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▶ koncert 
Jaromíra 
Zámečníka
10. 4. 2013 v 19.00.
Hrát bude na knoflíkový 
akordeon.

Další info na straně 9Více  strana 9

 
Zpěvák skupiny Citron Stanislav Hranický 
podlehl dlouhodobé nemoci v neděli 7. 4. 
2013. Poslední studiovou deskou Citronu, 
kterou Hranický nazpíval, je album Bigbí-
tový pánbů z roku 2010. Ovšem koncerty 
zůstávají v platnosti! S. Hranický prá-
vě kvůli zmíněné nemoci již se skupinou 
nevystupoval a na místě zpěváka je Fany 
Michalík, který byl avizován i na turné ve 
VM.

V sobotu 13. dubna 2013 
proběhne blokové čištění 
centra města Velké Me-
ziříčí. 
Centrum bude od 5.00 do 
ukončení akce UZAVŘE-
NO.

-měpo-

Centrum města 
bude uzavřeno

Skupina Citron ve Velkém 
Meziříčí vystoupí!

Město začne s rozsáhlejšími 
jarními opravami místních 
komunikací hned, jak přesta-
ne mrznout. Několik míst už 
přitom místní technické služby 
opravily v teplejších dnech 
v lednu a na začátku března. 

„Technologií studené obalované 
směsi jsme už část výtluků opra-
vili, padlo asi pět tun materiálu,“ 
řekl ředitel technických služeb Ja-
roslav Mynář. Letošní zima byla 

přitom podle něj delší a na údrž-
bu náročnější než ta loňská, proto 
bude více stát i běžná zimní údrž-
ba – prohrnování a posyp. 
„Město si tento fakt uvědomuje 
a  na  údržbu komunikací přidá 
více peněz. Chodníková komise 
pak doporučí, kam půjdou, jen-
že ještě sněží,“ doplnil starosta 
Radovan Necid. Městské zastu-
pitelstvo na  doporučení rady 
schválilo pro letošek na  opravy 
silnic a  chodníků (i na výstavbu 

nových úseků) částku 2,5 mili-
onu korun s tím, že další peníze 
bude přidávat, pokud na  jiných 
investicích ušetří. „Vzhledem 
k  tomu, že úspora oproti roz-
počtu je téměř u  každé veřejné 
zakázky města, předpokládám, 
že díky rozhodnutí zastupitelstva 
půjde na opravy silnic letos peněz 
víc, než loni. Už teď je skoro jisté, 
že do  konce týdne jsme uspořili 
1,5 milionu korun na jiné zakáz-
ce, které můžeme na  tento účel 

věnovat,“ prohlásil starosta Ne-
cid. Nejproblematičtější silnicí 
ve  městě je ovšem momentálně 
krajská 602. Ta dlouhodobě volá 
po celkové opravě a letos po zimě 
jsou výmoly a výtluky neúnosné. 
„Zhruba na polovině území měs-
ta jsou na této silnici díry, zejmé-
na úseky u křižovatek nutí řidiče 
ke  krkolomnému uhýbání,“ po-
psal starosta Radovan Necid. 
Souvislé opravy se ale letos tato 
silnice nedočká. Kraj jako její 

vlastník připravuje rozsáhlejší 
práce. Ty ovšem znamenají nejen 
získání evropské dotace z Regio-
nálního operačního programu, 
ale také koordinaci s  Vodáren-
skou akciovou společností, kte-
rá na  Karlově potřebuje nejprve 
opravit víc než půl kilometru 
kanalizace. V  této souvislosti se 
městu podařilo přesvědčit kraj, 
aby zároveň s  plánovanou opra-
vou silnice vybudoval na  od-
bočce směrem na  Radslavice 

kruhový objezd. Právě od  této 
křižovatky až k poště kraj opraví 
silnici a nasvětlí přechody, město 
opraví chodníky a autobusové zá-
livy, dva také přidá. 
„Nicméně příprava projektu pro 
dotaci a  koordinace s  VAS zna-
menají, že celková oprava silnice 
602 proběhne pravděpodobně až 
v  roce 2014,“ říká Radovan Ne-
cid, který je také členem krajské-
ho zastupitelstva.
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Vyčlenili peníze na renovaci kaplí a božích muk

Proběhl první seminář o tradiční čínské medicíně
První seminář o tradiční čínské medicíně (TČM) se uskutečnil 
ve Velkém Meziříčí, kde ho uspořádala Dalimila Švihálková Mir-
čevská. Zájemci o tento způsob léčby se sešli v jejím a manželově 
srubu ve Velkém Meziříčí v polovině března.

Co Vás dovedlo k tradiční čínské medicíně?
Dá se říci, že moje duše. Od svého dětství mě něco táhlo k zájmu o me-
dicínu. Protože jsem milovala zvířata, moje touha byla vystudovat 
veterinární medicínu. Pro politické smýšlení mých rodičů jsem však 
nenašla odvahu se na veterinární fakultu v době socialismu přihlásit.  
Celý život jsem měla zájem o vše, co se týkalo zdraví. Něco mi říkalo, 
že existuje ještě něco… A existovalo - disciplína, která vidí člověka 
v jeho celku i s jeho duší. 
O tom se však dalo mluvit až po revoluci. Když jsem poprvé v roce 
2001 v den otevřených dveří vstoupila na půdu Československé Sino-
Biologické společnosti -TCM v Praze, která zajišťovala dálkové studi-
um Univerzity tradiční čínské medicíny Guangming, věděla jsem, že 
je to to, co hledám. 

Co je TČM, a čím se zabývá?
Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, 
který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorií je teorie 
jinu a jangu a teorie pěti prvků. Základem Tradiční čínské medicíny 

(TČM) je celostní přístup k člověku. Celostní přístup je charakterizo-
ván rčením ,,vše souvisí se vším“, tj. TČM pohlíží na  jednotlivé čás-
ti těla – buňky, orgány apod., ale i na duši člověka v jejich vzájemné 
souvislosti. Tyto prvky spolu vzájemně spolupracují, jsou na sobě zá-
vislé a svými funkcemi vytvářejí celek. Člověk tedy není jen seznam 

jednotlivých částí, ale je brán v  globálním pohledu jako originální 
organismus. Tradiční čínská medicína mluví o SAN BAO ,,třech po-
kladech“ nebo ,,třech drahocennostech“ lidského života, které jsou 
SHEN (představuje vědomí, psychiku a ducha), QI (představuje ener-
gii a vitalitu) a JIN (představuje esenci života). Tělo (JIN a QI) a duch 
(SHEN) se vzájemné ovlivňují, protože jsou propojeny. Zesláblé tělo 
oslabuje ducha a naopak. Zdraví člověka závisí na hojnosti esence, vi-
tality a duševní energie. 
Pokud jsou JIN, QI a SHEN v harmonii a naplněné (hojné), pak i tělo 
je silné, emocionální život je pod kontrolou a člověk je zdravý tělesně 
i duševně. Individuální život člověka pak může být dlouhý a šťastný. 
QI je prazákladem všeho dění v člověku, ale i ve vesmíru vůbec. Jin 
a yang jsou její části. Jejich rovnováha a harmonie je stavem zdraví. 
Pokud dojde k  nějaké disharmonii či blokaci nastává stav nemoci. 
QI koluje v akupunkturních drahách (meridiánech), které mají vztah 
k orgánům v těle. 
Pět prvků představuje systém, kterým je osvětlováno veškeré dění. 
Ke každému prvku jsou přiřazeny tělesné orgány a smyslové orgány, 
roční doby, životní etapy, chutě, barvy, vůně, emoce, rozumové proje-
vy atd. Jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu vzájemné podpory, kon-
troly a tlumení.  Znalost těchto vztahů je velmi důležitá při stanovení 
diagnózy. 
Tradiční čínská medicína na základě znalosti vzájemných souvislostí 
hledá kořen nemoci.  Pokračování na straně 3 

Dalimila Švihálková Mirčevská při vyšetřování 
pacienta, jemuž diagnostikuje pulz. Foto: Iva Horká

Některé kapličky i boží muka ve Velkém Mezi-
říčí by se letos měly dočkat opravy. 

Například na opravu kaple svaté Anny nedaleko 
Tří křížů radní vyčlenili z rozpočtu padesát čtyři 
tisíc korun. „Je to budoucí turistický cíl Velkého 
Meziříčí,“ poznamenal starosta Radovan Necid. 
K této kapličce se váže příběh. Podle něj v minu-
losti snad přímo pod touto stavbou byla studánka 
se zázračnou vodou, která měla údajně pomáhat 
lidem od očních problémů. Až kaplička projde 
opravou a bude zkulturněno i její okolí, mohla by 
se i díky této pověsti stát turistickou zajímavostí.
Opravou by ale měly projít i další kaple. Čtyřiatři-
cet tisíc korun je vyčleněno na kapličku Sedmibo-
lestné Panny Marie na Vrchovecké ulici a dalších 
sedmdesát dva tisíc na Štěpánkovu v Hrbově. 
„Budeme se snažit získat dotaci i na opravu bo-
žích muk na Karlově,“ jmenoval ještě další plány 
starosta a dodal, že rozpočet na akci je osmdesát 
tisíc korun a město by mohlo dostat půlku z této 
částky. Martina Strnadová

Kaple svaté Anny nedaleko Tří křížů.
Foto:  Iva Horká

Kaple Sedmibolestné Panny Marie na 
Vrchovecké. Foto:  Martina Strnadová

Boží muka na Karlově. Foto: Martina 
Strnadová 

Silnice čeká po zimě oprava, mělo by dojít i na 602

 Pokračování na straně 3
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Filmový festival ukázal nejen adrenalinové sporty
Ty nejlepší české i zahraniční dokumentární filmy uplynulé sezo-
ny, vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů, byly k vi-
dění ve více než sto padesáti městech České republiky. Mezi nimi 
bylo i Velké Meziříčí. Tady filmový festival Expediční kamera 2013 
pořádala Internetová televize Velké Meziříčí a Sportovní centrum 
„Na Charitě“ Velké Meziříčí. 

Diváci mohli zhlédnout sérii snímků z  dobrodružných cest po  vy-
braných kontinentech. Americký dokument Halo Effect přiblížil 
dvouměsíční cestu nejlepších kajakářů světa, včetně Jakuba Šedivého, 
po kajakářských Mekkách v Norsku a na Islandu, kde zdolávali dosud 
nesjeté divoké peřeje a vodopády. 
Dokument Pískaři ukázal unikátní lezeckou oblast na severovýchodě 
Čech, například Teplické skály, Adršpach či Broumovské stěny. 
Ze zcela jiného soudku byly dva filmy, a to Foli (Rytmus) a Siberut. 
První pojednával o  africkém kmeni, jehož součástí každodenního 
života je hudba, rytmus, tanec a  bubnování na  nejčastějším nástro-
ji, bubnu djembe. Pozoruhodné byly zejména kamera a střih tohoto 
snímku. Druhý dokument natočili čeští cestovatelé na ostrově Siberut 

v západní části Indonésie, kde drtivou část obyvatel tvoří domorodí 
Mentawajci, s nimiž se Češi během svého putování potkávali. Krom 
toho poznávali jejich způsob života, který je na hony vzdálen západní-
mu stylu jedenadvacátého století.
Freestylové umění trialistů představil film Cesta domů, který ukázal 
krom toho i nádhernou přírodu Skotska. Ze slovenského prostředí po-
cházel snímek Příběhy tatranských štítů, jenž mapoval historii lezení 
v  Tatrách. Mezi horolezci se objevil také akademický sochař Otmar 
Oliva, který by se shodou okolností měl podílet na tvorbě památníku 
svaté Zdislavy v Křižanově.
Jak dva špičkový paraglidisté doletěli do základního tábora druhé nej-
vyšší hory světa K2, což ještě nikdo nikdy nedokázal, natočili slovenští 
a čeští tvůrci. Film se jmenoval Zabijácká krása.
Největšího obdivu se ve velkomeziříčské přehlídce dočkal snímek 
V kůži vlka po stopách Džingischána 2. Australský dobrodruh pu-
toval cca 14 měsíců sám na koňském hřbetu z Mongolska přes střední 
Asii až do Maďarska. Překonával stepi, hory i pouště a jel stejnou ces-
tou, jakou kdysi prošly bojovné hordy jednoho z největších dobyvatelů 
světa Džingischána. Film bude mít možná 3. díl.  Pokračování str. 4

Velkomeziříčské diváky nadchl dokument V kůži vlka 
po stopách Džingischána 2. 
Foto: www.hedvabnastezka.cz/expedicnikamera.

Část bývalé Kablovky je určena k demolici

Další z pravidelných setkání velkomeziříčského 
starosty Radovana Necida s občany proběhlo 
v obvyklý den – první čtvrtek měsíce dubna, 
tedy čtvrtého. Zázemí pro akci poskytl Jupiter 
club na malé scéně.
 
Diskutovat se starostou přišel v podstatě jeden je-
diný člověk, který měl připravenu hlavně kritiku 
kroků současného vedení města a žádal různá vy-
světlení. První téma, které otevřel, bylo rozdělení 
přebytku hospodaření města z roku 2012 a někte-
ré jeho konkrétní body, jako peníze pro Wellmez, 
sportovce, zpochybnil přitom šetření financemi 

města. Dalšími tématy byla činnost komise regene-
race městské památkové zóny a konkrétně záchra-
na cenných křížů a pomníků hřbitova na Moráni, 
územní plán města a  jeho případná aktualizace. 
Na pořad přišla také opět bioplynová stanice, v je-
jíž cestě k realizaci údajně došlo ke zcela zásadní 
změně. 
Radovan Necid odpovídal, argumentoval, přičemž 
protější strana oponovala, takže ke shodě ani k vy-
jasnění problémů mezi oběma nedošlo. 
Veřejná diskuze starosty s občany města pak více-
méně sklouzla do „neveřejné“. Ale to může být věcí 
názoru.

Se starostou diskutoval jeden občan

Martina Strnadová

O přijetí dítěte do školky rozhodne 
hlavně jeho věk
Nová kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské 
školy Velké Meziříčí v příštím školním roce 
jsou jenom dvě. 

Přednostně budou přijaty děti tzv. předškolní, 
a dále děti podle věku – starší mají přednost. „Je 
to změna, dřív bylo kritérií asi šest nebo sedm, 
teď jsou jenom dvě,“ konstatoval za město coby 
zřizovatele mateřské školy starosta Radovan Ne-
cid. Kritéria jsou platná pro všechna odloučená 
pracoviště mateřské školy, tedy pro MŠ Sokolov-
ská, Sportovní, Čechova, Nad Plovárnou, Mírová 
a Oslavická. 
V případě shody o přijetí rozhodnou doplňující 
kritéria, jimiž jsou celodenní docházka, trvalý 
pobyt dítěte na území Velkého Meziříčí a v jeho 
místních částech, je-li dítě sourozencem dítěte 

již přijatého do MŠ a konečně žije-li dítě v soci-
álně znevýhodněném prostředí v rodině. 
Zápis dětí do  mateřské školy pro školní rok 
2013/2014 proběhne 17. a  18. dubna 2013 vždy 
od 12 do 16 hodin na všech odloučených pracovi-
štích. Více informací najdete na webových strán-
kách www.skolkavm.cz.

Přesné znění dvou nových kritérií je:
K  předškolnímu vzdělávání k  1. 9. 2013 se přijí-
mají: 
1. Přednostně děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky včetně dětí s od-
kladem školní docházky k celodenní docházce.
2. Děti podle věku – přijímány budou děti v po-
řadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 
kapacity školy, starší dítě má přednost.

Kabeláři by chtěli vlastní učně

Zaměstnanosti ve Velkém Meziříčí by prospěl 
obor kabelář v místním středním školství. 
S vedením firmy Draka Kabely se na tom shodla 
městská rada. 

Radní navštívili nedávno jednoho z  největších za-
městnavatelů ve  městě (viz foto nahoře). „Chtě-
li jsme se s  firmou už delší dobu potkat a  zjistit, 
v  jaké je situaci. V minulosti zaměstnávala asi 800 
lidí, dnes 260 a navíc loni došlo ke změně vlastní-
ka. Samozřejmě, že město zaměstnavatel takového 
významu zajímá,“ vysvětlil důvody návštěvy staros-
ta Radovan Necid. Podle něho má existence velké 
kabelářské firmy ve městě velký význam, a to nejen 
kvůli historii výroby kabelů ve  Velkém Meziříčí. 
„Polovina zaměstnanců je vyučená, další velká část 
má středoškolské vzdělání a  osm procent zaměst-
nanců jsou vysokoškoláci. To znamená, že struk-
tura vzdělání zaměstnanců je i  vzhledem k  situaci 
ve  školství v  našem regionu velmi příznivá,“ řekl 
starosta Necid a  dodal, „další důležitou informací 

je, že ve firmě pracuje třetina lidí, kteří Draku za-
kládali, a dalších čtyřicet procent lidí je zde déle než 
šest let. Jde tedy o zkušené a stabilní zaměstnance.“ 
Nejdůležitější informací, kterou se radní v podniku 
dozvěděli, bylo přání vedení společnosti obnovit vý-
uku kabelářů ve Velkém Meziříčí. „Je přirozené, že 
zaměstnavatel myslí na další generaci svých zaměst-
nanců. Přání firmy Draka proto radní podporují. 
Navíc je to další ze způsobů, jak zmírnit dopady 
nezaměstnanosti. Pokusím se tento nápad tlumo-
čit kraji a pokusím se pro něj hlavně získat na kraji 
podporu,“ slíbil Radovan Necid.
Holandská firma Draka Kabely, s. r. o., byla založena 
v roce 1994 holandským vlastníkem Draka Holding. 
O  rok později ve  Velkém Meziříčí postavili výrobní 
areál a na začátku roku 1996 spustili výrobu s první-
mi zaměstnanci. Firma se zabývá zejména výrobou 
kabelů a  kabelových svazků pro průmysl. Od  roku 
2011 je vlastníkem firmy italská společnost Prysmi-
an Group, obchodní značka Draka Kabely zůstala 
zachována.                     -ran-, foto: archiv města VM

Martina Strnadová

U hájovny odcizili smrkovou kulatinu
Policisté z Velkého Meziříčí pátrají po pachateli 
krádeže dřeva. Ke krádeži došlo v období od 14. 
do 28. března nedaleko Skřinářova. Pachatel z od-

vozního místa u hájovny odcizil celkem 70 kubíků 
pětimetrové smrkové kulatiny a způsobil tím škodu 
za téměř 170 tisíc korun. -PČR-

Snímky zachycují začátek existence a současný stav vrátnice bývalé Kablovky. Ta se začala stavět kolem roku 1970. Později byla vrátnice nadstavěna pro kancelářské 
účely. Nyní je určena k demolici - kromě budovy, která se nachází v zadní části (na pravé fotografii zcela vlevo) a funguje tam v současné době kuchyně. 
Text a 2x foto: ing. Antonín Dvořák, Velké Meziříčí
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(§ 94a) Společné územní a  sta-
vební řízení
Nový paragraf, upřesňuje mož-
nost společného územního a sta-
vebního řízení. Tato možnost 
byla i  před novelou SZ, ale byla 
pro stavebníky zbytečně admini-
strativně zatěžující. Před novelou 
bylo nutno v  těchto případech 
požádat o  územní rozhodnutí, 
současně podat žádost o stavební 
povolení a  samostatnou žádos-
tí požádat o  spojení územního 
a stavebního řízení. Nová úprava 
také jasně definuje rozsah před-
kládané dokumentace v  případě 
společného územního a  staveb-
ního řízení. Tuto variantu získání 
územního rozhodnutí a stavební-
ho povolení lze u většiny běžných 
staveb, zejména z časových důvo-
dů, doporučit.
(§ 96) Územní souhlas
Územním souhlasem lze u  vy-
braných staveb nahradit územní 
rozhodnutí. Novelou SZ je již vy-
puštěno ustanovení, že vyjádření 
dotčených orgánů nesmí obsaho-
vat podmínky. Také je rozšířen 
výčet staveb, kdy je územní sou-
hlas dostačující. Platnost územ-
ního souhlasu je upravena z  12 
měsíců na dva roky.
(§ 96a) Společný územní sou-

hlas a  souhlas s  provedením 
ohlášeného stavebního záměru
Nový paragraf umožňující další 
zjednodušení povolovacího pro-
cesu. U  vybraných staveb může 
stavebník současně požádat 
o  územní souhlas a  ohlásit stav-
bu. Pokud jsou splněny všechny 
zákonné podmínky, vydá staveb-
ní úřad společný územní souhlas 
a souhlas s provedením ohlášené 
stavby.
(§ 103) Stavby a  zařízení nevy-
žadující stavební povolení ani 
ohlášení
Novela SZ rozšířila rozsah staveb, 
které nevyžadují ohlášení ani sta-
vební povolení. Mimo jiných to 
je: 
– skleník do  40 m² zastavěné 
plochy a  do  5 m výšky umístěný 
v  odstupové vzdálenosti nejmé-
ně 2 m od hranice pozemku, bez 
podsklepení,
– stavba do 25 m² zastavěné plo-
chy a do 5 m výšky s jedním nad-
zemním podlažím, podsklepená 
nejvýše do  hloubky 3 m na  po-
zemku RD nebo stavby pro rod. 
rekreaci, která souvisí nebo pod-
miňuje bydlení nebo rodinnou 
rekreaci, je umísťována v  odstu-
pové vzdálenosti od  společných 
hranic pozemků nejméně 2 m, 
plocha části pozemku schopné-
ho vsakovat dešťové vody po  je-
jím umístění bude nejméně 50 % 
z  celkové plochy pozemku RD 
nebo stavby pro rod. rekreaci,
– bazén do 40 m² zastavěné plo-
chy na pozemku RD nebo stavby 
pro rod. rekreaci v  zastavěném 
území umístěný v  odstupové 
vzdálenosti nejméně 2 m od hra-
nice pozemku.

Dnes přinášíme 7. díl seriálu 
Zhodnocení roku 2012 a  nastí-
nění plánů na rok 2013. Připra-
vil je vedoucí odboru výstavby 
MěÚ VM Antonín Kozina a jde 
o 2. pokračování (z č. 13/2013). 
Uvedené hodnocení odborů 
radnice či institucí se zamě-
řuje především na  změny či 
novinky, které proběhly nebo 

budou. Ve  výzvě, kterou naše 
redakce příslušným pracovní-
kům zaslala, byl kladen důraz 
zejména na  záležitosti, které 
by mohly zajímat obyvatele 
— například změny v  legisla-
tivě, změny výše poplatků, ná-
jmů a dalších, a jejich dopady 
na život lidí ve městě apod. 
Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Jaké změny proběhly loni 
a co nás čeká letos - VII. díl

Antonín Kozina.
Foto: archiv VMska

 Pokračování příště

Novela stavebního zákona 2. část

V Mandarinkovém pokoji se 
odehrával herecký koncert 

To znamená – hlavní, prvopočáteční příčinu onemocnění, která se 
nutně nemusí projevovat navenek. Takže například při potížích s oči-
ma, jako je například pálení očí, tlak za očima, červené oči, můžeme 
diagnostikovat jako poruchu funkce jater a léčit játra, tím ustoupí po-
tíže s očima (pozn. neplatí plošně, je nutné vždy individuální posouze-
ní). Dráha (meridián)  jater  totiž začíná uprostřed chomáčku chlupů 
palce u nohy, probíhá ve střední oblasti vnitřní strany dolní končetiny, 
spojuje se s játry a žlučníkem, vstupuje do plic, kde se spojuje s me-
ridiánem plic a dosahuje ke tkáním oka, poté vystupuje na čelo a  je 
ukončena na vrcholu hlavy. Takže pokud se potvrdí např. zauzlení QI 
jater, tj. stav, kdy energie volně nekoluje, stlačuje se,  může v důsledku 
toho vzniknout patologická horkost, která napadá oči. Léčíme-li tedy 
játra, potíže s očima ustupují. Tj.,  léčíme-li  nějaký problém, nemusí-
me nutně působit přímo na něj. 

Jaké metody léčby se používají  a nese tato 
metoda léčby riziko vedlejších účinků?
Komplexní léčba v podobě Tradiční čínské medicíny je léčba bez ve-
dlejších účinků, která řeší příčinu problému a ne jen důsledek. Je tedy 
velmi úspěšná i u nemocí, které jsou jinak označeny za ,,těžko léčitelné 
či neléčitelné“. V léčebných postupech dominuje fytoterapie, tedy by-
linná léčba. Ostatní metody, jako je akupunktura, akupresura, úpra-
va dietetiky, cvičení atd. jsou pomocné metody, které bylinnou léčbu 
vhodně doplňují dle zdravotního stavu klienta a doporučení praktika. 
Neznamená to však, že jsou méně účinné, mnohdy na  jejich využití 
závisí úspěšnost léčby. 

Jaké metody se využívají při stanovení 
diagnózy?
Základními metodami využívanými při stanovení diagnózy jsou pozo-
rování, naslouchání, dotazování, diagnostika jazyka a pulzu. Již pouhé 
pozorování člověka umožní získat mnohé důležité informace. Napří-

klad člověk, který je bledý, nechce se mu ani mluvit, je skleslý, trpí 
nedostatkem QI (energie). Dalším dotazováním, cíleným na odhalení 
toho, co se děje uvnitř, získá terapeut informace důležité k odhalení 
,,kořene“ onemocnění - tj. co je příčinou toho, že tělo nemá dostatek 
QI. Například při projevech nadýmání, průjmů, nechutenství může 
jít o  oslabenou  funkci sleziny, při dušnosti o omezenou rozptylova-
cí funkci plic apod. Praktik však musí hledat další souvislosti, neboť 
i oslabená funkce sleziny nemusí být ,,kořenem“, tj. příčinou onemoc-
nění, může jít např. o játra, která neplní svoji funkci, jak mají, a funkci 
sleziny neregulují, jak by měly. Pro správné stanovení příčiny onemoc-
nění musí praktik získat velké množství informací a  tyto za pomoci 
analýzy, při znalosti vzájemných souvislostí, vyhodnotit. Svůj názor 
pak potvrdí vyšetřením pulzu a  jazyka. TČM rozeznává 32 druhů 
pulzů v několika úrovních, různých kvalit, které odrážejí stav orgánů, 
ke kterým se vztahují. Taktéž diagnostika jazyka je velmi osvědčenou 
metodou. Tady se nabízí české   přirovnání ,,co na srdci, to na jazy-
ku“ (mimochodem čínská medicína považuje jazyk za vývod srdce). 
Čínská medicína jde však dále a  jazyk rozděluje na zóny příslušející 
jednotlivým orgánům. Sleduje nejen tělo jazyka, ale i jeho povlak.  Tak 
například v námi uváděném příkladu při nedostatku QI je tělo jazyka 
bledé, oteklé a většinou má po stranách otisky zubů (pozn. – pokud 
nejsou přítomny jiné patologie, jde vždy o  individuální záležitost). 
Na základě takto získaných znalostí zvolí praktik tzv. ,,strategii“ léčby, 
tedy postup, jak odstranit příčinu onemocnění a její projevy. Jde vždy 
o léčbu šitou na míru pro daného člověka jako nejlepší a nejvhodnější 
v daný okamžik a pro daný stav. Diplom velkomeziříčské léčitelky z jednooborového 

studia tradiční čínské medicíny. Foto: Iva Horká

Proběhl první seminář o tradiční čínské medicíně
Pokračování ze strany 1

Pozn.: Z kontextu § 79 odst. 2 a § 
103 odst. 1 je zřejmé, že k  výše 
uvedeným stavbám (skleník, 
bazén, stavba do  25 m²) nepo-
třebuje stavebník (při dodržení 
stanovených parametrů) žádné 
povolení ani vyjádření stavební-
ho úřadu.
(§ 104) Jednoduché stavby, te-
rénní úpravy a udržovací práce 
vyžadující ohlášení
Novela SZ již nevyžaduje po sta-
vebníkovi, aby u  vybraných sta-
veb doložil, že prokazatelně in-
formoval vlastníky sousedních 
pozemků a staveb na nich o svém 
záměru stavět stavbu. Šlo zejmé-
na o rodinné domy a stavby pro 
rodinnou rekreaci do 150 m² za-
stavěné plochy. Tato povinnost 
však byla v  § 105 „nahrazena“ 
souhlasy uvedených „sousedů“.
(§ 106) Ohlášení 
V  tomto paragrafu dochází 
ke zrušení tzv. „souhlasu mlčky“. 
Před účinnosti novely SZ bylo 
možné začít stavět i  v  případě, 
když stavební úřad nezaslal sou-
hlas nebo zákaz realizace stav-
by do  40 dnů ode dne ohlášení. 
Po novele SZ musí stavebník po-
čkat, až mu bude souhlas s prove-
dením ohlášené stavby doručen.
Souhlas s  provedením ohlášené 
stavby bude nově platit dva roky 
místo 12 měsíců.
(§ 116) Veřejnoprávní smlouva
Novela doplňuje původní text pa-
ragrafu 116 a podrobněji rozvádí 
institut „veřejnoprávní smlouvy“.
(§ 117) Oznámení stavebního 
záměru s certifikátem autorizo-
vaného inspektora
Tento paragraf, původně nazva-
ný „zkrácené stavební řízení“, 
upřesňuje a  mění principy po-
volování stavby prostřednictvím 
autorizovaného inspektora. Pod-
statná změna spočívá v  tom, že 
stavebník bude muset čekat 30 
dnů ode dne vyvěšení oznáme-
ní stavebního záměru, než mu 
vznikne právo stavět dotčenou 
stavbu. Touto úpravou se znač-
ně omezila výhoda původního 
„zkráceného stavebního řízení“, 
a  tím je rychlost při získání po-
volení stavět.
I když jsou známy hlavní důvody 
úpravy tohoto institutu (v  ně-
kolika zjištěných případech po-
volovali autorizovaní inspektoři 
stavby „nestandardním“ způso-

bem), byl touto úpravou fakticky 
potlačen institut povolení stavby 
prostřednictvím autorizovaného 
inspektora.
(§ 119 a § 120) Užívání stavby
U  staveb, které nepodléhaly vy-
dání kolaudačního souhlasu, sta-
čilo oznámit stavebnímu úřadu 
30 dnů dopředu, že stavba začne 
být užívána. Pokud stavební úřad 
v průběhu 30 dnů stavbu nezaká-
zal, stavebníkovi vzniklo právo 
začít stavbu užívat 31. den po po-
dání svého oznámení.
K tomuto způsobu povolení uží-
vání je v  novele doplněna další 
možnost, a  to v  případech, kdy 
stavební úřad nařídí kontrolní 
prohlídku stavby – potom lze 
stavbu užívat až následující den 
po  „úspěšné“ kontrolní prohlíd-
ce.
Také dochází k  upřesnění pou-
žití českých technických norem. 
„Dojde-li během provádění 
stavby ke  změně českých tech-
nických norem nebo jiných tech-
nických předpisů, podle nichž 
byla zpracována dokumentace 
nebo projektová dokumentace, 
posuzuje se taková stavba podle 
technických norem nebo jiných 
technických předpisů, které pla-
tily v době, kdy byla dokumenta-
ce nebo projektová dokumentace 
zpracována.“
(§ 127) Změna v užívání stavby
Úpravou tohoto paragrafu se ruší 
souhlas „mlčky“. To znamená, že 
pokud stavební úřad do  30 dnů 
ode dne oznámení změny užívá-
ní nereagoval, mělo se za to, že se 
změnou užívání souhlasí. Nově 
se musí čekat na písemný souhlas 
stavebního úřadu.
(§ 128) Povolení odstranění 
stavby
Také v  tomto paragrafu se ruší 
souhlas „mlčky“. Opět se musí 
čekat na písemný souhlas staveb-
ního úřadu.
(§ 161) Vlastníci technické in-
frastruktury
Pokud vlastník technické infra-
struktury požaduje na  žadateli 
úhradu nákladů spojených s po-
skytnutím požadovaných údajů, 
je oprávněn požadovat úhradu 
max. do výše nákladů na poříze-
ní jejich kopií, nosičů dat a  ná-
kladů na doručení.

Připravil: Antonín Kozina

Podle Necida letos kraj silnici opraví pouze místními záplatami. „Ře-
ditel krajských silničářů mi řekl, že začnou v dubnu, jakmile to klima-
tické podmínky umožní, a hlavní tahy, mezi které silnice 602 patří, by 
prý chtěli dokončit před letními prázdninami,“ dodal starosta.
Pozitivnější zpráva přišla z krajského úřadu ohledně silnice z Velkého 
Meziříčí do Dolních Heřmanic a Tasova. Tamní starostové opakovaně 
kraj žádali o její opravu. „Na minulém jednání krajské dopravní ko-
mise zaznělo, že je letos možné opravit alespoň úsek z Velkého Mezi-
říčí do Petrávče. Nebyl to ještě sice závazný slib, ale předpokládám, že 
tomu tak opravdu bude,“ doplnil Radovan Necid.
O jaké silnice ve Velkém Meziříčí se stará kraj:
– Silnice č. 602 v celém úseku, to znamená Jihlavská, Hornoměstská, 
Novosady, Sokolovská, Karlov
– Silnice č. 360, tedy K Novému nádraží a nový obchvat, pak Vrcho-
vecká směrem na Mostiště
– Uhřínovská
– Silnice č. 392, směrem na Petráveč tedy Františkov
O ostatní komunikace na území Vel. Meziříčí se stará město. -ran-

Silnice čeká po zimě ...
Pokračování ze strany 1

Ilustrační foto: Divadlo Bratislava a Agentura 
Gedur

Další představení v rámci 
divadelní sezony Jupiter clubu 
Velké Meziříčí na jaro 2013 
byla komedie slovenského diva-
dla Mandarínková izba. 

Do  našeho města ji přivezla 
Agentura Gedur minulý čtvrtek 
(4. 4.). Představili se v  ní čtyři 
herci, mimo jiné nám známý slo-
venský herec Maroš Kramár, kte-
ří se převtělovali do  více postav 
a osudů. Děj se odehrával v ma-
lém pařížském hotelu v  záhad-
ném pokoji zvaném „mandarin-
kový“. Ten měl svůj příběh, jenž 
dával režisérovi i  hercům, aby 

využili divadelní řemeslo v  tom 
nejlepším slova smyslu. A dlužno 
dodat, že se to slovenským her-
cům povedlo beze zbytku. Přede-
vším Zuzaně Tlučkové a  Maroši 
Kramárovi, kteří v  komedii ex-
celovali. Dílo totiž kladlo vysoké 
nároky na herecký um, a to občas 
i na fyzické dispozice jednotlivců.
Hra byla svěžím pohledem 
na  současnou slovenskou diva-
delní tvorbu, s níž se mnoho Če-
chů nemá příliš možností setkat.
Příští představení v  rámci di-
vadelní sezony JC Deštivé dny 
a Válka Roseových se uskuteční 
v květnu. Iva Horká

Zprac.: Iva Horká
 Pokračování příště
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Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města z 27. 3. 2013

1. Rada města vzala na vědomí: 
– kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014
– předložené zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organi-
zací města za rok 2012
– informaci o potřebě protierozních opatření na prostranství po býva-
lém domově důchodců
– informaci o možnosti úprav ploch veřejné zeleně v okolí základních 
škol v Čechových sadech.
– informaci o projektech Rozšíření webových stránek města Velkého 
Meziříčí, Zvýšení bezpečnosti archivovaných dat, Rozšíření síťových 
služeb metropolitní sítě Velké Meziříčí a Rozšíření serverové virtua-
lizace dle výzvy k předkládání projektu v programu Informační a ko-
munikační technologie 2013 dle zásad Kraje Vysočina.

2. Rada města schválila:
– návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch obce 
Petráveč k tíži pozemků města parc. č. 5492, 2230/1, 5636/21, 5636/18, 
5635/4, 5635/9, 5664/4, 5664/9 a 2201/41 – lokalita Františkov, obec 
a k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení optického kabelu do těchto po-
zemků města dle geometrických plánů, s právem provozování, údržby 
a oprav. Právo se zřizuje na dobu trvání předmětné stavby
– návrh smlouvy o  vzájemných právech a  povinnostech při stavbě 
vodního díla – novostavba vodovodu na ul. Třebíčská – mezi městem, 
jako vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 5801/1 a investorem Sva-
zem vodovodů a kanalizací Žďársko
– rozpočtové opatření: zdroj: 311 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 311 tis. Kč – § 2141 Informační centrum – nákup zboží 

(převod nevyčerpaných FP na IC z r. 2012)
– rozpočtové opatření: zdroj: 7 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 7 tis. Kč – § 6118 volba prezidenta republiky
– rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 400 tis. Kč – § 6399 zajištění finančních prostředků na od-
vod DPH
– rozpočtové opatření: zdroj: 43 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 43 tis. Kč – § 3722 projektová dokumentace pro realizaci 
překladiště na skládce TKO
– rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 5 tis. Kč – § 2321 oprava havárie kanalizace na ul. Třebíčská
– rozpočtové opatření: zdroj: 9 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 
rozdělení: 9 tis. Kč – § 3113 studie pro změnu užívání bytu na družinu 
a jídelnu ZŠ Mostiště
– rozpočtové opatření: zdroj: 27 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 27 tis. Kč – § 2212 úpravy komunikace na ul. V Potokách
– rozpočtové opatření: zdroj: 5,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 5,5 tis. Kč – § 2212 statický posudek Vysokého mostu 
u skládky TKO
– rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotace 
a dary, rozdělení: 3 tis. Kč – § 3121 dotace pro Sdružení rodičů při 
Gymnáziu Velké Meziříčí, účel: náklady spojené s reprezentací házen-
kářského týmu studentek Gymnázia VM na mistrovství České repub-
liky v házené
– rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace 
a dary, rozdělení: 
3 tis. Kč – § 3311 dotace pro členy divadla Ikaros, účel: finanční příspě-
vek na náklady spojené s pořádáním představení divadla Ikaros v roce 
2013.

3. Rada města souhlasila:
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů s  přijetím účelově určených darů Městské knihovně Velké 
Meziříčí uvedených v žádosti ze dne 18. 3. 2013
– se zveřejněním záměru pronájmu části (sálu) kulturního domu 
Lhotky 80, Velké Meziříčí pro sportovní účely na dobu neurčitou
Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala nabíd-
ku v  minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku 
PO a udělila písemný souhlas s likvidací předmětného majetku

4. Rada města uložila:
– zpracovat projektové žádosti Rozšíření webových stránek města 
Velkého Meziříčí, Zvýšení bezpečnosti archivovaných dat, Rozšíření 
síťových služeb metropolitní sítě Velké Meziříčí a Rozšíření serverové 
virtualizace podle dotačního titulu Kraje Vysočina a předložit na Kraj 
Vysočina

5. Rada města v působnosti valné hromady 
společnosti Jupiter club, s.r.o.: 
a/ vzala na vědomí zprávu dozorčí rady JC, s. r. o., VM za rok 2012
b/ schválila výsledek hospodaření JC, s. r. o., Vel. Meziříčí za rok 2012
c/ vzala na vědomí informace o nákupu pódia pro zajištění akcí kul-
turního léta 2013
d/vzala na vědomí informace k festivalu Leaderfest 2013
e/ vzala na vědomí informaci o pronájmu kanceláře pro firmu Bonnet.
cz, spol. s r. o., v Jupiter clubu, s. r. o.
f/ vzala na vědomí informace podané k záměru přestavby velkého sálu 
Jupiter clubu, s. r. o., VM.                  Josef Komínek, místostarosta města

Pohotovostní službu vyhledalo loni více pacientů
Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že v roce 2012 vyhledalo 
lékařskou pohotovostní službu (LPS) v pěti krajských nemocnicích 
26 817 občanů, z toho 56 procent bylo dospělých a 44 procent dětí. 
Oproti roku 2011 došlo k mírnému nárůstu ošetřených pacientů 
o více než 3 procenta. 

„Kraj Vysočina přispívá na zajištění lékařské pohotovosti každoročně 
20 miliony korun rozdělenými stejným dílem mezi krajské nemocni-
ce. Vzhledem k tomu, že náklady na zajištění lékařské pohotovostní 
služby rok od  roku rostou, stojíme před rozhodnutím, zda stávající 
model poskytované služby zachovat, nebo přijít se změnou. Ta však 
musí být podložena reálnými čísly,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kra-
je Vysočina s tím, že lékaři ošetří každý den odpoledne a o svátcích 
v průměru 73 lidí.
Nejfrekventovanější měsíc v loňském roce byl pro lékařskou pohoto-
vost prosinec, kdy v krajských nemocnicích vyhledalo ošetření 3 633 
občanů, což souvisí s  nástupem chřipkové epidemie. Jen o  451 lidí 
méně ošetřili lékaři v odpoledních hodinách a o svátcích loni v čer-
venci. První prázdninový měsíc se už několik let opakovaně dostává 
na špici v počtu klientů vyhledávajících pohotovostní službu. Naopak 

nejméně práce měli zdravotníci v lednu, říjnu a listopadu, kdy poho-
tovost navštívilo v průměru 1 659 pacientů.
V roce 2012 denně ošetřili doktoři na LPS v Kraji Vysočina 73 pacien-
tů. V roce 2011 došlo ve srovnání s rokem 2010 k poklesu ošetřených 
pacientů o 12 %, naopak v roce 2012 vzrostl počet lidí, kteří potřebo-
vali lékařskou pohotovostní službu o  3 % oproti roku 2011. Nejvíce 
práce mají zdravotníci na pohotovosti v jihlavské nemocnici, kde vloni 
ošetřili 7 557 lidí, následuje nejmenší krajská nemocnice v Pelhřimově 
s  téměř šesti tisíci klienty a naopak nejméně pacientů chodí na po-
hotovost v novoměstské nemocnici. Návštěva ordinace lékaře v rámci 
pohotovostní služby je pro pacienty spojena s regulačním poplatkem 
ve výši 90 korun.
Počet ošetřených pacientů LPS v Kraji Vysočina v roce 2012
nemocnice ošetřených LPS v roce 2012
Havlíčkův Brod 5 294
Jihlava 7 557
Pelhřimov 5 915
Třebíč 4 858
Nové Město na Moravě 3 193
celkem 26 817

Počet ošetřených pacientů LPS v Kraji Vysočina v roce 2011
nemocnice ošetřených LPS v roce 2011
Havlíčkův Brod 5 298
Jihlava 6 674
Pelhřimov 5 945
Třebíč 4 957
Nové Město na Moravě 3 093
celkem 25 967
Počet ošetřených pacientů LPS v Kraji Vysočina v roce 2010
nemocnice ošetřených LPS v roce 2010
Havlíčkův Brod 5 807
Jihlava 8 165
Pelhřimov 6 127
Třebíč 5 820
Nové Město na Moravě 3 661
celkem 29 580
Více informací k LPS a kontakty na jednotlivé ordinace LPS jsou k dis-
pozici na Zdravotnickém portálu Kraje Vysočina nebo na webových 
stránkách jednotlivých nemocnic.

Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraj Vysočina

Filmový festival ukázal nejen...
Pokračování ze strany 1

Chystá se regionální přehlídka dokumentů
Zmíněný festival se koná vždy dvakrát za rok, jednou na podzim a podru-
hé na jaře. První je zaměřen na zimní sporty a druhý na ostatní aktivity. 
Ve Velkém Meziříčí první promítání proběhlo loni v  listopadu v Music 
Data a s Internetovou televizí VM jej pořádala společnost Music Data. Jar-
ní část se konala ve sportovním centru, kde disponují horolezeckou stěnou, 
takže si diváci mohli zkusit – pokud chtěli – jak se leze v reálu (viz foto 
vlevo), a ne jenom na filmovém plátně. Někteří nabídky využili, jiní si stěnu 
alespoň prohlédli, další se šli občerstvit do tamního baru. Jídlo se opět po-
dávalo zdarma. „Poděkování za finanční podporu patří Městu Velké Mezi-
říčí, dále za pomoc Jupiter clubu a za mediální podporu zejména týdeníku 
Velkomeziříčsko,“ uvedl moderátor přehlídky Erik Janoušek. 
„Kromě tohoto festivalu, který probíhá na celostátní úrovni, bychom se 
chtěli zaměřit také na regionální filmy,“ slíbil za pořádající místní televizi 
Aleš Horký, „rádi bychom uspořádali regionální filmovou přehlídku zamě-
řenou na zdejší autory. Zatím můžeme počítat tak s pěti dokumenty, které 
natočili místní lidé na svých cestách či při sportování. Pokud by se chtěl 
někdo přidat, nechť nás směle kontaktuje.“ Iva Horká

Sportovní centrum Na Charitě, kde se tentokrát 
filmový festival nejenom o horolezcích konal, 
disponuje horolezeckou stěnou. Foto: Iva Horká 

Foto: Iva Horká

Na koštu se ochutnávaly
i netradiční pálenky

Miroslav Odehnal z Vel. Meziříčí získal titul šampiona 
výstavy se svojí meruňkovicí. Foto: Iva Horká 

Hodnocení ovocných destilátů 
proběhlo 23. 3. 2013 od  14 hod. 
K  hodnocení zasedlo 8 komisí se 
24 členy. Ti hodnotili pálenky 20 
bodovou stupnicí, která byla vytvo-
řena dle ing. Jána Baloga (vytvořil 
ji pro vizovický košt). Posuzovalo 
se podle vzhledu (čistoty), vůně, 
chuti, jemnosti a  perzistence (dél-
ka chuťového vjemu). Komise byly 
složeny především z provozovatelů 
pěstitelských pálenic, z členů Unie 
destilatérů, ale i dalších členů, kte-
ří již v  minulosti domácí pálenky 

vyhodnocovali. Členové komisí 
hodnotili 123 vzorků od 48 vysta-
vovatelů. Pálenky pocházely z  19 
různých pálenic. Šampiona výstavy 
hodnotili všichni porotci ze všech 
komisí, a to z pálenek umístě-
ných na 1. místě v každé kategorii. 
Na výstavě byly k ochutnání i ne-
všední pálenky např. z  mandari-
nek, z kdoule, z ananasu či malin. 
Nejvzdálenější vystavovatel je prav-
děpodobně z  Radkova u  Opavy 
a  dále na  výstavě byly i  4 vzorky 
z Rakouska.                Jaromír Plodek
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 10. 4.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 11. 4.: 7.00 mše sv. – o. Praj-
ka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka, Mostiště 
10.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz. Pátek 12. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a adorace nejsvětější svátos-
ti, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. 
Sobota 13. 4.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv – o. Prajka. Neděle 
14. 4.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 12. 4. Dolní Bory 17.30 
adorace, 18.00 mše sv. – o. Prajka; 14. 4. – 9.45 mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa přípravy na 1. svaté přijímání, 18.00 setkání 
starších dětí a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. Čtvr-
tek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 adorace 
nejsvětější svátosti a příležitost ke  svátosti smíření a pokání. Sobota 
19.30 – 1. příprava na manželství. V kanceláři na faře je možné stále 
zakoupit Kompendium katechismu katolické církve za 150 Kč. Auto-
bus na Nový Jeruzalém v pátek 12. 4. pojede v 16.10 hodin z Velkého 
Meziříčí od Domusu a v 16.40 z Vídně.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v  neděli od  9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz 
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění každou neděli od  9.00 
v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz

Film o Etiopii 
je v prodeji 
Film Libora Smejkala Pa-
prsky naděje nad Etiopií 
na DVD o humanitární po-
moci české Diakonie ženám 
v  Etiopii si zájemci mohou 
zakoupit v  Husově domě 
ve  Velkém Meziříčí. Jeho 
koupí podpoří rodiny v Eti-
opii. 

Tel.: 561  205  604, e-mail: 
velke-mezirici@evangnet.cz

-red-

Bohoslužby 

Polské schizma?

Základní škola Sokolovská Vel-
ké Meziříčí zakoupila v  prosin-
ci do  školní družiny drumbe-
ny z  dílny Zdeňka Rollera. Jde 
o  rytmický nástroj, který slouží 
k  bubnování, malování, poseze-
ní a odpočinku. Pomáhá rozvíjet 
rytmus, hudební cítění, fantazii, 
jemnou i hrubou motoriku.
Vychovatelky ŠD se s  drumbe-
ny seznámily již v  lednu, kdy se 
zúčastnily prvního školení. Od té 
doby patří bubnování ve  školní 
družině mezi zábavné a  relaxač-
ní činnosti. Děti se naučí nejen 
základům hry na  drumbeny, ale 
zároveň se příjemně odreagují.

Text a foto: ZŠ Sokolovská

Děti ve školní družině relaxují bubnováním na drumbeny

Také jste Velikonoce neslavili 
zrovna křesťansky? Možná je to 
chyba, ale obyvatelé v  Mostiš-
tích roku 1833 také ne. Namísto 
modliteb a usebrání se uprostřed 
„durante tempore sacrato“, tedy 
v  době trvání posvátného času, 
pěkně rozjeli. Na červené pondělí 
odpoledne začala u mostišťského 
rychtáře vyhrávat kapela, a  pro-
tože se záhy sešlo i  dost taneč-
níků, rozjaření muzikanti hráli 
až do  úterního rána. Podobně 
rušno bylo 9. dubna 1833 také 
v  meziříčské židovské ulici, kde 
hudební doprovod z jídelny žida 
Eisenmanna přerostl přímo v ta-
neční bál. Židé však byli pro křes-
ťanskou spásu předem ztraceni, 
a  tak vyvázli jen s  pokutou, za-

tímco v Mostištích během násle-
dujících dnů začalo vyšetřování. 
K  odpovědnosti pohnaný rych-
tář se snažil zpočátku zapírat, 
ale děkan Heller – hlava farnosti 
a  nesmlouvavý strážce veřejné-
ho pořádku – byl brzy mnohem 
úspěšnější. Už 20. dubna věděl, 
že v Mostištích na rychtě nezněly 
o Velikonocích jen housle nezná-
mého vysloužilce, ale že se tam 
do svých nástrojů vydatně opírala 
celá čtveřice muzikantů, tvořená 
osmnáctiletým Františkem Drá-
pelou a jeho společníky Janákem, 
Kačírkem a  Krčou. Předvolaný 
ševcovský tovaryš z Vídně všech-
no potvrdil a  rozhořčený děkan 
žádal vrchnostenskou kancelář 
o  zopakování výslechu a  přísné 

rychtářovo potrestání. Namísto 
satisfakce se však páter Heller se-
tkal se studenou sprchou. Vrchní 
úředník meziříčského panství 
Kristián Fiala jej totiž jen odta-
žitě poučil, že veškerá šetření ve-
dená duchovenstvem jsou právně 
neprůkazná a podobná překračo-
vání jeho kompetencí pouze ško-
dí autoritě vrchnosti. Zaskočený 
děkan se ještě zmohl na obhajobu 
obecného blaha a povinností du-
chovního úřadu, ale s  případem 
už více nepohnul. Vrchnosten-
ské kanceláři se do  vyšetřování 
evidentně nechtělo a  písemnou 
přestřelku s farním úřadem uza-
vřela uštěpačnou poznámkou: 
„Ctihodnosti, máte povolání, kte-
ré by Vám mohli závidět i andělé 

v nebi. A je jen těžko uvěřitelné, 
že by právě oni cítili potřebu sní-
žit se k nenáviděnému úřadu po-
licejních agentů.“
A co z uvedeného vyprávění vy-
plývá pro prožitek Velikonoc prá-
vě minulých? Snad alespoň tolik, 
že stopy weberovského „odkouz-
lování světa“ jsou v Meziříčí pa-
trné nejpozději v  první třetině 
19. století. Tou dobou se v údolí 
Oslavy už evidentně ostře stře-
tává posvátné se světským a  síly 
duchovní začínají pokulhávat 
za mocí profánní. Po uplynulých 
180 letech je náš svět ještě pro-
zaičtější. A  my jsme vlastně jen 
dalšími dědici těchto dosud ne-
rozhodnutých zápasů…

Martin Štindl

Řádky na pondělí aneb Velikonoce v Mostištích 
před sto osmdesáti lety

Oblastní charita Žďár nad Sáza-
vou slaví dvacet let. Mezi služba-
mi, které ve žďárské charitě vzni-
kaly mezi prvními, byla centra 
určená pro děti a mládež. Nejprve 
vznikl v  roce 1996 tzv. D-STOP 
v Bystřici nad Pernštejnem, o rok 
později Poradna pro děti a mládež 
ve Žďáře nad Sázavou. 
V  roce 2011 vzniká ve  Velkém 
Meziříčí nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a  mládež (NZDM) 
Wellmez, a to díky podpoře Ev-
ropské unie. Jak se zrodila my-
šlenka vzniku tohoto zařízení?
Myšlenka otevřít ve  Velkém 
Meziříčí nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a  mládež se vyvíje-
la poměrně dlouhou dobu. Již 
v  roce 2006 bylo vedení žďárské 
charity osloveno tehdejším sta-
rostou Velkého Meziříčí Fran-
tiškem Bradáčem s  tím, zda by 
mohlo zařízení takovéhoto typu 
ve  Velkém Meziříčí vzniknout, 
a  to na  popud velkomeziříč-
ské mládeže a  veřejnosti vůbec. 
O čtyři roky později město našlo 
vhodné prostory a  zafinancova-
lo rekonstrukci. Charita zajistila 
personál, který služby poskytuje. 
Velkým podílem se zapojil i kraj-
ský úřad, který se zasadil o to, aby 
nízkoprahová zařízení fungovala 
ve všech obcích s rozšířenou pů-
sobností a který prostřednictvím 
fondů ESF poskytl finance na za-
bezpečení provozu od vzniku až 
do konce března letošního roku. 
Doufejme, že činnost nízkopra-
hových zařízení pro děti a  mlá-
dež bude nejen finančně podpo-
rovat i nadále. 

S  přijetím zákona o  sociálních 
službách se zařízení vyprofilo-
vala na  nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež. Název jakoby 
určoval, že se jedná o službu vě-
nující se imobilním pacientům. 
Komu přesně jsou vaše nízko-
prahy určeny?
Nízkoprahová zařízení pro děti 
a  mládež nejsou určena imo-
bilním pacientům, i  když slovo 
„nízkoprahový“ k  této myšlence 
může napomáhat. Nízkopraho-
vost v  našem pojetí znamená 
to, že se tato zařízení snaží pro-
vozovat své služby tak, aby byla 
zajištěna maximální dostupnost 
pro cílovou skupinu. Konkrétně 
jde například o  to, že prostře-
dí klubu je charakterem blízké 
přirozenému prostředí cílové 
skupiny, umístění služby je ta-
kové, aby bylo snadno dostupné, 
uživatelé mohou využívat služby 
anonymně, nemusejí přicházet 
pravidelně, nepotřebují žádné 
doporučení, sociální služby jsou 
zde poskytovány zdarma. Níz-
koprahovost ale také neznamená 
absenci pravidel, jak by se mohlo 
zdát. Každý, kdo chce využívat 
služeb nízkoprahů, je povinen 
dodržovat pravidla, která napří-
klad nedovolují agresivní cho-
vání, užívání návykových látek 
v  prostorách klubu a  nejbližším 
okolí apod.
Kolik dětí vaše kluby navštíví 
denně? Liší se návštěvnost např. 
v pátek nebo o prázdninách? 
Během jednoho klubu využije 
našich služeb průměrně 25 uži-
vatelů, ve  Velkém Meziříčí je 

toto číslo poněkud nižší. Jde ale 
o  nové zařízení, které není stá-
le ještě dostatečně známé. Co 
se týká návštěvnosti v  pátek či 
o  prázdninách – ctíme zásadu 
nízkoprahovosti, tzn. že uživatelé 
k nám nemusejí docházet pravi-
delně, takže nikdy předem ne-
víme, kolik uživatelů nám v  ten 
konkrétní den přijde. Obvykle 
bývá na  klubu vyšší počet uži-
vatelů v  zimním období a  méně 
v letním, ale ani toto není pravi-
dlem. Každý den, týden, měsíc, 
rok je jiný. Práce na  klubu však 
není jediným typem práce. Pra-
covníci nízkoprahů provozují 
i terénní sociální práci, takže po-
kud by se snížil počet uživatelů 
na  klubu, většinou je pak vyšší 
počet uživatelů v terénu. 
Nepracujete pouze mezi čtyřmi 
stěnami, ale s  kolegy vyrážíte 
také do  terénu. Co je smyslem 
tzv. streetworku?
Smylem streetworku je kontakto-
vání cílové skupiny a poskytová-
ní sociálních služeb v  jejím při-
rozeném prostředí – ulice, parky 
apod. Jsou totiž mladí lidé, kteří 
chtějí využít služeb NZDM, ale 
z nějakého důvodu nechtějí nebo 
nemohou do klubu přijít, a proto 
my přicházíme za nimi. 
Ve  službách prevence platí, že 
jen těžko lze zjistit, „co by bylo, 
kdyby vašich služeb nebylo“. 
Skoro jediným ukazatelem je 
hodnocení ze strany uživatelů 
nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež. Jak tito lidé vaše 
služby hodnotí? Máte nějaké 
zpětné vazby?

Ano, to je pravda. Efektivita 
služeb prevence je obtížně hod-
notitelná, někdy trvá poměrně 
dlouhou dobu, než je u uživatelů 
našich služeb vidět nějaká změna 
či pokrok. Ale i  tak mají služby 
prevence smysl. Zpětné vazby 
od  uživatelů našich služeb urči-
tě máme.  S  uživateli pravidelně 
hodnotíme jak ústní formou tak 
ve  formě dotazníků apod.  Vý-
znam těchto služeb pro cílovou 
skupinu mě zajímá nejen z  pro-
fesního hlediska, ale i  osobně. 
Proto jsem se tomuto tématu vě-
novala i  ve  své bakalářské práci 
a byla jsem velmi mile překvape-
na výsledky rozhovorů, kde naši 
uživatelé služeb hodnotili velmi 
pozitivně a  smysluplně význam 
této služby pro ně samotné.
Jak vidíte budoucnost nízko-
prahových zařízení?
Letošní rok je pro všechna níz-
koprahová zařízení pro děti 
a  mládež v  Kraji Vysočina vel-
mi těžkým obdobím. Na  konci 
března končí financování z  ESF, 
Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí ČR v  prvním kole v  Kraji 
Vysočina tyto služby nepodpoři-
lo. Nadosah, Ponorka i  Wellmez 
ale zatím bude fungovat i nadále. 
Vděčíme za  to podpoře z  někte-
rých měst, Kraje Vysočina a  sa-
mozřejmě hledáme i další zdroje, 
protože, jak vidíme z  výpovědí 
našich uživatelů, mají tyto služby 
smysl a možná větší, než si doká-
žeme představit. Proto doufám, 
že se nám podaří fungovat nejen 
v roce 2013, ale i v letech dalších. 

Lenka Šustrová

Ivana Bartoňová děkuje za podporu práce s mládeží

V pondělí se mě jeden mladý člověk zeptal na téma polských biskupů, 
kteří údajně bojkotují papeže Františka.
V úterý ráno jsem dostal e-mail s odkazem na jeden český informační 
portál popisující údajnou situaci katolické církve v Polsku, její názor 
na nového papeže a k tomu otázku, zda tam nedochází ke schizmatu 
– rozdělení církve. Obě informace jsem mohl na místě nějak verifi-
kovat. A chtěl bych všechny uklidnit, že přesto, že v polské katolické 
církvi existují různé názory, k žádnému schizma nedochází. Zkreslená 
informace má svůj původ asi v interview tajemníka polské biskupské 
konference biskupa Vojtěcha Polaka, který v odpovědi na otázku, co 
znamená podle něj papežské „chudá církev pro chudé“, sdělil, že cír-
kev v každé době má být solidární s chudými. Je ale třeba pamatovat, 
že církev není jednou z  mnoha charitativních organizací, ale spole-
čenství, které hlásá spásu chudým lidem. Samozřejmě, že má urči-
tým způsobem pomáhat potřebným, ale hlavním úkolem je hlásání 
evangelia. Jak zdůraznil biskup, je mnoho charitativních organizací, 
které pomáhají v hmotné nouzi lépe než církev. Tolik slova polského 
biskupa, která vyvolala vlnu domněnek o odmítání papežských homi-
lií o chudé církvi. Ostatně musím konstatovat, že jsem měl možnost 
mluvit s polskými kněžími a nesetkal jsem se s nějakým odmítnutím 
papeže, ba naopak, mnoho kněží a laiků je velmi spokojených s novým 
papežem a s jeho nekonformním přístupem. P. L. Szendzielorz

Evropský festival filozofie ve Velkém Meziříčí je nominován v anketě 
Zlatá jeřabina na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012.
Chcete-li zdejší akci podpořit, hlasujte pro ni ještě až do 19.  dub-
na 2013 elektronicky na webu kraje http://www.kr-vysocina.cz nebo 
prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v novinách Kraj 
Vysočina. 
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety bude v úterý 28. 5. 2013. 

Příští týden čtěte 
o generálu Jiřím Jarošovi
V příštím čísle týdeníku Velkomeziříčsko přineseme článek o našem 
rodáku a hrdinovi – generálu Jiřím Jarošovi, který obětoval život za 
svoji vlast. Šestého dubna 2013 bylo 70. výročí jeho popravy. 

Hlasujte pro festival
-red-

-red-
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V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění novely č. 472/2011 Sb. vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Božena 
Suchánková zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové 
organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2013 vždy od 12 hodin do 16 ho-
din na všech odloučených pracovištích mateřské školy.
Ve dnech od 8. do 12. 4. 2013 jsou ve všech odloučených pracovištích 
MŠ návštěvní dny rodičů, a to v odpoledních hodinách vždy od 12.00 
do 16.00. Rodiče mohou získat informace od vedoucích učitelek a zá-
roveň si vyzvednout tiskopisy k zápisu svých dětí.
Kontakty jednotlivých pracovišť MŠ: 
1. MŠ Sokolovská 1568, Velké Meziříčí, tel.: 566 522 832, e-mail: msso-
kolovska@cbox.cz, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková.
2. MŠ Sportovní 1794, Velké Meziříčí, tel.: 566 522 833, e-mail: skolka-
sportovni@cbox.cz, vedoucí učitelka Olga Pešková.
3. MŠ Čechova 1523, Velké Meziříčí, tel.: 566 523 025, e-mail: msce-
chova@cbox.cz, vedoucí učitelka Naděžda Krčová.
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, Velké Meziříčí, tel.: 566 523 362, e-mail: 
ms.velox@cbox.cz, vedoucí učitelka Věra Kopečná.
5. MŠ Mírová 1810, Velké Meziříčí, tel.: 566 523 483, e-mail: m.skola@
cbox.cz, vedoucí učitelka Blanka Kadlíková.
MŠ Oslavická 1800/20 je součástí MŠ Mírová, informace podává vedou-
cí učitelka Blanka Kadlíková. Do této třídy budou zapisováni přede-
vším předškoláci.
Zápis dětí provádí osobně vedoucí učitelka odloučeného pracoviště 
MŠ. Informace k zápisu rodičům podá a případně doplní rovněž ředi-
telka školy Mgr. Božena Suchánková, e-mail: matskola@cbox.cz, tel.: 
566 781 035.
Přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním řízení, rodiče obdrží v MŠ 
formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole – odloučeném pra-
covišti, které si zvolili. Zde jim bude během zápisu k dispozici vedoucí 
učitelka, případně další učitelka. Rodiče budou poučeni o právech odvo-
lání, nahlížení do spisu. Kritéria přijímání dětí pro školní rok 2013/2014 
naleznet na webových stránkách MŠ – www.skolkavm.cz.
Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny 
odloučeného pracoviště MŠ.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ Velké Meziříčí OZNÁMENÍ 
O KONÁNÍ SBÍRKY
Dne 22.–24. 4. 2013 bude 
ve  Velkém Meziříčí probíhat 
veřejná sbírka pro hluchoslepé 
„Červenobílé dny“. 
Organizuje ji občanské sdružení 
LORM (sdružení pro hluchosle-
pé), Zborovská 62/96, Praha 5 
a  je řádně osvědčena Magistrá-
tem hl. m. Prahy. Účelem sbírky 
je získání finančních prostředků 
na poskytování a  rozvoj služeb, 
péče a pomoci pro hluchoslepé 
na celém území ČR a na zajiště-
ní provozu o. s. LORM.
Celonárodní sbírka bude pro-
bíhat formou prodeje dvou 
sbírkových předmětů–červe-
ných srdíček a  červenobílých 
náramků přátelství v  ceně 
30 Kč. Příspěvky budou vkládá-
ny do  uzavřených pokladniček 
označených symbolem sbírky.
                                                   -měú-

Stručné vymezení pracovní náplně: 

Pracovník odboru správního – kumulovaná pozice 
– referent bezpečnosti státu a spisový pracovník (archivář) 
bude mít odpovědnost zejména:

1) Na úseku agendy bezpečnosti státu za:
– samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany  
 nebo organizačních, odborných a materiálních opatře- 
 ní pro mimořádné události a krizové stavy a činností  
 na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy ur- 
 čených subjektů včetně přípravy návrhů na určení sub- 
 jektů hospodářské mobilizace a zpracování plánů opat- 
 ření hospodářské mobilizace,
– komplexní zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady  
 města a krizového štábu města,
– práce v povodňové komisi,
– komplexní zajištění a realizace kontrolní a metodické  
 činnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působ- 
 ností Velké Meziříčí v oblasti ochrany a bezpečnosti.

2) Na úseku agendy spisové služby za:
– komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní  
 péče o dokumenty zahrnující utajované informace 
 a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů  
 včetně koordinace činností více spisoven u Městského  
 úřadu Velké Meziříčí,
– usměrňování a koordinaci spisové služby včetně zpra- 
 cování návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový  
 řád),
– přípravu skartačního řízení.
Dále bude pracovník odpovědný za:
– zajištění provozuschopnosti městského bezdrátového  
 rozhlasu pravidelnými kontrolami a provozuschopnos- 
 ti rotačních sirén města v působnosti Hasičského zá- 
 chranného sboru,
– za vedení evidence ztrát a nálezů.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí státní občan 
 s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost 
 (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která
 byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spácha- 
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedba- 
 losti za jednání související s výkonem veřejné správy,  
 pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby  
 nebyla odsouzena), 

• znalost českého jazyka,
• střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, flexibilita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí 
obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povole- 
 ní k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná- 
 ních, odborných znalostech a dovednostech týkajících  
 se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
  u cizích státních příslušníků též obdobný doklad   
 osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;  
 pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží  
 se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do 
23. 4. 2013 do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice SPR“

Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.
Ve Velkém Meziříčí dne 4. 4. 2013

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběro-
vého řízení skartovány.    

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru správního – 
referent bezpečnosti státu + spisový pracovník 

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 8. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 8. 2013.

Podle údajů Českého statistického úřadu ČR mělo 
v roce 2012 66 % českých domácností počítač a té-
měř všechny byly připojeny k  internetu. Poprvé 
bylo možné říci, že každý uživatel počítače je záro-
veň i uživatelem internetu.
Loni jsme na  internetu nejčastěji posílali e-mai-
ly (94 % uživatelů), četli zprávy a  noviny (85 %) 
a vyhledávali informace o zboží a službách (84 %). 
Mladí na  internetu naopak nejčastěji telefonovali, 
přehrávali hudbu i videa a byli aktivní na sociálních 
sítích. Připojit! Jak?
Čím dál větší oblibě se těší kabelové připojení. Mezi 

jeho výhody patří nejen spolehlivost, v každé lokali-
tě podpořená optickou sítí, ale také možnost pořízení 
balíčku služeb, ve  kterém je obsažena kromě vyso-
korychlostního internetu také až stovka digitálních 
programů a volání. Mario Marcolla, obchodní ředitel 
společnosti NejTV, řekl: „Češi dnes preferují komplex-
ní servis. Ke kabelové televizi požadují navíc bleskový 
internet a hlasové služby. V roce 2012 jsme zazname-
nali výrazný nárůst žádostí o připojení.“ Rok 2013 by 
měl přinést stejné tempo růstu podílu domácností při-
pojených k internetu jako roky minulé.               
Ing. Alena Hrubá, (článek je součástí placené inzerce)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Češi a internet

Domov pro seniory Velké Meziříčí organizuje odpolední tvořivý kurz 
pro veřejnost. 
16. dubna 2013 – MRAMOROVANÉ KVĚTINÁČE 
začátek od 14.30 hodin, 
společenská místnost 2B.
Přijďte a vyrobte si oz-
dobné květináčky pro 
sebe či své blízké.
Cena: dle materiálu a 
účasti. Lektorka je paní 
Renata Dohnalová. Zá-
jemci se mohou nahlásit na recepci Domova pro seniory u paní Gru-
berové, lze se nahlásit i prostřednictvím telefonu či emailu. 
Tel.: 561 201 570, 734 875 428, e-mail: gruberova@domovvelkemeziri-
ci.cz.  Svoji účast potvrďte do pátku 12. dubna 2013.                            -pg-

Tvořivý kurz pro veřejnost
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■ Opel Vectra 2.0i. Hatch-
back, spolehlivý, najeto cca 
140.000 km, tažné zařízení, ná-
hradní kolo, zimní kola, nářadí, 
dokumentace. Cena 20.000 Kč. 
Tel.: 606 421 420.

■ Sporák, plynový, starší  s elek-
trickou troubou za  200 Kč. Dále 
prodám zimní bundu červe-
nou, vel. L – novou, za  250 Kč, 
hnědou bundu, pěknou, vel. 
XL za  120 Kč. Tel.: 724  851  044.
■ Krmnou řepu. Tel.: 604 932 486.
■ Plné cihly, nové 1  375 ks, po-
užité 270 ks, bílé 330 ks. Dále 

duťáky 110 ks. Tel.: 777 750 362.
■ Konzumní a  sadbové bram-
bory odrůdy Adéla, Belana, Ma-
rabel. Dále prodám pšenici a ječ-
men. Tel.: 607  299  168, nejlépe 
po 16. hodině.
■ TV antény, širokopásmové, 
jednosměrová. Tel.: 737 486 567 
■ Prase doma vykrmené. Možno 
i v půlkách. Tel.: 723 363 045.
■ Brambory konzumní a sadbo-
vé, Marabel, Colete a Milva. Tel.: 
608 881 205.
■ Jídelní stůl 110×74 cm, ovál 
na jedné soustružené noze + 4 židle. 
Světlé dřevo olše, masiv, zakázková 
výroba. Krátce používaný stůl, je 
pro nás malý + 8 ks šitých látkových 
sedáků. Původní cena 9.500 Kč, 
dám velkou slevu, dohodou. Dále 
prodám hutní sklo (škrdlovické) 
– 3 vázy + souprava váza s  po-
pelníkem. Cena dohodou. Volej-
te kdykoliv na  tel.: 728  790  016.

■ ČZ 125–350 i  na  ND. Tel.: 
737 141 612.

■ 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.
■ Hoblovku s  protahem, dla-
bačku, dláta a  hoblíky. Tel.: 
733 502 674.

■ Koupím byt ve  Velkém 
Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.
■ Prodám Mobilheim (mobil-
ní dům) 3+kk, plně vybavený, 
dále splachovací WC, plynový 

vařič i  topení. Bližší informace 
na tel.: 603 946 070, 777 645 446.

■ Chatu v k. ú. Frankův Zhořec 
u Vel. Meziříčí, na břehu řeky Ba-
linky. Elektřina, rybaření. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 776 202 765. 
■ Prodám garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 736 241 761.

■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu pěkný byt 3+1, 
celková plocha 78 m². Ve  zdě-
ném, dvoupatrovém byto-
vém domě s  balkonem, garáží 
a  sklepem. Lokalita Velká Bíteš. 
Cena 9.500 Kč měsíčně včetně 
poplatků. Tel.: 606  694  554.
■ Pronajmu byt 1+1 ve  Velkém 
Meziříčí, na ul. Gen. Jaroše. Byt 

je částečně zařízený, po  rekon-
strukci bytového jádra, volný od   
10. 4. 2013. Cena: nájem+ener-
gie. Tel.: 728 317 524.
■ Pronajmu rodinný domek 1+1 
zařízený, ve  Velkém Meziříčí. 
Tel.: 773 211 267.

■ Pronajmu RD 2+1 u hlavní sil-
nice, možnost podnikání i bydle-
ní. Tel.: 731 447 196.
■ Pronajmu garáž na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
777 666 210.
   

■ Válendu. Pěkná, daruji za  od-
voz. Dále daruji jednolůžkovou 
postel s  lamelovým roštem bez 
matrace. Tel.: 721 984 220.

■ Jsem 45/175, hledám hod-
nou ženu k  vážnému sezná-
mení se zájmy o  vytváření 

vlastního zázemí, o  rodinu, 
děti. Věk 23–38 let, nekuřačku. 
Byt ve  Velkém Meziříčí mám. 
Telefonní kontakt v  redakci. 

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Seznámení
Koupím

Nemovitosti

Daruji

Prodám

Pronajmu 

Okamžitě koupíme váš dům, 
chalupu či byt za hotové! 

Volejte zdarma 800 100 576. 
Vyplatíme i exekuce 

či hypotéku!

poRadny na MěstskÉM Úřadě

▶ SOS  
(sdružení obrany 
spotřebitelů) 
– pravidelná poradna
otevřena každou středu 14—16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).
▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sáza-
vou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům 
v  nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady 
a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, 
rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a dluhové proble-
matiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochra-
ny spotřebitele, občanského soudního řízení, a dalších. 
Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou 
své problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně. 
Poradenské dny ve  Velkém Meziříčí: středy v  sudých týdnech 
od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací 
místnosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.

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

Zubní pohotovost – So 13. 4. MDDr. K. Kubicová, Masarykovo nám. 6, 
Vel. Bíteš, 566 531 645. Ne 14. 4. MUDr. Z. Ouředníčková, Masarykovo 
nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645.  Ordinační doba 9–12 hodin. Telefonicky 
ověřte aktuální stav na příslušném stomatologickém pracovišti. Zubní LSPP 
(v době mimo hodiny běžné v našem okrese) poskytuje Úrazová nemocni-
ce Brno, Ponávka 6, tel.: 545 538 421.                            (zdroj www.nnm.cz)

OBEC VÍDEŇ PRODÁVÁ
zasíťované stavební 

pozemky v klidné části 
(situované k jihu) 

o výměře 
od 713 m² do 869 m².
Cena za m² je 550 Kč. 

V místě prodejna po-
travin, školka, možnost 

sportovního vyžití. 
Tel.: 566 535 333 

e-mail: obec@obecviden.cz

Městský psí útulek daruje

Te l . :  7 2 3  7 7 8  2 4 8
p o  1 4 .  h o d i n ě

▶  bernského salašnické- 
 ho psa, 2 roky starý 
▶  křížence, psa, černé   
 barvy, 1 rok starý 
▶  křížence Jacka Russela
 teriéra, 3 roky starý
▶  křížence knírače, 
 fenku, 1 rok starou
▶ fenku, 3-4 roky starou
▶ Westíka, psa
▶ Jezevčíka, psa

– Podmínkou platný svářečský  
 průkaz
– Nástup možný ihned
– Svařování nosných konstrukcí
–  Montáž strojů

Kontakt: 725 583 872

PŘIJMEME 
SVÁŘEČE

plavky ● prádlo ● korzety ● opravy
▶ 12. 4. (11–17 hodin) ▶ 13. 4. (   8–11 hodin)
příjem zakázek v prodejně: 
Textil – Marie Konečná 
Novosady 40, Velké Meziříčí

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ NA MÍRU

(nejlépe s praxí)
životopis osobně nebo 

na autohmk@autohmk.cz 
info na tel.: 603 365 682

566 524 785
 www.autohmk.cz

autoservis vrchovecká
 vrchovecká 950 

velké Meziříčí

hledá 
aUtoMeCHanika

PRODÁVÁME nosnice 
začínají nést

Prodej v Hrbově 42
Celoroční prodej levné směsi 
9,80 Kč/kg. Tel.: 737 477 773

O B C H O D N Í H O  Z Á S T U P C E 

Strukturovaný životopis zašlete na info@holoubektrade.cz

Firma Holoubek trade s.r.o. zabývající se výrobou 
a instalací oplocení, posuvných a křídlových bran, 

přijme 

pro prodej a získávání nových zákazníků v ČR a na Slovensku.
Požadujeme: řidičský průkaz B ● dobrou znalost práce s PC 
(Word, Excel, Outlook) ● komunikativnost, flexibilitu ● repre-
zentativní vystupování ● výhodou zkušenosti v oblasti prodeje 
a aktivní znalost AJ nebo NJ 

Nabízíme: motivující finanční ohodnocení; 
zázemí a podporu stabilní společnosti

■

v

Předprodej (80 Kč) – od 15. 4. 
v Květinářství pana Sedláčka
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Poděkování

Blahopřání

společenská RUbRika

Vzpomínky

Řešení v z minulého čísla 13 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední

Řešení dnešního sudoku otiskneme 
v následujícm čísle 17. 4. 2013

sUdokU

Divadlo Ikaros vás srdečně zve na další přehlídku muzikálových hitů. 
V sobotu 27. dubna 2013 ve velkém sále Jupiter clubu. Vstupné 120 Kč 
v předprodeji, 150 Kč na místě. Rezervace na programovém oddělení 
Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005). Hrají a zpívají: Mariana Amb-
rožová, Ondřej Břejška, Petr Jan, Marek Janoušek, Tereza Jaseňáková, 
Tomáš Kotačka, Kateřina Mátlová, Jitka Mirčevová, Jan Moravec, To-
máš Mrazík, Kristýna Nováková, Iveta Polášková, Gabriela Smejkalo-
vá, Aneta Vrbková. Moderují: Radek Polášek, Kateřina Karmazínová. 

Galerie světového muzikálu 3

Nenechte si ujít výjimečnou projekci trojrozměrných (stereo) diapozi-
tivů z cest po Anatolii, která proběhne 11. dubna v 17.00 na Chaloup-
kách, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek).
Zažijte atmosféru řemeslnických uliček, starobylých měst i putování 
v  nekonečných horách Turecka. Navštivte skalní města Kapadokye, 
železnice vedoucí soutěskami Eufratu, Diyarbakir, jezero Van, posvát-
nou horu Ararat, pohoří Kačkar a další místa v Turecku, jehož tradiční 
podoba mizí před očima a ustupuje západním vlivům.
Přednášející Matěj Boháč je přední česká kapacita na stereofotografii. 
Tato disciplína je známa již od první poloviny 19. století a v součas-
nosti prožívá svou renesanci. Celá přednáška je focena a prezentována 
historickou technikou. Vstupné 40 Kč. 3D brýle k zapůjčení na místě.

-chal-

Tureckým Kurdistánem v 3D projekci

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

16. 4. Panovníci českých zemí IV. – ing. Karel Hromek
30. 4.  Hudba dávných časů II. – Bc. Svatava Drlíčková

Změna programu vyhrazena.

❧ Utichlo srdce, uběhl čas, vzpo-
mínku v srdci má každý z nás.❧

Dne 13. 4. 2013 tomu bude 9 let, 
co nás navždy opustil pan 

Milan Kašpar 
z Měřína.

Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým za projevy soustrasti 
a za účast na posledním rozloučení s naší drahou manželkou, mamin-
kou, babičkou a prababičkou, paní 

Zdeňkou Makovskou. 
Zarmoucená rodina

Poděkování za poslední rozloučení

MUDr. H. Sedmidubská
OZNAMUJE:

Od 29. 4. 2013 ordinace přemístěna do prostoru 
bývalé ordinace Kablo – U Tržiště. 

Telefonní číslo zůstává stejné – 566 524 270. 
K vyšetřední je možno se telefonicky objednat. 

-hs-

Jupiter club Velké Meziříčí
18. května v 18 hodin

velký sál JC, vstupné: 
předprodej 80 Kč 
na místě 100 Kč

program. oddělení JC,
 tel.: 566 782 004 (001) 

Přátelé obce Jasenice 
pořádají 20. dubna

v 17 hodin v KD Jasenice
 předprodej tel.: 606 115 152

Režie: Z. Maloušková; hudba: J. Stelibský
Hudební spolupráce: J. Stará; zvuk, světla: P. Starý

www.dsb.unas.cz

❧ V životě jsou chvíle, se kterými 
se člověk nikdy nesmíří.  
Čas rány hojí, ale zapomenout 
se nedá. ❧ 

Dne 16. 4. 2013 vzpomeneme 
osmnácté výročí úmrtí pana 

Františka Krále 
ze Zadního Zhořce, 
který by se 7. 4. 2013 dožil 
50 roků.

Stále vzpomíná bratr s rodinou.

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
srdečně zve občany na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Oheň se bude pálit 30. dubna 2013 od 17 hodin na obvyklém místě, 
asi 150 metrů od bývalé Státní traktorové stanice VB. Pro loňský 
velký zájem proběhne od 18 hodin vystoupení skupiny historického 
šermu Regnum Fortis z Hrotovic. Hudba – rocková kapela Eminent.
Vítáni jsou všechny děti a dospělí v čarodějnických kostýmech. 
Soutěže pro děti, občerstvení zajištěno – Grilované maso
Točené pivo, limo.

Na účast se těší pořadatelé.

Srdečně děkuji pořadatelům Valentýnského bálu v  Uhřínově 
za finanční dar pro méno postiženého syna. 

Velice a vřele děkuji. 
Vděčná matka

Děkuji pořadatelům za finanční dar

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 22. 3. 2013 naposledy rozloučit 
s panem 

Jaroslavem Koudelou 
a za projevenou soustrast k jeho úmrtí. 

Za celou rodinu  K. Koudelová

Programové oddělení  Jupiter clubu přijímá rezervace míst na divadel-
ní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2013/2014 
– celkem 6 představení. Představení zařazená do abonentního cyklu:
HAMLET; MISTR A  MARKÉTKA; PROKLETÍ NEFRITOVÉHO 
ŠKORPIONA; ŠUMAŘ NA STŘEŠE; KRÁL JELENEM; ROZMAR-
NÉ LÉTO.
Změna programu vyhrazena! Cena za  předplatné na  jednu osobu 
bez dopravy činí v  průměru 810 Kč (možnost uplatnění dalších slev 
např. studenti, důchodci, ZTP atd.) Zájemci o  předplatné se mohou 
nahlásit do  30. května 2013 e-mailem: program@jupiterclub.cz, tel.: 
566  782  004-5, 728  898  157,  nebo na  programovém oddělení. Upo-
zornění:  5. představení divadelní sezony HDJ 2012/2013 – skupina 
O bude ve středu 17. 4. 2013 v 19 hodin (Dale Wasserman – Mitch 
Leigh: MUŽ Z LA MANCHY) .

Informace o předplatném do Horáckého 
divadla v Jihlavě

Dne 9. 4. oslavili zlatou svatbu manželé 

Věra a Emil Dobrovolní. 

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších mnoha let společného života 
přejí syn Milan a dcera Renata s rodinami.



stRana 8 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 14 | 10. dubna 2013 stRana 9 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 14 | 10. dubna 2013

kUltURní a společenskÉ akCe

▶ Středa 10. 4. 2013 v 19 hodin, 
Jupiter club, koncertní sál
Hráč na  knoflíkový akordeon 
a  laureát mnoha domácích a za-
hraničních soutěží ve  Španěl-
sku, Anglii, Francii, Holandsku 
a  Venezuele, bývalý stipendista 
a  sólista Nadace Český hudební 
fond, spolupracuje s  ČT a  roz-
hlasem, lektor odborných semi-
nářů a porotce soutěží. Vstupné: 
150/120 Kč 

Další koncert KPH:
▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin, 
místo koncertu bude upřesněno 
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

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

divadelní sezona jaRo 2013

předprodej 250 Kč na místě 290 Kč
w w w. j u p i t e r c l u b. c z ,  w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z 

m i k e s o v a @ p r a g o k o n c e r t . c o m 

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-

Informace na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 
566 782 001.                                                                                                                   -zh-

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

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.

Výstavní síň Jupiter clubu, 
otevřeno do 30. dubna 2013, 
po–čt  8–16, pá 8–14, ne 14–16.

Neděle 19. května v 19 hodin, velký sál Jupiter clubu. Vstupné 180 Kč 
v předprodeji, 230 Kč na místě. Rezervace a prodej na programovém 
oddělen JC. Tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede
MORAVANKU JANA SLABÁKA

Moravanka Jana Slabáka

Travesti show 
skupiny Screamers

SNĚNÍ 
JARMILY DVOŘÁKOVÉ

Čtvrtek 2. 5. 2013 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt. 
Americké drama je hrou o  síle přátelství a  zároveň 
kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey 
jsou přáteli od  dětství, které oba strávili na  chi-
cagském předměstí. Dnes jsou parťáky u  chicagské 
policie. Hrají: Richard Krajčo (za roli Dennyho zís-
kal výroční divadelní ocenění Thálii 2012) a David 
Švehlík. 

▶ 16. června – zámecká jídelna, sopranistka 
Roberta Invernizzi a Craig Marchitelli – vel-
ká basová loutna theorba

▶ 29. června – slavnostní závěrečný koncert, 
budova luteránského gymnázia, Collegium 
1704 s uměleckým vedoucím Václavem Luk-
sem a sopranistkou Martinou Jankovou.

Úterý 14. května v 19.30 hodin, 
velký sál Jupiter clubu, stolová 
úprava. Vstupné 250 Kč. Rezer-
vace a prodej vstupenek na pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 566 
782 004 (001).

Concentus Moraviae ve Velkém Meziříčí

Středa 8. 5. 2013 v 19.30 hodin, Divadlo Příbram. 
Barbara a Oliver Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou 
se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale 
šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by 
bylo krásné být sám a chce se rozvést. Za pomoci práv-
níků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy 
však ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. 
Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí 
zvířata připravují si ty nejdrsnější naschvály, neu-

stoupí ani o píď. Drama a přesto komedie, i když za-
traceně mrazivá. Většina z nás zná filmovou adaptaci 
s Kathleen Turner a Michaelem Douglesem. Divadelní 
režie se v příbramském divadle ujal hostující Ondřej 
Sokol (známý např. z pořadu Partička). Hrají: Michal 
Dlouhý j. h. a další.

Platí permanentky, jednotlivé vstupné je 300 Kč. 
Změna programu vyhrazena.

DEŠTIVÉ DNY

VÁLKA ROSEOVÝCH

17. 4. 2013 v 18 hodin

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.

SÓLO PRO JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA
ZRUŠENO
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Nohejbalová liga
Zájemci, ozvěte se na  telefonní 
číslo 603 947 096, nebo na e-mail 
1.nohejbalvm@seznam.cz. 

Mnozí ze čtenářů si více či méně 
uvědomí, že v  době základ-
ní školní docházky a  následně 
na střední škole absolvovali (ně-
kdy také ne) lyžařský výcviko-
vý kurz. Ten, kdo se zúčastnil 
základního lyžařského výcviku 
již na ZŠ, odjížděl v prvním, pří-
padně druhém ročníku střední 
školy na  následný kurz vícemé-
ně bez obav. Základy lyžování 
již přece zvládnul. Jak se ale asi 

cítí žák 7. ročníku, který na  ly-
žích nikdy nestál a měl by projít 
povinným lyžařským výcvikem? 
I  zde platí, čím dříve, tím lépe. 
Jednou z  mých prvotních úvah 
jak usnadnit 13letým dětem 
získání základů lyžování, bylo 
posunutí zvládnutí této aktivity 
do mladšího školního věku.
Již v  r. 2005 jsem formou dopo-
ručeného lyžařského kurzu, teh-
dy ještě v  roli ředitele Základní 

školy Velká Bíteš, nabídnul tuto 
alternativu rodičům žáků 3. a  4. 
ročníku. Odezva byla dle mého 
názoru velice pozitivní nejenom 
v prvním roce konání těchto kur-
zů, ale i  v  následujících letech. 
Zájem poměrně výrazně stou-
pal a  tento kurz v  jednotlivých 
sezonách absolvovalo 30–55 % 
dětí ze 3., 4., případně 5. roční-
ku bítešské základní školy. Cel-
kem těmito nadstandardními, 

tedy na  jiných školách prakticky 
nepořádanými, kurzy prošlo ně-
kolik set dětí. Tak tomu bylo až 
do loňského školního roku.
Vzhledem ke  změnám priorit  
nového vedení ZŠ Velká Bíteš se 
nám tento rok podařilo podpo-
řit a  zorganizovat tuto sportovní 
činnost spoluprací se Ski klubem 
Velké Meziříčí, konkrétně jeho 
manažerem Jiřím Pálkou až v zá-
věru lyžařské sezony. Hlavním 
vedoucím výcviku byl Bc. Dalibor 
Kolář. Aktivita se tak posouvá zce-
la do mimoškolní sféry. Z tohoto 
důvodu jsou naše kurzy konány 
v  době po  školním vyučování. 
Přesto našly mnoho zájemců ne-
jen z řad dětí, ale i rodičů, kteří se 
stali aktivní součástí celého dění. 
I to svědčí o tom, že zájem o pohy-
bové aktivity ze strany dětí a jejich 
rodičů ve  Velké Bíteši neutuchá, 
naopak se zdá, že je ještě větší. 
Za  to jim za  všechny organizá-
tory patří poděkování. Věřím, že 
tato již osmiletá tradice bude mít 
v příští lyžařské sezoně 2013–2014 
pokračování.
Mgr. Dalibor Kolář, instruktor ly-
žování, foto: Sabina Melicharová

Tradice lyžařských kurzů pro děti v Bíteši pokračuje
FC VM – SK Líšeň 0:4 (0:1)
Sestava: Kučera – Heto, Novotný, 
Hlávka, Chalupa – Liška P., Ne-
voral, Vokurka (50. min. Ráček), 
Minařík (41. min. Liška O). – Pr-
chal (41. min. Horký), Mužátko.
Ač tomu počasí moc neodpoví-
dá, fotbaloví dorostenci konečně 
zahájili jarní sezonu. Bohužel ne 
zcela kompletní, za to s odhodlá-
ním poprat se o solidní výsledek. 
Tato snaha, jak se později ukáza-
lo, jim však vydržela pouze první 
poločas. Po  úvodním oťukávání 
se do  první vyložené šance do-
stali hosté. Brankář Kučera však 
včasným vyběhnutím svůj tým 
podržel. Průběh celého utkání 
byl poznamenán velkým množ-
ství nepřesností a  mnoho fotba-
lové krásy nenabídl. Domácí se 
sice snažili svého soupeře přehrát 
kombinační hrou, ale jejich veš-
keré snahy končily převážně ne-
přesnou finální přihrávkou nebo 
zbytečnou ztrátou míče. Hosté 
naopak hráli jednoduše, přímoča-
ře a jejich hra nesla své ovoce. To 
první jim darovala velkomeziříč-

ská obrana v  18. min., kdy Heto 
při standardní situaci nechal sou-
peře zcela volného, a ten pohodlně 
překonal bezmocného brankáře. 
Ve 25. min. se natahovali po dru-
hém kousku, kdy po  nedůrazu 
na  malém vápně hostující hráč 
nastřelil břevno. Domácí hráči 
pak mohli vyrovnat ve  27. min., 
jenže Nevorala reflexivně vychytal 
brněnský brankář, a tak první po-
ločas skončil 0:1.
Do  druhého poločasu vstoupili 
velkomeziříčští hráči katastro-
fálně. Nejprve Vokurka špatnou 
zpětnou přihrávkou poslal v  7. 
min. hostujícího hráče do  brejku 
0:2 a  z  následné rozehrávky pro 
změnu Novotný svojí hrubkou da-
roval hostům samostatný nájezd 
0:3. Po  tomto k.o. bylo na  hřišti 
už jen jedno mužstvo, domácí pů-
sobili jako parta výletníků, za což 
byli po  zásluze odměněni čtvr-
tou brankou v  závěru. Pochvalu 
za předvedený výkon však zaslouží 
brankář Kučera, neboť nebýt jeho, 
tak utkání skončilo mnohem vět-
ším debaklem.

První zápas jara se 
dorostencům nevyvedl

-kli-

Prague Handball Cup 2013
XXII. ročník
Mladší dorostenky
Ve dnech 29. března až 1. dubna 
proběhl největší evropský halo-
vý turnaj v házené. Letošního 
ročníku se zúčastnilo v  deseti 
mládežnických kategoriích 411 
družstev 22 států Evropy, Asie 
a Severní Ameriky.
Jedenáctičlenné družstvo velko-
meziříčských mladších doroste-
nek odehrálo v  základní skupině 
šest utkání. Nejprve si v pátečním 
dopoledni poměrně snadno po-
radilo s  německým týmem TSV 
Wendelstein 17:7 (8:3), v  pod-
večer pak velice dobře rozehrálo 
souboj se Sokolem Poruba. Oba 
týmy se střídaly v  nejtěsnějším 
vedení. V  závěru třicetiminutové 
hry se dokázaly Ostravanky ně-
kolikrát prosadit z  prostoru pi-
vota, potrestaly naše nevynucené 
útočné chyby a zvítězily tak tříb-
rankovým rozdílem 10:13 (5:5). 
Ve večerním souboji s jihočeským 
družstvem Sokola Písek jsme byli 
od  úvodních minut herně lepší 
a  v  konečném výsledku dokázali 
odčinit loňské čtvrtfinálové vyřa-
zení a zvítězit 19:16 (10:6). Sobot-
ní dopolední zápas byl z hlediska 
postupu mezi turnajovou elitu 
stěžejní. Celek IF Lyseng Hand-
bold byl na všech postech fyzicky 
daleko lépe disponovanější. Náš 
kolektiv však nedal kůži lacino 
a  po  většinu hrací doby si udr-
žoval minimální náskok. Pestrá 
útočná souhra pravé spojky s kří-
dlem, spolupráce s pivoty a suve-
rénně proměněné sedmimetrové 
hody nás neustále držely v postu-
pové naději. Konec utkání patřil 
soupeři, který na rozdíl od našich 
lépe zakončoval zejména střela-
mi spojek ze střední vzdálenosti. 
Vysunutá obrana při závěrečné 
snaze o zdramatizování koncovky 
nakonec vyšla lépe Dánkám, kte-
ré si tak výhrou upevnily druhou 
postupovou příčku ze základní 
skupiny 15:17 (10:10). Před odpo-
ledním soubojem s lídrem skupi-
ny Ajax Kobehavn již bylo jasno, 
že letos se nepodaří zopakovat po-

stup do čtvrtfinále. Souboj s rych-
lou a  zvláště kreativní útočnou 
souhrou Dánek se od prvních mi-
nut stal „hrou kočky s myší“. Náš 
tým se nedokázal prosazovat přes 
důraznou a pohyblivou defenzivu. 
Sám pak předváděl spoustu indi-
viduálních chyb, ztrát a  byl rád 
za  závěrečný signál 10:25 (2:12). 
Poslední utkání základní skupi-
ny jsme zakončili vítězstvím nad 
švédským týmem IFK Mariefred 
23:9 (9:2), což znamenalo účast 
ve druhém kole poražených týmů 
– B osmifinále. 
Zde jsme narazili na  slovenský 
tým Bánovce nad Bebravou, 
který v prvním kole vyřadil exo-
tický výběr Hongkongu. V  ne-
dělním odpoledni jsme „vlétli“ 
do souboje se Slovenkami a svoji 
snahu přetavili ve snadné vedení 
3:1. Soupeř se herně zvedl, rych-
lými akcemi srovnal a do poloča-
su vedl již třígólovým rozdílem 
6:9. Druhé dějství se brankově 
vyrovnalo a  naše hráčky i  přes 
několikanásobné vyloučení doká-
zaly kolektivní sílu a soudržnost. 
Deset sekund před závěrečným 
signálem jsme srovnali na 16:16. 
Dle turnajových regulí následo-
valy samostatné nájezdy. První 
pětice hráček dvakrát oboustran-
ně zaváhala 3:3. V „náhlé smrti“ 
pak ve  třetí sérii rozhodčí roz-
hodl o  krocích naší kanonýrky 
a  soupeřky se po  zdárně prove-
deném nájezdu radovaly z postu-
pu do čtvrtfinále B, kde i pro ně 
následně skončila turnajová cesta. 
O nadvládě dánských týmů v této 
turnajové kategorii svědčí první 
tři místa. Vítězkami se staly hráč-
ky HIK Haandbold, které ve finá-
le zdolaly BK Ydun 19:13, bron-
zová příčka patří FIF Håndbold, 
čtvrté místo pak švédskému OV 
Helsingborg.
Hrály: Syptáková Veronika, Váv-
rová Michaela – Škrdlová Rena-
ta, Studená Kateřina, Koudelová 
Eliška, Sedláčková Klára, Záviš-
ková Kateřina, Janečková Denisa, 
Zezulová Kristýna, Rosová Tere-
zie, Homolová Michaela. Trenéři 
Záviška, Škrdlová Ivana.

Starší žáci
Starší žáci (kategorie MC3) měli 
možnost konfrontace se zahra-
ničními soupeři v konkurenci 71 
družstev.
Naše družstvo bylo zařazeno 
do  osmé základní skupiny a  náš 
cíl byl probojovat se z  této zá-
kladní skupiny do dalších vyřazo-
vacích bojů. V pátek začalo naše 
tažení turnajem proti týmu z Ně-
mecka Barleber HC. Do  utkání 
jsme doslova vlétli a po pěti mi-
nutách za  stavu 7:1 bylo jasné, 
že vstup do  turnaje se nám po-
vede. Velmi dobrý výkon podal 
v  brance Vojtěch Drápela, který 
podával stabilní výkony po  ce-
lou dobu turnaje. Německého 
soupeře jsme přehráli v  poměru 
22:9. V druhém utkání jsme na-
razili na  tým ze Slovenska MŠK 
Považská Bystrica. Od  začátku 
soupeř praktikoval osobní obra-
nu na našeho nejlepšího střelce 
Tomáše Blahu, a  to nám činilo 
značné problémy v  rozehrávce. 

V  postupném útoku vázla ko-
lektivní souhra a kluci se museli 
prosazovat spíše individuálně. 
Neustále jsme dotahovali náskok 
soupeře, leč marně. Po  nepře-
svědčivém výkonu jsme podlehli 
v poměru 13:16. Ve třetím páteč-
ním utkání jsme nastoupili proti 
favoritu skupiny HC Dukla Praha 
II. Utkání bylo velmi vyrovnané. 
Soupeř opět praktikoval osobní 

obranu na Tomáše Blahu. Tento-
krát již zbytek družstva předváděl 
pěknou souhru a hrála se pohled-
ná házená. Nejvíce konto soupeře 
plnili Filip Svoboda s  Tomášem 
Stupkou. Pět minut před kon-
cem za stavu 12:12 jsme pokazili 
přihrávky v  rychlém útoku, na-
víc nám nebyla uznána regulér-
ní branka, a  tak jsme odcházeli 
smolně poraženi v poměru 13:15.
V  sobotu ráno jsme nastoupili 
proti ukrajinskému celku ZTR-
98. Proti fyzicky vyspělejšímu 
soupeři kluci předváděli prvních 
deset minut výbornou kombi-
nační hru v  útoku. Bohužel se 
nedařilo pokrývat soupeřovy 
spojky, a tak jsme vedli pouze 7:5. 
Následně jsme neproměnili 7m 
hod, několikrát ztratili míč v úto-
ku a soupeř rychlými brejky oto-
čil vývoj utkání. V druhé půli se 
nám již nepodařilo vývoj otočit, 
soupeř byl ve všech směrech lep-
ší a  podlehli jsme vysoko 12:22. 
Naše naděje na  postup tak byly 

zhatěny. Po výletu na Petřínskou 
rozhlednu jsme sehráli posled-
ní utkání ve  skupině s  dánským 
celkem Fredensborg Håndbold. 
V  utkání jsme po  celou dobu 
vedli a  po  kolektivním výkonu 
jsme zvítězili 14:6. 
Po  konečném zúčtování nám 
patřila v základní skupině čtvrtá 
nepostupová příčka, což zname-
nalo, že jsme v další fázi turnaje 

hráli vyřazovacím systémem 
o postup do tzv. B-finále s ostat-
ními nepostoupivšími družstvy.
1. Dukla Praha II  95:39:00 10
2. ZTR-98  101:60 8
3. Považská Bystrica  72:60 6
4. Velké Meziříčí  74:68 4
5. Fredensborg H. 39:90 2
6. Barleber 48:112 0
V  neděli nás čekal opět soupeř 
z  Dánska, tentokrát  Jersie HK. 
Fyzicky slabšímu soupeři jsme 
nedali sebemenší šanci a zvítězi-
li jsme v  poměru 19:11. Dalším 
soupeřem nám byl rakouský 
celek WAT Atzgersdorf. Vstup 
do utkání se nám vydařil a ved-
li jsme 6:1. Houževnatý soupeř, 
který hrál velmi rychlou háze-
nou a  byl mohutně podporován 
značným množstvím fanoušků, 
do poločasu snížil na rozdíl dvou 
branek. V druhém poločase jsme 
si udržovali jedno až dvoubran-
kový náskok. V  poslední minu-
tě jsme byli posláni do  početní 
nevýhody a  soupeř vyrovnal 10 
sekund před koncem na  koneč-
ných 19:19. O  osudu utkání tak 
rozhodly 7m hody. Po  čtyřech 
kolech to bylo 3:3, naše posled-
ní „sedmička“ skončila na  tyči, 
a  tím pro nás putování v  turnaji 
skončilo.
Turnaj nám dovolil konfrontaci 
se zahraničními kluby s  různý-
mi herními styly. Většina utkání 
byla vyrovnaná a kluci tak získali 

mnoho cenných herních zkuše-
ností. Vítězem kategorie starších 
žáků se stal chorvatský tým RK 
Karlovac, který ve  finálovém 
utkání přehrál dánský celek Nø-
vling IF I.
Sestava a branky: Vojtěch Drápe-
la – Tomáš Blaha (37), Filip Svo-
boda (26), Tomáš Stupka (14), Fi-
lip Macoun (11), Tomáš Frejlich 
(10), Michael Ambrož (6), Tomáš 
Pažourek (4), Dominik Buchta, 
trenér Ladislav Šidlo, vedoucí 
družstva Petr Kácal.

Házenkáři se zúčastnili Prague handball cupu

Ml. dorostenky TJ Sokol VM. Foto: Vincenc Záviška

Starší žáci TJ Sokol VM. Foto: Ladislav Šidlo

-záv,šid-

SpSM
FC VM U13 – SK Han. Sl. Kro-
měříž 7:10 (5:1)
Branky: 5× Křivánek, Maleta, 
Mikuška
FC VM U12 – SK Han. Sl. Kro-
měříž 18:0 (6:0)
Branky: 4× Blažek, 4× Bačák, 
3× Jindra, 3× Svoboda, Doležal, 
Fňukal, Horák, Benda

fotbal žáCi

-ves-
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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.

kUželky

Hokejová přípravka přijala po-
zvání na velikonoční turnaj, kte-
rý se konal v Uherském Brodě.
Odehrála čtyři zápasy. 
HHK VM – Uherský Ostroh 3:2
HHK VM – Technika Brno 8:2

HHK VM – Uničov 6:6
HHK VM – Uherský Brod 8:2
Branky: Švejda P. 16×, Hammer 
D. 4×, Zachoval V. 3×, Katolický 
M. 1×, Krejčí 1×
Sestava: Bíbr D. – Švejda P., Ha-

mmer D., Jašek P., Zachoval V., 
Vejmola T., Katolický M., Ze-
man L., Katolický Š., Krejčí M., 
Čamek R.
„Kluci, děkujeme za super sezo-
nu!“

Přípravka vybojovala na závěr zlato

-jud-, foto: archiv HHK

Atleti startovali v Lorenzových sadech
Přespolní běh Lorenzovými sady
V sobotu 6. 4. 2013 jsme se opět 
vcelku úspěšně zúčastnili první-
ho letošního závodu v  přespol-
ním běhu. Na  start se ve  všech 
věkových kategoriích postavilo 
178 závodníků. 
Úvod závodu tradičně patřil dě-
tem a  mládežnickým kategoriím, 
poté následovaly ženy a mistrovská 
kategorie mužů. Vítězem tohoto 
hlavního závodu se stal dvojná-
sobný mistr republiky Petr Vitner 
z Nového Města na Moravě.
Nejúspěšnější z  našich byl Petr 
Vokoun (na snímku s č. 12), který 
po loňském vítězství v kategorii pří-
pravek zvítězil i letos za nejml. žáky.
Z výsledků:
Přípr. dívky (2004–2006) 400 m
6. Malcová Natálie 2:03
Přípr. chlapci (2004–2006) 400 m
8. Dvořáček Jiří 1:56
13. Dvořák Jáchym 2:05

23. Puzrla Jáchym 2:23 
Nejml. žákyně (2002–2003) 800 m
8. Puzrlová Vendula 2:44
10. Mašterová Eliška 2:47
12. Pužová Barbora 2:51
14. Lišková Tereza 2:53
Nejml. žáci (2002–2003) 800 m

1. Vokoun Petr 2:57
Ml. žákyně (2000–2001) 800 m
8. Kašová Petra 3:18
9. Buchtová Kateřina 3:19
Muži, junioři 4 500 m
6. Procházka Jakub 17:50

Tatran Brno Bohunice – FC VM 
5:0 (2:0)
Sestava: Bartošek – Chalupa, 
Novotný, Hamřík, Fejt – Heto, 
Nevoral, Vokurka, Krčál, Kureč-
ka (60. min. Prchal) – Hibš (40. 
min. Liška P.)
Velkomeziříčští hráči přijeli 
na hřiště druhého celku soutěž 
již skoro kompletní a  i  herní 
projev od  minulého týdne byl 
lepší.
Domácí, ač působili fotbalověji, 
se na  malé umělce proti srdna-
tě bojujícímu soupeři jen těž-
ko prosazovali. Byli to naopak 
hosté, kteří neproměnili dvě 
velice slibné příležitosti. Nejpr-
ve se ve 13. min. dostal Kurečka 
na  rohu malého vápna k  míči 
a jen těsně minul pravou tyč, aby 
pak o pět minut později po přes-

ném centru Chalupy minul jen 
o centimetry levou tyčku. Zlom 
v utkání nastal ve 31. min., kdy 
rozhodčí po  zaváhání hostující 
obrany odpískal dost přísný po-
kutový kop (1:0). Když se navíc 
o  pět minut později ve  vápně 
krásně uvolnil domácí útočník 
a  ještě lépe zakončil, odcházelo 
se do kabin za stavu 0:2.
Druhý poločas i  přes snahu 
velkomeziříčských hráčů byl 
zcela v  režii domácích. Ti na-
víc přidali ve 46. min. po cen-
tru z pravé strany třetí branku, 
a tím zcela rozhodli o výsledku 
utkání. 
V  závěru poločasu pak ještě 
hosté dostali na cestu další dva 
kousky, a  tak odjížděli domů 
obtěžkáni pětibrankovým pří-
dělem. 

Krajský přebor Vysočiny 
Spartak VM A – Slovan Kame-
nice n. L. B 2698:2624 * 5:3
Baloun 503:421 Rychtařík
Starý 437:440 Dúška
Lavický B. 456:476 Ouhel
Kováč 457:43 Podhradský
Lavický Ji. 410:406 Šindelář Pa.
Korydek 435:443 Šindelář Pe.
Krajs. soutěž Vysočiny – sk. B
Spartak VM B – Nové Město na 
Moravě C 1701:1631 * 5:1
Lavický F. 437:365 Faldík
Mičková 436:426 Šikula
Trnka 391:446 Kraus
Mička 437:394 Loučková
Spartak VM C – PSJ Jihlava C 
1615:1610 * 4:2
Badalík 400:426 Novák
Lavický A. 393:358 Souček
Bača 396:395 Doubek
Mátl 426:431 Švehlík

-sta-

Mladší dorostenci 
podlehli Bohunicím

V  letošním roce se oddíl basket-
balu BK Velké Meziříčí již počtvr-
té zúčastnil největšího basketba-
lového turnaje ve střední Evropě, 
který se pravidelně koná ve Vídni. 
Asi není potřeba upřesňovat, že 
jde o hlavní město Rakouska. Vy-
dali jsme se hájit barvy České re-
publiky a našeho města s  týmem 
mladších dorostenců. Poprvé 
jsme nejeli s  děvčaty. Důvodem 
bylo, že málokdo se může uvolnit 
z práce na celý týden a v čase své 
dovolené se věnovat mladým bas-
ketbalovým nadějím. 
Tuto poznámku píši záměrně, 
protože v  poslední době hodně 
slýchám, proč mají sportovci ta-
kové dotace od  města, ať si vše 
platí sami, když chtějí sportovat. 
Smutné je, že tyto názory prosa-
zují také mnozí námi volení zá-
stupci ve vedení města. Je potřeba 
si uvědomit, že všichni trenéři se 
věnují sportu ve Velkém Meziří-
čí ve svém volném čase a nejen-
že za  to nic nedostávají, ale také 
je to mnohdy stojí peníze, mají 
problémy v  práci a  v neposled-
ní řadě jejich „drahé polovičky“ 
doma také nejsou úplně nadšené 

z  toho, kolik času jejich partne-
ři tráví sportem, kde se věnují 
výchově mládeže. Proto připo-
mínám, že dotacemi od  města 
sportovní oddíly pokryjí pou-
ze část nákladů, zbytek se musí 
poskládat z  příspěvků rodičů 
a  sponzorských darů. A  sehnat 
sponzorské peníze v dnešní době 
je zásadní problém, protože firmy 
mají dost svých starostí s tím, aby 
se úspěšně vypořádaly se všemi 
nástrahami, které jsou jim po-
kládány do cesty vpřed. Ale zpět 
k basketbalu.
Naši dorostenci sehráli ve  Vídni 
pět zápasů s  kvalitními soupe-
ři převážně z  německy mluví-
cích zemí, ale také proti soupeři 
z  Makedonie. Mimo vlastní zá-
pasy jsme mohli zhlédnout velké 
množství kvalitních zápasů v dal-
ších, převážně starších kategori-
ích. Na  týden jsme se stali sou-
částí basketbalové komunity celé 
Evropy. Turnaje se zúčastnilo 430 
týmů, více než 4000 hráčů z více 
než 20 zemí Evropy i Afriky. 
Z pěti zápasů náš mladý tým vy-
hrál ten proti německému Wei-
dlingenu a  sehrál velmi nadějné 

utkání s  vítězem naší skupiny 
Jahn München, ve  kterém pod-
lehl soupeři o  pouhé tři body. 
V rozhodujícím zápase o postup 
do  vyřazovací části turnaje jsme 
se střetli s  německým týmem 
Bayer Uerdingen. V  zápase nás 
zaskočila tvrdá hra soupeře, kte-
rou rakouský rozhodčí přehlížel 
a  trestal pouze nás. Zápasu při-
hlížela početná skupina našich 
příznivců, kteří přijeli od  nás 
z Velkého Meziříčí povzbudit své 
ratolesti, kamarády a  také trené-
ry. Turnaj byl pro naše chlapce 
velkou motivací a  povzbuzením 
do  budoucna. Však také hned 
v  následujících dvou zápasech 
domácí soutěže přehráli soupeře 
z  brněnských Žabovřesk rozdí-
lem šestnácti a  třiceti, ale o  tom 
zase v jiném článku.
Turnaje se zúčastnili Martin 
Šmíd, Michal Kovář, Adam Os-
trý, Jarda Rosa, Lukáš Ivančík, 
Dan Klapal, Martin Mezhlumy-
an, Honza Sýkora, Kuba Mezlík, 
Tomáš Doležal, Jirka Studený, 
Matěj Nix a trenéři Tomáš Rapu-
šák a Tomáš Tyl.

-rap-, foto: archiv BK VM

Velkomeziříčští basketbalisté soupeřili ve Vídni

Liga Vysočiny starší žákyně 
– turnaj Velké Meziříčí
První jarní soutěžní turnaj v há-
zené začal domácí tým, v  jehož 
kádru jsou i věkově starší hráčky 
kategorie mladší dorostenky, ví-
tězstvím nad Spartakem Třebíč 
15:10 (9:4). Od  prvních minut 
jsme byli individuálně i  herně 
lepší, což jsme dokázali vyjad-
řovat i  brankově. O  pětigólový 
poločasový náskok se přičinila 
přesnou ranou ze závěrečného 
trestného hodu po uplynutí pat-
náctiminutové hrací doby i naše 
brankářka! Po změně stran sna-
živý třebíčský tým dokázal více 
vzdorovat a  lépe se i prosazoval 
na brankovišti. 
Druhý turnajový souboj s lídrem 
tabulky Jiskrou Havlíčkův Brod 
14:12 (8:8) jsme rozehráli velmi 
dobře a  po  většinu hrací doby 
první půle si udržovali nejtěsnější 
vedení. Závěrečnou fázi druhého 
dějství dokázaly soupeřky agre-
sivní vysunutou obranou získat 

cenné míče a mohly se po zvuko-
vém signálu radovat z dvougólo-
vého vítězství. 
Ve třetím turnajovém vystoupení 
se i díky úspěšné hře na dva pivo-
ty dařilo ambiciózní tým Slavoje 
Žirovnice držet v nepatrném od-
stupu. Nadějné poločasové vede-
ní jsme po změně stran díky ne-
přesnostem v  zakončení ztratili 
a až zlepšenou koncovkou a tak-
ticky sehraným závěrem dovedli 
souboj k bodovému maximu 10:9 
(6:4). 
V rámci soutěžního turnaje bylo 
sehráno i  přípravné utkání šir-
šího kádru hráček výběru Kraje 
Vysočina pro Letní olympiádu 
dětí a mládeže. Z našeho oddílu 
se v  řadách vybraných objevily 
na  postu křídla a  spojky Kateři-
na Závišková a brankářka Jarmi-
la Šabacká. Třetí nominovanou 
z našich řad je Agáta Uchytilová, 
jež prozatím absentuje pro po-
kračující rehabilitaci operované-
ho kotníku.

1. Havlíčkův Brod 46:38 5
2. Velké Meziříčí 37:33 4
3. Žirovnice 33:30 3
4. Třebíč 32:47 0
Hrály: Šabacká Jarmila (1) – Zá-
višková Kateřina (14), Bačová 
Soňa (6), Uhlířová Eva (3), Pa-
calová Lenka (2), Doležalová Ro-
mana (7), Buchtová Eliška, Teplá 
Lucie (1), Pavlíčková Tereza (1), 
Janečková Denisa (2). Trenéři 
Záviška, Partlová.
1. H. Brod 12 11 1 0 224:144 23
2. Velké Meziříčí 14 8 1 5 227:174 17
3. Žirovnice 13 4 2 7 144:157 10
4. Třebíč 13 1 0 12 80:200 2

Starší žákyně skončily druhé na 
domácím turnaji

-záv-

-kli--vill-, foto: archiv atletiky
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Velmez v prvním zápase jara porazil Napajedla
MSD sk. D
FC VM – FS Napajedla 3:1 (0:1)
Střelci: 55. Doucha, 70. Simr, 83. 
Mucha P.  – 28. Mucha P.  (vl.). 
Rozhodčí: Nejezchleb, Chabiča, 
Sedláček. Sestavy FC VM: Invald 
– Mucha Z., Mucha P., Pokorný, 
Bouček – Dufek, Šimáček (30. 
Doucha), Vítek (68. Vyskočil), 
Krejčí, Netrda – Simr, na lavičce 
Simandl a  Souček, trenér Smej-
kal. ŽK: bez karet.
Ve  větrném a  sychravém dopo-
ledni přivítali domácí tým FS Na-
pajedla. Byli to hosté, kteří díky 
nepřesnostem domácích získali 
převahu. V  6. minutě zahrávali 
hosté rohový kop, k  odvrácené-
mu míči se na hranici vápna do-
stali postupně k  zakončení Skle-
nář a  Postava, ale jejich pokusy 
domácí obrana zablokovala. V 7. 

minutě se dostali do  první ne-
bezpečné situace domácí hráči. 
Zdeněk Mucha prošel středem 
hřiště, přihrávkou vysunul Jardu 
Dufka, tomu však obránci míč 
ukopli. Následný rohový kop ro-
zehrál Miloš Netrda na  přední 
tyč, odvrácený centr vrátil hlavou 
do vápna Jarda Dufek na Zdeňka 
Muchu, ale ten z  otočky vystře-
lil těsně nad bránu hostů. V  10. 
minutě jsme rozehráli nakrátko 
přímý kop na  Miloše Netrdu, 
a  ten protáhl gólmana Krajču. 
Na  následný centr z  rohového 
kopu Honza Šimáček ani Zdeněk 
Mucha nedoskočili. Ve 20. minu-
tě zahrozili z rychlého protiútoku 
hosté, centr Bejtkovského však 
pozorný Roman Invald zachytil. 
Ve 24. minutě to byl opět náš gól-
man, který zachytil centr Posta-

vy na  nabíhajícího Vlčka. Ve  28. 
minutě to byli opět hosté, kteří 
po  rychlém protiútoku poslali 
centr do  vápna, kde před naším 
gólmanem tečoval míč do  naší 
sítě Patrik Mucha 0:1. Obdržená 
branka přinesla do naší kombina-
ce znovu nepřesnost, a tak jsme se 
do konce poločasu do nebezpeč-
ného zakončení nedostali. Ve 30. 
minutě musel pro obnovené 
zranění střídat Honza Šimáček. 
Ve 42. minutě poslal přesný cen-
tr Žáček na nabíhajícího Kučeru, 
ten však jeho přihrávku v  dobré 
pozici nezpracoval. A  tak do ka-
bin odcházeli spokojenější hosté.
Do  druhého poločasu jsme na-
stoupili se snahou zvýšeným 
pohybem a  presinkem dostat 
hostující hráče pod tlak. Byli to 
však hosté, kteří nás ve 48. minu-

tě zaskočili rychlou rozehrávkou 
přímého kopu, Semelovu střelu 
však gólman Invald vyrazil. V 51. 
minutě protáhl Romana Invalda 
střelou z  25 metrů Vrága. V  52. 
minutě se k  centru z  rohového 
kopu dostal Vrága, jeho hlavič-
ku mířící do  naší brány odvrátil 
Michal Bouček. V 55. minutě se 
po rohovém kopu Miloše Netrdy 
a  následném souboji na  malém 
vápně nejlépe zorientoval Petr 
Doucha a  zblízka dorazil míč 
do brány hostů 1:1. V 65. minutě 
rozehráli hosté přímý kop, střelu 
Sklenáře na  přední tyč však Ro-
man Invald zachytil. V 70. minutě 
poslal centr za obranu hostů Mi-
loš Netrda, hostující obránce míč 
netrefil, a  tak za  ním nabíhající 
Pavel Simr nabídnutou šanci vy-
užil 2:1. I přes obdrženou branku 

to byli opět hosté, kteří se tlačili 
před naši bránu. V  75. minutě 
se dostal na  hranici pokutového 
kopu k  centru Kučera, ale jeho 
zakončení bylo nepřesné. Další 
snaha hostů o  vyrovnání konči-
la u pozorného Romana Invalda 
a obětavě bojujících hráčů domá-
cích. V 83. minutě poslal pěknou 
přihrávku za obranu hostů Pavel 
Simr na nabíhajícího Patrika Mu-
chu, a ten s přehledem prostřelil 
gólmana Krajču a upravil na 3:1. 
I  když se hosté snažili v  závěru 
utkání o  změnu skóre, pozorná 
defenziva a  gólman Roman In-
vald jim to již nedovolili. A  tak 
se domácí radovali z  první jar-
ní výhry, kterou si za  bojovnost 
ve druhém poločase zasloužili.
„Musím sportovně uznat, že 
hosté z  Napajedel byli dnes 

po  herní stránce lepší. Nám se 
v  tomto utkání podařilo vytěžit 
maximum z  nabídnutých šancí. 
Jsem velice rád ze zisku tří bodů, 
i když cesta k nim byla dnes do-
provázena potřebným štěstím. 
Měl jsem z  tohoto utkání velké 
obavy, jelikož se nám v  posled-
ním týdnu před tímto mistrov-
ským utkáním zranili tři středoví 
hráči,“ zhodnotil výsledek trenér 
Libor Smejkal.
1. Líšeň 16 11 2 3 30:16 35
2. Třebíč 15 10 3 2 20:7 33
3. Napajedla 16 8 4 4 35:17 28
4. Velké Meziříčí 16 8 2 6 28:25 26
5. Vrchovina 16 6 6 4 21:17 24
6. Bystřice n P. 16 6 4 6 25:2 22
7. Hodonín 16 6 3 7 21:19 21
8. Pelhřimov 17 6 3 8 25:32 21
9. Vikt. Otrokovice 17 5 4 8 26:25 19
10. Polná 16 5 4 7 23:29 19
11. Bohunice 16 4 6 6 26:24 18
12. DOSTA Bystrc 15 5 3 7 18:30 18
13. Tasovice 15 5 2 8 20:26 17
14. Vyškov 16 2 8 6 17:18 14
15. Spytihněv 15 4 2 9 18:36 14

-myn-

1. liga házené ml. dorostenek
TJ Sokol VM – TJ Házená Jind-
řichův Hradec 31:23 (14:9)
V souboji o čtvrtou příčku prvo-
ligové tabulky nastoupil domácí 
celek i  přes drobné zdravotní 
komplikace kompletní. 
Od  prvních minut se dařila 
obranná hra a  za  ní se velmi 
dobrým výkonem prezentova-
la brankářka Michaela Vávrová. 
Soupeř od Vajgaru se prosazoval 
více z  pravé strany. Po  zdařilých 
přečísleních a  nápaditém za-
končení se dostal do  nejtěsněj-
šího vedení. Na  to domácí tým 
zareagoval zpřesněním útočné 
souhry, přesné projektily i  od-
vážné průniky spojek přinesly 
dvougólové vedení. V  další fázi 
se hra opět vyrovnala. Důležité 
momenty přišly na  konci první-
ho poločasu, kdy Hradecké ví-
cekrát chybovaly v  útočné fázi. 
Naše následně zakončené brejky 
včetně úspěšně proměněných 
trestných hodů tak přinesly čtyř-
brankový náskok. Závěr prvního 
dějství jsme po ostrých zákrocích 
obrany soupeřek měli možnost 
hrát v dvojnásobné převaze. Tuto 
výhodu se podařilo hrou na dva 
pivoty efektivně zužitkovat a na-
výšit tak poločasový rozdíl. První 

minuty po změně stran jsme na-
střelili třikrát po sobě konstrukci 
soupeřovy branky a příliš zbrklou 
hrou poté několikrát nabídli Hra-
deckým šanci skórovat (16:13). 
Zlomovým momentem souboje 
byly v  této fázi úspěšné zákroky 
naší brankářky zejména z  pro-
storu křídel. Rychlé a  neomylně 
zakončené brejky (18:13, 21:14), 
dokonale zamávaly se soupeřo-
vou psychikou. Do konce utkání 
zbývala poslední desetiminutov-
ka, kterou jsme i přes dvě po sobě 
jdoucí oslabení takticky zvládli. 
Náš s chutí hrající kolektiv přidal 
ještě řadu pohledných útočných 
akcí s vysokou střeleckou úspěš-
ností a po závěrečném signálu se 
mohl radovat ze zaslouženého 
vítězství. 7m hody 4/4:1/0, vylou-
čení 3:4. Střely 56:49. V  příštím 
kole zajíždíme „na horkou půdu“ 
do Ostravy.
Sled branek 0:1, 3:1, 3:4, 4:6, 8:6, 
9:8, 12:8, 16:10, 16:13, 18:14, 
21:14, 22:16, 26:16, 26:20, 29:20, 
30:22. 
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Bačová Soňa, 
Škrdlová Renata (3), Doležalová 
Romana, Homolová Michaela, 
Partlová Markéta (6), Koude-
lová Eliška (1), Kratochvílová 

Hana (9), Janečková Denisa (2), 
Sedláčková Klára (4), Závišková 
Kateřina (4/4), Studená Kateřina 
(1), Zezulová Kristýna (1). Tre-
néři Záviška, Partlová, Škrdlová.

-záv-, foto: Jaroslav Hugo

Dorostenky v boji s Jindřichohradeckými zvítězily

1. Olomouc 12 11 0 1 364:231 22
2. Zlín 13 11 0 2 381:304 22
3. V. Meziříčí 13 8 0 5 409:357 16
4. H. Brod 11 8 0 3 371:333 16
5. J. Hradec 13 5 0 8 317:335 10
6. Poruba 12 5 0 7 279:307 10
7. Bohunice 12 4 1 7 259:272 9
8. Karviná 13 2 0 11 306:387 4
9. Pardubice 13 1 1 11 240:400 3

MSDD starší dorost
TJ Tatran Bohunice – FC VM 
0:3 (0:3) 
Rozhodčí: Podaný – Kolář, Mo-
der. Diváci: 15. Branky: 2× Po-
lanský (28.), (34.), Ráček (45.). 
Karty: žlutá – Láznička (7.), Šte-
fka (32.). Sestava: Jícha – Voneš, 
Štefka, Komínek, Benda – Votou-
pal – Láznička (62. Nápravník), 
Ráček, Bradáč, O. Liška (88. M. 
Ostrý) – Polanský.
Druhé utkání na jaře jsme ode-
hráli na umělé trávě v Bohuni-
cích. K zápasu jsme odcestovali 
bez Pokorného a  Douchy, kte-
ří museli nastoupit za  A  tým 
mužů.
Po  dvou úvodních šancích v  8. 
minutě střílel z  hranice velkého 
vápna Polanský, ale jeho tvrdou 
střelu vyrazil brankář na  roh. 
Následný zahraný roh se dostal 
k Polanskému, kterého nadvakrát 
hlavou vychytal domácí brankář. 
Ve  28. minutě jsme se konečně 
dočkali zaslouženého gólu, když 
Jícha vykopl míč za obranu, kam 
si naběhl Polanský, který v samo-
statném úniku obešel brankáře 
a  poslal míč do  prázdné brány. 
Ve 34. minutě dostal míč do běhu 

Bradáč, který jej na  poslední 
chvíli poslal pod sebe na  malé 
vápno k Polanskému, a  ten zno-
vu rozveselil hostující lavičku. 
Následovaly další dvě střely Po-
lanského, ale bez gólu. Na konci 
prvního poločasu vykopl Jícha 
dlouhý míč za obranu na Polan-
ského, jenž ho poslal O. Liškovi, 
ten našel ve vápně volného Ráč-
ka, který se nemýlil. 
Na začátku druhého poločasu se 
dostal do gólové šance Votoupal, 
následně Láznička, ale oba  selha-
li. Po  nich byli v  šanci Polanský 
a Bradáč. Závěr utkání patřil opět 
Polanskému, ale skóre už se ne-
změnilo.
„Navázali jsme na  dobrý vý-
kon z  minulého týdne, ale 
dnes jen v  prvním poločase. 
Ten jsme odehráli velmi dob-
ře, když jsme rozhodli tře-
mi góly. Ve  druhém poločase 
jsme ubrali na  tempu, špatně 
jsme doplňovali útok a  tvoři-
li nepřesné přihrávky. Dnes 
mě hodně mrzelo nepromě-
ňování vyložených gólů. Jinak 
jsme opět zaslouženě vyhráli,“ 
zhodnotil trenér Libor Smejkal 
ml.

Fotbalový dorost si 
poradil s Bohunicemi

-ls-

Tato sportovně-společenská 
akce proběhla již tradičně 
v  hotelu Gustav Mahler, tedy 
v  jednom z  luxusních zaříze-
ní krajského města. Šlo o  ote-
vřený přebor Kraje Vysočina 
v  rapid-šachu na  9 kol a  2×15 
minut na  jednu partii. Hrá-
lo se ve  dvou sálech a  jednom 
salónku okolo rajského dvora, 
který obklopuje křížová chod-
ba bývalého kláštera; namísto 
čtrnácti zastavení křížové cesty 
v  ní dnes bývají výstavy obra-
zů, většinou žen a  ženských 
aktů. Pořadatele úplně zaskoči-
la letošní rekordní účast, když 
počet zapsaných vysoce přesá-
hl stovku. Ne všichni ale byli 
přihlášeni předem – někteří 
si jako páni přijeli rovnou jen 

tak „na  blind“ čili nadrzo, na-
víc bez potřebného vybavení 
(šachové soupravy a  přepínací 
hodiny), a tak museli organizá-
toři téměř dvě hodiny naštva-
ně rajzovat po Jihlavě a shánět 
porůznu všechen chybějící, po-
třebný materiál.
Vedle hráčů z  našeho kraje 
se dostavili i  šachisté z  Prahy, 
Mělníka, Pardubic, Jindřicho-
va Hradce, Vyškova, Strážnice 
a  odjinud, mimo jiné i  z  Ra-
kouska. A  právě jistý Wolfgang 
Orsario z Waidhofenu nad Dyjí 
si z  prezenční komise asi tro-
chu vystřelil, neboť při zápisu 
uvedl místo pravého názvu své-
ho oddílu či klubu pojem „Da-
menspringer“, tedy nejspíš jiný 
svůj specifický a ryze soukromý 

koníček, nežli jsou nějaké fádní 
šachy. Asi to bude tak trochu ko-
šilaté. Nebo že by šlo o dámy ze 
šachových polí a jejich pohyb?
Konečné pořadí turnaje:
1. Štěpán Forman Sokol Praha-
-Kobylisy 7,5 b./44,5
2. Josef Kratochvíl Caissa Třebíč/
Vel. Mez. 7 b./44,0
3. Petr Walek TJ Náměšť n. Osl. 
7 b./41,5
4. Roman Vincze Gordic Jihlava 
7 b./41,0
5. Pavel Švanda Caissa Třebíč 7 
b./38,0
6. Filip Vala Jiskra Havl. Brod 7 
b./37,0
7. Vlastimil Siebenbűrger TJ 
Žďár n. S. 6,5 b./43,0
8. Petr Šplíchal ERA Poštovní 
spořitelna 6,5 b./40,0

9. Pavel Večeřa TJ Žďár n. S. 6,5 
b./38,0
10. Lukáš Karásek Gordic Jihlava 
6,5 b./37,5
Umístění hráčů z VM a okolí:
2. Josef Kratochvíl (VM–Caissa 
TR); stal se přeborníkem Kraje 
Vysočina v  rapid-šachu pro rok 
2013, poněvadž host z  Prahy 
na 1. místě jím být jaksi nemů-
že – 27. Stanislav Kopr (Ruda) 
5,5 b./36,0 – 45. Miloslav Kuče-
ra (Mostiště) 5 b./31,5 – 55.–56. 
místo Josef Janák 4,5 b./34,0 – 
57. Milan Čtveráček 4,5 b./33,5 
– 62.–63. místo Dominik Dvo-
řák (Měřín) 4,5 b./27,5 – 74. 
Josef Dvořák (Měřín) 4 b./28,0 
– 82. Jan Zeman (Meziříčsko) 
3,5 b./27,0 – 86. Vladimír Pařil 
3,5 b./25,0

Společenského turnaje se zú-
častnilo i  šest žen; nejlepší 
z  nich, Jana Hejná z  Vyškova, 
se umístila na  čtyřicáté osmé  
příčce celkového pořadí, před 
Simonou Suchomelovou (je-
denapadesáté místo) ze Světlé 
nad Sázavou.
Josefu Kratochvílovi z  Velké-
ho Meziříčí k  jeho úspěchu 
upřímně gratulujeme. Je to 
hráč velmi mladý, ale herně 
už velmi zkušený. V  soutěžích 
družstev nastupuje za  Caissu 
Třebíč (1. liga), Gordic Jihlava 
(2. liga) a nejvýše se ocitá, když 
hájí barvy Dubnici nad Váhom 
v  nejvyšší soutěži našich sou-
sedů – ve  slovenské extralize. 
A to už je věru co říci! 

Šachisté sehráli své partie na velikonočním turnaji v Jihlavě
na fotbal
na umělou trávu za 3. ZŠ 
v neděli 14. dubna
v  15.30 muži B – SK Přibyslav. 
Muži A jedou do Třebíče, začátek 
v 16.00.
na házenou
do haly za Světlou
v sobotu 13. dubna
v 11.00 II. liga mladší dorosten-
ci – Rožnov pod Radhoštěm, ve 
13.00 II. liga ženy – Prior Olo-
mouc, v 15.00 II. liga muži – 
Kostelec na  Hané, v 17.00 Liga 
Vysočiny muži B – Bystřice nad 
Pernštejnem
v neděli 14. dubna
9.00–14.30 turnaj minižactva: TJ 
Sokol Velké Meziříčí, Jiskra Ha-
vlíčkův Brod, Slavoj Žirovnice-vp-


