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Policie varuje před 
methylalkoholem!!!

Policie ČR varuje občany před konzumací lihovin z neověře-
ných zdrojů i původu. Znovu se totiž objevily případy otravy 
methylalkoholem. První se bohužel týká i obyvatele malé 
obce na Žďársku. Odborná vyšetření potvrdila, že zkonzu-
moval alkohol s vysokým obsahem methanolu. Muž 28. 2. 
zemřel. Byla nařízena pitva. Více čtěte na straně 5

Čtvrtek 6. 3. 
2014 od 18 ho-
din v kulturním 
domě 
v Mostištích.

Městská knihovna VM 
PROVOZNÍ DOBA od 1. 3. 2014

 půjčovna pro dospělé, pro děti
 a mládež, internetová studovna a čítárna, 

výstavní sál, zahradní čítárna: 
po*st *pá 7.30–18.00 

půjčovna pro dospělé, internetová stu-
dovna a čítárna, výstavní sál, zahradní 

čítárna: čtvrtek 7.30–12.30
půjčovna pro děti a mládež: 

út*čt 7.30–12.30 (jen objednané skupiny)

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 1919

Být sudím na olympiádě je pro mne čest 
i vrchol dosavadní kariéry, říká A. Jeřábek
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Celý sportovní svět upřeně 
v uplynulém měsíci sledoval 
olympijské hry (OH) v Soči. 
Na tomto prestižním sportov-
ním svátku mělo i Velké Mezi-
říčí svého zástupce – hokejo-
vého rozhodčího Antonína 

Jeřábka ml. Řídil celkem tři 
zápasy: Slovensko-Amerika, 
Švédsko-Lotyšsko a Kanada-
-Finsko. 

Na  dalších třech působil jako 
standby referee, tedy náhradní 

rozhodčí. O  jak velký úspěch 
jde, netřeba dodávat, už je-
nom s  přihlédnutím k  tomu, 
že z  Evropy jelo pouze sedm 
rozhodčích. A Jeřábek byl mezi 
nimi. I on sám přiznává, že pro 
rozhodčího z Evropy je pískání 
na  olympiádě určitě vrcholem 
kariéry, zatímco kolegové ze zá-
moří možná mají nad olympiá-
dou NHL, ale to jim český sudí 
nepodsouvá, jen se domnívá. 
Pro evropského rozhodčího je 
přece jenom hodně náročné se 
do NHL dostat.
Výběr rozhodčích na  zmí-
něných OH prováděla IIHF, 
olympijský výbor při tom ne-
figuroval. A  to koneckonců 
ani u  zajištění samotné výpra-
vy rozhodčích na  OH. Pravda, 
i  oni dostali od  olympijského 
výboru kupříkladu bundy a če-
pice, ale ostatní měla v  režii 
IIHF. O  péči zmíněné hokejo-
vé organizace svědčí i  fakt, že 
do Soči přijel rozhodčí pozdra-
vit sám prezident IIHF René 
Fasel.
Co všechno Jeřábkově úspěchu 
předcházelo, na to jsme se pro-
fesionálního rozhodčího, který 
začínal s  hokejem na  zimním 
stadionu ve  Velkém Meziříčí 
jako hráč, zeptali záhy po  ná-
vratu ze Soči, tedy 25. 2. 2014.

Podle jakých kritérií vybírá 
Mezinárodní hokejová fede-
race IIHF (International Ice 
Hockey Federation) rozhodčí 
na zimní olympiádu?
Přesně to nevím. Ale měli jsme 
v létě ve Švýcarsku předolympijský 
kemp, kam byl pozván širší výběr 
asi čtyřiceti rozhodčích – dvaceti 
hlavních a dvaceti čárových – a to 
nejen z  Evropy, ale i  ze zámoří, 
ovšem bez těch, kteří pískají NHL. 
Podrobili jsme se mimo jiné i fyzic-
kým, bruslařským či pravidlovým 
testům apod., ale nemyslím si, že by 
jenom na základě výsledků kempu 
komise rozhodla o tom, kdo poje-
de. Co vím, tak se hodnotí úspěchy 
na  mezinárodních akcích za  po-
slední čtyři roky, určitě hrálo roli 
mimo jiné i  to, že jsem pískal dvě 
finále mistrovství světa, to bylo asi 
jedno z kritérií, jež mi pomohlo. Fi-
nální výběr se dělá na základě úspě-
chů za  poslední roky. Takže jsem 
měl to štěstí, že jsem se objevil mezi 
čtrnácti sudími, kteří na  olympiá-
du odjeli. Sedm jich bylo z Evropy 
a sedm ze zámoří. Z naší republiky 
jsme byli čtyři – kromě mne ještě 
Vladimír Šindler, Ilona Novotná 
a Zuzana Svobodová. Mezi hlavní-
mi rozhodčími jsem byl nejmladší 
a  mezi čárovými druhý nebo třetí 
nejmladší, o  to víc si toho vážím. 
Někteří kolegové třeba z NHL byli 

ve věku mého táty. Jinak je to také 
o tom, že člověk musí spoustu věcí 
obětovat, když chce něco dokázat. 
A  to nemyslím tak, že bych si šel 
tvrdě za  tím, dostat se na  olym-
piádu. Ale snažil jsem se pracovat 
dobře a být ke všem korektní. Tře-
ba i  tohle může hrát roli, nevím. 
Možná se mi teď všechno v dobrém 
vrací. Chci zmínit i rodiče, a to, jak 
mne vychovali nebo to, že mě táta 
přivedl k hokeji. Bez toho bych taky 
možná nebyl tam, kde jsem. A zřej-
mě je to i o schopnosti komuniko-
vat s  lidmi, jak je člověk vnímán 
jako celek i  mimo hokejové dění. 
Patrně z  toho pak vznikne taková 
směsice, která leccos vypovídá.
Toužil jste po  takovém úspěchu, 
byl to váš cíl na začátku kariéry?
Já se přiznám, že jsem o ničem ta-
kovém nesnil.  Byl jsem v  tomhle 
vždycky takovej skromnej. Když 
jsem začínal, říkal jsem si, že bych 
chtěl pískat první ligu. No a pak při-
šla extraliga, po ní mistrovství světa 
a teď olympiáda. Čili se tak trochu 
nabízí, že už bych mohl skončit 
(smích), ale doufám, že ještě něja-
ký rok vydržím. Zatím mne tahle 
práce naplňuje, přál bych každému, 
aby se živil koníčkem, který ho 
baví a  ještě měl možnost zú-
častnit se tak skvělý akce, jakou 
olympiáda je.

Hokejový sudí Antonín Jeřábek po návratu ze Soči 
poskytl našemu týdeníku rozhovor. Foto. Iva Horká

Pokračování na straně 3

Pozor! Už v březnu začnou uzavírky
Velké Meziříčí čeká brzy zahájení několika doprav-
ních staveb, zejména na Karlově, a s nimi uzavírky 
a objížďky. 

Ta první už je jistá. Začne 10. března a potrvá do čtvr-
tého května letošního roku. Týká se stavby okružní 
křižovatky Františkov, Karlov v rámci již probíhající 
výstavby obchodního centra Kaufland v  kablovce. 
Práce si vyžádají úplné uzavření asi 100 metrů silnice 
II/392 na Františkově a zčásti i silnice II/602 na Kar-
lově. Hlavní tah městem bude v těchto místech prů-
jezdný střídavě, přičemž provoz budou řídit semafory.
Objížďka uzavřeného úseku Františkova je nařízena 
po trase Velké Meziříčí – Jabloňov, Ruda, Křeptov, Ta-
sov, Dolní Heřmanice a Petráveč.

Objížďka možná povede i po D1
Rekonstrukce průtahu Velkým Meziříčím, tedy ko-
munikace II/602 od pošty nahoru na Karlov, s sebou 
přinese další výrazná dopravní omezení. A to již ně-
kdy od dubna/května. Velkomeziříčští mají již několik 
podobných akcí za sebou a dopravních zácp si „užili“ 
víc než dost. Navíc kolony ve městě se v době doprav-
ních špiček tvoří celkem běžně, i když se zrovna nic 
nestaví. Proto není divu, že se v souvislosti s tak roz-
sáhlou stavbou obávají dalších komplikací. 

Podle sdělení starosty Radovana Necida po  šestse-
tdvojce městem denně projede na 14 tisíc aut. Z toho 
významnou část, asi 500 až 550, tvoří kamiony. Město 
proto jednalo s krajem o tom, jak co nejefektivněji vy-
řešit objízdnou trasu v době stavby. Jako nejideálnější 
řešení se nabízí objízdná trasa pro kamiony po dálnici 
D1, jež je v těsné blízkosti Velkého Meziříčí. Jenomže 
to má háček. „My nemůžeme nutit žádného doprav-
ce, aby jel objízdnou trasou po  zpoplatněné silnici, 
jestliže objíždí silnici nezpoplatněnou,“ vyjádřil se 
na kameru České televize radní Kraje Vysočina Libor 
Joukl. Bylo by proto nutné po dobu objížďky vyjednat 
s ministerstvem dopravy zrušení mýtného v pětikilo-
metrovém úseku D1, tedy vypnutí mýtných bran mezi 
exity VM východ na 141. km a VM západ na 146. km.  
Ministerstvo dopravy připouští, že o takové variantě 
jednat lze. 
Joukl ještě dodal, že bude-li vedena objížďka pro ka-
miony namísto po  D1 po  ostatních krajských silni-
cích dvojkových a trojkových, dopravci při ní najedou 
mnohem víc kilometrů a navíc trojkové komunikace 
ani nejsou uzpůsobeny k  tomu, aby přenášely tento 
typ dopravy.
„Zkusíme společně s  krajem požádat stát o  součin-
nost, abychom objížďku po D1 na ministerstvu vyjed-
nali,“ uzavírá  Radovan Necid. Martina Strnadová

Nevěřte nikomu, kdo 
vám nese přeplatek
v hotovosti
Starosta seniorům: Nevěřte 
nikomu, kdo vám nese přeplatek 
v hotovosti. Stoprocentně je to 
podvod.

Přeplatky za elektřinu či plyn neno-
sí pracovníci dodavatelských firem 
v  hotovosti lidem domů. Pokud 
kdokoliv zazvoní u  domovních 
dveří s tím, že nese takové peníze, 
jde v  každém případě o  podvod-
níka a  je třeba ihned volat policii. 
Obyvatele Velkého Meziříčí na  to 
takto jednoznačně upozornil sta-
rosta Radovan Necid.
„Podle informací od policie se v na-
šem městě vyskytlo několik přípa-
dů, kdy zejména seniory podvod-
ník nalákal na přeplatek za energie. 
Další postup pak byl jednoduchý – 
podvodník tvrdil, že nemá drobné, 
žádal od své oběti rozměnění ban-
kovky, a tím zjistil, kde jsou v bytě 
peníze. Pak už jen způsobil zmatek 
a oběť okradl,“ popisuje postup pa-
chatelů starosta. 
Policisté seniory varují před jakým-
koliv kontaktem s neznámými lid-
mi, který se může týkat peněz. 
„Pozor je nutné si dát zvláště 
na  podvodníky, kteří se zkoušejí 
do domů dostat s legendou, že po-
třebují vodu k napití či do vozidla, 
využít toaletu, poskytnout péči 
svému dítěti či peníze pro kama-
ráda, který je zraněný v nemocnici. 
V  případě příchodu osoby, která 
vystupuje jako pracovník různých 
organizací, úřadů či služeb, by si 
měli senioři nechat předložit prů-
kaz nebo zavolat na  úřad nebo 
instituci, na  kterou se odvolává. 
Po dobu ověřování údajů je nutné, 
aby neznámá osoba zůstala v kaž-
dém případě před bytem a  nedo-
stala se dovnitř. 
Není také vhodné zvát do svých do-
movů osoby, které nabízejí nejrůz-
nější služby nebo výhodné nákupy 
nádobí, pomůcek pro odpočinek 
a relaxaci. 
Pozor je nutné si dát u nabízených 
služeb jako například broušení 
nožů a  u  osob, které nabízejí vý-
kup železa, peří, domácích zvířat,“ 
vypočítal rizika velitel místního od-
dělení Policie ČR Přemysl Bdinka.
Podle starosty se strážníci městské 
policie na  podomní podvody za-
měřují více než dřív. 
„Podomní prodej v  našem měs-
tě zakazuje už tři roky vyhláška. 
Senioři mají snadné rozhodování 
– cokoliv jim kdokoliv nabízí, je 
to v  rozporu s  předpisy. Firmy to 
zřejmě respektují a  s  podomním 
prodejem se ve  Velkém Meziříčí 
dnes městská policie už nesetkává. 
Přesto, pokud to nastane, volejte ji,“ 
uzavřel Necid. -ran-
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Již druhý společný večer 
při promítání dokumentů 
z historie Velkého Meziříčí 
strávila více než stovka zájemců 
ve zdejším kinosále ve čtvrtek 
27. února. 

Na  plátně se tentokrát objevi-
ly zejména filmy se sportovní 
tematikou, jež spolu s  tvůrcem 
pořadu a  aktivním členem ně-
kdejšího filmového kroužku 
Jiřím Michlíčkem uvedli i další 
účastníci, spjatí s motosportem 
či hasičstvem.
Jak jinak, když hned tři z filmů 
byly právě o  motocyklových 
a  automobilových závodech, 
jež v  letech 1967–1984 pořádal 
Autoklub Velké Meziříčí. Divá-
ci všech generací se tak mohli 
přenést například na  závodní 
okruh Hrbovem, Svařenovem 
a  částí silnice II/602 a  zhléd-
nout záběry hned z  prvního 
ročníku Ceny Českomoravské 
vysočiny v  roce 1967. „Ta ne-
děle 8. října 1967 bude ve spor-
tovní historii Velkého Meziří-
čí a  Českomoravské vysočiny 
zapsána zlatým písmem,“ za-

znělo z  filmového komentáře. 
Dokument z  dílny filmového 
kroužku Jednotného klubu pra-
cujících Vysočina Velké Mezi-
říčí pobavil nejen dnes již pro 
některé úsměvnými starty stro-
jů, jež tehdy závodníci v  kože-
ných kombinézách s  „kokosy“ 
na  hlavě museli roztláčet, ale 
přenesl do  sálu atmosféru zá-
vodu – hluk řvoucích moto-

rů, oblaka kouře, skupiny lidí 
namačkané kolem trati, depo, 
organizátory mávající prapor-
ky na  startovní čáře… Pamět-
níci mohli zahlédnout známé 
tváře spojené s  motorismem. 
Na  mnohé z  nich vzpomněli 
i  František Vítek s  Karlem So-
botkou ze zdejšího Autoklubu, 
kteří ve  svém povídání připo-
mněli i  dobu, kdy bylo Velké 

Meziříčí v motosportu známým 
pojmem. 
Neméně však diváky poba-
vil i  film z  hokejového utká-
ní družstev RaJ (Restaurace 
a  jídelny) a  JZD (Jednotné 
zemědělské družstvo) na  ledě 
Rudolfova parku, mimořádně 
zajímavý byl zatím nejstarší 
objevený záznam ze zdejšího 
filmového archivu, a  to o  vel-

komeziříčské povodni z  roku 
1941. Jiří Michlíček připravil 
k promítání i dokument z oslav 
110. výročí založení sboru dob-
rovolných hasičů ve  Velkém 
Meziříčí z  roku 1981, k  čemuž 
si přizval Luboše Chadima coby 
tehdejšího „požárníka“, ale také 
jednoho z  filmových amatérů. 
Bohužel jej však diváci nevi-
děli až do konce, neboť selhala 

technika. Jiří Michlíček však 
slíbil, že jej uvidí příště. A spo-
lu s ním i další kousky z archi-
vu – o některých zdejších osob-
nostech. „Budou to medailony 
o Mirkovi Štěpánkovi, který už 
v  té době dělal šperky, Milanu 
Homolovi, jenž vyráběl histo-
rické zbraně, o  akademickém 
malíři Zdeňku Novotném či 
lékaři, regionálním historikovi, 
numismatikovi a  vlastivědném 
badateli Vladimíru Němečkovi 
z  Budišova,“ prozradil Mich-
líček. Kdy, o  tom vás budeme 
předem informovat na  strán-
kách našeho týdeníku.
Filmový večer zaujal i  Českou 
televizi Brno. Záznam z  něj 
vysílala 28. února v  pořadu 
Události v  regionech a  nyní 
jej můžete zhlédnout v  inter-
netovém vysílání na  odkazu 
http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10122427178-uda-
losti-v-regionech-br-
no/314281381990228-udalos-
ti-v-regionech/. Reportáž 
z  promítání začíná v  čase 19 
minut 32 sekund.

Filmový večer nabídl řvoucí motory i velkou vodu

Kulaté stoly zaměstnavatelů 
a škol, které ve Velkém Meziříčí 
před rokem začala pořádat rad-
nice, nesou první ovoce. Děti ze 
základních škol postupně na-
vštívily provozy firem ve městě, 
aby se mohly podívat na možná 
budoucí uplatnění. Ve Velkém 
Meziříčí také může vzniknout 
učební obor zaměřený na výro-
bu kabelů.

Kabelářství má ve  Velkém Me-
ziříčí doslova staletou tradici 
a  dnes se jím zde zabývají dvě 
firmy. Právě ty by uvítaly příliv 
kvalifikovaných pracovníků. 
Proto dnes město, kraj i  jím 
zřizovaná střední škola řeme-
sel spolupracují na  vytvoření 
učebního oboru elektrikář se 
zvláštním zaměřením na  kabe-
lářství. 
„Pro město je dobrá zpráva 
především to, že střední škola 
řemesel pokračuje ve  své exis-
tenci a naopak nabídku vzdělá-
vání ještě rozšiřuje,“ komento-
val možnost nového učebního 
oboru starosta Velkého Meziří-
čí Radovan Necid. 
Ten se na  podpoře nového 
učebního oboru shodnul nejen 
s  vedoucím odboru školství 
krajského úřadu, ale zejména 
s krajskou školskou radní Janou 
Fialovou. 
Absolventům základních škol 
ve  městě pomáhají s  výběrem 
budoucího povolání i  pracov-
nice nového Centra zaměstna-
nosti. Ty základní školy navští-
vily s  diskuzí pro žáky vyšších 
ročníků. 
„Ředitelé škol na  minulém 
kulatém stole vyjádřili velkou 
spokojenost s  věcným a  uži-
tečným průběhem těchto de-
bat. Právě praktické zkušenosti 
z  trhu práce jsou pro děti i  je-
jich rodiče neocenitelné,“ uza-
vřel starosta Necid. 

Sjedou se k nám boccisté. Pořadatelům přispělo město

Dvaadvacetiletá studentka dru-
hého ročníku mezinárodních 
rozvojových studií Mende-
lovy univerzity v Brně Lucie 
Pytlíková z Velkého Meziříčí 

se dostala do finálové desítky 
soutěže Miss Academia 2014. 
Galavečer se koná 11. března 
v kongresovém centru ve Zlí-
ně a rodačka z našeho města 
na něm vystoupí pod číslem 9.

Miss Academia je studentskou 
soutěží krásy, kterou už osm-
náct let pořádají studenti Fakul-
ty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve  Zlí-
ně. „Naším cílem je hledat mezi 
všemi studentkami vysokých 
a vyšších odborných škol půvab-
né dívky, které o  své kráse vědí, 
ale je jim jasné, že jen na  půva-
bu nezáleží,“ říkají organizátoři 
soutěže. Podle jejich slov každý 
rok procházejí soutěžící dívky 
na  castinzích testem intelek-

tu. Připravuje jej Václav Fořtík, 
dlouholetý člen a bývalý předse-
da Mensy ČR. „Letos jsme navíc 
na castinzích neměli vůbec žádné 
promenády ve  spodním prádle 
nebo v  plavkách a  při rozhovo-
ru s  porotou jsme také finalist-
ky zahalili plentou. Záleží nám 
na tom, aby se dívky při castingu 
cítily pohodlně a aby porota sku-
tečně objektivně hodnotila jejich 
odpovědi na  otázky,“ upřesňují 
pořadatelé a  dodávají, „finále 
vracíme do kongresového centra 
– 11. března zakončíme soutěž 
slavnostním galavečerem s ukáz-
kami studentského designu.“
Galavečer Miss Academia 2014 
tedy bude oslavou nejen krás-
ných a  inteligentních dívek, ale 
také studentského designu. Mód-

ní návrhářky a  designéři z  ate-
liérů Fakulty multimediálních 
komunikací představí návštěvní-
kům v několika přehlídkách svou 
práci – reprezentativní prostory 
moderního kongresového centra 
se budou s  extravagancí předvá-
děných modelů vzájemně skvěle 
doplňovat.

Jsem spíše umělecky 
založený člověk, 
říká Lucka 
Lucie se do  soutěže přihlásila 
sama, na  základě sázky s  kama-
rádkou. 
„Velmi mi věřila a řekla, že když 
postoupím, dlužím jí večeři,“ 
doplnila Lucie. Svojí mamince 
o tom ale řekla, až když se dostala 

do semifinále. Ve vizitkách, které 
jednotlivé finalistky představují 
na  webových stránkách soutěže, 
říká, že je spíše umělecky založe-
ný člověk.
 „Osm let jsem chodila na výtvar-
ku a  devět let hrála na  klavír,“ 
prozradila na  sebe, „pak také 
ráda čtu, kromě sci-fi snad všech-
no. No, a  jestli chci vyhrát? Tak 
samozřejmě, jako každá z  nás.“ 
Mimo to o sobě uvedla, že jejím 
nejexotičtějším cestovatelským 
zážitkem byla návštěva Tuniska, 
kde se projela pouští na velblou-
dech do  beduínské vesničky, 
ve  které jí upekli chléb přímo 
na ohni. Kromě exotického sushi 
má ráda zelnici od maminky. 

Ve finále Miss Academia je i Lucie Pytlíková z Velkého Meziříčí

Lucie Pytlíková. Foto: 
archiv Miss Academia Iva Horká
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Karel Sobotka (vlevo) a František Vítek. Foto: Martina 
Strnadová

Diváci na druhém večeru promítání historických filmů. 
Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Dvacet tisíc korun dostala 
Tělovýchovná jednota Dětské-
ho střediska Březejc od města 
Velké Meziříčí na pořádání 
Národního turnaje v boccie.

Pořadatelům tohoto turnaje při-
spívá Velké Meziříčí ze svého 
rozpočtu opakovaně. Loni to 
bylo dvacet tisíc korun. Letos 
rada města navrhla zastupitelům 
schválit pouze deset tisíc korun, 
ač jako každoročně občanské 

sdružení TJ DS Březejc žádalo 
o částku dvojnásobnou. 
„Ostatní sportovci dostávají 
od  města na  turnaj leckdy pět, 
jindy deset tisíc korun,“ připo-
mněl starosta Radovan Necid, 
když se zajímal o  rozpočet tur-
naje v  boccie. Pořadatelské ná-
klady jsou podle sdělení před-
sedkyně občanského sdružení TJ 
DS Březejc Moniky Doskočilové 
35–40 tisíc korun. „Jsme nezis-
kovka, pereme se s  financemi 

na  všechny výdaje. Získáváme 
peníze od  hráčů za  startovné, 
něco dostaneme od České fede-
race Spastic Handicap, kde jsme 
sdruženi, ale to nestačí, sháníme 
i  jinde,“ vyjmenovala Doskoči-
lová a navíc dodala, že boccia je 
sport ve světě vozíčkářů „vážný“. 
Turnaj je pro těžce zdravotně 
postižené boccisty, kteří ani ne-
mohou žádný jiný sport dělat, 
vstupenkou do  paralympijské-
ho sportu. Sjede se jich proto 

do  Velkého Meziříčí na  padesát 
z celé republiky. Pořadatele tur-
naje podpořil zastupitel Martin 
Klement svým protinávrhem 
příspěvku dvaceti tisíc korun, 
což pak zastupitelé přijali. Jako 
důvody zmínil zviditelnění měs-
ta, neboť jsou pouze čtyři místa 
v ČR, kde jednotlivá kola Národ-
ního turnaje v  boccie probíhají 
– první je ve  Velkém Meziříčí, 
další pak v  Praze, Brně a  Tepli-
cích. „Byla by velká škoda, kdy-

bychom o tento turnaj přišli jen 
proto, že na něj nejsou peníze,“ 
podotkl Klement.
První kolo první ligy Národního 
turnaje v  boccie se ve  Velkém 
Meziříčí koná poněkolikáté, 
vždy v tělocvičně Základní školy 
Školní, tentokrát to je již tuto so-
botu a neděli 8. a 9. března 2014. 
Zúčastní se jej sportovci s  cen-
trálními poruchami hybnosti 
v různých zdravotních třídách.

Martina Strnadová

Netínské varhany byly zkolaudovány
Kolaudace opravených netínských varhan se 
konala 18. února 2014 za přítomnosti stavební-
ho dozoru Petra Sobotky, tamního varhaníka 
Vladimíra Sklenáře, zástupce provádějící firmy 
AQ  Martina Bednaříka, zástupce organologické 
komise Jiřího Miloty, netínského faráře P. Blažeje 
Hejtmánka, starostky obce Netín Pavly Krejzlové 
a iniciátora myšlenky a hlavního organizátora 
zmíněné akce Františka Podstatzkého-Lichten-
stein. 

Přítomní vyjádřili spokojenost jak s provedením, 
tak se zvukem nově zrekonstruovaných varhan.
„Jde o vydařený nástroj, který nabízí zvukově za-
jímavé barevné kombinace s vyrovnanou a nápa-

ditou intonací,“ vyjádřil se kupříkladu stavební 
dozor a bývalý netínský varhaník Petr Sobotka.
Spokojená je i starostka obce či F. Podstatzký, kteří 
pozitivně vnímají zejména to, že varhany slouží li-
dem ve farnosti dlouhou dobu a je dobře, že se po-
dařilo nástroj za pomoci obcí i soukromých dárců 
zrekonstruovat.

Snímek vpravo z kolaudace zachycuje 
(zleva) Martina Bednaříka, Jiřího 
Milotu, Blažeje Hejtmánka, Františka 
Podstatzkého a Pavlu Krejzlovou. 
Za varhanami sedí Petr Sobotka. 
Foto: Iva Horká

Iva Horká

-ran-

Do výběru povolání 
pro žáky základních 
škol se zapojily 
i firmy
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Nově založený folklorní soubor 
Horácký Medříčan, fungující pod 
novým občanským sdružením 
Srdce Horácka, přijme do svých řad 
zájemce o tradiční horáckou lidovou 
muziku a tance. 

Formuje se soubor jak hudební, tak 
taneční, a to dospělý i dětský, čili jsou 

zváni zájemci všech věkových katego-
rií. V tradiční lidové muzice jsou po-
třebné zejména nástroje jako housle, 
kontrabas, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či hrát 
v uvedeném souboru, pošlete základní 
osobní údaje, hudební či taneční za-
měření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.

Přihlásit se mohou i  začátečníci bez 
předchozích zkušeností v tanečním či 
hudebním souboru, důležitý je jenom 
talent, um a  opravdové nadšení pro 
tento taneční a hudební žánr. Zkoušky 
začnou zhruba koncem března.  
      Za Srdce Horácka: ing. Ivana Horká, 

předsedkyně sdružení 
a vedoucí souboru

Horácký Medříčan hledá do svých řad 
tanečníky a muzikanty

Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 6. díl

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o Horácku připravil nový spolek Srdce Horácka, který v našem městě vznikl v roce 
2013. Hodlá podle slov předsedkyně ing. Ivany Horké vzkřísit lidové tradice ve městě. Součástí 
je i nově založený folklorní soubor Horácký Medříčan. 
Autory článků zmíněného seriálu jsou Ivana Horká, Marie Ripperová a Jan Kuča.

Číslo 3/2014 - Úvodní článek o sdružení a souboru 
Číslo 4/2014 - O Horácku (členění plus mapka)
Číslo 5/2014 - O zvyklostech sever. Morav. Horácka
Číslo 6/2014 - Lidový oděv na Horácku a snahy o jeho obnovu
Číslo 7/2014 - Lidový oděv na Horácku - muži
Číslo 8/2014 - Lidový oděv na Horácku - ženy (I. díl)

Lidový oděv - ženy
Spodní část těla kryla sukně. Ta 
byla šita z několika šířek látky, tak-
že dole měla šířku (přeložená) více 
než 1,5 metru. Nahoře byla hustě 
vrapována a  všita do  pásku, který 
se zavazoval tkanicí. To bylo velice 
praktické, protože při tehdejších 
častých těhotenstvích žena nemu-
sela řešit obvod pasu. Zavazování 
se nosilo zepředu, kde je kryla zá-
stěra. Nad spodním okrajem sukně 
bývala na ozdobu našita jedna nebo 
několik stuh, nejčastěji sametek. 
Nejoblíbenější byly v černé barvě.

Vzhledem k  jednoduchému a  ne-
měnnému střihu se zvláště sukně 
z  dražšího materiálu často dědily. 
Mnohá žena tak měla sukní tolik, 
že si mohla dovolit jít každou ne-
děli do  kostela v  jiné. V  podstatě 
je neopotřebovala, protože je hned 
po  příchodu domů zase uklidila. 
Do truhly se sukně srolovaly, aby se 
nepomačkaly.
Sváteční ženský oděv míval suk-
ní několik, často jich bývalo 5 – 6, 
někdy i 10. V 19. století se nosívaly 
pod sukní vycpávky, tzv. jelito, aby 
sukně hodně odstávaly.

Materiál se 
lišil podle 
majetnosti 
nositelky. 
U  chudších 
to bývala 
ještě v první 
polovině 19. 
století kana-
faska nebo 
sukně z ten-
kého plátna, 
zatímco 
bohatší 
měly sukně 
soukenné, 
hedvábné 

(atlasky) apod. Kanafasky se jako 
vrchní nosily jen na  všední den, 
na  trh, nebo v  neděli odpoled-
ne jako „poloviční sváteční“. Jako 
spodní sukně se kanafaska nosila 
i později. 
Kanafaskám z nebílené lněné příze 
smíchané s  přízí barvenou (čer-
venou, modrou, fialovou), lněnou 
nebo bavlněnou, jejichž vzor tvořil 
proužek nebo káro, se v okolí Vel-
kého Meziříčí říkalo „šorec“. Nové 
se používaly jako svrchní sukně, 
po opotřebení jako spodní a nako-
nec pracovní až do úplného zniče-
ní. Až do poč. 20. století se vyráběly 
v Mostištích. Další druh sukní byly 
mezulánky, neboli šerky - „šarky“, 
utkané ze lněné osnovy a vlněného 
útku. Ty byly teplé a  velmi těžké, 
proto je nosily spíše starší ženy. 
K muzice se nosila světlá kanafaska, 
silně naškrobená, tzv. škrobenice. 
Svátečnější byla sukně kašmírová. 
Vdané ženy nosily šerky. 
Přes svrchní, nejparádnější sukni 
se nosívala zástěra do pasu – fěr-
toch, bílá i barevná. V 18. století 
byly nejvíce ceněny fěrtochy hed-
vábné různých barev. Kolem roku 
1825 bývala zástěra z  barevného 
bavlněného plátna s velikými květy. 

Vyšívané bílé plátěné zástěry se po-
važovaly za polosváteční, nosily se 
v  neděli na  odpolední pobožnost 
a též k tanci. 
Měly tvar obdélníka, nařaseného 
do úzkého límce, k němuž byly při-
pojeny široké vázačky. Ty se vzadu 
zavazovaly na  uzel, který kryl šů-
sek lajblu, a splývaly dolů po suk-
ni. Starší typy zástěr měly okraje 
obroubeny a podél spodního okra-
je byl pruh výšivky. Vedle plátna 
mohl být materiálem i  mušelín 

vyšitý řetíz-
kovým ste-
hem. Později 
byly okraje 
zdobeny vyší-
vanými zuby 
složenými 
z  menších 
zoubků, v ka-
ždém zubu 
byla vyšita 
kytička nebo 
větvička. 
Podobným 
způsobem 
mohly být 
vyšívané též 
vázačky. Ved-
le jemnějších 
druhů plátna 

(batist) se používal rovněž etamín.
Ve druhé polovině 19. století tyto 
bílé zástěrky nosily především svo-
bodné, zatímco vdané ženy dávaly 
přednost atlasovým fěrtochům 
různých barev lemovaným černý-
mi krajkami nebo přímo černým. 
Tvar se nahoře poněkud zúžil, dole 
zůstala zástěra široká, popřípadě se 
zakulacenými rohy. Používaly se 
též zástěry kašmírové, které nosily 
zvláště mladé dívky ke „škrobeni-

cím“. Na nohou nosívaly punčochy 
a šněrovací střevíce. Punčochy byly 
v neděli a ve svátek bílé, ve všední 
den proužkované. Bílé punčochy 
měly na  kotníku vyšitu „rozma-
rýnku“ buď ve tvaru proužku, nebo 
zalomenou do špičky. Výšivka byla 
nejčastěji červená, ale mohla být 
i  jiná. V zimě se nosily punčochy 
vlněné, červené nebo modré. 
V  19. století byly oblíbené tzv. 
prunelky, kotníkové šněrovací 
boty z  hedvábné tkaniny podšité 
plátnem, s  koženou podrážkou 
a s podpatkem. Dělaly se „na obě 
nohy“, to znamená bez odlišení 
levé a pravé. Ve druhé polovině 19. 
století se nosily nízké černé střeví-
ce. 
Sváteční dívčí oděv, užívaný též 
k  muzice, byly „škrobenice“. To 
byly světlé sukně, dotuha naškro-
bené. Často to bývaly kanafasky. 
K nim se nosil kartounový živůtek 
a  bílá zástěrka. Sukně i  zástěrka 
mohla být také kašmírová. Kon-
cem 19. století se šaty k muzice šily 
z lehkých bavlněných látek. Dívky 
nosily také modrotiskové sukně 
a kacabajky doplněné bílou zástěr-
kou. -ripp, foto: archiv muzea-

Pokračování v příštím čísle

Pokračování ze strany 1

Být sudím na olympiádě...
Takže teď už zbývá jenom to po-
věstné hokejisty i rozhodčími obdi-
vované NHL?
NHL je pro mne opravdu asi tako-
vý nesplnitelný sen, protože dostat 
se tam je obtížná cesta na  velmi 
dlouhou trať. Neříkám, že je to 
úplně nemožné, protože jeden po-
kus už tu byl, ale dotyčný kolega se 
asi po roce či dvou vrátil. Jde totiž 
o  naprosto odlišný způsob života, 
jenom kolem dvě stě dní v  roce je 
člověk na  cestách, a  to mu změní 
celý rodinný život. Spíš by pro mne 
asi byla zajímavá KHL v Rusku, kam 
už jsem i nějaké nabídky dostal. To 
je možná další krok. Uvidíme. Ale 
v tuto chvíli je pro mě tato olympi-
áda opravdu nejen vrcholem mojí 
dosavadní kariéry, ale i  ohromnou 
ctí, že jsem měl možnost se jí zú-
častnit.
Jak ji tedy hodnotíte? V  tisku pěli 
sportovci většinou chválu…
Nemám bohužel srovnání, protože 
to pro mne byla první olympiáda. 
Ale kolega Šindler hodnotil jedno-
značně lépe Soči, než Turín. Za sebe 
mohu říct, že se Rusové pořadatel-
ství zhostili úžasně. Samozřejmě, 
stálo to hodně peněz, ale každý ví, 
že v  Rusku ty možnosti jsou, tak 
proč jich nevyužít. Je pravda, že 
některé věci byly dodělávány na po-
slední chvíli, kdy už jsme byli přímo 
na  místě, ale to – řekl bych – byla 
skutečně jenom malinká kaňka. 
Co se týče bezpečnostních kontrol 
či  podmínek, ty mi přišly naprosto 
běžné jako na  letišti, čili mě nijak 
neobtěžovaly. Samotní lidé a  per-

sonál v areálu OH či na hotelu byli 
vstřícní, ochotní, někteří neuměli 
sice anglicky, ale když bylo potře-
ba, tak zavolali toho, kdo v anglič-
tině komunikoval. Ubytování jsem 
měl také luxusní, možná i lepší, než 
sportovci. Dokonce jsem měl pokoj 
jenom pro sebe, takže ani v tomhle 
nemohu říct nic negativního.
Byli jste ubytováni společně s ostat-
ními?
Měli jsme hotel Bogatyr v komple-
xu areálu Soči parku. Kromě roz-
hodčích, a to nejen hokejových, ale 
i  z  jiných sportů, tam byli myslím 
i někteří organizátoři. Ostatní spor-
tovci ne. Ti bydleli v  olympijských 
vesnicích o kousek dál.
Ubytování, letenky apod. zajišťo-
vala federace nebo olympijský vý-
bor?
Letenky zajišťovala určitě IIHF. 
Nejsem si úplně jistý, jak to bylo 
s  bydlením, ale domnívám se, že 
také mezinárodní hokejová federa-
ce. Řekl bych, že záležitosti kolem 
rozhodčích měla na  starosti fede-
race a sportovce olympijský výbor.

Pokračování příště 
Přečtete si mimo jiné: které zápa-
sy pískal a  u  kterých bych jako ná-
hradní rozhodčí, jak vypadal jeho 
pracovní a jak volný den na olympi-
ádě, které závody viděl, zda ochutnal 
typicky ruské jídlo, jestli se dobře 
dorozumí s  hráči na  ledě či jaký je 
jeho názor na to, když Kanaďan pís-
ká zápas s Kanadou a proč tento fakt 
tak vzrušuje sportovní veřejnost, 
a mnohé další.

Ing. Antonín Jeřábek, 32 let 
Pochází z Velkého 
Meziříčí, od roku 
2010 žije v Brně
Je ženatý, má jednu 
sestru. Jeho otec byl 
taktéž dlouholetým 
hokejovým sudím

Vzdělání: Fakulta 
podnikatelská VUT 
v Brně

Záliby: sport, hudba, 
cestování
 
Hokejová kariéra: Extraliga dorostu Ytong Brno, 2 sezony
Rozhodčí od roku 1999
Od sezony 2006–2007 profesionální rozhodčí.
Počet sezon v ELH: 8
Počet utkání v ELH: přes 360
 
Mezinárodní rozhodčí od sezony 2007–2008
3 sezony ve výměnném programu IIHF
3x MS (Slovensko 2011, Finsko 2012, Švédsko 2013)
1x MS juniorů (Kanada 2010)
1x MS divize I. (Litva 2009)
1x finále Kontinentáního poháru  (Francie 2009)
1x Spenglerův pohár (Švýcarsko, Davos 2012)
 
Účastník kempu rozhodčích KHL a NHL (2012)
 
Olympiáda v Soči 2014: 
Tři zápasy jako sudí: 
Slovensko – Amerika
Švédsko – Lotyšsko
Kanada – Finsko

Tři zápasy jako standby referee (náhradní rozhodčí):
Kanada – USA
Rusko – Norsko
Finsko – Rusko. 

Iva Horká

-ivh-
Foto: Iva Horká

Startuje regionální kolo 
Česko zpívá 2014
V pondělí 3. března odstartovalo regionální kolo rozhlasové kate-
gorie pěvecké soutěže Česko zpívá. Ve svém vysílání Český rozhlas 
(ČRo) Region představí všechny soutěžící z Kraje Vysočina. 

„Jednotlivé soutěžící v našem vysílání představíme formou medai-
lonku a také zahrajeme soutěžní píseň,“ říká vedoucí vysílání Čes-
kého rozhlasu Region Petr Hladík. „Posluchači pak svými SMS hlasy 
rozhodnou o tom, kdo postoupí do celorepublikového finálového 
kola,“ dodává Hladík s tím, že z regionálního kola postoupí jeden až 
dva soutěžící. SMS hlasování bude ukončeno 14. března.
V rámci rozhlasové kategorie budou uděleny dvě ceny – cena poslu-
chačů ČRo, jejíž vítěz získá týdenní zájezd pro dvě osoby na ostrov 
Rhodos a cena hudebních dramaturgů ČRo. Vítěz této ceny natočí ve 
studiu ČRo vítěznou píseň a prezentační singl, který bude zařazen 
do vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a Dvojky a také do 
hudebních testů Radiožurnálu. Zároveň vítěz absolvuje agenturní 
poradenství v oblasti umělecké činnosti a základů autorského práva. 
Vítězkou rozhlasové kategorie soutěže Česko zpívá se v minulých le-
tech stala kupříkladu i Ilona Brymová z Velké Bíteše. -hanm-

Svatava Drlíčková přednášela 25. 2. v rámci VGS 
o hudbě dávných časů. Tentokrát se zaměřila na rytmy 
a bubny (mluvicí, šamanský, djembe). Foto: Iva Horká
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Pokračování ze strany 2

Rozhovor si Lucií Pytlíkovou 
MISS, KTERÁ MÁ (S)MYSL. Soutěž Miss Academia pořádají studenti 
Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
už 18 let. Do finále se mohou dostat pouze dívky, které si uvědomují, 
že fyzická krása je jen fajn bonus. Důležité je to, co mají v hlavě a jak to 
dokáží využít. Deset nejkrásnějších vysokoškolaček ČR se o korunku 
utká 11. března ve zlínském Kongresovém centru. Také město Velké 
Meziříčí má mezi desítkou finalistek letošního ročníku svou zástupky-
ni. Je jí dvaadvacetiletá Lucie Pytlíková, studentka Mendlovy univerzi-
ty v Brně, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Jak jste se k soutěži dostala? 
Samotnému přihlášení předcházela sázka s kamarádkou, které tímto 
děkuji, že ve mně měla důvěru.
Můžete říct, jak to vypadá na castingu? 
Vůbec ne tak, jak by si asi každý představil. Protože v  této soutěži 
nejde pouze o  krásu, ale také o  inteligenci, nejprve nás čekal test. 
Poté rozhovor s  porotou, který však taky neprobíhal klasickým 
způsobem. Seděli jsme za plentou, tudíž nás porota nemohla vidět 
a rozhodování proto probíhalo objektivněji. Porota nás viděla až při 
závěrečné promenádě v  černých šatech. Vyhlášení semifinalistek 
bylo na základě součtu bodů za všechny tři „disciplíny“, kdy největší 
důraz byl kladen na test a nejmenší na promenádu. A pak už nám ne-
zbývalo nic jiného než čekat, kdo postoupí do finálové desítky. Byla 
jsem nadšená, když mi přibližně v půlce ledna zavolali z realizačního 
týmu, že postupuji! Pamatuji si, že jsem se tenkrát učila na nejtěžší 
zkoušku a po tom, co mi byl oznámen postup, jsem se nemohla už 
vůbec soustředit, takovou jsem z toho měla radost. 
Co následovalo? 
O několik dní později jsme se vydali na první společné soustředění, 

a  to do  slovenských Tater. První okamžiky byly poněkud nesmělé, 
protože jsme se ještě neznaly. Což jsme ale samozřejmě co nejdříve 
napravily. Naším největším úkolem bylo nafocení úvodních a pro-
filových fotek na  naše facebookové profily. Fotilo se venku při asi 
-16°C, což bylo poměrně náročné. Naštěstí se o nás tým skvěle sta-
ral, zajistil deky a teplý čaj, a proto jsme to všichni ve zdraví zvládli. 
Focení profilových fotek už probíhalo uvnitř. Ve volném čase jsme si 
také užili relaxaci ve wellness. 
Za necelých 14 dní nás čekalo další soustředění, tentokrát ve Zlíně. 
Náplní byl především nácvik choreografie na módní přehlídku v ob-
chodním centru Zlaté jablko. Samotná přehlídka byla fantastická! 
Atmosféra byla skvělá a všichni jsme si ji moc užili. Také jsme měli 
několik focení, například našich koníčků.

A co vás čeká nyní? 
Ve čtvrtek 6. 3. odjíždíme na naše poslední soustředění opět do Zlína. 
Tam budeme mít za úkol naučit se choreografii na finálový večer, kde se 
rozhodne, která z nás vybojovala titul Miss Academia. Držte mi všichni 
pěsti, prosím!
Řekněte o sobě něco našim čtenářům
Narodila jsem se ve znamení Vah, jejichž charakteristika mě naprosto 
vystihuje – citlivá, vnímavá, perfekcionistka, oceňuji otevřené vztahy 
mezi lidmi, ale jsem i váhavá a občas se nedokážu rozhodnout. Mým 
mottem je: Co tě nezabije, to tě posílí a Užívej si každého dne. A co mě 
vystihuje? Nemizející úsměv na tváři. 
Čím se zabýváte ve volném čase? 
Svůj volný čas nejraději trávím s přáteli a rodinou. Jinak se ráda věnu-
ji sportům jako například jumping, bikram yoga nebo in-line brusle. 
Ráda čtu, dívám se na filmy a poslouchám hudbu. 
Vaše nejoblíbenější jídlo? 
Jednoznačně zelná polévka od maminky! V poslední době jsem také 
začala hodně holdovat japonskému sushi. 
Co vás potěší? 
Cokoliv. Raduji se z maličkostí. 
Kam byste se ráda podívala? 
Nejraději bych procestovala celý svět. Momentálně mě nejvíc láká Aus-
trálie a Nový Zéland. 
Co by pro vás znamenalo vyhrát?
Tak jako pro každou z nás, i  já bych chtěla vyhrát. Avšak jak se říká, 
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Pro mě je účast v Miss Academia 
obrovskou zkušeností a odnáším si spoustu krásných zážitků, na které 
určitě nikdy nezapomenu. 
Závěrem chci velmi poděkovat redakci týdeníku Velkomeziříčsko 
za otištění tohoto rozhovoru.
Více podrobností o celé akci, soustředěních, přehlídkách a fotogalerii na-
jdete na stránkách htps://www.facebook.com/missacademia.      -lup, ivh-

Výstavba nového víceúčelového sálu Jupiter clubu (dům uprostřed, jak ukazuje šipka) ve 
Velkém Meziříčí na leteckém snímku. Foto: Jiří Trojan

Ve finále Miss Academia je i Lucie Pytlíková z Velkého Meziříčí

Lucie na fotce ze soustředění ve slovenském Štrbském 
Plese. Foto: archiv Miss Academia

fotogalerie - rekonstrukce jupiter clubu a výstavba obchodního domu u kablovky 

Na snímku je vidět rozvržení víceúčelového sálu JC - místo pro teleskopické hlediště 
(vlevo) a vpozadí prostor pod jevištěm. Foto: Martina Strnadová

Téměř dokončená betonová „vana“ pod budoucím jevištěm, kde bude technické 
zázemí. Foto: Martina Strnadová

Letecký snímek zachycuje stav výstavby nového obchodního domu 
v areálu bývalé Kablovky ve Velkém Meziříčí. Foto: Jiří Trojan

◀
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 5. 3.: 7.00 mše sv. – host, 8.00 mše sv. – o. J. B., 16.30 mše sv. – 
o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 6. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
17.30 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 7. 3.: 8.00 
mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 
17.00 mše sv. – host, DD 13.00 mše sv. – o. J. B. Sobota 8. 3.: 7.00 mše 
sv. – host, 18.00 mše sv. – host, Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
9. 3.: 7.30 mše sv. – host, 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše sv. – host, 
17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 
5. 3. Horní Bory 18.00 mše sv. – o. J. B., 7. 3. Dolní Bory 17.30 adorace 
nejsvětější svátosti, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 9. 3. Horní Bory 9.45 mše 
sv. – o. L. Sz., 14.00 pobožnost křížové cesty
Farní oznámení: Středa popeleční – liturgie postní doby nás vede 
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, se-
beovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno 
nás má připravit na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Pope-
leční středa je dnem přísného půstu. Mše sv. s  posypáním hlavy 
popelem budou v  7.00, 8.00, 16.30 a  18.00 hodin. V  postní době 
v každý pátek v 15.00 bude společná modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství. Křížová cesta s  kázáním o  umučení a  smrti Pána 
Ježíše a svátostným požehnáním bude v neděli v 17.00. Středa od-
poledne nebudou úřední hodiny na faře. Čtvrtek od 8.00 bude ná-
vštěva nemocných, večer modlitby za nová kněžská povolání, 17.30 
Mariánská pobožnost, potom mše sv. Čtvrtek po  večerní mši sv. 
teologická hodina. Pátek po  mši sv. v  8.00 celodenní a  celonoční 
adorace nejsvětější svátosti. Pátek 14.00–15.30 příležitost ke  svá-
tosti smíření a pokání. V pátek, v sobotu a v neděli budeme pro-
žívat krátkou postní duchovní obnovu, kterou povede P. Pavel Vy-
bíhal, farář v Jimramově. V pátek v 8.00 bude mše sv. s promluvou 
pro seniory a v 17.00 s promluvou pro mládež. V sobotu a v neděli 
na každé mši sv. bude postní promluva pro všechny. Sobota 19.00 
katecheze pro rodiče dětí (zejména těch, kteří se připravují na  1. 
svaté přijímání), v 19.30 2. příprava na svátost manželství. Děkuji 
všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za sbírku na Haléř sv. 
Petra, která činila 47.150 Kč
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Pomazání

Nová oční ambulance 

„Když kněz nemocné osobě udělí 
pomazání, tak se uzdraví?“ ze-
ptalo se jednou dítě během vý-
uky náboženství. Odpovědět dí-
těti, aniž by je člověk nezklamal, 
nebylo jednouché. Přece jsme 
si vědomi, že ve většině případů 
během pomazání nemocných 
k  žádnému zázračnému uzdra-
vení nedochází. A  tak má tato 
svátost vůbec smysl? A  je vůbec 
nějaká duchovní služba nemoc-
ným nutná?
V  jednom známém seriálu du-
chovní pracující ve  vojenské 
nemocnici uvažuje, jestli jeho 
služba má smysl. V  rozhovoru 
s  doktorem konstatuje, že lékař 
vidí důsledky své práce. Kdežto 
výsledky práce v oblasti duchov-
ní vidět nejsou. Mohli bychom 
se ptát, zda toto tvrzení je prav-
divé. 
V lednu Česká televize informo-
vala, že pacienti mají stále větší 
zájem o  nemocniční kaplany. 

Pacienti a zdravotnický personál 
tvrdí, že jejich služba dokáže ne-
mocné povzbudit, dodat energii, 
uvolnit a pomoct v komunikaci.
Když se vrátíme k samotné svátos-
ti nemocných, nebo jak se jinak 
říká k pomazání nemocných, tak 
katolická církev nám připomíná, 
že mezi základní milosti této svá-
tosti patří také milost útěchy, po-
koje a odvahy, aby člověk překonal 
potíže, které působí vážná nemoc 
nebo slabost stáří. Skrze milost 
této svátosti dostává nemocný sílu 
a dar spojit se mnohem důvěrněji 
s Kristovým utrpením.
Tato svátost je také přípravou 
na poslední přechod. 
Služba nemocným, to není jenom 
udělování svátosti, ale také roz-
hovor a někdy jenom přítomnost 
u lůžka nemocného. Tuto část du-
chovní péče o nemocné pomáhají 
kněžím konat světští věřící. 
Patří jim velký dík za  jejich po-
moc. P. Lukasz Szendzielorz

Reakce na  tiskovou zprávu novo-
městské nemocnice o  nové oční 
ambulanci ve Velkomeziříčsku č. 8.
„Vyhráli jsme výběrové řízení…“ 
Ano, ale ne výběrové řízení na oční 
ambulanci MUDr.  Josefa Malého, 
Velké Meziříčí, Záviškova 1.
Ale na  oftalmologa (oční lékař) 
ambulantní zdravotní péče pro 
okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou. To znamená, že Nemoc-

nice Nové Město na Moravě, p. o., 
může podnikat kdekoliv. A  je 
otázkou času, jak dlouho bude 
ve  Velkém Meziříčí. Takto bylo 
připraveno výběrové řízení Odbo-
rem zdravotnictví Kraje Vysočina.
Nikoho nezajímalo, že se mi 
po  úmrtí manžela podařilo za-
jistit provoz oční ambulance 
Záviškova 1. Když mělo dojít 
k  podpisu definitivní smlouvy 

s  Oculex Group, s. r. o., která 
by zajišťovala trvalý provoz, byl 
ze strany odboru zdravotnictví 
problém. Co dělat?! Vypíše se 
výběrové řízení?!
Proč jsou v článku použita samá 
superlativa? Cituji: „…Kvalitní 
a  vysoce profesionální péče… 
Kvalifikovaní a  zkušení lékaři… 
ambulance je samozřejmě vyba-
vena veškerou potřebnou techni-

kou… zkušení oftalmologové…“ 
Jsou snad obavy, že by pacienti 
mohli porovnávat kvalitu ošetře-
ní s ordinací na Záviškova 1?
Co na  závěr… V  oční ordinaci 
ve Velkém Meziříčí, Záviškova 1, 
byl rozhodnutím Odboru zdra-
votnictví Kraje Vysočina (Žižko-
va 57, Jihlava, tel.: 564  602  461, 
724  650  293) ukončen provoz 
k 1. 3. 2014. Iva Malá

Masopust roku 1840 přišel stejně 
jako letos – do  prvních březno-
vých dní. Přesto byl alespoň v ne-
dalekém Netíně jiný než ty před-
chozí. Takový, že pobouřil nejen 
tamního faráře P.  Františka Při-
kryla, ale ještě přiměl duchovního 
správce k veřejnému odsouzení.
Dějiny neplynou kontinuálně, ale 
odehrávají se skokem. A  platí to 
i  pro dějiny kultury. Jak té elitní 
umělecké, tak té lidové. Dokud kul-
turní provoz nevybočí z  běžných 
zvyklostí, neděje se „nic“. Teprve 
aféra či skandál probouzí dobový 
zájem, otvírá možnost vývojového 
posunu a zvyšuje šanci na jeho za-
chycení. Historici, etnografové či 
příznivci horáckého Srdce mohou 
být dnes P.  Přikrylovi vděčni. Bez 
jeho upjatosti by o netínské podo-
bě masopustního veselí na sklonku 

třicátých let 19. století nevěděli nic.
Takto zásluhou rozhořčeného lis-
tu na  adresu netínského rychtáře 
Josefa Holána tušíme, že masopust 
v  Netíně tehdy probíhal už něko-
likátým rokem, ne-li přímo tak 
dlouho, „co škola netínská stojí“. 
V tomto tvrzení však bude kousek 
pohoršené licence, a proto tehdejší 
netínský masopust považujme pro-
stě za  „tradiční“. Stejně jako jeho 
průběh, kdy během posledních ma-
sopustních dnů zvaných „vostatky“ 
chodila po  vsi dospívající mládež 
„s  maškarádou“. Večer pak konči-
la v  hospodě, kde pro „pacholky 
a děvečky“ hrála muzika. Církev se 
s tímto druhem lidové zábavy nikdy 
docela nesmířila, ale až dosud její 
konání přecházela mlčením.
Pohoršení stárnoucího kněze 
vyvolal teprve přínos druhého 

aktéra našeho masopustního 
příběhu – netínského souseda 
Jakuba Bartůňka, po gruntu č. 8 
zvaného Mráz. Ten totiž v březnu 
roku 1840 skupinu rozjařených 
maškar nemístně posílil a  ještě 
při tom porušil hospodské privi-
legium na pořádání tanečních zá-
bav. Večerní muziku totiž uspo-
řádal ve  vlastním domě a  vstup 
na ni povolil i dětem školou po-
vinným! Když se farář dověděl, 
že školní mládež „pacholkům 
a děvečkám rovně vostatky drže-
la a s maškarádou po vsi chodila“, 
mohl ho trefit šlak. Kněz – odpo-
vědný za  „mravopočestnost ne-
vinné mládeže“ – byl „nanejvýše 
uražen“. Sepsal rozhněvaný přípis 
netínskému rychtáři, hrozil udá-
ním vrchnosti a provinilému Bar-
tůňkovi vyměřil pokutu 3 zlatých 

ve prospěch chudinského fondu. 
Inovátor netínského masopustu 
podle všeho žádný rebel nebyl. 
„Svou vinu uznal, za  odpuštění 
srdečně prosil a  také vysazenou 
pokutu zaplatiti se podvolil“. Nic-
méně netínské ostatky roku 1840 
svou úlohu tzv. přechodového 
rituálu již nevratně sehrály. A to 
nejen jako každoročního předělu 
mezi obdobím svátků a půstu, či 
mezi zimou a jarem, ale v případě 
netínských školáků také jako pře-
chodu mezi nevinným dětstvím 
a zasvěceností dospělých. Děti se 
uprostřed bujarých „společností“ 
plných sexuálních symbolů nej-
spíš trochu divily, ale netínský 
masopust díky jejich nechtěně 
otevřeným očím „vstoupil“ mož-
ná vůbec poprvé do dějin.

Martin Štindl

Pozůstatky netínských ostatků roku 1840

Policie České republiky varuje 
občany před konzumací lihovin 
z  neověřených zdrojů a  neově-
řeného původu. Znovu se totiž 
v ČR objevily případy otravy me-
thylalkoholem, tentokrát v Mo-
ravci na Žďársku. 
Kriminalisté ze Žďáru nad Sáza-
vou vyšetřují od neděle 23. února 
případ otravy methylalkoholem. S 
takovými projevy byl v nemocnici 
v Novém Městě na Moravě hospi-
talizován osmapadesátiletý muž 
ve velmi vážném zdravotním sta-
vu. Provedená odborná vyšetření 
potvrdila, že zkonzumoval alko-
hol s vysokým obsahem methano-
lu. Muž v pátek 28. února krátce 
po  19. hodině zemřel. K  přesné-
mu určení příčiny jeho úmrtí byla 
nařízena soudní pitva.
Kriminalisté okamžitě zahájili 
rozsáhlé vyšetřování. Podařilo se 
zjistit, kde muž alkohol konzu-
moval, a  krátce nato i  ustanovit 
osobu, od  níž mohl závadný al-
kohol pocházet. 
S  předchozím souhlasem státní-
ho zástupce poté zadrželi sedm-
atřicetiletého muže z Bobrové 

– soukromého podnikatele. Ten 
v  únoru letošního roku prodal 
nejméně ve dvou případech jed-
no balení s patnácti lahvemi vod-
ky s označením Likérky Drak ji-
nému muži do provozovny v obci 
na  Žďársku. Právě tu poškozený 
konzumoval se svým známým, 
naposledy ještě v sobotu 22. úno-
ra. Poté se u něho začaly projevo-
vat příznaky otravy. 
Kriminalisté zadrženého muže 
vyslechli a  provedli také pro-
hlídky domovních a  nebytových 
prostor v  místě jeho trvalého 
i  skutečného bydliště. „Při nich 
jsme zajistili velké množství po-
dezřelého alkoholu, který byl 
uložen v barelech i ve skleněných 
lahvích. Šlo o 42 plastových ka-
nystrů o objemu šesti litrů s ob-
sahem vodky jemné a  660 skle-
něných lahví o obsahu 0,42 litru 
vodky jemné od výrobce Likérka 
Drak. O tomto alkoholu bylo při-
tom z veřejně přístupných zdrojů 
všeobecně známo, že se v  jeho 
produkci objevovaly zdravotně 
závadné lihoviny,“ uvedl npor. 
Radek Uhlíř, vedoucí žďárského 

oddělení obecné kriminality. Za-
jištěný alkohol bude podroben 
testům na zjištění obsahu závad-
ného methylu.
Vyšetřovatel na  základě shro-
mážděných důkazů muže obvi-
nil ze zločinu ohrožování zdraví 
závadnými potravinami a jinými 
předměty. Vzhledem k  tomu, 
že činem způsobil těžkou újmu 
na  zdraví a  dopustil se činu po-
rušením důležité povinnosti vy-
plývající mu z  jeho zaměstnání, 
povolání nebo funkce, v případě 
prokázání viny mu hrozí trest 
odnětí svobody v trvání osmi let.
„Existuje důvodné podezření, že 
obviněný muž alkohol dodával 
i  dalším osobám. Kdyby byl vy-
šetřován na  svobodě, mohl by 
tyto osoby ovlivňovat. V průběhu 
dalšího šetření se budeme snažit 
zjistit, jakým dalším osobám muž 
alkohol dodal s cílem tento pode-
zřelý alkohol zajistit,“ doplnil Uh-
líř. Soud proto na návrh státního 
zástupce rozhodl o vazebním stí-
hání muže. Obviněný byl eskorto-
ván do vazební věznice v Brně.
Pokud lidé, firmy nebo spolky 

nakupovali alkohol od  soukro-
mého podnikatele Miloše Straky, 
podnikajícího v režimu osoby sa-
mostatně výdělečně činné v  obci 
Bobrová 285, IČ: 18117902, DIČ 
CZ531223160, měli by nakoupený 
alkohol s etiketami Likérky Drak 
zlikvidovat nebo si jej nechat před 
konzumací otestovat v  odborné 
laboratoři. Může jít o vodku jem-
nou v lahvích o objemu 0,42 litru 
nebo stejný alkohol v  plastových 
barelech o obsahu 6 litrů, ale také 
jiný druh lihovin s etiketou Likér-
ky Drak.
V  souvislosti s  vyšetřovaným 
případem tedy znovu apelujeme 
na  širokou veřejnost, aby lidé 
v žádném případě nekonzumo-
vali podezřelý rozlévaný alko-
hol, který získají z neověřených 
zdrojů, ani žádný alkohol, který 
je opatřen etiketami výrobce 
Likérka Drak. Pokud mají lidé 
tento neověřený alkohol i  z  ji-
ných zdrojů ještě doma, měli by 
ho raději zlikvidovat. 

Dle kpt. JUDr. Dany Čírtkové, 
vrchní komisařky, zpracovala 

Martina Strnadová

Policie varuje před konzumací neověřených lihovin

Ve Lhotkách, Kúskách a Dolních Radslavicích v sobotu slavili ostatky

Masopustní průvod bezmála čtyřicítky maškar prošel v sobotu Lhotkami, Kúskami i Dolními Radslavicemi (na snímku). Foto: Martina Strnadová (Více ve fotogalerii na webu.)
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DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781 RYCHLÁ PŮJČKA

t e l . :  6 0 8  7 7 7  1 2 0

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Tato pozice bude zajišťovat výkon přenesené 
působnosti svěřené obecním úřadům a obec-
ním úřadům obcí s rozšířenou působností 
na úseku sociálně právní ochrany dětí podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Jde např. o vyhodnocování situace dítěte 
a jeho rodiny, zpracování individuálního plá-
nu ochrany dítěte, výkon funkce kolizního 
opatrovníka, realizaci opatření na ochranu 
dětí, zajišťování poradenské činnosti, ve sta-
noveném rozsahu sledování ústavní a ochran-
né výchovy, plnění stanovených úkolů v rám-
ci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
vedení evidence a spisové dokumentace kli-
entů, záznamy o návštěvách v rodině a o šet-
řeních, činnosti spojené se zprostředkováním 
náhradní rodinné péče, případně další čin-
nosti související s výkonem této pozice.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí 
státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 
18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon-
nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
osoba, která byla pravomocně odsouzena pro 
trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný 
čin spáchaný z nedbalosti za jednání souvise-
jící s výkonem veřejné správy nebo za jednání 
související s výkonem činností při poskytování 
sociálních služeb nebo činností s nimi srovna-
telných, pokud se podle zákona na tuto osobu 
nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zejména § 110 odst. 4, 
kde odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
sociálního pracovníka je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvová-
ním vzdělávacího programu akreditovaného 
podle zvláštního právního předpisu (školský 
zákon) v oborech vzdělání zaměřených na so-
ciální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, so-
ciální práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem 
v bakalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zaměřeném na so-
ciální práci, sociální politiku, sociální peda-
gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo 
nebo speciální pedagogiku, akreditovaném 

podle zvláštního právního předpisu (zákon 
o vysokých školách),
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) 
a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin 
a praxe při výkonu povolání sociálního pra-
covníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky 
ukončeného vysokoškolského vzdělání v ob-
lasti studia, která není uvedena v písmenu b),
• praxe v oboru výhodou, 
• znalost práce s PC (Word, Internet, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
    flexibilita, samostatnost, odpovědnost.
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 do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  
 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních
  činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 6. 3. 2014 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 – SPOD“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 2. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového 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 sociálních věcí a zdravotnictví 
– sociálního pracovníka SPOD 
(sociálně-právní ochrana dětí) 

na dobu neurčitou

s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 4. 2014

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent úřadu 
územního plánování bude mít odpovědnost 
zejména za řádný výkon všech věcí spadají-
cích do působnosti úřadu územního pláno-
vání podle stavebního zákona.
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická 
 osoba, která byla pravomocně odsouzena
 pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti  
 za jednání související s výkonem veřejné  
 správy, pokud se podle zákona na tuto oso-
 bu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  
 popř. vysokoškolské vzdělání technického  
 či přírodovědeckého směru,
• praxe v oboru územního plánování výho- 
 dou,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 
• samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní  
 nasazení, smysl pro týmovou práci, komu- 
 nikační a vyjednávací schopnosti.
Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,

• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení 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
 zaměstnáních, odborných znalostech a do-
 vednostech týkajících se dosavadní praxe 
 v daném oboru,
• 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 dosa-
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 10. 3. 2014 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 VÝST“
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 2. 2014
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou 
po ukončení výběrového 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 výstavby – referenta úřadu 
územního plánování

na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: ihned

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

SECOND HAND 
FRETEX

Na staré poště
otevřený každý den.

NOVÉ ZBOŽÍ

PŘIJMEME ŠIČKU 
do dílny v centru Jihlavy. 

Praxe na prům. šicím stroji 
nutná. Jedna směna.

Tel.: 602 504 093.

Zveme vás na  5. ročník vaření 
s  Milošem Štěpničkou, autorem 
několika rybích kuchařek, veřej-
nosti známý zejména z televizní-
ho receptáře.
Akce probíhá po 3 dny: 5., 6. a 7. 
března 2014 – vždy od 15 hodin.
Přijďte ochutnat rybí předkrmy, 
rybí pochoutky, rybí polévky 
a  rybí speciality připravované 
Milšem Štěpničkou a  naším šéf-
kuchařem Milanem Hotárkem 
a jeho kolektivem.
Miloš Štěpnička vám osobně 
po  všechny tři dny rád zodpoví 
vaše otázky ke zpracování ryb či 
otázky k rybím receptům.
Po  celou dobu této akce máte možnost zakoupit i  kuchařky z  pera 
Miloše Štěpničky, do které vám autor s humorem svým vlastním rád 
vepíše příslušné věnování. V době konání akce servírujeme také jíd-
la ze stálého jídelního lístku. Doporučujem provést rezervaci, tel.: 
566 502 200 – po 11. hodině.           -jv-, placená inzerce, foto: Iva Horká        

Kuchař Miloš Štěpnička 
vaří opět v Jelínkově vile

KOVOVÝROBA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKA 

OBR ÁBĚČE KOVŮ 
(nejlépe na ŽL nebo dle dohody). 

Tel: 604 532 448, 
e-mail: kovo.nevecny@seznam.cz

ZÁMEČNÍKA/SVÁŘEČE

VÝTAHY, s. r. o.
Vrchovecká 216, 

Velké Meziříčí
přijme 

do pracovního poměru

Svářečský průkaz podmín-
kou. Nástup možný ihned.

Životopisy posílejte na 
e-mail: info@vytahy.com

EURODECK, s. r. o.
Závist 21, Velké Meziříčí

Přijme pracovníky 
na pozici

TRUHLÁŘ, LAKÝRNÍK
Požadujeme: vyučení v oboru, 

zodpovědný přístup, 
kladný vztah k práci.
Nástup možný ihned.

Kontakt:  Zeman Pavel – 
– tel.: 739 094 615, 

e-mail: zeman@eurodeck.cz

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

mlady@eurowagon.cz

OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Požadujeme: 
znalost NJ podmínkou, AJ vý-
hodou; flexibilitu; aktivní vy-
hledávání nových obchodních 
příležitostí.
Nabízíme: 
možnost seberealizace; 
výhodné platové podmínky; 
zázemí prosperující firmy.

Zubní pohotovost: 
Sobota 8. 3. MUDr. E. Jurková, 
Poříčí 11, Velké Meziříčí, tel.: 
566 522 442. 
Neděle 9. 3. MUDr.   O. Bar-
toš, Doní 22, Nové Veselí, 
566 667 236. (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost 
MUDr. Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od  Velkého Meziříčí), čtvr-
tek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

OBJEDNÁVÁME NOSNICE – přijímáme objednávky 
na 17týdenní nosnice, prodej od 15. 3., Hrbov 42, 

A. Novotný, tel.: 737 477 773
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Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

PROdáM – kOUPÍM – VyMěnÍM

■ Míchačku na  3 kolečka. Cena 
5.500 Kč. Tel.: 733 240 772.
■ Rotoped šlapací. Dále pro-
dám polohovací lavici. Tel.: 
604 339 024
■ Kola. Dámské, 18 rychlostí 
a pánské kolo, 18 rychlostí. Levně. 
Tel.: 720 287 024.
■ Cirkulárku se stolem, včetně 
kolíbky. Funkční. Přidám 2 ná-
hradní kotouče. Tel.: 702 650 978.
■ Suché WC vhodné na  stavbu, 
zahradu, vyrobené z  OSB desek, 
používané jen několik měsíců. 
Cena dohodou. Tel.: 724 063 930.
■ Dětskou cyklistickou přilbu. 
Cena dohodou. Tel.: 724 063 930.
■ Vchodové bezpečnostní ková-
ní Rostex z  nerezu, koule/klika, 
s  krytem vložky, rozteč 72. Tel.: 
724 063 930.
■ Hotové šalování na  schody 
z OSB desek – 17 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 724 063 930.
■ El. motor, 3 kW, 960 ot./min. 
Cena dohodou. Tel.: 731 136 395.
■ Sadbu brambor odrůd Adéla, 
Belana, dále pšenici a  ječmen. 
Tel.: 607 299 168.
■ Robot kuchyňský, nový, nepou-
žívaný a sadu nožů – úplně nové. 
Cena dohodou. Tel.: 603 990 823.
■ Rohovou čalouněnou jed-
nolůžkovou postel s  úložným 
prostorem. Cena dohodou. Tel.: 
605 760 950.
■ Německého ovčáka s PP. Stáří 1 
rok, vychovaný, chytré zvíře, cena 
4.900 Kč. Tel.: 606 430 569.

■ Interiérové dveře vhodné k re-
novaci: 5 ks levých prosklených 
šířka 80 cm – cena za  ks 500 Kč, 
3 ks pravých plných šířka 60 cm 
– cena za ks 300 Kč, 2 ks pravých 
plných šířka 70 cm – cena za  ks 
300 Kč. 1 ks levých prosklených 
vchodových šířky 90 cm za 500 Kč. 
Materiál dřevotříska v bílém nátě-
ru. Tel.: 608 924 839.

■ Babetu nebo Korádo i v nepo-
jízdném stavu. Tel.: 737 811 674.
■ České hračky z  60., 70. a  80. 
let na  baterku, setrvák, plechové, 
bakelitové, plastové. I  poškozené. 
Tel.: 737 811 674.
■ Škodu 1000 MB i nové náhrad-
ní díly a na Škodu 100 nové ná-

hradní díly. Tel.: 737 811 674.
■ Obytný přívěs. I odhlášený bez 
SPZ. Nabídněte. Tel.: 720 287 024.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji.  
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Prodám zahradu na  Fajtově 
kopci, 2 100 m2.  Tel.: 603 537 681.
■ Prodám byt 3+1 ulice Krško-
va ve  Velkém Meziříčí, slunný, 
klidná a  žádaná lokalita, cena 
1.150.000 Kč. Byt vhodný i  jako 
investice. Tel.: 736 455 921. 
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 
v OV ve Velkém Meziříčí o celko-
vé ploše 82,56 m2 na ul. Pionýrská. 

Byt se nachází ve 2. NP cihlového 
domu. Dispozice: předsíň (9,7 
m2), kuchyň (8,2 m2), 3× pokoj 
(12 m2, 21 m2, 17 m2), koupel-
na (5,46 m2) a WC, balkon (3,52 
m2), sklep. Byt se nachází v klid-
né a  žádané lokalitě. Veškerá ob-
čanská vybavenost. Volný ihned. 
Při rychlém jednání možnost 
slevy. Cena 1.790.000 Kč. Tel.: 
736 488 577, 724 924 257.

■ Pronajmu byt v ulici Nad Tratí 
ve Velkém Meziříčí, 74 m2, balkon, 
garáž, zahrádka. Krásný výhled 
na  město. Volný v  dubnu. Nájem 
7.000 Kč + účty. Tel.: 732 923 825, 
večer tel. 564 571 755.
■ Pronajmu garáž na  ulici Uh-
řínovská, cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ Pronajmu garáž pod Kunšov-
cem za  prodejnou „u  Peterků“. 
Tel.: 603 305 373.
■ Pronajmu byt 2+1 v rodinném 
domě. Nájem 3.000 Kč + 2.000 ná-
klady. Tel.: 603 990 823.
■ Pronajmu byt 2+1 na  uli-
ci Bezděkov. Částečně zařízen. 
Volný ihned. Tel.: 774  747  810.

Prodám

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Opravím a  zasklím skleníky, 
jednoduchá okna a  sklepní 
okýnka, i  z  vašeho materiá-
lu. Volejte po  17. hodině. Tel.: 
606 811 244.

OPEL 24 HODIN

NEZMEŠKEJTE LEGENDÁRNÍ AKCI.
Pouze od pátku 7. 3. od 12 h do soboty 8. 3. do 12 h.

Navíc získáte:

 Originální střešní nosič v hodnotě až 5 000 Kč 

 Zimní pneumatiky při financování Opel Finance

 Opel pojištění s 0% spoluúčastí a roční dálniční známkou 

 Vybrané originální příslušenství Opel se slevou 50 %

SLEVY AŽ 

250 000 KČ.

Grantový program 
Zdravé město 2014 
Rada města na svém zasedání 19. února 2014 vyhlásila šest témat 
grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí: 
Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, 
prevence nemocí, podíl na  celoměstských akcích – Den zdraví, 
Dny bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého ži-
votního stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospě-
lých (priority NEHAP, Zdraví 21 dle Plánu zdraví a kvality života).
Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání – projekty za-
měřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, pod-
pora rozvoje organizací a  institucí působících v  uvedené oblasti 
(místní Agenda 21). 
Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních ak-
tivit dětí a mládeže do 18 let. 
Prevence sociálně patologických jevů dětí a  mládeže – projekty 
napomáhající řešení sociálních problémů ve  městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných so-
ciálních skupin (formou informačních výstav, výtvarných či lite-
rárních soutěží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí 
apod. – vazba na projekt Komunitní plánování sociálních služeb). 
Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb so-
ciální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení kom-
plexní prevence sociálně patologických jevů a  k  řešení hmotné 
a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.
Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, vol-
nočasové a  kulturní aktivity starších lidí a  seniorů. Vzdělávání 
zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společen-
ských změn. Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové per-
spektivy a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv 
na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení. Kultura a kulturní 
aktivity nabízejí hodnotné využití volného času a  jsou zdrojem 
naplnění a sociálních kontaktů. Kulturní aktivity přispívají k pre-
venci sociálního vyloučení a  izolace. Kulturní aktivity jsou pří-
ležitostí pro posílení mezigeneračních kontaktů a sounáležitosti. 
Rok 2012 byl vyhlášen rokem Evropského stárnutí a mezigene-
račních kontaktů a sounáležitosti. Město Velké Meziříčí si uvě-
domuje, že proces stárnutí se nevyhýbá ani nám.
V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. Ma-
ximální příspěvek na  projekt je 5.000 Kč. Minimální spoluúčast 
předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení finančního 
prostředku bude rozhodovat Rada města. Žadatelé obdrží finanční 
prostředky až po provedení vyúčtování. Nemohou žádat sportovní 
oddíly, které dostanou v roce 2014 dotaci z rozpočtu města.
Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezis-
ková organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo 
školské zařízení, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního 
charakteru. Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo 
Velké Meziříčí – v případě, že cílovou skupinou ve smyslu před-
loženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí. 
Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na zákla-
dě předlohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt 
musí vycházet z Programu podpory zdraví na rok 2014 a z priorit 
Plánu zdraví města Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně 
budou vybírány projekty zaměřené na Den Země 2014 (duben), 
Den bez tabáku 2014 (květen), Den bez úrazů 2014 (červen), Ev-
ropský týden mobility a  Den bez aut (září), Dny zdraví (září). 
Termín ukončení příjmu žádostí je 21. 3. 2014.     
Pravidla pro poskytování grantů projektu Zdravé město 
O pravidlech jsme podrobněji informovali v minulém čísle Velko-
meziříčska, v č. 8 na straně 6. 
Kontakt, konzultace projektů a další informace:
Koordinátor projektu Zdravé město ing. Josef Švec, Radnická 
29/1, 594  13 Velké Meziříčí, tel.: 566  781  150, e-mail: svec@
mestovm.cz, další informace také na www.mestovm.cz  Zdravé 
město a MA 21.                                                                                 -měú-

Školní jídelna Poštovní 3
při Základní škole Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí

1964–2014 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

konaný 12. března 2014 od 10 do 17 hodin

přijme do pracovního poměru:

KONSTRUKTÉRA
požadavky: samostatnost, 

flexibilita, SŠ vzdělání tech. směru
nástup možný ihned

písemné nabídky včetně životopisu 
zasílejte na: e-mail: 
info@vezeko.cz, 

nebo osobně na adresu: 
VEZEKO s. r. o., Jihlavská 229, 

Velké Meziříčí

Jubilejní 10. ročník Tradiční košt pálenek
Hudební doprovod – Akordeon band Vysočina
Letos opět vystoupí tanečnice orientu a zumby, lektorka brněnského Centra 
tance Lada Tkadlecová (Janáčková), společně  s dalšími 
členkami taneční skupiny Dalal as-Sabah. 

Dne 12. dubna v sále „hasičky“ ve Velkém Meziříčí v 15 hodin

A dále jsme pro vás připravili novinku – ukázky bojového 
umění KUNG FU. Akademie YULONG se pravidelně umísťuje 
na předních příčkách mistrovství republiky i na zahraničních soutěžích.
Nezvýšené vstupné – pouze 150 Kč 
(v ceně je ochutnávka, sklenička a další drobnosti).
Bližší informace jsou na našich webových stránkách: www.kostpalenek.wbs.cz

MAS Most Vysočiny, o. p. s., Velké Meziříčí vyhlašuje výzvu 
na podporu akce zaměřené na posílení a udržení regionál-
ních tradic na území MAS Most Vysočiny.
Výzva je realizována v  rámci realizace projektu spolupráce 
Program rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání 
dovedností, animace a provádění.
Podrobné informace budou zveřejněny 7. března 2014 
na www.masmostvysociny.cz.                                             -md-

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí

Výzva na podporu akce zaměřené 
na posílení a udržení 
regionálních tradic 
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Vzpomínky

sudoku
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

sPOlečenská RUbRika

Blahopřání

Vzpomínka

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek na březen 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
11. 3. – Kaňon řeky Jihlavy, Moravský kras, 
jeskyně Býčí skála (film), přednáší J. Kafka
18. 3. – Návštěvy korunovaných hlav ve Vel. Meziříčí a okolí,
               přednáší Mgr. Martin Štindl

15. března 2014 
od 17 hodin

kinosál 
Jupiter clubu

Velké Meziříčí
Mediální partner

❧ Odešel jsem dříve, než jsem 
chtěl, osud života mě předešel. ❧

Dnes, 5. března 2014, vzpo-
meneme 23. výročí úmrtí pana 

Františka Janáka 
z Martinic.

Stále vzpomínají maminka, 
sestra a bratr s rodinami.

Dne 9. března 2014 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana 

Miloslava Urbana z Velkého Meziříčí. 

Dne 26. března 2014 by se dožil 78 let. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a syn Miloslav s rodinou. 

Dne 1. 3. 2014 oslavil Jiří David své životní jubileum.
Život to vzal zase zkrátka,
už je tady padesátka.
Budiž pravdou dávné rčení,
stár že člověk nikdy není,
když se cítí v duši mlád,
život umí užívat.
Ať Tě vše tak stále baví, jen to dobré, hodně zdraví. 

Přejí kolegové ze ZDARu.

Filmový festival Expediční kamera přináší opět 
nejlepší filmy o cestování a sportech v přírodě 
Již počtvrté se ve Velkém Meziříčí bude konat filmové promítání 
o extrémních sportech, dobrodružných výpravách, s úžasnými 
záběry. Opět ho pořádá Internetová televize Velké Meziříčí v kino-
sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, 
a to v sobotu 15. března 2014 od 17 hodin.
V  listopadu 2012 Internetová televize Velké Meziříčí uspořádala 
ve  spolupráci s  MusicData Velké Meziříčí Filmový festival zimních 
sportů. Vzhledem k velkému pozitivnímu ohlasu z řad návštěvníků se 
konalo další promítání na jaře pod názvem Expediční kamera ve Spor-
tovním centru „Na Charitě“. Druhé podzimní promítání, celkově třetí, 
se nově uskutečnilo v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, kde se 
bude nyní znovu konat, tentokráte jarní Expediční kamera.
Filmový festival Expediční kamera probíhá v České republice již pátý 
rok.  Nyní se bude promítat v rekordních více než 200 českých a slo-
venských městech během února a března. Diváci uvidí přehlídku nej-
úspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezony. 

Co tedy letos na Expediční kameře bude k vidění? 
Ve  filmu Cave unicycling uvidíte bláznivé kousky, které předvádě-
jí Britové Steffan Thomas a Thomas Lupton  se svými jednokolkami 
v nitru jeskyní. Nebojí se úzkých prostorů, bahna ani tmy. V dalším 
snímku Down the line hrstka oddaných Kanaďanů přináší nový sport 
do svých místních hor – canyoning. Navzdory všem očekáváním okolí 
Vancouveru nabízí úžasná místa pro kaňonáře. Honnold 3.0. je por-
trét osobnosti Alexe Honnolda, jenž patří k  nejznámějším lezcům 
této generace. Co ho činí jedinečným, je to, že většinu svých výstupů 
podniká sólo a bez jakéhokoliv jištění. Alex zvládá vysoké bouldery, 
přelezy těžkých stěn i rychlostní rekordy. Pygmejové – děti džungle je 
expediční film fotografa Ivana Bulíka o hledání kmene Pygmejů. Bulík 
přešel Afriku skrz na skrz, avšak jeho sen je stále v nedohlednu: touží 
najít a zachytit život a zvyky nejmenších lidí planety – civilizací nepo-
skvrněných Pygmejů. Najde je? Tatry bez limitov ukazují překonává-
ní extrémních výkonů ve Vysokých Tatrách. Ve filmu vystupují lezci 
Martin Krasňanský a  Tomaš Greksák, basejumper Roman Dubský, 
freestyle kajakáři Peter Csonka a Nina Csonková. Dobrodruzi Alastair 
a Leon se ve filmu The Empty Quarter vydávají na cestu do nitra jedné 
z největších pouští na světě, do pusté končiny Rub al-Chálí (The Empty 
Quarter) na Arabském poloostrově. Sestaví si vlastní vozík, na kterém 

přes písčitou a vyprahlou poušť táhnou náklad o váze 300 kg, na jejich 
1 600 kilometrovém treku přes Arabský poloostrov. Autana – trojice 
horolezců Leo Houlding, Jason Pickles a Sean “Stanley” Leary se vydá-
vají na lezeckou expedici do zapomenutého kraje Amazonie ve snaze 
uskutečnit prvovýstup východní stěnou na impozantní stolovou horu 
Cerro Autana. Snímek Ti z Labského údolí ukáže Labské údolí, kte-
ré se nachází mezi Děčínem a Hřenskem, a  láká každoročně stovky 
lezců. Víkend co víkend si lezci přijíždějí vychutnat jedinečné lezení 
v labských pískovcích. 
Připravil: Aleš Horký, pořadatel filmového festivalu ve Velkém Meziříčí
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Dne 8. března 2014 tomu budou   
3 roky, co nás navždy opustil pan 

Tomáš Würth
z Velkého  Meziříčí.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají dcery s rodinami.

EnviTec Biogas Service s.r.o., se sídlem Průmyslová 2051, 
594 01 Velké Meziříčí, 
přijme do hlavního pracovního poměru: 

Servisního technika bioplynových stanic
Hlavní náplň práce:
• Servisní práce bioplynových stanic

Požadavky: 
• SPŠ vzdělání (elektrikář nebo mechanik strojů a zařízení).
• Znalost čtení elektro-schémat/automatizace.
• Praxe v oboru min. 3 roky.
• Manuální a technická zručnost.
• Znalost anglického nebo německého jazyka.
• Uživatelská znalost práce na PC.
• Flexibilita, samostatnost.
• Ochota dále se vzdělávat v oboru činnosti. 
• Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).
• Ochota cestovat (v rámci ČR a SK, popř. sousedních států).

Nástup: duben 2014

Nabízíme pracovní příležitost v mladé, dynamické a rychle 
se rozvíjející společnosti, dobré pracovní prostředí a podmínky. 
V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete prosím 
svůj životopis na e-mail:
m.chaloupkova@envitec-biogas.com

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: k.zelena@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

NÁSTROJAŘ PRO ÚDRŽBU 
VSTŘIKOVACÍCH FOREM

Požadujeme:
● SŠ (VŠ) v oblasti strojírenství
● víceleté zkušenosti s konvenčními obráběcími stroji 
   (soustruh, frézka, bruska, vrtačka)
● zkušenosti s CNC vítány
● orientace v oblasti procesů vstřikování plastu
● orientace v oblasti nástrojařských ocelí
● praxe s údržbou vstřikovacích nástrojů
● praxe v oblasti svařování vítána
● orientace v oblasti použití horkých trysek vítána
● německý, popř. anglický jazyk
● spolehlivost, časová flexibilita
Nabízíme:  ● adekvátní finanční ohodnocení a firemní benefity
             ● zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
Nástup: květen 2014

Honza Vlasák 
– 1000 mil a Loudání 
– extrémní cyklistické závody 

Honza Vlasák – horolozec, cy-
klotremp a  spisovatel. Na  svém 
kole procestoval 50 zemí světa. 
Výborný vypravěč, jehož cesto-
vatelská diashow poznáte podle 
salv smíchu posluchačů v  sále. 
Jeden z našich nejlepších outdo-
orových literárních humoristů, 
který ve  svých knížkách z  cest, 
břitkým suchým humorem ko-
mentuje zážitky s  domorodci 
a někdy i s našinci.
Obecní úřad v Borech
úterý 11. 3. 2014 v 17.00.

-bk- 

Do Borů na přednášku
o cestovateli H. Vlasákovi

Ach, jak ten čas letí a nechce zů-
stat stát,
vždyť Zdenička oslavila  3. 3. 
už pětaosmdesát.
Mějte se s Pepou stále rádi,
z vnoučat a pravnoučat ať máš je-
nom radost,
peněz stále dost,
do dalších let pevné zdraví,
ať Tvé tělo nechuraví.

Vše nejlepší k narozeninám přejí  manžel, dcera Zdenka s manželem, 
vnučka Lenka s rodinou a vnuk Vlastimil s rodinou.    

Dnes, 5. března 2014, slaví své 
92. narozeniny naše milá mamin-
ka, babička a prababička, paní

Růžena Krejčová
z Velkého Meziříčí.
Za všechnu starost a lásku děkují

a hodně zdraví
a spokojenosti

do dalších let přejí
dcera Dana 

a syn Miroslav s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.
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divadelní sezona jaro 2014

Čtvrtek 20. března 2014 v 19.30 hodin
LHÁŘI – agentura Familie 
Úspěšný skotský dramatik napsal svoji drsnou komedii Lháři na po-
čátku nového milénia. Hra je situována do současnosti. Dvojice poli-
cistů přichází rodině oznámit tragickou nehodu jejich dcery. Až uma-
nutá touha strážců zákona po ohleduplnosti se vlivem neočekávaných 
událostí mění v  groteskní souboj o  přežití a  díky tomu se klaunská 
slovní komika proměňuje do ztřeštěné komiky situační. Ale hlavně se 
ukazuje, že skutečnost je jiná, než jak se na první pohled zdálo. Hru 
uvádíme v české premiéře.
Hrají: Jana Šulcová, Václav Kopta, Vojta Záveský, Marcel Vašinka/ 
Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/ Simona Vrbická, Daniel Bam-
bas, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová/Rozálie Víznerová

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID – WESTERN Z BOHNIC
Divadlo Komediograf 
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora Poláková
Úterý 20. května 2014 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: František Němec, Alena Vránová, Petr Kostka
Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY. 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská.
Cena permanentky na 4 představení je 1.000 Kč, rezervace míst a bliž-
ší informace získáte na  programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné: 300 Kč.  Elevace sedadel (od-
stupňované hlediště). Změna programu vyhrazena!                               -zh-

kph - další koncert sezony

Loutková pohádka – Adámek mezi broučky

BRNĚNSKÉ ŽESTĚ NEJEN KLASICKY – 6. 3. 2014
Čtvrtek 6. 3., 19 hodin, luteránské gymnázium (bývalá ZUŠ, 
Náměstí, Velké Meziříčí)
Kvinteto vystoupí ve složení: Stanislav Bartošek, Petr Hojač – trum-
peta, Mikuláš Koska – horna, Jan Pospíšil – trombon, Jonáš Har-
mann – tuba. Soubor byl založen na  JAMU v Brně v  roce 2010, 
v repertoáru mají zejména skladby klasiků doplněné o jiné poslu-
chačsky atraktivní žánry.  Platí permanentky, jednotné vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).                                                 -prog-

Sobota 22. 3. v 15 hodin v sále luteránského gymnázia (bývalá 
ZUŠ), vstupné 120 Kč. Po vystoupení Míši cca 1,5 hodiny, pokra-
čujeme v soutěžích a diskotéce s DDM VM. Rezervace a prodej 

vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001.

Karneval – Zpíváme  a tančíme s Míšou

Zváni jsou všichni od 0–150 let, občerstvení zajištěno. 
Startovné 50 Kč. Hlavní výhra horské kolo.

Mediální partner týdeník 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v sobotu 8. 3., neděli 23. 
3. a sobotu 5. 4. 2014 od 15 hodin na malé scéně loutkovou pohádku 
s názvem ADÁMEK MEZI BROUČKY.
Vstupné: 40 Kč. Vstupenky lze rezervovat na  telefonním čísle  
566 782 004, 566 782 005, nebo osobně na programové oddělení Jupi-

ter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, v po–čt 8-16 hodin, v pátek 8–14 
hodin. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do  pátku před 
termínem loutkového divadla. Výjimka v sobotu (a  to po předchozí 
tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. Poté budou dány vstupenky 
do volného prodeje.                                                                                                       -hs-

CHARITATIVNÍ PLES
Dětského střediska Březejc

pátek 21. března 2014 od 20 hodin
kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482

PKT – písně, které těší, moderátor Honza Hlaváček, 
bohatá tombola a doprovodný program 

Předprodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004–5, vstupné 150 Kč.

▶ Dětská burza oblečení vel. 56–164
Příjem:  
26. 3.: 8.00–13.00, 15.00–18.00
27. 3.: 8.00 – 13.00 
Výdej   
  8. 4.: 8.00–13.00, 15.00–18.00
  9. 4.: 8.00–13.00
Vybíráme pouze jarní a letní oblečení v nepoškozeném stavu!
Boty jsme omezili pouze na 2 páry. Větší věci (kočárky, autosedačky, 
hračky, sportovní potřeby, apod.) vyfoťte. Fotky s vaším jménem a te-
lefonním číslem vyvěsíme na nástěnku. 
Více informací na tel.: 777 183 388, www.zdar.charita.cz, e-mail: ko-
pretina.velmez@charita.cz

Prodej:  
31. 3.: 8.00–13.00, 15.00–18.00
  1. 4.: 8.00–13.00, 15.00–18.00
  2. 4.: 8.00–13.00
  3. 4.: 8.00–13.00

Knihovna velkomeziříčského muzea přerušila svůj 
provoz. Badatelé a zájemci o zapůjčení odborné lite-
ratury se v současné době do archivu ani knihovny 
nedostanou. Důvodem uzavření je plánovaná re-
konstrukce podlahy.
V  knihovně je uloženo dvanáct tisíc svazků, které 
pracovníci muzea stěhují do přilehlých vyklizených 
prostor. Stěhování se týká jak běžných knih, tak sa-

mozřejmě i zhruba pěti set kusů starých tisků a dal-
ších publikací z devatenáctého a počátku dvacátého 
století. Přemístěny musely být i  dva tisíce svazků 
z konzervačního fondu, kde jsou knihy evidovány 
jako sbírkové předměty. Do tohoto fondu jsou zařa-
zeny tituly, které se vážou k oblasti Velkomeziříčska. 
Informace o znovuotevření knihovny a archivu budou 
zveřejněny na webových stránkách muzea.                -muz- 

Předprodej na tel.: 775 057 754, 564 409 319
www.jabbapoint.cz

Mediální partner týdeník 

Muzejní archiv s muzejní knihovnou 
dočasně přerušily provoz

Z a s t u p i t e l s t vo  o b ce  D o l n í  H e ř m a n i ce
v á s  s r d e č n ě  z ve  n a

O B E C N Í  P L E S
v   s o b o t u  1 5 .  B Ř E Z N A  2 0 1 4

ve   2 0 . 0 0  v   s á l e  O b e c n í h o  d o m u
h u d b a :    4  S ÝKO R KY

b o h a t á  t o m b o l a ;  t e p l é  o b če r s t ve n í  z a j i š t ě n o
p ř e d p r o d e j  vs t u p e n e k  n a   o b e c n í m  ú řa d ě

na téma  Cesta do duše dítěte rozborem jeho kreseb
11. 3. 2014 v 9.00 hodin. Po skončení besedy je možnost individuální-
ho poradenství.                  Tento projekt podporuje Město Velké Meziříčí. 

▶ Beseda s psychologem, grafologem 
a psychoterapeutem Mgr. Lubošem Novotným

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Heřmanice pořádá
MASOPUST 2014

Sobota 8.3.2014 od 9 hodin

Masopustní průvod Oslavou a Dolními Heřmanicemi
Srdečně zveme do průvodu i na občerstvení 

zdarma pro všechny masky. 

MUZEUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ
HRAČKY V PROMĚNÁCH ČASU

1. 3.–21. 4. 2014
otevřeno denně kromě pondělí, 9–12; 13–16

Výstavu zapůjčilo Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou
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Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol Velké 
Meziříčí zve do svých řad 
zájemce narozené 1995–
2005. 
Tréninky: pondělí až pátek 
15.30–19.30 ve sportovní 
hale za Světlou. 

Lyžařský pohár Vysočiny – 
Hlinsko
V neděli 23. 2. 2014 se po dvou 
odložených závodech na  Jalov-
ci a v Dobroníně konal v  rámci 
LPV další závod v  obřím slalo-
mu. Pořádající oddíl Ski klub 
Hlinsko připravil kvalitní trať, 
kterou nenarušilo ani krásné, 
slunečné počasí připomínající 
spíše duben.
Ski klub Velké Meziříčí tento-
krát vyjel téměř v  plném slo-
žení, od  myšáků po  dospělé, 
a  hned několik našich závod-
níků předvedlo perfektní vý-
kon. V  kategorii předžactvo 
dívky obsadila Hanka Krčálová 
1. místo a  hned za  ní (pouhé 
0,03 sec) skončila Klára Sikoro-
vá. Mezi mladšími kluky jsme 
brali 2. místo (Filip Vošme-
ra) i  3. místo (Jan Vondráček) 
a u mladších holek se shodným 
časem podělily Tamara Bočko-
vá a  Kateřina Neumanová o 3. 
místo. V  kategorii starší žáky-

ně Tereza Neumanová vyhrá-
la, stejně jako Hana Vrábelová 
v kategorii dospělých.
Umístění dalších závodníků 
v  první desítce: Martin Vondrá-
ček, Samuel Dušovský, Marek 
Peštál, Tamara Dušovská (všichni 
4. místo), Sára Krbečková, Deni-
sa Vošmerová, Veronika Mejzlí-
ková (všechny 5. místo), Eliška 
Komendová (6), Tadeáš Bíbr (8), 
Natálie Malcová, Zuzana Rašov-
ská (obě 9. místo), Tereza Švábo-
vá, Jan Bartoš, Michaela Peštálo-
vá (všichni 10. místo).
Zvláštní kategorií je kategorie 
family, ve  které se sčítají časy 
závodícího dítěte (mladší 2002) 
s  časem rodiče nebo prarodiče.  
I zde jsme měli několik zástupců, 
vždy otec + syn/dcera. Nejlépe 
si vedli Natálie a Tomáš Malcovi 
(10. místo).
Další závod se koná již tuto sobo-
tu na  Šacberku a  v  neděli doma 
na Fajtově kopci.

-id-, foto: archiv Ski klubu VM

Lyžaři předvedli v Hlinsku kvalitní výkony
Krajský přebor 6. kolo: TJ Ná-
měšť nad Oslavou – Spartak VM 
A 5,5:2,5
Za hosty Jan a Denk po 1 bodu – 
Kučera remíza a 0,5 b. – Kopr, Ja-
nák Jos., ing. Nedoma (C), Čtve-
ráček a Janák Mart. 0 b.
Porážka se sice opravdu čekala, 
ovšem ne až tak vysoká. Za do-
mácí tým nastoupili i dva Meziří-
čáci, totiž Čížek a Kratochvíl Vít, 
a oba vyhráli; onen první porazil 
Kopra z Rudy, ten druhý pak ka-
pitána Nedomu. Naši spartakov-
ci uspěli jen ve dvou, respektive 
ve třech případech: Jan a Denk 
(hráč bydlící ve Žďáře) neměli 
žádného slitování se slečnami 
Krumlovou a Košutovou, zatím-
co mostišťský Kučera dokázal 
zplichtit svou partii se zkušeným 
domácím Paulendou.
V devítimístné tabulce KPV ná-
leží velkomeziříčskému áčku 
nikterak oslnivá sedmá příčka, 

a to s nezáviděníhodnou bilancí 
1–0–5/19,0/3.
Regionální soutěž – skupina 
„Jih“ 8. kolo: Gambit Jihlava E 
– Spartak VM B 1,5:3,5
Body Velkého Meziříčí obstarali 
Zeman 1, Urbánek 1, Dohnalík 1 
a Dominik Dvořák půlku, zatím-
co Jos. Dvořák tentokrát neuspěl.
Spartak Velká Bíteš – Caissa 
Třebíč D 2,5:2,5
Pro domácí tým Šilhan a Bárta po 
jednom bodu – Kincl 0,5 b. – Bu-
rian a Skula nula.
V pětičlenné tabulce zaujímá 
béčko VM docela obstojnou dru-
hou příčku (3–2–1/16,0/11), Bí-
teš je třetí (2–3–1/18,5/9).
Ve skupině „Sever“ remizovaly 
Jámy ve Žďáru s tamějším déč-
kem 2,5 ku 2,5 b. (Pařil C a Peli-
kán po 1 bodu – Mička remíza – 
Prášil a Kunc prohry) a zůstávají 
v tabulce na třetím místě. 

Bilance šachistů áčka 
není nikterak oslnivá

-vp-

HFK Třebíč – FC VM 1:0 (0:0)
Střelci: 68. FC VM – Simandl – Krejčí, Šimáček, Mucha P., Bouček – 
Souček, Vyskočil, Němec, Ráček, Caha – Beran, střídali Bradáč, Dou-
cha a Invald trenér Smejkal. ŽK: bez karet. Diváků: 30.
V dalším přípravném utkání jsme nastoupili proti týmu HFK Třebíč. 
V naší sestavě chyběli omluvení Pavel Simr a Zdeněk Mucha, nemoc-
ný Jarda Dufek a zraněný Patrik Pokorný. Domácí hráči po celé utkání 
prokazovali svoji herní kvalitu, ale své brankové příležitosti nedokáza-
li proměnit. Na místy tvrdou hru doplatilo několik našich hráčů, a tak 
pro zranění utkání nedohráli Laďa Němec a Jarda Krejčí a se sebeza-
přením dohrávali Milan Souček a Roman Vyskočil. Od 65. min musel 
na hrot našeho útoku nastoupit Zdeněk Simandl. 

Fotbalové áčko v přípravě 
podlehlo Třebíči

-myn-

4. přátelské utkání
FC VM B – SK Huhtamaki 
Okříšky 1:1 (1:1)
Rozhodčí: Myška. Diváci: 10. 
Branky: Pech (40.) – Jančok (42. 
pen.). Sestava: Michut – Ma-
loušek, Netolický, Nováček, Ka-
fka – Malec – Vítek, Havlíček, 
Bradáč, Kameník – Liška. Ná-
hradníci: Pech, Večeřa, Sysel.
Čtvrté přátelské utkání jsme 
hráli proti Okříškám, které hra-
jí krajský přebor. Soupeř přijel 
skoro v kompletní sestavě, a  tak 

nás nečekal lehký zápas. Bohu-
žel jsem jako v posledních utká-
ních neměl kompletní sestavu 
a na místo středních obránců se 
museli posunout krajní obrán-
ci Netolický a  Nováček, kteří 
spolu na středu v životě nehráli. 
V  prvním poločase jsme veli-
ce dobře presovali a  zakládali 
rychlé protiútoky. Do  samostat-
ného úniku po  chybě obrany se 
dostal Liška, ale sólo nedokázal 
proměnit. Soupeř si s naším pre-
sem nevěděl rady, čímž jsme mu 

neumožnili ohrožení naší brá-
ny. Po vypadnutí míče z rukavic 
hostujícího brankáře jej dokázal 
doklepnout do  brány Matyáš 
Pech (mladší dorostenec). Ná-
sledně jsme udělali zbytečnou 
chybu v obraně a umožnili jsme 
hostům zahrát penaltový kop, 
který hosté proměnili. Ve  dru-
hém poločase jsme polevili, ale 
pořád fotbal vypadal k  světu, až 
na pár momentů. 
Byla to naprosto zasloužená re-
míza.

Benfika remizovala s Okříškami
Jaro je tu a s ním Harrach liga 
mužů MKVM. 
12. kolo na umělé trávě za 3. ZŠ 
Velké Meziříčí
7. 4. v 18.30 Flamengo – Woollo-
omooloo Bay a SK Mostiště – Po-
břeží kocoviny
10. 4. v 19.30 The Lost Generati-
on – Oslavice a Kittydogs United 
– La Bucañeros
17. 4. v 19.40 Kašpaři VM – FC 
Wiegel VM
Tabulka Harrach ligy mužů po 
podzimu:
1. Woolloomooloo Bay 10 8 1 1 56:13 25
2. La Bucañeros 10 8 1 1 57:18 25
3. Slza VM 10 7 2 1 40:15 23
4. Flamengo 10 6 2 2 52:24 20
5. SK Mostiště 10 6 2 2 28:14 20
6. Pobřeží kocoviny 10 3 1 6 23:30 10
7. Kašpaři VM 10 3 1 6 16:28 10
8. Kittydogs United 10 3 1 6 19:63 10
9. Oslavice 10 1 3 6 25:41 6
10. The Lost Generation 10 1 3 6 13:36 6
11. FC Wiegel VM 10 0 1 9 13:60 1

Více na www.mkvm.cz -bíl-

Velkomeziříčský volejbal se ani 
o  tomto víkendu nezastavil. Ex-
traligovým kadetům i  juniorům 
sice již sezona skončila, ale nej-
mladší hráči našeho oddílu stále 
ještě nevypadli z kolotoče šestko-
vého volejbalu. Uplynulou neděli 
jeli tentokrát do  Jihlavy v  rámci 
předposledního turnaje soutěže 
krajského přeboru mladších žáků. 
V  plném počtu 12 natěšených 
harcovníků se postupně utkali 
s domácím týmem ŠSK Demlova 
Jihlava a poté s žáky ŠVK při ZŠ 
Brtnice (více mužstev v  soutěži 
bohužel není – pozn. aut.).

S  prvně jmenovaným soupeřem 
z  krajského města sváděli naši 
volejbalisté vždy vyrovnané boje 
a udolali rivala až ve třech setech. 
Po  jasných výhrách v  prvním 
setu  vždy polevili a  přenechali 
Jihlavákům sety druhé. Ve třetích 
zkrácených sadách však zlepše-
nou hrou a podáním zaslouženě 
zvítězili. Konečný výsledek pak 
tedy TJ Spartak Velké Meziříčí 
vs. ŠSK Demlova Jihlava dvakrát 
stejným poměrem 2:1. 
Tým z  nedaleké Brtnice nekladl 
v odpoledních utkáních už tako-
vý odpor jako hráči domácích. 

Bez větších potíží si tak „Velme-
záci“ dokráčeli ke  dvěma hlad-
kým výhrám 2:0. 
Pozitivním je samozřejmě v  ko-
nečném účtování naše bilance 4 
zápasy – 4 výhry, ale také fakt, že 
si postupně zahráli všichni zú-
častnění hráči našeho týmu, ať už 
se jednalo o  nejmenší 10leté až 
po nejstarší 13leté. A to je to nej-
důležitější v této kategorii – hrát 
a mít z toho radost!
Gratulace všem hráčům a  trené-
rům Zmrhalovi, Kraclovi a Vašíč-
kovi za dobře odvedenou práci. 
Novým zájemcům jsou dveře 

do našeho klubu vždy otevřené! 
Sestava VM: Novák P., Vorobets 
V., Svoboda R., Vybíral V., Pokor-

ný T., Kůra P., Jůda Š., Juhoš P., 
Tesař F., Pospíšil M., Jonáš R. a P.
-jud-, ilustr. foto: archiv volejbalu

Volejbaloví mladší žáci byli poprvé v sezoně stoprocentní

sportovec 
velké bíteše

Sportovec města Velká Bíteš 2013
Výsledky
Kategorie trenér
Jan Konečný
Ondřej Blaha
Oto Budín
Kategorie mužstvo
Judo žactvo
HC B muži
Fotbalová přípravka
Sportovní poděkování
Marie a Vojtěch Pernicovi
Kategorie sportovec junior
Tomáš Mrňa
Adéla Karásková
Jiří Vrzal
Kategorie sportovec
Petr Ouředníček
Jan Loukota
Ondřej Plechatý
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II. liga házené st. dorostenek
TJ Jiskra Otrokovice – TJ Sokol 
VM 28:40 (13:21)
Náš celek i  přes časovou tíseň, 
vzniklou při dopravě, vstou-
pil do  utkání aktivně. Zejména 
obranná hra v  prvním poločase 
snášela přísnější měřítko, když 
jsme dokázali aktivní defenzivou 
držet domácí střelkyně v  dosta-
tečné vzdálenosti a nutili je k ne-
přesnostem. První desetiminu-
tovka byla ještě herně vyrovnaná. 
Díky velmi dobré organizaci hry 
jsme se postupem času začali více 
dostávat i  do  brejkových situací, 
které jsme pak dokázali stopro-
centně proměňovat. Důležitým 
počinem bylo i  to, že se naše 
hráčky vyrovnaly se střídavým 
osobním bráněním jedné ze spo-
jek. Po nápaditých akcích přečís-
lovaly domácí obranu a neomyl-
ně zakončovaly. I  přes změny 
v naší sestavě se střelecký apetyt 

neměnil a  skóre v  náš prospěch 
utěšeně narůstalo. Po první třice-
timinutovce se zastavilo na  roz-
dílu osmi přesných zásahů. Ani 
po  přestávce se situace na  hřišti 
nijak výrazně nezměnila. Naše 
souhra a chuť byly viditelně nad 
síly soupeřek, které tak marně 
dobývaly naši branku. V rozmezí 
50.–55. minuty jsme sice výrazně 
polevili v  koncentraci a  dovoli-
li domácím kosmeticky upravit 
brankový poměr. Úplný závěr 
jsme ale opět zvládli na  pod-
trženou jedničku a  završili tak 
souboj čtyřicátou přesnou trefou 
do branky domácích!
Sled branek – 1:0, 1:2, 2:4, 4:5, 
5:6, 5:9, 6:11, 8:14, 9:16, 11:19, 
12:21, 15:23, 16:27, 19:31, 22:34, 
23:35, 28:35. 7m hody 2/1:2/2, 
vyloučení 0:0. Počet střel 49:54. 
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Koudelová 
Eliška (10), Závišková Iva (8/1), 

Studená Kateřina (6), Škrdlová 
Renata (6), Sedláčková Klára (5), 
Závišková Kateřina (4/1), Rosová 
Terezie (1), Bačová Soňa, Doleža-
lová Romana. Trenéři ing.  Vin-
cenc Záviška, Ivana Škrdlová.
1. H. Brod 3 2 1 0 81:77 5
2. Velké Meziříčí 3 2 0 1 94:81 4
3. Otrokovice 3 1 1 1 83:80 3
4. Poruba 3 1 0 2 96:60 2
5. Hodonín 0 0 0 0   0:0 0
6. Nový Jičín 2 0 0 2 18:74 0

II. liga házené ml. dorostenek
DHK Pardubice – TJ Sokol VM 
24:38 (12:21)
Oproti minulým utkáním odces-
tovalo pouze torzo našeho týmu, 
když některé „hráčky“ ani nepo-
kládaly za  důležité svoji neúčast 
sdělit! 
Od  prvních minut byl domácí 
tým aktivnější ve střelbě, překva-
pivými a  přesnými zásahy místy 
vedl až čtyřgólovým rozdílem. 
Bylo to i dílo naší chaotické a ne-
funkční obrany, zřejmě i předsta-
vy, že to půjde samo… 

Po úvodní čtvrthodině, kdy jsme 
viditelně tahali za  kratší konec, 
se díky agresivnější obranné hře 
podařilo dostávat pardubické 
útočnice do  tlaku. Přesné pasy 
od  bankářky Jarmily Šabacké 
naše křídelní hráčky Eliška Kou-
delová a  Andrea Rymešová bez-
pečně využívaly, skóre se měnilo 
v  náš prospěch. Navíc do  polo-
časové pauzy „chytla střeleckou 
slinu“ z  postu spojky Denisa Ja-
nečková a na světelné tabuli jed-
nu dobu byl k vidění desetibran-
kový rozdíl. Po změně stran jsme 
výrazně ubrali z  aktivity, přibyly 
nevynucené chyby a  častější in-
dividuální minely, což mladý do-
mácí celek nastartovalo, a ten vy-
cítil šanci. Následný oddechový 
čas a změny v sestavě opět vnesly 
do  útočné hry řád a  zlepšenou 
souhru, důležitými zásahy v této 
fázi přispěla ke  zklidnění hry 
Kateřina Závišková. V  obranné 

části „tvrdily muziku“ Soňa Ba-
čová a Romana Doležalová. Zby-
lou část hrací doby jsme dohráli 
s  nadhledem i  noblesou a  nene-
chali si ujít slastný pocit ze za-
slouženého vítězství.
Sled branek – 1:0, 1:2, 2:3, 7:3, 
8:5, 8:10, 9:11, 10:18, 11:21, 13:24, 
15:25, 19:25, 19:31, 20:35, 23:36.
7m hody 4/3:3/2, vyloučení 2:0. 
Počet střel 50:62.
Hrály: Jarmila Šabacká, Veroni-
ka Blažková – Eliška Koudelová 
(15), Denisa Janečková (9), An-
drea Rymešová (6), Kateřina Zá-
višková (5/1), Soňa Bačová (2/1), 
Romana Doležalová, Lucie Teplá 
(1). Trenéři ing. Vincenc Záviška, 
Edita Partlová.
1. Olomouc B 4 3 0 1 127:83 6
2. Hodonín 4 3 0 1 103:94 6
3. V. Meziříčí 2 2 0 0  53:41 4
4. H. Brod 5 2 0 3 130:126 4
5. Pardubice 4 2 0 2  92:109 4
6. Zábřeh 5 1 0 4 107:129 2
7. Karviná 4 1 0 3  80:110 2

-záv-

Dorostenky „převálcovaly“ Otrokovické i Pardubické

-ls-



stRana 10 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 9 | 5. března 2014 stRana 11 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 9 | 5. března 2014

hOkej Mládež

Nové Dvory – ST VM B 8:10
Uhřínov – ST VM B 2:16
VM B – Orel Bystřice 16:2
Body: Skryja Marek 4/0, Šoukal 
Slavomír 4/0, Zelený David 4/0, 
Klíma Tomáš 2/0, Zelený Tomáš 
0/2. Čtyřhry: Zelený David, Skry-
ja; Klíma, Šoukal.
VM C – Autocol. Oslavice B 8:10
Body: Dvořák František 3/1, Bed-
nář Ivan 2/2, Zelený David 1/3, 
Kořínek Stanislav 0/4. Čtyřhry: 
Dvořák, Kořínek; Bednář, Zelený.
TJ Sokol Nové Veselí C – ST VM 
E 13:5
Body: Hrůza Vlastimil 2/2, Mi-
nařík Jakub 1/3, Kališ Petr 0/4, 
Přikryl Radek 0/4. Čtyřhry: Hrů-
za, Přikryl; Minařík, Kališ.
Poslední tři kola dopadla podle 
očekávání. Družstvo B ve složení 
Skryja, Šoukal, Klíma T., Zelený 

D. a T. a Buk obsadilo konečné 5. 
místo. Mohlo být i  líp, ale i hůř. 
V  každém utkání jsme sestavu 
točili a  vesměs nebyli komplet. 
Soutěž OP 1 vyhrála suverénně 
Bystřice před Oslavicí. Do  příští 
sezony tedy budeme vstupovat ne 
jako favorit, ale ani jako tým, kte-
rý by měl hrát o záchranu. Roz-
hodně cíl bude skončit lépe jako 
letos. Na závěr družstvo B děkuje 
všem hráčům, co nastupovali 
v tomto roce za naše město. 
Okresní soutěže pomalu vrcholí. 
Týmy C a  D také dohrávaly po-
slední kola. Oddíl nejmladších 
hrál v Novém Veselí, kde podle-
hl 13:5. Do  úplného konce zbý-
vá mladíkům odehrát dvě kola. 
V sobotu čeká naše áčko domácí 
dvojkolo proti Nížkovu a Jihlavě.

-pk-

Stolní tenisté B jsou pátí
2. liga žen Morava
TJ Sokol Karviná – TJ Sokol 
VM 23:30 (11:17)
V neděli před polednem nastou-
pilo družstvo žen proti aktuál-
nímu druhému celku 2. ligy žen 
Morava. Po  výhře nad Olomou-
cí z  minulého týdne si družstvo 
žen chtělo odvézt i z Karviné dva 
body. A to se po koncentrovaném 
výkonu podařilo!
Úvod zápasu se nesl ve  zname-
ní nepřesností, kdy ani jedno 
družstvo nedokázalo využít vy-
pracovaných šancí. Naše hráčky 
chtěly od  začátku zodpovědně 
bránit. Zpočátku se to ale neda-
řilo, když po několika nedorozu-
měních na  středu obrany jsme 
najednou prohrávaly dvoubran-
kovým rozdílem (9. minuta 7:5). 
Naše spojky na  to ovšem doká-

zaly reagovat, když po  několika 
pěkných kombinačních akcích 
dokázaly vsítit tolik potřebné 
branky. Díky těmto gólům se 
zvedla i  obrana, která poctivě 
bránila a  nenechala střelkyně 
Karviné střílet z dobrých pozic. 
Naše hráčky z  toho dokázaly 
založit rychlé protiútoky, které 
přesně zakončovaly. Po  poloča-
se, tak mohlo svítit na ukazateli 
skóre 11:17.
Vstup do  druhé půle byl v  po-
sledních zápasech z  naší strany 
spíše rozpačitý. A bohužel, přes-
ně takový byl i  vstup do  druhé 
části tohoto zápasu. Po ztrátách 
míče v  útočné fázi hry jsme se 
musely rychle vracet do obrany, 
kde se nám na  začátku zápasu 
vůbec nedařilo, a  tak soupeřky 
snížily brankový rozdíl na  pou-

hé tři branky (34. minuta 14:17). 
Naštěstí naše spojky na to reago-
valy střelbou z dálky nebo spolu-
prací s pivotem. Díky tomu jsme 
mohly udržovat neustálé čtyř až 
pětibrankové vedení. Ve  střední 
části hry bylo k  vidění několik 
sporných momentů, ať už naše 
ztráty míče nebo zvláštně po-
souzené situace ze strany roz-
hodčích. I přesto jsme dokázaly 
naše vedení neustále navyšovat. 
Konec zápasu se tak již mohl 
pouze dohrávat a  po  závěreč-
ném hvizdu se ženy radovaly ze 
zaslouženého vítězství v poměru 
23:30!
Základem úspěchu tohoto zá-
pasu byl koncentrovaný výkon 
v obraně, kde si hráčky navzájem 
vypomáhaly. Z toho pak vznika-
lo několik rychlých útoků, které 

soupeřky nedokázaly pokrýt. 
Po  soustředěném a  zodpověd-
ném výkonu si tak ženy mohly 
připsat důležité dva body!
V  příštím kole zavítá družstvo 
žen na palubovku družstva z Vel-
ké Bystřice, kde bude na toto ví-
tězství chtít jistě navázat. 
7m hody 4/3:1/1; vyloučení: 4:4, 
počet diváků 51. Sled branek: 
3:2, 5:3, 7:5, 7:12, 10:14, 11:17, 
14:17, 16:21, 18:24, 22:28, 23:30. 
Sestava a  branky: Lavická Jana, 
Zedníčková Marta – Závišková 
Iva (10/1), Plachetská Jitka (8), 
Klusáčková Jana (4), Škrdlová 
Renata (3), Sedláčková Klára (2), 
Svobodová Diana (1), Hladíková 
Denisa (1), Dvořáková Šárka (1), 
Pacalová Lenka, Homolová Mi-
chaela, vedoucí družstva Škrdlo-
vá Ivana.

Z Karviné ženy přivezly zasloužené body

-jl-

Dorost zvítězil nad Bobry z  Va-
lašského Meziříčí a  upevnil si 
čtvrté místo v  tabulce krajské 
ligy.
HHK VM – HC Bobři Valašské 
Meziříčí 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Branky a  asistence HHK: 9. 
Dundálek (Drachovský, Kapus-
ta O.), 10. Tichý, 19. Burian L. 
(Drachovský), 31. Burian L. 
(Drachovský), 44. Tlapák (Ti-
chý). Sestava HHK: Juda J. – 
Smažil, Bernat, Přinesdomů, 
Kampas F., Drachovský – Tichý, 

Burian, Tlapák – Dundálek, 
Nevěčný, Kapusta O. – Paca-
lová, Báňa D. Rozhodčí: Rous, 
Musil. Vyloučení: 9:6, využi-
tí: 2:2, v  oslabení: 1:0. Střely 
na  branku: 30:40 (7:10, 11:13, 
12:17). Diváci: 36.
Krajské ligy dorostu
1. Hodonín B 22 16 0 6 109:66 32
2. Val. Meziříčí 23 15 1 7 119:90 31
3. Nové Mesto n. V. 23 13 3 7 123:97 29
4. Velké Meziříčí 23 10 3 10 91:93 23
5. Uherský Brod 22 7 2 12 76:90 18
6. Technika Brno 23 7 2 14 82:111 16
7. Brumov-Bylnice 24 4 3 17 58:111 11

Mladší žáci

HC Litomyšl – HHK VM 3:6 
(2:1, 0:1, 1:4)
Branky a asistence HHK: 4. Poled-
na (Zdvihal), 25. Broža (Švejda), 
49. Švejda, 51. Švejda, 55. Dvořák 
L., 60. Nesvadba (Dvořák L.). Se-
stava HHK: Juda P. – Broža, Šve-
jda, Poledna, Dvořák L. – Zdvihal, 
Nesvadba, Dvořák F. – Bartošek, 
Sobotka, Krčma – Strádal T., He-
jduk. Rozhodčí: Kolář, Mergl. 
Vyloučení: 8:3, využití: 1:3, v osla-
bení: 0:0. Střely na branku: 19:34 
(6:10, 6:9, 7:15). Diváci: 25.

Starší žáci
HC Litomyšl – HHK VM 10:2 
(4:1, 4:1, 2:0)
Branky a  asistence HHK: 9. 
Havliš (Šandera), 30. Karásek. 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
M., Janoušek, Karásek, Šandera, 
Procházka – Třeštík, Hedbávný, 
Burian M. – Kapusta L., Havliš, 
Strádal D. – Ambrož, Zacha. 
Rozhodčí: Kolář, Mergl. Vylou-
čení: 2:0, využití: 0:0, v oslabení: 
0:0. Střely na branku: 71:13 (23:6, 
26:3, 22:4). Diváci: 30. -hhk-

OP kadetky U17, fin. skupina
Sokol Lanžhot – BK VM  57:46 
a 68:75
V  dalším kole finálové skupiny 
mladších dorostenek zavítaly 
naše hráčky na  horkou půdu 
do  Lanžhota. V  prvním zápase 
vyhrál domácí tým a  v  odvetě 
zase uspěly naše hráčky. Ty doka-
zují, že se během sezony výkon-
nostně lepší, i když by bylo potře-
ba ještě zabrat na fyzické kondici. 
Z  individuálních výkonů stojí 
za pozornost 41 bodů Julky Ráč-
kové v  zápase číslo dvě. Trenér 
Hugo se musel ve druhém zápase 
rozčílit na výkon rozhodčích, ob-

držel technickou chybu, ale od té 
chvíle začali rozhodčí posuzovat 
zákroky správně. Po druhém zá-
pase zářil spokojeností, protože 
výhra v  Lanžhotě je úspěchem 
našeho týmu.
Sestava týmu BK VM: Julča 
Ráčková, Ivča Blaťáková, Mája 
Drličková, Nikča Syslová, Káťa 
Kryštofová, Kiki Dvořáková, 
Bára Kučerová, Mája Fňukalová 
a Zuzka Holánová. Trenér Kamil 
Hugo.
Tabulka finálové skupiny
1. V. Meziříčí 10 6 4 530:500 16
2. Blansko   8 6 2 422:330 14
3. Lanžhot 10 4 6 496:542 14
4. Brno B   8 2 6 340:416 10

Basketbalistky vedou 
finálovou tabulku

-rap-

OP kadeti U17, skupina o  5.–8. 
místo 
TJ Sokol Podolí – BK VM 34:68 
a 53:70
Týmu kadetů se nepodařilo 
postoupit do  finálové skupiny. 
Nicméně i  zápasy ve  skupině 
o  5.–8. místo budou přínosem. 
V  prvních zápasech jsme zaví-
tali do Podolí u Brna. V prvním 
utkání jsme zaskočili soupeře 
razantním nástupem do  zápasu. 
Vedli jsme už 13:0 a  první čtvr-
tina skončila 21:4 v náš prospěch. 
V  dalších částech zápasu se hra 
trochu vyrovnala, nicméně skó-
re se neustále zvyšovalo v  náš 
prospěch. V  zápase se prosadili 
všichni hráči týmu, což je velmi 
cenné.
Ve druhém zápase bylo skóre da-
leko vyrovnanější. Hlavním dů-
vodem bylo, že zatímco my jsme 
v  jasných pozicích neskórovali, 
soupeř byl v  zakončení mnohem 

úspěšnější než v  prvním zápase. 
Ve druhé půlce utkání naši hráči 
zlepšeným výkonem soupeři od-
skočili na bezpečné vedení a skóre 
si náš tým až do  konce pohlídal. 

Oba zápasy prokázaly, že náš tým 
má široký kádr a že máme do příš-
tích sezon na čem stavět. 
Sestava týmu BK VM: Michal 
Kovář, Jan Sýkora, Adam Ostrý, 

Lukáš Ivančík, Martin Šmíd, Jiří 
Studený, Daniel Klapal, Michal 
Krejčí, Tomáš Doležal a  Lukáš 
Michal, trenéři Tomáš Rapušák 
a Petr Filla. -rap-, foto: archiv BK

Basketbaloví kadeti bojují o páté až osmé místo

2. liga ml. dorostu Morava
TJ Sokol VM – DTJ Polanka nad 
Odrou 27:21 (16:16)
Zajímavé utkání sehráli naši há-
zenkářští dorostenci ve  14. kole 
proti Polance nad Odrou. Oproti 
soupeři, který měl k dispozici pl-
nou lavičku hráčů, jsme nastou-
pili pouze se dvěma hráči na stří-
dání. Zápas rozdílných poločasů 
se nám podařilo zvládnout.
První minuty utkání vyšly lépe 
hostům a ujali se vedení 2:1. Pak 
už začal fungovat obranný sys-
tém 1–5, v útoku se dařila kom-
binace a postupně jsme si budo-
vali vedení. Ve 23. minutě svítilo 
na ukazateli příznivé skóre 14:10. 
Střelecky tým táhl Filip Svobo-
da, ale ostatní střelci selhávali 

i ve vyložených šancích. V závěru 
půle jako by nám docházely síly 
a soupeř se dotáhl na poločasový 
výsledek 16:16.
Brankový účet druhé půle načal 
náš Filip Macoun ve  34. minu-
tě (17:16). Následoval brankový 
půst a  Polanka dokazovala, že 
ne nadarmo je to tým s  velmi 
málo obdrženými brankami. 
Nedokázali jsme se v útoku pro-
sadit, a když už jsme si šanci vy-
pracovali, tak brankář hostí byl 
proti. Polanka si tak dokázala 
vytvořit tříbrankový náskok (42. 
minuta 17:20). Naši hráči však 
zbraně nesložili. Na  rozehrávce 
hru oživil Tomáš Frejlich, který 
připravoval šance pro naše spoj-
ky. Konečně se střelecky začal 

prosazovat i Tomáš Blaha a v 50. 
minutě již bylo srovnáno 21:21. 
Obrana šlapala na  sto procent, 
v  bráně předváděl famózní vý-
kon Vojtěch Drápela a soupeř už 
do  konce utkání nevstřelil jedi-
nou branku! Dorostenci tak po-
stupně rozšiřovali rozdíl ve skóre. 
V závěru ještě Polanka vyrukova-
la s osobní obranou od poloviny 
hřiště. Své individuální přednosti 
předvedl Tomáš Stupka a  vsítil 
dvě závěrečné branky a  zpečetil 
tak vítězství 27:21.
Družstvo ukázalo morální sílu 
a  bojovnost. Hráči dokázali hrát 
svoji hru, i když se nedařilo, a díky 
tomu jsme dokázali zvítězit. Ak-
tuálně se tak družstvo dorostu 
vyhouplo na druhé místo druholi-

gové tabulky. V příštím kole zajíž-
díme na půdu vedoucího družstva 
a aspiranta na postup Zlína. Bude 
to velmi těžké utkání a  budeme 
se opět muset obejít bez Marti-
na Janíčka, který již nastupuje 
za družstvo Zubří v 1. lize mlad-

šího dorostu. Věřím, že bojovným 
výkonem můžeme ve Zlíně uspět.
7m hody 2/1:0 vyloučení: 0:1, di-
váků 48. Sled branek: 1:2, 4:3, 7:5, 
11:7, 13:9, 14:12, 16:16, 17:20, 
19:21, 27:21. Sestava a  branky: 
Drápela Vojtěch – Svoboda Fi-

lip (9), Stupka Tomáš (5), Blaha 
Tomáš (5), Fiala Martin (5), Ma-
coun Filip (2), Frejlich Tomáš (1), 
Pažourek Tomáš, Babáček Kamil, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr. 

-šid-, foto: archiv házené

Dorostenci házené se vyhoupli na druhou příčku po vítězství nad Polankou

Ve dnech 8.–9. března 2014 v ZŠ 
Školní 2055 proběhne 1. kolo pr-
voligové celoroční soutěže v  bo-
ccie OZP CUP O  březejckého 
medvěda. 
Časový program:
Pátek 7. března 2014
18.00–19.00 prezence; 19.00–20.00 
kontrola vozíků a  míčů; 20.00–
20.30 schůzka vedoucích výprav
Sobota 8. března 2014
7.30–8.30 možnost rozehrání 
v  tělocvičně; 8.00–8.15 schůzka 
rozhodčích; 8.30 zahájení; 8.30–
17.30 I. část soutěží
Neděle 9. března 2014
8.30–8.45 schůzka rozhodčích; 
8.45–13.30 II. část soutěží; 14.30 
vyhlášení výsledků; od 15.00 od-
jezd účastníků

Hraje se podle mezinárodních 
pravidel boccie zpracovaných 
Českou federací Spastic Handi-
cap a  platného soutěžního řádu 
boccie zpracovaného RTB včetně 
doplňků. Soutěže jsou vypsané 
pro jednotlivce ve  třídách BC1, 
BC2, BC3 a BC4 bez rozdílu věku 
a  pohlaví. V  I. lize startují pou-
ze hráči ze žebříčku OZP Cupu 
2013. Kategorie BC4 je otevřená 
pro nové hráče. Nejlépe hodno-
cený hráč po čtyřech kolech v ka-
ždé kategorii získá do  ročního 
držení putovní pohár OZP. Dru-
hé kolo se bude konat v termínu 
31. 5.–1. 6. 2014 v Praze.
Kontakty: tj.brezejc@seznam.cz, 
tel.: 724  084  136 – Monika Do-
skočilová -čfsh-

náROdnÍ tURnaj V bOccie
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Rezervu HHK čeká semifinále s Náměští

kdy a kam

Na hokej na zimní stadion v so-
botu 8. 3. v  9.30 HHK ml. žáci 
– Skuteč a v 11.30 HHK st. žáci – 
Skuteč, v 16.15 HHK B – Náměšť 
nad Osl.
Na  stolní tenis do  tělocvičny 
SŠŘS v  sobotu 8. 3. ve  12.30 ST 
A – Nížkov, v 16.30 ST A – Jihlava
Na  házenou do  haly za  Světlou 
v sobotu 15. 3. v 11.00 II. liga ml. 
dorostenky – Hodonín, ve 13.00 
II. liga ženy – Hodonín, v  15.00 
II. liga ml. dorostenci – Litovel 
a v 17.00 II. liga muži – Olomouc

Veřejné 
bruslení

So 8. 3. 14.00–15.30
Ne 9. 3. 14.00–15.30
Po 10. 3. 10.00–11.30
Út 11. 3. 15.45–17.15
Čt 13. 3. 10.00–11.30
Pá 14. 3. 10.00–11.30
So 15. 3. 13.00–14.30
Ne 16. 3. 14.30–16.00
Út 18. 3. 15.15–16.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

9. kolo nadstavbová část
V pátek 7. 3. v 19.00 se uskuteční 
očekávaný rozhodující finálový 
zápas o vítěze městské ligy v tom-
to ročníku mezi družstvy San-
bornu a třebíčským HC Lukáš. 
Fanoušci jsou srdečně zváni.
O vítěze městské ligy
SK Netín – Sanborn VM 3:12
Juda 2, Plhák T. – Puffer 5, Hanus 
2, Pondělíček 2, Fiala 2, Srnský
Agromotor VM – SK Omega 
VB 2:3
Sobotka, Šlapal – Pelán, Dvořák, 
Dobrovolný 

T. služby VM – Sanborn VM 3:12
Šlapal O., Varholík, Horký A. – 
Sláma 3, Hanus 3, Bukáček 2, 
Novotný, Holub, Puffer, Fric
SK Afcon Kunšovec VM – SK 
Netín 1:5
Janoušek – Dvořák 3, Unzeitig, 
Podsedek
1. Sanborn VM 9 9 0 0 83:20 18
2. HC Lukáš 9 8 0 1 80:17 16
3. SK Omega VB 9 4 1 4 28:43   9
4. Agromotor VM 9 4 0 5 35:33   8
5. SK Netín 9 4 0 5 31:55   8
6. Tech. služby VM 9 2 1 6 30:61   5
7. SK Afcon Kunšovec VM 9 2 0 7 32:59   4
8. Laser Zikmund 9 1 2 6 32:63   4

O postup do extraligy

HC Benetice – NHÚ Balinka 
VM 1:2
Jakšík – Komínek, Navrátil
SK Vídeň – SPL Radostín nad 
Osl. 2:4
Pospíšil, Janák – Pešek 2, Láznič-
ka, Šíma
Auto Dobrovolný VM – HC Pi-
kárec 5:6
Oliva 3, Vondráček Jiří, Dohnal – 
Kovář 3, Chrást 2, Jaša
H. Heřmanice – HC Ořechov 3:5
Mejzlík Z., Mejzlík J., Kutílek – 
Dvořák J., Dvořák P., Káňa, Ko-
kojan 2

NHÚ Balinka VM – Auto Dob-
rovolný VM 13:5
Oliva 10, Říha 3 – Necid 2, Komí-
nek 2, Navrátil
1. Auto Dobrovolný VM 10 7 0 3 68:58 14
2. HC Pikárec   9 5 2 2 40:36 12
3. HC Benetice   9 4 2 3 28:21 10
4. SPL Radostín nad Osl.   9 5 0 4 40:38 10
5. NHÚ Balinka VM 10 4 2 4 38:45 10
6. Horní Heřmanice   9 4 0 5 49:37   8
7. SK Vídeň   9 2 2 5 29:37   6
8. HC Ořechov   9 2 0 7 20:40   4

O konečné umístění v 1. lize
HC Tasov – HC Křižanov 2:7
Švec 2 – Burian 2, Štěpánek 2, 
Horký 2, Koukola
SK Lavičky – Farma Měřín 4:2

Skryja 2, Nevěčný, Polák – Jane-
ček, Půža 
HCF Dráhy VM – SK S. Zhoř 3:3
Kment 2, Pavlas – Necid, Kazda, 
Kopřiva
HC Křižanov – River VM 2:3
Hudec, Běhal – Daniel, Vrtal, Ha-
vlíček
5. SK Lavičky   9 7 0 2 50:22 14
6. River VM 10 6 1 3 43:41 13
7. HC Tasov   9 6 0 3 29:22 12
8. Farma Měřín   9 5 1 3 55:31 11
9. HCF Dráhy VM 10 4 2 4 36:38 10
10. SK Stránecká Zhoř 10 4 1 5 31:42   9
11. HC Křižanov 10 3 1 6 34:43   7
12. HC Bory   9 0 0 9 22:61   0

-vid-

O vítězi městské hokejové ligy se rozhodne v pátek

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – KP Brno B 32:18 
(14:8)
Ve  14. kole si naši muži hladce 
poradili s  extraligovou rezervou 
Brna. 
Úvod utkání byl jak na  houpač-
ce. Obě družstva se snažila hrát 
rychle dopředu, ale spíše produ-
kovala technické chyby. Mírně 
navrch měl náš celek, který si 
vypracoval vedení 4:2. Soupeř 

měl slabší obranu a  zanedlou-
ho si naše družstvo vypracovalo 
šestibrankové vedení. Branku 
soupeře nejvíce zaměstnával 
Vojtěch Hron z  pivota a  Jakub 
Bezděk z rozehrávky. I přes řadu 
neproměněných šancí, které byly 
z kategorie vyložených, se poda-
řilo udržet náskok do  poločasu. 
O  přestávce svítilo na  ukazateli 
skóre 14:8. 
První branku druhé půle vstřelilo 

sice Brno, ale pak už naši hráči 
na  hřišti dominovali. S  chutí si 
zastříleli Roman Matušík, Honza 
Lečbych či David Kubiš. V bráně 
se prostřídal Ondřej Poul s  Li-
borem Kotíkem a oba si připsali 
pěkné zákroky včetně dvou zlik-
vidovaných 7m hodů. Trenér Va-
verka poctivě točil všechny hráče 
z  lavičky, aby se hrálo v  tempu. 
V závěru již soupeř úplně odpadl 
a  meziříčští házenkáři tak moh-

li slavit jasné vítězství v poměru 
32:18. Škoda jen těch neproměn-
ných šancí, mohl být rozdíl ještě 
vyšší.
V  příštím kole zajíždí náš celek 
na půdu silné Legaty Hustopeče, 
které se v  poslední době nedaří. 
Doufejme, že se podaří našim 
hráčům přivézt ze soupeřova hři-
ště body. 
7m hody 2/1:5/2 vyloučení: 2:0, 
počet diváků 58. Sled branek: 

4:1, 6:4, 10:5, 11:9, 12:10, 16:12, 
18:15, 22:19, 24:20, 26:21. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Poul On-
dřej – Matušík Roman (8), Bez-
děk Jakub (8), Lečbych Jan (4), 
Kubiš David (3), Hron Vojtěch 
(3), Večeřa Vítězslav (2), Živčic 
Pavol (1), Kaštan Jiří (1/1), Ba-
báček Petr (1), Fischer Radim 
(1), Necid Miloš, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vo-
dák Petr. 

Druholigoví házenkáři si jasně poradili s Brňany

-šid-

HC Veverská Bítýška – HHK 
VM B 3:2 (1:0, 0:0, 2:2), na  ná-
jezdy 0:2 – odveta čtvrtfinále
1. zápas – 3:4
Rozhodčí: Pekárek – Horký, 
Mejzlík. Diváků: 50. Střely: 34:33. 
Branky: 20. Hakl P. (Živný V.), 53. 
Hakl M., 55. Hakl M. (Živný P.) – 
54. Malec (Střecha L., Frühauf), 
58. Peterka. Vyloučení: 7:4. Vyu-
žití: 0:1. Oslabení: 1:0. HHK VM: 
Šeba (Juda) – Střecha L., Kučera 
– Kudláček M., Pokorný – Peter-
ka, Musil F. – Martinec – Navrátil, 
Frühauf, Malec – Šoukal, Barák, 
Hubl – Chlubna, Vrána, Křípal – 

Kampas M., Kampas J., Musil Š.
Po celé utkání to byl boj o každý 
metr ledu s vysokým nasazením 
na  obou stranách, ale také se 
značnou dávkou nervozity vy-
plývající z  důležitosti každého 
gólu. Bítýška musela hrát dopře-
du, protože potřebovala zvítězit, 
aby si vynutila nájezdy. Hostům 
naopak stačila k  postupu re-
míza, a  tak úkol byl jasný – po-
krýt střední pásmo a  nepouštět 
soupeře do  tlaku. To se ale už 
od  počátku nedařilo. V  prvních 
dvou minutách se domácí dosta-
li do vyložených šancí a jen díky 

Šebovi v  bráně zůstal stav 0:0. 
Meziříčští začali hrát více dopře-
du a  nebezpečné situace se pak 
střídaly na  obou stranách. Když 
už to vypadalo, že žádná nebude 
využita, udeřili pět vteřin před 
koncem třetiny domácí. Václav 
Živný posunul puk před bránu 
a Petr Hakl jej došťouchal do sítě.
Obraz hry se nezměnil ani 
po  přestávce. Oba týmy hrá-
ly aktivní celoplošný hokej se 
spoustou závarů před brankami. 
Gól však nepadl ani v  přesilov-
kách, i  když měli soupeři každý 
po třech početních výhodách.

Tento vývoj utkání trval až do 53. 
minuty. Při oslabení Bítýšky 
dostali hosté ideální příležitost 
k  vyrovnání. Chybovali však 
v  rozehrávce a  Milan Hakl nedal 
blafákem Šebovi žádnou šanci. 
Využít se jim podařila až další pře-
silovka o minutu později. Po krás-
né kombinaci Aleše Frühaufa 
a  Libora Střechy se ocitnul sám 
před Tuháčkem Jiří Malec a snížil 
na  1:2. Béčko HHK se okamžitě 
vrhlo do dalšího útoku, ale puku 
se zmocnil Přemysl Živný, který 
okamžitě vyslal do brejku Milana 
Hakla, a  ten od  modré prostře-

lil Václava Šebu. Ze závěrečného 
náporu se hokejistům z  Meziříčí 
podařilo už jenom snížit v 58. mi-
nutě. Tomáš Peterka se nebojácně 
vrhl do  skrumáže, vyjel si před 
bránu a  nekompromisně zavěsil 
nad Tuháčkovo rameno.
Na vyrovnání a tím pádem na po-
stup už jim ale nezbyl čas, a  tak 
o něm museli hostující hráči roz-
hodnout až při nájezdech. Ten 
první Jiří Malec sice neproměnil, 
ale jelikož vzápětí nedal ani Pře-
mysl Živný, tak se nic nedělo. Při 
druhé sérii si Aleš Frühauf položil 
Tuháčka a poté zavěsil do odkry-

tého vršku brány. Vzápětí Šeba vy-
chytal Přemyslova bratra a  svého 
jmenovce Václava, a tak o postupu 
mohl rozhodnout Libor Střecha. 
A  taky krásným blafákem kolem 
ležícího Tuháčka rozhodl.
Ostatní výsledky: Náměšť – Kři-
žanov 7:2 (první zápas 7:5), po-
stupuje Náměšť; Telč – Zastávka 
3:2 (6:4), postupuje Telč; RH 
Brno – V. Bíteš B 3:5 (8:1), na ná-
jezdy postupuje Brno.
V semifinále se tedy utkáme s Ná-
měští a začínáme opět v domácím 
prostředí. Hrát se bude v sobotu 8. 
3. 2014 od 16.15. -ht-

Seriál lyžařského a alpského po-
háru Vysočiny po závodech na 
Šacberku a v Hlinsku pokračoval 

v neděli závody na Fajtově kopci. 
Za slunného počasí se soutěžilo 
ve všech kategoriích. Na snímku 

vlevo jeden z nejmladších z té-
měř dvou set účastníků – místní 
Dominik Cejpek (start. č. 18) –, 

který absolvoval letošní lyžař-
skou školu ski klubu. 

Text a foto: Petr Zezula

Lyžařský pohár pokračoval závody na Fajťáku
HHK vstoupil v úterý do semifi-
nále krajské ligy. Soupeřem o fi-
nále mu byl HCM Warrior Brno. 
(Výsledek nebyl v době uzávěrky 
znám, přineseme jej příště.)
Mužstvo z  brněnské metropo-
le porazil ve čtvrtfinále KL JM 
tým HC TJ Šternberk 2:0 na zá-
pasy a  zajistil si v  co nejkrat-
ším možném termínu postup 
do  semifinále. Druhou semifi-
nálovou dvojicí je HC Spartak 
Velká Bíteš a Dynamiters Blan-
sko HK. Blanenský tým si zajis-
til postup ze čtvrtfinále výhrou 
2:1 na  zápasy nad Minervou 
Boskovice.
Semifinále se hraje na dvě vítěz-
ná utkání. První a případné třetí 
utkání hraje naše mužstvo na do-
mácím ledě.
Play off KL jižní Moravy 2014
Čtvrtfinále
1. utkání – středa 26. února
HC TJ Šternberk – HCM Warrior 
Brno 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Stav série: 0:1
SK Minerva Boskovice – Dyna-
miters Blansko 2:3 SN (0:2, 1:0, 
1:0 – 0:1)

Stav série: 0:1
2. utkání – pátek 28. února
HCM Warrior Brno – HC TJ 
Šternberk 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Konečný stav série: 2:0
Dynamiters Blansko – SK Mi-
nerva Boskovice 1:4 (0:1, 0:0, 
1:3)
Stav série 1:1
3. utkání – neděle 2. března
SK Minerva Boskovice – Dyna-
miters Blansko 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Stav série 1:2
Semifinále
1. utkání – úterý 4. 3. v 18.00
HHK Velké Meziříčí – HCM Wa-
rrior Brno
HC Spartak Velká Bíteš – Dyna-
miters Blansko
2. utkání – pátek 7. 3. v 19.00
HCM Warrior Brno – HHK Vel-
ké Meziříčí
Dynamiters Blansko – HC Spar-
tak Velká Bíteš
Případné 3. utkání – neděle 9. 3. 
v 17.00
HHK Velké Meziříčí – HCM Wa-
rrior Brno
HC Spartak Velká Bíteš – Dyna-
miters Blansko

HHK A se utkal s Brnem

TJ Dětské středisko Březejc, o. s., ve spolupráci s Oborovou zdravotní 
pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a městem Velké Meziříčí pořádá

NÁRODNÍ TURNAJ V BOCCIE 8.–9. března 2014, tělocvična ZŠ Školní VM
OZP CUP – 1. liga, 1. kolo pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4
Podrobný program turnaje na straně jedenáct.

-hhk-


