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▶ show Haliny Pawlowské
▶ koncert skupiny Citron
▶ cimbálovku na Fajťáku
▶ amatérské divadlo v Křižanově 
Posel z Liptákova
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Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

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

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Výhodné místo za výhodnou cenu!
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Město hodlá vykupovat pozemky 
pro obchvat i průmyslovou zónu

Město Velké Meziříčí zahájilo 
výběrové řízení na rekonstruk-
ci víceúčelového sálu Jupiter 
clubu. Dodavatelé mohou 
podávat své žádosti o účast 
v užším řízení až do 10. hodiny 
29. dubna 2013. Výběr doda-
vatele by radnice chtěla uzavřít 
do července.

„Jde o  poměrně velkou zakázku 
a navíc o práci, na jejímž výsledku 
nám velmi záleží – všichni chce-
me, aby byl Jupiter club opraven 
co nejkvalitněji,“ vyjádřil se již 
před časem starosta Radovan Ne-
cid. Předmětem veřejné zakázky 

je zhotovení stavby, která má dvě 
etapy. Nejprve je nutno provést 
demolici stávajícího velkého sálu 
Jupiter clubu a poté postavit nový 
víceúčelový sál, který bude funkč-
ně přímo napojen na uliční histo-
rickou část budovy. Ta je nemovi-
tou kulturní památkou a stavební 
úpravy se zčásti dotknou i jí. Stav-
bou dojde ve výsledku k propoje-
ní dvou stávajících budov zdejšího 
kulturního zařízení.
„Současný stav kulturního zaříze-
ní nemá odpovídající parametry 
pro využití. Modernizací tohoto 
zařízení hodlá zadavatel dosáh-
nout takového stavu, aby zařízení 

mohlo plnit společensko-kulturní 
funkci za podmínek 21. století, tj. 
s využitím všech moderních tech-
nologických zařízení,“ stojí v odů-
vodnění veřejné zakázky.
Nový víceúčelový sál tak bude 
kompletně vybaven moderní au-
diovizuální a divadelní technikou 
i gastro vybavením, které bude vy-
hovovat současným požadavkům.
Zájemci o  účast ve  výběrovém 
řízení musejí prokázat svoje pro-
fesní kvalifikační předpoklady. 
Ti, kteří je splní, budou osloveni 
k  podání nabídky. Zakázku poté 
získá uchazeč s nejnižší nabídnu-
tou cenou. Martina Strnadová

w w w. zahradnictv ivm.cz 
tel.: 790 204 813Otevřeno: st, čt 8-12, 13-17, pá 8-12, 13-18

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Jarní nabídka: velký výběr růží – 
čajohybridy jednobarevné 
i dvoubarevné, polyantky, pnoucí, 
minirůže. Ovocné stromky, 
macešky, skalničky. 

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

Z AHÁ JILI JSME 
JARNÍ SEZONU!

otevřeno po-pá 9-17 hod 
sobota 8-12 hod tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

Mapka plánované průmyslové zóny v Jidáškách. Ilustrační foto: MěÚ VM 

Velkomeziříčští zastupitelé schválili dva a půl 
milionu korun na výkupy pozemků pro ob-
chvat města a případně i rozšíření průmyslové 
zóny Jidášky.
Dokončení čtvrté etapy obchvatu města od 
Třebíče sice není investicí města, nýbrž Kraje 
Vysočina, nicméně vedení města chce být při-
praveno. Pracuje se na nových regionálních 

operačních programech pro dotace z EU na ob-
dobí od roku 2014. „Jako zastupitel kraje, člen 
výboru ROPu vím, že některé akce jsou bloko-
vané kvůli tomu, že lidé nechtějí prodat pozem-
ky,“ připomíná starosta Velkého Meziříčí Rado-
van Necid s tím, že v případě 4. etapy obchvatu 
města bude nutno jednat zhruba se sedmdesáti 
vlastníky pozemků.  Pokračování na straně 2

Zájemci o rekonstrukci Jupiter clubu se 
už mohou hlásit do výběrového řízení

Velkomeziříčské kulturní léto čeká 
na první registrace místních umělců
Pořadatelům kulturních akcí, kteří se letos 
chtějí zapojit do druhého ročníku festivalu 
Velkomeziříčské kulturní léto, už je k dispo-
zici speciální rezervační aplikace na měst-
ském webu. 

Pořadatelé zde mají k dispozici kalendář s ter-
míny od 22. června do 1. září, kde vidí, který 
den již je částečně, nebo úplně obsazen, a které 
termíny jsou volné. V elektronickém formulá-
ři mohou svoji akci přihlásit a daný termín si 
tak rezervovat.
„Rezervační systém jsme spustili po loňských 
zkušenostech zejména proto, abychom dosta-
tečně předem věděli skladbu programu. Mů-
žeme pak pořadatelům pomoci s  propagací 
zveřejňováním v novinách, na  internetu, pla-
kátováním a podobně,“ řekl starosta Radovan 
Necid.
Velkomeziříčské kulturní léto je otevřený fes-
tival pro místní umělce i pořadatele. Radnice 
na celé léto umístí na náměstí pódium s pří-
pojkou elektřiny zdarma a  dá je k  dispozici 

zájemcům. „Je tak na nás všech, jakou kultu-
ru budeme v létě ve městě mít. Loňský první 
ročník ukázal, že lidé ve Velkém Meziříčí umí 
sami sobě připravit mimořádně pestrý a kva-
litní program doslova pro každého a  věřím, 
že i letos to bude stejně dobré,“ řekl Radovan 
Necid.
Ještě loni radnice pódium pronajala, akce se 
ukázala jako životaschopná, a proto už pro le-
tošní ročník koupí místní kulturní zařízení Ju-
piter club pódium vlastní. „Mělo by sloužit ne-
jen pro potřeby kulturního léta, ale vždy, kdy 
bude třeba, např. pro Čtyři klíče, Drakiádu či 
Světýlka. Zároveň s  pódiem doporučila rada 
města zastupitelům schválit dotaci pro Jupiter 
club na zakoupení lavic a stolů. I ty jsme si loni 
půjčovali a ukázalo se, že mít je ve vlastnictví 
bude správné,“ uzavřel Radovan Necid.
Letošní Velkomeziříčské kulturní léto začne 
22. června programem místní základní umě-
lecké školy. 
„V srpnu plánujeme i všeobecně oblíbenou de-
chovku,“ uzavřel starosta Necid.

Opravují závady na kanalizaci
Sdružení firem Unistav a Chemkostav, 
jež provádí ve  Velkém Meziříčí, jeho 
místní části Mostiště a v Oslavici stav-
bu kanalizace, nyní opravuje desítky 
závad na nově zhotovených úsecích.
Před měsícem velkomeziříčský staros-
ta Radovan Necid vyjádřil nespokoje-
nost s  odvedenou prací firem, což se 
ve zdejším případě týká zejména Uni-
stavu. Obával se také toho, aby kvůli 
nutným opravám závad na stavbě ne-
byl ohrožen termín dokončení prací. 
Vedoucí týmu správce stavby Lubomír 
Klímek ujistil, že konečný smluvní ter-
mín ohrožen nebude a firma vše stih-
ne zhotovit tak, jak má. Starosta nyní 
po  schůzce realizační skupiny potvr-
dil, že situace se zlepšila. „Firma při-
jala rázná opatření a již měsíc opravy 
intenzivně řeší,“ sdělil Necid a dodal, 
„slíbili, že do  konce dubna bude vše 
dokončeno, opraveno a znovu proběh-
ne kontrola kamerami. Potom lze začít 
s povrchy.“ Martina Strnadová

Stále se pracuje i v ulici Příkopy. Foto: Martina 
Strnadová

Hlášení poruch na městském majetku 
má systém, pomůže i nájemníkům bytů
Velkomeziříčská radnice spustila pro své zaměstnan-
ce intranetovou aplikaci HelpDesk, mohou ji využít 
i nájemníci v městských bytech. 

Aplikace má dnes tři funkce. První z nich slouží pro na-
hlášení závad na informačních technologiích, tedy po-
ruch počítačů, počítačových periferií a podobně. Dru-
hou funkcí jsou závady v městských budovách a třetí jsou 
závady v bytech. První dvě funkce využijí zaměstnanci 
radnice – jsou přístupné z radničního intranetu. Hlášení 
poruch v bytech je přístupné z webových stránek mes-
tovm.cz sekce Užitečné odkazy. „Důležité je, že to není 
prostý webový formulář, ale sofistikovaný systém, který 
sleduje nejen kdo a kdy hlášení přijal, ale také to, kdy 
a jak byla závada odstraněna,“ popisuje starosta Rado-
van Necid. „Implementace aplikace HelpDesk proběh-
la v  rámci projektu Posilování institucionální kapacity 
a efektivnosti výkonu městského úřadu – zkráceně také 
projekt č. 53, který podpořila EU. Zadání požadavku přes 
HelpDesk dává možnost nejen pracovníkům radnice, 

ale i vedení úřadu zpětně posoudit, jak bylo s požadav-
kem naloženo – lhůta, způsob vyřízení, a podobně,“ řekl 
tajemník úřadu Marek Švaříček. Na městském webu je 
kromě hlášení poruch v městských bytech možné nahlá-
sit i závady na veřejných prostranstvích. Tedy například 
nefunkční veřejné osvětlení, nevyvezené kontejnery, 
nepořádek, nebo poničený mobiliář, to znamená hlav-
ně odpadkové koše a lavičky. „Tato možnost už na webu 
funguje histo-
ricky, rovněž 
v  sekci Uži-
tečné odkazy, 
a  vede přímo 
k  odpověd-
ným osobám 
v  našich tech-
nických služ-
bách,“ doplnil 
starosta Necid.

-ran-

-ran-
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V pražském Chodově se uskutečnil 4. ročník ankety Hasič roku, 
tentokrát za rok 2012. Desítky mužů i žen, kteří se nebojí nasazo-
vat své životy pro záchranu ostatních, dorazily v úterý 9. dubna 
do TOP Hotelu Praha. 
Ceny předal 1. náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška a generální 
ředitel Hasičského záchranného sboru ČR plk. Drahoslav Ryba. „Ha-
sičem roku se stal pprap. Miroslav Mlečka z Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského kraje, který doslova v poslední vteřině zachrá-
nil život muži visícímu na 40 metrů vysoké skalní stěně. Hasič se k vy-
čerpanému muži do těžkého terénu spustil a zachytil ho ve chvíli, kdy 
se uvolnil kámen, který muže držel,“ uvedla tisková mluvčí HZS.
V anketě se umístili i hasiči z Kraje Vysočina. V kategorii Zásah roku 
2012 byl druhým místem oceněn loňský zásah u tragické dopravní ne-
hody na komunikaci u obce Vlkov na Žďársku.  Nákladní vůz plně 
naložený štěrkem se převrátil a doslova zavalil osobní vůz Fiat Marea, 
ve kterém cestovala čtyřčlenná rodina. V kabině nákladního vozidla 
zůstal zaklíněný řidič, ve autě osobním pak řidič, spolujezdkyně a tři-
náctiletý chlapec. Řidič osobního vozidla na místě svým vážným zra-
něním podlehl. Vyproštění spolujezdkyně a chlapce bylo pro zasahují-
cí hasiče velmi psychicky i fyzicky náročné, museli při něm postupovat 
maximálně koordinovaně a velmi opatrně. Právě při komplikovaném 
a časově náročném vyprošťování byla velmi důležitá souhra nejenom 
hasičů, ale také zdravotníků.            Zprac.: Iva Horká (Zdroj: TZ HZS)

Zimní stadion ve Velkém Meziříčí čeká oprava technologie chla-
zení. Město na ni vyčlenilo ze svého rozpočtu dva miliony osm set 
padesát tisíc korun.

„Zimní stadion dosloužil, technologie je špatná, hrozí havárie,“ popi-
suje starosta Radovan Necid a dodává, že problémy jsou zejména s ná-
držemi se solankou a kovovými rozvody. Ty praskají a je třeba vyměnit 
je za plastové. Stejně tak dojde i ke změně média – solanka bude na-
hrazena jiným, jehož základem je voda s lihem. „Kompresor zůstane, 
chlazení čpavkem taky,“ upřesňuje starosta a  dodává, že zmiňované 
opravy se týkají strojovny. Plocha je v pořádku, neboť tam jsou plasto-
vé trubky dávno. „V ideálním případě bychom chtěli opravu zvládnout 
přes léto, abychom od září opět mohli začít mrazit led,“ říká jednatel 
technických služeb Jaroslav Mynář. V současné době jsou v přípravě 
podklady pro zadání veřejné zakázky.
Původní částka za opravu technologie chlazení byla nižší, ale vedení 
města rozhodlo navýšit ji asi o 165 tisíc korun na využití tepla z kom-
presoru. „Kompresor topí, chceme využít toho tepla pro ohřev vody 
do rolby,“ popisuje Necid s tím, že návratnost investice je asi dva roky 
a pak už na tom bude město šetřit. V současnosti vodu pro rolbu ohří-
vají dva bojlery, které jsou již také špatné. Ale ani rolba samotná není 
v nejlepším stavu. Technické služby ji zakoupily v Teplicích, kde do-
sloužila. A Velkomeziříčští ji dál provozují už taky dobrých pět šest 
let. „Bude nutno koupit jinou. Každý rok se opravuje a naposled za rok 
2012 to stálo 120 tisíc korun bez DPH,“ podotýká starosta a doplňu-
je, že opravy včetně provozu rolby jsou na částce až 350 tisíc korun. 

Zda koupit novou nebo repasovanou, to podle něj bude ještě na dis-
kuzi. Ve výsledku jde totiž i o cenu ledu. Led ve Velkém Meziříčí hradí 
zejména městská hokejová liga, soutěže mládeže a dospělých. Výnos 
z veřejného bruslení je spíše zanedbatelný. 
„Je to služba pro lidi,“ připomíná Necid s tím, že obecně je ve Velkém 
Meziříčí spolu se sousední Velkou Bíteší led široko daleko nejlevnější. 
„A to je dobré, protože kdybychom zvedli cenu ledu příliš, nebude tam 
chodit nikdo,“ uzavírá Necid.

Kos albín létá v Dolních 
Radslavicích

Martina Strnadová

Mapka s vyznačením plánované průmyslové zóny v Křenicích a 4. etapy 
obchvatu města. Ilustrační foto: MěÚ Velké Meziříčí

Město hodlá vykupovat pozemky pro obchvat...
 Pokračování ze strany 1

Dokončení obchvatu je před-
pokladem k  tomu, jak rozší-
řit nabídku pracovních míst 
ve městě díky firmám, které by 
mohly vzniknout v  nové prů-
myslové zóně. „Chceme rozší-
řit jednu stávající průmyslovou 
zónu v  Jidáškách a  druhou, 
která je v územním plánu, ote-
vřít v Křenicích,“ říká starosta 
a  dodává, že nebude-li hotova 
čtvrtá část obchvatu, tak zóna 
v Křenicích nemá bez doprav-
ního napojení smysl. 
Další snahou, jak zlepšit za-
městnanost ve  městě, je zmi-
ňované rozšíření stávající prů-
myslové zóny v Jidáškách, a to 
někde mezi skládkou a zónou. 
Pozemky jsou obce Petráveč, se 
kterou město jedná.

Martina Strnadová

Policie nebude posilovat hlídky 
v souvislosti s opravami na D1

Strojovna zimního stadionu projde opravou

Strojovna zimního stadionu ve Velkém Meziříčí. Foto: 
Martina Strnadová

Hasiči byli oceněni za zásah při havárii u Vlkova

Horní řada zleva: plk. Ing. Drahoslav Ryba (generální 
ředitel HZS ČR), Jaroslav Hruška (první náměstek 
ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost). Dolní řada 
zleva: nprap. Luděk Špaček (stanice Velká Bíteš), 
nprap. Pavel Videnský (stanice Velké Meziříčí), Bc. 
David Dvořáček DiS. (jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Velká Bíteš). Foto: archiv HZS

Nezvykle vybarvený kos létá 
poslední dobou na  zahradu 
v Dolních Radslavicích jednomu 
z našich čtenářů. Tomu se poda-

řilo „pěvce“ vyfotit. Jde o  kosa 
černého, v  tomto případě ovšem 
částečného albína.

-red-, foto: Luboš Dufek

1. V souvislosti s opravami na dálnici D1 počet službu konajících policistů 
posilovat nebudeme. Policisté z Dálničního oddělení Velký Beranov budou 
místům s probíhajícími opravami věnovat v rámci běžného výkonu služby  
zvýšenou pozornost a budou se zaměřovat na dohled právě na těchto úsecích. 
Případné dopravní nehody, ke kterým by zde došlo, budeme šetřit standardním 
způsobem s cílem, aby byly co nejdříve odstraněny jejich následky a mohl být 
co nejdříve obnoven provoz. 
2. Na souběžných silnicích platí to stejné – v rámci běžného výkonu služby 
bude probíhat s naší strany zvýšený dohled v těch lokalitách, kudy by mohli 
řidiči dálnici objíždět. 
3. Naší snahou za každé situace bude, aby provoz zůstal na dálničním tělese. 
Jsme si vědomi toho, že opravy provoz zkomplikují a výrazně zpomalí. 
4. Oprava dálnice D1 samozřejmě výrazně ovlivní provoz na Vysočině, ale lze 
jen spekulovat, jak výrazně. Někteří řidiči si při tranzitu budou zřejmě hledat 
jiné trasy, takže předpokládáme vyšší zatížení na páteřích silnicích kraje, ale 
také na silnicích nižších tříd, po nichž se opravované úseky na dálnici D1 bu-
dou moci objet. Je nutné říci, že žádné oficiální objízdné trasy nebyly stanoveny. 
5. Pokud by nastala na dálnici D1 nějaká krizová situace, policisté mohou pro-
vést odklon z dálnice pouze pro osobní vozidla s tím, že kamiony by zůstaly stát 
na dálničním tělese do doby, než se provoz obnoví. 

Kpt. JUDr. Dana Čírtková, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Firma je stíhána za 
porušení autorských práv
Společnost ze Žďárska obvinil 
kriminální vyšetřovatel z přeči-
nu porušení autorského práva, 
práv souvisejících s právem 
autorským a práv k databázi. 

Důvodem bylo, že na  počítači 
v  provozovně firmy neoprávněně 
používala program pro vytváře-
ní výkresové dokumentace, a  tím 
způsobila zahraničním společnos-
tem škodu ve výši bezmála 140 tisíc 
korun. 
Kriminalisté se uvedeným pří-
padem začali zabývat na  základě 
oznámení poškozené společnosti. 
Zjistili, že firma na  svém počítači 
používala nelegálně získané pro-
gramy, a  tím zasáhla do  zákonem 
chráněných práv k  autorskému 
dílu. Kriminalisté provedenou ana-
lýzou počítače zjistili, že od  roku 
2007 do r. 2012 v něm bylo pomocí 

nelegálně získaných programů vy-
tvořeno přes šest stovek souborů, 
ze kterých měla firma prospěch. 
Ačkoli se kriminalistům během 
prověřování případu nepodařilo 
jednoznačně určit konkrétní oso-
bu, která programy do  firemního 
počítače nelegálně nainstalovala, 
je prokázanou skutečností, že byly 
používány zaměstnancem společ-
nosti a  ve  prospěch společnosti, 
kdy výkresová dokumentace byla 
zhotovována a  agenda vedena 
s  vědomím statutárního zástupce 
firmy. Ta je tedy od 1. 1. 2012 po-
dle zákona o  trestní odpovědnosti 
právnických osob a  řízení proti 
nim za  uvedené jednání trestně 
odpovědná, a to za skutky, které se 
uskutečnily po tomto datu. 
Uvedené firmě hrozí zákaz činnos-
ti, propadnutí věci nebo jiné majet-
kové hodnoty. -PČR-

Znovu se objevily podvody na seniorech. Pachatelé vylákali peníze přes telefon
Oznámení o podvodném vylákání finanční 
hotovosti na seniorce přijali nedávno znovu 
policisté ve Velkém Meziříčí. Scénář celého 
případu byl stejný jako u těch, které v současné 
době prověřují policisté na Pelhřimovsku.

Dvaadevadesátileté ženě volal na pevnou telefonní 
linku muž, který se představil jako její vnuk Jiří. 
Požádal ji, aby mu půjčila 40 tisíc na koupi nového 
auta. Řekl, že si pro peníze pošle svoji kamarádku 

Danu. Paní poté odešla na poštu a z účtu vybra-
la hotovost 40 tisíc. Tu pak před domem předala 
mladé štíhlé ženě s blond vlasy. Když večer volala 
svému vnukovi, zda peníze dostal, nic o tom ne-
věděl.
Čtyři podobné případy šetří policisté na Pelhři-
movsku. V období od 18. do 28. března přijali cel-
kem čtyři oznámení od seniorů, na kterých dosud 
neznámý pachatel podvodně vylákal peníze nebo 
se o to pokusil. Ve všech případech zvolil pacha-

tel stejný způsob – zavolal poškozeným na pevnou 
telefonní linku a vydával se za jejich vnuka. Při 
rozhovoru nenápadně zjistil jméno vnuka poško-
zených a poté pod jeho jménem poprosil seniorky, 
že potřebuje půjčit větší finanční částku, většinou 
na zakoupení nového automobilu. Když souhlasily, 
řekl, že si pro peníze pošle svoji kamarádku. 
Ve dvou případech poškozené předaly peníze ne-
známé mladé ženě. Šlo o částky dvacet a třicet ti-
síc korun. V obou případech poškozené k popisu 

dívky uvedly, že šlo o mladou ženu ve věku kolem 
dvaceti let, výšky 160 – 165 centimetrů, štíhlé po-
stavy a světlých vlasů.
Kriminalisté upozorňují občany, aby podobným 
případům věnovali pozornost a záležitosti týkající 
se půjčování peněz v žádném případě neřešili po 
telefonu. 
Důrazně varují zejména seniory, aby finanční část-
ky nepředávali neznámým lidem, a to ani po před-
chozí telefonické domluvě. -PČR-
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Jaromír Zámečník představil méně známý bajan

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 Ke Třem křížům ve Velkém Meziříčí v polovině března.

Čím se liší fytoterapie a akupunktura?
Onemocnění charakterizuje čínská medicína svým obrazným způ-
sobem jako boj mezi řádným a škodlivým. Řádným se označuje tzv. 
řádná QI (zhengqi), čili harmonická vitální síla, a v širším smyslu cel-
kově vyvážený organismus. Škodlivým je ,,neřádná“ QI (xieqi), pato-
genní vlivy a v organismu pak jinjangově disharmonická QI. Jelikož 
nemoc znamená rozklad vnitřní rovnováhy jako následek boje řád-
ného se škodlivým, všeobecným modelem léčení jakékoliv chorobné 
poruchy je podpořit řádné a odstranit škodlivé, jinak řečeno – pod-
pořit  obranyschopnost a vitalitu  organismu a eliminovat chorobné 
vlivy. K  tomuto účelu odedávna slouží jako jeden z  nejdůležitějších 
prostředků léčivé drogy. Staletí se shromažďovaly poznatky o účincích 
jednotlivých drog. Tradiční vědomosti a postupy jsou v  současnosti 
předmětem výzkumů a potvrzují jejich účinek. Pro použití drog je po-
třeba znát jejich konkrétní vlastnosti, protože za všeobecným pojme-
nováním ,,škodlivost“ se v čínské medicíně skrývají zcela konkrétní, 
nemoc (nerovnováhu) vyvolávající vnitřní i vnější faktory, např. chlad, 
horkost, vlhkost, stagnace, krevní sraženiny a mnohé jiné. U léčiv je 
tudíž potřebné vědět, zda zahřívají, nebo ochlazují, zprůchodňují, či 
naopak zastavují apod., a těchto vlastností využít. V některých přípa-
dech se využívají jednotlivé drogy samostatně, ve většině případů však 
ve vzájemné kombinaci, čímž se vzájemně ve svých účincích doplňují 
a podporují.
Akupunktura využívá znalosti akupunkturních drah (meridiánů) a je-
jich vztahu k jednotlivým orgánům v těle. Vnitřním drahám odpoví-
dají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk 
organismu s vnějším světem. Zásahem na vnějších drahách prostřed-
nictvím akupunktury můžeme přivodit změny na vnitřních orgánech, 

neboť porucha činnosti některého vnitřního orgánu je spojena s poru-
chou proudění energie v určitém meridiánu. Základem zdraví je pak 
harmonizace energie a jejího proudění v drahách.

Jakou má tato medicína budoucnost?
Čínské lékařství má pradávnou historii, stejně tak i lékopisná literatu-
ra, nazývaná termínem ,,bencao“. Tento termín, ve smyslu medicínské 
literatury, je znám již z 1. století před n. l. a používá se v tomto smys-
lu až do současnosti. Tento pojem znamená i léčivo materia medika. 
Bencao jsou díla, která podle jistých kritérií kategorizují a charakte-
rizují léčivé drogy rostlinného, živočišného a  minerálního původu, 
popisují jejich původ, vlastnosti, účinky, indikace, úpravy, kombinace 
s  jinými léčivy atd. Obsah bencao se v  průběhu času neustále obo-

hacoval, rozvíjel a  doplňoval o  nové poznatky. Čínská farmakologie 
má historii samozřejmě ještě mnohem delší, o  tom jsou dochovány 
záznamy v  různých historických dokumentech nelékařské povahy.  
V  současnosti se tradiční lékařství – a v  rámci něj i  farmakologie – 
těší plné podpoře příslušných státních orgánů v Číně. Institucionálně 
je na  stejné úrovni jako medicína moderní a  je regulérním oborem 
vysokoškolského studia. Byla založena Akademie tradiční čínské me-
dicíny jakožto výzkumné pracoviště pro jednotlivé disciplíny čínského 
lékařství. Dominují tendence kombinovat tyto tradiční metody léčení 
s moderní medicínou.
V  současnosti je zaznamenán nárůst zájmu o  tuto metodu léčení 
i u západní civilizace a u nás. Důvody jsou prosté, její výsledky jsou 
prověřeny tisíciletými zkušenostmi, má dlouhotrvající tradici, otesto-
vala velký rozsah populace a má prokazatelné výsledky. 
TČM lze  využívat jako metodu preventivní k podpoře zdraví, v době 
kdy ještě nemoc diagnostikována není. Je i jemnou metodou vhodnou 
pro děti a  starší pacienty. Zároveň je TČM účinná i  v  léčbě již roz-
vinutých nemocí a poruch. S léčbou samotnou jde vždy ruku v ruce 
dietetické poradenství a poradenství v režimových opatřeních tak, aby 
klient získal návod, jak si své zdraví dlouhodobě udržet.

Proběhl první seminář o tradiční čínské medicíně
Pokračování z minulého čísla (14/2013)

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská 
je diplomovaná absolventka Univerzity tradiční čínské medicíny 
Guangming. V roce 2007 ukončila pětileté studium oboru fytoterapie 
v rozsahu studia čínských bylin a formulí, nemocí z chladu a horka, 
interní medicíny, pediatrie a gynekologie. Absolvovala řadu dalších 
podpůrných seminářů organizovaných 1. Školou tradiční čínské me-
dicíny Československé SinoBiologické společnosti - TCM v  Praze, 
včetně seminářů týkajících se psychických příčin nemocí a harmoni-
zace energie v těle. Je členkou a jednou ze zakladatelů Komory TCM 
v Praze.

Zprac.: Iva Horká

Akordeonista Jaromír Zámečník zvolil pro svoji profesní hudební 
dráhu méně známý nástroj zvaný bajan.

„Je to vlastně druh knoflíkového akordeonu, technické provedení 
je stejné, liší se ale hlavně ve  zvuku,“ uvedl původem ruský nástroj 
před vlastním koncertem hudebník. Poté na něj zahrál první skladbu 
od Jevgenije Děrběnka, Suitu v klasickém stylu pro bajan. Následovaly 
dvě chorálové předehry Johanna Sebastiana Bacha či dvě renesanční 
skladby v úpravě Jaromíra Zámečníka. Jedna, Canarios, pocházela ze 
Španělska, další, Green sleeves, z  Anglie. Ta je posluchačům známa 

kupříkladu z originálního podání Roberta Křesťana, anebo s českým 
textem Rozmluva s  Bohem panem od  Marty Kubišové. První půli 
vystoupení, které se konalo v Jupiter clubu ve středu 10. dubna, před 
přestávkou končil Zámečník Sonátou č. 1. Tu jako jedinou pro bajan 
napsal gruzínský skladatel Valery Beševli. Z této skladby virtuos zahrál 
pouze část. Po  přestávce přišli na  řadu další ruští (Puškarenko), ale 
i čeští tvůrci (Fr. Brož, Jar. Ježek) či argentinský hudebník s italskými 
kořeny (Ástor Piazzola) a další. Diváci obzvlášť ocenili bajanový Bu-
gatti step či Straussovu (jr.) Tritsch-Tratsch polku.
Jak už se stalo téměř tradicí, předskokany Jar. Zámečníkovi dělaly děti 

ze zdejší základní umělecké školy – Mikuláš Sedlák a Klára Pospíšilo-
vá. Ty zahrály dvě skladby na akordeon.
Příští koncert Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí se koná v pátek 10. 
května v  19 hodin na  nádvoří velkomeziříčského zámku. Pouze 
v  případě nepříznivého počasí bude Shadow Quartet svou  Hudební 
show v netradičním podání odehrávat opět v Jupiter clubu.
Pro další sezonu, jež začne na podzim, se mohou posluchači těšit na-
příklad na Ivu Bittovou či Alfréda Strejčka, na Brněnské žestě, Korn-
gold Quartet, královskou harfu a další. Více informací najdete v aktu-
álních číslech našeho týdeníku. Iva Horká

Jaromír Zámečník hrál na bajan. Foto: Iva Horká
Mikuláš Sedlák ze ZUŠ VM zahrál Polku od Samuela 
Majkapara.  Foto: Iva Horká

Klára Pospíšilová ze ZUŠ VM nabídla posluchačům 
skladbu V rozzlobeném spěchu Foto: Iva Horká

Falešní kominíci řádí po celé republice
S blížícím se koncem topné sezo-
ny v Česku nabývá na intenzitě 
nešvar, který se rozmáhá přede-
vším v posledních dvou letech. 
Po domech obcházejí nájezdní 
kominíci a ohrožují naše životy 
a majetky nekvalitní prací. 

Společenstvo kominíků České re-
publiky se tvrdě distancuje od těch-
to podvodníků a  vybízí majitele 
a provozovatele palivových spotře-
bičů k obezřetnosti.
„Tyto spanilé jízdy dnes bohu-
žel křižují celou zemi. Nájezdní-
ci zneužívají důvěřivosti občanů 

a  inkasují nezanedbatelné peníze 
za špatnou či vůbec žádnou práci. 
Důsledky mohou být katastrofální, 
od  milionových škod na  majetku 
po ztráty lidských životů. Hrát s lid-
mi ruskou ruletu kvůli vlastnímu 
obohacení je odporné,“ stěžuje si 
prezident Společenstva kominíků 
ČR Emil Morávek.
Situace je o  to závažnější, že ná-
jezdníci většinou podnikají zcela 
legálně. Využívají totiž mezery 
v  živnostenském zákoně a  provo-
zují kominické služby díky tzv. in-
stitutu odpovědného zástupce. Tato 
osoba může ručit za řádný provoz 

živnosti a  dodržování živnosten-
skoprávních předpisů až čtyřem 
podnikatelům, kteří do  té doby 
nemuseli ke kominickému řemeslu 
ani přičichnout. V  jejich případě 
tedy často nelze hovořit ani o praxi 
ani o řádném vyučení.
„Kominictví je řemeslná živnost, 
ke  které si kvůli stávající podobě 
živnostenského zákona může opa-
třit oprávnění prakticky kdokoliv. 
Mnohdy stačí podpis nějakého dů-
chodce, který se třeba i před pade-
sáti lety vyučil kominíkem. Na mi-
nisterstvu průmyslu a obchodu by 
se měli vážně zabývat otázkou, jak 

takový odpovědný zástupce dokáže 
uhlídat až čtyři rádoby kominíky 
najednou. V  důsledku stát vesele 
rozdává živnosti, aniž by garantoval 
nějakou odbornost,“ říká vicepre-
zident pro legislativu Společenstva 
kominíků ČR Jar. Schön.
Nájezdníci používají ještě jednu 
důmyslnou taktiku: v  propagač-
ních materiálech mystifikují ve-
řejnost „povinnými každoročními 
kontrolami“ a s odkazem na údajně 
vysoké ceny za  běžné kominické 
služby odrazují občany od  jejich 
využívání. Místo nich nabízejí 
vlastní služby (zpravidla lacinější, 

ale nekvalitní), či dokonce otevřeně 
lákají občany do svých řad!
Péči o spalinové cesty od roku 2011 
reguluje nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. Byť jde o  prosté konstatování 
státu, za jakých podmínek se pova-
žuje provoz spalinové cesty a spo-
třebiče paliv za vyhovující z hledis-
ka požární bezpečnosti, v médiích 
se stále objevují zmatené informace 
o  povinných ročních kontrolách 
komínů pod hrozbou pokuty. 
„V návaznosti na to bohužel vznikl 
mylný dojem, že platí: co kominík, 
to milionář. Rázem se vyrojili růz-
ní podvodníci, kteří často vlastní 

i  několik desítek živnostenských 
listů,“ říká Fr. Jiřík. Objevily se též 
i falešné průkazy, proto by si obča-
né měli kominíky prověřit. Správné 
kominíky najdou na  webu www.
skcr.cz a  po  telefonu si mohou 
domluvit návštěvu i  cenu. Pravý 
kominík přichází výhradně na po-
zvání a kontrolu provádí na místě 
min. 20 minut, ale spíš déle. Faleš-
ní kominíci běžně nekontrolují ani 
nečistí spalinovou cestu.
Více informací podá: Petr Dušek, 
mediální zástupce SPK ČR. 
Tel.: 246 035 974, 725 727 037, 
e-mail: p.dusek@talkpr.cz

Velkomeziříčská léčitelka Dalimila Švihálková 
Mirčevská. Foto: Iva Horká
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Novela stavebního zákona 3. část
Přechodná ustanovení
Jedním z  důležitých přechodných ustanovení je úprava postupů, jak 
budou projednávány např. žádosti podané v roce 2012 (před novelou), 
ale vyřizované nebo dokončované až v roce 2013 (po novele).
Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 12. 2012, se dokončí podle dosavad-
ních právních předpisů, kromě
– stavebních řízení neukončených v  prvním stupni, která se týkají 
staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové 
stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se 
v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den 
ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona,
– řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného přízni-
vější.
U oznámení, ohlášení nebo žádostí podaných před 1. 1. 2013, které ne-
jsou správním řízením, bude stavební úřad postupovat podle stavební-
ho zákona před jeho novelou.
Změna jiných zákonů dotčených novelou stavebního zákona
Jedním ze zákonů, který byl novelou SZ změněn, je zákon o správních 
poplatcích č. 634/2004 Sb. Doporučuji jeho podrobné prostudování 
(položky č. 17, 18, 19 a 20), protože zde dochází k zásadnímu zvýšení 
poplatků a zavedení nových poplatků. V textu jsou informativně vy-
brány některé příklady výše poplatků. Text je uveden zjednodušeně 
a nejsou k němu vztaženy poznámky a případná osvobození uvedená 
v kompletním textu této novely zákona o správních poplatcích.
Výběr nových sazeb u nejčastěji prováděných úkonů naleznete v dalším 
textu.

Územní rozhodnutí, územní souhlas
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání roz-
hodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
▶ ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou 
rekreaci 1.000 Kč
▶ ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5.000 Kč
▶ ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písme-
nech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
▶ ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1.000 Kč 
a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5.000 Kč
▶ ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) (např. penziony) 20.000 Kč
▶ ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních 
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
▶ ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) (např. malý ryb-
ník) 3.000 Kč
▶Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1.000 Kč
▶ Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na vy-
užívání území 5.000 Kč
Poznámky
– Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo 
veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny 
pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu 
sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
– Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši 
poloviny sazby příslušného poplatku.
– Za  vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere 
správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v pří-
slušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18 - 
(položka 18 je část Stavební povolení).
Stavební povolení
– Vydání stavebního povolení
▶ ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou 
rekreaci 5.000 Kč
▶ ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10.000 Kč
▶ ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písme-
nech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
▶ ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1.000 Kč
▶ a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5.000 Kč
▶ ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnese-
ním, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1.000 Kč
▶ ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10.000 Kč
▶ ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních 
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
▶ ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3.000 Kč
– Vydání rozhodnutí o  prodloužení platnosti stavebního povolení 
1.000 Kč

– Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona 1.000 Kč
– Vydání souhlasu s  ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným 
v bodě 3) 500 Kč
– Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 
1.000 Kč
– Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
– Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč
– Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč
– Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
– Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
– Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
– Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických po-
žadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezba-
riérové užívání staveb 5.000 Kč
Osvobození
Od  poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke  změně 
stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se 
zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimo-
řádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), 
má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 
Poznámky
– Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou po-
volováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými pís-
meny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků 
stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
– Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek 
ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této 
položky a položky 17.
Místní šetření nebo ohledání na místě
za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
Osvobození
Od  poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo 
ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událos-
tech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplat-
ků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky.
Dále byly novelizovány všechny prováděcí vyhlášky ke stavební, mu 
zákonu:
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání úze-
mí, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení sta-
vebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územ-
ním opatření.

Dnes přinášíme 8. díl seriálu 
Zhodnocení roku 2012 a  nastí-
nění plánů na rok 2013. Připravil 
je vedoucí odboru výstavby MěÚ 
VM Antonín Kozina a  jde o  3. 
pokračování (z č. 13 a 14/2013). 
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  legislativě, 
změny výše poplatků, nájmů 
apod., a jejich dopady na život 
lidí ve městě. 
Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

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

Připravil: Antonín Kozina

Nezapomínejme na své hrdiny
Známou ulicí ve Velkém Meziříčí 
je ulice generála Jaroše. Daleko 
méně už je zejména mezi střední 
a mladší generací známo, kdo to 
generál Jaroš byl. Ano, byl to náš 
rodák a také hrdina, který oběto-
val za svou vlast život a kterému 
zůstává jeho rodné město mnohé 
dlužno.

Jiří Jaroš se narodil ve Velkém Me-
ziříčí v ulici Na Ostrůvku 16. ledna 
1896. Měl sedm sourozenců, tatí-
nek pracoval jako stolařský mistr. 
V  roce 1907 nastoupil na  místní 
reálné gymnázium, ze kterého pak 
přešel na strojní průmyslovou ško-
lu v Brně. Po jejím ukončení absol-
voval krátký vojenský výcvik a jako 
kadet a  jednoroční dobrovolník 

byl odeslán na ruskou frontu. Tam 
byl raněn, zajat, ale podařilo se 
mu přeběhnout k  československé 
legii na Rusi. V roce 1920 se vrátil 
v  hodnosti majora a  následně ab-
solvoval dvouletou válečnou školu 
v Praze. Pracoval v mnoha velitel-
ských funkcích. V  hodnosti pod-
plukovníka působil v  Užhorodě, 
kde se také oženil. V roce 1931 slo-
žil úspěšně zkoušky a byl povýšen 
do hodnosti plukovníka generální-
ho štábu. Jako člen Akčního výbo-
ru legionářů se zúčastňoval jednání 
u prezidenta Tomáše Garrigue Ma-
saryka. V roce 1936 se stal velitelem 
posádky a  24. pluku ve  Znojmě. 
Usilovně připravoval obranu proti 
vpádům sudetoněmeckých bojů-
vek Freikorpsu, což byla tajná te-

roristická or-
ganizace 
Wehrmachtu. 
Jako vlastenec 
těžce nesl zra-
du spojenců 
po  Mnichov-
ském diktátu. 
Musel odejít 
ze zabrané-
ho Znojma 
do  Morav-
ských Bu-
dějovic, kde 
byl nakonec 
donucen svůj 
pluk rozpus-
tit zvláštním 
rozkazem, 
který je zná-
mý více pod 
názvem Lik-
vidační roz-
kaz. V  něm 

se velitel loučí se svými vojáky 
a důstojníky, děkuje jim za vykona-
nou práci a přeje mnoho úspěchů. 
Horoucí vlastenectví Jaroše je obsa-
ženo v závěru tohoto rozkazu: „Ne-
zapomeňme, že jsme Češi, své češ-
ství uplatňujme a obhajujme všude 
důsledně i hrdě, je to jedna z mála 
kladných hodnot, které národu 
zbyly. Posilujme v sobě i jiných pev-
nou i vřelou víru v lepší zítřek naše-
ho národa, který nemůže zahynou-
ti, jestliže sám v  sobě nepřestane 
věřiti.“ Sám Jiří Jaroš byl příkladem 
velitele hrdého na svůj národ. Hned 
po vypuknutí 2. světové války začal 
organizovat odboj proti německým 
okupantům. Zapojil se do odbojo-
vé organizace Obrana národa, kde 
zastával vysokou funkci velitele 
okresů Velké Meziříčí, Třebíč, Mo-
ravské Budějovice a  okleštěných 
částí Znojemska a Jemnicka. Chyby 
v organizaci Obrany národa umož-
nily proniknutí gestapa do  jejich 
řad a  Jiří Jaroš byl mezi prvními 
zatčen 1. prosince 1939. Byl věz-
něn v  Brně na  Špilberku, později 
ve  Vratislavi a  nakonec ve  Stutt-
gartu. Přes kruté mučení nikoho 
nevyzradil. I v gestapáckém vězení 
dovedl najít způsob, jak varovat 
své spolubojovníky. Odsouzen byl 
nacistickým soudem 12. prosince 
1942 k  trestu smrti. U  hlavního 
líčení se těžce nemocný Jaroš cho-
val tak důstojně, statečně a hrdě, že 
sám soud byl nucen tuto skutečnost 
konstatovat i  v  rozsudku. Posled-
ním jeho přáním před vynesením 
rozsudku bylo, aby soud jeho spo-
lečníky posuzoval mírně. K  trestu 
smrti byl odsouzen pouze on, žádal 
jen, aby byl jako voják zastřelen. 

V pozdních večerních hodinách 5. 
dubna píše své rodině dopis na roz-
loučenou: „Drazí, píši vám všem, 
tento poslední dopis s  myslí klid-
nou a vyrovnanou – list rozloučení. 
Teď je večer, zítra v 5. hodin ráno 
budu vědět, jak to vypadá na onom 
světě i jaký je smysl té skutečnosti, 
že mi nebylo dopřáno splnit v bu-
doucnu úkoly, které jsem si pro 
zbytek svého života předsevzal, kte-
ré splnit jsem doufal ještě do dneš-
ního večera…“ 
Jiří Jaroš byl popraven 6. 4. 1943 
gilotinou. Jeho jméno vešlo do his-
torie jako světlý vzor věrnosti, hr-
dinství a  sebeobětování. Byl dvoj-
násobným držitelem válečného 
kříže a  řady dalších vyznamenání. 
In memoriam byl povýšen do hod-
nosti generála. 29. června 1947 
mu byla odhalena pamětní deska 
na rodném domě ve Velkém Mezi-
říčí. Také ve Znojmě po něm byla 
pojmenována ulice a na kasárnách 
odhalena pamětní deska. Ta byla 
po  zbourání kasáren přemístěna 
na sousední rodinný dům. 
Pamětní deska ve Vel. Meziříčí však 
byla po  zbourání jeho rodného 
domu pouze uložena do depozitáře 
muzea. Vlastivědná a genealogická 
společnost VM se u příležitosti 70. 
výročí popravy J. Jaroše rozhodla 
připomínat jeho jméno i hrdinství 
a podpořit znovuodhalení jeho pa-
mětní desky na vhodném pietním 
místě. 
Dodatek: Rada města na zasedání 
10. 4. schválila podnět VGS k při-
pomínce hrdinství gen. Jiřího Jaroše. 
Na realizaci myšlenky znovuobno-
vení pamětní desky se v současné 
době pracuje.

Obrazy Jarmily Dvořákové 
jsou k vidění i ke koupi

Na výstavě je i tento obraz 
s podpisem Rozmarínová Jarmila. 
Foto: Iva Horká

Jarmila Dvořáko-
vá, za svobodna 
Rozmarínová, 
z Vídně opět 
vystavuje v Jupiter 
clubu ve Velkém 
Meziříčí.

Bývalo zvykem, 
že vystavovaly obě 
sestry Rozmaríno-
vy, Pavla a Jarmila. 
Tentokrát jsou k vi-
dění pouze Jarmili-
ny obrazy. Zájemci 
si je mohou tedy 
nejen prohlédnout, 
ale také koupit.
Výstava trvá do 30. 
dubna 2013.

Iva Horká

Muž neplatí výživné na dítě
Policisté ve Velkém Meziříčí přijali oznámení o neplnění vyživova-
cí povinnosti. 

Dvaačtyřicetiletý muž od loňského dubna do současné doby neplatí 
výživné na svého syna. Na výživném dluží částku 13 tisíc korun. Po-
licisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu 
zanedbání povinné výživy, za který mu hrozí až dva roky vězení.

Řídil pod vlivem alkoholu
Ve středu 10. 4. hodinu po půlnoci kontrolovali policisté ve Vel-
kém Meziříčí řidiče osobního automobilu Peugeot. 

Protože jevil známky podnapilosti, provedli u něho dechovou 
zkoušku na alkohol. Řidič nadýchal 1,38 promile. Poté se podrobil 
lékařskému vyšetření a odběru krve ve velkomeziříčské nemocnici. 
Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Ve 
věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem 
návykové látky. –PČR–

Výbor VGS VM

-VGS -
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 17. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 mše sv. – o. Prajka. 
Čtvrtek 18. 4.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 19. 4.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 
10.00 pohřební mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a adorace nejsvětější svátosti, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 20. 4.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 9.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. Prajka. Neděle 
21. 4.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. – 
o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 11.00 poutní mše sv. – o. L. 
Sz. Bory mše sv.: 19. 4. – Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. 
Prajka, 21. 4. – 9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Od 15. do 21. 4. se modlíme za nová duchovní po-
volání. Středa – přípravy na 1. svaté přijímání, v 18.00 setkání star-
ších děti a mládeže, kteří nemají výuku náboženství ve škole. Čtvrtek 
– po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 – adorace 
nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota – 
v 19.30 bude 2. příprava na manželství. V kanceláři na faře je možné 
stále zakoupit Kompendium katechismu katolické církve za 150 Kč.
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

Bohoslužby 

Proč chodíme do kostela?

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

-red-

V borské základní škole se konala jarní akademie
Přestože venku nebylo po  jaru 
ani památky, konala se v ZŠ Bory 
ve  středu 27. března jarní aka-
demie, kterou s  dětmi nacvičily 
jejich paní učitelky. V  přibližně 
hodinovém pásmu děti před-
vedly své pěvecké dovednosti jak 
už ve  vystoupení se třídou nebo 
s  pěveckým kroužkem, taneč-
ní a  pohybové dovednosti hned 
ve  třech rozmanitých tanečních 
vystoupeních. Nechybělo ani 
několik vtipných hereckých scé-
nek. Divákovu uchu jistě lahodi-
ly melodie ze známých pohádek 
a filmů hrané zdejšími žákyněmi 
na  flétnu. Moderátorské schop-
nosti žákyň 6. třídy diváci určitě 
také ocenili.
V  rámci festivalu „Sousedé, 
pojďme do  školy“ si po  skonče-
ní besídky diváci měli možnost 
vyzkoušet svoji zručnost v  šesti 

tvořivých dílnách, připravených 
zdejšími paními učitelkami 
a paní účetní. Seznámili se v nich 
s  technikou zdobení kraslic, 
patchworku a  drátkování. Vyro-
bili si velikonoční dekoraci z bře-
zového proutí, jarní přáníčko, 
závěsné ptáčky z filcu a zkusili si 
vyřezat velikonoční motiv z pře-
kližky. V  jedné ze tříd zhlédli 
ukázky jarních tabulí připrave-
né zdejšími žákyněmi. Ve  dvou 
kavárnách žáci a  žákyně kromě 
kávy nabídli „zákazníkům“ zá-
kusky upečené maminkami nebo 
v  rámci výuky. V  jedné z  nich 
dokonce míchali žáci chutné ne-
alkoholické koktejly.
Návštěvníci festivalu, jehož cí-
lem byla propagace občanského 
vzdělávání na  venkově a  sezná-
mení veřejnosti s  novými vzdě-
lávacími moduly pro venkovské 

komunitní školy, měli možnost 
prohlédnout si expozici, vi-
deoukázky či soubor fotografií 
prezentující vzdělávací činnost 
na  poli občanského vzdělávání 
v ČR a EU.
Festival byl financován z  projektu 

„Pojďme se učit v naší komunitní ško-
le“ (reg. č.-CZ.1.07/3.1.00/37.0093), 
který získal finanční prostředky 
v rámci operačního programu spo-
lufinancovaného Evropským sociál-
ním fondem.

-me-, foto: archiv ZŠ Bory

Druhá polovina 19. století byla dobou převratných 
změn a technických vynálezů. V roce 1879 vyna-
lezl T. A. Edison žárovku, za rok již jeho žárovka 
svítila po celém světě. Dokonce i v Robertově cuk-
rovaru v Židlochovicích. V roce 1882 bylo elektři-
nou osvětleno Mahenovo divadlo, v následujícím 
roce bylo zřízení osvětlení zadáno i  Národním 
divadlem. 
V českých zemích však byla zpočátku před žárov-
kou dávána přednost obloukovému osvětlení, které 
zdokonalil a také propagoval František Křižík. Ob-
louková lampa byla velkým konkurentem žárovky, 
protože svítila silněji. Právě před 125 lety, prvního 
dubna 1888, byla elektřina poprvé v našich zemích 
použita k veřejnému osvětlení. Křižík osvítil svými 
obloukovými lampami Jindřichův Hradec a  brzy 
nato i Písek.
Velké Meziříčí se za  těmito průkopníky opozdilo 
jen o  několik desetiletí. K  osvětlení továrny po-
užíval elektřinu Antonín Jelínek od  roku 1903. 
Elektřinu vyráběl dynamem poháněným párou. 
V roce 1904 koupil Malostránský Jarolímův mlýn 
a  přestavěl ho na  elektrárnu. Elektřina sloužila 
jako pohon strojů i k osvětlení. Od roku 1907 bylo 
elektrické osvětlení zřízeno i  v  městských budo-
vách – radnici a Obecníku. Veřejné osvětlení pře-
šlo na elektřinu v roce 1916 a po skončení světové 
války byl proud zaváděn i do jednotlivých domác-
ností ve městě a okolí.
Na  zámku se svítilo elektřinou už v  září 1909 při 
příležitosti císařských manévrů. Elektrickou energii 

však velkostatek neodebíral z  Jelínkovy elektrárny, 
ale vyráběl si ji sám na pile ve Františkově. 

-ripp-, foto: archiv muzea

Elektrické osvětlení Velkého Meziříčí

Film o Etiopii je 
v prodeji
Film Libora Smejkala Paprsky 
naděje nad Etiopií na DVD o hu-
manitární pomoci české Diako-
nie ženám v  Etiopii si zájemci 
mohou zakoupit v Husově domě 
ve  Velkém Meziříčí. Jeho koupí 
podpoří rodiny v Etiopii. 
Tel.: 561 205 604, e-mail: velke-
-mezirici@evangnet.cz

Hlasujte pro festival
filozofie

-red-

Ve  výstavní síni Klubu kultu-
ry Velké Bíteše se v  pondělí 25. 
března 2013 uskutečnila vernisáž 
výstavy obrazů Vladimíra a Ond-
řeje Kočárových. Otec a syn mají 
za  sebou již 8 desítek společných 
výstav. Tvorba Vladimíra Kočára 
se zaměřuje na zátiší a kytice. Jeho 
syn Ondřej ztvárňuje poetické 
noční uličky, jeho tvorba zahrnu-
je i portréty dívek a snové krajiny. 
Celá kolekce olejomaleb je laděna 
do  teplých uklidňujících tónů, 
které diváka pohladí po duši a na-
vodí v něm atmosféru pohody.
Úvodním slovem vernisáže při-
vítal přítomné ředitel Klubu kul-
tury Tomáš Jelínek. Na  danou 
tematiku výstavy promluvila 
PhDr. Marcela Vandrová, mode-
rátorka Českého rozhlasu Brno, 
která řekla pár slov k výstavě.
V kulturním programu vystoupil 
Tišnovský komorní orchestr, kte-
rý nám zahrál dvě části z Kvarte-
tu od W. A. Mozarta a zpříjemnil 
celou vernisáž.

Silvie Kotačková, IC a KK, 
foto: archiv KK VB

Kočárovi vystavují ve Velké Bíteši
Studenti obchodní akademie 
na  HŠ Světlá a  OA Velké Mezi-
říčí dosahují v posledních letech 
velmi dobrých výsledků v odbor-
ných soutěžích. V  letošním roce 
získali druhé místo na  veletrhu 
fiktivních firem v  Brně. Tento 
úspěch je motivoval v úsilí změ-
řit své schopnosti na  ještě vyšší 
úrovni. Proto se přihlásili na ve-
letrh s mezinárodní účastí do Os-
travy.
Do přípravy na veletrh se zapojili 
všichni studenti z  fiktivní firmy, 
někteří nejen při vyučování, ale 
i  ve  svém volném čase. Museli 
připravit katalog, elektronickou 
prezentaci, propagační materiály 
a  vymyslet výzdobu stánku. Je-
jich silnou stránkou je i perfektně 
fungující e-shop. V Brně i Ostra-
vě pak firmu reprezentovali Kate-
řina Dufková, Jiří Pavlas a David 
Horký.
V  Ostravě soutěžilo 28 firem 
z  České republiky a  Slovenska. 
V  této tvrdé konkurenci doká-
zali získat nejen první místo 
v  soutěži o  nejlepší slogan fir-

my, ale i druhé místo v  soutěži 
o nejlepší klasický design stán-
ku.
Studenti se zapojili také do  sou-
těží, které pořádá Národní ústav 
vzdělávání v  Praze pro fiktivní 
firmy z  České republiky. Těch-
to firem je v  ČR 325. V  soutěži 
o  nejlepší e-shop získali šesté 

místo, v soutěži o nejlepší slogan 
také šesté místo.
Naši studenti dokazují, že se 
v  ekonomickém světě neztratí 
a budoucí podnikatelské sféry se 
mohou těšit na  novou mladou 
krev plnou zdravého nadšení.

Ing. Dana Mieržwinská, 
foto: archiv HŠ Světlá a OA VM

První místo pro obchodní akademii

Útlou knížku s  právě tímto názvem vydalo v  únoru Karmelitánské 
nakladatelství. Jejím autorem je prof. Jan Sokol, který v nedávné době 
dvakrát v našem městě přednášel – v Husově domě a na filozofickém 
festivalu. Knížku jsem přečetl jedním dechem a rozhodně vám ji dopo-
ručuji. Pro čtenáře a čtenářky Velkomeziříčska jsem vybral několik myš-
lenek, které podle mne stojí za pozornost: Chodit do kostela není zábava 
a bohoslužba se v něčem podobá škole. Tam se děti ledacos naučí, ale 
také se nějak změní. Také při bohoslužbě se člověk může učit, jak by 
měl pracovat sám na sobě, ale hlavně doufá, že se s ním něco stane, že se 
v něm něco promění. Že bude lépe snášet životní těžkosti a tragédie a že 
bude také lépe jednat… Čtení Písma je důležitá část bohoslužby, protože 
tu můžeme slyšet něco, co si sami nemyslíme, na co jsme zapomněli a co 
bychom jinak přehlédli. Možná i něco, co nám jde vyloženě proti srsti 
a co si jen těžko dokážeme v hlavě srovnat s tím, co si sami myslíme… 
Evangelium by nás mohlo opravit desetkrát za den, a to ve věcech, které 
naše společnost přehlíží. To ale není všechno, protože evangelium, to 
nejsou jen varování a výčitky, ale také povzbuzení a veliká naděje. Ani ta 
nejmenší pomoc druhému se neztratí, i když ji nikdo neviděl… Chodit 
do kostela není účelové jednání, které vždycky vidí a sleduje své „proč“. 
Nechodíme tam zřejmě kvůli Bohu, který to pro sebe určitě nepotřebu-
je. Chodíme tam tedy nejspíš kvůli sobě samým: buď že jsme na to zvyk-
lí, že se nám tam líbí, anebo že tam něco očekáváme. Nic z toho bychom 
neměli přehlédnout a  zanedbat…  Dnes nám velice chybí schopnost 
prožívat sváteční den. Je přece smutné, když se svátek a slavení scvrknou 
jen na to, že lidé nemusí ráno vstávat, a pak se přejedí nebo opijí. Svátek 
je k tomu, aby člověk „vypřáhl“ ze svých starostí a shánění, zvedl hlavu 
a mohl se ohlédnout. Aby aspoň občas viděl sám sebe, svůj život a svět 
z většího odstupu než ve všední den. Člověk má přirozeně stále před 
očima, co všechno mu chybí a co by chtěl, ale ve svátek by si mohl také 
všimnout, co všechno už dostal a dostává. A věřící člověk má tu výhodu, 
že ví, komu za to má poděkovat. Pavel Janošík
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FLORA OLOMOUC 
27. 4. 2013 pořádá Český svaz zahrádkářů

odjezd v 7 hodin od Domusu, 
přihlášky: Z. Švejdová, tel.: 775 647 604, 

Radnická 13, VM, do 20. 4. 2013

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 hluchoslepé), 

Zborovská 62/96, Praha 5 a je řádně osvědčena Magistrátem 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 zajištění provozu o. s. LORM. Celonárodní sbírka bude probíhat formou prodeje dvou sbírkových 

předmětů – červených srdíček a červenobílých náramků přátelství v ceně 30 Kč. 
Příspěvky budou vkládány 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.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Český svaz žen Velké Meziříčí
 pořádá v sobotu 20. dubna 2013

ZÁJEZD DO POLSKA (Těšín). 
Odjezd ve 4 hodiny od Domusu,

zájemci se ještě mohou přihlásit telefonicky 
u Z. Švejdové na tel. čísle 775 647 604.

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13, zís-
kala dotaci na projekt z fondů Operačního progra-
mu vzdělávání pro konkurenceschopnost, vytvoře-
ný v rámci koordinace logopedické péče ve školství 
(jímž je pověřeno Speciálně pedagogické centrum 
při ZŠ a SŠ Březejc). 
Projekt nese název  Koordinace logopedického 
vzdělávání v  Kraji Vysočina. Jeho aktivity jsou 
podpořeny z  OP VK, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a  státním rozpoč-
tem ČR. Realizace bude probíhat v  období 1. 4. 
2013 – 1. 12. 2014, schválená finanční dotace činí 
1.605.146,92 Kč.
Projekt se zaměřuje na  rozšíření logopedické pre-
vence do mateřských škol a na první stupeň základ-
ních škol. V rámci něho bude vytvořen kurz logo-
pedické prevence pro učitelky MŠ a ZŠ, který bude 
akreditován a v roce 2014 se uskuteční dva běhy cel-
kem pro 80 zájemců z Kraje Vysočina. Rozsah plá-
novaného kurzu je padesát hodin, obsažena bude 

teoretická a praktická část a e-learning. Pro účast-
níky budou vytvořeny učební a metodické materi-
ály. Absolventi získají osvědčení, na základě něhož 
budou moci vykonávat činnost logopedických asis-
tentů na  svém pracovišti (logopedickou prevenci). 
Na tyto kurzy navážou metodická setkání pro absol-
venty kurzů opět s tematikou logopedické prevence.
Všechny aktivity proběhnou pro zájemce zdarma.
Bližší informace a  aktuality k  projektu naleznete 
na webových stránkách www.skoly-brezejc.cz. 
Tam budou během podzimních měsíců roku 2013 
zveřejněny přesné termíny kurzů a přihlášky. 
Pro bližší informace můžete využít tyto kontakty: 
tel.: 773 378 610 (Mgr. Vladana Jančíková – koordi-
nátor aktivit projektu), 
tel.: 774 449 319 (PaedDr. Blanka Klapalová – ve-
doucí projektu), email: spcvm.projekt@seznam.cz.

Mgr. Vladana Jančíková,
koordinátorka aktivit projektu

Projekt k logopedické prevenci ve školství z fondů OPVK

Český svaz žen Velké Meziříčí
srdečně zve všechny vyznavače tance 

a posezení v příjemné společnosti 
na májovou taneční zábavu 

ŽIVOT JE HAVAJ
pořádanou v sobotu 11. 5. 2013 od 20 hodin 

v sále hasičské zbrojnice.

K tanci i poslechu hraje hudební skupina Adriana. 
Vstupné 90 Kč, předprodej vstupenek na program. 

oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005).
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■ Pneumatiky, levně, 14˝ let-
ní Barum 175×65 s disky (2 
méně  + 2 více ježděné), zacho-
valé 4 zimní Pirelli 165/65 též 
s disky R14. Tel.: 739 615 871.
■ Starší trámy: 10  cm × 14 cm 
× 4 m  – 7 ks; 20 cm × 11 cm × 
4 m – 2 ks; 10 cm × 12 cm × 4 m 
– 1 ks. Starší palubky: 2,6 cm × 
8–10 cm × cca  3–4 m, celkem 
palubky 3,3 m³. Cena za  trá-
my 100–150 Kč za  kus, palubky 
cena 2.800 Kč za  3,3 m³. Dále 
prodám stavební míchačku star-
ší, plně funkční, na  3  kotouče, 
za  5.500 Kč. Tel.: 603  561  129. 
■ Sazenice smrku. Cena 6 Kč 
za kus, asi 500 ks. Tel.: 737 847 595.
■ Fabii sedan, r. v. 2003, první 
majitel, najeto 49  000 km. Ga-
rážovaná, v  zimě nejetá, v  per-
fektním technickém stavu. Ori-
ginál rádio, vyhřívaná přední 
sedadla, zrcátka, el. stahování 
oken, tažné zařízení. Vínová 
metalíza. Cena 89.000 Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Volat 
kdykoliv na  tel.: 732  849  072.
■ Dětské kolo (6–9 let) + hel-
ma. Cena 500 Kč. Dále prodám 
pračku Ignis AWF 505, ote-
vírání vrchní. Cena 1.000 Kč. 

Tel.: 566  523  776, 777  401  774.
■ Kola, pánské (trecking, doplň-
ky) i dámské zn. Lada. Opravená, 
cena 500 Kč a  300 Kč. Dále pro-
dám houpací křeslo nepoužívané 
s  50% slevou. Tel.: 728  921  186.
■ LCD televizi Samsung uhl. 
88 cm v  záruce, 4× HDMI, 
USB flash disk, teletext, for-
mát obrazovky 16:9, 4:3, full 
HD, vysoký kontrast, DivX3, 
DivX4, DivX5, MP3, MP4, 
JPEG, XviD, MPEG2, krásný 
obraz. Původní cena 7.400 Kč, 
nyní 5.900 Kč. Tel.: 608 882 088.
■ Vozík za auto, levně, 110×160, 
bez STK se zaplaceným povin-
ným ručením. Tel.: 702 306 070.
■ Železo T 30/3, nepoužité, 
20 tyčí, délka 1 kusu  6 m, cena 
dohodou. Tel.: 566  521  765.
■ Dětská kola – dvě, velikost 
16˝ a  20˝. Tel.: 605  963  546.
■ Sporák, plynový, starší  s elek-
trickou troubou za  200 Kč. Dále 
prodám zimní bundu červenou, 
vel. L – novou, za  250 Kč. Dále 
hnědou bundu, pěknou, vel. 
XL za  120 Kč. Tel.: 724  851  044.
■ Prase doma vykrmené. Možno 
i v půlkách. Tel.: 723 363 045.
■ Brambory konzumní 
a  sadbové, Marabel, Colete 

a Milva. Tel.: 608  881  205.

■ Malotraktor domácí nebo 
tovární výroby a  lištovou 
nebo bubnovou sekačku, mož-
no i  s  příslušenstvím. Tel.: 
739 109 071.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám podkrovní mezone-
tový byt 4+kk, 93 m² – novo-
stavba, včetně nové kuchyňské 
linky s  vestavnými spotřebiči. 
Koupelna s  vanou, sprchovým 
koutem a  WC + další WC na-

víc. Cena dohodou. K  bytu ná-
leží garáž, možné prodat i  sa-
mostatně. Tel.: 777  948  887.

■ Prodám slunný byt 4+1 
(95 m²) v  OV, Velké Meziří-
čí, ul. Čechova. Byt je ve  4. NP. 
Dům je po  celkové revitalizaci. 
Byt také prošel částečnou re-
konstrukcí. Tel.: 608  750  072.
■ Prodám stavební poze-
mek v  k. ú. Jabloňov, výměra 
5  000 m². IS v  těsné blízkos-
ti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773  992  899. RK nevolat.

■ Koupím byt ve  Velkém 
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.

■ Pronajmu byt 3+1, od  květ-
na. Pěkný, nezařízený, v  klidné 
části města. Tel.: 776  886  576.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný od 5. května 2013.
Volejte večer, tel.: 724  771  763. 
■ Pronajmu garáž, téměř novou, 
nepoužívanou v  bytovém domě, 
ulice Čechova 18. Je v  klidném 
místě blízko centra, rozměry 
2,75×8 m.  Možnost parkování 
dvou menších aut nebo využití 
prostoru jako pracovního mís-
ta. Garáž má elektřinu a  vlastní 
měření spotřebovaného proudu. 
Cena pronájmu 1.000 Kč/měsíc 

+ elektřina dle skutečné spo-
třeby. Tel.: 603  834  418, e-mail: 
mhledik@vm.cz.
■ Pronajmu garáž, ulice Nad 
Kunšovcem. Tel.:  603  305  373.
■ 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 RD 2+1 u hlavní sil-
nice, možnost podnikání i bydle-
ní. Tel.: 731 447 196.
   

■ Hlínu na vlastní odvoz. Loka-
lita Velké Meziříčí. Marek R., tel.:  
777 593 494.

■ Hledám kamarádku pro volné 
chvíle. Rozvedený 57/180, štíhlé 
postavy. Vousatý zálesák, který 
rád cestuje a zajímá se o historii. 
Samota tíží. Tel.: 736 437 838.

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!

▶ SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebitelů) 

otevřena každou středu 14–16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou poskytuje odborné sociální 

poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková 
situace hrozí. Poradenské dny: středy v sudých týdnech 

11.30–15 hodin v budově MěÚ Velké Meziříčí v zasedací míst-
nosti ve 2. patře. Tel.: 721 137 458, více na www.opzdar.cz.

poRadny 
na MěstskÉM Úřadě

Nepůjde elektrický proud

Koupím zahradu (zahrád-
ku) na Fajťáku. Včetně chatky 
nebo bez. Dobrá přístupnost, 
elektrika. Nejlépe těsně nad 
dálnicí. Tel.: 603 224 909.

Sobota 20. 4. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 
855, Nové Město na Moravě, tel.: 739 093 334. 
Neděle 21. 4. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 
855, Nové Město na Moravě, tel.: 739 093 334.  
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 ne-
mocnice Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, 
víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 545  538  421.                                                                                                                                     
                                                  (zdroj www.nnm.cz)

PRODÁVÁME 
17týdenní nosnice 

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 zasílejte 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 sk. B ● dobrou znalost práce s PC 

(Word, Excel, Outlook) ● komunikativnost, flexibilitu 
● reprezentativní vystupování ● výhodou zkušenosti v oblasti 

prodeje a aktivní znalost AJ nebo NJ 
Nabízíme: motivující finanční ohodnocení; 

zázemí a podporu stabilní společnosti

Zubní pohotovost

West bar Karlov

akce
ROCKOVÁ SKUPINA
k 3. výročí otevření 
rezervace tel.: 725 132 133

ARBOK
27. 4. 2013 od 19.00 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis-
tribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údrž-
bových a revizních prací – bude přerušena 
dodávka elektrické energie:
18. 4. : 7.30–15.00 – Velké Meziříčí, ul. Jedlová 
2129/5; Zdenky Vorlové 0, 0/7, 2023/5, 2025/9, 
2026/11, 2029/17. Dále celá obec Lavičky.
23. 4.: 7.30–15.45 – Velké Meziříčí, ul. Slepá 
1840/3; K Novému nádraží 808, 1345; Nábřeží 
0/701, 1100; U Tržiště 841/8 (stadion). -E.ON-

Koupím zahradu či oplocený 
pozemek (i malý) ve Velkém 
Meziříčí, nejlépe v zahrádkář-
ské kolonii (není podmínkou), 
s chatkou či bez ní, s elektric-
kou přípojkou a vodou (nebo 
alespoň s možností napojení). 
Pouze Fajťák a blízké okolí. Dě-
kuji za nabídky i případný typ. 
E-mail: domecekvm@seznam.
cz, tel.: 732 280 289. 

Firma 
ROSE-M 

 nabízí
– jarní bundy, saka
– kostýmy 
– šaty na svatby
Zakázkové krejčovství

– úpravy, opravy oděvů
Náměstí 84/8

Velké Meziříčí
tel.: 566 520 355
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společenská RUbRika

Poděkování

Vzpomínky

Řešení z minulého čísla 14 ▶

Autor sudoku: Zdeněk Málek ©, 
obtížnost těžká

Řešení dnešního sudoku otiskneme 
v následujícm čísle 24. 4. 2013

sUdokU

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu 
PLÁN PŘEDNÁŠEK 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

30. 4. Hudba dávných časů II. BcA. Svatava Drlíčková
  7. 5. Stíhací pilot František Fajtl      Mgr. Jiřina Kácalová
14. 5. Jak jsem psal knihy a lovil ryby II. Bohumír Machát
  4. 6. Putování Novým Zélandem Mgr. Hana Kátrová
11. 6. Podnikání na křižanovském panství v 17. a 18. století
  Ing. Karel Hromek
18. 6. Raně novověké stopy Jednoty bratrské na Velkomeziříčsku 
 a okolí  Mgr. M. Štindl, PhD.

Změna programu vyhrazena.

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 vyšetření je možno se telefonicky objednat. 

-hs-

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 ve Velké Bíteši. 
Pro loňský velký zájem proběhne od 18 hodin vystoupení skupiny 
historického šermu Regnum Fortis z Hrotovic. Hudba – rocková ka-
pela 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.

V březnu od 18. do 21. 3. 2013 se v prostorách U3V v Domově pro 
seniory Velké Meziříčí konala jarní výstavka Jarmily Dvořákové.
Naši klienti tak měli možnost prohlédnout si háčkovaná či vyšívaná 
vajíčka, drátkované stromečky a spoustu dalších jarních ozdob. 
Seniorům se výstavka velmi líbila a s dojetím obdivovali jemnou ruční 
práci. 
Za uskutečnění výstavky děkujeme Jarmile Dvořákové a Českému 
svazu žen Velké Meziříčí. 

Petra Gruberová, Domov pro seniory Velké Meziříčí, 
foto: archiv domova pro seniory

Poděkování za uskutečnění výstavy

Programové oddělení  Jupiter clubu přijímá rezervace míst na diva-
delní předplatné do Horáckého divadla v Jihlavě, sezona 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 osobně na programovém oddělení. 

Informace o předplatném do Horáckého 
divadla v Jihlavě

❧ Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.❧

Dnes 17. dubna 2013 si připomí-
náme 8. výročí, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní 

Jitka Machová z Měřína.

Stále vzpomínají 
manžel a dcery s rodinami.

Jupiter club, s. r. o., 
si vás dovoluje pozvat 

na prodejní výstavu obrazů

SNĚNÍ 
JARMILY DVOŘÁKOVÉ

Výstavní síň Jupiter clubu, 
otevřeno do 30. dubna 2013, 

po–čt  8–16, pá 8–14, ne 14–16.

Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí,
děkujeme vám všem, kteří jste v letošní jarní sbírce šatstva pro charitu 
přinesli své dary do prostor radnice. 
Druhý velký dík směřuje k vedení vaší radnice a jejím zaměstnancům, 
kteří opět pomohli s propagací a poskytnutím potřebných prostor při 
zajištění sbírky. 
Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách.

Ing. František Svoboda, 
Diecézní charita Brno

Poděkování dárcům a organizátorům 
charitativní sbírky

Dnes, 17. 4. 2013, vzpomínáme 
15. výročí úmrtí pana 

Emila Rohovského 
z Oslavičky. 

Stále vzpomínají 
synové s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

Dnes 17. 4. 2013 si připomínáme 
19. výročí, kdy nás navždy opus-
tila paní

Jiřina Wűrthová 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají dcery s rodinami.

TRHY NA NÁMĚSTÍ
Město Velké Meziříčí pořádá 

ve středu 15. 5. 2013 tradiční trhy.
Náměstí bude po celý den uzavřeno. 
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▶ Pátek 10. 5. 2013 v 19 hodin na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí

SHADOW QUARTET & HUDEBNÍ SHOW 
v netradičním podání. 

divadelní sezona jaRo 2013

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  chicagském před-
městí. Dnes jsou parťáky u  chi-
cagské policie. Hrají: Richard 
Krajčo (za roli Dennyho získal 
výroční divadelní ocenění Thálii 
2012) a David Švehlík. 

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, neustoupí ani 
o píď. Drama a přesto komedie, i když zatraceně 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 a další.
Platí permanentky, jednotlivé vstupné je 300 Kč. 

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

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

www.dsb.unas.cz

DEŠTIVÉ DNY VÁLKA ROSEOVÝCH

KPH – Koncertní sezona 2012–2013

Neděle 19. května 
19 hodin, velký sál Jupiter clubu. 

Vstupné 180 Kč v předprodeji, 
230 Kč na místě. 

Rezervace a prodej 
na program. oddělení Jupiter clubu Velké Meziříčí. 
Tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena!

Vstupné 120 Kč předprodej, 150 Kč na místě. 
Rezer vace na program. oddělení Jupiter clubu 

tel.:  566 782 004 (005).

TRAVESTI SHOW 
SKUPINY SCREAMERS

Úterý 14. května v 19.30 hodin 
velký sál Jupiter clubu, 

stolová úprava. Vstupné 250 Kč. 
Rezervace a prodej vstupenek 
na programovém oddělení JC, 

tel.: 566 782 004 (001).

One woman show 
Haliny Pawlowské

Pátek 19. dubna 2013 v 19.30 hodin, kinosál Jupiter clubu. 
Vstupné 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě. 

Rezervace a prodej na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001).  

Sobota 20. 4. 2013
Jupiter club Velké Meziříčí ve 19.30 hodin

předprodej 250 Kč na místě 290 Kč

Výherci soutěže týdeníku Velkomeziříčsko: 
Marie Kohoutová (Velké Meziříčí), Petr Perout-
ka (Pustina), Alena Patáková (Velká Bíteš). 
Každý získává 2 volné vstupenky.                  -red-

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

ROCK DEPO
 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Mediální partner :

Záměrem tohoto kvartetu je originální interpretace klasické hudby 
v  netradičních úpravách. V  širokém repertoáru muzikantů nechybí 
hudba filmová, muzikálová i  populární. Vystoupení je doprovázeno 
vtipnými glosami a jinými legráckami. Na svém kontě má soubor zá-
pis do Guinessovy knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci virtuozní 
skladby Let čmeláka od N. Rimského-Korsakova. 
Vstupné: 150/120 Kč (abonentka je nepřenosná). Předprodej vstupe-
nek v Jupiter clubu, na programovém oddělení, tel.: 566 782 004, (001).

Cyklus koncer-
tů je pořádán 
pod záštitou 
starosty města 
Velkého Me-
ziříčí ing.  Ra-
dovana Neci-
da a  konají se 
za  podpory 
Kraje Vysočina 
a  Nadace Čes-
kého hudební-
ho fondu Praha.

Předprodej (80 Kč) v Květinářství p. Sedláčka, Křižanov.

■

ˇ
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fotbal žáci

V  kalendáři mladých běžců za-
ujímá významné místo Pohár 
pražských běžeckých nadějí. 
V  letošním ročníku již proběhly 
dva závody tohoto poháru, a  to 
Běh Kearteamu a  Běh Modřan-
skou roklí. V  obou závodech se 
na bronzové příčce umístil repre-
zentant velkomeziříčského sokola 
Petr Vokoun. V silné konkurenci 
pražských běžců se rozhodně ne-
ztratil a zúročil tak zimní přípra-
vu, kterou absolvoval pod vede-
ním trenérek atletického oddílu 
místního sokola.

Foto: Miloš Vokoun (snímek 
vpravo) a Tomáš Linhart  -vok-

Petr Vokoun uspěl mezi běžeckými nadějemi
„Maximální cíl sezony se podařilo 
splnit,“ zhodnotil otec hokejisty 
Pavel Zacha starší poté, co se s jis-
totou dozvěděl o nominaci svého 
syna Pavla Zachy na  hokejové 
Mistrovství světa hráčů do  osm-
nácti let v ruském Soči. „Všichni 
zdůrazňují, že udělat sotva v šest-
nácti letech mistrovství světa 
osmnáctiletých je mimořádný 
úspěch,“ dodal Zacha st.
Realizační tým reprezentace čítá 
jedenáct osob. O mladé hokejisty 
je postaráno perfektně. „Denně 
jim perou prádlo, rovnají jim věci 
na  místě, výstroj mají kvalitní... 
Prostě snaží se o péči jako v NHL, 
což je pro hráče milá změna a ur-
čitý svátek. Současně to předzna-
menává důležitost akce, na kterou 

se připravují,“ říká Zacha. Tým 
měl sraz v pátek 12. dubna v Tře-
mošné, kde proběhl ještě krátký 
kemp a  poté odletí do  ruského 
Soči. Tam by jej měl čekat po-
slední přípravný zápas s Kanadou 
a potom už mistrovství.
Týmy mistrovství světa
Skupina A
Česká republika, USA, Lotyšsko, 
Finsko, Rusko
Skupina B
Kanada, Švédsko, Slovensko, Švý-
carsko, Německo
Program českého týmu ve  sku-
pině A: Česko – Lotyšsko 19. 
dubna, USA – Česko 20. dubna, 
Finsko – Česko 22. dubna a Čes-
ko – Rusko 23. dubna.

Připravila: Martina Strnadová

Pavel Zacha je v nominaci 
na mistrovství světa

Na Fajťáku skončila 
lyžařská sezona

Minulý týden ve středu 10. dubna 2013 ukončil Ski klub Velké Meziří-
čí po 123 dnech provoz na sjezdovce. Sezona 2012–2013 patřila mezi 
rekordní. V posledních letech, např. v sezoně 2005–2006, byl provoz 
116 dnů. Na snímku dole manažer ski klubu Jiří Pálka drží tabuli s ná-
pisem: Končíme s poděkováním našim příznivcům. 

Text a 2 × foto: Petr Zezula

Hned několik novinek přinesl 
právě uplynulý 3. ročník Krajské 
soutěže Kraje Vysočina v hokeji.
Tou nejdůležitější bylo, že poprvé 
nevyhrálo první mužstvo Telče. Ví-
tězem se stal Slavoj Žirovnice, kte-
rý po  spojení s  Radouní, jež ještě 
v minulém roce hrála za Jihočeský 
kraj, vytvořil tým bez slabin. Byl 
to zároveň jediný tým, který jsme 
doma nebyli schopni porazit.
Poprvé se v soutěži objevil Pelhři-
mov se svým béčkem a  byl roz-
hodně, co se kvality týče, příno-
sem. Svědčí o tom i to, že jenom 
na místním stadionu jsme nezís-
kali ani bod.
A  poprvé v  historii soutěže jsme 
prohráli v  Telči. Bylo to o  to pi-
kantnější, že se to stalo zrovna 
s  jejími juniory, kteří nakonec 
skončili na  posledním místě. 
Pravdou zůstává, že náš výkon byl 
tehdy opravdu hanebný. Dospělá 
Telč však na  vítězství nad námi 
v  domácím prostředí stále čeká. 
Snad až si postaví krytou halu?!
Jedinou konstantou soutěže tak, 
kromě čtvrtého stabilního účast-
níka z  Ledče, bylo naše znovu 
obhájené druhé místo v  tabulce. 
Jako by se to začalo stávat tradi-
cí, i když jsme zase chtěli výš. Je 
to ale pořád lepší, než být třetí 
a nebo ještě horší!

V  brance se v  průběhu soutě-
že vystřídali Václav Šeba, Jiří 
Štourač a Jan Kočí. Dále nastou-
pilo celkem 11 obránců, z  nichž 
nejlepší statistiku má Martin Bra-
dáč, který se šesti brankami a pěti 
nahrávkami obsadil vynikající 5. 
místo v kanadském bodování!
Z  osmnácti útočníků je na  tom 
nejlépe Aleš Frühauf, jenž získal 
29 bodů a má zároveň nejvíce gólů 
i asistencí. O takových nováčcích 
v  týmu se pak dá říct, že jsou 
opravdu posilou. Příkladem pro 
ostatní jsou také kapitán Jiří Ma-
lec a jeho zástupce Radek Navrátil, 
kteří odehráli 19 zápasů z dvaceti 
kol. Je ale pravda, že několik hráčů 
přišlo o utkání kvůli alternaci v A-
-týmu. Abychom byli spravedliví, 
tak kapitán Malec vévodí i tabulce 
trestů, když vyfasoval celkem 53 
trestných minut.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
sponzorům za jejich finanční i ji-
nou podporu. Dále všem, kteří se 
podíleli na  pořádání domácích 
zápasů a v neposlední řadě našim 
věrným divákům, kteří většinou 
vydrželi i když se na to někdy ne-
dalo dívat.
Přál bych si za  celé mužstvo, 
abyste nám vy všichni zůstali věr-
ni i v příští hokejové sezoně! 

Hokejové béčko hodnotí sezonu 2012/2013
Hodnocení hráčů po 20. kole
Jméno brankáře P. u. min Z   OB % PBU Tresty
1. Šeba Václav 13 716 446 0 41 91,58 3,44 12
2. Štourač Jiří   7 384 226 0 22 91,13 3,44 0
3. Kočí Jan   4 100   51 0   7 87,93 4,20 0
Jméno hráče P. u. G A B účast + účast -  Celk.Tresty
1. Frühauf Aleš 18 13 16 29 32 23   9 47
2. Kudláček Jiří 17   9 11 20 24 16   8 22
3. Malec Jiří 19 10   5 15 23 21   2 53
4. Střecha Filip   4   7   6 13 12   0 12 0
5. Bradáč Martin 18   6   5 11 30 15 15 24
6. Hubl Jindřich 13   6   5 11 18 11   7 32
7. Tůma Libor 16   7   3 10 19 14   5 12
8. Peterka Tomáš 14   4   5   9 22 12 10 12
9. Šoukal Vojtěch 18   4   5   9 17 15   2 18
10. Kavina Michal 15   4   5   9 17 17   0 10
11. Navrátil Radek 19   2   6   8 23 17   6 16
12. Burian Viktor   5   4   3   7   6   2   4 0
13. Střecha Libor   4   2   4   6   9   2   7 0
14. Vrána Jan 13   2   4   6 15 12   3 36
15. Špaček Jiří 14   2   3   5   6   4   2 6
16. Kudláček Martin 14   2   2   4 13 17 -4 10
17. Pokorný Pavel 18   1   3   4 16 28 -12 22
18. Musil Filip 14   0   4   4 15 12   3 8
19. Trnka Filip   9   1   2   3 16   7   9 0
20. Chlubna Luboš   7   1   2   3   4   5 -1 0
21. Barák Michal 12   1   2   3   5 10 -5 24
22. Ambrož Pavel   2   0   2   2   8   1   7 0
23. Křípal Vladimír 13   0   2   2   4   3   1 0
24. Musil Štěpán 11   1   0   1   6   1   5 0
25. Pelíšek Tomáš   1   1   0   1   1   1   0 0
26. Urbánek Ondřej   9   0   0   0 10   9   1 37
27. Invald David   1   0   0   0   0   0   0 2
28. Martinec Marek   5   0   0   0   0   1 -1 0
29. Nedoma Tomáš   1   0   0   0   1   2 -1 2Vladimír Hort

21. kolo SpSM
1. SC Slovácko – FC VM U13 
25:2 (9:0)
Branky: Jeřábek, Havelka

1. SC Slovácko – FC VM U12 
18:4 (8:3)
Branky: Doležal, Vokurka, Ba-
čák, Blažek  -ves-

Přebor Vel. Meziříčí v bleskovém šachu
Tuto sobotu 20. 4. 2013 proběhne v prostorách Volnočasovky (v bý-
valé posilovně na Domě zdraví) turnaj v bleskovém šachu. Prezence 
účastníků od 8.00 do 8.45. Začátek turnaje v 9.00. 2×5 minut na par-
tii. Systém a počet kol bude upřesněn podle počtu účastníků. Startov-
né: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. -mra-

1. liga házené ml. dorostenek
Sokol Karviná – TJ Sokol VM 
31:26 (13:9)
Utkání začalo se zpožděním, 
když nastaly komplikace během 
dopravy naší výpravy na  místo 
určení. To poznamenalo úvodní 
minuty a zejména přesnost útoč-
ných akcí i  střeleckých pokusů 
z  rukou našich hráček. První 
poločas tak byl ve znamení řady 
našich nepřesností, kterých jsme 
oproti domácímu týmu vyprodu-
kovali daleko více (jen za prvních 
třicet minut to bylo 17 nepřes-
ných střel!). Naše útočné akce 
byly vedeny příliš individuálně, 
za domácími jsme „pokulhávali“ 
souhrou spojek s  pivotem. Ost-
ravanky si nápaditější útočnou 
souhrou zakončenou přesnými 

zásahy postupně vypracovaly čty-
řgólový náskok, který pak viditel-
ně lépe organizovanou hrou udr-
žovaly v  podstatě po  celý první 
poločas. Výjimkou byl úsek v roz-
mezí 14.–18. minuty, kdy jsme se 
„přiblížili na  dostřel“. Škoda, že 
jsme se následně nevyvarovali 
chyb a nepřesností jak v obranné 
fázi, tak zejména v útoku. Na  to 
dokázal domácí tým vždy najít 
patřičnou odpověď. Po  změně 
stran jsme se několikrát poku-
sili o  změny v  rozestavění. Hra 
na dva pivoty i vysunutá obrana 
přinesly vždy jen dílčí výsledek. 
Ani závěrečná zteč nijak výrazně 
neohrozila kompaktní domácí 
celek, a  tak jsme ze severu Mo-
ravy odjeli bez bodového zisku. 
7m hody 5/3:4/3, vyloučení 1:0. 

Střely 58:57. Sled branek: 1:0, 4:1, 
6:2, 7:3, 7:5, 8:6, 11:6, 12:8, 15:11, 
17:13, 21:14, 22:17, 24:20, 27:20, 
27:23, 29:24, 30:26.
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Bačová Soňa, 
Škrdlová Renata, Doležalová Ro-
mana, Homolová Michaela (1), 
Rosová Terezie, Partlová Markéta 
(6), Koudelová Eliška (1), Kra-
tochvílová Hana (8), Sedláčková 
Klára (5), Závišková Kateřina 
(5/3), Zezulová Kristýna. Trenéři 
Záviška, Partlová, Škrdlová.

-záv-
1. Olomouc 14 13 0 1 427:275 26
2. Zlín 14 12 0 2 412:332 24
3. H. Brod 14 9 0 5 457:421 18
4. V. Meziříčí 14 8 0 6 435:388 16
5. Poruba 13 6 0 7 310:333 12
6. J. Hradec 14 5 0 9 346:366 10
7. Bohunice 13 4 1 8 276:307 9
8. Karviná 13 2 0 11 306:387 4
9. Pardubice 13 1 1 11 240:400 3

Dorostenky nestačily na Porubu

Harrach liga mužů
10. kolo 
SK Mostiště – Kittydogs United 
2:0
Kašpaři VM – Retro Křižanov B 
3:1
Pobřeží kocoviny – The Lost Ge-
neration 2:1
Flamengo – Slza VM 2:0

La Bucañeros – Woolloomooloo 
Bay 1:4
1. Flamengo 10 9 0 1 43:8 27
2. Woolloomooloo Bay 10 9 0 1 51:17 27
3. SK Mostiště 10 7 0 3 24:17 21
4. La Bucañeros 10 6 0 4 44:19 18
5. Slza VM 10 5 0 5 12:22 15
6. Kašpaři VM 10 3 1 6 15:18 10
7. The Lost Generation 10 3 0 7 13:27 9
8. Pobřeží Kocoviny 10 3 0 7 12:38 9
9. Kittydogs United 10 2 1 7 11:32 7
10. Retro Křižanov B 10 2 0 8 16:43 6

Liga veteránů – 1. kolo 
Stará garda Měřín – Lesáci VM 
1:2
Senioři VM – SK FC Křižanov 
knt.
1. Lesáci VM 1 1 0 0 2:1 3
2. SK FC Křižanov 0 0 0 0 0:0 0
3. Senioři VM 0 0 0 0 0:0 0
4. Stará garda Měřín 1 0 0 1 1:2 0

Ze zápasu La Bucañeros – Woolloomooloo Bay (1:4). Foto: Jitka Plašilová

Odstartovaly ligy malé kopané

-bíl-

Oddíl házené VM zve do  svých 
řad chlapce a  děvčata narozené 
1995–2003 se zájmem o pohyb. 

náboR 
do házenÉ

Pravidelné tréninky: pondělí až 
pátek 15.30–19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou.
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Běh Korunou za korunu
14. ročník
V  neděli 15. 4. 2013 jsme se 
za  velmi příznivého počasí jako 
tradičně zúčastnili dalšího zá-
vodu v rámci Běžeckého poháru 
mládeže Vysočiny – 14. ročníku 
běhu Korunou za  korunu v  No-
vém Městě na Moravě. 
Úvod patřil dětem a  mládežnic-
kým kategoriím, poté následo-
valy ženy a mistrovská kategorie 
mužů. Nejpočetnější kategorií 
byly atletické přípravky, celkem 
se závodů zúčastnilo 173 běžců.
Loňské vítězství zopakoval Petr 
Vokoun – letos již v kategorii nej-
mladších žáků. Dařilo se i Jiřímu 
Dvořáčkovi v kategorii přípravek.

Výsledky: všechny níže uvedené 
kategorie běžely 800 m
Přípravka dívky (2006 a mladší)
14. Dvořáčková Klára 5:43
Přípravka dívky (2004–2005)
7. Švihálková Vendula 3:22
9. Malcová Natálie 3:24
Přípravka chlapci (2004–2005)
3. Dvořáček Jiří 3:03
Nejmladší žákyně (2002–2003)
14. Dvořáková Amálie 3:21
17. Zmrhalová Tereza 3:28
Nejmladší žáci (2002–2003)
1. Vokoun Petr 2:39
Mladší žákyně (2000–2001)
15. Buchtová Kateřina 3:04
16. Kašová Petra 3:04
17. Votoupalová Julie 3:06

-vill-

SBŠ Ostrava – BK VM 100:65 
(51:41)
K posledním dvěma ligovým zá-
pasům juniorek jsme vyjeli v so-
botu s  vědomím, že nemáme co 
ztratit. Již tradičně chybělo něko-
lik hráček skrze nemoci. Před zá-
pasem jsme museli řešit problém 
na postu rozehrávky. Tam výbor-
ně zahrála Petra Syslová, která 
hraje většinou z  pozice křídla. 
Bohužel, i basketbal došel do role 
sportů, kde nevyhrává rozum, 
ale občas se prosazuje také lidská 
hloupost na úkor férovosti. Když 
soupeř viděl, že jej přehráváme, 
tak se snížil k  nefér hře, která 
vyvrcholila brutálním faulem 
na  P.  Syslovou, jež při samostat-
ném nájezdu na koš byla zezadu 
doslova „poklizena“ několik me-
trů za koš. Narazila si při tvrdém 
a  nečistém zákroku rameno tak, 
že už nemohla v  zápase zasáh-
nout naplno do  hry. I  další po-
kyny ostravského trenéra byly 
v  rozporu s  „dobrými mravy“. 

Během zápasu jsem si říkal, jest-
li je to ještě ta hra, kterou mám 
tolik rád a šířím ji mezi mládeží 
v  našem městě. Soupeř napa-
dal naše hráčky sprostými slovy 
i  výhrůžkami. V  závěru zápasu 
už jsem raději čerpal oddecho-
vé časy a  snažil se vysvětlit na-
šim hráčkám, že se nesmí snížit 
na roveň soupeře a musí se snažit 
vždy chovat tak, aby se na  sebe 
mohly podívat do  zrcadla. Tre-
nér, který tyto zvláštní věci inici-
oval, nám po zápase ani nepodal 
ruku. Čímž dokonal dílo. Za tuto 
cenu nechceme porážet soupeře, 
to raději prohrajeme, ale se ctí.
Start Havířov – BK VM 65:43 
(31:21)
Byl jsem přesvědčen o  tom, že 
v  posledním zápase sezony vý-
hru urveme. Nástup do  zápasu 
jsme měli úžasný, vedli jsme 13:2. 
Po  prostřídání sestavy a  pro-
buzení domácích se stav oto-
čil na  27:15. Měli jsme v  tomto 
zápase víc ze hry, udávali jsme 

tempo, ale nebyli jsme schopni 
proměnit šanci v úspěšné zakon-
čení ze žádné pozice. Kolikrát 
jsme neproměnili jasnou pozici 
zpod koše. A kdo takovéto jasné 
pozice nedá, tak nemůže čekat, že 
vyhraje. Nebyl to letos první zá-
pas, ve kterém jsem měl pocit, že 
dobře bráníme, vytváříme si jas-
né pozice pro zakončení v útoku 
a nakonec pro špatnou koncovku 
odcházíme jako poražení. Výsle-
dek je na pohled krutý, ale na ví-
tězství je potřeba ještě něco více 
než jen štěstí. Je potřeba jít štěs-
tí naproti, a  to nám moc nešlo. 
Tímto zápasem se mnohé hráčky 
rozloučily s mládežnickými kate-
goriemi a je jen na nich, zda bu-
dou pokračovat v kategorii žen. 
Sestava: Peťa Syslová, Lucka No-
váková, Šárka Buková, Verča 
Kryštofová, Dáda Zezulová, Ma-
kuša Malcová, Venďa Holubová, 
Domča Syslová, Mája Drlíčková 
a Anča Karbanová, trenéři Tomáš 
Rapušák a Kamil Hugo. 

Basketbalistky odehrály poslední ligové zápasy

Dorostenky U19 – nahoře zleva: A. Karbanová, P. Syslová, D. Syslová, D. Zezulová, 
L. Nováková a V. Kryštofová. dole zleva: M. Malcová, Š. Buková, M. Drlíčková a V. 
Holubová. Foto: Tomáš Rapušák

OP mladší dorostenci
BK VM – SK Žabovřesky 67:51 a 71:41
Po  návratu z  Vídně čekal náš tým soupeř 
z Brna, se kterým jsme se mohli utkat v pří-
mém souboji o čtvrté místo v tabulce soutěže. 
Po  Vídni onemocnělo několik opor našeho 
týmu včetně kapitána Martina Šmída. Čekalo 
nás utkání podobně silných soupeřů ze středu 
tabulky soutěže. V obou dvou zápasech neby-
lo ani na  chvíli pochyb, kdo bude vítězem. 
Naši hráči bojovali jako lvi, ať byl na  hřišti 
kdokoliv. Jediným výpadkem našeho týmu 
byla poslední čtvrtina prvního zápasu, kterou 
jsme jako jedinou čtvrtinu z  osmi prohráli. 
Ve  všech ostatních určovali naši hráči nejen 
tempo, ale také předčili soupeře ve skóre. Mu-
sím pochválit všechny hráče za přístup k zá-
pasu a také za předvedený výkon. V příštích 
dnech nás čeká nácvik obrany a  pokud vše 

úspěšně zvládneme, můžeme v  příštím roce 
pomýšlet na vítězství v OP a mnozí naši hráči 
budou mít možnost prosadit se také ve vyš-
ších soutěžích za BC Vysočina Jihlava. S tímto 
týmem jsme navázali dlouhodobou spoluprá-
ci a doufáme, že ji po čase vyhodnotíme jako 
velmi dobře zvolený krok kupředu.
Sestava: Adam Ostrý (na  snímku pod košem), 
Michal Kovář, Lukáš Ivančík, Jarda Rosa, Jirka 
Studený, Matěj Nix, Láďa Štefka, Mirek Zezula, 
Tomáš Doležal a Matěj Ševela, trenéři Petr Filla 
a Tomáš Rapušák. 
1. TJ Třebíč 24 zápasů, 46 bodů
2. BBK Blansko 22 zápasů, 42 bodů
3. Sp. Uherský Brod 24 zápasů, 39 bodů
4. BK Velké Meziříčí 22 zápasů, 30 bodů
5. SK Žabovřesky 22 zápasů, 29 bodů
6. SAM BŠM Brno 24 zápasů, 29 bodů
7. TJ Sokol Bystřice n. P. 22 zápasů, 25 bodů

Dorostenci v basketbalu zvítězili nad Žabovřeskami

-rap-, foto: archiv BK VM

Atleti běželi za korunu

MSDD starší dorost
FC VM – FK Humpolec 3:1 (2:1) 
Rozhodčí: Hrůza – Jílek, Křenek
Diváci: 20. Branky: 2× Bradáč 
(23.), (69.), Polanský (16.) – Mo-
rava (32.). Karty: žlutá – Ráček 
(39.). Sestava: Jícha – Pokorný 
(89. M. Ostrý), Štefka, Doucha 
(57. Voneš), Benda – Votoupal 
(46. Komínek) – Láznička, Rá-
ček, Bradáč, O. Liška (78. Ná-
pravník) – Polanský.
V  19. kole jsme hráli s  druhým 
celkem tabulky Humpolcem. 
Na  začátku utkání se dostal 
do  první nebezpečné akce Po-
lanský, později Pokorný, ale bez-

výsledně. V 16. minutě Polanský 
přihrál Lázničkovi, který prostr-
čil míč mezi obránci uvolněnému 
Polanskému, a  ten umístil ne-
chytatelný míč k tyči, 1:0. Ve 23. 
minutě Ráček zahrál rohový kop 
do  vápna, kde se míč propadl 
až na  Bradáče, který pohotovou 
střelou zvýšil na  2:0. Ve  32. mi-
nutě Pokorný ztratil míč před 
vápnem hostů, následně založili 
hosté rychlý protiútok a  Altova 
přihrávka mezi obránci našla 
Moravu, který dokázal překonat 
vybíhajícího Jíchu, 2:1. 
Do  druhého poločasu nemohl 
nastoupit Votoupal, kterého ještě 

čekal nedělní zápas za muže. V 53. 
minutě se musel vyznamenat do-
mácí Jícha, který zneškodnil velmi 
nebezpečnou střelu. O dvě minu-
ty později zkoušel dalekonosnou 
střelu Bradáč, ale těsně nad břev-
no. V  60. minutě zahrávali hosté 
PVK a ostrou střelu musel Jícha 
vyrazit na roh. V 69. minutě Liška 
velmi dobře zapresoval krajního 
záložníka, a  následně vybojoval 
míč a nahrál pod sebe Bradáčovi, 
který z první ze 40 metrů vystřelil 
a míč skončil za zády Jíchy. Byla to 
přímo ukázková střela z učebnice, 
3:1. V  78. minutě po  zahraném 
PVK Polanským se dostal k míči 

Štefka, ale hlavičkoval vedle brá-
ny. V 84. minutě se dostal do sa-
mostatného brejku Pokorný, ale 
na něho vyzrál Jícha. 
„Zápas jsme opět zvládli a dokázali 
jsme, že máme velkou sílu. V prv-
ním poločase jsme hráli velmi dob-
ře, až na posledních 12 minut, kdy 
jsme soupeře nechali hrát. Ve druhé 
půli to bylo z naší strany nervózní, 
protože jsme se strachovali o výsle-
dek. Po brance Bradáče jsme ožili. 
Myslím si, že jsme opět zaslouže-
ně vyhráli. Doufám, že na  dobré 
výsledky navážeme příští týden 
v Blansku,“ zhodnotil trenér Libor 
Smejkal ml.

Fotbaloví dorostenci porazili druhý Humpolec

Honza Lečbych proniká rožnovskou obranou. Foto: 
Jaroslav Hugo

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – TJ Rožnov pod 
Radhoštěm 33:35 (13:20)
V 16. kole svedl los dva nejlepší 
týmy moravské 2. ligy. V přímém 
souboji o  první příčku jsme se 
tak utkali před početnou divác-
kou kulisou s týmem TJ Rožnov 
pod Radhoštěm.
Vstup do  utkání se nám povedl 
a ujali jsme se vedení 3:1. Rožnov 
hru vyrovnal, těžko jsme zasta-
vovali pohyblivé hráče soupeře 
a ve 13. minutě již bylo srovnáno 
8:8. Následující pětiminutovku 
jsme kvůli nepřesnému zakon-
čení a rychlým brejkům soupeře 

prohráli v  poměru 0:5 a  museli 
jsme si vybrat time-out. Hra se 
vyrovnala, naše družstvo se opí-
ralo o  hru spojek ve  spolupráci 
s Honzou Lečbychem na pivoto-
vi, soupeř naopak těžil především 
ze spolupráce spojek a křídel (20. 
minuta 13:17). V závěru poloča-
su jako by nám došel dech a  Rož-
nov navýšil vedení na 13:20.
Do  druhé půle jsme změnili 
obranné rozestavení a  doslova 
na  soupeře vlétli. Houževnatý 
a dobře technicky vybavený sou-
peř nám ale nedovolil vyrovnat 
a opět odskočil. Díky bojovnému 
výkonu a  týmovému pojetí jsme 

snížili na dvě branky (49. minuta 
27:29). Střeleckou zodpovědnost 
na  sebe braly především spojky 
(David Pavliš s  Tomášem Bla-
hou) a schylovalo se k dramatic-
ké koncovce. Bohužel jsme byli 
posláni do  oslabení, ale i  přesto 
se nám podařilo snížit v posled-
ní minutě na  nejtěsnější rozdíl 
(33:34). Hosté se ale ještě jednou 
v závěru prosadili a zpečetili tak 
naši porážku 33:35.
Kluci podali slušný výkon, ale pře-
devším vysoký rozdíl z  prvního 
poločasu se nám nepodařilo sma-
zat. Soupeř byl i aktivnější ve střel-
bě a přestřílel nás v poměru 43:70! 

Příští víkend nás čeká náročné 
dvojutkání, kdy zajíždíme v sobo-
tu do Ivančic a v neděli na dohráv-
ku 12. kola do Napajedel.
7m hody 4/3:1/1 vyloučení: 1:2, 
diváků 89. Sled branek: 3:1, 5:4, 
7:8, 8:13, 11:16, 13:20, 17:21, 
20:22, 22:26, 27:29, 29:32, 33:35. 
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch – Pavliš David (8), Blaha To-
máš (7), Fiala Martin (7/3), Leč-
bych Jan (5), Svoboda Filip (3), 
Frejlich Tomáš (2), Stupka Tomáš 
(1), Pažourek Tomáš, Macoun Fi-
lip, Ambrož Michael, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

-ls-

Dorost házené v boji o první příčku tabulky Rožnovu těsně podlehl

-šid-

Liga Vysočiny muži
TJ Sokol VM B – TJ Sokol Byst-
řice n. P. 24:20 (16:11)
Po  vysoké porážce v  minulém 
utkání s juniorkou Nového Veselí 
(15:34) si rezervní družstvo chtě-
lo spravit chuť proti Bystřici. 
Vedení si naši vybudovali již 
v  první čtvrthodince, i  díky vý-
borně chytajícímu Petru Kůrovi. 
Ve  druhé půli jsme si neustále 
udržovali čtyřbrankový odstup. 
Bystřice se sice ve 47. minutě do-
stala na dostřel dvou branek, ale 
to bylo vše a  naše družstvo do-
vedlo utkání do vítězného konce.
7m hody 3/3:1/1 vyloučení: 5:3 

navíc za 3×2 min. ČK hosté Ha-
nych. Sestava a branky: Kůra Petr 
– Babáček Petr (7/3), Pospíšil Jan 
(5), Šidlo Ladislav (4), Kaštan 
Petr (2), Strašák Pavel (2), Jurá-
nek Jakub (1), Brabec Josef (1), 
Živčic Pavol (1), Kubiš David (1), 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr. 
1. Bohunice  17 16 0 1 536:408 32
2. SK Kuřim  17 12 1 4 469:444 25
3. Hustopeče 17 11 1 5 482:415 23
4. Brno B 16 10 1 5 454:449 21
5. V. Meziříčí 17 10 0 7 434:442 20
6. Sokolnice 17 7 1 9 432:483 15
7. Telnice 16 6 2 8 417:427 14
8. Ivančice 17 6 1 10 452:435 13
9. Maloměřice 17 5 2 10 465:451 12
10. Prostějov 17 5 2 10 455:491 12
11. Kostelec n. H. 17 5 2 10 405:457 12
12. H. Brod 17 1 1 15 420:519 3

Házenkáři si spravili chuť

-šid-

-rap-
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Derby se Velmezu nevydařilo, podlehl Třebíči
MSD sk. D
HFK Třebíč – FC VM 3:1 (2:1)
Střelci: 26. Podzemský, 35. Flo-
rián, 64. Chlup (pk) – 38. Krej-
čí. Rozhodčí: Mikyska, Smékal, 
Hlubinka. Sestava FC VM: Invald 
– Mucha Z., Souček, Doucha, 
Bouček – Dufek (77. Vyskočil), 
Šimáček, Polanský (46. Doucha), 
Krejčí, Netrda – Simr, na lavičce 
Simandl a Ráček, trenér Smejkal. 
ŽK: Zifčák, Komínek – Polanský, 
Doucha. Diváků 200.
Fotbalové derby začali lépe hosté, 
byli aktivnější. První se však mohli 
radovat domácí, když Florián v 6. 
min zachytil malou domů Milana 
Součka, ale dobře vyběhnuvšího 
Romana Invalda neprostřelil. Hos-
té i nadále byli aktivnější, domácí 
však hrozili z rychlých protiútoků, 
když oba křídelní hráči Kostelec-
ký a Zifčák využívali své rychlosti 
a poslali na vápna několik nebez-

pečných centrů, se kterými si však 
hostující obrana v čele s Romanem 
Invaldem poradila. Následně měl 
šanci Bouček, bránu však minul. 
V  16. min po  centru Kostelecké-
ho odkopl před nabíhajícím Ha-
vránkem míč do  bezpečí Zdeněk 
Mucha. Poté se dostal k zakončení 
Chlup, ale bránu těsně minul stej-
ně jako vzápětí Zifčák. Ani Jarda 
Dufek nemířil dobře. Ve  26. min 
vystřelil z 22 metrů nikým neata-
kovaný Podzemský a na jeho přes-
nou střelu k levé tyči Roman Invald 
nedosáhl 1:0. Ve  33. min mohlo 
být vyrovnáno, Jirka Polanský na-
centroval do vápna na přední tyč, 
Dufek sklepl míč za sebe na nabí-
hajícího Muchu, ten však odkrytou 
část domácí brány těsně minul. 
A platilo otřepané: nedáš – dosta-
neš. Z protiútoku našel Podzemský 
ve  vápně Floriána, ten se obtočil 
kolem našeho stopera a  střelou 

k  tyči zvýšil na 2:0. Hosté se však 
nevzdali a ve 38. min našel Michal 
Bouček přesným centrem Pavla Si-
mra, který vybídl k zakončení Jar-
du Krejčího, a ten nedal Zrzavému 
šanci 2:1. Ve 43. min mohlo být vy-
rovnáno, Jirka Polanský vybojoval 
míč, vysunul Pavla Simra, ten vnikl 
do vápna, ale vyběhnuvšího Zrza-
vého neprostřelil.
Nástup do druhého poločasu pa-
třil opět hostům. Šance měli Ne-
trda i Šimáček. V 51. min pronikl 
do  vápna po  křídle Dufek, jeho 
přihrávku na  Simra však domácí 
gólman zachytil. Dvě minuty nato 
se po rohovém kopu hlavou netre-
fil Petr Doucha. Domácí se dostá-
vali k naší bráně jen po dlouhých 
výkopech Zrzavého. V  64. min 
zbytečně fauloval Floriána ve váp-
ně Jarda Krejčí a Chlup z nařízené-
ho pokutového kopu zvýšil na 3:1. 
I  když se hosté snažili o  změnu 

nepříznivého stavu, obdržená 
branka přinesla na  jejich kopač-
ky nepřesnost, kterou domácí 
pozorně bránící hráči dokázali 
využít a do nebezpečného zakon-
čení hosty již nepouštěli. Naopak 

sami hrozili z  rychlých protiúto-
ků. V 71. min se ocitl za domácí 
obranou Pavel Simr, ale i z  toho-
to souboje vyšel vítězně domácí 
gólman. A  když ani Ošmera dvě 
své příležitosti neproměnil, skon-

čilo utkání vítězstvím domácích. 
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Po dlouhé době jsme sehráli s do-
mácím HFK Třebíč vyrovnané 
utkání. V první půli byli o něco lep-
ší domácí, ale ve druhé půli jsme to 
byli my. Dnes nás zradila koncovka. 
Myslím si, že by zápasu slušela remí-
za. Mrzí mě však, že v závěru utkání 
místo zvýšení tlaku na domácí hrá-
če jsme se stáhli na  vlastní půlku 
a nakopávali dlouhé míče dopředu, 
což nemohlo vést k úspěchu.“

-myn-, foto: David Horký
1. Třebíč 16 11 3 2 23:8 36
2. Líšeň 17 11 3 3 30:16 36
3. Napajedla 17 9 4 4 36:17 31
4. Velké Meziříčí 17 8 2 7 29:28 26
5. Vrchovina 17 6 7 4 21:17 25
6. Pelhřimov 18 7 3 8 29:33 24
7. Bystřice n. P. 17 6 5 6 26:33 23
8. Brno Bohunice 17 5 6 6 29:24 21
9. Hodonín 17 6 3 8 21:20 21
10. Polná 17 5 5 7 24:30 20
11. Otrokovice 18 5 4 9 27:29 19
12. Bystrc-Kníničky 16 5 4 7 18:30 19
13. Tasovice 16 5 2 9 20:29 17
14. Spytihněv 16 4 3 9 18:36 15
15. Vyškov 16 2 8 6 17:18 14

2. liga házené mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ Sokol Koste-
lec n. H. HK 25:20 (12:7)
Po reprezentační přestávce se naše 
družstvo představilo na  domácí 
půdě proti Kostelci na Hané. Sou-
peři jsme chtěli oplatit jednobran-
kovou porážku z podzimní části.
Obě družstva se opírala od začátku 
o  pevné obrany. Po  několika ne-
přesných střelách se domácí ujali 
vedení 2:1. Po  první desetiminu-
tovce ale byli spokojenější hosté. 
Následovala šňůra čtyř branek 
domácího týmu, přičemž nejvíce 
se činil Vítězslav Trojan. Na  naše 
vedení 7:4 reagoval Kostelec od-
dechovým časem. Obraz hry se ale 
příliš neměnil. Pevná defenziva, 
za  kterou spolehlivě chytal Libor 
Kotík, dovolila Hanákům pouze 
sedm branek. V závěru poločasu se 
našemu družstvu nepodařila přesi-
lovka a místo toho, abychom ještě 
výrazněji odskočili, soupeř snížil 
na rozdíl pěti branek. 
V  druhé půli jsme si udržovali 
pětibrankový náskok, na  obou 
stranách padlo po šesti brankách. 
V rozmezí 43. až 49. minuty Kos-
telec zlepšil pohyb v  postupném 
útoku a snížil šňůrou čtyř branek 
na  18:17. Na  to jsme reagovali 
změnou obranného rozestavení, 

v  útoku zlepšili spojky, součin-
nost a  vybudovali jsme si opět 
tříbrankový náskok. Hosté již ne-
měli sílu na zvrat a my jsme tak 
mohli ještě vedení navýšit.
Po  povinné domácí výhře nad 
Kostelcem nás čekají těžká utká-
ní. Nejprve za týden v Ivančicích 
a za dva týdny v Kuřimi.
7m hody 5/4:2/1 vyloučení: 7:4 
navíc za  3×2 min. ČK domácí 
Petr Kříbala, počet diváků 96. 
Sled branek: 2:1, 3:4, 7:5, 12:7, 
13:9, 15:12, 17:14, 18:17, 20:18, 
22:19, 25:20.
Sestava a branky: Stoklasa David, 

Kotík Libor – Matušík Roman 
(7), Trojan Vítězslav (7/4), Kaš-
tan Jiří (4), Kříbala Petr (3), Hron 
Vojtěch (1), Pospíšil Jan, Juránek 
Jakub, Živčic Pavol, Necid Miloš, 
Babáček Petr, Kubiš David, trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr. 
1. Bohunice  17 16 0 1 536:408 32
2. SK Kuřim  17 12 1 4 469:444 25
3. Hustopeče 17 11 1 5 482:415 23
4. Brno B 16 10 1 5 454:449 21
5. V. Meziříčí  17 10 0 7 434:442 20
6. Sokolnice 17 7 1 9 432:483 15
7. Telnice 16 6 2 8 417:427 14
8. Ivančice 17 6 1 10 452:435 13
9. Maloměřice 17 5 2 10 465:451 12
10. Prostějov 17 5 2 10 455:491 12
11. Kostelec n. H. 17 5 2 10 405:457 12
12. H. Brod 17 1 1 15 420:519 3

-šid-

Petr Kříbala činil obraně Kostelce velké problémy. 
Foto: Jaroslav Hugo

Po povinné výhře už půjde do tuhého
2. liga házené žen
Sokol Karviná – TJ Sokol VM 
35:15 (16:8)
Proti celku pomýšlejícímu na po-
stup do celostátní prvoligové sou-
těže jsme dokázali odehrát vyrov-
nanou pouze úvodní čtvrthodinu 
(5:5). Ve zbývající části hrací doby 
byl domácí tým ve všech směrech 
jasně lepší, což dokazoval bran-
kově. Jeho rychlé a  přesně za-
končené brejky po našich častých 
hrubých chybách rychle navyšo-
valy gólový rozdíl. Naše snahy 
ohrozit brankářku domácích se 
postupně utápěly v  individuál-
ních chybách a ve většině případů 
končily buď naivním střeleckým 
pokusem či ve  většině případů 
nepřesnostmi. Již do  poločasu 
jsme byli zcela odevzdaným tý-
mem. Útrpnost našich herních 
snah po  změně stran kontrasto-
vala s  rychlostí, přesností a  sou-
hrou soupeřek včetně výrazného 
rozdílu ve  výkonu brankářky. 
Bylo jen otázkou času a střelecké 
chuti Karvinských, na jaké výši se 
zastaví výsledný brankový rozdíl. 
7m hody 4/4:4/4, vyloučení 1:2. 
Hrály: Zelníčková Marta, Babáč-
ková Marcela – Svobodová Diana 
(2), Pacalová Lenka, Klusáčková 
Jana (2/1), Kratochvílová Moni-

ka (5/2), Necidová Soňa (1/1), 
Fischerová Michaela, Hladíková 
Denisa (1), Hublová Hana (4). 
Trenér ing. Tvarůžek.
TJ Sokol VM – SK UP HSC Olo-
mouc 30:29 (15:18)
Hráčsky pozměněný kádr po de-
baklu na  severu Moravy v  mi-
nulém kole se od prvních minut 
prezentoval zlepšeným výkonem. 
Zejména znát to bylo v  útočné 
fázi, kdy jsme se dokázali pro-
sazovat poměrně často a  přesně 
střelbou spojek ze střední vzdá-
lenosti nebo z  průskoků. Neza-
nedbatelným prvkem úvodních 
minut byla i  důraznější defenzi-
va. Po  naší tradiční dobré čtvrt-
hodině hry (12:9) přišla řada 
na  soupeřky, které dokázaly 
i  s  minimem hráček na  střídá-
ní držet poměrně svižné tempo 
hry. Díky viditelně lepší souhře 
se začaly Olomoucké daleko více 
prosazovat ze všech postů a  bez 
problémů gólově zakončovat 
(13:14). Do  poločasu si výrazně 
lepším pohybem a  herní rych-
lostí udržovaly tříbrankové vede-
ní. Po  změně stran svoje vedení 
Hanačky navýšily až na  čtyřgó-
lový rozdíl a  s  domácím týmem 
to, co do herní kvality a  souhry, 
nevypadalo dobře (18:22). Dů-

ležitým prvkem bylo, že v  této 
krizové fázi se výrazně zlepšila 
hra obrany a  zrychlil přechod 
do útočné fáze. To přineslo řadu 
brejkových situací a  postupně 
jsme začali umazávat z  rozdílu 
(23:24). Poslední desetiminu-
tovku jsme neustále dotahovali 
nejtěsnější vedení soupeřek. Mís-
ty tvrdé souboje na  brankovišti 
vnesly do  řad soupeřek nervozi-
tu. V samotném dramatickém zá-
věru na sebe vzala zodpovědnost 
naše „služebně nejstarší“ hráčka 
a třemi přesnými zásahy rozhod-
la o  těsném vítězství. 7m hody 
6/4:5/5, vyloučení 2:2. 
Sled branek 1:0, 1:2, 2:4, 3:5, 6:5, 
9:7, 12:9, 13:14, 14:16, 18:19, 
18:22, 21:23, 24:24, 28:29. 
Hrály: Zelníčková Marta, Ba-
báčková Marcela – Chromá Jar-
mila (9/2), Kratochvílová Moni-
ka (6/1), Svobodová Diana (1), 
Hublová Hana (3), Pacalová Len-
ka, Dvořáková Šárka (1), Fische-
rová Michaela, Klusáčková Jana, 
Hladíková Denisa (1), Závišková 
Iva (9). Trenér ing. Tvarůžek.

-záv-
1. Karviná 17 13 1 3 451:343 27
2. Bohunice 16 12 1 3 444:332 25
3. Olomouc 17 10 1 6 418:341 21
4. V. Meziříčí 17 8 0 9 425:438 16
5. SK Velká Bystřice 17 4 1 12 337:410 9
6. HSK Vlčnov 16 1 0 15 276:487 2

Ženy po debaklu zdolaly Olomouc

Fotbal – 1. A tř., sk. B
FC VM B – SK Přibyslav 1:1 
(0:0)
Rozhodčí: Fabeš – Masopust, 
Křížová, diváci: 30. Branky: Liška 
(81. pen.) – Pochop (48.). Karty: 
žlutá – Polák (32.), Liška (55.), 
Vahila (73.). Sestava: Jícha – Ko-
zuň (54. Štefka), Halámek, Polák, 
Bradáč – Liška, Vítek, Malec (78. 
Kameník), Antoš (46. Láznička) 
– Beran, Vahila.
V 17. kole nás čekal druhý celek 
tabulky Přibyslav. Soupeř bojuje 
o  postup do  krajského přeboru 
a přijel si k nám jen pro 3 body.
Do  první nebezpečné šance se 
dostal Beran, ale střílel do náručí 
brankáře. V 10. minutě se osmě-

lili i  hosté, ale Vopršala dokázal 
zlikvidovat Jícha. Vopršal zahro-
zil znovu, ale Jíchu opět nepřeko-
nal. Během pěti minut se dostal 
třikrát do střelecké pozice Beran, 
ale s  jeho střelou si dokázal po-
radit brankář Holcman. Ve  26. 
minutě Vopršal prošel přes naše 
střední obránce, následně obe-
šel vybíhajícího Jíchu, ale v  těž-
kém úhlu nedokázal poslat míč 
do prázdné brány. Ve 30. minutě 
Halámek krásně vysunul do běhu 
Vahilu, ale jeho střelu zlikvidoval 
brankář na  roh. O  dvě minuty 
později Němec poslal do  běhu 
Vykoukala, ale ve správnou chvíli 
vyběhl na míč Jícha a pohotovou 
střelou jej kopl do  autu. Ve  38. 

minutě Liška poslal míč do váp-
na, kde ho zachytil Buben a  za-
ložil tak rychlý protiútok, ale na-
štěstí střela šla mimo brankovou 
konstrukci.
Ve druhém poločase ve 48. minu-
tě nás soupeř rozebral ve  středu 
hřiště, poté Němec poslal kolmicí 
do  běhu Pochopa, který střelou 
k  tyči nedal Jíchovi šanci, 0:1. 
O čtyři minuty později se nedo-
kázali prosadit ve  vápně hosté, 
když jejich střela letěla vysoko 
nad bránu. V 61. minutě zahraný 
PVK hostů skončil v náručí bran-
káře Jíchy. V  68. minutě hlavič-
koval Polák přímo do  tyče. Ne-
uběhla ani minuta a Polák poslal 
dlouhý centr do vápna na Vítka, 

který hlavičkoval přímo do spoj-
nice. V  74. minutě se dostal 
do gólové šance Vítek, ale v dobré 
pozici selhal. V 80. minutě poslal 
jedovatou střelu na bránu Vahila, 
ale jeho střela byla na  poslední 
chvíli zblokována. V  81. minutě 
Liška udělal obránci kličku, a ten 
ho fauloval. Nařízenou penaltu 
proměnil sám postižený Liška, 
1:1. O  minutu později se dostal 
do  gólové šance Beran, které-
ho před hranicí vápna vychytal 
excelentním zákrokem brankář 
Holcman.
„Před zápasem jsem si řekl, že 
s  bodem budu spokojený a  po-
vedlo se. V prvním poločase byla 
lepší Přibyslav, ale i  my jsme si 

vypracovali dobré šance. Ve dru-
hém poločase jsme nastolili tem-
po hry my. Soupeře jsme dostali 
pod tlak a  snažili se o  vstřelení 
gólu. V  závěru jsme mohli roz-
hodnout utkání, ale remíza byla 
naprosto zasloužená,“ řekl po zá-
pase velmi spokojený trenér Li-
bor Smejkal mladší.
1. Štěpánov 15 10 1 4 33:19 31
2. Přibyslav 14 7 6 1 37:22 27
3. Budišov-Nárameč 14 7 3 4 28:21 24
4. V. Meziříčí B 16 7 2 7 31:26 23
5. Rantířov 15 7 1 7 36:36 22
6. Křoví 14 6 4 4 26:26 22
7. Třebíč B 16 6 3 7 34:32 21
8. Stonařov 15 5 5 5 34:35 20
9. Žďár n. Sáz. B 14 6 2 6 31:34 20
10. Rapotice 15 5 5 5 32:37 20
11. Herálec 14 4 4 6 42:45 16
12. Vrchovina B 14 4 3 7 19:27 15
13. Želetava 14 4 1 9 34:49 13
14. Kouty 14 4 0 10 16:24 12

Benfika s ambiciózní Přibyslaví zaslouženě remizovala

-ls-

na fotbal
na Tržiště (pokud počasí dovolí)
v neděli 21. dubna v 10.15 muži 
A – SFK Vrchovina, muži B hrají 
od 16.00 v Koutech
na házenou
do haly za Světlou
v neděli 21. dubna 9.00–14.30 
turnaj mladších žáků – TJ Sokol 
Velké Meziříčí, Jiskra Havlíčkův 
Brod, Sokol Nové Veselí A, B, C

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


