamprli“. 
Abych vám zlepšil náladu, poradím vám, abyste pili jen kvalitní pá-
lenky, vyrobené v pěstitelských pálenicích. Jsou téměř bez metanolu.
Pozn.: Úplné znění článku je uvedeno v katalogu, který bude rozdáván 
na Tradičním koštu pálenek dne 30. 3. 2013.

Jaroslav Plodek (placená inzerce)

Speciálně pedagogické centrum 
a Krajské koordinační centrum 
logopedické péče změní sídlo...
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ Březejc a Kraj-
ské koordinační centrum logopedické péče ve školství 
oznamují změnu adresy svého sídla. 
Od 2. 4. 2013 mohou zájemci o naše služby využívat no-
vých prostor na adrese U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí. 
Tel.: 773 245 732 (Mgr. Marie Vondráčková – speciální 
pedagog, Mgr. Lucie Trojanová – psycholog), 773 378 610 
(Mgr. Vladana Jančíková – logoped), 777 732 045 (Mgr. 
Martina Zapletalová - logoped) zůstávají i nadále stejná.
Provoz SPC na adrese Poříčí 11 a Novosady 102/93 bude 
ukončen 26. 3. 2013. Zahájení provozu nových prostor 
proběhne dne 2. 4. 2013.

M. Vondráčková, L. Trojanová, SPC při ZŠ a SŠ Březejc

SBĚR ŠATSTVA
CHARITNÍ ŠATNÍK

Obřadní síň budovy radnice ve Velkém Meziříčí
 úterý   26. 3.  8–14 hodin
 středa 27. 3.  8–17 hodin

Zahrádkáři slyšte...

Technické služby VM, s. r. o., Karlov 1398/54, 
594 01 Velké Meziříčí

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PODNÁJMU BYTOVÝCH 
A NEBYTOVÝCH PROSTOR 

Podnajímatel:  Technické služby VM, s. r. o.
 Třebíčská 655/20A, 594 01 Velké Meziříčí
 IČO 25509659
Kontaktní osoba:  ing. Jaroslav Mynář
 tel.: 724 281 452, e–mail: ts@vm.cz
Předmět podnájmu:  Nebytové a bytové prostory 
 v Areálu zdraví, Sportovní 1, Velké Meziříčí 
Bufet s místností pro přípravu občerstvení 
a sociálním zázemím – 85 m²
Ubytovna se sociálním zázemím – 125 m²  
Terasa pro letní zahrádku – 30 m²                                
Bytový prostor – 70 m²
Cena v nabídce:   minimálně 400 Kč/m² bez DPH 
 (bez služeb a energií).
Doba podnájmu:  na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou.  
Podmínky: 
1) Předložit záměr podnájmu.
2) Předložit kopii platného živnostenského listu (nemusí být ově- 
 řená).
3) Možnost prohlídky na základě telefonické dohody.
4) Odkoupit hmotný majetek.                      
5) Zajistit provoz tenisových kurtů a haly TJ Sokol.
6) Žádost doručit nejpozději do 31. 3. 2013, 12 hodin na adresu:                          
  Technické služby VM, s.r.o, 
       Karlov 1398/54 
                       594 01 Velké Meziříčí 
    v zalepené obálce s označením „Podnájem AZ – Neotvírat“. 
Ve Velkém Meziříčí dne 8. 3. 2013             ing. Jaroslav Mynář, jednatel
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■ Garážová vrata, nová, celoko-
vová, zateplená, se zárubněmi. 
Rozměr š. 214 cm, v. 200 cm. 
Cena dohodou. Tel.:  737 448 775.
■ Kuchyňský robot univer-
zální Holden Trendy RK–40 
za 500 Kč. Dále Videokame-
ru JVC GR–FX 17E za 500 
Kč. Vše funkční, skoro vůbec 
nepoužité. Tel.: 731 274 618.
■ Traverzy: 1×8 m 24 cm; 
1×8 m 22 cm; 1×4,75 m 26 
cm; 1×2,75 m 26 cm; 1×3,30 
m 24 cm. Tel.: 723 553 834.
■ Vestavěnou lednici Zanussi, 
objem 118 l, mrazák 18 l. Mož-
né použití na chatu, chalupu. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 776 598 282.
■ Parapetní desky, vnitřní, nové, 
nepoužité. Šíře 35 cm, délka 3 
m a kratší, 4 ks, mramorový po-
vrch. Levně. Tel.: 776 087 454.
■ Macešky, 6 Kč/ks. Tel.: 
737 767 876.
■ Okna plastová, třídílná, 2 
ks. Krátce používaná. Roz-
měry 175×144 cm. Cena 
3.000 Kč/ks. Tel.: 732 964 663.
■ Kufříkový psací stroj Consul. 
Zachovalý. Cena 200 Kč. Tel.: 
776 638 371.
■ Cirkulárku domácí výroby 
s  pilovým kotoučem a  pro-
dlužovací kabel. Dále prodám 
motor do  Wartburga, elektric-
ký sporák 220 V. Cena doho-
dou. Bory. Tel.: 731  281  486.
■ Domácí vajíčka. A. Novotný, 
Hrbov 42. Tel.: 737 477 773. 
■ Dětskou postýlku, masiv-
ní, starší, rozměry 130×70 cm. 
Přední boční část stahovací, 
na kratší straně kolečka. Matrace 
je původní, měli jsme ji na hraní. 
Mírně opotřebovaná, ale stále za-
chovalá. Přidám zdarma hračky 

pro nejmenší. Cena 800 Kč. Tel.: 
777 041 812.

■ Cihly pálené z bouračky. Cena 
3 Kč/ks, asi 1500 ks. I  menší 
množství. Odvoz ihned. Tel.: 
604 726 835.
■ Vozík za  auto 215×150 cm, 
cena 5.000 Kč. Dále prodám 
trubkové lešení + podlážky; haky 
lešení + podlážky. Míchačku vel-
kou (na  4 kolečka betonu). Tel.: 
606 157 522. 
■ Zavařovací sklenice Omnia 
0,7 l. Cena 5 Kč/ks. Tel.: 
737 434 576.
■ Střešní tašky pálené, nepoško-
zené, červené barvy a  betono-
vé střešní tašky šedé barvy. Tel.: 
604 792 176.
■ Střešní nosič staršího typu 
pro automobily, s  odtokovým 
žlábkem, zachovalý stav. Tel.: 
604 792 176.

■ Malotraktor a lištovou 
nebo bubnovou sekačku. Tel.: 
739 109 071.
■ Zachovalý rudlák a ná-
bytkovou stěnu se šat-
ní skříní. Tel.: 775 349 594.
■ Stolek, kulatý, konferenč-
ní, ‚kávový’ nejlépe starý (cca 
40.–70. léta), výška max. 60  cm. 
Sháníme jej k  běžnému pou-
žívání ke  starým křeslům z  60. 
let, proto nejlépe v  dobrém sta-

vu nebo k nenáročné renovaci. 
Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 
775 252 513.
■ Vojenskou vzduchovku s  ná-
sypkou na  broky i  nefunkční. 
Tel.: 732 504 158.
■ Motor na Jawu 350 kývačku či 
panelku, i  jednotlivé ND – vál-
ce, hlavy, víka, kryt karburace aj.  
Tel.: 732 504 158.
■ Motocykl Jawu – ČZ 125, 175, 
250,  350 – kývačku/panelku, 
Jawu Bizon, Jawu 90, skútr ČZ 
i horší stav, též mám zájem o ná-
hradní díly na  tyto stroje. Tel.: 
732 504 158.

■ Koupím za  rozumnou cenu 
knihy: Příběh umění (Gombrich) 
a  Česká literatura od  počátku 
k dnešku (Lehár, Stich, Janáčko-
vá, Holý) a dále jakékoliv Dějiny 
výtvarného umění či Dějiny hud-
by (světové i české) – knihy mo-
hou být i mírně poškozené a v ja-
kékoliv 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 stavební poze-
mek v k. ú. Jabloňov, výměra 
5 000 m². IS v těsné blízkos-
ti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899. RK nevolat.
■ Koupím byt ve Velkém Meziří-
čí 2+1 nebo 3+1. Platím hotově. 
Tel.: 602 509 165.
■ Prodám RD v  Oslavici, ZP 
190 m², pozemek 300 m², všech-
ny sítě na  hranici, před rekon-
strukcí, zpracován projekt, za-
jímavá cena a  příležitost. Tel.: 
603 278 588.

■ 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

■ Pronajmu garáž na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
777 666 210.
■ Pronajmu byt 2+kk (50m²) 
v centru VM, přesto v klid-
né části. Byt je po rekonstruk-
ci, částečně zařízený, možnost 
parkování poblíž. Nájem 4.000 
Kč+inkaso. Tel.: 774 160 467.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova ve  Vel. Meziříčí, 
3. patro, volný od  května 2013.
Volat večer, tel.: 724 771 763.    
■ Pronajmu nový byt 2+kk 
s  balkonem na  ulici Školní 
ve  Velkém Meziříčí. Byt je plně 
vybaven, kuchyňská linka se 
spotřebiči, předsíň, obývací stě-
na, sedací souprava, ložnice. 
Nízké náklady na  energii. Tel.: 
721  252  311, po  16. hodině. 

■ Syn hledá otce. Ozve se Jan 
Szojma nebo jeho příbuzní? 
Tel.: 604 104 366.
■ 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. Více 
informací na tel.: 732  948  839.

■ Hledám brigádu. Tel.: 
728 685 443.

■ Bígla, štěně (pes). Daruji z ro-
diných důvodů do dobrých rukou 
půlroční štěně. Tel.: 737 609 635.
■ Kámen za odvoz v Tasově. Tel.: 
602 315 900.
■ Starožitný šlapací stroj 
Afrana daruji za  odvoz. Ne-
používaný přes 20 let, býval 
funkční, nyní nutné vyčiště-
ní, seřízení. Tel.: 604  792  176.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

Zubní pohotovost 
Sobota 23. 3. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár nad Sáza-
vou, tel.: 566 690 130. Neděle 24. 3. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 
7, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 690 125.  Ordinační doba 9–12 hodin. 
Telefonicky ověřte aktuální stav na  příslušném stomatologic-
kém pracovišti. Zubní LSPP (v  době mimo hodiny běžné v  na-
šem okrese) poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, 
po–pá 17–7 hodin, víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 545  538  421.                                                                           
                                                                                                 (zdroj www.nnm.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 160 Kč.

Levně, rychle, 
spolehlivě.

Ing. Světla Kaštánková
Tel.: 776 088 237

info@ucetnisvet.com

▶ ▶

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Pronajmu garáž na  spojovací 
ulici Poříčí a Bezděkov ve VM. 
Tel.: 603 365 682.

aUtoseRvis 
vRCHoveCká 950 vM 

více na tel.: 566 524 785
605 290 861 www.autohmk.cz

ZaBRZděte náklady 
Za opRavU 

vaŠeHo voZU!

vÝMěna BRZd 

Za akční Ceny!

TERMÁLNÍ LÁŽNĚ 
VELKÝ MEDER

23. 3. (so), 1. 4. (po)

 CELODENNÍ VSTUPNÉ 
VČETNĚ 

 DOPRAVY 660 KČ
Nástup:  ▶ Měřín  5.30  
  ▶ VM  5.40

Po dohodě nástup na trase. 
Více info, objednávky tel.: 

607 541 915, 775 055 501
www.miris-tour.cz

Velikonoční prodej v Krámku u Marušky
www.eco-vyukajazyku.cz, p. Procházková, tel.: 602 325 108

KONVERZAČNÍ KLUBY – TO TU JEŠTĚ NEBYLO                
V rámci konverzačního klubu si aktivní formou komunikace procvi-
číte znalosti nabyté v kurzech a ještě se seznámíte s ostatními klienty 

jazykové školy ECO. Konverzační klub je výborná příležitost, jak 
rozšířit slovní zásobu, poznat ostatní studenty a také nové lektory.

Jazykové kurzy – ECO Velké Meziříčí 

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA DOVOLENOU              
Jedete na dovolenou a potřebujete se rozmluvit? 

Využijte naší  mimořádné nabídky. 
SPECIÁLNÍ NABÍDKA SOBOTNÍCH KONVERZACÍ

Chcete se učit cizí jazyk a preferujete výuku o víkendu? 
Tyto kurzy jsou určeny právě pro vás. Otevřeme kurz pro vás 

a vaše kolegy či známé.
Zveme vás na velikonoční nákupy do Krámku u Marušky, Komenské-
ho 3 ve Velkém Meziříčí. Najdete zde:
▶  čerstvé, řezané i hrnkové květiny za příznivou cenu, 
 vázané kytice v  jiném stylu
▶  zdobené perníčky, věnečky, kraslice - vše pečlivě 
 a originálně tvořené
▶  ručně pletené pomlázky z letošní vrby – pro chlapce
▶  velikonoční výslužky s perníčky již zabalené – pro dívky
▶ ručně šité a háčkované hračky pro nejmenší
▶  kvalitní český porcelán
▶  spoustu jiných hezkých věcí a dárků pro potěchu duše i těla...

Vždyť naše motto zní:  
„Dárky dělané s láskou..."

Provozní velikonoční doba:
Škaredá středa: 14.00–17.30
Zelený čtvrtek: 14.00–17.30
Velký pátek:       14.00–17.30
Bílá sobota:         8.00–12.00
Neděle – Boží hod veliko-
noční a Červené pondělí – 
zavřeno!
Proto nakupte včas! 

Těším se na vás, 
Marie Marková

                  (placená inzerce, 
foto: Marie Marková)

PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

strojírenská společnost z koncernu MAN, 
výrobce turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrové řízení na následující volnou pozici:

Požadavky: 
– SŠ/VŠ technického směru 
– Aktivní znalost AJ, znalost NJ vítána 
– Flexibilita, zodpovědnost, vysoká schopnost komunikace 
– Předchozí zkušenosti z obdobné pozice vítány
– Nástup dle dohody

Zaměstnanecké benefity: 
– Výkonnostní odměny 2× ročně
– Příspěvek na penzijní/životní připojištění
– Příspěvek na závodní stravování
– 24 dnů dovolené

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo s.r.o., Ivona Lundová, Vlkovská 279, 595 01  Velká Bíteš
E-mail:  ivona.lundova@pbsturbo.eu

PBS Turbo s. r. o., 

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

NABÍZÍME
skleníky – různé velikosti 

● kompostéry, domky na nářadí ● polykarbonát vhodný 
na skleníky, pařníky ● sklolaminát ● vlnité trapézové 
desky ● plexisklo ● příslušenství ● spojovací materiál

Velké Meziříčí, Malá stránka, GRUNDline
za Železářstvím U Hejátků

Tel.: 734 402 505, e-mail: plast@grundline.cz

SOUKROMÁ  VÝUKA 
NĚMČINY, PŘEKLADY 

Tel.:  739 600 039

Pronajmem byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, ulice Záviškova, cena 
dohodou. Tel.: 608 484 440.

POZOR!
Změna uzávěrky č. 13, 

které vychází 
po Velikonocích 3. 4. 2013.
Z důvodu státního svátku 
1. 4. je uzávěrka posunuta 

o den dřív, tj. na čtvrtek 
28. 3. ve 12 hodin.
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Blahopřání Vzpomínky

společenská RUBRika

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

26. 3. Fotografické lovy beze zbraní III. – ing. A. Havlát
   2. 4.  Generál Jiří Jaroš  – PaedDr. Josef Láznička
   9. 4. Vzpomínky na zašlé časy – Vladimír Makovský
16. 4. Jak jsem psal knihy a lovil ryby II. – Bohumír Machát
23. 4. Podnikání na křižanovském panství – ing. Karel Hromek
30. 4.  Hudba dávných časů II. – Bc. Svatava Drlíčková

Změna programu vyhrazena.

Řešení v z minulého čísla 10 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost těžká

Řešení dnešního sudoku 
otiskneme 

v následujícm čísle 27. 3. 2013

sUdokU

POLICIE ČR
Na vědomost se dává, 

že významného životního 
jubilea se dožívá 

Jarda Pospíšil 
zvaný Pospa. 

Tímto mu přejeme hodně štěstí, 
zdraví a neutuchající 

životní a pracovní elán.
Kolektiv PČR

Pavouci patří mezi tajemné a často opovrhované živočichy. Určitě vás 
někdy ve  skrytech domova překvapil velký pokoutník, který může 
mnohým vyvolat strach. Právě tito tvorové, jsou velice dokonalí. Nejen 
jejich stavbou těla, ale také jejich přizpůsobivostí životnímu prostředí. 
Jaký jiný živočich dokáže žít měsíce bez potravy a zároveň se vyskytovat 
v podmínkách, kde by jiní tvorové nepřežili?  
Mnohé také láká vlastnit velké pavouky z čeledi sklípkanovitých (The-
raphosidae). Na chov těchto krásných pavouků obřích velikostí nepo-
třebujeme žádné zvláštní vybavení. Stačí menší terárium a  základní 
znalosti z odborné literatury. Více k chovu těchto tvorů se můžete do-
zvědět na přednášce.
Okolo našich domovů se vyskytuje spousta zajímavých pavouků, kte-
ří jsou většinou přehlíženi. Asi vás nikdy nenapadlo chodit po  louce 
po kolenou a hledat tyto dokonale skryté živočichy. Nejspíše byste byli 
mile překvapeni, jaké krásy nám naše louky a stráně skrývají.  

Věřili byste, že jsou vylíhlí pa-
voučci schopni sežrat svoji mat-
ku? A že tito pavouci se vyskytují 
nedaleko Velké Bíteše? V poslední 
době se tu velice rozšířil krásný, 
žlutý křižák pruhovaný (Agriope 
bruennichi), který u  mnohých 
vyvolává myšlenku, že jde o toxic-
ky významného exota. Zajímalo 
by vás, jak se tento druh dostal 
do České republiky? Toto a mno-
hem více se můžete dozvědět 
ve  čtvrtek 21. března od  18.00 
v Městském muzeu ve Velké Bí-
teši. Hlavním programem bude 
seznámení s  těmito živočichy 
a  vyvrácení některých mylných 
předsudků. Celá přednáška To-
máše Hamříka – studenta Mende-
lu Brno – bude provázena promí-
táním fotografií a ukázkou živých 
exemplářů sklípkanů. 
Pořádá Městské muzeum Velká Bí-
teš ve spolupráci s Muzejním spol-
kem Velkobítešska.                      -ik-

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

Dne 16. března 2013 tomu byl 
rok, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan

 Jiří Chrást z Křižanova.

S úctou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 

manželka Zdena a děti s rodinami.

❧ Čas plyne a nevrátí, co vzal.
Stále to bolí
a strašně chybíš nám. ❧

Dne 21. 3. 2013 uplyne 7 let od 
chvíle, kdy nás opustil pan 

Pavel Klíma.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Sestry s rodinami a švagr Pavel

Dne 25. března 2013 by se dožila 
osmdesáti let paní 

Marie Skryjová, 
roz. Mikulášková z Laviček č. 64.

Vzpomínají synové s rodinami.

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

Dne 20. 3. 2013 vzpomeneme 10. 
výročí úmrtí manžela a dědečka, 

pana Milana Pospíšila 
z Měřína.

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 10. 2. 2013 jsme si také připomněli 10. výročí úmrtí tchána, 
dědečka a pradědečka, pana 

Karla Pospíšila z Oslavice.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Dne 24. března uplyne dvacet 
jedna let od chvíle, kdy zemřel 
pan 

Karel Kuřátko 
z Velkého Meziříčí. 

Kdo jste jej znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Děkují rodina Teplých 
a dcera Zdenka.

Dne 24. března se dožije sta let 
paní 

Marie Ondráčková, 
Cyrilov 33.

Do dalších let přeje vše nejlepší 
a pevné zdraví za všechny vnuky 

vnučka Marie, 
pravnoučata Maruška, Karel, 

Tomáš a Zdenek, 
prapravnoučata Veronika a 

Štěpánek, 
synové František a Jiří s rodinami 

a rodina Hladíkova.

Společenská rubrika: Dojde ke změně uzávěrky č. 13, které 
vychází po Velikonocích 3. 4. Z důvodu státního svátku 1. 4. je 
uzávěrka posunuta o den dřív, tj. na čtvrtek 28. 3. ve 12 hodin. 
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kUltURní a společenské akCe

KPH – Koncertní sezona 2012–2013 
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Velkého Me-
ziříčí ing. Radovana Necida a konají se za podpory Kraje Vysočina 
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, Jupiter club
SÓLO PRO JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA  – Hráč na knoflíkový akordeon 
a laureát mnoha domácích a zahraničních soutěží ve Španělsku, Ang-
lii, Francii, Holandsku a Venezuele, bývalý stipendista a sólista Nadace 
Český hudební fond, spolupracuje s ČT a rozhlasem, lektor odborných 
seminářů a porotce soutěží. Vstupné: 150/120 Kč 

▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, nádvoří zámku Velké Meziříčí
v jednání SHADOW QUARTET & HUDEBNÍ SHOW v netradičním 
podání.
Záměrem této jedinečné formace je originální interpretace nejen 
klasické hudby. Nepřehlédnutelná je spolupráce se Z. Norisovou, J. 
Kornem, J. Ledeckým, L. Filipovou a dalšími. Na svém kontě má sou-
bor rovněž zápis do Guinessovy knihy rekordů. Vstupné: 150/120 Kč. 
Abonentka je nepřenosná.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velké Mezi-
říčí, program. oddělení, tel.: 566 782 004, (001), e-mail: program@
jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, Spáčilova 18, Brno, tel.: 548 531 618, 
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Kašpárek zve děti do loutkového divadla
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 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-

Jupiter club, s. r. o., uvede One woman show Haliny Pawlowské
STRAŠNÁ NÁDHERA
ANEB CO VŽDYCKY 
ZABERE NA MUŽE

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert
PETR SPÁLENÝ A SKUPINA APOLLO BAND

Petr Spálený a Apollo Band

One woman show Haliny Pawlowské

Neděle 31. března 2013 od 20 hodin, velký sál Jupiter clubu. Upo-
zornění pro muže: Pomlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předprodeji, 
na místě 120 Kč. Rezervace, předprodej:  program. oddělení JC, tel.:
566 782 004–5.

Velikonoční County bál se Stetsonem

Jupiter 
club

Velké Meziříčí 
20. 4. 2013 

od 19.30 
předprodej:

250 Kč
na místě 290 Kč

www.jupiterclub.cz, 
mikesova@

pragokoncert.com, 
www.masterso-

frock.cz

různé druhy kraslic 
(malované, vrtané, háčkované, 

patchwork, vyšívané, korálkové),
 pečené čaje, malovaná trička, výrobky z kukuřičnoho šustí, 

quilling, jarní čepičky a šálky, patchworkové výrobky, perníky, 
šperky, batikované oděvy...

Tvořivé dílny: sobota 14–16 hodin – sítotisk 
(cena 60 Kč/motiv+tričko)

neděle 14–16 hodin – velikonoční překvapení (15 Kč/ks)

Pátek 19. dubna 2013 
v 19.30 hodin, kinosál JC. 
Vstupné: 200 Kč předprodej, 
250 Kč na  místě. Rezervace 
a prodej na program. oddělení JC 
tel.: 566 782 004, 001.  
Změna programu vyhrazena. -zh-

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-

KD Moravec

Jupiter club, s. r. o., si vás dovoluje pozvat na prodejní výstavu obrazů

SNĚNÍ JARMILY DVOŘÁKOVÉ.
Vernisáž výstavy – neděle 7. dubna 2013 v 10.00 hodin, výstavní síň 
JC. Kulturní program: Markéta Kadlecová, Hana Doležalová – klavírní 
doprovod. Výstava potrvá do 30. dubna 2013. Otevřeno: po–čt  8.00–
16.00, pá 8.00–14.00, ne 14.00–16.00.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Neděle 14. dubna 2013 od 14 hodin v KD Lhotky.

Odpoledne s diskotékou, soutěže pro děti i dospělé.
Těšíme se na děti v maskách. 

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti zdarma.

Obecní muzeum v Borech zve všechny na
VELKOU VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

KRASLICE A DRÁTKOVANÉ STROMEČKY
paní Drahoslavy Horké

Výstava bude otevřena:
v neděli 24. 3.  9–12 a 14–18 hodin
v pondělí 25. 3. 9–12 a 14–18 hodin.
Po celou dobu výstavy bude možné 
výrobky D. Horké také zakoupit.
V pondělí 25. 3. v 16.30 hodin 
proběhne beseda s autorkou,
paní Horkou i s ukázkami 
výtvarných technik. 
Vstupné 20 Kč.

Sociální služby města Velké Meziříčí 
vás co nejsrdečněji zvou na 

SETKÁNÍ PŘI DECHOVCE
ve středu 17. 4. 2013 ve 14 hodin v sále Jupiter clubu.

Vstupné s místenkou 100 Kč.
K tanci i poslechu zahraje

VESELÁ SEDMA pana Sedlaříka
Součástí zábavného odpoledne je občerstvení.

Předprodej místenek je zajištěn z provozních důvodů 
pouze osobně u pečovatelky, 

a to v DPS na ulici Komenského 6 
v tyto vymezené dny:

27., 28., 29. března a 2., 3., 4., 5., 8., 9. dubna 
od 7.30 do 9.30 hodin a od 12 do 14 hodin.

Děkujeme za pochopení! -ssm-

Divadlo Ikaros vás srdečně zve na další přehlídku muzikálových hitů. 
V  sobotu 27. 4. 2013 ve velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 120 Kč 
v předprodeji, 150 Kč na místě. Rezervace vstupenek na program. od-
dělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005).

Galerie světového muzikálu 3
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Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
do svých řad chlapce a děvča-
ta narozené 1995–2003 se zá-
jmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky: pondě-
lí až pátek 15.30–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

Malá kopaná VM
pořádá 

velikonoční
turnaj
v neděli 31. března 2013 
od  9.00 na  umělé trávě III. 
generace za  3. základní ško-
lou ve Velkém Meziříčí. 
Startovné: 600 Kč za MKVM 
tým, 850 Kč za cizí tým. Věc-
né ceny pro nejlepšího střelce 
a první tři týmy. 
Přihlašujte svoje týmy na: 
bilek@mkvm.cz
Uveďte: název týmu, odkud 
pocházíte, e-mailový a  tele-
fonní kontakt na  minimálně 
dvě osoby. Bližší informace 
a aktualizovaný seznam při-
hlášených na www.mkvm.cz

Pokračujeme v  zimní přípravě. 
Absolvovali jsme dvoudenní 
program. Odjeli jsme na  halo-
vý turnaj do  Třebíče, kde star-
tovaly týmy ročníků narození 
2000 a 2001. V základní skupi-
ně jsme postupně porazili týmy 
FŠ Třebíč U12 3:0, FK Světlá 
nad Sázavou 7:1, FK Kuřim 
U12 7:0 a postoupili do  finálo-
vé skupiny, kde se nám zapo-
čítal výsledek s  FŠ Třebíč U12, 
která skončila v  naší skupině 
na  druhém místě. Ve  finálové 
skupině jsme narazili na  FC V. 
Meziříčí U12, který jsme pora-
zili 3:1 a na družstvo FK Kuřim 
U13. Ve  vyrovnaném utkání 
nám postupně docházela šťáva 
v důsledku malého počtu hráčů 
na  střídání. Prohra 5:3 nás od-

sunula na celkové 2. místo. Hrá-
li: Pavelec Šimon, Mitáš Patrik 
8, Pártl Pavel 6, Koudela Miloš 
5, Burian Martin 2, Voneš Jan 2, 
Chalupa Patrik. Nejlepším hrá-
čem našeho družstva byl vyhlá-
šen brankář Šimon Pavelec.
Poté jsme odjeli do  Brna 
na  první společné utkání s  FŠ 
Třebíč před jarní ligovou sezo-
nou. Soupeřem nám bylo muž-
stvo Sparty Brno. Přestože tento 
ročník bude ještě na  jaře hrát 
na půlku hřiště, hrálo se na hři-
ště celé. Po vyrovnaném průbě-
hu a  spoustě zbytečných chyb 
na obou stranách se nám poda-
řilo vyhrát. Sparta Brno – FC V. 
Meziříčí 4:6. Křivánek Radek3, 
Maleta Volodimir 2, Pártl Pavel.

-chal-, foto: archiv FC

Mladí fotbalisté přivezli z Třebíče druhé místo

Mladší přípravka 2004 FC Velké 
Meziříčí se zúčastnila 9. 3. 2013 
kvalitně obsazeného turnaje 
v Třebíči. 
Všechny týmy předvedly velkou 
bojovnost a  také fotbalové do-
vednosti. Náš tým postupně hrál 
s  takovými soupeři jako FŠ Tře-
bíč, Sokol Předín, SUD Světlá nad 
Sázavou, FC Slovan Havlíčkův 
Brod. Ve všech zápasech se kluci 
velice snažili a  svou bojovností 
zaskočili i  ty nejsilnější soupe-
ře. Ve  všech zápasech jsme měli 
herně navrch a v průběhu celého 
turnaje si vypracovali nespočet 
příležitostí ke vstřelení gólu. 
Celý turnaj jsme zaslouženě vy-
hráli a odvezli si domů vytoužené 
zlaté medaile. Všichni hráči za-

slouží poděkování za předvedené 
výkony a  bojovnost. Obzvlášť je 
zapotřebí vyzdvihnout výkony 
tahounů mužstva Filipa Blažka, 
Lucie Bendové, Štěpána Šimánka 
a v bráně výborně chytajícího Jo-
sefa Pacala. Vzrůstající fotbalové 
dovednosti jsou jasným důkazem 
poctivého přístupu k tréninkům. 
Složení týmu: Filip Blažek – kapi-
tán, Lucie Bendová, Štěpán Šimá-
nek, Patrik Juhoš, Josef Pacal, Alex 
Šváb, Samuel Šváb, Vít Winterling, 
Matěj Plachecký, Jakub Strýček
Výsledky: FC VM – FŠ Třebíč 
4:0, FC VM – FC Slovan Havlíč-
kův Brod 5:3, FC VM – Sokol 
Předín 8:0, FC VM – SUD Světlá 
nad Sázavou 3:0 
Pavel Blažek, foto: archiv FC VM

Fotbalová přípravka vybojovala v Třebíči zlato

Malí hokejisté mají další zlatou medaili
V neděli 10. 3. 2013 jeli naši ho-
kejisté na turnaj do Havlíčkova 
Brodu. Za soupeře měli Ledeč 
nad Sázavou, kterou porazili 
30:3. Jako druhý soupeř je čeka-
la Jihlava. I tu porazili, tentokrát 
17:5.
Branky: Švejda P. 27×, Hammer 
D. 9×, Jašek P. 6×, Zachoval V. 
3×, Vejmola T. 1×, Katolický M. 
1×
Sestava: Bíbr D. – Švejda P., Ha-
mmer D., Jašek P., Zachoval V., 
Vejmola T., Katolický M., Ze-
man L., Katolický Š., Krejčí M. 
Trenéři: Štourač J., Hladík L.

-jud-, foto archiv HHK

Abraham cup 2013 vyhráli Třebíčští
Ve III. ročníku tohoto halového turnaje hráčů nad 50 let došlo k některým překvapivým 
přesunům sil a tudíž i výsledkům. Do popředí se dostaly velkomeziříčské celky, naopak fa-
vorité jako Klasici Jihlava a Staří páni Velká Bíteš skončili v poli poražených. Kolotoč 28 
utkání určil následující pořadí, když finále mezi Lesáky Velkého Meziříčí a Kodaku Třebíč 
rozhodly až pokutové kopy.
Vítězem se stal Kodak Třebíč, 2. Lesáci VM, 3. Lech Poznaň, 4. Staří páni VM, 5. Klasici 
Jihlava, 6. Staří páni V. Bíteš, 7. SKS Rudíkov, 8. Dukla Brno, 9. Martinice.
Ocenění jednotlivců: nejlepší hráč Jan Bakier z Lechu Poznaň, nejlepší brankář Miroslav 
Paprskář ze St. pánů V. Bíteš, nejlepším střelcem se stal překvapivě Karel Vidlák s 5 bran-
kami z Lesáků VM Nejstarším hráčem byl Aleš Svoboda (r. 1944) ze St. pánů VM, cenu 
fair-play dostal Vlastimil Fidla z Kodaku Třebíč.
Oba rozhodčí, Pavel a Jakub Rosičtí, měli usnadněnou úlohu přístupem všech mužstev, 
nemuseli ani jednou použít některou z karet, také se hrálo ohleduplně a nikdo se nezranil.
Pořadatelé pak děkují všem sponzorům v čele s Městem Velké Meziříčí. Další ceny, nebo 
finanční prostředky poskytly: Farmax D. Hlávková, Telstar M. David, Agados, a. s., VM, 
Vinotéka Jedlička, Česká spořitelna VM, Pivovar Litovel J. Prokeš, Kavárna Orchidea 
P. Janšta, Restaurace Obecník J. Novotný, S. Voda z Jabloňova, Elektroopravna S. Raus, 
Zelenina J. Smejkal, Řeznictví E. Komínková a POEX, a. s., VM. Mediálním partnerem 
pak byly Velkomeziříčsko a Žďárský deník.
Při předávání cen a ocenění jednotlivců se dostalo od zúčastněných družstev pořadatelům 
slov uznání a chvály nad organizací a průběhem celého turnaje. Někteří si již zamlouvali 
účast na IV. ročníku v roce 2014. 

Na Fajťáku se stále lyžuje

Lyžování na Fajťáku o víkendu: zatímco velkomeziříčská mládež 
odpočívala, dámy s „vyšším výrobním číslem“ si užívaly i přes stu-
dený jižní vítr z maďarské pusty skvělé lyžovačky. 

Text a foto: Petr Zezula

veřejné  
BRUslení

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

Zimní příprava ml. žáků U12
Během zimní přestávky jsme 
nadále trénovali třikrát týdně, 
jen jsme se před nepříznivým 
počasím schovali do  tělocvičny. 
Tréninky byly zpestřeny několika 
návštěvami místního sportovní-
ho centra, kam jsme docházeli 
na  jumping, a  používáním ba-
lančních podložek. V  průběhu 
zimního období jsme se zúčast-
nili celkem šesti halových tur-
najů. Tři z nich byly pro katego-
rii U12, zbylé pro U13. Všichni 
předváděli velmi kvalitní výkony 
a na některých bylo vidět i velké 
zlepšení. Obsadili jsme třikrát 1. 
místo, dvakrát 3. a jednou čtvrté.
Celá zimní příprava byla zakon-
čena velice kvalitně obsazeným 
turnajem pro ročník 2001, které-
ho se zúčastnilo 12 mužstev hra-
jících nejvyšší žákovskou soutěž. 

Hrálo se 10. března v  Náchodě, 
a to venku na umělé trávě. Velko-
meziříčští žáci skončili po výbor-
ných výkonech na 3. místě, za Me-
teorem Praha a Spartou Brno.
Postupně odehráli tyto zápasy: VM 
– Meteor Praha 2:1, VM – FC Hra-
dec Králové 1:0, VM – FK Náchod 
1:0, VM – Trutnov 0:1, VM – SK 
Vysoké Mýto 3:0, VM – RMSK 
Cidlina 0:0 a VM – Sparta Brno 0:2.
První mistrovské utkání jarní 
části sezony sehrají mladší žáci 
U12 v  neděli 24. 3. od  13.00 
v Třebíči na Borovině.
Na  fotografii z  turnaje v  Náchodě 
jsou ve spodní řadě zleva: Pavel Ka-
dlec, Marek Malata, Hana Pavlaso-
vá, Patrik Chalupa, David Vokurka.
Horní řada zleva: Mirek Malata, 
Jakub Benda, Nikola Bibr, Domi-
nik Doležal, Lukáš Bačák. 

-ves-, foto: archiv FC VM

Žáci ukončili přípravu

-ros-, foto: V. Klapal
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Nohejbalová liga
Organizátoři připravují  nohej-
balovou ligu. Zájemci, ozvěte se 
na tel. 603 947 096, nebo na mail 
1.nohejbalvm@seznam.cz. 

BK VM – BŠM Brno 43:36 
(19:15) a 69:58 (39:25)
Sestava:  Martin Šmíd, Michal 
Kovář, Jiří Studený, Jaroslav Rosa, 
Adam Ostrý, Jakub Mezlík, Lukáš 
Ivančík, Daniel Klapal, Tomáš 
Doležal a  Martin Mezhlumyan, 
trenér Petr Filla ml.
Domácí tým dorostenců kate-
gorie U17 se v dvojzápase s Bas-
ketbalovou školou mládeže Brno 
musel obejít bez dlouhodobě 
zraněného Toma Vondráčka, 
zraněného Honzy Sýkory, který 
má za  sebou první dva zápasy 
v  žákovské lize za  Jihlavu a  také 
jihlavských hostujících hráčů. 
Přesto na zápasech bylo deset do-
mácích hráčů, takže dostatečný 
počet na  dobré zvládnutí dvou 
zápasů za sebou. 
V  minulém kole naši hráči hráli 
v  Bystřici nad Pernštejnem, kam 
byl problém dojet sněhovými zá-
vějemi a kam jsme dorazili o půl 
hodiny později, než měl začít 
první zápas. V prvním zápase náš 
tým hlavně díky tomuto pozdní-
mu příjezdu prohrál a ve druhém 

už celkem jednoznačně ovládl 
palubovku soupeře a  po  záslu-
ze zvítězil. Také proto jsme byli 
zvědavi, jak si naši hráči poradí 
se soupeřem z  Brna. V  prvním 
zápase se spíše jednalo o  souboj 
obran, o  čemž svědčí poločasový 
stav 19:15. Po velmi vyrovnaném 
průběhu se podařilo první zápas 
dovést do  vítězného konce. Ale 
skóre mohlo být výraznější, kdy-
by naši hráči proměňovali trestné 

hody po faulech soupeřů. Ve dru-
hé polovině zápasu proměnili naši 
hráči pouhých šest trestných hodů 
ze sedmnácti možných. Alespoň 
víme, na  co se budeme muset 
v  tréninku více zaměřit. Na  dru-
hou stranu si hráči vyzkoušeli 
herní systémy, které se teď na tré-
nincích učí. Nejlepšími střelci zá-
pasu byli Michal Kovář s 21 body 
a Adam Ostrý s body 10.
V dalším zápase náš tým na hřišti 

dominoval a  ve  druhé polovině 
zápasu si už udržoval minimálně 
dvacetibodový rozdíl. Ke  konci 
soupeř náskok snížil, ale i tak ne-
bylo ani na chvíli pochyb o vítězi. 
Ve druhém zápase naši hráči hráli 
více jeden na jednoho a snažili se 
prosazovat se zakončením zpod 
koše.  Střelecky se nejvíce ve dru-
hém zápase prosadili Martin 
Šmíd s  23 body a  Michal Kovář 
s 21 body. I když ve hře bylo ještě 

hodně nedostatků, tak je potřeba 
na  prvním místě vyzdvihnout 
velkou bojovnost a  obětavost 
všech hráčů a také plnění pokynů 
trenéra. Navíc některé akce byly 
opravdu parádní a  přítomní di-
váci se mohli opravdu bavit bas-
ketbalem. 
Příští zápasy doma: 
U17 dorostenci
6. dubna BK Velké Meziříčí – SK 
Žabovřesky 9.00 a 11.00

U17 dorostenky
13. dubna BK Velké Meziříčí – 
Valosun Brno 9.00 a 11.00.
Průběžná tabulka OP Jižní Mo-
ravy a Vysočiny:
1. BBK Blansko 34 b.
2. TJ Třebíč 34 b.
3. BK TJ Sp. DDM U. Brod 29 b.
4. BK Velké Meziříčí 26 b.
5. SK Žabovřesky 25 b.
6. SAM BŠM Brno 25 b.
7. TJ Sokol Bystřice n. Per. 19 b.

Basketbalisté dvakrát po sobě porazili Brno

Michal Kovář proti soupeři. Foto: Tomáš Rapušák

Vítězný tým BK Velké Meziříčí U17 po zápase s BŠM Brno. Foto: Tomáš Rapušák

-rap-

12. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
SK Omega VB – Sanborn VM 1:9
Bartoň – Fritz 3, Bukáček 2, Ha-
nus, Puffer, Pondělíček, Bajer F.
SK Afcon Kunšovec VM – Tech-
nické služby VM 2:9
Nováček 2 – Chudoba 4, Pospíšil 
2, Smejkal, Šlapal O., Šlapal D.
Agromotor VM – HC Lukáš 5:4
Bíbr 2, Netík, Kadela, Peterka J. 
ml. – Čejka 3, Vaněk
HC Bory – SK Netín 9:7
Kuchař 6, Uhlíř F. st. 2, Kabelka P. 
– Dvořák R. 3, Dvořák V., Černý, 
Juda, Plhák T.

O postup do extraligy
River VM – SK Vídeň 3:5
Daniel 2, Havlík – Střecha Lad., 
Navrátil, Janák, Nedoma, Her-
many 
Farma Měřín – Auto Dobrovol-
ný VM 3:5
Kašpar, Půža, Mužátko – Šefčík 2, 
Dohnal, Vondráček Jiří, Vondrá-
ček Jos.

HC Benetice – SK Lavičky 7:3
Krejčí 2, Houzar 2, Mikuláš, No-
votný, Valík – Polák, Štěpánek, 
Barák 
Horní Heřmanice – SPL Rado-
stín nad Osl. 5:7
Mejzlík J. 2, Kutílek 2, Šilhán – 
Hubený 3, Mokrý 2, Šíma, Láz-
nička
1. SK Vídeň 12 10 1 1 72:37 21
2. SPL Radostín nad Osl. 12 8 2 2 50:34 18
3. Auto Dobrovolný VM 12 8 0 4 57:44 16
4. SK Lavičky 12 5 2 5 62:52 12
5. HC Benetice 12 6 0 6 53:43 12
6. Horní Heřmanice 12 4 1 7 53:60 9
7. Farma Měřín 12 2 2 8 35:58 6
8. River VM 12 1 0 11 31:85 2

O konečné umístění v 1. lize 

(6.–12. místo)
HC Tasov – HCF Dráhy VM 3:2
Chlubna, Komínek, Robotka – 
Kácal, Slavík
NHÚ Balinka VM – Ořechov 3:3
Komínek 2, Mucha J. – Dvořák 
2, Hála
HC Bory B – HC Pikárec 2:10
Zikmund, Vidlák – Chrást 4, Va-
řejka 2, Ambrož 2, Glos, Marek
6. HC Pikárec 10 8 0 2 61:29 16
7. HCF Dráhy VM 10 5 3 2 41:25 13
8. NHÚ Balinka VM 10 5 2 3 55:42 2
9. HC Tasov 10 5 1 4 38:34 11
10. Ořechov 11 4 2 5 46:37 10
11. Stránecká Zhoř 10 5 0 5 41:54 10
12. HC Bory B 11 0 0 10 24:77 0

-vid-

1. Sanborn VM 12 9 2 1 86:44 20
2. Technické služby VM 12 8 2 2 65:51 18
3. SK Omega VB 12 7 0 5 47:46 14
4. HC Bory 12 6 0 6 61:58 12
5. HC Lukáš 12 5 1 6 62:54 11
6. Agromotor VM 12 4 3 5 46:54 11
7. SK Afcon Kunšovec VM 12 3 0 9 50:79 6
8. SK Netín 12 2 0 10 40:71 4

Na postup do extraligy si ‚brousí zuby‘ Vídeň 

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Sokol Nové Brá-
nice 34:23 (16:15)
V  prvním „jarním“ domácím 
zápase se naši dorostenci před-
stavili proti Novým Bránicím. 
Aktuálně poslední celek tabulky 
neměl být pro naše dorostence 
větší překážkou.
Úvod utkání nenasvědčoval, že 
hrají družstva z  opačných pólů 
tabulky. Bránice se ujaly vedení 
a naše družstvo až do 19. minuty 
neustále dotahovalo nejtěsněj-
ší náskok hostů. V  útoku nebyl 
problém dát branku, ale v obra-
ně se hráčům nedařilo pokrývat 
střelce soupeře a  dostávali jsme 
laciné branky. V  třetí desetimi-
nutovce se obě družstva vystří-
dala ve  vedení a  do  šatny jsme 
odcházeli s  jednobrankovým 
vedením 16:15.
V  druhé půli jsme chtěli prak-
tikovat aktivnější a  důraznější 
obranu a  zlepšit rychlý přechod 
do  útoku. Hráči splnili pokyny 
bezezbytku a  za  dvanáct minut 
druhé půle jsme obdrželi pouze 
jednu branku (42. minuta 24:17). 
Dařil se rychlý přechod do útoku 
a dorostenci svými akcemi v po-
stupném útoku bavili přítomné 
diváky. Škoda jen ještě nepro-
měněných šancí, brankový rozdíl 
mohl být ještě vyšší. Po  zlepše-
ném herním projevu v druhé půli 
jsme se mohli radovat z vítězství 
34:23. Všechny hráče je nutné 

pochválit za  kolektivní výkon.  
Velmi dobrý výkon především 
v  obranné fázi podával Tomáš 
Frejlich s Filipem Macounem.
7m hody 3/3:3/2 vyloučení: 4:3, 
diváků 43. Sled branek: 1:2, 3:4, 
7:6, 10:11, 13:12, 16:15, 19:16, 
24:17, 29:18, 32:20, 34:23
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Pavliš David (8), Fiala Martin 
(6/1), Janíček Martin (6/2), Svo-
boda Filip (6), Blaha Tomáš (4), 
Macoun Filip (2), Lečbych Jan 

(2), Frejlich Tomáš, Pažourek 
Tomáš, Ambrož Michael, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.

1. Rožnov p. R. 13 11 0 2 411:314 22
2. Zlín 14 10 1 3 436:347 21
3. Vel. Meziříčí 12 10 1 1 361:310 21
4. HK Ivančice 14 8 0 6 423:426 16
5. Sokol Telnice 13 7 0 6 396:362 14
6. DTJ Polanka 12 6 0 6 301:301 12
7. Sokol D. Cerekev 14 6 0 8 378:394 12
8. Prostějov 14 4 1 9 395:407 9
9. Litovel 13 4 0 9 342:377 8
10. Napajedla 13 3 1 9 309:376 7
11. Nové Bránice 14 2 0 12 303:441 4

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Dorost házené si poradil s Bránicemi

HHK VM B – SK Telč junioři 
3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Rozhodčí: Kopeček – Rous, Lain-
ka. Diváků: 58. Poměr střel: 37:33. 
Branky: 40. Pokorný (Frühauf, 
Kudláček J.), 40. Burian (Navrátil), 
43. Malec (Kudláček J., Frühauf) – 
16. Nosek (Smejkal). Vyloučení: 
8:5 navíc Frühauf (HHK) a  Ta-
ras (Telč) na 5 minut + do konce 
utkání za  hrubost. Využití: 1:0. 
Oslabení: 0:0. VM: Štourač (Šeba) 
– Kudláček M., Pokorný – Navrá-
til, Bradáč – Invald, Chlubna – Pe-
terka, Martinec – Tůma, Kudláček 
J., Malec – Kavina, Burian, Vrána 
– Šoukal, Frühauf, Barák – Musil 
Š., Špaček, Křípal.
Domácí hráči se nedokázali do-
stat do  tempa a  kvůli tomu vázla 
i kombinace a důraz. Hosté zvolili 
spíše vyčkávací taktiku. I ke svému 
gólu přišli jako slepí k  houslím. 
V  16.´ propadlo jejich nahození 
za Štourače a dojíždějící Nosek měl 
do prázdné branky lehkou práci. 
Utrápený výkon HHK pokračoval 
i  po  přestávce a  nepomáhalo ani 
zredukování sestavy na  tři pětky. 
Postupem času sice hráči zlepšovali 
svůj herní projev, ale přetlačit hou-
ževnatého soupeře se jim nedařilo 

ani v  početních výhodách. Obrat 
přišel až v poslední minutě. Nejpr-
ve konečně využili přesilovku zá-
sluhou Pokorného a hned v násle-
dujícím střídání se prosadil Burian. 
Jenom horní tyčka po střele Baráka 
pak zachránila Telč od třetího gólu.
Nejvyrovnanější hokej přinesla 
poslední třetina. Hosté zjistili, že 
už není na co čekat a začali se více 
tlačit před soupeřovu branku. Do-
mácím se tím více otevřel prostor 
v útočné polovině a  snáze se do-
stávali před Adama Havlíka. Při-
neslo jim to ovoce hned po třech 
minutách v  podobě třetího gólu. 
Po  kombinaci Jiří Kudláček – 
Frühauf střílel Malec. Byla to na-
konec poslední branka zápasu. 
Žádnému ze soupeřů se poté skó-
rovat nepodařilo a jediným zpes-
třením už byl jen pěstní souboj 
mezi Frühaufem a Tarasem, který 
rozhodčí spravedlivě ocenili.
Béčko HHK si tímto vítězstvím po-
hlídalo druhé místo v soutěži a za-
vršilo tak stříbrný hattrick.

Béčko završilo hattrick

-ht-
Krajská soutěž mužů Vysočiny
1. Žirovnice 20 13 1 0 6 101:72 41
2. V. Meziříčí B 20 12 1 0 7 91:70 38
3. Pelhřimov B 20 11 1 1 7 97:86 36
4. Telč 20 10 1 2 7 99:95 34
5. Ledeč 20 5 1 1 13 90:121 18
6. Telč jun. 20 4 0 1 15 72:106 13

V pátek 29. 3. v 19.00 proběh-
ne na Fajťáku v restauraci schů-
ze SNOWBOARDISTŮ. Zváni 
jsou všichni, zvlášť závodníci 
a rodiče ze sobotních tréninků.

Michal Číhal
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kUželkyHázenkářky si připsaly první vítězství
2. liga ženy
HSK Vlčnov – TJ Sokol VM 
23:29 (12:16)
Proti jasně poslednímu celku 
druholigové tabulky si naše 
hráčky konečně připsaly první 
jarní vítězství, to se však nero-
dilo příliš jednoduše. 
Mladičký domácí tým tvoře-
ný z  velké části dorostenka-
mi se prezentoval bojovností, 
houževnatostí a  zarputilostí, 
jež byla znát zvláště v  osob-
ních soubojích. S  herním sty-
lem Vlčnovských, založeným 
na  individuálních průnicích 
na  hranici brankoviště, jsme 
se po  většinu hrací dobu také 
trápili a  naše „ementálová“ 
defenziva zvedala příliš často 
sebevědomí soupeřek. V  útoč-

né fázi jsme se kvůli poma-
lé rozehrávce často dostávali 
do  soubojů, v  nichž si domácí 
hráčky nevedly i díky bezbřehé 
benevolenci rozhodčích vždy 
férově. Když k  tomu přičteme 
na naše konto řadu „přesných“ 
přihrávek soupeřkám, mizérii 
při proměňování brankových 
příležitostí, se kterou kore-
sponduje i  slabá razance vět-
šinou dopředu avizovaných 
střel, domácí tým tak měl ne-
ustále o co hrát. Pozitivní bylo, 
že se i  díky nepřesnostem da-
řilo udržovat neustálé vedení 
a v domácích hráčkách neživit 
naději na případný úspěch. 7m 
hody 10/7:7/3, vyloučení 2:2. 
Hrály: Zelníčková Marta, Babáč-
ková Marcela – Kratochvílová 

Monika (8/2), Necidová Soňa (1), 
Pacalová Lenka (3), Dvořáková 
Šárka (5), Fischerová Michaela 
(1), Klusáčková Jana (1), Hladí-
ková Denisa (4), Závišková Iva 
(6). Trenér ing. Tvarůžek.
TJ Sokol VM – SK Velká Bystři-
ce 26:19 (13:8)
Poměrně snadné vítězství nad 
nováčkem soutěže. Od  prvních 
minut se soupeřky prezentova-
ly „chodeckým“ stylem, jemuž 
jsme se velmi rychle přizpůso-
bili i my, a tomu pak odpovída-
la i celkově slabá úroveň tohoto 
souboje. Naše hra viditelně po-
strádala obranný důraz, včetně 
výkonu brankářek, následovaly  
nepřesnosti útočných snah a ne-
proměňování příležitostí. Hráč-
ky se předháněly v  zahazování 

šancí. Do  poloviny první půl-
hodiny hry jsme i přes peripetie 
v  zakončení zaznamenali deset 
přesných zásahů, ve stejně dlou-
hém časovém úseku druhé části 
poločasu pak pouze tři!!! Ještě 
štěstí, že soupeřky nedispono-
valy žádnou výraznou hráčskou 
osobností, což znamenalo naše 
pohodové pětibrankové polo-
časové vedení. Po  změně stran 
se obraz hry obou týmů nijak 
nezměnil. Pokračovala poma-
lá útočná hra bez momentu 
překvapení, nápadu a  zejména 
neexistující rychlý útok, což 
nebylo nijak lichotivou bilancí 
předváděné hry oběma sou-
peřkami. Řada nevynucených 
individuálních chyb byla asi 
největším nepřítelem kolektivní 

hry zvané házená. Povinné dva 
body za  vítězství tak, doufej-
me, alespoň pozitivně podpoří 
psychiku domácích a  přispějí-
zejména ke  zvýšení tréninko-
vého apetytu. 7m hody 5/3:5/4, 
vyloučení 0:1. 
Hrály: Zelníčková Marta, Ba-
báčková Marcela – Svobodo-
vá Diana (3), Pacalová Lenka, 
Kratochvílová Monika (6/1), 
Necidová Soňa (1), Dvořáko-
vá Šárka (3/2), Fischerová Mi-
chaela (3), Hladíková Denisa, 
Chromá Jarmila (7), Hublová 
Hana (3). Trenér ing.  Tvarů-
žek.
1. Bohunice 14 11 0 3 397:290 22
2. Karviná 14 10 1 3 355:300 21
3. Olomouc 14 9 1 4 360:287 19
4. V. Meziříčí 15 7 0 8 380:374 14
5. SK V. Bystřice 15 4 0 11 299:363 8
6. HSK Vlčnov 14 1 0 13 263:440 2

-záv-

Nejvyšší soutěž volejbalových 
juniorů pokračovala o  víkendu 
druhými turnaji o konečné umís-
tění. Skupina o páté až osmé mís-
to, ve které jsou i naši kluci, ten-
tokráte hrála v  Ostravě. Turnaj 
se našim opět povedl, potvrdili 
roli favorita, do  které se dostali 
po prvním turnaji, a bez porážky 
ovládli i  druhý turnaj. Před tím 
posledním, který se bude hrát 
za týden v Příbrami, si tak již té-
měř zajistili pátou příčku v letoš-
ním ročníku, což by po loňských 
záchranářských starostech byl 
obrovský úspěch.
Sp. VM – VK Ostrava 3:1 (22, 
-20, 14, 22)
Hodně důležitý úvodní zápas 

turnaje s  průběžně druhým, do-
mácím celkem skupiny kluci 
zvládli za tři body, a to byl vyni-
kající start do  turnaje. Domácí 
sice ještě dokázali srovnat na 1:1, 
potom se však již prosadil náš ce-
lek. Důležité tři body.
Sp. VM – VK České Budějovice 
3:2 (–18, 19, –23, 20, 9)
Ve druhém zápase je čekali Jiho-
češi. Na rozdíl od prvního turna-
je dali tentokráte našim klukům 
mnohem více zabrat, dvakrát 
vedli, ale závěrečná radost patřila 
meziříčským svěřencům. Druhý 
turnaj vůbec zastihl budějovický 
celek v  dobré pohodě, a  ten na-
konec, dá se říci, míchal kartami. 
Bodem z  tohoto zápasu a  vítěz-

stvím nad Příbramí se dostal 
na třetí příčku.
Sp. VM – VO Příbram 3:0 (20, 
25, 23)
Naše mužstvo nezaváhalo ani 
v  nedělním zápase, získalo opět 
tři body a  perfektně tak zvládlo 
i  druhý turnaj. Díky bodovému 
náskoku by muselo poslední 
turnaj těžce nezvládnout, aby 
o krásnou pátou příčku přišlo.
Sestava: Slavík, Zmrhal, Krejska, 
Matějka, Huryta, Musílek, Bláha, 
Licek, Podhrázský, Pešta, Košá-
bek, Pospíchal. 
Ostatní výsledky:
Příbram – Č. Budějovice 1:3
Příbram – Ostrava 1:3
Č. Budějovice – Ostrava 0:3

Tabulka EX-KTI 5.–8. po  dru-
hém turnaji:
1. V. Meziříčí 6 6 0 0 18:4 17
2. Ostrava 6 4 2 0 14:7 12
3. Č. Budějovice 6 1 5 0 6:16 4
4. Příbram 6 1 5 0 6:16 3

V  boji o  titul má hodně slibně 
nakročeno pražská ČZU, která 
na  domácím turnaji dokázala 
opět porazit Zlín, za  který hraje 
i  meziříčský odchovanec Matěj 
Uchytil, tentokráte za  tři body. 
Čtyřbodový náskok a  lepší vzá-
jemnou bilanci si již asi nedá vzít. 
Ve skupině o záchranu je na tom 
před závěrečným turnajem v Pra-
ze nejlépe pražský Dansport 
s Plzní, teoretickou naději na zá-
chranu má ještě třetí Hradec Krá-
lové.

Junioři jsou po dvou turnajích stále bez porážky

-kon-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Legata Hustope-
če 32:31 (18:17)
V 15. kole jsme hostili v naší hale 
aktuálně druhý celek druholigové 
tabulky Legatu Hustopeče. Se sou-
peřem máme několik let špatnou 
bilanci a  v  podzimní části jsme 
si z  Hustopečí odvezli „příděl“. 
Soupeř nepodává v jarní části op-
timální výkony, a  tak jsme chtěli 
udělat maximum pro zisk bodů. 
Začátek byl velmi vyrovnaný, 
na  obou stranách převažova-
ly útoky nad obranami a  skóre 
rychle narůstalo na  obou stra-
nách. Ani jedno družstvo neod-
skočilo na  větší než jednobran-
kový rozdíl a v 15. minutě svítilo 
na ukazateli skóre 10:10. Střelec-
ká chuť Petra Kříbaly byla veliká 
a místy působil až nezadržitelně, 
a proto si také vysloužil od Lega-
ty osobního strážce. Ostatní hráči 
ale byli také při střelecké chuti 
a  podařilo se vypracovat nejdří-
ve dvou brankový náskok 13:11 
a  následně i  tříbrankový 16:13. 
Hustopeče po  oddechovém čase 
pak dokázaly umazat z  našeho 
náskoku a do  šaten jsme odchá-
zeli pouze s  nejtěsnějším násko-
kem v poměru 18:17.
Začátek druhé půle patřil hos-
tům, kteří rychle srovnali a díky 
naší příliš prostupné obraně se 
ujali vedení 19:22. Navíc se zranil 

Roman Matušík a pro naše druž-
stvo to nevypadalo vůbec dobře. 
Hráči zabojovali v obraně, kterou 
dirigoval zkušený Pavel Kříbala, 
v útoku se podařilo sehrát něko-
lik pohledných akcí a ve 46. mi-
nutě bylo srovnáno 24:24. Navíc 
do hry mohl opět naskočit ošetře-
ný Matušík, kterému odpočinek 
prospěl a  opět plnil konto sou-
peře svými projektily. Hra byla 
velmi vyrovnaná a  schylovalo se 
k dramatické koncovce. Nejdříve 
Hustopeče po  oddechovém čase 

obrátily ze stavu 29:27 na  29:30, 
následně náš tým otočil na 31:30. 
Hostům se v  poslední minutě 
podařilo srovnat na  31:31, naše 
družstvo si vybralo oddechový 
čas na poradu, jak sehrát posled-
ních 30 sekund utkání. Útok se 
nám vůbec nevydařil, ztrátu míče 
Hustopeče chtěly potrestat rych-
lým brejkem, ale hrdina utkání 
Libor Kotík vyloženou šanci lapil 
a  následně z  rychlého protiúto-
ku Víťa Trojan vstřelil vítěznou 
branku. Legata ještě po  rychlé 

rozehrávce stihla přejít na  naši 
polovinu, kde nekompromisně 
zasáhl Miloš Necid a vykoledoval 
si přímou červenou kartu. Z ná-
sledně rozehraného 9m hodu již 
branka nepadla a mohli jsme sla-
vit vítězství 32:31! 
Díky cennému vítězství jsme si 
upevnili páté místo v  tabulce. 
V příštím kole zajíždíme do Pro-
stějova, kde budeme chtít pro-
dloužit vítěznou sérii.
7m hody 3/3:3/1 vyloučení: 5:3 
navíc přímá ČK domácí Necid, 
počet diváků 113
Sled branek: 2:1, 4:3, 5:6, 8:9, 
13:11, 16:13, 18:17, 19:20, 20:23, 
24:24, 26:25, 29:27, 30:30, 32:31
Sestava a  branky: Stoklasa Da-
vid, Kotík Libor – Matušík Ro-
man (9), Kříbala Petr (6), Živčic 
Pavol (5), Fischer Radim (4/3), 
Trojan Vítězslav (3), Konečný 
Ladislav (2), Kříbala Pavel (1), 
Kaštan Jiří (1), Babáček Petr (1), 
Necid Miloš, Pospíšil Jan, Horák 
Petr, trenér Šidlo Ladislav, ve-
doucí družstva Stoklasa David. 

-šid-, foto: Jaroslav Hugo
1. Bohunice  15 14 0 1 467:361 28
2. Hustopeče 15 11 0 4 427:356 22
3. SK Kuřim  14 9 1 4 370:361 19
4. Brno B 15 9 1 5 420:420 19
5. V. Meziříčí  15 9 0 6 382:387 18
6. Telnice 14 6 2 6 367:364 14
7. Maloměřice  15 5 2 8 416:393 12
8. Kostelec n. H. 14 5 2 7 343:373 12
9. Sokolnice 15 6 0 9 376:432 12
10. Prostějov 15 4 2 9 391:431 10
11. Ivančice 15 4 1 10 395:396 9
12. H. Brod 14 0 1 13 345:425 1

Jediný gól rozhodl ve prospěch Velkomeziříčských

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A – Start Jihlava B 
2602:2381 * 7:1
Baloun 428:371 Mutl
Starý 437:416 Paluska
Lavický B. 461:367 Zvolánek
Kováč 425:408 Hlaváček
Lavický Jo 414:434 Vestfál ml.
Korydek 437:385 Vestfál st.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ Třebíč F 1493:1587 Spartak 
VM B *1:5
Michálek 364:411 Mičková
Kružík 417:364 Lavický F.
Čermák 351:407 Mička
Foltin 361:405 Trnka
Spartak VM C – CHJK Jihlava B 
1681:1716 * 1.5:4.5
Badalík 430:430 Mareš
Bača 391:430 Žaloudek
Lavický A. 430:423 Augusta
Mátl 430:433 Vejvoda -sta-

Česká Asociace DiscGolfu spolu s městem Velké Meziříčí 
pořádají v sobotu 

23. března od 8.30 v DiscGolfParku Kunšovec jednodenní

Ten bude součástí České DiscGolfové ligy 2013. (První ze dvou 
turnajů je 23. 3. 2013 a druhý je naplánován na 26. 10. 2013.)
Srdečně zváni jsou naprosto všichni, kteří si chtějí vyzkoušet 

soutěžní atmosféru discgolfového turnaje a zároveň porovnat své 
výsledky s hráči z celé republiky. Propozice a přihlášky na 

http://discgolf.cz/index.php?id=liga/13VMOPEN 

disCgolfovÝ tURnaj 
kUnŠoveC open


