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Expediční kamera 
již tuto sobotu!
Přijďte opět zažít adrenalin na filmovém plátně! 
Tuto sobotu na vás čeká maraton filmových doku-
mentů jak z české produkce, tak z té zahraniční.
15. 3. 2014 - kinosál, Jupiter club, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí od 17 hodin. Vstupné: 50 Kč.

Více strana 8

Úplná uzavírka silnice č. II/392 v ul. Františkov ve Velkém Meziříčí v rámci stavby 
okružní křižovatky silnice II/602 a II/392 při stavbě obchodního centra Kaufland:
Uzavírka-popis: Silnice č. II/392 bude uzavřena v km 0,000–0,100, v úseku cca 100 
m včetně části silnice II/602 od jejich křižovatky, v úseku prováděné stavby okružní 
křižovatky včetně všech jejich součástí v ulici Františkov a Karlov ve Velkém Me-
ziříčí. Silnice II/602 bude průjezdná střídavě pomocí světelného signalizačního za-
řízení. Nařízená objížďka: Po silnici č. II/602, II/390 na II/392, (Velké Meziříčí, 
Jabloňov, Ruda, Křeptov, Tasov, Dolní Heřmanice, Petráveč). Autobusy veřejné lin-
kové dopravy po místní komunikaci Nábřeží a po účelové komunikaci u  U Tržiště 
ve VM. Vozidla o hmot. do 3,5 t mohou užít trasu po místní komunikaci Nábřeží 
a po účel. komunikaci u U Tržiště. Termín uzavírky: 10. 3. - 4. 5. 2014.       -měú-

Persil 40 dávek 174,90 při odběru 2 ks
Colgate Sensitive 75 ml 49,90 při odběru 2 ks

NOVĚ 
na karty TETA klubu sleva 2 % z nákupů

i v oddělení 
POTRAVIN

DROGERIE

Rekonstrukce bítešského náměstí přichází v měsíci 
březnu do své nejdůležitější fáze – intenzivního 
provádění stavebních a následně dlaždičských prací 
jak na severní části – přestupním terminálu –, tak 
na jižní části náměstí. 

Od pondělí 10. 3. došlo k zásadní změně organizace 
dopravy v tamním prostoru. Od tohoto data do kon-
ce června je totiž zcela vymístěna autobusová dopra-
va z  Masarykova náměstí. Zastáv-
ky všech autobusových linek jsou 
přemístěny na  dočasné provizorní 
nástupní zastávky (nástupní hrany) 
do ulice Za Potokem v prostoru pod 
křižovatkou s ulicí Strmá. Současně 
došlo k výraznému omezení parko-
vacích ploch pro osobní auta, ale také 
ke  změnám při příjezdu a  výjezdu 
z  náměstí. Postup prací a  dopravní 
režim na náměstí proběhne ve třech 

etapách. „Po dobudování přestupního terminálu před-
pokládáme přesun dopravy zpět do centra města,“ uvá-
dí na městském webu starosta Bíteše Milan Vlček. Zbý-
vající práce na jižní části náměstí pak budou podle jeho 
sdělení prováděny ještě v průběhu července. Aktuali-
zovaný harmonogram stavebních prací předpokládá, 
že náměstí ve své nové podobě bude naplno sloužit již 
v druhém prázdninovém měsíci letošního roku. Další 
info na straně 4.
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První z letošních zásadních 
dopravních staveb ve Velkém 
Meziříčí začíná. Jde o okruž-
ní křižovatku pro dopravní 
napojení obchodního centra 
Kauflandu u Tržiště.

Pondělkem 10. 3. odstartovala čás-
tečná uzavírka silnice II/602 dole 
na Karlově a úplná uzavírka silnice 
II/392 na Františkově. Důvodem 
je výstavba okružní křižovatky na 
krajské komunikaci, jejímž inves-
torem je Kaufland. Dle informace 
vedoucího odboru dopravy Jiřího 
Pospíchala ji staví na základě poža-
davku policie. Budoucí křižovatka 
bude mít průměr 28 metrů a mohla 
by mít výkon zhruba dvojnásob-

ný oproti světelné. To ale ukáže až 
půlroční zkušební provoz. „Jeho 
plynulost bude možno doladit svě-
telnou signalizaci na vedlejší křižo-
vatce U Sv. Josefa,“ dodal Pospíchal.
Stavba bude probíhat ve třech eta-
pách. „Ta první bude nejrozsáhlejší, 
neboť půjde o vyrovnání terénu,“ 
popsal J. Pospíchal. Potrvá od 10. 
3. do 4. 5. 2014. Během této doby 
bude probíhat stavba opěrné zdi 
nad vstupem na fotbalový stadion, 
k němuž pak povedou schody. 
Zhotovena bude převážná část kři-
žovatky. Silnice II/602 zůstane po 
celou dobu stavby průjezdná levým 
jízdním pruhem ve směru nahoru 
na Brno, přičemž provoz budou ří-
dit semafory. Auta do 3,5 tuny pro-

jedou také spodem ulicí Nábřeží 
pod fotbalovým stadionem. O vý-
jimce pro těžší vozidla firem z are-
álu bývalé kablovky se bude jednat.
Druhá fáze v době od 5. do 23. 5. 
naváže úpravami před bývalou 
prodejnou „u Peterků“. Ve finále 
pak auta jedoucí z Karlova dolů 
křižovatkou neprojedou rovně, ale 
budou se muset lehce stáčet. Další 
práce této etapy budou probíhat 
v ulici U Tržiště a zčásti i na Fran-
tiškově, kde dojde k rozšíření ulice, 
která už ale bude jedním pruhem 
průjezdná. V poslední fázi od 24. 5. 
do 9. 6. bude probíhat výstavba na 
druhé polovině Františkova. Nová 
křižovatka již bude zprůjezdněna 
zcela.

Aktuální snímek z úterý 11. března zachycuje zahájení stavby. Foto: Martina 
Strnadová

Jarní úklid Velkého Meziříčí letos 
začne téměř o měsíc dřív než v ji-
ných letech. Na základě návrhu 
ředitele technických služeb o tom 
rozhodla rada města.

„Nezvykle mírné počasí nám 
umožnilo posunout termín úklidu 
města. Navíc současné sucho způ-
sobuje, že se ze zimního posypu 
práší, a proto je jeho smetení velmi 
nutné. Blokové čištění zahájíme 
15. března,“ vysvětlil rozhodnu-
tí rady starosta Necid. Technické 
služby s úklidem posypu začaly už 
v  únoru, z  nejvíce exponovaných 

míst pracovníci smetli 70 tun písku, 
štěrku a prachu. „S ručním zametá-
ním jsme začali 10. 2., se strojním 
o  deset dní později. Uklízeli jsme 
ale hlavně centrum města, protože 
nebyla jistota, že ještě nějaký sníh či 
ledovka nepřijdou. V takovém pří-
padě je pak starý posyp na silnicích 
jednak užitečný, a také je v nízkých 
teplotách jeho úklid velmi obtížný,“ 
řekl ředitel Technických služeb VM 
s.r.o. Jaroslav Mynář. Blokové čiš-
tění města začíná již 15. března, 
každý den pak pokračuje až do 8. 
dubna. Přesný harmonogram je 
k dispozici na webu města. 

Slavíme 95. 
výročí našich 
novin
Prvního března letošního roku 
uplynulo již 95 let od založení 
týdeníku Velkomeziříčsko. 

Už v počátku roku jsem na tomto 
místě o  zmíněném jubileu infor-
movala. Při té příležitosti se zde 
také objevovala výzva čtenářům 
našich novin, zda nemají doma 
nějaké materiály týkající se týde-
níku Velkomeziříčsko, zejména 
třeba fotografie či jiné dokumenty, 
které nebyly dosud publikovány,  a 
jestli by je mohli zapůjčit naší re-
dakci k použití. S potěšením mohu 
konstatovat, že se výzva neminula 
účinkem a ozvali se čtenáři a na-
bídli pomoc, ale i  opravdu  pro 
mne cenné informace i fotografie. 
Proto chci již nyní těmto lidem 
- z Velkého Meziříčí, z Olší nad 
Oslavou, z Velké Bíteše a z Brna - 
poděkovat. Stejně tak mohu vyjá-
dřit spokojenost s místní pobočkou 
archivu, kde jsou uloženy zajíma-
vé originální dokumenty, jež jsem 
hledala. 
Prozatím vám děkuji za spoluprá-
ci a těším se na oslavu, na kterou 
budete též srdečně pozváni. Slavit 
budeme nejen 95. výročí založe-
ní týdeníku Velkomeziříčsko, ale 
i  jeho 25. ročník znovuobnovené-
ho vydávání, které začalo po  sa-
metové revoluci. Letos také uplyne 
105 let od  narození JUDr. Karla 
Rosendorfa ml., jednoho z  vyda-
vatelů týdeníku Velkomeziříčsko, 
který zahynul v  koncentračním 
táboře v  Osvětimi ve  svých  33 
letech. Jeho otec Karel byl taktéž 
vydavatelem týdeníku, a Vilém 
Rosendorf, mladší bratr advokáta 
a bývalého starosty města JUDr. 
Karla Rosendorfa, zodpovědným 
redaktorem.
A  ještě jedno ᾽výročí῾ si dovolím 
vzpomenout, ač je osobní, letos je 
tomu 20 let od  začátku mojí no-
vinářské profese. Důvodů k oslavě, 
kterou redakce plánuje uspořádat 
na podzim, tedy máme jak vidno 
hned několik.
     Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka
     Tel.: pevná linka 566 782 007
                     mobil: 732 203 787
mail: horka@velkomeziricsko.cz.

Zahájili stavbu okružní křižovatky

w w w. zahradnictv ivm.cz   tel.: 731 507 260

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
ZAHÁJENÍ JARNÍHO PRODEJE 19. 3. 2014 

Nabízíme ovocné stromky, 
staré odrůdy jabloní, růže. 

Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17, 
pá 8–12, 13-18. NOVĚ: so 8–11

Čištění ulic začne dřív

Martina Strnadová

Vjezdy na bítešské náměstí jsou od 
pondělí omezeny

Připr.: Iva Horká

-ran-

Město hledá místo pro 
vážení kamionů
Odborná firma bude hledat ve Velkém Meziříčí na silnici 602 (průtah 
Jihlava – Brno) místo, kde mohou být ve vozovce vysokorychlostní váhy. 
Rozhodla o tom rada města, když zadala firmě takzvanou studii provedi-
telnosti.

Vysokorychlostní vážení nákladní dopravy je společný záměr města a Kraje 
Vysočina, který má alespoň zčásti ulevit Velkému Meziříčí od tranzitní ná-
kladní dopravy. „Dnes podle výsledků měření projede denně městem asi 600 
kamionů. Naše hlavní dopravní tepna podle toho nejen vypadá technicky, ale 
potíže jsou zejména se stálými zácpami a kolonami,“ řekl starosta Necid. Vy-
sokorychlostní vážení má alespoň zabránit tomu, aby přetížená nákladní auta 
silnici stále neničila. Tato váha umožňuje zjistit přesné zatížení každého nákla-
ďáku, který po silnici projede. Vážení nijak nezdržuje provoz a jeho průběh je 
prakticky bezobslužný. „Při zjištění přetíženého auta následuje správní řízení, 
které bude probíhat na našem dopravním úřadě,“ uvedl vedoucí odboru do-
pravy Pospíchal. Pro umístění vážního zařízení je nutné najít vhodné místo. 
Taková silnice by měla být rovná, nesvažitá a auta by na ní měla jet co nejvíce 
plynule – bez brzdění, či naopak rozjíždění. „Právě kvůli nalezení takového 
místa jsme zadali studii proveditelnosti. Trochu nás tlačí čas, protože silnice 
602 se bude zanedlouho na východní části města opravovat a pokud by takové 
místo mělo být právě tam, bylo by dobré s umístěním váhy počítat už při opra-
vě,“ uzavřel starosta. -ran-
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Otevření skateparku se přiblížilo. Od léta by mohl být na Uhřínovské ulici

Novoroční ohňostroj bude ve Velkém Meziříčí i nadále o silves-
trovské půlnoci. Na základě výsledků ankety mezi občany o tom 
rozhodla rada města. 

V anketě mohli lidé hlasovat mezi dvěma termíny – tradiční silvest-
rovskou půlnocí, anebo Novým rokem v 17.00. Pro dosavadní půlnoc 
se vyslovilo 753 hlasujících, naopak 611 lidí by si přálo mít ohňostroj 
na  Nový rok vpodvečer. „Rada města respektovala výsledek ankety 
a termín ohňostroje zůstal zachován. I když uznáváme, že to s sebou 
nese některé nepříjemnosti,“ komentoval rozhodnutí rady starosta 
Radovan Necid. 
K vypsání ankety rada přistoupila po  letošních silvestrovských osla-
vách, které poznamenaly incidenty a  zvýšený nepořádek v  centru. 
„Dlouhodobě respektujeme spontánní oslavy na náměstí a snažíme se 

je nijak neomezovat. Spíše zajistíme vždy zvýšený dohled policie, ha-
sičů a zdravotníků jaksi zpovzdálí. Také naše technické služby se snaží 
centrum města do rána dát do pořádku. Letos ale výtržnosti přesáh-
ly pomyslnou toleranční linii, a proto rada chtěla znát názor obyvatel 
na termín ohňostroje,“ vysvětlil starosta. 
Ankety se lidé mohli účastnit trojím způsobem. Běžným hlasováním 
na webových stránkách města, obdobně anketě hlasováním na privát-
ním zpravodajském webu novinyvm.cz a konečně i písemným anket-
ním lístkem, který vyšel v  týdeníku Velkomeziříčsko a vyplněný byl 
k odevzdání na radnici. 
Výsledky ankety:
mestovm.cz novinyvm.cz anketní lístek v týdeníku VM
31. 12. 1. 1. 31. 12. 1. 1. 31. 12. 1. 1.
553 334 195 219 5 58

Ohňostroj i nadále doprovodí silvestrovské oslavy

V pondělí 10. 3. 2014 začalo finální betonování základové desky. Foto: 
Martina Strnadová

Martina Strnadová

-ran-

Stavba víceúčelového sálu Jupiter clubu ve Vel-
kém Meziříčí pokročila do fáze dokončování 
základové desky. 

Minulý týden pracovníci firmy PKS Stavby, jež 
víceúčelový sál staví, vybetonovali krycí vrstvu 
izolace, poté následovalo armování základové 
desky. 
„V pondělí desátého března 2014 byla betonáž 
základové desky zahájena a do konce týdne 
bude hotova,“ informoval stavbyvedoucí firmy 
PKS Stavby Radim Seifer. Pak již mohou sta-
vebníci začít vyzdívat obvodové stěny sálu, be-
tonovat sloupy a dělat bednění budoucí galerie.
Pracuje se i ve staré budově. Tam již byla pro-
vedena injektáž stěn proti vlhkosti a sanace stá-
vajícího stropu. 
Mimoto pracovníci rozvádějí vzduchotechni-
ku, zdravotechniku a elektroinstalaci včetně 
slaboproudu. Martina Strnadová

Sál Jupiter clubu už má základovou desku

Novela zákona o dani zdražuje i městské stavební pozemky

Od léta může být zejména pro mladé lidi ve Velkém Me-
ziříčí k dispozici krytý skatepark. Zastupitelstvo uvolnilo 
na úpravy jedné z budov ve městě pro tyto účely bezmála 
700 tisíc korun. 

„Na úpravy máme hotový projekt a teď se rozběhnou standard-
ní procesy, tedy zejména příprava a výběr zhotovitele. Sejdu se 
zároveň s občanským sdružením SK8 Velké Meziříčí, které by 
mohlo v  budoucnosti skatepark provozovat. Chceme zejmé-
na dohodnout budoucí podmínky. Městu záleží především 
na  tom, aby sportoviště bylo udržované, organizované a  aby 
zde bylo klidno a čisto,“ popsal starosta Necid s tím, že pokud 
půjde vše hladce, je možné skatepark otevřít v létě. Skateboar-
dové hřiště je velkomeziříčským evrgrýnem, o  jeho otevření 
usilují nejen mladí, ale i radnice už řadu let. Vždy to ztrosko-
talo na penězích a nalezení příhodného místa. „Bývalá výdejna 
plynu na Uhřínovské ulici je pro tento účel vhodná a navíc se 
ukázalo, že skejťáci mají o provozování hřiště nejen reálný zá-
jem, ale také realistické představy,“ řekl Necid

Krytý skatepark by měl být v této bývalé výdejně plynu 
na Uhřínovské ulici. Foto: Martina Strnadová -ran-

Cena za stavební pozemky 
města se od prvního ledna 2014 
zvyšuje. Důvodem je novela zá-
kona o dani z přidané hodnoty, 
která zdaňuje převody pozem-
ků jedenadvaceti procenty.

Úprava zákona o  dani z  přida-
né hodnoty reaguje na  novin-
ky, které v  oblasti nemovitostí 

přinesl nový občanský zákoník. 
Důsledkem jsou vcelku razant-
ní změny, a  to zvýšení kupní 
ceny pozemků, nových bytů 
a rodinných domů o 21 % DPH.
„Je to podstatná změna v  zá-
sahu do  ceny pozemků, se 
kterými bude do  budoucna 
operovat ať už z  titulu nákupu 
nebo prodeje město, neplatí to 

samozřejmě jen pro města nebo 
veřejnou správu, ale všeobecně 
pro jakékoliv plátce, případně 
pro jakékoliv převody nemovi-
tostí,“ informovala Pavla Pólo-
vá, vedoucí finančního odboru 
velkomeziříčské radnice.
Ač jsou dány i  podmínky 
osvobození od  platby DPH při 
převodu pozemků, například 

prodeje městských stavebních 
pozemků zájemcům se netý-
kají. „Je evidentní, že jestliže 
má pozemek inženýrské sítě, 
musíme přidat DPH. Podstatně 
nám to zdraží pozemky na Hli-
ništích,“ uvedl starosta Rado-
van Necid s  tím, že se to týká 
těch pozemků, jež byly zasíťo-
vány v  době do  pěti let. Město 

dosud prodávalo stavební po-
zemky na  Hliništích ze druhé 
etapy za  860 Kč/m². Po  přidá-
ní jedenadvaceti procent tak 
například pozemek o  velikosti 
tisíc metrů čtverečních podraží 
z  860.000 korun na  celý jeden 
milion a  více než čtyřicet tisíc 
korun. To je o  sto osmdesát 
tisíc korun víc. „Stát nás zase 

ničí, tahá z lidí peníze, vymýšlí, 
jak zvýšit svoje příjmy,“ podot-
kl starosta s  tím, že město se 
teď k  této novince musí nějak 
postavit. Nechá ceny zasíťova-
ných stavebních pozemků stej-
né a prodělá, nebo se s budou-
cími kupujícími o  daň podělí 
napůl, či najde nějakou jinou 
možnost?

Společnost E.ON varuje před podvodníky!
V posledním týdnu se množí 
případy podvodného jednání tzv. 
obchodníků, kteří slibují zajištění 
přepisu a dodávky levnějšího 
plynu.

Nechají si podepsat plnou moc 
a  vyúčtují 4.000 Kč. Vydají doklad 
o  zaplacení, na  kterém jsou uve-
deny falešné údaje. V  několika 
případech, které nám sdělili sami 
poškození odběratelé, je na dokla-
du uvedena firma E.ON Distribu-
ce s  vymyšleným identifikačním 
číslem. Došlo to tak daleko, že 

jedné zákaznici podvodník zrušil 
smlouvu na dodávku plynu, ale no-
vou nezajistil, a tak paní byl odběr 
ukončen bez jakékoliv náhrady.
Podvodníci si vyhledávají převáž-
ně starší občany. Vyzýváme proto 
všechny odběratele, aby si dávali 
pozor a  pokud již otevřou nezná-
mému hostu, aby mu nedávali 
peníze v  hotovosti, nepodepiso-
vali plnou moc či jiné dokumenty. 
Energetická společnost E.ON má 
se svými zákazníky nastaven bez-
hotovostní styk, to znamená pla-
cení záloh, přeplatků či nedoplatků 

je realizováno formou složenky, in-
kasem či převodem na účet. Nikdy 
nevybírá částky v hotovosti!
Akciová společnost E.ON Dis-
tribuce nemá s  tímto podvod-
ným obchodem nic společného. 
V  Jihomoravském kraji nevlast-
ní žádná distribuční zařízení 
na  rozvod plynu. Aktuálně zva-
žujeme podání trestního ozná-
mení na  neznámého pachatele 
z  důvodů podvodného jednání 
a poškození dobrého jména spo-
lečnosti E.ON. 
Energetická skupina E.ON 

v  České republice patří do  sku-
piny E.ON SE, která je největ-
ším soukromým poskytovatelem 
energetických služeb v  Evropě 
a  zásobuje elektřinou a  plynem 
asi 15 milionů zákazníků. Česká 
energetická skupina E.ON záso-
buje elektřinou v jižních Čechách 
a na jižní Moravě 1,2 milionu zá-
kazníků, a  tím má podíl na trhu 
cca 20 %. V oblasti plynu dispo-
nuje více jak 4  000 km dlouhou 
sítí a  její podíl na trhu s plynem 
v České republice činní cca 5,5 %.

E.ON Česká republika, s.r.o.

POZOR! Nenechte se oklamat společností 
Nákupní sdružení ČR!
Na základě upozornění našich členů bylo zjištěno, že společnost Nákupní sdru-
žení ČR nabízí obcím i občanům účast na svém projektu „společně-bezpečně“, 
jehož cílem je zejména získání levnějších dodávek plynu, elektřiny a mobilních 
služeb. Jako svého partnera uvádí (vedle České pošty) i Svaz měst a obcí ČR. 
Dále uvádí, že obce zároveň získají možnost zapojit se do projektu SMO ČR 
„Energická obec“. Upozorňujeme naše členy, že Svaz měst a obcí ČR není v žád-
ném případě partnerem projektu "společně-bezpečně", s uvedenou společností 
nespolupracuje a na žádném projektu „Energická obec“ se nepodílí. Došlo tak 
ke zneužití jména Svazu jakož i jeho loga, které je registrovanou ochrannou 
známkou. Svaz v současné době připravuje právní kroky k nápravě uvedené 
situace. Zároveň si vás dovolujeme požádat, abyste nás v případě, že jste byli 
uvedenou společností osloveni, nebo s ní v této věci uzavřeli smlouvu, kon-
taktovali.

Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR

Daňové přiznání lze 
podat i elektronicky
Elektronická podání pro finanční sprá-
vu neboli zkráceně „EPO“ je aplikace, 
s  jejíž pomocí vyplní daňové přiznání 
k  daním z  příjmů bez chyb i  uživatel, 
který není zvyklý běžně komunikovat 
elektronicky. Tato aplikace totiž nabízí 
rozsáhlé nápovědy, výběry z  číselníků, 
kontroly údajů včetně spolehlivého 
„průvodce“ daňovým přiznáním. Apli-
kace je dostupná na  daňovém portálu 
Finanční správy ČR na www.daneelek-
tronicky.cz.
Použití EPO nutně neznamená, že po-
platník zde vyplněné daňové přiznání 
podá na  finanční úřad elektronicky. 
Může, ale nemusí. Jako výstup má mož-
nost zvolit následující varianty: • Ode-
slání podání elektronicky s  použitím 
zaručeného elektronického podpisu.

• Odeslání podání elektronicky bez po-
užití zaručeného elektronického podpi-
su, s nutností doručení z EPO vytištěné-
ho potvrzení z podání, tzv. e-tiskopisu, 
do 5 kalendářních dnů na finanční úřad 
• Uložení podání k odeslání do datové 
schránky poplatníka a následné odeslá-
ní ve formátu XML do datové schránky 
správce daně • Vytištění přiznání (pří-
padně uložení) a  následné doručení 
na  finanční úřad v  písemné podobě 
s  vlastnoručním podpisem (černobílý 
výstup není na závadu).
Široké technické možnosti on-line kon-
trol a automatických doplnění v aplikaci 
EPO ocení i ti, kteří jsou zvyklí upřed-
nostňovat při vyplňování svého daňo-
vého přiznání tzv. „interaktivní formu-
lář“.                            Ing. Petra Petlachová

Jan Veleba už nekandiduje
Jediným kandidátem na prezidenta Agrární komory ČR je zatím staronový šéf Po-
travinářské komory ČR a bývalý ministr zemědělství Miroslav Toman. Jeho kan-
didaturu podpořilo představenstvo agrární komory, potvrdil informaci současný 
prezident největší domácí nevládní organizace zemědělců Jan Veleba. Ten stojí 
v čele komory od roku 2005 a letos již kandidovat nebude. Volební sněm komory 
se uskuteční 20. března v Olomouci. Vnitřní předpisy komory podle Veleby nesta-
novují, kolik volebních období může organizaci vést jedna osoba. „Teoreticky bych 
mohl kandidovat až do smrti,“ poznamenal s tím, že tři volební období podle něj 
stačí a je třeba, aby jej vystřídal někdo jiný. Veleba je navíc od října 2012 nezávislým 
senátorem a dlouhodobě podle něj nelze vykonávat obě funkce najednou.
Podle Veleby i dalších osob z prostředí nevládních zemědělských organizací není 
příliš pravděpodobné, že by svou kandidaturu před sněmem ohlásil ještě někdo dal-
ší.                                                                                            Zdroj: www.denik.cz, 6. 3. 2014

Skatepark Velké Meziříčí - monolitní celodřevěná vestavba do bývalého 
skladu technických plynů na ulici Uhřínovská ve Velkém Meziříčí
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Nové sdružení Srdce Horácka připravilo seriál o Horácku - 7. díl
Horácko 
na národopisné 
(i jiné) mapě 
Moravy
Svoje články o  lidové kultuře 
a  folklóru bych chtěl zahájit ob-
hajobou názvu „Horácko“, které 
se pomalu vytrácí z užívání. Je to 
na úkor jiného názvu, „Vysočina“. 
Na  rozdíl od  druhého jmeno-
vaného, Horácko bylo běžným 
názvem už po  celé 19. století 
a používalo se běžně nejen v ná-
rodopisné, ale i  ve  vlastivědné 
a  jiné literatuře. Toto pojmeno-
vání vychází ze staré, vědecky 
sice už překonané, ale přesto vžité 
představy o  tom, že národopisné 
oblasti na  Moravě odrážejí staré 
moravské kmenové rozdělení. 
Na  základě této teorie bylo 
na Moravě několik kmenů – nej-
váženější Hanáci ve středu země, 
kteří byli hlavními reprezentanty 
země. Když si osvícenská šlechta 
zvala sedláky, nejraději právě zá-

možné Hanáky v nákladných, ale 
i  archaických krojích, kteří pů-
sobili důstojně. Na  Hané se také 
vyvinuly tzv. „hanácké opery“, 
zpěvohry pro panstvo, provozo-
vané v hanáckých krojích a v ha-
náckém nářečí. Název Hanák byl 
také mnohdy považován za syno-
nymum pro Moravana. 
Kromě Hanáků jsou na  Moravě 
další „národní kmeny“, Morav-
ští Slováci, tzn. Moravané, blízcí 
Slovákům Uherským. Jejich kraj 
se nazýval Moravské Slovensko. 
Až ve 20. století se začalo použí-
vat pojmenování Slovácko. Dnes 
právě oni převzali úlohu těch 
„nejmoravštějších“ regionů. Jsou 
spojováni s barevnými kroji, cim-
bálovou muzikou, zachovaným 
nářečím a v neposlední řadě hluč-
ně pořádanými hody, vinobraní-
mi a  jinými slavnostmi plnými 
zpěvu a vína. 
Na  sever od  Moravských Slo-
váků žijí Valaši. Jejich název byl 
odvozen od pastýřů, kteří připu-
tovali karpatským obloukem až 

do  Beskyd, ve  středověku velice 
řídce osídlené oblasti. S  sebou si 
přinesli svoje způsoby horského 
pastevectví a možná i svoji horko-
krevnou a odbojnou povahu. Tím 
se velice lišili od  klidných, roz-
vážných Hanáků. V dnešní době 
se Valašsko stalo velice populární, 
jistě nejen kvůli slivovici, která 
je téměř symbolem kraje, takže 
i obyvatelé okrajových hanáckých 
obcí se spíše hlásí k Valašsku, než 
ke  svým kdysi ctihodným ha-
náckým kořenům. Mezi Valachy 
a Těšínskými Slezany leží Lašsko, 
které někteří považují jen za pod-
oblast Valašska. Výrazné jsou zde 
slezské a polské vlivy, stejně jako 
silný vliv německé kultury.
Západ Moravy zabírá náhorní 
plošina Českomoravské vrcho-
viny, po  staru vysočiny. Lidem, 
kteří na  těchto „horách“ žili, se 
odedávna říkalo Horáci a  jejich 
kraj se jmenoval Horácko. Horáci 
byli popisováni jako skromní lidé, 
kteří měli zálibu v  knihách, byli 
pracovití, ale jinak nevýrazní.

V 19. století, kdy ještě Brněnsko 
nebylo samostatnou národopis-
nou oblastí, bylo území Horácka 
vymezováno od  českých hranic 
na západě až po Slavkov a Židlo-
chovice na  východě. Během 19. 
století se postupným vymezo-
váním menších oblastí Horácko 
zmenšilo zhruba až na linii Oleš-
nice – Tišnov – Ivančice – Morav-
ský Krumlov a Slavonice. 
I  tak to byla vždy velká oblast, 
která se lišila jak nadmořskou 
výškou a  charakterem krajiny, 
tak i krojem, architekturou, zvyky 
i  způsobem zemědělské výroby. 
Proto se jako podoblast vyčlenila 
východní a zároveň níže položená 
oblast a té se začalo říkat Podho-
rácko. I  německy psaná vlasti-
vědná literatura používala stejné 
názvy, tzn. Horaken und Podho-
raken a kraj se německy jmenoval 
Horakenland. Jen jako vysvětlení 
se někdy přidávalo pojmenování 
Bergland, tedy horská země.

Mgr. Jan Kuča, etnograf
Pokračování v příštím čísle

Pokračování z minulého čísla
Celý sportovní svět upřeně v uply-
nulém měsíci sledoval olympijské 
hry (OH) v Soči. Na tomto prestiž-
ním sportovním svátku mělo i Velké 
Meziříčí svého zástupce – hokejo-
vého rozhodčího Antonína Jeřábka 
ml. Řídil celkem tři zápasy: Sloven-
sko - Amerika, Švédsko - Lotyšsko 
a Kanada - Finsko. Na dalších třech 
působil jako standby referee, tedy 
náhradní rozhodčí. 

Jak velký podíl měl váš otec na tom, že jste se stal rozhodčím? Dovedl 
vás on k této profesi, když byl sám také sudím?
Samozřejmě, že jsem ho viděl, co dělá a v začátcích mě jako rozhod-
čího podpořil, ale nemyslím si, že by mě přímo k pískání dovedl. Táta 
spíš doufal, že budu hokej hrát, protože jsem se z Rudolfáku (zimní 
stadion ve  Velkém Meziříčí – pozn. red.) dostal do  extraligy dorostu 
v Brně, což byl obrovský skok. A patrně tomu věřil ještě v době, kdy já 
už jsem byl rozhodnutý, že chci být rozhodčím. Vzpomínám si, když 
jsem oznámil, že definitivně končím s hokejem a  jdu pískat, tak mě 
od toho trošku zrazoval. Vím, že to myslel určitě dobře, protože hoke-
jem se člověk víc baví, kdežto u sudího je větší zodpovědnost. Hráč ji 
má sice taky, ale jak zápas dopadne, je přece jenom na nás rozhodčích.
Faktem bylo i  to, že jsem byl mladý. V sedmnácti jsem si udělal zá-
kladní licenci a pak to šlo docela ráz na ráz, takže pískám vpodstatě 
od osmnácti devatenácti. Táta mi tehdy říkal, že na ty nadávky mám 
času dost apod., tak možná měl i obavy z tohoto. Zkrátka viděl větší 
perspektivu v hokejistovi, než v sudím, ale já jsem vnitřně cítil, že to 
dělat chci. A teď zpětně můžu říct, že jsem se rozhodl dobře. 
Radil jste se s ním třeba o něčem?
No, my se moc o pískání nebavíme, protože pro mě je to už nyní práce, 
a proto si povídám raději o něčem jiném. Ale je pravda, že se o hokeji 
třeba někdy v neděli u oběda pobavíme, protože táta ještě trénuje, ale 
pro konkrétní rady jsem k němu nechodil.
To rozhodnutí přišlo najednou nebo postupně? Vybavíte se ten oka-
mžik?
Nebyl to konkrétní okamžik, ale sezona. Tehdy jsem už ve Velkém 
Meziříčí začínal pískat, a zrovna v té době jsem se po docela úspěšný 
sezoně nedostal do extraligový juniorky, čili jsem končil v extraligo-
vém dorostu v Brně. Pak jsem šel do třebíčské ligy juniorů, hrál kraj-
ský přebor v Technice Brno a tu sezonu už jsem de facto začal pískat. 
Tam jsem zjistil, že jsem během jedný sezony, kdy jsem měl možnost 
hrávat s takovýma klukama jako Martin Havlát, který dneska hraje 
v NHL, nějak začal stagnovat. Jednoduše jsem věděl, že hokej už mě 
nenaplňuje, zatímco pískání pro mě byla nová výzva. Navíc jsem do-
stal nabídku, zdali nechci zkusit pískat. To bylo v sezoně 2001/2002. 
Sice jsem ještě hrál okresní přebor, ale víceméně pro zábavu. V oka-
mžiku, kdy jsem začal pískat druhou ligu, jsem s hokejem skončil 
úplně. A pak přišla nabídka na profesionální dráhu, a to už jsem měl 
definitivně jasno. Od té doby jsem párkrát hokej hrál, ale když se mě 
někdo zeptá, zdali mi nechybí, přiznám se, že opravdu ne.
O trénování jste neuvažoval?
Ani ne, já jsem opravdu spíš vyrůstal v tom, že táta byl rozhodčí, tak 
se pak nějak automatický nabízelo, že to zkusím taky. Trénování mě 
upřímně ani nikdy nenapadlo.
Jaký je na olympiádě systém rozdělování, které zápasy budete pís-
kat a na kterých budete jako náhradník? 
Rozdělování zápasů dostáváme tak dva tři dny dopředu. 

Dozvíme se, co budeme pískat a kde budeme jako náhradníci.  Osobně 
jsem tři zápasy odpískal a další tři byl jako náhradník.
Co se týče náhradníků, tak někde to bývá tak, že sedí přímo v  hle-
dišti. V Soči k tomu byla určená speciální místnost s televizní obra-
zovkou, kde jsme sledovali dění na  ledě a  byli připraveni v  případě 
potřeby zaskočit. Nebyli jsme přímo v dresu a s bruslemi na nohou, ale 
ve sportovním oblečení, a protože musí být člověk připraven jako před 
zápasem, tak se musí rozcvičit. Proto jsme seděli na rotopedu, šlapali 
a přitom sledovali televizi, abychom byli v obraze, co se děje na ploše. 
Kdyby se některý rozhodčí zranil, museli bychom na sebe hned na-
házet dres, brusle, helmu apod. a vyrazit ho nahradit. Čili nemůžeme 
třeba spát ani se cpát buchtama (smích)…
V Soči se naštěstí nic takového nestalo…
To je opravdu výjimečná situace. Vím, že za poslední dva, možná čty-
ři roky se přihodilo jednou na nějakým turnaji osmnáctiletých, že se 
rozhodčímu udělalo nevolno a nemohl zápas dokončit. Samozřejmě 
můžete dostat pukem do  obličeje, vyrazí vám zuby nebo spadnete 
špatně na nohu apod., či někdo vám nešťastně upadne pod nohy. Úra-
zů rozhodčích bylo v  minulosti hodně, ale já nevím, že by se třeba 
na mistrovství světa někdo zranil tak, že by pro něj turnaj skončil nebo 
že měl třeba velký problém s aklimatizací či potíže kupříkladu z jídla 
apod.  Tedy, musím to raději „zaklepat“ .
Jak jste trávil volný čas, když jste neměl pracovní povinnosti?
Celkem jsem byl exponovaný v šesti zápasech, protože dny, kdy jsem 
byl standby referee, jsou pro mne skoro stejné. Musím být připraven. 
Proto si nemohu dovolit odejít. Denně byly čtyři zápasy, které se hrály 
ve 12, v 16.30 a ve 21 hodin. Z těch čtrnácti dnů, co jsem v Soči byl, mi 
připadlo celkem šest na práci, z toho něco na cestu a v závěru olympiá-
dy musíte čekat, zdali vás ještě nenasadí. Takže ono toho volného času 
zase tolik nebylo. Nicméně jsem byl čtyřikrát na medailovém vyhlašo-
vání, viděl jsem téměř všechny hokejové zápasy našich, kromě utkání 
se Švýcary, v té době jsem pískal. Pak finále turnaje jak žen, tak mužů.  
Výhoda byla i to, že jsme měli díky akreditacím na všechny hokejové 
zápasy volný přístup.
Trochu mne mrzí, že mi utekl závod Martiny Sáblíkové na pět kilome-
trů, přece jenom jsem v Rusku pracoval a zrovna jsem byl jako standby 
na zápase Rusko – Finsko. Moji čeští kolegové měli více štěstí, protože 

měli volno. Ale Martinu jsem viděl alespoň na vyhlášení v olympij-
ském parku, stejně tak Gabrielu Soukalovou a ostatní sportovce. Pak 
jsem se vypravil do obce Krasnaja Poljana (zhruba šedesát kilometrů 
východně od Soči, kde se nachází lyžařské středisko), podívat se na bi-
atlon. Vystál jsem asi hodinovou frontu a oni těsně přede mnou lístky 
vyprodali. Tak jsem se otočil a jel zpátky (smích). Sice jsem v Krasnoj 
Poljaně byl, ale jenom na nádraží a v pokladně, lanovkou nahoru jsem 
se nedostal. No, alespoň jsem se projel vlakem a opět jsem si ověřil, jak 
to měli vše parádně zorganizované. 
Popište, prosím, našim čtenářům váš den na OH?
Ten se odvíjel od toho, v kolik hodin jsem pískal. Já měl štěstí na od-
polední a večerní utkání. Trochu jsem měl problém se spaním, lehce 
mi ten časový posun nesedl a spal jsem tak asi čtyři hodiny. Jinak ko-
lem desáté ráno snídaně, odpoledne lehký oběd, pak jsme měli sraz 
na autobus, který nás vezl na zápas. Tam probíhala předzápasová pří-
prava, krátká porada o týmech, kdo může třeba dělat problémy apod., 
následovalo rozcvičení, samotný zápas, po něm zhodnocení delegáta, 
posezení v kabině – dokonce jsme si dali i pivo, což bylo příjemné  – 
a na závěr cesta zpět na hotel.
Ve dni volna jsem využil třeba tartanové dráhy a šel jsem si ve slunném 
dopoledni zaběhat, procházeli jsme se v parku, pak jsme zašli do měs-
ta, na zápasy našich apod. Měli jsme i některé společenské akce, napří-
klad večeři v domě IIHF.
Ochutnal jste typicky ruské jídlo?
Ano. Byli jsme na návštěvě ruské sauny v lese a tam nám naservírovali 
asi šest chodů tamních specialit, ale bohužel nevím, jak se jmenovaly. 
Obecně mohu říct, že rád ochutnám krajová jídla, ale víc si gurmánský 
zážitek užiju na dovolené.  Protože přece jenom, když pracujete, tak se 
musíte více hlídat, pokud by člověk snědl něco nevhodného, tak by ho 
to mohlo vyřadit z normálního procesu. Což by byl problém. V hotelu 
a restauracích ale bylo jídlo přizpůsobené západnímu stylu, takže nic 
neobvyklého.
Zajímalo by mne, co říkáte na  situaci, když Kanaďan píská zápas 
Kanada – Finsko?
Osobně se domnívám, že rozhodčí z NHL (a to zejména) jsou nato-
lik profesionální, že u nich nehrozí zaujatost, nadržování a podobně. 
Rozhodčí u nás a v Americe jsou vnímáni opravdu jinak. V zámoří by 

ani snad nikoho nenapadlo podezírat je. Mám pocit, že je to slabi-
na povahy Evropanů. Já sám nemám potřebu během zápasu nikoho 
poškozovat, nebo naopak někomu nadržovat. Podle mě by si to ani 
nikdo na olympiádě nedovolil. Druhá věc je třeba psychika, podvě-
domí, že ho může ten tlak nějakým způsobem ovlivnit. Těžko říct. Je 
třeba ale v této souvislosti zdůraznit, že týmy znají dopředu nomi-
nace schválené direktoriátem. Čili pokud by nesouhlasily, mohou se 
ozvat. Zkrátka to není tak, že by se týmy dozvěděly dvě hodiny před 
zápasem, kterého sudího dostaly, ale naopak to vědí dva tři dny pře-
dem. Takové nepsané pravidlo už dlouhodobě je, že rozhodčí z NHL 
může pískat cokoliv, rozhodčí z IIHF ne. Prostě sudí z NHL jsou nej-
lepší, a s tímto faktem jde ruku v ruce i to, že je jedno, zda řídí utkání 
s Kanadou nebo Amerikou. Oni totiž všechny hráče potkávají během 
sezony pořád a  je jim vcelku jedno, jestli hrají v Pittsburghu nebo 
v New Yorku, zda jsou Kanaďané či Američané. Ale rozumím tomu, 
že tahle situace může vířit nějaké spekulace.
A poslední otázka, dorozumíte se bez problémů anglicky?
Ano, s tím nemám problém. Začínal jsem s ní sice až na střední, inten-
zivně pak na vysoké škole, ale neustále se vzdělávám, navštěvuji dva-
krát týdně lekce anglického jazyka. Byl jsem i měsíc na intenzivním 
kurzu v Anglii. Mezinárodním jazykem na mistrovství je angličtina, 
takže by to bez ní ani nešlo.

Být sudím na olympiádě je pro mne čest i vrchol dosavadní kariéry, říká 
Antonín Jeřábek - 2. část

Antonín Jeřábek (vpravo) s kolegou Vladimírem Šindlerem
v Soči. Foto: archiv AJ

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 kategorií. V tradiční lidové muzice 
jsou potřebné zejména nástroje jako housle, kontrabas, klarinet apod.
Pokud máte zájem tančit, zpívat či hrát v uvedeném souboru, pošlete 
základní osobní údaje, hudební či taneční zaměření a fotku na email 
srdcehoracka@seznam.cz.
Přihlásit se mohou i začátečníci bez předchozích zkušeností v taneč-
ním 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 
tanečníky a muzikanty

Rekapitulace seriálu o Horácku
Seriál o Horácku přinesl již povídání o vzniku nového spolku, nového 
folklorního souboru, o zvyklostech Horácka, o oděvech a horáckých 
krojích, a to jak mužských, tak ženských. Krom toho se věnoval členění  
oblasti Horácka a dalším zajímavostem.

Text a foto vlevo nahoře: Iva Horká

-ivh-
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Vlákno žárovky vystřídal hlavolam. Přesvědčte se sami v muzeu kuriozit 

fotogalerie - rekonstrukce jupiter clubu 

Injektáž stěn proti vlhkosti uvnitř staré budovy.  
Foto: Martina Strnadová

Nově vyzděné příčky v místě bývalé šatny již ohraničují 
prostor budoucí kavárny.  Foto: Martina Strnadová

Práce z minulého týdne – betonování krycí vrstvy 
izolace pod základovou desku. Foto: Martina Strnadová

fotogalerie - koncert kph ᾽brněnské žestě nejen klasicky῾ - luteránské gymnázium - 6. 3. 2014

Zleva: Žesťový kvintet Brněnské žestě zahrál skladby klasiků doplněné o jiné posluchačsky atraktivní žánry. Žáci ZUŠ Velké Meziříčí - Jiljí Horký ze třídy R. Hajného 
(lesní roh), na klavír ho doprovodila H. Doležalová st., Martin Neufuss (trubka) a Ilona Havlátová (trubka), oba ze třídy Josefa Vaňhary. 4x foto: Simona Fňukalová

Nejnovějším exponátem 
v Muzeu rekordů a kuriozit 
v Pelhřimově je opravdový uni-
kát. Leopold Heneš z Třebenic 
umístil dovnitř skleněné žárov-
ky originální hlavolam, který 
předtím vymyslel a zároveň 
vyrobil. Nazval jej Gordický 
uzel. 

Na výrobu hlavolamu použil cel-
kem 54 dřevěných hranolků, kte-
ré poskládal za pomoci speciálně 
vyrobených nástrojů do  žárovky 
o  průměru 14,5 cm, přičemž její 
hrdlo má průměr 5,5 cm a délku 
15 cm. Nad výrobou a  umístě-
ním hlavolamu do žárovky strávil 
106,5 hodiny. 
Leopold Heneš zároveň posklá-
dal v  pětilitrovém demižonu 
puzzle staré malované mapy 
světa z  599 miniaturních dílků. 
Na svém kontě má i zmenšeninu 
Dolní brány, ve které sídlí Muze-

um rekordů a  kuriozit, zhotove-
nou ze špejlí a taktéž ji vměstnal 
do demižonu.
Muzeum rekordů a kuriozit osla-
ví významné kulatiny, dvacet 
let od  svého založení, z  tohoto 
důvodu se převléklo v  polovině 
loňského roku do  nového kabá-
tu. Vyjma několika exponátů vy-
robených Leopoldem Henešem 
jsou k vidění například miniatu-
ry, z nichž nejmenší a nejzajíma-
vější je malůvka na makovém se-
mínku, kterou vytvořil Stanislav 
Materna štětinkou ze štětce pod 
mikroskopem. Mezi nejmenší se 
řadí i  pomlázka upletená Luď-
kem Chovancem z  8 vrbových 
proutků o délce 4,5 mm. Naopak 
téměř jednu stěnu jednoho z pa-
ter obsadila obří péřová bunda, 
která je 5× tak velká jako bunda 
normální konfekční velikosti. 
Čistit zuby se návštěvníci naučí 
obřím zubním kartáčkem, který 

slouží jako trenažér čištění zubů. 
Největším unikátem, na který se 
mohou návštěvníci v  muzeu tě-
šit, je Pražský hrad vyrobený ze 
špejlí. Vytvořil jej Ladislav Novák 
z  Myšence u  Protivína. Na  sídlo 
hlavy státu ve zmenšeném prove-
dení v  měřítku 1:125 autor spo-
třeboval 10 800 špejlí a 115 balení 
lepidla. Práce mu trvala 2 roky. 
Pouhé 3 minuty chůze od Muzea 

rekordů a kuriozit je vzdálena ex-
pozice Zlaté české ručičky, která 
je Mekkou trpělivosti a  pevné 
vůle. Obrazy, vázy, hudební ná-
stroje… 60 exponátů ze sirek vy-
tvořil Tomáš Korda. Jde o světové 
unikáty. Bonbonkem v  expozici 
jsou mramorové housle z  dílny 
sochaře Jana Řeřichy, na které si 
zahrál houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený. 

Sedmnáct obrazů slavné Slovan-
ské epopeje od  Alfonse Muchy 
zmenšil 222krát jihlavský výtvar-
ník a  malíř Jiří Rathsam. Plátna 
dosahují milimetrových rozměrů 
a autor maloval detaily droboun-
kým peříčkem anglického havra-
na. Na  miniaturách je k  vidění 
530 lidských postav, pes, 2 koně 
a 3 vlci. 
Velikou dětskou atrakcí se jis-
tě stane největší plyšák v  České 
republice Kuky, který dorostl 
do výšky 4 metrů.
Muzeum rekordů a  kuriozit, 
Dolní brána, Palackého 47, Pel-
hřimov, www.muzeumrekordu-
akuriozit.cz
Otevřeno je každý den i ve svátky 
od 9 do 17 hodin. Turistická sezo-
na je po celý rok. 
Poslední prohlídka začíná v 16.30 
hodin.

Miloš Vosyka, kustod Muzea 
rekordů a kuriozit Pelhřimov

soutěžní otázka 
o Českou knihu re-
kordů zní:

Kolik měří dřevěné hra-
noly poskládané za se-
bou, z nichž je složen 
hlavolam Gordický uzel 
uvnitř žárovky z dílny 
Leopolda Heneše? 
Odpovědi posílejte 
na adresu muzeu-
mrekorduakuriozit@
dobryden.cz a pokud se 
strefíte, vyhrajete Čes-
kou knihu rekordů IV. 
Odpovědi je možné 
posílat i do redakce 
týdeníku Velkomeziříč-
sko mailem, osobně či 
poštou. 

Od 10. 3. došlo k částečné uzavírce Masarykova 
náměstí ve Velké Bíteši z důvodu provádění sta-
vebních prací na rekonstrukci náměstí. Uzavírka 
je rozdělena do tří časových etap a bude celkově 
trvat od 10. 3. do 29. 6. 2014. 

Po  celou tuto dobu budou autobusové zastávky 
z Masarykova náměstí přemístěny do ulice Za Po-
tokem, která bude dočasně dopravně řešena jako 
jednosměrná. Jednosměrný provoz bude ve směru 
od Brna na Jihlavu. Jednotlivé časové etapy řeší roz-
dílnou organizaci automobilové dopravy na Masa-

rykově náměstí s cílem maximálně zachovat alespoň 
částečný provoz osobních automobilů. Pohyb chod-
ců po náměstí bude s ohledem na jejich bezpečnost 
usměrněn do pěších tras. Přístup ke každé nemovi-
tosti na náměstí bude zachován.
1. etapa: od 10. 3. do 11. 5. 2014 – volný příjezd 
na Masarykovo náměstí pouze od západu. Uzavřen 
příjezd do náměstí od východu a uzavřena celá se-
verní strana vč. středové průjezdné komunikace.
2. etapa: od  11. 5. do  8. 6. 2014 – volný příjezd 
na Masarykovo náměstí z obou směrů, od východu 
i od západu. Uzavřena celá severní strana náměstí 

včetně středové průjezdné komunikace a uzavřena 
střední plocha jižní strany náměstí.
3. etapa: od  8. 6. do  29. 6. 2014 – volný příjezd 
na Masarykovo náměstí pouze od východu, volný 
průjezd horní stranou náměstí a středovou komuni-
kací. Uzavřen příjezd do náměstí od západu.
Časové hranice mezi jednotlivými etapami, tj. ter-
míny 11. 5. a 8. 6. 2014 mohou být v případě aktu-
álních potřeb provádění stavebních prací změněny. 
Taková změna má vliv pouze na organizaci dopravy 
na  náměstí. Celková doba uzavírky však zůstává 
stejná. 

Bítešské Masarykovo náměstí je částečně uzavřeno

Text a ilustr. snímek: MěÚ Velká Bíteš

Foto: archiv muzea
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řádky na neděli

Bohoslužby 
Středa 12. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 13. 3.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. – o. J. B.
Pátek 14. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše 
sv. – o. J. B., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. J. B.
Sobota 15. 3.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 16. 3.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše 
sv. – o. L. Sz., 17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Bory mše sv.: 14. 3. – Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti, 
18.00 mše sv. – o. L. Sz., 16. 3. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B., 14.00 
pobožnost křížové cesty
Farní oznámení: Čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek 
po mši sv. 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, ado-
race nejsvětější svátosti 14.00–17.00, setkání mládeže, začátek mší sv. 
v 17.00. Sobota v 18.30 příprava na křest a v 19.30 3. příprava na svá-
tost manželství. Neděle 10.30 mše sv. s představením dětí, které letos 
poprvé přistoupí ke sv. přijímání, prosíme děti, aby v kostele byly už 
v 10.15. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Autobus na Nový Je-
ruzalém ve čtvrtek do Křižanova pojede v 15.45 od starého domova 
pro seniory, v 15.50 z Laviček – rozcestí a v 16.40 z Vídně. 
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

Vzdor, vina a dospělost
Před 65 lety, 12. 2. 1949, zemřel 
první český starosta historicky 
německé Jihlavy. 
Co měl společného s naším měs-
tem? Rudolf Veverka se narodil 
22. ledna 1880 ve Velkém Meziříčí 
jako syn četnického strážmistra. 
Po  absolvování gymnázia v  Jih-

lavě vystudoval filozofii a  práva 
ve Vídni, kde získal titul JUDr.
Už jako student byl členem me-
ziříčského dělnického spolku 
Svornost, později sociálně de-
mokratické strany. Na  veřejných 
schůzích ve Velkém Meziříčí vy-
stupoval jako mluvčí sociální de-

mokracie. To mělo za  následek, 
že po skončení studií nebyl přijat 
do státní služby a stal se advoká-
tem v Jihlavě.
Začátkem prosince 1925 byl jako 
předák sociální demokracie zvolen 
prvním českým starostou Jihla-
vy. Jeho nástup do  funkce přispěl 

k  uklidnění situace v  Jihlavě, kde 
probíhaly ostré střety mezi Čechy 
a německou většinou. Jako starosta 
dokončil zavedení češtiny na úřa-
dech a  napomohl rozvoji Jihlavy. 
Znovu byl zvolen v roce 1930, ale 
po dvou letech ze zdravotních dů-
vodů rezignoval.

‚Medřičák‘ starostou Jihlavy

-ripp-

Je smutné potkat lidi, kteří se 
zaseknou a  po  celý svůj život 
zůstanou ve stadiu vzdoru pro-
ti svému osudu. Jak se poznají? 
Například tak, že neustále že-
hrají na  své rodiče, že od nich 
nedostali lásku, kterou potře-
bovali. Nebo obviňují společ-
nost, že jim nevytvořila šance, 
které od ní očekávali. Vždycky 
si někoho najdou, kdo může 
za  jejich problémy. Po  celý 
svůj život se tito lidé cítí jako 
oběti, a  tím omlouvají svůj 
negativní postoj k  životu. Od-
mítají se smířit se svým živo-
tem a  současně za něj nechtějí 
převzít odpovědnost. Protože 
nejsou s  to odpovídat za  sebe 
samé, nejsou ochotni zastávat 
ve  společnosti nějaké odpo-
vědné postavení. Vinni jsou 
vždy ti druzí: vláda, starosta, 
úřady, společnost, církev, ro-
dina... Je to dost deprimující 
s  nimi mluvit, neslyšíte nic ji-
ného než stížnost za  stížností.

Profesor Erazim Kohák, v našem 
městě postava známá a oblíbená, 
napsal v jedné ze svých knížek, že 
dospělost začíná doznáním viny. 
Ne zapíráním, výmluvami či stíž-
nostmi na  druhé, ale přijetím 
odpovědnosti. Ta s  vinou úzce 
souvisí. Jsem člověk a nesu za své 
činy odpovědnost. Jsem scho-
pen připustit, že není všechno 
dobré, co říkám a dělám. Někdy 
naopak, že nic nedělám a mlčím 
či mlžím, když by bylo na místě 
mé jednání nebo mé jasné slovo. 
Zpětně v tom rozpoznávám svou 
vinu, lituji toho a  přeji si, aby 
k tomu příště nedošlo. Dělám, co 
mohu, abych to napravil. Ta vina 
je moje, nesu za ni odpovědnost 
a skládám tak zkoušku své dospě-
losti. Jestli jsem opravdu dospělý 
člověk nebo stále dítě ve  stadiu 
vzdoru, to se rozhodně nepozná 
podle toho, kolik je mi let, ale 
právě podle schopnosti doznat 
vinu a nést odpovědnost.

Pavel Janošík

Ve středu 5. března 2014 se v lu-
teránském gymnáziu ve  Velkém 
Meziříčí uskutečnilo oblastní 
kolo recitační soutěže pořádané 
Domem dětí a  mládeže Velké 
Meziříčí. Ve  čtyřech kategori-
ích soutěžilo dohromady třicet 
osm dětí ze šesti základních škol 
a  Gymnázia Velké Meziříčí. Ví-
tězové postupují do  okresního 
kola, které se uskuteční 24. břez-
na ve Žďáře nad Sázavou. Výko-
ny hodnotila tříčlenná porota 
ve  složení Mgr.  Ivana Vaňková, 

ředitelka městské knihovny, 
Mgr. Zdeněk Svoboda, uznávaný 
pedagog, a ing. Alena Vidláková, 
ředitelka DDM. 
Výsledky: 
1. kategorie (2. a 3. třída)
1. místo Jakub Láznička (ZŠ Ra-
dostín nad Oslavou), Miloš Krato-
chvíl/Zlatá rybka, 2. místo Michal 
Mahel (ZŠ Hany Benešové a  MŠ 
Bory), Michal Černík/Kde je voda 
doma, 3. místo Helena Machová 
(ZŠ a  MŠ Křižanov), Jiří Žáček/
Mlsná kráva

2. kategorie (4. a 5. třída)
1. místo Emma Talačová (ZŠ 
Školní, Velké Meziříčí), Jiří 
Žáček/O pejskovi a  kočičce, 2. 
místo Jolana Halačková (ZŠ So-
kolovská, Velké Meziříčí), Josef 
Hanzlík/Krabice s  loutkami, 3. 
místo Olga Klusáková (ZŠ Ra-
dostín nad Oslavou), Jiří Žáček/
Čarodějný mlýnek
3. kategorie (6. a 7. třída)
1. místo Jáchym Štindl (Gymná-
zium Velké Meziříčí), Emanuel 
Frynta/Beran, 2. místo Adéla 

Švomová (ZŠ Radostín nad Os-
lavou), Ivan Kraus/nedělní po-
lévka, 3. místo Kateřina Hrůzová 
(ZŠ Školní, Velké Meziříčí), Josef 
Kolář/Z deníku kocoura Modro-
očka
4. kategorie (8. a 9. třída)
1. místo Karolína Čermáková (ZŠ 
Školní, Velké Meziříčí), Lenka 
Procházková/Bundička, 2. místo 
Sára Špinarová (ZŠ a  MŠ Křiža-
nov) Michel Quist/Povídej mi 
o lásce

Dům dětí a mládeže VM

O pejskovi a kočičce, Beran, Zlatá rybka…

příspěvky Čtenářů

Zajímavou akci, vonící jarem, 
nabídli v  únoru členům svých 
kroužků pracovníci Chaloupek, 
o. p. s., Velké Meziříčí (Ostrůvek). 
Děti z kroužků Bobříci a Robin-
soni zde v rámci akce Budkování 
vyrobily třicet budek pro ptáky. 
Ty byly vyvěšeny na zahradě stře-
diska na Ostrůvku, v Čechových 
sadech i zahradě městské knihov-
ny. Některé z budek děti umístily 
blízko svého bydliště, aby mohly 
pozorovat, kdo jim v té jejich za-
hnízdil. V budkách typu „sýkor-
ník“ to zajisté budou naše malé 
druhy sýkor – modřinka, uhelní-
ček či parukářka. Ve „špačkovni-
cích“ by to mohl být lejsek, brhlík 
nebo krutihlav. V  komfortních 
„polobudkách“ očekáváme rehky 
či konipasy. 
Do  akce byly zapojeny celé rodi-
ny dětí. Tatínci, dědečkové i  ma-
minky přišli na  Ostrůvek dětem 
pomoci s výrobou budek a  jejich 
nátěrem. Velkým přínosem akce 
bylo právě to, jak si společnou 

práci užili. Jejich dílo bude jistě 
pobídkou k  dalším společným 
aktivitám. Vyvěšením budky pře-
vzali i  zodpovědnost za  její oby-
vatele. Budku budou sledovat, 
na  podzim ji vyčistí, dezinfikují 
od  parazitů a  udělají potřebné 
úpravy. Jak se o budku i  její oby-
vatele správně starat jim poradil 
v přednášce zoolog CHKO Žďár-

ské vrchy Jaromír Čejka. Ten vy-
tipoval i  vhodná místa v  Čecho-
vých sadech pro umístění budek. 
Tímto územím byl velice nadšený. 
Meziříčští jistě budou souhlasit 
s jeho názorem, že by si toto mís-
to zasloužilo naši větší pozornost, 
protože jde o nesmírně zajímavou 
a milou přírodní i historickou lo-
kalitu. 

Organizátoři akce by chtěli tou-
to cestou poděkovat všem, kteří 
přiložili ruku k  dílu i  těm, kdož 
darovali a nařezali dřevo či vyro-
bili ochranu proti strakapoudům 
na  budky z  plechu a  všem aktiv-
ním rodičům a prarodičům, kteří 
si s dětmi ,budkování‘ užívali.

Při ‚budkování‘ pomáhaly děti ptákům

Už není mnoho obcí, kde se do-
držují dávné tradice, mezi které 
patří masopust. U nás tento zvyk 
mnohdy nezanikl i díky hasičům. 
Tradiční ostatky mají v  obcích 
dlouhodobou tradici a  hasičům 
je proto ctí ji udržovat. Mno-
ho volného času věnují členové 
a  příznivci přípravě masek, zor-
ganizování pohoštění aj. Dobro-
volní hasiči v  obcích pomáhají 
a starají se i o kulturní vyžití.

Sbor dobrovolných hasičů Sk-
řinářov pořádal 22. února 2014 
tradiční ostatky. Průvodu obcí 
se zúčastnilo mnoho masek 
v  doprovodu Heřmanovské 
kapely. V  tento den pořádal 
ostatkový průvod také SDH 
Ruda. Sraz maškar proběhl před 
polednem u  kulturního domu 
a prošel návsí od domu k domu. 
Zaskotačily, zatančily, zazpí-
valy hospodáři a  hospodyni. 

Obchůzku ukončily společným 
posezením ve  stodole za  kul-
turním domem. SDH Ruda po-
řádal v  sobotu 8. března 2014 
v  kulturním domě ostatkovou 
merendu (taneční zábava, vese-
lice). O  týden později v  sobotu 
1. března 2014 se za  krásného 
počasí vydal každoroční ostat-
kový průvod obcí Heřmanov. 
Průvodu se zúčastnilo více jak 
padesát masek, hasičů a  muzi-

kantů. Hudební doprovod byl 
pod taktovkou Heřmanovské 
kapely. Masky byly nádherné: 
olympionici ze Soči, rodinka 
Škopkových s  farářem Otíkem, 
pojízdný Asia shopfrc, krojova-
ná skupina, kankánoví taneční-
ci, jeptišky, čarodějnice, šašek, 
kostlivci, duch, vinné hrozny, 
kovbojové a  samozřejmě světo-
vě známí Dolly Buster, Michael 
Jackson a Elvis Presley. V  tento 

den se vydal i  masopustní prů-
vod obcí Milešínem za  dopro-
vodu harmonikáře. Stejně jako 
každý rok, tak i  letos prošel 
masopustní průvod obcí Krás-
něves. Skupina více než třiceti 
krásných a  nápaditých masek 
oživila atmosféru ve vísce. 
Ani  letos nechyběl masopustní 
průvod v  režii místního SDH 
Ořechov-Ronov. Převládali 
v něm sportovci ze zimní olym-

piády, nad kterými držela do-
hled doktorka Dopingová a pan 
prezident. Průvod doplnily po-
hádkové postavy a  muzikanty 
zase Freddie Mercury. Dokonce 
z  dalekého San Francisca zaví-
talo hnutí hippies. Po  pracan-
tech z ronovských ropných dolů 
zůstal v  každé zahrádce prů-
zkumný vrt.

Bc. David Dvořáček, DiS.,
foto: archiv SDH

Masopust 2014 v režii dobrovolných hasičů

Petra Juhasová,
foto: archiv Chaloupek
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jednotlivci 
do 12 let bez pořadí 

(2001 a mladší)

jednotlivci 
do 15 let 

(1998–2000)

jednotlivci 
do 19 let 

(1994–1997)

jednotlivci 
nad 19 let 

(1993 a starší)

družstva 
do 12 let bez pořadí 

(2001 a mladší)

družstva do 15 let 
(1998–2000)

družstva do 19 let 
(1994–1997)

družstva nad 19 let 
(1993 a starší)

nejlepší trenér 
bez pořadí

Odchovanci 
– galerie

zvláštní ocenění

Natálie Malcová (2004), lyžo-
vání, trenéři Tomáš Malec, Ivo 
Doležal, 1. místo v celkovém po-
řadí Lyžařský pohár Vysočiny, 16. 
v  celkovém pořadí Pohár Orlic-
kých hor
Petr Švejda (2004), hokej, tre-
nér Karel Nekvasil, nejlepší hráč 
i ve starších kategoriích
Vojtěch Svoboda (2002), háze-
ná, trenér Petr Kaštan, kapitán 
družstva ml. žáků, v  podzimní 
části nejlepší střelec soutěže Liga 
Vysočiny – ml. žáci (101 branek) 
Hana Pavlasová (2002), fotbal, 
trenér Zdeněk Veselý, věkově patří 
do kategorie U12, je ale právoplat-
nou členkou a jednou z opor týmu 
U13 v  nejvyšší žákovské soutěži, 
na  střídavý start hraje za  mladší 
žákyně týmu SK Slavia Praha   
Petr Vokoun (2003), atletika, 
trenéři Miloš Vokoun, kolek-
tiv trenérů, Velká kunratická – 
chlapci  r. 2003–2005 – 1. místo, 
účastník finále na  300 m Čoko-
ládové tretry Ostrava, Evropské 
dětské atletické hry – 5. místo 
600 m   
Petr Kališ (2001), stolní tenis, 
trenér Petr Klíma, ve 12 letech si 
drží 50% úspěšnost v dlouhodobé 
soutěži dospělých, klíčový hráč 
družstva, nadějná budoucnost 
stolního tenisu v našem městě
Štěpán Dvořák (2003), bas-
ketbal, trenéři Petr Pešout (BC 
Vysočina), Kristýna Dvořáková, 
Kristýna Čermáková (BK VM), 
postup s  týmem BC Vysočina 
na Mistrovství ČR kategorie U11

Eduard Heřmánek (1998), vo-
lejbal, trenéři Petr Vašíček, Petr 
Juda, postup do  finále přeboru 
ČR – žáci, finále – přebor ČR 
žáků, Extraliga kadetů – Spartak 
VM, Extraliga juniorů – Spartak 
VM, člen reprezentace ČR kade-
tů, 2. místo na  Turnaji olympij-
ských nadějí, 2. místo meziná-
rodní turnaj ve Frýdku-Místku
Tamara Bočková (2000), lyžo-
vání, trenér Ivo Doležal, 1. místo 
v  přeboru Kraje Vysočina v  OS 
a  SL, 2. v  celkovém pořadí LPV, 
21. v  listině bodů v  ČR, nejlepší 
z kraje 
Vojtěch Řepa (2000), hokej, tre-
nér Karel Nekvasil, nejlepší stře-
lec starších žáků 
Vojtěch Drápela (1999), házená, 
trenér Ladislav Šidlo, vítěz 2. ligy 
ml. dorostenců, nejlepší brankář 
ročníku, vítěz LODM v  házené,  
Kraj Vysočina – vyhlášen nejlep-
ším brankářem 
Adam Jágrik (2000), fotbal, trené-
ři Libor Deket, Jaroslav Kořínek, 
členem mužstva U  15 v  soutěži 
SpSM na  Moravě, svými kvalitní-
mi výkony se postaral o to, že tým  
st. žáků dokázal  porazit i některé 
výborné týmy na Moravě (FC Vy-
sočinu Jihlava, FC Zlín). Tohoto 
kvalitního brankáře mají v hledáč-
ku  prvoligové týmy (FC Zbrojovka 
Brno, FC Vysočina Jihlava, 1. FC 
Slovácko  nebo Sigma Olomouc). 
Brankář výběru KFS Vysočina 
U  15 (i  když patří do  kategorie 
U 14) v nominaci s o rok staršími  
žáky na Kouba capu (utkání všech 
krajských výběrů st. žáků z ČR) 
Michal Kovář (1998), basket, tre-

néři Tomáš Rapušák a  Petr Filla 
(BK VM),  Jiří Procházka (BC Vy-
sočina), opora mladšího dorostu 
BK VM, který skončil na 2. místě 
v OP krajů Vysočina, JM a Zlín-
ského kraje, opora vedoucího 
týmu ligy kadetů U17 BC Vyso-
čina, člen ligového týmu juniorů 
U19 BC Vysočina 
Karolína Jelínková (1999), at-
letika, kolektiv trenérů atletiky, 
krajský přebor 1. místo 150 m ml. 
žákyně, 2. místo 60 m ml. žákyně, 
3. místo na  LODM  2013 – šta-
feta ml. žákyň 4×60 m (Kraj Vy-
sočina), evropské atletické hry, 4. 
místo 60 m ml. žákyně, 6. místo 
150 m ml. žákyně

Miroslav Bláha (1995), volejbal, 
trenéři Petr Juda, Petr Vašíček, 
Extraliga juniorů – Spartak VM, 
Extraliga mužů – VSC Zlín, člen 
reprezentace juniorů
Kristýna Jágriková (1995), hasič-
ský sport, trenér Stanislav Krato-
chvíl ml., běh na 100  m s překáž-
kami okr. kolo dorostu 1. místo 
18,78; okresní kolo dospělých 1. 
místo 19,22; krajské kolo dorostu 2. 
místo (18,95); krajské kolo dospě-
lých 2. místo (18,47), běh na 100 m 
s překážkami, MČR dorostu Jablo-
nec nad Nisou 12. místo (18,28) 
Marek Tichý (1997), hokej, tre-
nér Jiří Štěpánek, nejlepší střelec 
dorostu
David Pavliš (1996), házená, tre-
nér Ladislav Šidlo, vítěz 2. ligy ml. 
dorostenců, kapitán družstva, 148 
branek, 3. nejlepší střelec soutěže
Hynek Ráček (1996), fotbal, tre-
néři Libor Smejkal, Jan Klimeš, 
jako nejmladší hráč v  historii  
klubu nastoupil  FC VM v  mo-
ravskoslezské dvize mužů. V  r. 
2012 hrál i  za starší a mladší do-
rost FC VM, byl na střídavý start 
v  FC Vysočina Jihlava, kde hrál 
nejvyšší dorosteneckou ligu v ČR 
Martina Homolová (1996), atle-
tika, trenérka Zuzana Villertová, 
MČR do  22 let – 5. místo 200 m, 
MČR dorostu – 4. místo na 100 m, 
hostování – 1. místo MČR druž-
stev – juniorky (Olymp Brno), 
členka mládež. reprezentace ČR
Petra Syslová, (1994), basket, 
trenéři Tomáš Rapušák, Kamil 
Hugo, opora ligového týmu juni-
orek U19 BK VM, členka výběru 
Moravy, který skončil na  2. místě 
na Světových hrách dětí a mládeže 
v Klagenfurtu v kategorii juniorek 
U19

Martin Košut (1969), karate, 
Grand Prix Hradec Králové v kara-
te 2013 – 2. místo kumite Maters, 
WAKIZASHI CUP 2013 – Nym-
burk – 3. místo kumite Masters, 
Mezinárodní závody KESL CUP 
– 2. místo v kategorii (kumite Ma-
sters BRH)
Jan Šimáček  (1976), fotbal, tre-
nér Libor Smejkal, člen základní 
sestavy můžu A  moravskoslez-
ské divize, jeho důležité branky 
ze standardních situací  pomohly 
mužstvu k  3. místu po  podzimní 
části soutěže, jako hrající asistent 
pomáhá i  v trenérské práci 
Jan Coufal (1970), handicap 
sport, trenér Petr Gottlieb, Atle-
tika SH Bílina v  rámci ČR – hod 

oštěpem 2. místo, hod diskem 3. 
místo, podzimní atletika SH Stříb-
ro v rámci ČR 2. místo vrh koulí, 
3. místo hod oštěpem, 5. místo hod 
diskem, kategorie W–M muži vo-
zík open. třída 56 
Jana Lavická (1986), házená, 
Kumpán – Jindřichův Hradec, 
trenér Stanislav Tvarůžek, nejlep-
ší brankařka a  dlouholetá  opora 
družstva žen v  házené, startuje 
ve  2. lize žen, v  soutěžním roční-
ku 2012/2013 kromě toho sou-
běžně hostovala v  ženské nejvyšší 
česko-slovenské soutěži Interliga 
za družstvo Jindřichova Hradce
Tomáš Voda (1993), hasičský 
sport (SDH Lhotky Sport), trenér 
Jiří Kaman, 3. místo  běh na 100 m 
s  překážkami na  krajském kole 
v požárním sportu ve VM 
Jan Pokorný (1976), stolní tenis,  
několikátý rok je jedničkou týmu, 
uhrává nejvíce vítězných bodů 
pro celé družstvo, každou sezonu 
si drží minimální 70 % úspěšnost 
v KP 1. třídy

mladší žáci U13, fotbal, FC VM, 
trenér Zdeněk Veselý,  patří mezi 
nejlepší mužstva moravské sku-
piny nejvyšší žákovské fotbalové 
soutěže SpSM Jih, tým je schopen 
hrát vyrovnané zápasy i s českými 
top kluby, hráči tohoto týmu ze  ZŠ 
Školní dokázali postoupit podru-
hé v řadě do republikového finále 
McDonald’s cupu, v  současné 
době se účastní školní futsalo-
vé ligy, ve  které si zajistili postup 
do  divizního finále jižní Moravy, 
kde budou bojovat o postup mezi 
8 nejlepších školních futsalových 
družstev z celé ČR
družstvo přípravky, hokej,  trenér 
Jiří Štourač, 1. místo na  turnajích 
v  Břeclavi, Lanškrounu a  Uher-
ském Brodu
družstvo mladších žáků, hasičský 
sport, trenérky Eva Mikišková, 
Lenka Jágriková, celkové 3. místo 
ve  hře Plamen pro mladé hasiče 
na úrovni okresu, mladší kategorie 
dále nepostupuje

starší žáci, volejbal, trenéři Petr 
Vašíček, Zdeněk Zmrhal, postup 
do  finále přeboru ČR – žáci, 10. 
místo ve finále Českého poháru, 1. 
místo na turnaji v Nitře  
starší žáci, hasičský sport – SDH 
VM, trenéři Kristýna a  Miroslav 
Jágrikovi, celkové 1. místo ve  hře 
Plamen pro mladé hasiče na úrov-
ni okresu, 2. místo v krajském kole, 
celkové 4. a 5. místo v seriálu sou-
těží Regionál cup mládeže v požár-
ním útoku
družstvo nejmladších žáků, stol-
ní tenis, trenér Petr Klíma, dlou-
hodobě v  soutěži dospělých, pro 
většinu mladíků jde o premiérový 
soutěžní rok, aktuální skoré proza-
tím je 5 výher a 13 proher

junioři volejbal, trenéři Petr Juda, 
Petr Vašíček, 5. místo extraliga ju-
niorů, 4. místo mezinárodní turnaj 
Dřevěnice, členové týmu Blaha 
a Zmrhal v  reprezentaci ČR juni-
orů

družstvo dorostu, hasičský sport, 
SDH VM, trenéři Martin Rajm, 
Olga Bartuňková, okresní kolo do-
rostu 1. místo, krajské kolo dorostu 
1. místo, pohárové soutěže dospě-
lých: Otín 1. místo, Měřín 1. místo, 
seriál soutěží Žďárské ligy: 1×8., 
3×14., 3 ×17., 1×20., 1×22., 1×23. 
místo, celkově 20. místo z 52 druž-
stev mužů, MČR v soutěži dorostu 
Jablonec celkové 4. místo (3. místo 
v požárním útoku)
družstvo dorostu, hokej, trenér 
Jiří Štěpánek, 2. místo v  krajské 
soutěži Vysočiny, jižní Moravy 
a Zlína 
mladší dorostenky, házená, trenér 
Vincenc Záviška, 1. liga ml. doros-
tenek, skupina Morava – 5. místo 
mladší dorost r. 1997, fotbal, 
trenéři Jan Heto, Pavel Pártl, 
v podzimní časti soutěžního roč-
ník 2013/2014 moravskoslezské 
dorostenecké divize se umístili 
na  5. místě, řada mladších do-
rostenců nastupuje i za st. dorost 
a svými výkony výrazně pomáhá 
st. dorostencům
kadeti U17, basketbal, trenéři To-
máš Rapušák, Petr Filla, 2. místo 
v  oblastním přeboru krajů Vyso-
čina, JM a  Zlínského v  kategorii 
kadeti U17

družstvo žen, hasičský sport  
SDH VM, družstvo cvičící CTIF, 
trenér Stanislav Kratochvíl st., sou-
těž O pohár starosty města VM 1. 
místo, Vlčnovský pohár 2. místo, 
MČR – 1. místo, Slovinsko v žen-
ské kategorii 4. místo, v zahranič-
ní kategorii 1. místo, Rakousko 3. 
místo, Mezinárodní XV. olympiáda 
v Mulhouse (Francie) mezi český-
mi družstvy 2. místo v  útoku, 1. 
místo ve  štafetě, v  zahraniční ka-
tegorii 9. místo v  útoku, 2. místo 
ve štafetě
hokej muži A, HHK, trenér Mi-
roslav Sysel, semifinále krajské ligy 
jižní Moravy 
fotbal muži A, trenéři Libor 
Smejkal, Jan Šimáček, 3. místo 
podzimní časti soutěžního  roč-
níku 2013/2014 – nejlepší umís-
tění mužů v  klubové historii FC 
VM, na postupové místo do Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy ztrá-
cí nyní pět bodů  
hasičský sport, muži, SDH Lhotky 
sport, trenér Jiří Kaman, 3. místo 
v krajském kole v požárním spor-
tu ve  VM – 3. místo v  požárním 
útoku, 2. místo ve štafetě 4×100 m 
s  překážkami,  3. místo v  běhu 
na 100 m s překážkami

Stanislav Kratochvíl st., hasič-
ský sport,  trénuje družstvo CTIF, 
soutěž O  pohár starosty města 
VM 1. místo, Vlčnovský pohár 
2. místo, MČR ve  Dvoře Králo-
vé nad Labem 1. místo, Slovin-
sko v  ženské kategorii 4. místo, 
v  zahraniční kategorii 1. místo, 
Rakousko 3. místo, Mezinárod-
ní XV. olympiáda v  Mulhouse 
(Francie) mezi českými družstvy 
žen 2. místo v  útoku, 1. místo 
ve  štafetě, v  zahraniční kategorii 
9. místo v útoku, 2. místo ve šta-
fetě
Ladislav Šidlo, házená, trenér 
2. ligy dorostenců, 2. ligy mužů, 
dlouholetý úspěšný hráč háze-

né ve  VM, souběžně se věnuje 
výchově mládeže v  oddíle, nyní 
trénuje  družstvo dorostenců 
a  pomáhá s  výchovou žactva, 
trenérem reprezentace Kraje Vy-
sočina na  letní olympiádě dětí 
a mládeže v roce 2013 1. místo 
Libor Smejkal, fotbal, v  FC pů-
sobí jako trenér od r. 1996, prošel 
všemi mládežnickými mužstvy 
(přípravka, st. dorost,  muži A), 
největší úspěchy  jsou postupy 
starších žáků do  Moravskoslez-
ské žákovské divize, postup star-
šího dorostu z krajského přeboru 
do  Moravskoslezské dorostenec-
ké divize dorostu a v divizi mužů 
obsadil tým 3. místo po  pod-
zimní části v  soutěžní ročníků 
2013/2014

Martin Kryštof, volejbal, Berlín, 
německá série A, reprezentace 
ČR, kvalifikace ME
Hrazdíra Michal, volejbal, Mi-
lán, série 1A
Zdeněk Málek, volejbal, Stex 
Příbram, extraliga mužů
Marek Zmrhal, volejbal,  Volej-
bal Brno, extraliga mužů
Jan Barák, volejbal, Fatra Zlín, 
extraliga mužů
Matěj Uchytil, volejbal, Fatra 
Zlín, extraliga juniorů a mužů
Miroslav Blaha, volejbal, Fatra 
Zlín, extraliga juniorů a mužů 
Lukáš Horký, házená – MAT Pl-
zeň, úspěšný hráč mládežnických 
kategorií ve VM, potom hrál nej-
vyšší soutěže dorostu nebo mužů 
v  Zubří, Lovosicích a  nyní hraje 
nejvyšší českou soutěž extraligu  
v MAT Plzeň 
Ivana Salašová, házená – DHK 
Zora Olomouc, velký talent vel-
komeziříčské házené, dlouholetá 
hráčka mládežnických kategorií 
ve VM, byla členkou dorostenec-
kého výběru ČR, nyní na  postu 
spojky v  DHK Zora Olomouc 
(česko-slovenská nejvyšší soutěž 
žen – interliga) 
Anna Gebre Selassie, házená,  
DHK Zora Olomouc, dlouholetá 
hráčka VM, nyní již několik let 
členka družstva žen DHK Zora 
Olomouc, kde hraje v základním 
kádru družstva, v současné době 
členka širšího kádru reprezenta-
ce žen  ČR na postu spojky 
Theodor Gebre Selassie, fotbal, 
Werder Brémy, reprezentant 
mužů A, bývalý hráč FC VM, FC 
Vysočina Jihlava, Slávie Praha,  
FC Slovan Liberec, v  roce 2012  
přestoupil z Liberce do Werderu 
Brémy, v  anketě fotbalista roku 
ČR za rok 2013 skončil ve druhé 
desítce 
Vlastimil Voda, hasičský sport
SDH Lavičky, 2. místo v Extralize 
ČR v požárním útoku 
Petr Peňáz, atletika, Olymp Pra-
ha, VSK Univerzita Brno, mis-
tr ČR do  22 let na  110 m př., 2. 
místo MČR dospělých na  110 m 
překážek, účastník ME do 22 let, 
člen reprezentace ČR
Pavel Zacha, hokej, Bílí tygři 
Liberec, v  16 letech člen týmu 
mužů Bílí tygři Liberec, člen 
hokejové reprezentace do  18 let,  
účastník MS do 18 let

Rudolf  Horák, hokej, za  dlou-

holetý přínos hokeji ve  VM
Zdeněk Horák, fotbal, FC VM, 
v  roce 2012  17. 8. oslavil 70 let, 
podstatnou část svého života 
spojil s kopanou, se kterou začal 
v roce 1953 v klubu Hanácké Slá-
vie Kroměříž, ve  VM v  A  týmu 
mužů od  r. 1963, v  r. 1967 ji 
ukončil a  stal se členem výboru 
FO, 1970–73 předsedou, ve  vý-
boru FO pracoval do r. 1990
Karel Vidlák, fotbal, FC VM, 
od  žákovských let po  mužské 
kategorie nastupoval v  místních 
klubech fotbalu a hokeje, zapojen 
do činnosti FC, vedoucí mužstva 
mužů, vypomáhal jako trenér 
u dorostu, žáků a mladší příprav-
ky, jako rozhodčí řídil 11 let nej-
vyšší soutěž, 6 let na mezinárod-
ní listině FIFA, spoluorganizoval 
na  našem fotbalovém stadionu 
mezinárodní mládežnické zápasy 
reprezentace ČR s  Maďarskem 
a Slovinskem v roce 1999 a 2000, 
jako vedoucí zimního stadionu 
má se svými spolupracovníky 
na  starost i  ostatní sportoviště 
ve  městě, kde se snaží sportov-
cům, v  rámci možností, vytvořit 
co nejlepší podmínky
Ladislav Kopecký, hokej, fot-
bal, učitel TV, FC VM, HHK 
VM (dříve TJ Motorpal), v  60. 
a  70. letech v  FC tak i  v  hokeji 
za  A  týmy mužů, jako učitel tě-
locviku trénoval v  r. 1964 žáky 
v  kopané a  trénování se věno-
val 25 roků, nastartoval kariéru 
hráčů např. Aleše Žáka, Josefa 
Sedláčka a Josefa Vody, v sezoně 
1969/70 byl členem hokejového 
týmu, který historicky poprvé 
postoupil do  hokejové divize, 
2× získal ocenění ČSTV za  tre-
nérskou práci a  rozvoj žákovské 
kopané
Petr Holánek, atletika, trenér Pa-
vel Červinka – Dukla Praha, MČR 
v silničním běhu (Běchovice) – 3. 
místo, MČR do 22 let – 2. místo 
na 3 000 m překážek a na 5 000 m, 
člen reprezentace ČR
Antonín Jeřábek, hokej, roz-
hodčí IIHF (mezinárodní) od se-
zony 2007–2008, finále MS 2012 
(Finsko) a  MS 2013 (Švédsko), 
rozhodčí na: ZOH 2014, od  r. 
1999, od sezony 2006–2007 pro-
fesionální rozhodčí, počet sezon 
v  ELH: 8, počet utkání v  ELH: 
přes 350, mezinárodní rozhodčí 
od  sezony 2007–2008, 3 sezony 
ve  výměnném programu IIHF,  
3×MS (Slovensko 2010–2011, 
Finsko 2011–2012, Švédsko 
2012–2013), 1×MS juniorů (Ka-
nada 2009–2010), 1×MS divize 
I. (Litva 2008–2009), 1×finále 
Kontinentálního poháru (Francie 
2008–2009), 1×Spenglerův pohár 
(Švýcarsko, Davos 2012–2013), 
účastník kempu rozhodčích KHL 
a NHL (2012–2013)
Veronika Čamková, mistry-
ně ČR ml. juniorka v  SC (super 
kombinace), mistryně ČR ml. ju-
niorka v GS (obří slalom), 2. mís-
to Alianz Český pohár  kat. junio-
ři, členka juniorské reprezentace 
v alpských disciplínách
Zdeněk Svoboda, v  letošním 
roce slaví životní jubileum 80 
let, dlouholetý hráč házené, uči-
tel, ředitel a  tělocvikář ZŠ Soko-
lovská, několikanásobný cvičitel 
a účastník spartakiád a všesokol-
ských sletů, neocenitelné zásluhy 
na  obnově sokolské tělocvičné 
jednoty ve VM v roce 1991, řadu 
let vedl tuto TJ ve funkci starosty 

Nominační přehled připravila 
ing. Zuzana Villertová
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velkOmeziříČskO – příjem inzerce: e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979  
● Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč ● Soukromá řádková inzerce: jedno vydání soukromého řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – vyměním« – 25 Kč, 

s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč, rubrika Daruji – zdarma. Příspěvky do společenské rubriky »Blahopřání – vzpomínka – poděkování« – 100  Kč bez fotografie, 150 Kč s fotografií.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Daruji

prOdám – kOupím – vyměním

■ Macešky. Cena 7 Kč/kus. Tel.: 
737 767 876.
■ Piano. Dále prodám náhrad-
ní díly na  felicii – levně. Tel.: 
739 144 196.
■ Škodu Felicii Kombi GLXI, r. 
v. 1997, červená tmavá metalíza, 
50 kW, 1,3 MPi, tažné zařízení, 
střešní okno, eko daň zaplacena, 
garážovaná, sada letních i  zim-
ních kol na  discích, ostřikovače 
předních světlometů, mlhov-
ky, autorádio. STK do  10/2015. 
V  případě zájmu zdarma při-
dám dětskou autosedačku + 
náhradní tlumiče. Cena dle do-
mluvy po  zhlédnutí auta. Tel.: 
606 307 312.
■ Prase doma krmené bez směsí. 
Tel.: 773 108 104.
■ Rotoped šlapací. Dále pro-
dám polohovací lavici. Tel.: 
604 339 024
■ 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.
■ 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 pra-
vých plných šířka 70 cm – cena 
za ks 300 Kč. 1 ks levých proskle-
ných vchodových šířky 90 cm 
za  500 Kč. Materiál dřevotříska 
v bílém nátěru. Tel.: 608 924 839.

■ Obraceč sena Ton na  MF 70. 
Tel.: 603 363 263.
■ 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 ná-
hradní díly a na Škodu 100 nové 
náhradní díly. Tel.: 737 811 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-

vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám byt 3+1 ulice Krškova 
ve  Velkém Meziříčí, slunný byt, 
klidná a  žádaná lokalita, cena 
1.150.000 Kč. Tel.: 736  455  921, 
dobrá investice.
■  Prodám mezonetový byt 3+kk 
v řadovém domě v Moravci o vý-
měře 132 m2. Byt je v OV. K bytu 
je garáž a zahrada 455 m2 pergo-
lou. Tel.: 739 047 824.
■ Prodám byt 2+1. Tel.: 
776 275 007.
■ Prodám byt 3+1 ve VM. Klidná 
část města, blízko centra, po  cel-
kové rekonstrukci, kompletně za-
řízen, cena k jednání, RK nevolat. 
Tel.: 773 263 175.
■ Nabízíme prodej bytu 3+1 

v OV ve Velkém Meziříčí o celko-
vé ploše 82,56 m2 na ul. Pionýr-
ská. Byt se nachází ve 2. NP cih-
lového domu. Dispozice: předsíň 
(9,7 m2), kuchyň (8,2 m2), 3× 
pokoj (12 m2, 21 m2, 17 m2), 
koupelna (5,46 m2) a WC, balkon 
(3,52 m2), sklep. Byt se nachází 
v  klidné a  žádané lokalitě. Veš-
kerá občanská vybavenost. Volný 
ihned. Při rychlém jednání mož-
nost slevy. Cena 1.790.000 Kč. 
Tel.: 736 488 577, 724 924 257.

■ Pronajmu byt v ulici Nad Tra-
tí ve  Velkém Meziříčí, 74 m2, 
balkon, garáž, zahrádka. Krásný 
výhled na  město. Volný v  dub-
nu. Nájem 7.000 Kč + účty. Tel.: 

732 923 825, večer tel. 564 571 755.

■ Pálenou střešní krytinu dvou-
falcovou, cca 800 ks za odvoz (Vel-
komeziříčsko). Tel.: 732 277 101.

■ Hledám zaměstnání ulízečky 
v  blízkosti Křižanova. Děkuji 
za nabídku i formou brigády nebo 
zástupu. Životopis zašlu a těším se 
na spolupráci. Tel.: 732 475 861.

Prodám

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

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.

OBJEDNÁVÁME NOSNICE  
přijímáme objednávky 

na 17týdenní nosnice, prodej 
od 15. 3., Hrbov 42, 

A. Novotný, tel.: 737 477 773
Dlouhodobý přivýdělek, 

i při zaměstnání. 
Volejte: 773 213 735

V  současné době je pro nás stěžejní připravit kvalitní Integrovanou 
strategii rozvoje území na období 2014–2020.
Při tvorbě strategie pracujeme metodou LEADER, vytvořenou EU.
LEADER je finanční nástroj EU zaměřený na podporu a rozvoj venko-
va. Finanční prostředky získané z tohoto programu si rozdělují samy 
venkovské oblasti, a to prostřednictvím Místních akčních skupin. 
Jde o  spolupráci podnikatelů, zemědělců, samospráv a  neziskových 
organizací. LEADER je hodnocen jako nejúspěšnější a nejefektivnější 
způsob rozdělování financí.
Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství a spo-
lupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. 
Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného regionu, budová-
ní partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti 
na všech úrovních aktiv obyvatel venkovských regionů. 
Aby bylo možné region správně rozvíjet, musí mít MAS představu 
o tom, co region potřebuje, co chce MAS podporovat a toto vše musí 
mít ve strategii rozvoje regionu. Členem MAS se může stát každý, kdo 
je ochoten se na tvorbě této strategie podílet, každý, kdo si myslí, že 
k ní má co říci, každý koho zajímá budoucnost našeho regionu.
Principy metody LEADER v ČR (Nařízení rady EU č. 1698/2005, čl. 61)
1. Existující strategie místního rozvoje 
2. Partnerství mezi veřejným a  sektorem na  místní úrovni tvořící 
místní akční skupinu (MAS)
3. Přístup „zdola – nahoru“ při přípravě a realizaci strategie
4. Integrované a vícesektorové akce
5. Inovační přístup
6. Spolupráce
7. Vytváření sítí 
8. Morální principy, mezilidské vztahy
9. Výchova, vzdělávání, informace
10. Živý venkov 

Vyzýváme proto vás, občany žijící na  území MAS MOST Vysočiny, 
abyste se i vy zapojili svými náměty, poznatky a připomínkami k pří-
pravě Integrovanou strategie rozvoje území.
Záleží teď na tom, jaká bude kvalita připravované strategie. Dle stano-
vených priorit ve Strategii budeme moci pro území MAS, pokud bude 
Strategie schválena, čerpat finanční prostředky z fondů EU v období 
2014 – 2020.
Máte-li zájem stát se členy (členkami) týmu pro přípravu Strategie, po-
dívejte se na stránky www.masmostvysociny.cz a přihlaste se na adrese 
info@masmost.cz
Rádi bychom s vaší pomocí naplnili vizi strategie MAS:
„MAS MOST Vysočiny je území, ve kterém stojí za to žít a pracovat“

Správní rada MAS

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

MAS Most Vysočiny, o. p.  s., Velké Meziříčí vyhlašuje výzvu 
na  podporu akce zaměřené na  posílení a  udržení regionálních 
tradic na území MAS Most Vysočiny.
Výzva je realizována v rámci realizace projektu spolupráce Program 
rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, ani-
mace a provádění.
Podrobné informace najdete na www.masmostvysociny.cz.
                                                                                                               -md-

Výzva na podporu akce zaměřené 
na posílení a udržení regionálních tradic 

Zapojte se i vy do přípravy strategie pro příští období

KOVOVÝROBA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

PŘIJME PRACOVNÍKA 

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

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

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů do konce 
března zpracuji obratem.

Nebo s odkladem do konce 
června. Spolehlivě.

DAŇOVÁ PORADKYNĚ
tel.: 775 074 646.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme spolupracovníka/spolupracovnici 

na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na pozici:

nabízíme:
● velmi dobré mzdové podmínky   
● 1,5 násobek mzdy ročně navíc, podíl na ekonomických 
   výsledcích firmy
● 5 týdnů dovolené 
● příspěvek na stravování 
● další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce)

V případě zájmu zašlete do 18. 3. 2014 svůj strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem na adresu:

e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz, tel.:566 502 566

vedOucí 
lOgistiky a nákupu

požadujeme:
• VŠ popř. SŠ vzdělání 
• komunikativní znalost AJ podmínkou, NJ výhodou 
• pokročilá znalost práce na PC 
• zkušenost s řízením lidí 
• zkušenost s jednáním s dodavateli (zákazníky), vyjednávací
   schopnosti 
• komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti 
• ŘP sk. B

náplň práce:
• vedení úseku logistiky 
• řešení úspor s dodavateli, vyjednávání cen a podmínek 
• komunikace se zákazníky a dodavateli v cizím jazyce 
• vyjednávání s dopravci 
• spolupráce na tvorbě výrobních plánů

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme na poloviční úvazek na omezenou dobu 

spolupracovníka/spolupracovnici na pozici:

nabízíme:
●  velmi dobré mzdové podmínky 
●  5 týdnů dovolené 
●  příspěvek na stravování 
●  další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce)

V případě zájmu zašlete do 18. 3. 2014 svůj strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem na adresu:

katerina.novakova@lisovnavm.cz; tel.: 566 502 566

stavební tecHnik
požadujeme:

• min. SŠ stavební
• praxe v oblasti přípravy, realizace a dozoru staveb 
• organizační schopnosti, vysoká míra samostatnosti
• ŘP sk. B – aktivní řidič
• praxe v oboru min. 5 let

náplň práce:
• příprava, realizace a kontrola menších stavebních akcí
     v areálu firmy
• zajištění podkladů pro výběrová řízení
• zajištění cenových kalkulací

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:

PRACOVNÍK MĚŘICÍ MÍSTNOSTI – 
ODDĚLENÍ KVALITY

Požadujeme:
● vzdělání technického směru (strojírenství) podmínkou 
●  vhodné pro absolventy 
●  pracovní zkušenosti na podobné pozici výhodou 
●  ochota pracovat v nepřetržitém provozu
Nabízíme:  
● adekvátní finanční ohodnocení a firemní benefity
● zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
Nástup možný ihned.

 tel.: 566 520 355

O d ě v y 
R O S E - M 

Náměstí 84/8
Velké Meziříčí

JARNÍ BUNDY, 
KABÁTKY, vel. 38–60

KOSTÝMY, ŠATY... 
na svatby

ZAKÁZKOVÉ 
KREJČOVSTVÍ

SOS – pravidelná poradna 
(sdružení obrany spotřebi-
telů), každou středu 14–16 
hodin, nová budova MěÚ 

(obecní živnostenský úřad, 
dveře č. 4).
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Vzpomínky
sudOku

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

→

spOleČenská rubrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek březen a duben 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
18. 3. – Návštěvy korunovaných hlav ve Velkém
               Meziříčí a okolí, přednáší Mgr. M. Štindl
22. 4. – Otvírání studánek (film), Libor Smejkal

15. března 2014 
od 17 hodin

kinosál 
Jupiter clubu

Velké Meziříčí
Mediální partner

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

❧ Tvůj úsměv vítr vzal, 
jen vzpomínky zanechal. ❧ 

Dne 15. března uplyne jeden 
smutný rok, co nás náhle opustil 
náš drahý manžel, tatínek a děde-
ček, pan 

Josef Toman z Měřína.

S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

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

Dne 1. 3. 2014 jsme si s  bolestí 
v  srdci připomněli 10. smutné 
výročí úmrtí pana 

Ladislava Nožičky 
z Měřína.

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

Setkání rodáků letos nebude 
Město Velké Meziříčí oznamuje, že v letošním roce nebude z důvodu 
rekonstrukce Jupiter clubu pořádat sraz rodáků. 
Letošní jubilanti budou pozváni spolu s rodáky, kteří oslaví padesá-
tiny v příštím roce.                                    

Děkujeme za pochopení. -měú- 
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❧ Těžko se s Tebou loučilo, 
těžké je bez Tebe žít.
Smutný je ten čas, jak rádi by-
chom Tě viděli a slyšeli Tvůj hlas. 
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit 
a slunce hřát, ale ten, 
kdo Tě nejvíce miloval, 
nepřestane nikdy na Tebe vzpomí-
nat. ❧

Dne 16. března 2014 vzpomene-
me 2. výročí úmrtí pana 

Jiřího Chrásta 
z Křižanova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 14. 3. 2013 vzpomeneme 5. 
smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše drahá a  milovaná 
manželka, maminka, babička 
a prababička, paní 

Zdeňka Invaldová 
z Velkého Meziříčí. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 1. března 2013 uplynulo 16 let od chvíle,  kdy nás navždy opustil 

tatínek, pan Jan Kučera z Geršova. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velko-

meziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

Hledáte práci? Nevíte si rady? 
Poskytujeme poradenství ZDARMA!

Poradíme např. v oblastech:
• Sestavení životopisu a motivačního dopisu

• Příprava na přijímací pohovor 
• Vyhledávání nabídek práce pomocí internetu … a další! 

Více na: www.mestovm.cz/cs/prakticke-informace/centrum-za-
mestnanosti 

Budova MěÚ, Velké Meziříčí, Náměstí 14/16, (sídlo České spoři-
telny), 3. patro, kancelář číslo 302, otevřeno denně: Po, St 8–17, 

Út, Čt, Pá 8–13  
e-mail: centrumzamestnanosti@mestovm.cz

Tel.: +420 566 78 1198
NEVÁHEJTE VYUŽÍT VŠECHNY SVÉ MOŽNOSTI!

Kolik procent z výkonu dělá hlava? Přesné číslo se asi stanovit nelze, 
ale již mnoho vrcholových sportovců přiznalo, že to je víc než 50 %. 
Od určité úrovně se nedá navyšovat trénink těla a musí se hledat re-
zervy jinde: v oblasti koncentrace, prostorové orientace, logice, paměti 
či zvládání stresových situací a emocí. A toto všechno můžete zlepšit 
za pomoci odborníka v neurolaboratoři. 
Do Velké Bíteše přijede 16. března v 18.00 zakladatel několika neu-
rolaboratoří Tomáš Zdechovský. S místním publikem se na Základní 
umělecké škole setká v rámci cyklu besed Bítešská akademie.
Tomáš Zdechovský jako první Čech a nejmladší vědec v historii byl 
loni ve svých třiatřiceti letech navržen na prestižní mezinárodní cenu 
za výzkum mozku WIFI Trainer Award. Vystudoval pedagogiku vol-
ného času, politickou komunikaci a žurnalistiku. Je básník, píše knihy, 
přednáší na univerzitách krizovou komunikaci a management. Pracuje 
také jako krizový poradce a manažer pro vládní instituce a nadnárod-
ní firmy.  V roce 2009 v Hradci Králové založil neurolaboratoř Comm-
servis.com, kde trénují sportovci, manažeři, členové bezpečnostních 
služeb, ale také učitelé, zdravotníci a děti.                        Ladislav Koubek

Zubní pohotovost: Sobota 15. 3. MUDr. Irena Musilová, 
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel.: 566 524 203. Neděle 16. 3. MDDr.  
Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, tel.: 566 522 442 (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od Velkého Meziříčí), čtvrtek 17.00–ne-
děle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Do Velké Bíteše přijede trenér mozku

S láskou vzpomínají manželka, děti Laďa, Ivana a Jirka s rodinami.
Oblastní charita Žďár nad Sá-
zavou stále rozšiřuje své služby 
po  celém okrese a  v  současné 
době má šestnáct fungujících za-
řízení. Svou činností podporuje 
různé věkové kategorie a  široké 
spektrum lidí s nejrůznějšími po-
tížemi. Od března otevřela novou 
pobočku ve Velkém Meziříčí pro 
dospělé lidi s duševním onemoc-
něním. 
V úterý 11. 3. 2014 otevřeli Klub 
v  9 poprvé ve  Velkém Meziříčí, 
a  to v  prostorách nízkopraho-
vého zařízení pro děti a  mládež 
Wellmez. Budova sídlí na Horno-
městské ulici, což je hned vedle 
supermarketu Billa.
Pobočka je dostupná uživatelům 
každý lichý týden v  úterý od  9 
do  12 hodin. Případné dotazy 
budou zodpovězeny pracovníky 
Klubu v  9 na  tel.: 777  756  410 
nebo 731 646 773. 
„Těšíme se na nové uživatele, kteří 
mohou do nové pobočky přijít bez 
dřívější domluvy, i na práci v no-

vých prostorech,“ informuje so-
ciální pracovnice Mgr.  Eliška Ko-
pecká.  Klub v 9 – centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví je 
zařízení sociální rehabilitace, kte-
ré je určeno pro dospělé lidi s du-
ševním onemocněním, popřípadě 
s  kombinací lehkého mentálního 
postižení a  duševního onemoc-
nění. Služba poskytuje pomoc při 
osamostatnění a seberealizaci uži-
vatele. „Prakticky to znamená, že 
uživatele podporujeme, aby si na-
stavil a dodržoval pravidelný režim 
dne, například v  rámci tvůrčích 
dílen. Snažíme se, aby si zvládnul 
s  různou mírou podpory obstarat 
běžné záležitosti – nákup, jednání 
s  úřady, oslovení zaměstnavatelů 
apod.,“ vysvětluje Eliška Kopecká 
a zároveň dodává: „Nedílnou sou-
částí je psychická podpora při zvlá-
dání různých obtíží, které duševní 
onemocnění přináší“, doplňuje so-
ciální pracovnice. 

Bc. Dagmar Bílková, 
sociální pracovnice Klubu v 9

Oblastní charita otevřela 
Klub v 9 v Meziříčí
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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

Mediální partner týdeník 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v  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.

Zastupitelstvo obce 

Dolní Heřmanice
vás srdečně zve na

OBECNÍ PLES
15. BŘEZNA 2014

20.00 Obecní dům
hudba: 4 SÝKORKY

bohatá tombola, teplé 
občerstvení zajištěno

předprodej vstupenek 
na obecním úřadě

Korngold Quartet – 9. 4. 2014
Korngold Quartet patří mezi přední česká kvarteta nastu-
pující mladé generace. Největším úspěchem souboru je 
vítězství na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2010, kde 
kvarteto získalo také cenu za nejlepší provedení díla Leoše 
Janáčka a vítězství na soutěži nadace Bohuslava Martinů 
2010, kde byla kvartetu udělena i  cena za nejlepší inter-
pretaci díla Bohuslava Martinů. Vstupné: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři). 9. 4. 2014, 19.00, luteránské gymnázium

Knihovna z Dobré Vody pořádá zájezd na inscenaci 
Horáckého divadla Jihlava

Šumař na střeše 
Jímavý příběh, v němž jsou chytrost, vtip, humor, a zároveň slzy. 

Sobota 24. května 2014 v 19 hodin
Doprava zajištěna. Autobus zastavuje postupně v Martinicích, 

Kozlově, Křižanově, Dobré Vodě, Vídni, Mostištích 
a Velkém Meziříčí.

Zájemce potřebuji znát do 31. 3. 2014 
na tel.: 737 565 009 (Drápelová)

Městská knihovna Velké Meziříčí 
ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY 

od 1. 3. 2014
7.30–18.00 – půjčovna pro dospělé, 

půjčovna pro děti a mládež, internetová studovna 
a čítárna, výstavní sál, zahradní čítárna
pondělí * středa * pátek 7.30–18.00 

půjčovna pro dospělé, internetová studovna a čí-
tárna, výstavní sál, zahradní čítárna 

– čtvrtek 7.30–12.30
půjčovna pro děti a mládež: 
úterý, čtvrtek 7.30–12.30 

(jen objednané skupiny)

Divadelní sezona Horáckého divadla Jihlava 2014/2015
Přijímáme rezervace míst – celkem 6 představení:
NĚKDO TO RÁD HORKÉ – hudební komedie o gangsterech, dvou 
muzikantech, o „mužských“ a „ženských“ snech
MARYŠA – A. a V. Mrštíkové – vrcholná hra českého realismu
LAKOMEC – Moliére – komedie o člověku, pro kterého se jeho po-
kladnička stala vším
MERLIN aneb PUSTÁ ZEM – historická freska o rytířích krále Artu-
še a hledání Grálu
ONDINA – romantická „pohádka“ pro dospělé o síle lásky a oběta-
vosti 
HABAĎŮRA aneb Nájemníci pana Swana – komedie ze současnosti 
– o tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze soc. úřadu na člověka, 
který v soc. systému objevil pro sebe jisté trhliny
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 18. dubna 2014 e-mailem: 
drapelova.marcela@seznam.cz, nebo telefonicky: 737 565 009
Cena za jednu osobu bez dopravy – 867 Kč (možnost uplatnění dal-
ších slev např. studenti, důchodci, ZTP)                                             -md-  

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

STREET69 
poprvé v KD Oslavice – pátek 14. 3. od 20.00

Jägermaister párty, skvělé ceny, dárky, 
přestávková music s DJs

Vstupné 70 Kč, kdo dá „zúčastním se“ na FCB vstup 50 Kč
Srdečně zvou pořadatelé, SDH Oslavice

Divedelní společenství Křemílek zve na pohádku
POPELKA

v sobotu 15. března 2014 v 17.00
v Katolickém domě v Křižanově.  Vstupné dobrovolné.

Divadelní sezona 
Horáckého divadla 
Jihlava 2014/2015

Sobota 22. 3. v 15 hodin 
v sále luteránského 

gymnázia (bývalá ZUŠ), 
vstupné 120 Kč. Po vy-
stoupení Míši cca 1,5 
hodiny, pokračujeme 

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

Předprodej: v hospůdce U Dalasa
Mediální partner 
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Lyžařský pohár Vysočiny
V  sobotu 1. 3. 2014 uspořádal 
na  Šacberku lyžařský oddíl HB 
Ski Team druhý závod v  obřím 
slalomu v rámci LPV.
Za  Ski klub Velké Meziříčí se 
na start postavilo přes 40 závodní-
ků a vybojovali celkem 2 zlaté (Te-
reza Neumanová a Marek Peštál), 
3 stříbrné (Kristýna Neumanová, 
Kateřina Neumanová, Hana Vrá-
belová) a 4 bronzové medaile (Sára 
Krbečková, Tamara Bočková, Jan 
Vondráček a Tamara Dušovská). 
Ani ostatní závodníci se neztrati-
li. Těsně pod stupni vítězů zůstala 
na čtvrtém místě Natálie Malco-
vá a Zuzana Rašovská a na pátém 
místě Tadeáš Bíbr, Eliška Komen-
dová, Filip Vošmera a Denisa Vo-
šmerová.

-id-, foto: archiv Ski klubu VM

Na Šacberku se jel obří slalom

FC VM B – Sokol Křoví 4:0 (3:0)
Rozhodčí: Polák. Diváci: 10. 
Branky: Bradáč (23.), Kafka (29.), 
Liška (37. pen.), Pech (62.). Sesta-
va: Jícha – Maloušek, Halámek, 
D. Polák, Kafka – Malec – Vítek, 
D. Smejkal, Bradáč, Kameník – 
Liška. Náhradníci: Pech, Večeřa, 
Štefka, Láznička.
Páté přátelské utkání jsme 
odehráli za  ideálního počasí 
na  umělé trávě proti Křoví, se 

kterým jsme již absolvovali dvě 
mistrovská utkání na  podzim. 
V  prvním poločase jsme hráli 
jiný styl hry, který kluci zvládli 
a po zásluze vstřelili góly. V ně-
kterých momentech jsme špat-
ně obstoupili hráče při presu 
a dovolili jsme soupeři následný 
centr za naši obranu. Jinak jsem 
s prvním poločasem velmi spo-
kojen. Ve druhém poločase jsme 
se po  vystřídání vrátili ke  kla-

sickému stylu, a  to se projevilo 
i na hře, protože to z naší strany 
nebylo tolik kvalitní. Soupeřovi 
jsme umožnili i  rychlé proti-
útoky, které dobře zlikvidoval 
brankář Jícha. V  závěru zápasu 
jsme Křoví opět převálcovali, ale 
nedokázali jsme vsítit další góly. 
V tomto zápase můžu litovat, že 
jsme zahodili strašně moc jed-
noznačných gólů, ale jinak jsme 
zaslouženě vyhráli. 

FC VM A  – FC Slovan Havlíč-
kův Brod 4:3 (0:2)
Střelci: 56. a 63. Souček, 78. Po-
korný, 90. Simr – 20. Kubát, 31. 
Henek, 63. Bláha. FC VM – In-
vald – Beran, Šimáček, Doucha, 
Bouček – Caha, Bradáč, Souček, 
Ráček, Vyskočil – Simr, střídali 
Simandl, Pokorný a Vítek, trenér 
Smejkal. ŽK: Kubát. Diváci: 80.
Na hřišti v Borech jsme přivítali 
v dalším přípravném utkání tým 

z  Havlíčkova Brodu. Rozsáhlá 
marodka (Dufek, Krejčí, Mucha 
P., Mucha Z., Němec a  Smejkal) 
přiměla trenéry improvizovat 
na  některých místech sestavy. 
V začátku měli domácí hráči zá-
pas pod kontrolou a  připravili 
si několik nebezpečných situa-
cí. Po  první obdržené brance se 
obraz hry změnil. Domácí za-
čali chybovat v kombinaci a byli 
po zásluze potrestáni hostujícími 

hráči. Ti tak první poločas za-
slouženě vyhráli. Nástup do dru-
hého poločasu se domácím po-
dařil a  brzo snížili nepříznivý 
stav, ale další chyby v rozehrávce 
umožnily hostům skóre navýšit. 
Domácím se nakonec podařilo 
výsledek utkání otočit, ale hlavně 
díky hráčům hostujícího celku, 
kteří ve  druhém poločase nedo-
kázali proměnit několik jasných 
brankových situací. 

Klub českých turistů Trnava vás zve na zahájení jarní turistické sezony v KČT Vysočina 15. 3. v 9.00 
u kulturního domu v Trnavě. 
Na vlakovém nádraží Třebíč bude v 8.30 přistaven autobus do Trnavy, i zpět. Trasy: Trnava – Syenitové 
skály u Pocoucova – Budíkovice – Trnava (11 km). Trnava – Nárameč – Budišov zámek – Doubrava – Ná-
rameč – Trnava (20 km). Trasy povedou převážně po vlastním značení + mapka. Občerstvení v restauracích 
na  trasách (Budíkovice – U Lenina, Budišov – Sport) a v Trnavě v restauraci U Toma. Cíl: KD Trnava. 
Předání pamětních listů. Občerstvení. Živá hudba. 
Pochod se koná za každého počasí. Účastníci nejsou pojištěni. Děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 
let. Při přecházení a pohybu na silnicích dbejte zvýšené opatrnosti! Možnost ubytování: KD Trnava, p. Šva-
říček, tel.: 723 567 131, a Hospůdka U Lenina, Budíkovice (Třebíč), p. Vacek, tel.: 608 770 027. 
Kontakt: Jaroslava Adamová tel.: 737 462 539, e-mail: adam.zdena@seznam.cz 
Akce se koná za podpory obce Trnava, městyse Budišov, Mikroregionu Horácko a Kraje Vysočina. 

Benfika převálcovala Křoví

Havlíčkův Brod fotbalisty potrápil

-myn-

Klub českých turistů zahajuje sezonu

-kčt-
Únorového kola velkomeziříčské 
amatérské Sportvm.cz badminto-
nové ligy se zúčastnilo 21 můžů 
a  5 žen. Mezi ženami hrajícími 
společně v  jedné lize dominovala 
Jana Mejzlíková, která si poradi-
la se všemi svými soupeřkami. 
Na dalších místech se pak umístily 
Dana Šoukalová, Katka Mejzlíko-
vá, Tereza Šoukalová a  Eva Vyš-
kovská. V dalším březnovém kole 
získají holky dvě nové soupeřky.
Muži byli v  únoru rozděleni 
do celkem 5 lig (4 pětičlenné a 1 
šestičlenná). Vítězem 1. ligy, a tím 
i  absolutním vítězem únorového 
kola se stal Tomáš Stávek, který se 
do 1. ligy propracoval postupně až 

ze 3. ligy. Z 1. ligy naopak sestou-
pil Martin Žejšek a  vystřídá jej 
vítěz 2. ligy – Tomáš Málek. Mezi 
nováčky, kteří v únoru poprvé na-
stoupili ve 4. lize, se dařilo nejlépe 
Adamovi Prudíkovi a  Josefu Ho-
molovi, kteří se shodným počtem 
bodů a čtyřmi vítězstvími postou-
pili do 3. ligy. Muže v březnu čeká 
5 nových soupeřů, kteří nastoupí 
v nové 5. lize.
Více na www.sportvm.cz
Kompletní výsledky:
1. liga mužů 
1. Stávek Tomáš 4 4 0 0 12:4 16
2. Michlíček David 4 2 0 2 7:6 11
3. Zedníček Petr 4 2 0 2 8:10 8
4. Bílek Tomáš 4 1 0 3 7:10 8
5. Žejšek Martin 4 1 0 3 7:11 7

2. liga mužů
1. Málek Tomáš 4 4 0 0 12:1 19
2. Polák Michael 4 3 0 1 10:4 15
3. Šimíček Pavel 4 2 0 2 6:6 10
4. Vaněček Petr 4 0 1 3 1:9 1
5. Klimeš Luboš 4 0 1 3 0:9 0

3. liga mužů
1. Mejzlík Jiří 4 4 0 0 12:3 17
2. Hybášek Roman 4 2 0 2 9:7 12
3. Večeřa Vítězslav 4 2 0 2 8:7 11
4. Bílek Honza 4 2 0 2 7:8 9
5. Říha Vlasta 4 0 0 4 1:12 1

4. liga mužů
1. Homola Josef 5 4 0 1 13:4 20
2. Prudík Adam 5 4 0 1 13:4 20
3. Vaněk Michal 5 4 0 1 12:9 14
4. Sysel Vojtěch 5 2 0 3 7:11 9
5. Musil Filip 5 1 0 4 7:12 9
6. Kratochvíl Jan 5 0 0 5 3:15 3

1. liga žen
1. Mejzlíková Jana 4 4 0 0 12:0 20
2. Šoukalová Dana 4 3 0 1 9:5 13
3. Mejzlíková Kateřina 4 2 0 2 8:6 12
4. Šoukalová Tereza 4 1 0 3 3:9 5
5. Vyškovská Eva 4 0 0 4 0:12 0

V Meziříčí hrají badmintonovou ligu

-tm-

-ls-

V  sobotu 1. března se zúčastnili 
minižáci házené kvalitně obsa-
zeného turnaje v  Novém Veselí. 
Bohužel, kvůli nemocem jsme po-
skládali mužstvo na poslední chví-
li, a tak naše město reprezentovali 
i  věkově mladší kluci. Na  turnaji 
startovalo celkem jedenáct týmů 
rozdělených do dvou skupin. Naše 
družstvo bylo ve výkonnostně lepší 
skupině společně s  Novým Vese-
lím A, Prostějovem A, Kuřimí A, 
Sokolnicemi, a Telnicí A. 
V  této našlapané skupině jsme 
dokázali vyhrát pouze jednou, 
a to nad družstvem z Kuřimi. Vel-
mi dobrý výkon naši malí házen-
káři předvedli i proti pozdějšímu 
finalistovi turnaje, Sokolnicím.
O konečné deváté místo jsme ur-
putně bojovali proti Novému Ve-

selí B, utkání jsme vítězně zvládli 
a skončili jsme na devátém místě. 
Střelecky a  herně vynikal Lukáš 
Dobejval, autor 32 branek, ale 
za bojovnost a snahu je nutné po-
chválit všechny hráče.
Výsledky:
VM – Nové Veselí A 10:13
VM – Prostějov A   6:11
VM – Kuřim A 15:6
VM – Sokolnice 14:15
VM – Telnice A   9:17
VM – Nové Veselí B   8:7
Sestava a  branky: Milan Krejčí 
(1) – Lukáš Dobejval (32), Lukáš 
Dobrovolný (18), Martin Špinar 
(8), Lukáš Deraha (2), Robin 
Koudela (1), Jakub Borkovec
Trenéři: Petr Kaštan, David Sto-
klasa, Pavol Živčic

Text a foto: Petr Kaštan

Minižáci házené sehráli turnaj v Novém Veselí
ST VM – TJ Sokol Nížkov 4:10
Body: Klíma Petr 2/1, Kampas 
Jan 0/3, Skryja Marek 0/3, Zelený 
David 0/3. Čtyřhry: Klíma, Zele-
ný; Kampas, Skryja.
ST VM – SK Jihlava B 5:10
Body: Klíma Petr 3/1, Kampas 
Jan 1/2, Skryja Marek 1/2, Juda 
Zdeněk 0/3
ST VM E – TJ Bory B 13:5
Body: Minařík Jakub 4/0, Přikryl 
Radek 3/1, Kališ Petr 3/1, Dvořák 
František st. 1/3. Čtyřhry: Dvo-
řák, Minařík; Přikryl, Kališ.
Další dvě domácí utkání odehráli 
v sobotu stolní tenisté v tělocvič-

ně SŠŘS. Šanci zahrát si za áčko 
dostali mladíci Zelený a Juda. 
Premiéra v této třídě byla pro 
oba dosti poučná. Sice ani jeden 
nedokázal vyhrát žádnou dvoj-
hru, především koncovky jed-
notlivých setů zvládali zkušenější 
hosté lépe. Nejvíce se v zápasech 
dařilo zkušenému Klímovi, Ři-
kovský a Pokorný prostě k výhře 
chyběli. Poslední dvojkolo hraje-
me zase doma, přijede Chotěboř 
a Světlá nad Sázavou. Družstvo 
nejmladších přivítalo v neděli 
Bory. Výsledkem 13:5 soupeře 
mladíci přehráli. 

Stolní tenisté hráli doma

Dne 8. března proběhl tradiční fotbalový turnaj hráčů starších 50 let 
v házenkářské hale ve Velkém Meziříčí.
Deset účastníků bylo nalosováno do  dvou skupin, poté dle výsled-
ků do finálových bojů. Všechny přivítal předseda FC VM Petr Ostrý 
a organizátor turnaje Josef Rosický. Zahajovací čestný výkop provedla 
Dana Hlávková. Poté se odehrálo 27 utkání, v nichž padlo pouze 52 
branek. Ne všem se dařilo dle představ, polské družstvo obsadilo až 
8. místo. Výsledky: 10. Šefča tým Martinice, 9. SKS Rudíkov, 8. Lech 
Poznaň, 7. Staří páni Velké Bíteše, 6. Lesáci VM, 5. Staří páni VM, 4. 
Bago Žďár. Na pomyslné bedně stanuli 3. Dukla Brno, 2. Klasici Jih-
lava a 1. Kodak Třebíč. Ceny spolu s pořadateli předal místostarosta 
města Josef Komínek. Z jednotlivců byli nejlepší: střelec Jindřich Skula 
se 4 brankami z  družstva Starých pánů Velké Bíteše, hráč Vítězslav 
Machatka z Bago Žďár n. S., brankář Roman Korcz z Lechu Poznaň. 
Nejstarším hráčem byl Václav Kučera (ročník 1947) ze Starých pánů 
Velké Meziříčí.
Turnaj by nebylo možno zabezpečit bez řady sponzorů, kterým patří 
od organizátorů dík, zejména pak patronu turnaje Městu Velké Mezi-
říčí. Další jsou: Agados, s. r. o., Alpa, a. s., POEX, a. s., Construct, a. s., 
Elektroopravna Raus, Horácké autodružstvo, Vinotéka Jedlička, Restau-
race Obecník, Řeznictví Komínková, Telstar p. David, Litovel p. Prokeš, 
Orchidea p.  Janšta, p. Voda Jabloňov, Benzina p. Chmelíček, Stavební 
spořitelna Raiffeisen VM, mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.
Hlavní organizátoři turnaje Svatopluk Pokorný, Milan Todorov a Josef 
Rosický již uvažují o příštím ročníku a jeho další mezinárodní rozšíře-
ní, zájem projevilo družstvo ze Slovenska. -ros-

Proběhl Abraham cup

V úterý 4. 3. 2014 se uskutečnil na Fajtově kopci Lyžařský a snowboardový přebor škol Kraje Vysočina, VI. ročník. Pořadatelem byl Ski klub VM. 
Startovalo 425 soutěžících z 50 škol rozdělených na nižší a vyšší stupeň a střední školy kraje. Výsledky jsou na webu skivm.cz včetně fotogalerie. 
Druhý den 5. 3. 2014 pořadatel totéž organizoval pro školy Jihomoravského kraje při účasti 265 startujících z 52 škol. Tímto přeborem defini-
tivně skončil provoz sjezdovky na Fajtově kopci. Vítězné poháry získaly za 1. stupeň ZŠ Školní VM (snímek vlevo), za druhý – ZŠ TGM Třebíč 
a ze středních škol Gymnázium VM (snímek vpravo). 

Přebor škol ukončil lyžařskou sezonu na Fajťáku

Text a foto: Petr Zezula

-pk-
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II. liga starších dorostenek
TJ Nový Jičín – TJ Sokol VM 
14:25 (7:17)
K  severomoravskému soupeři 
jsme zajížděli s  úkolem vyhrát 
jakýmkoliv poměrem a  hlavně 
bez újmy na zdraví, což se ovšem 
nepodařilo. Domácí tým se pre-
zentoval houževnatým a místy až 
přehnaně důrazným výkonem, 
který odnesla naše kanonýrka, 
jež pro zranění kotníku utká-
ní nedohrála. Úvod utkání byl 
ve  znamení našich nepřesností, 
když řada útočných akcí končila 
mimo soupeřovu branku, navíc 
bojovnost Jičínských nám dělala 
v obranné fázi problémy. Postup-
ně se náš výkon konsolidoval 
a před poločasovou pauzou jsme 
již vedli desetigólovým rozdí-
lem. Po  změně stran jsme těžili 
z  dobrého výkonu našich bran-
kářek. V  útočné fázi jsme raději 
po několika nevybíravých zákro-
cích v brejkových situacích volili 
méně zdařilou střelbu ze střední 
vzdálenosti a  utkání bez větších 
problémů „dohráli“.
Sled branek – 0:2, 1:2, 1:6, 2:8, 
4:9, 5:14, 8:18, 10:23, 11:24, 
13:25. 7m hody 0/0:11/8, vylou-
čení 6:3. Počet střel 60:64. Hrá-
ly: Vávrová Michaela, Syptáková 
Veronika – Sedláčková Klára (6), 
Závišková Iva (5/2), Rosová Te-
rezie (3/1), Koudelová Eliška (3), 
Závišková Kateřina (2/2), Bačová 
Soňa (2/1), Doležalová Romana 

(2/1), Homolová Michaela (1), 
Janečková Denisa (1/1). Trenér 
ing. Vincenc Záviška.
1. H. Brod 3 2 1 0 81:77 5
2. V. 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 mladších dorostenek
DHK Zora Olomouc B – TJ So-
kol VM 27:20 (14:11)
Do  utkání se záložním olomo-
uckým týmem jsme vstoupili 
aktivně a  po  zdařilých útočných 
akcích jsme se drželi na  dostřel. 
Domácí celek následně zpřesnil 
defenzivní činnost a  několikrát 
zahrozil rychlým přechodem, 
čímž si vytvořil mírný náskok. 
Pohyb olomouckých hráček nám 

dělal v  obranné fázi problémy 
a  rázem byl rozdíl šestibrankový. 
Změnami v sestavě se nám poda-
řilo závěr první půle sehrát zdařile 
a snížit pouze na třígólový rozdíl. 
Po změně stran jsme se nevzdávali 
a postupně se dotáhli až na nejtěs-
nější rozdíl. V  další fázi pak do-
mácí hráčky využily řadu našich 
nepřesných střeleckých pokusů, 
které narážely na  zformovanou 
obranu a dobře chytající gólman-
ky. Úspěšně využitými útočnými 
akcemi pak získaly rozhodující 
náskok, a ten v pohodě uhájily až 
do  závěrečného signálu. Soupeře 
jsme výrazným rozdílem přestří-
leli, ovšem podstatný rozdíl byl 
ve  výkonu brankářek a  zejména 
v přesnosti zakončení. 

Sled branek – 0:2, 6:2, 7:4, 8:6, 
10:7, 13:7, 13:10, 15:12, 16:15, 
21:15, 22:17, 23:19, 25:20. 7m 
hody 5/4:31/0, vyloučení 1:0. 
Počet střel 49:74. Hrály: Jarmi-
la Šabacká, Veronika Blažková 
– Denisa Janečková (8), Eliška 
Koudelová (5), Soňa Bačová 
(5), Kristýna Cahová (2), Ro-
mana Doležalová, Kateřina 
Závišková, Lucie Teplá, Eliška 
Buchtová. Trenér ing.  Vincenc 
Záviška. 
1. Olomouc B 5 4 0 1 154:103 8

2. Hodonín 5 4 0 1 139:114 8

3. V. Meziříčí 4 3 0 1 111:92 6

4. H. Brod 5 2 0 3 130:126 4

5. Pardubice 6 2 0 4 136:183 4

6. Zábřeh 5 1 0 4 107:129 2

7. Karviná 4 1 0 3 80:110 2

HOkej mládež

LPV – Fajtův kopec
V  neděli 2. 3. 2014 přivítala zá-
vodníky LPV naše domácí sjez-
dovka a podařilo se zde i přes stá-
le se horšící sněhové podmínky 
odjet regulérní závod.
Jak již bývá zvykem, na  Fajtův 
kopec dojíždějí nejen závodníci 
oddílů pravidelně se zúčastňují-
cích všech závodů série LPV, ale 
v  kategorii myšáci a  přípravka 
také např. brněnské oddíly, což 
bylo znát na výsledcích. 
Za Ski klub VM vyrazilo bojovat 
s  tratí nejvíce závodníků včetně 
několika nováčků, kteří jeli svůj 
první závod. 
Zlatou medaili pro Velké Meziří-
čí získala pouze Tereza Neuma-

nová, stříbrné jsme měli 2 (Filip 
Vošmera a Marek Peštál) a bron-
zy 4 (Sára Krbečková, Kateřina 
Neumanová, Tamara Dušovská, 
Hanka Vrábelová). „Brambory“ 
tentokrát zbyly na  Hanku Krčá-
lovou, Elišku Komendovou, De-
nisu Vošmerovou a  v  kategorii 
family také na  Natálii a  Tomáše 
Malcovy. V  první pětce se ješ-
tě umístil Pavel Bartoš, Natálie 
Malcová, Petr Vokoun, Tamara 
Bočková a Samuel Dušovský.
Finálový závod LPV se uskuteč-
ní (doufejme) 16. 3. na Harusově 
kopci v Novém Městě na Moravě.
Podrobné výsledky a  foto ze zá-
vodu najdete na www.skivm.cz

-id-, foto: archiv ski klubu

Lyžaři získali medaile
2. liga mužů Morava jih
Házená Legata Hustopeče – TJ 
Sokol VM 23:29 (12:21)
V  15. kole zajížděli naši muži 
na  půdu Legaty Hustopeče. 
Tamní družstvo patří každý rok 
k  favoritům soutěže a našim há-
zenkářům se ještě nikdy v  hus-
topečské hale nepodařilo vyhrát. 
Oba týmy dělily před utkáním 
tři body v  tabulce. Úvod utká-
ní vyšel lépe našemu družstvu 
a  po  třech minutách vedlo 1:3. 
Legata v osmé minutě sice srov-
nala na 4:4 a o dvě minuty poz-
ději na  6:6, ale poté již tahala 
za kratší konec. V útočné fázi se 
nám dařila kombinace. Roman 
Matušík s  Jakubem Bezděkem 
byli při střelecké chuti a  bylo 
z toho vedení 9:14. Domácí lavič-
ka na  to reagovala time-outem. 
Naše družstvo se však dobře kon-
centrovalo na  obranu. K  výbor-

nému výkonu se rozchytal Libor 
Kotík, který po  svých zákrocích 
zakládal rychlé brejky na  Jirku 
Kaštana a  Davida Turczyka. Vý-
tečně odehraný poločas vyzněl 
v náš prospěch v poměru 12:21.
Do  druhé půle vstoupilo naše 
družstvo opět koncentrovaně 
a neponechalo nic náhodě. Čtyři 
branky v kuse znamenaly vedení 
o 13 branek a bylo prakticky roz-
hodnuto. Soupeř ale nic nevzdá-
val. Ještě se snažil zvrátit vývoj 
utkání osobní obranou na Roma-
na Matušíka. Toho ale využíval 
Vojta Hron na brankovišti a stále 
jsme drželi pohodlné vedení. Po-
levení v koncentraci v páté dese-
timinutovce Hustopeče využily 
ke  snížení na  19:27. Žádné dra-
ma ale naše lavička nedopustila. 
V  oddechovém čase zklidnila 
hráče a  zadala jasnou koncepci 
do závěrečných minut. V posled-

ní desetiminutovce si obě druž-
stva připsala po  třech brankách 
a naši muži tak mohli slavit vítěz-
ství v poměru 23:29!
Velmi cenné vítězství, kdy se po-
dařilo poprvé za dobu, co s Hus-
topečemi hrajeme, zvítězit na je-
jich půdě! Trenér Vaverka měl 
důvod ke  spokojenosti a  dodal: 
„Jsme rádi, že jsme utkání takto 
zvládli, především konec první 
půle a hlavně začátek druhé, kdy 
jsme nepřipustili, aby mohl sou-
peř pomýšlet na zisk bodů. Velmi 
k  tomu pomohl výkon brankáře 
Libora Kotíka, který odchytal 
velmi dobrý zápas a  především 
nás podržel v  páté desetiminu-
tovce, kdy jsme se střelecky trápi-
li a polevili jsme v koncentraci.“
Doufáme, že si naši muži vítěz-
nou formu přenesou i do dalšího 
utkání, kdy doma v  sobotu 15. 
března od 17.00 hostí první celek 

druholigové tabulky Olomouc!
7m hody 1/0:2/1 vyloučení: 2:6, 
počet diváků 50. Sled branek: 
1:3, 4:5, 6:8, 8:11, 10:15, 12:21, 
14:25, 19:26, 21:28, 23:29. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Poul On-
dřej – Bezděk Jakub (7), Matušík 
Roman (6), Kaštan Jiří (6/1), Ve-
čeřa Vítězslav (3), Hron Vojtěch 
(3), David Turczyk (2), Trojan 
Vítězslav (2), Babáček Petr, Pavliš 
David, Kubiš David, Necid Mi-
loš, Kříbala Pavel, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vo-
dák Petr. 
1. Olomouc 15 12 3 0 444:361 27
2. Kostelec n. H. 14 8 4 2 361:329 20
3. Hustopeče 15 10 0 5 441:419 20
4. V. Meziříčí  15 9 1 5 417:391 19
5. Maloměřice  15 9 1 5 417:393 19
6. Ivančice 15 8 2 5 394:366 18
7. SK Kuřim  15 5 1 9 444:449 11
8. Prostějov 15 5 1 9 398:426 11
9. Juliánov  15 4 1 10 388:421 9
10. Telnice 15 4 1 10 396:452 9
11. Brno B 15 3 2 10 383:440 8
12. Sokolnice 14 3 1 10 403:439 7

Házenkáři poprvé přivezli body z Hustopečí

-šid-

Dorost
SHK Hodonín B – HHK VM 4:1 
(3:0, 0:1, 1:0)
Branka a asistence HHK: 36. Tla-
pák (Dundálek). Sestava HHK: 
Juda J. – Smažil, Bernat, Přinesdo-
mů, Kampas F. – Tichý, Burian L., 
Tlapák – Šilpoch D., Dundálek, 
Kapusta O. – Pacalová, Báňa D., 
vyloučení: 0:3, využití: 0:0, v osla-
bení: 0:0.; střely na branku: 45:11 
(19:3, 11:6, 15:2), diváci: 23.
1. Hodonín B 23 17 0 6 113:67 34
2. Nové M. n. Váhom 24 14 3 7 134:97 31
3. Val. Meziříčí 24 15 1 8 119:101 31
4. Vel. Meziříčí 24 10 3 11 92:97 23

5. Uherský Brod 23 7 2 13 77:98 18
6. Technika Brno 24 8 2 14 90:112 18
7. Brumov-Bylnice 24 4 3 17 58:111 11

Mladší žáci
HHK VM – HC Skuteč 1:4 (0:1, 
0:1, 1:2)
Branky a asistence HHK: 44. Po-

ledna, sestava HHK: Honiš – Bro-
ža, Poledna, Vildomec, Dvořák L. 
– Krčma, Šilpoch M., Bartošek – 
Hejduk, Sobotka, Dvořák F., roz-
hodčí: Strádal, Musil. Vyloučení: 
1:10, využití: 0:0, v oslabení: 0:1. 
Střely na branku: 15:32 (5:6, 3:17, 
7:9). Diváci: 32.
Starší žáci
HHK VM – HC Skuteč 2:3 (0:1, 
1:0, 1:2)
Branky a asistence HHK: 21. Báňa 
M. (Řepa), 46. Řepa (Báňa M.). 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
M., Janoušek, Karásek, Šandera – 
Hedbávný, Řepa, Kapusta L. – Pro-
cházka, Havliš, Burian M. – Strádal 
D., Ambrož, Třeštík – Zacha. Roz-
hodčí: Strádal, Musil. Vyloučení: 
0:2, využití: 0:0, v  oslabení: 0:0. 
Střely na branku: 30:28 (10:8, 12:9, 
8:11). Diváci: 20.  -hhk-

Moravská jízda dorostenek byla úspěšná napůl

-záv-, foto: archiv házené

HHK VM B – TJ Náměšť nad 
Oslavou 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)
Diváků: 113. Rozhodčí: Dostál 
– Horký, Hrbek. Branky: 16. 
Barák (Hubl, Šoukal), 18. Šou-
kal (Barák, Kudláček M.), 25. 
Hubl (Kudláček M.), 35. Frühauf 
(Chlubna, Malec), 39. Barák 
(Šoukal), 46. Frühauf (Střecha 
L.), 50. Hubl, 55. Frühauf (Stře-
cha L.) – 5. Fiala (Bauer, Kejda), 
33. Doležal (Špaček). Vyloučení: 
2:4, navíc trestné střílení proti 
HHK B. Využití: 1:0. Oslabení: 
0:0, střely na branku: 37:36. HHK 
B: Šeba (Juda) – Střecha L., Kuče-
ra – Kudláček M., Pokorný – Pe-
terka, Musil F. – Bradáč – Střecha 
F., Frühauf, Malec – Šoukal, Ba-
rák, Hubl – Chlubna, Vrána, Kří-
pal – Musil Š.

Obě mužstva začala utkání s pl-
ným nasazením, a tak se více jak 
sto diváků mělo na  co koukat. 
Do vedení se dostali v páté mi-
nutě hosté, když se k tyčce trefil 
Fiala. Po svém gólu pak byli lep-
ším týmem a neustále zaměstná-
vali soupeřovu obranu. Domácí 
hráči znervózněli a  marně hle-
dali odpověď na přesné a rychlé 
kombinace Náměště. Vysvobodil 
je až v  16. minutě Barák, kte-
rý přesně zamířil nad rameno 
Aleše Sázavského. Druhý útok 
Meziříčí pak zajistil i  druhý gól 
o další dvě minuty později. Pře-
silovou hru využil Šoukal. Po-
hledný hokej pokračoval i v pro-
střední části a  skóre se měnilo 
opět v  páté minutě při hře 4:4. 
Tentokrát se ale trefili domácí. 

Zásluhou Hubla tak odskočili 
na  dvoubrankový rozdíl. S  tím 
se ovšem hokejisté Náměště ne-
smířili a  zvýšili tlak na  Šebovu 
bránu. To se jim vyplatilo ve 33. 
minutě. Po  závaru v  útočném 
pásmu se mezi betony prosa-
dil Doležal. Místo vyrovnání se 
však nechali po dalších dvou mi-
nutách zaskočit protiútokem do-
mácích a Frühauf načal svůj ha-
ttrick. A  aby toho nebylo málo, 
tak minutu před koncem třetiny 
přidal svůj druhý gól Michal Ba-
rák a zvýšil na 5:2.
V  poslední části se Náměšť vrh-
la do  útoku. Měla více ze hry 
než hokejisté HHK, kteří už více 
mysleli na  pohlídání výsledku. 
Ve 44. minutě získali hosté výho-
du trestného střílení, ale Michal 

Sázavský na Šebu nevyzrál. Trest 
za to přišel vzápětí. Ve 46. minutě 
dal 6. branku Meziříčí Frühauf. 
V polovině třetiny pak definitiv-
ně zlomil odpor soupeře Jindřich 
Hubl, který se znovu prosadil při 
hře 4:4. Po jeho gólu už se utkání 
hrálo víceméně jenom na  krásu. 
Šeba v domácí brance potvrzoval 
svůj vynikající výkon a  Aleš Sá-
zavský pustil už jenom třetí gól 
Aleše Frühaufa.
Další výsledky: semifinále – RH 
Centrum – Telč 6:3
skupina o 5.–8. místo:
Křižanov – Veverská Bítýška
V. Bíteš B – Zastávka 4:3
Odvetu semifinále odehrajeme 
v  Náměšti n. O. v  sobotu 15. 3. 
2014. Začátek je v 17 hodin.

-ht-

Rezerva HHK zlomila odpor Náměště a vyhrála,
semifinálová odveta bude už v sobotu

2. liga mladší dorost Morava
HC Zlín – TJ Sokol VM 41:20 
(16:12)
Na  půdu lídra házenkářské sou-
těže jsme odjížděli v  okleštěné 
sestavě. Nemoci a zranění způso-
bily, že jsme proti Zlínu nastoupi-
li bez jediného hráče na střídání. 
Do  utkání jsme vstoupili lépe 
a ujali se vedení 1:3. Následně se 
obě družstva přetahovala o  nej-
těsnější náskok. Na obou stranách 
dominovaly obrany s  brankáři. 
Do 20. minuty jsme živili naději 
na dobrý výsledek (10:11). Násle-
dovala však série neproměnných 
šancí, několik ztracených míčů 
a do šaten jsme odcházeli se čtyř-
brankovým mankem (16:12).
V druhé půli na nás soupeř vlé-
tl. Obsadil Tomáše Blahu osob-
ní obranou a  naše družstvo se 
s tím nedokázalo vyrovnat. Naše 
nepřesná zakončení znamenala 
rychlé brejky pro soupeře a  roz-
díl ve skóre rychle narůstal. Zlín 
prokazoval svoje kvality a v rych-
losti a  důrazu byl lepší. Našemu 
družstvu, bez možnosti vystří-

dání, rychle docházely síly, a tak 
utkání skončilo propastným roz-
dílem 41:20. Házená je v  tomto 
směru velmi spravedlivý sport 
a proti takovému soupeři s mini-
mem hráčů jsme nemohli uspět. 
Nyní se budeme muset soustředit 
na  další utkání, abychom se do-
kázali vrátit na  druhou příčku 
druholigové tabulky.
7m hody 2/1:2/1 vyloučení: 0:3, 
diváků 41. Sled branek: 1:3, 5:4, 
6:8, 8:10, 16:11, 21:13, 27:14, 
31:17, 35:18, 41:20. Sestava 
a branky: Drápela Vojtěch – Bla-
ha Tomáš (5), Fiala Martin (5), 
Stupka Tomáš (5), Ambrož Mi-
chael (3/1), Frejlich Tomáš (1), 
Macoun Filip (1), trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.
1. Zlín 15 14 0 1 531:372 28
2. Prostějov 15 11 0 4 507:437 22
3. Vel. Meziříčí 15 10 0 5 460:423 20
4. Luhačovice 14 9 1 4 500:413 19
5. Rožnov p. R. 14 9 1 4 451:369 19
6. HK Ivančice 15 7 2 6 531:531 16
7. Litovel 15 6 1 8 410:424 13
8. V. Bystřice 14 5 1 8 469:466 11
9. Juliánov 15 5 1 9 405:507 11
10. Polanka 15 5 0 10 394:441 10
11. Sokolnice 14 3 0 11 377:480 6
12. Bystřice p. H. 15 0 1 14 352:524 1

Dorostenci nepřekvapili

-šid-
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HHK postoupil přes Warrior Brno do finále

kdy a kam

Na hokej na zimní stadion 
dnes, 12. března v  18.00 HHK 
muži A – HC Spartak Velká Bíteš
v úterý 18. března v 18.00 HHK 
muži A – HC Spartak Velká Bíteš
Na  házenou do  sportovní haly 
za Světlou 
v  sobotu 15. března v  11.00 II. 
liga mladší dorostenky – HK 
Hodonín, ve  13.00 II. liga ženy 
– HK Hodonín, v  15.00 II. liga 
mladší dorostenci – Tatran Lito-
vel a v 17.00 II. liga muži – STM 
Olomouc

veřejné 
bruslení

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
Vstupné: bruslící 20 Kč, dopro-
vod 10 Kč

Ve  finále KL jižní Moravy jsou 
dva týmy z Vysočiny.
HCM Warrior Brno – HHK VM 
1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky a  asistence: 9. Aulehla 
(Kousalík) – 33. Fila (Novák), 40. 
Křenek (Nekvasil), 59. Fila (No-
vák). Sestava HCM Warrior Brno: 
Guštafík (Nos) – Pospíšil, Hema-
la, Rosenberg, Surý A., Aulehla, 
Bednář, Surý A., Krobauer, Otou-
palík, Lysoň, Kousalík, Klimeš. 
Sestava HHK: Hladík (Štourač) – 
Dusík, Sláma, Ambrož, Šerý, Vla-
šín, Střecha L., Štěpánek - Křenek, 
Nekvasil, Sobotka – Krča, Střecha 

F., Bula – Fila, Burian, Novák. 
Rozhodčí: Mikšík – Macek, Olšar. 
Delegát utkání: Přibyl. Vyloučení: 
6:4, navíc: Klimeš (WB) – 10 min. 
OT + OK. Využití: 0:0, v oslabení: 
0:0. Střely: 23:54 (9:19, 5:20, 9:15). 
Diváci: 84.
K  druhému semifinálovému 
utkání zajíždělo první mužstvo 
HHK do brněnské haly na Úvo-
ze, kde nás čekalo odvetné utkání 
s  Warriorem o  postup do  finále 
Krajské ligy jižní Moravy. Oproti 
prvnímu utkání chyběl v sestavě 
soupeře Martin Roupec, který 
v  prvním utkání vstřelil našemu 

mužstvu hattrick. Naši trenéři 
postrádali Jirku Kudláčka, který 
se z  pracovních důvodů nemohl 
utkání zúčastnit. 
Od  úvodního buly se hrál veli-
ce rychlý a  tvrdý hokej. Při jed-
né takové akci došlo ke  zranění 
Lukáše Sobotky, který z  utkání 
musel předčasně odstoupit s po-
dezřením na zlomeninu v oblas-
ti nosu. K  první změně utkání 
došlo v 10. minutě první třetiny, 
kdy se prosadili domácí a  ujali 
se jednobrankového vedení. Přes 
výrazný tlak z naší strany se ne-
podařilo našim hráčům skórovat, 

a  tak první třetina skončila 1:0 
pro domácí mužstvo.
Ve druhé třetině se mužstvo HHK 
ještě více tlačilo před domácí bran-
ku, ale brankář Warrioru Guštafík 
přiváděl naše hráče k  zoufalství. 
Ve 33. minutě se konečně mužstvo 
HHK prosadilo. Michal Novák 
zavezl puk za  branku domácích 
a přesnou přihrávkou našel najíž-
dějícího Petra Filu, který k radosti 
našich fanoušků vstřelil první gól. 
Na  začátku poslední minuty dru-
hé třetiny se vhazovalo v útočném 
pásmu. Na  buly se postavil Ka-
rel Nekvasil, který zahrál kotouč 

za  sebe na  připraveného Davida 
Křenka, jenž střelou z  první pro-
střelil domácího gólmana. Po  vý-
borném výkonu v prostřední části 
naši hráči utkání otočili a do kabin 
se šlo s jednobrankovým vedením.
Ve třetí třetině se čekal opět tuhý 
boj o  každý metr ledu. Na  ledě 
to s  přibývajícím časem začalo 
pořádně jiskřit. Za katr postupně 
odcházel jeden hráč domácích 
za druhým. Díky časté hře v osla-
bení docházela hráčům domá-
cích šťáva. V závěru třetí třetiny, 
kdy se domácí chystali na  hru 
bez brankáře, udeřila opět naše 

třetí útočná lajna. Po  přihráv-
ce Michala Nováka se podruhé 
v  utkání střelecky prosadil Petr 
Fila. Touto brankou naši hráči 
definitivně zlomili nápor domá-
cích a  závěr utkání si pohlídali. 
Po  závěrečné siréně propukla 
na  naší lavičce obrovská radost 
z postupu do finále. 
Ve finále se naše mužstvo střetne 
na  tři vítězná utkání se Sparta-
kem Velká Bíteš. Finálová sé-
rie začíná ve  středu 12. března 
na našem zimním stadionu. 
Dynamiters Blansko HK – HC 
Spartak Velká Bíteš 4:7 -hhk-

HOkej play-Off

Finále KL jižní Moravy 2014
1. utkání – středa 12. března 2014 
– 18.00 HHK VM – HC Spartak 
Velká Bíteš
2. utkání – sobota 15. března 
2014 – 17.00 HC Spartak Velká 
Bíteš – HHK VM
3. utkání – úterý 18. března 2014 
– 18.00 HHK VM – HC Spartak 
Velká Bíteš
Případné 4. utkání – pátek 21. 
března 2014 – 18.00 HC Spartak 
Velká Bíteš – HHK VM
Případné 5. utkání – neděle 23. 
března 2014 – 17.00 HHK VM – 
HC Spartak Velká Bíteš

HHK VM – HCM Warrior Brno 
8:3 (3:1, 3:0, 2:2)
Branky a asistence: 7. Krča (Am-
brož), 11. Křenek (Sobotka, 
Nekvasil), 13. Nekvasil (Sobot-
ka, Křenek), 22. Krča (Ambrož, 
Kudláček), 25. Burian (Vlašín), 
26. Kudláček (Bula), 41. Střecha 
L. (Sobotka, Sláma), 49. Střecha 
L. (Nekvasil) – 16. Roupec (Au-
lehla), 43. Roupec, 60. Roupec. 
Sestava HHK: Štourač (Hla-
dík) – Dusík, Sláma, Ambrož, 
Šerý, Vlašín, Štěpánek, Střecha 
L. – Křenek, Nekvasil, Sobotka 
– Krča, Kudláček, Bula – Fila, 
Burian, Novák – Střecha F. Roz-
hodčí: Honza – Čelechovský, 
Vašíček. Vyloučení: 3:11. Využití: 
3:0, v  oslabení: 0:0. Střely: 44:28 
(17:7, 22:6, 5:15). Diváci: 260
Po  týdenním čekání se otevřely 
brány semifinále. Do  naší arény 
dorazil Warrior Brno, který vy-
řadil ve čtvrtfinále 2:0 na zápasy 
Šternberk. Utkání začalo s  pat-
náctiminutovým zpožděním. 
Důvodem byla havárie a násled-
ná zácpa na D1.
Utkání se hrálo ve  svižném tem-
pu. Od  úvodního buly si drželi 
naši hráči územní převahu. V  6. 

minutě získali dvojnásobnou 
přesilovku, kterou využil Michal 
Krča, jemuž nahrál Pavel Amb-
rož. Druhého gólu v síti Warrioru 
se fanoušci dočkali v  11. minu-
tě. Po  přihrávce Karla Nekvasila 
a Lukáše Sobotky propálil gólma-
na hostí David Křenek. O dvě mi-
nuty později přišla  další branka. 
Po přihrávce Davida Křenka a Lu-
káše Sobotky nedal Guštafíkovi 
šanci Karel Nekvasil. V  17. mi-
nutě, při ofenzivních choutkách 
našich, se zmocnil puku hostující 
Roupec. Ten nikým neatakován 
překonal blafákem Jirku Štourače. 
V  úvodu druhé třetiny měli naši 
hráči opět výhodu přesilové 
hry, kterou dokázali zužitkovat. 
Po přihrávkách v útočném pásmu 
se k  puku dostal Jirka Kudláček, 
který našel přesnou přihrávkou 
na  modré Pavla Ambrože. Ten 
střelou z  první vyprášil výstroj 
gólmana hostí. Odražený kotouč 
se dostal k Michalu Krčovi, který 
pohotově vsítil další gól. Ve  25. 
minutě bylo skóre již 5:1. Po při-
hrávce Petra Vlašína překonává 
brankáře hostí Viktor Burian. 
Ve 29. minutě se do branky hostí 
postavil druhý gólman Petr Nos. 

Ten držel do konce druhé třetiny 
čistý štít.
Z  třetí třetiny uběhlo 35 vteřin 
a  opět jsme se mohli radovat. 
Po  zavezení kotouče do  útočné-
ho pásma a  následné skrumáži 
u mantinelu vybojovali puk Luká-
šové – Sláma a Sobotka. Posledně 
jmenovaný nahrál volnému Libo-
ru Střechovi, který z kruhu vymetl 
horní růžek brněnské svatyně. 
Ve  43. minutě se prosadili hosté. 
Po samostatné akci skóroval Mar-
tin Roupec. Ve 47. minutě dostal 

hostující hráč Klimeš čtyřminuto-
vý trest. Tuto přesilovku naši hráči 
opět využili. V  čase 48:48 střílel 
od modré Karel Nekvasil. Jeho dě-
lovku tečoval před brankou Libor 
Střecha a zvýšil na 8:2. K poslední 
změně stavu došlo v  samotném 
závěru utkání. Po samostatné akci 
se prosadil třetí brankou v utkání 
Martin Roupec. 
První semifinálové utkání skonči-
lo jednoznačným vítězstvím naše-
ho týmu. Velkou zásluhu na  tom 
měli samotní hráči, kteří odehráli 

utkání ve vysokém tempu a doká-
zali herně soupeře převýšit. Dal-
ším faktorem k dosažení úspěchu 
byl minimální počet vyloučených 
z naší strany. Za celé utkání odse-
děli naši hráči pouze tři dvoumi-
nutové tresty. Výhra našeho týmu 
byla tedy zcela zasloužená.
Přesto jsme se museli mít na po-
zoru. Stav série byl 1:0 a  další 
utkání se hrálo na „horkém“ ledě 
brněnského Úvozu.
HC Spartak V. Bíteš – Dynami-
ters Blansko HK 5:4 PP

Nohejbalová liga 
otvírá druhý ročník
Po úspěšném prvním pořadatelé 
hledají nové týmy pro druhý roč-
ník nohejbalové ligy. 
Připojte se i vy k mužstvům Mě-
řína, Oslavice a Velkého Meziříčí 
a pojďte si zahrát tento oblíbený 
sport. 
Informace na telefonním čísle 
603 947 096, nebo na e-mailu 
1.nohejbalvm@seznam.cz.

-ros-

První semifinálový bod získali hokejisté již minulé úterý

Michal Krča se raduje ze vstřeleného gólu. Foto: archiv HHK

2. liga žen Morava
SK Velká Bystřice – TJ Sokol 
VM 19:32 (11:14)
Na půdu soupeře zajíždělo druž-
stvo žen, vinou zranění a nemocí, 
pouze se šesti hráčkami do pole. 
Zbylé hráčky z  řad starších do-
rostenek přijely po  odehraném 
zápase v  Novém Jičíně současně 
s počátečním hvizdem. I přes tyto 
počáteční nesnáze ženy zápas 
zvládly a s přehledem zvítězily.

Úvod utkání nám vyšel dobře 
a hned jsme se ujaly vedení 0:2. 
Pak následovala pasáž s několika 
technickými chybami. Po  něko-
lika dobrých obranných zákro-
cích jsme se dostaly do  dvou-
brankového vedení, které jsme 
postupně navyšovaly. Škoda jen 
několika zbytečných nepřes-
ností, které znamenaly snížení 
rozdílu o pouhé tři branky v náš 
prospěch.

V  začátku druhého poločasu 
jsme se chtěly vyvarovat zbyteč-
ných chyb, které by vrátily soupe-
ře do hry. Proto jsme nastoupily 
aktivně a  hned během prvních 
čtyř minut jsme vsítily tři bran-
ky. V  obraně se nám dařilo eli-
minovat spojky soupeře, což jej 
znervóznilo a  začal více chybo-
vat. Díky tomu jsme postupně 
navyšovaly brankové vedení až 
na  rozdíl deseti branek. Vysoké 

vedení nám dovolilo zkoušet růz-
né kombinace spojek a  zrychlit 
přechod do útoku. 
Až na  rozpačitý začátek jsme 
měly zápas plně pod kontrolou. 
Škoda jen zbytečných chyb, kte-
ré nás stále sráží. Příští sobotu 
od 13.00 uvítáme na našem hřišti 
soupeřky z  Hodonína. Budeme 
se snažit navázat na  předchozí 
vítězství a  postupně tak stoupat 
tabulkou nahoru. 

7m hody 2/2:4/4; vyloučení: 3:0, 
počet diváků 70. Sled branek: 0:2, 
3:2, 5:5, 9:7, 9:14, 11:14, 11:17, 
12:20, 15:25, 17:28, 18:31, 19:32. 
Sestava a  branky: Zelníčková 
Marta, Lavická Jana – Plachetská 
Jitka (11/2), Dvořáková Šárka (5), 
Svobodová Diana (4), Klusáčko-
vá Jana (3), Sedláčková Klára (3), 
Rousová Nikola (2), Homolová 
Michaela (2), Pacalová Lenka (1), 
Rosová Terezie (1) 

Házenkářky jednoznačně přehrály Velkou Bystřici

O vítěze městské hokejové ligy
Laser Zikmund – Agromotor 
VM 6:7
Zdražil 3, Uhlíř, Michal, Fenyk – 
Vávra 2, Šlapal 2, Malý, Kadela, 
Kavina
SK Omega VB – SK Afcon Kun-
šovec VM 5:2
Dočkal 3, Dvořák, Loup – Topol, 
Pyrochta 
Sanborn VM – HC Lukáš 7:2
Bukáček 3, Hanus 2, Sláma, Puf-
fer – Studený, Baránek

SK Netín – Tech. služby VM 3:3
Juda, Neubauer, Kolář – Šlapal 
D., Šlapal O., Chatrný
SK Afcon Kunšovec VM – Laser 
Zikmund 6:12
Janoušek 4, Florián 2 – Fenyk 5, 
Novák 4, Uhlíř st. 2, Uhlíř ml.
1. Sanborn VM 10 10 0 0 90:22 20
2. HC Lukáš 10 8 0 2 82:24 16
3. SK Omega VB 10 5 1 4 33:45 11
4. Agromotor VM 10 5 0 5 42:39 10
5. SK Netín 10 4 1 5 34:58 9
6. Laser Zikmund 1 2 2 7 50:76 6
7. Tech. služby VM 10 2 2 6 33:64 6
8. SK Afcon Kunšovec VM 11 2 0 9 40:76 4

O postup do extraligy
SPL Radostín nad Osl. – HC Be-
netice 2:4
Pešek 3, Šíma – Konečný, Jakšík
HC Pikárec – Horní Heřmanice 
5:4
Jaša P. 3, Jaša V., Broža – Mejzlík 
Jar. 2, Střecha, Kypet
HC Ořechov – SK Vídeň 3:4
Hála 2, Dvořák – Janák, Nedoma, 
Studený, Weinhofer
Horní Heřmanice – NHÚ Balin-
ka VM 5:4

Mejzlík 2, Kutílek, Pešek, Střecha 
– Vacula 2, Mucha J., Navrátil
1. Auto Dobrovolný VM 10 7 0 3 68:58 14
2. HC Pikárec 10 6 2 2 45:40 14
3. SPL Radostín nad Osl. 10 6 0 4 44:40 12
4. Horní Heřmanice 11 5 0 6 58:46 10
5. HC Benetice 10 4 2 4 30:25 10
6. NHÚ Balinka VM 11 4 2 5 42:50 10
7. SK Vídeň 10 3 2 5 33:40 8
8. HC Ořechov 10 2 0 8 23:43 4

O konečné umístění v 1. lize 
(5.–12. místo)
HC Bory – SK Lavičky 0:7
Skryja 3, Nevěčný 2, Polák, Ba-
rák

Farma Měřín – HC Tasov 2:3
Půža, Uchytil – Švec 2, Chlubna 
SK Stránecká Zhoř – HC Křiža-
nov 4:3
Kazda 2, Kopřiva, Necid – Horký 
2, Běhal
5. SK Lavičky 10 8 0 2 57:22 16
6. HC Tasov 10 7 0 3 32:24 14
7. River VM 10 6 1 3 43:41 13
8. Farma Měřín 10 5 1 4 57:34 11
9. SK Stránecká Zhoř 11 5 1 5 35:45 11
10. HCF Dráhy VM 10 4 2 4 36:38 10
11. HC Křižanov 11 3 1 7 37:47 7
12. HC Bory 10 0 0 10 22:68 0

-vid-

-hhk-

-jl-

Sanborn potvrdil své vedení výhrou nad třebíčským HC Lukáš


