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pátek 13. 3. od 20.00
CHARITATIVNÍ PLES 
CENTRA KOCIÁNKA,

PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC
velký sál Jupiter clubu

hudba M.E.Š.
host Petr Bende

bohatý program (str. 9)

pátek 13. 3. od 18.30
GIOVANNI BATTISTA 

PERGOLESI –
– STABAT MATER

kostel sv. Mikuláše VM
vystoupí: A. Bendová, 

M. Rosová 
a barokní orchestr

neděle 15. 3. od 19.30
PRACHY
velký sál 

Jupiter clubu
divadlení představení 

v hl. roli O. Vetchý, 
V. Hybnerová... 

KULTURNÍ  TIPY 14. 3. – 9.00 Karneval na sněhu (masky zdarma)
HORSEFEATHERS SNOWBOARD FIGHT 2015
Startovné 100 Kč (vlek zdarma) 
kategorie: děti do 12 let, snowboard, freeski, ženy 
12.00 začátek registrace, 13.00 start závodu pro děti, 
14.00 hlavní závod, 17.00 finále a best trick
NONSTOP NA SVAHU 
20.00 koncert AC/DC revival, 22.00 Live Djs,
23.00 noční foto a video session ve snowparku
15. 3. – HORSEFEATHERS VELKÁ LOUŽE
13.00 začátek registrace, 14.00 začátek závodu

Skupina Chinaski se rozhodla, 
že umožní patnácti kapelám 
zažít večer, na který třeba nikdy 
nezapomenou, užijí si společně 
s ní parádní koncert a možná 
jim to i pomůže v další kariéře. 

Jedním ze šťastlivců je i  mladá 
velkomeziříčská skuina MySami. 
Ta se jako předkapela Chinaski 

představí již tuto sobotu (14. 3.) 
od 20 hodin. Koncert pořádá Pa-
vel Pešel ml. a  koná se v  Jupiter 
clubu.

O soutěž byl velký 
zájem
Soutěže se zúčastnilo více než 
450 kapel a  interpretů a  ani sa-

motní Chinaski podle svého 
sdělení na sociální síti takový zá-
jem nečekali, ale jsou za něj rádi. 
Na  jejich výzvu kapely zasílaly 
svá videa a Chinaski následně vy-
brali pět vyvolených, kteří si za-
hrají na prvních pěti březnových 
koncertech Rockfield Tour 2015. 
Dalších deset kapel zvolí posléze. 
„Při výběru jsme se drželi třech 
základních požadavků. Za  prvé, 
chceme dát šanci především mla-
dým začínajícím interpretům, 
za druhé upřednostňujeme česky 
zpívaný text a  za  třetí –ideální 
je pokud možno vlastní tvor-
ba,“ uvedli hudebníci na  svých 
webových stránkách. S vítěznými 
kapelami se zájemci mohou po-
stupně seznámit na  facebookové 
stránce Chinaski. Hlavní myš-
lenkou soutěže je dát možnost 
začínajícím hudebníkům zahrát 
si před narvaným sálem a užít si 
roli hvězdy včetně autogramiády 
společně s  kapelou. Pro mladé 
interprety by to měla být velká 
motivace do další práce.
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Pozvání k oficiální návštěvě 
u prezidenta republiky přijaly 
starostka obce Ořechov-Ronov 
Petra Slámová s kronikářkou 
Bohdanou Musilovou. 

Spolu s nimi byli na Pražský hrad 
také pozváni zástupci vítězných 
obcí krajských kol soutěže Vesnice 
roku 2014. K získání druhého místa 
v této soutěži jim osobně poblaho-
přála hlava našeho státu Miloš Ze-
man ve středu 25. února 2015.

„Před samotným přijetím panem 
prezidentem byla pro pozvané 
přichystána prohlídka reprezen-
tačních prostor hradu, které bývají 
pro veřejnost zpřístupněny pouze 
dvakrát do roka, a to v souvislosti 
s oslavami svátků 8. května a 28. 
října,“ uvedla pro týdeník Velko-
meziříčsko starosta Petra Slámo-
vá, „jde o místa, kde se odehrává 
veškerý ceremoniální život pre-
zidentského úřadu. Tady prezi-
dent republiky přijímá zahraniční 

hosty, jmenuje ministry, soudce 
a  generály, pořádá státní večeře 
a kulturní akce. Průvodkyně hosty 
seznámila s historií např. Rothma-
yerova sálu, Hudebního salonu, 
Španělského sálu, Trůnního sálu, 
Brožíkova salonu, Habsburského 
salonu, Skleněného salonu či Zrca-
dlového salonu.“
Po  prohlídce pak podle sdělení 
ořechovské starostky přišlo na řadu 
samotné přijetí hostů hlavou státu.

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 4

K titulu Vesnice roku Ořechovským 
popřál i prezident

Hudebníci z MySami a LikeBusters zažívají úspěch. Vyhráli prestižní soutěže

Soudní spor o vlastnictví Vy-
sokého mostu u skládky ko-
munálního odpadu ve Velkém 
Meziříčí stále není u konce. 

Posledním rozsudkem jej Kraj-
ský soud v  Brně přiřkl České 
republice. „Úřad pro zastupo-
vání státu ve  věcech majetko-
vých podává proti rozsudku 
dovolání k Nejvyššímu soudu,“ 
sdělila nejčerstvější informaci 
právnička města Vilma Drápe-

lová. Spor se tak nejspíš protáh-
ne o  další roky. „Jenom než se 
Nejvyšší soud případem vůbec 
začne zabývat může trvat půl 
roku až rok,“ podotkla práv-
nička.
Spor o  vlastnictví kulturní pa-
mátky Vysoký most mají mezi 
sebou tři potenciální vlastní-
ci. Město Velké Meziříčí, které 
most kdysi v minulosti postavi-
lo, udržovalo a coby vlastník je 
uvedeno i na seznamu nemovi-

tých kulturních památek z roku 
1987, obec Petráveč, jež jej má 
na  svém katastrálním území, 
a  Česká republika, jíž jeden ze 
dvou pozemků, na  nichž most 
leží, patří. Nikdo z nich jej ne-
chce. Vlastník kulturní památ-
ky je povinen o ni pečovat, což 
v  tomto případě desítky let ni-
kdo nečinil. Takže hrubý odhad 
nákladů na  opravu mostu je 
dnes na  částce až osm milionů 
korun.

Stát Vysoký most za vlastní nepřijal. 
Soudní spor nekončí

Starostka Ořechova Petra Slámová přijímá gratulaci od prezidenta republiky 
Miloše Zemana. Foto: archiv obce. 

Zleva Jakub Karban, David Nevěčný, Tomáš Štefka 
a JoJis Nevěčný. Foto: Iva Horká

Kniha o Velkomeziříčské tragédii 
vyjde k výročí konce války

Pokračování na straně 3

Radnice vydá knihu k 70. 
výročí konce 2. světové války. Ta 
podrobně popisuje Velkomezi-
říčskou tragédii, která si v květnu 
1945 ve Velkém Meziříčí vyžádala 
sto mrtvých. Knihu sepsal Ond-
řej Červený a nese název Mnoho 
sirotků a vdov. 

Město na  knihu vynaloží 95 tisíc 
Kč. V současné době je již připra-
vena k  tisku. Vyjde ve  druhé půli 
dubna nákladem 400 kusů. K pro-
deji ale bude nabídnuta až v květnu 
pátého. V tento den přijede do Vel-
kého Meziříčí autor a v kině bude 
besedovat nejprve se žáky a studen-
ty ráno v 8.30, odpoledne pak s ve-
řejností v  15.30. Zájemci si přímo 

na místě budou moci knihu poprvé 
koupit a současně nechat od auto-
ra podepsat. „Budeme ji prodávat 
za  250 korun, tedy symbolicky 
stránku za  korunu, a  to na  infor-
mačním centru radnice a v našem 
e-shopu,“ informoval starosta Ra-
dovan Necid.

Autor sbíral 
materiál deset let
Tato kniha je pro O. Červené-
ho jeho v pořadí druhou. Coby 
amatérský badatel ze Žďáru 
nad Sázavou jako první sepsal 
Osvobození Žďárska o  květ-
nových událostech roku 1945 
na  žďárském okrese, což vyšlo 

loni. „Dostal jsem se k  tomuto 
tématu někdy v roce 2005, kdy 
jsem se seznámil s  Jaromírem 
Kotíkem z Velké Bíteše,“ uvádí  
autor podnět, z nějž vzešla ob-
sáhlá kniha. J. Kotík s  kolekti-
vem totiž sám připravoval v se-
dmdesátých letech toto téma 
k  vydání a  autor jeho rukopis 
využil coby jeden ze zdrojů své 
práce. V  Osvobození Žďárska 
je i  více než čtyřicetistránková 
pasáž věnovaná Velkomeziříč-
ské tragédii, na  jejímž základě 
O. Červeného oslovilo město 
s  nabídkou, aby tyto události 
sepsal samostatně. A autor na-
bídku přivítal. 

Pokračování na straně 3
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Skupina LikeBusters ovlád-
la druhý ročník soutěže 
Vysočina hledá talent, která 
vyvrcholila v jihlavském 
klubu KD Tunell koncem 
února. Vítěznou kapelu tvoří 
muzikanti, kteří se našli v Jih-
lavě a ve Velkém Meziříčí. 
Jejím kapelníkem je Ondřej 
Brejška.

Na  druhém místě skonči-
la žďárská skupina Airback, 
na  pomyslných stupních vítě-
zů obě kapely doplnilo dívčí 
duo ze Žďáru nad Sázavou Duo 
Amatér. O  pořadí rozhodlo 
11  575 hlasů, které jedenácti 
finalistům v  uplynulém měsíci 
posílali jejich fanoušci. Zvláštní 
cenu si odnesla zpěvačka Hana 
Prokešová. Jako host se během 
finálového večera představil 
v  Jihlavě Vlastimil Horváth 
s kapelou. 
Rozhovor se skupinou si mů-
žete přečíst v dnešním čísle na-
šeho týdeníku na  této a  čtvrté 
straně.

LikeBusters: Celá Vysočina si nás zvolila 
jako talent, tak se do toho musíme opřít
Vítězství kapely LikeBusters ve druhém ročníku hudební soutěže Vysočina 
hledá talent vyhlásili porotci už v sobotu 28. února v Jihlavě. Tato akustická 
pop-rocková kapela spolu přitom nepůsobí ještě ani rok. Její členové Ond-
řej Brejška, Michal Zezula, Richard Tichý, Tomáš Krpálek, Tomáš Kozina 
a Roman Grunt však doufají, že jim jejich výhra pomůže posunout se dál. 
„Jsme takoví začátečníci, kteří tu sehranost, již měly v soutěži jiné kape-
ly, ještě doženou, a o to lepší potom budeme,“ vysvětluje zpěvák Ondřej 
Brejška.

Zleva Richard Tichý, Ondřej Brejška, Michal Zezula, 
Tomáš Kozina a Tomáš Krpálek. Foto: archiv LB

Iva Horká
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Již třetí týden probíhá v  předsálí velkomeziříčského kina výstava 
o osobnosti gen. Vojtěcha Luži, kterou připravila Nadace bratří Lužů 
z  Uherského Brodu. Představitel Nadace Ing.  Michal Bábíček MBA 
se krom jiných vzácných hostů zúčastnil slavnostní vernisáže výstavy 
ve Velkém Meziříčí 17. února. Konání výstavy a  samotnou vernisáž 
zorganizovala Vlastivědná a genealogická společnost, občanské sdru-
žení při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Hlavní zásluhu na uskuteč-
nění celé akce má člen VGS JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D., který záro-

veň připravil přednášku pro žáky velkomeziříčských škol. Ve čtvrtek 5. 
března si žáci vyslechli životní příběh gen. Vojtěcha Luži. 
Přednášku dr. Pavlase doplnil krátký film radního našeho města, foto-
grafa a dokumentaristy Jiřího Michlíčka, který vznikl asi v roce 1990, 
tedy v době návštěvy syna gen. Luži Radomíra ve Velké Bíteši a okolí. 
Byla to jeho první návštěva v  tomto regionu, kdy se v novodobé 
historii vrátil zpět do vlasti. V závěru přednášky se rozvinula dis-
kuze, kdy oba přednášející odpovídali na  dotazy žáků a  poskytli 

komentář k  promítnutému filmu, který byl autentickým doku-
mentem komentovaných událostí. 
Při této příležitosti bylo konstatováno, že z  průzkumu a  prověření 
znalostí žáků zdejších základních škol je bohužel patrno, že mnohým 
nic neříká pojem „velkomeziříčská tragédie“. Je udivující, jak v době 
přemíry informací je povědomost o  lokální historii našeho města 
chabá. Proto i tato výstava a přednáška by měly přispět k tomu, aby 
žáci základních škol tyto znalosti získali a měli obecnou povědomost 
o událostech konce 2. světové války v našem městě a okolí. Proto také 
Vlastivědná a  genealogická společnost ve  spolupráci s  Městem Vel-
ké Meziříčí pozvala Ondřeje Červeného, tvůrce knihy Osvobození 
Žďárska a nejnovější publikace o  tragických dnech konce 2. světové 
války ve Velkém Meziříčí, aby o tomto tématu promluvil. Přednáška 
pro školy se uskuteční v úterý dne 5. 5. 2015 v 8.30 a pro veřejnost 
v 15.30 v sále kina. Je to jedna z akcí, která se bude konat u příleži-
tosti 70. výročí konce 2. světové války. Kromě toho pořádá VGS 14. 4. 
2015 přednášku s názvem Pocta prof. Záviškovi, významnému zdej-
šímu rodákovi, jehož 70. výročí úmrtí po útrapách v koncentračních 
táborech připadá právě na duben. Vše vyvrcholí jako tradičně pietní 
vzpomínkou na  události tzv. velkomeziříčské tragédie, kterou pořá-
dá Město Velké Meziříčí dne 7. 5. 2015 na místním hřbitově, kde si 
s úctou připomeneme všechny oběti, rodáky našeho města a  spolu-
občany, kteří položili svůj život v posledních dnech 2. světové války. 
Vdovám a sirotkům se v jediném okamžiku navždy změnil osud. Tyto 
události nesmí být nikdy zapomenuty a s ohledem na současné poli-
tické dění ve světě a konflikty na místech blízkých naší zemi musí být 
stále mementem.

Přednáška o generálu Lužovi měla školákům přiblížit jeho osobnost

Žáci základních škol na besedě o generálu Lužovi ve 
čtvrtek 5. 3. 2015. Foto: Iva Horká

Filozofové letos budou diskutovat o konfliktu 
a souladu
Evropský festival filozofie 
ve Velkém Meziříčí letos pro-
běhne již podeváté. V termínu 
od čtvrtku 4. června do středy 
10. června 2015 bude připraven 
program filozofických před-
nášek a diskuzních panelů, 
tentokrát na téma – Konflikt 
a soulad.

„Téma vzniklo na jednání progra-
mového výboru v říjnu loňského 
roku. Chtěli jsme zachovat tradici 
protikladných filozofických poj-
mů. Zdá se, že vzhledem k vývoji 
ve  světě, bude naše téma velmi 
aktuální,“ uvedl ředitel festivalu 
Milan Dufek. 
Festival bude rozdělen do  šesti 
bloků, které jsou věnovány pro-
blémům mezi většinou a  menši-
nou, vzájemného střetu civiliza-
cí, či střetu civilizace s přírodou, 

rozporu mezi tím, co přinášejí 
fakta a  co naopak zkušenosti, 
konce světa a konečně i konfliktu 
a souladu v oblasti umění.
Slavnostního zahájení festivalu 
ve  čtvrtek 4. června by se měl 
ujmout coby moderátor Petr 
Fischer, český novinář a scénári-
sta. Pak jsou připraveny hned tři 
přednášky – religionisty Miloše 
Mendla a  dvou bývalých váleč-
ných novinářů Ramira Villapa-
dierna a  Michala Kubala. Večer 
uzavře koncert Solamente Natu-
rali v  rámci dvacátého ročníku 
festivalu Concentus Moraviae.
„Na  nominaci většiny přednáše-
jících se podílejí především naši 
odborní garanti, FF MU v  Brně 
a FÚ AV v Praze. Na mne zbývá 
většinou jednání s  vystupujícími 
z oblasti společenského života, či 
lidí, kteří projeví sami zájem vy-

stoupit. Jejich účast je samozřej-
mě podmíněna zaměřením tema-
tických bloků, kde je nezbytné, 
aby z hlediska atraktivnosti a ná-
sledné diskuze neměli na  dané 
téma jednotný pohled, ale byli 
v  určitém rozporu. Konečnou 
nominaci schvaluje programový 
výbor festivalu,“ dodal k  výběru 
hostů M. Dufek.
I  v  následujících dnech se pak 
zájemci mohou těšit na  dal-
ší zajímavé hosty, přednášející 
i  doprovodný kulturní program. 
Vedle filozofů a  již zmíněných 
novinářů, kteří v  minulosti 
přinášeli zpravodajství přímo 
z  místa některého z  válečných 
konfliktů, jsou jimi také třeba 
odborníci na  politologii, studia 
asijských a afrických zemí, nábo-
ženství a další. Mnozí z nich ne-
budou návštěvníkům přednášek 

a  diskuzních panelů neznámí, 
neboť se již zúčastnili některého 
z minulých ročníků festivalu filo-
zofie. Jsou to třeba Michael Hau-
ser, Josef Krob, Vladimír Smékal, 
Luboš Bělka, Miloš Štědroň, Josef 
Šmajs či Stanislav Komárek. Další 
na tuto akci do Velkého Meziříčí 
přijedou poprvé, třeba Pavel Bar-
ša, Ivana Čonková, Luboš Kro-
páček, Yasar Abu Ghosh, Olga 
Lomová, Juraj Hvorecký, Petr 
Dvořák nebo Miroslav Bárta.
I  doprovodný program má co 
nabídnout. Pravidelným účast-
níkům festivalu jistě nebude 
neznámá Kočovná divadelní 
společnost při Katedře filozofie 
FF MU, Miroslav Částek, Slam 
Poetry nebo zdejší soubor Ika-
ros. Připravena je i  filmová noc 
a koncert Vlasty Redla.

Martina Strnadová

Starosta Radovan Necid se sešel 
s  lidmi k  diskuzi minulý týden 
ve čtvrtek na malé scéně velko-
meziříčského Jupiter clubu. Zá-
jemci se ptali na  Vysoký most, 
bioplynku na  Třebíčské, která 
nyní údajně nepracuje. Město 
v  té souvislosti nedávno řešilo 
i  vytékající splach po  usklad-
něné biomase mimo prostory 
zařízení k  tomu určené. Pro-
vozovateli doporučilo nápravu. 
Na program debaty přišla i další 
bioplynka plánovaná v  průmy-

slové zóně Lavičky či chybějící 
přechod přes železniční trať 
nad údolím Kunšovec. Tam 
na  podzim Správa železnič-
ní a  dopravní cesty prováděla 
údržbu tratě a při té příležitosti 
zrušila cestu přes koleje, kterou 
byli lidé po  léta zvyklí chodit 
z údolí na hřbitov. Už kdysi byla 
v místě plánována lávka, ale její 
výstavba by byla příliš náklad-
ná, takže k  tomu zatím nejspíš 
nedojde.

Lidé přišli na další besedu se starostou

Text a foto: Martina Strnadová

Jaroslav Pavlas (vlevo) přednášel o gen. Lužovi a Jiří 
Michlíček pak uvedl film o jeho synovi. Foto: Iva Horká

Výbor VGS VM

V rámci Concentusu Moraviae ve Velkém Meziříčí zahrají housle i harfa
Dvacátý ročník svého puto-
vání s hudbou po městech 
České republiky letos oslaví 
festival Concentus Moraviae. 
Těšit se na něj opět mohou 
i Velkomeziříčští. V našem 
městě letos zastaví 4. a 19. 
června.

Mezinárodní hudební festival 
třinácti měst Concentus Mora-
viae je ve Velkém Meziříčí tra-
dičně propojen s  filozofickým 
festivalem. 
Ten letošní devátý pod názvem 
Konflikt a  soulad bude svým 

koncertem 4. června 2015 do-
konce zahajovat.
Čtvrtého června tak Jupiter 
club přivítá houslistu Miloše 
Valentu a  Solamente Naturali 
se sbírkou písní a tanců uroze-
né paní Anny Szirmay-Keczer 
z počátku 18. století. Podle dra-
maturgie festivalu Concentus 
Moraviae se tak posluchači mo-
hou těšit na  charismatického 
houslistu, který dokáže přímo 
před publikem přirozeně oživit 
starobylou partituru v její plné 
hloubce, kráse a rustikální drs-
nosti.

Druhý koncert, jenž proběhne 
v  jídelně velkomeziříčského 
zámku, nabídne vystoupení 
dua harfy s  houslemi ArParla. 
Na programu bude mít barokní 
hudbu – Don Marco Uccellini, 
Michelangelo Rossi. Perličkou 
je, že hudebníci dua ArParla 
dle sdělení pořadatele festiva-
lu vyrazili na  turné dokonce 
i po Ugandě.
Festival Concentus Moraviae 
2015 při příležitosti své oslavy 
dvaceti let nabídne řadu uměl-
ců, kteří se již někdy v  minu-
losti festivalu zúčastnili, jako 

jsou Magdalena Kožená (25. 6. 
v jízdárně zámku Valtice), Mar-
co Beasley (8. 6. v rytířském sále 
hradu Pernštejn, 13. 6. v zámec-
ké kapli ve  Slavkově u  Brna) 
a  M. Beasley spolu s  Accordo-
ne (10. 6. v bazilice sv. Prokopa 
v  Třebíči a  11. 6. v  zámeckém 
sálu v  Mikulově), Jos van Im-
merseel (2. 6. v  kostele Povýše-
ní sv. kříže v  Doubravníku a  3. 
6. na  zámku v  Boskovicích), 
či třeba také Bl!ndman (23. 6. 
v  rytířském sále zámku v  Mo-
ravském Krumlově a 24. 6. v ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie 

v Předklášteří u Tišnova). Další 
hudebníci se při letošním dva-
cátém ročníku představí vůbec 
poprvé. „Mezi všemi hudebními 
lahůdkami budou dominovat tři 
happeningy: lednicko-valtický 
areál budete moci projet na kole 
s  řadou hudebních zastávek, 
ve Slavkově u Brna se uskuteční 
maškarní Festa Teatrale a zámek 
ve Žďáru nad Sázavou bude za-
plaven harfami,“ popisuje další 
lákadla festivalu jeho dramaturg 
Jelle Dierickx, jinak belgický hu-
dební vědec a básník.

čt 04 06
Velké Meziříčí

www.concentus-moraviae.cz

SOLAMENTE NATURALI 

MILOŠ VALENT / housle, umělecký vedoucí

Sbírka písní a tanců Anny Szirmay-Keczer

Hledáte recept na skutečnou hudební oslavu? Pozvěte charismatického 
houslistu, který dokáže přímo před publikem přirozeně oživit starobylou 
partituru v její plné hloubce, kráse a rustikální drsnosti. Právě takovým 
hudebníkem je Miloš Valent. Spolu se svým souborem Solamente 
naturali se vrací k jedné ze svých největších lásek, k Melodáriu urozené 
paní Anny Szirmay-Keczer z počátku 18. století.

Předprodej vstupenek: 
Velké Meziříčí – Jupiter club, Náměstí 17
Brno – TIC, Radnická 2
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

Jupiter club 
19:30 hod.

za finanční podpory mediální partneroficiální partner patron města

Unesený Čech je údajně 
z našeho města
V pátek 6. 3. se objevily zprávy 
o tom, že ozbrojenci, kteří se 
hlásí k organizaci Islámský stát, 
pravděpodobně unesli v Libyi 
několik cizinců, včetně Čecha. 

Pohřešovaný je od  pátku 6. 3. 
2015, kdy došlo k  ozbrojenému 
útoku na  ropné pole al-Gha-
ni, kde se měl nacházet. Spolu 
s  ním je nezvěstný také občan 
Rakouska a několik dalších osob 
ze třetích zemí. „Situace v  Libyi 
je velice nepřehledná a  krajně 
nebezpečná. V  zemi působí dvě 
vlády, několik městských milic, 
milion utečenců,“ upozornil mi-
nistr zahraničních věcí Lubomír 
Zaorálek. Ministerstvo zahra-
ničí svolalo v  sobotu 7. 3. 2015 
za účasti předsedy vlády, ministra 
zahraničí a tajných služeb krizo-
vý štáb, kde se bezprostřední in-
formace i situace vyhodnocovaly. 
Ministerstvo zahraničí intenziv-
ně spolupracuje s rakouskými úřa-

dy a sdílí dostupné informace. Vče-
ra v ranních hodinách jednal opět 
na  ministerstvu zahraničí krizový 
štáb, kde se informace i  postup 
vlády permanentně vyhodnocuje. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
dlouhodobě varuje české občany 
před cestami do konfliktních a rizi-
kových oblastí.
Podle iDNES.cz jde o  muže po-
cházejícího z Vysočiny, konkrét-
ně z  Velkého Meziříčí. Pracoval 
pro firmu VAOS, která má sídlo 
na Maltě a v Libyi udržuje v cho-
du část ropné infrastruktury, 
hlavně ropovody. České úřady 
stále nemluví o únosu jako o de-
finitivní verzi událostí. Stále ješ-
tě počítají i  s alternativou, že se 
muži podařilo při ataku ozbro-
jenců uniknout a může se někde 
skrývat. Nicméně připouštějí, že 
situace je vážná.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR, Aktuálně.cz, iDNES.cz
Připravila: Simona Fňukalová

Řemeslné trhy letos 
budou tři

Velké Meziříčí letos pořá-
dá tři řemeslné trhy. Pro-
běhnou, jak je zvykem, 
na náměstí. 
První bude ve  středu 13. 
května, druhý o  pouti 
v neděli 21. června a pod-
lesní vánoční v  úterý 8. 
prosince. -mars-

Připravila: Martina Strnadová
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Vybrali nejhezčí vánoční výzdobu, ale i zimní snímek

Dámské dechové trio zahrálo v Jupiter clubu

Dámské dechové trio Trifoglio ve složení Eva Otradovská – hoboj, 
Denisa Propilková – fagot a Jana Černohouzová – klarinet, nabíd-
lo ve čtvrtek 5. 3. pestrý repertoár klasických skladeb počínaje od 
G. F. Händla až po E. Schulhoffa. Žák ze třídy Kláry Kostelníkové 

z místní ZUŠ, Mikuláš Sedlák, zahájil další koncert Klubu přátel 
hudby. Za klavírního doprovodu Víta Košíčka zahrál skladby Blue 
Moon od R. Rodgerse a Amen od J. Snidera. (Další článek k té-
matu na straně 5.)                                Text a foto: Simona Fňukalová

K titulu Vesnice roku...Stát Vysoký most za vlastní nepřijal...

Ta nejprve všechny srdečně uví-
tala a  na  začátku vyjádřila svoji 
soustrast nad tragédií z  minu-
lého dne, která se stala v  Uher-
ském Brodě. Poté se slova ujal 
Mgr.  Eduard Kavala, předseda 
Spolku pro obnovu venkova ČR, 
který předal za přítomné dar z re-
gionálních produktů a poděkoval 
prezidentovi za  přijetí. Prezident 
se se všemi osobně přivítal podá-
ním ruky a  pronesením pár slov. 
„Bylo zřejmé, že Vysočina je jeho 
srdeční záležitostí a má k ní velmi 
vřelý vztah. Obec Ořechov osobně 
zná, několikrát jí projížděl nejen 
při svých služebních cestách a že 
přijede na motokole,“ tlumočila 
Zemanova slova Petra Slámová 
a  dodala, že mu s  kronikářkou 
darovaly knihu o  obci, kterou 
společně napsaly v  loňském roce, 
a lahodný nápoj s příznačným ná-
zvem Ořechovka. „Velkou radost 
panu prezidentovi jistě udělal také 
dárek od klientů z Dětského stře-
diska Březejc v podobě keramické 
sovy,“ poznamenala.
Dalším bodem návštěvy bylo spo-

lečné posezení a diskuze mezi pre-
zidentem a zástupci obcí. Hlavním 
tématem byly názory na  veřejně 
prospěšné práce ve  vsích. Pre-
zident v  diskuzi také předběžně 
slíbil, že pokud mu čas dovolí, na-
vštíví všechny vítězné obce v kra-
jích.
„Z hradu odcházeli hosté příjem-
ně naladěni, s  nezapomenutelný-
mi zážitky. Setkání s prezidentem 
bylo pro všechny velkou odměnou 
za  jejich mnohaletou práci věno-
vanou svojí obci,“ uzavřela návště-
vu v Praze Petra Slámová.

V soutěži se utkalo 
přes tři sta obcí
V soutěži Vesnice roku 2014 bylo 
hodnoceno celkem 306 obcí ze 
všech krajů celé České republiky, 
které se přihlásily do  jubilejního 
dvacátého ročníku. Třináct finalis-
tů postoupilo do celostátního kola. 
Vítězné obce jednotlivých krajů, 
držitelé ocenění Zlatá stuha za ví-
tězství v krajském kole, postoupily 
do  celostátního kola, které pro-

běhlo loni na podzim. V něm zís-
kal Ořechov-Ronov druhé místo.
Během náročné cesty soutěžících 
do  finále sehrálo důležitou roli 
nepochybně hodnocení komise 
přímo v obci na konci srpna loň-
ského roku. 
Tehdy měli Ořechovští v  čele se 
starostkou čtyři hodiny na to, aby 
komisi přesvědčili o  svých kva-
litách, a podle toho také vypadal 
program. Komise prošla téměř 
celou obec, seznámila se jak s pro-
vozem ve školních budovách, tak 
s činností různých spolků od spor-
tovců, přes myslivce až po obyčej-
ný život na vesnici, kam neodmy-
slitelně patří také kostely či kaple. 
Hodnotitelé si prohlédli například 
kostelík v Ronově a  také se svez-
li na  lodi po  rybníce, prohlédli 
malé muzeum vesnického stavení 
či se podívali na  to, jak se na  vsi 
sklízelo a  mlátilo obilí a  mnohé 
další. Krom obyvatel v  typických 
pracovních oděvech byli přítomni 
i  ti v  krojích. Spolu se souborem 
Horácký Medřičan pak komisi 
horáckými písničkami a  tanečky 
zpříjemnili chvilku u svačiny. 
První ročník soutěže proběhl 
v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem 
je Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, Ministerstvo zemědělství, 
Spolek pro obnovu venkova ČR 
a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spo-
luvyhlašovatele soutěže patří Kan-
celář prezidenta republiky, Minis-
terstvo kultury ČR, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Svaz 
knihovníků a  informačních pra-
covníků, Společnost pro zahradní 
a  krajinářskou tvorbu, Folklorní 
sdružení ČR, Sdružení místních 
samospráv ČR a  jednotlivé kraje 
v případě krajských kol soutěže.

Zprac.: Iva Horká

Soudní spor o  vlastnictví kultur-
ní památky Vysoký most začal 
již roku 2008. Velké Meziříčí v  té 
věci zažalovalo Českou republiku, 
o dva roky později i obec Petráveč. 
Okresní soud žaloby zamítl a vlast-
nictví mostu tak přiřkl městu. Po-
dle něj byl totiž most v  minulosti 
veřejným statkem a  jako takový 
se stal majetkem státu. A někdejší 
Městský národní výbor Velké Me-
ziříčí k němu naposledy vykonával 
právo hospodaření, a  proto dnem 
účinnosti zákona č. 172/1992 Sb. 
přešel do  vlastnictví Velkého Me-

ziříčí. „Okresní soud tak rozhodl 
na  základě zápisů z  osmdesátých 
let z  jednání stavebního odboru 
někdejšího MěNV kvůli posouze-
ní stavebního stavu mostu,“ sdě-
lila Vilma Drápelová. Zmiňované 
jednání na MěNV tehdy probíhalo 
z  důvodů plánovaného založení 
skládky odpadů právě u Vysokého 
mostu a tehdejší úřad řešil, zda by 
bylo mostu možno využít třeba i při 
svozu odpadu na  skládku. Navíc 
bylo město označeno coby vlastník 
mostu při jeho zařazení do státního 
seznamu nemovitých kulturních 

památek i  na  listinách Okresního 
národního výboru ve  Žďáře nad 
Sázavou a  Krajského střediska 
státní památkové péče a  ochrany 
přírody v Brně. Odvolacímu soudu 
však tyto výše uvedené skutečnosti 
k tomu, aby určil vlastníkem město, 
nestačily. Nebyl-li most ve vlastnic-
tví města Velké Meziříčí, nemohlo 
tedy jeho vlastnictví v době osamo-
statnění a  oddělení obce Petráveč 
přejít z města ani na ni. Vlastníkem 
tedy podle jeho rozsudku zůstala 
Česká republika.

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Březen 2008 – město 
VM podává žalobu na ur-
čení vlastnictví k mostu 
proti České republice
Prosinec 2010 – roz-
šíření žaloby také proti 
obci Petráveč (most stojí 
na jejím katastrálním 
území)
Listopad 2012 – Okres-
ní soud Žďár n. S. zamítá 
žaloby proti oběma žalo-
vaným
Prosinec 2012 – město 
VM podává odvolání
Říjen 2013 – Krajský 
soud Brno ruší rozsudek 
okresního soudu a věc 
mu vrací k odstranění 
procesních vad v řízení
Květen 2014 – Okresní 
soud ZR po odstranění 
procesních vad novým 
rozsudkem opět zamítá 
žaloby proti oběma žalo-
vaným

Červen 2014 – město 
podává opět odvolání
Prosinec 2014 – Kraj-
ský soud Brno potvrzuje 
zamítnutí žaloby proti 

obci Petráveč, mění však 
zbývají část rozsudku 
okresního soudu tak, že 
určuje, že vlastníkem 

silničního mostu, posta-
veného na pozemcích 
p. č. 581 a 582/2 v k. 
ú. Petráveč, zapsaného 
v Ústředním rejstříku 
kulturních památek ČR 
pod pořadovým číslem 
23309/7-7163, je Česká 
republika. Tento rozsu-
dek byl doručen účast-
níkům řízení dne 8. 1. 
2015, je pravomocný, 
lze ho však ještě ve lhů-
tě 2 měsíců od doručení 
napadnout mimořádným 
opravným prostřed-
kem, kterým je dovolání 
k Nejvyššímu soudu 
– lhůta vypršela tento 
týden, přičemž Úřad 
pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 
dovolání těsně před kon-
cem termínu podal.

Spor o Vysoký most

Pokračování ze strany 1

Hodnoticí komise měla možnost poznat Ořechov 
a Ronov i během projížďky vláčkem. Foto: archiv OÚ

-měú-, foto: Martina Strnadová

Kniha o Velkomeziříčské 
tragédii vyjde...
Pokračování ze strany 1
„Meziříčská tragédie byla jednou 
z prvních událostí, se kterou jsem 
se při studiu seznámil,“ říká a do-
dává, „pořád dokola jsem četl kni-
hu J. Kotíka Květen 1945 ve Velkém 
Meziříčí a  postupně jsem získával 
materiály. Je to hodně významná 
záležitost, jedna z  nejkrvavějších 
částí celé květnové revoluce v Če-
chách a na Moravě.“
Kniha však není pouhým výtahem 
nebo kopií textu z  té předchozí. 
Základ informací je sice stejný, ale 
přibylo mnoho detailů a informací, 
které se do  Osvobození Žďárska 
nevešly a  nebo je získal při svém 
dalším bádání. Text je bohatší 
i  o  autentické výpovědi přímých 
účastníků.
Zdrojů probádal hodně, vedle kni-
hy J. Kotíka meziříčské muzeum, 
Státní okresní archiv Žďár nad Sá-
zavou, Moravské zemské muzeum 
v  Brně, Archiv bezpečnostních 
složek ministerstva vnitra v  Praze 
a Kanicích u Brna a konečně i praž-
ský Národní archiv. „Mluvil jsem 
s pamětníky, kteří byli tehdy v dět-
ském věku. Z  přímých účastníků 
povstání jsem měl tu čest poznat 
pouze Jaroslava Lukáška. Ten byl 
přímo v jednom z oddílů, který 6. 
května operoval ve  městě a  nafa-
soval dokonce i zbraň. Nejcennější 
však bylo jeho svědectví a několik 
desítek vlastních fotografií, které 
na konci války pořídil,“ říká Červe-
ný s tím, že materiál využil v obou 
knihách. „Velmi mě mrzí, že se pan 

Lukášek nedožil vydání Osvoboze-
ní, na které se těšil, zemřel doslova 
pár dnů před tím, než jsem mu kni-
hu stačil dovézt,“ dodává ještě. 
Materiálu nakonec bylo tolik, že se 
původně plánovaná verze rozrost-
la o další asi stovku stran. Nejtěžší 
tak bylo pro autora sestavit kostru 
čili časovou osu celého příběhu. 
Některé prameny a svědectví totiž 
podle něj spolu často příliš nekore-
spondovaly, ba přímo si odporova-
ly. „Snažil jsem se sepsat to pokud 
možno objektivně a  výhradně 
na  základě historických pramenů, 
nemíním vyvolávat žádné senzace 
ani přinášet skandální odhalení. 
I s ohledem na citlivost tématu byl 
rukopis od  začátku konzultován 
s představiteli města a ti k němu ne-
měli vážnějších výhrad,“ podotýká 
k  tomu autor, který svůj rukopis 
dokončil na  Štědrý den 2014. Své 
dílo nakonec konzultoval po  od-
borné stránce i  s  historičkou Ma-
rií Ripperovou ze zdejšího muzea 
a  také s  Petrem Kopečným, reno-
movaným autorem a  odborníkem 
na druhý odboj.
Těmito knihami nemá v  úmyslu 
skončit. „Rád bych zmapoval his-
torii partyzánské skupiny Jermak, 
která operovala od  Olomoucka až 
po Žďársko,“ popisuje s tím, že ma-
teriálu k  tomu už má také hodně. 
Otázkou i pro něj samotného však 
zůstává, kdy najde dost času na to 
je ucelit a přetavit do dalšího ruko-
pisu. Martina Strnadová

Vítězové soutěže Vánoční město, 
která ve Velkém Meziříčí proběh-
la již počtvrté, převzali minulý 
týden ceny z rukou starosty 
Radovana Necida. 

První místa posbírali Petr Hrubý, 
Ilona Dvořáková, Bohdan Vítek 
za Jelínkovu vilu, Irena Hotárková 
a Petr Chalupa, všichni z VM.
Soutěž vyhlásilo Zdravé město Vel-
ké Meziříčí spolu s místní Agendou 
21 a probíhala od 1. prosince 2014 
do 15. ledna 2015.
Soutěžilo se v  tradičních katego-
riích o  nejlepší vánoční výzdo-
bu oken, kde se sešlo 11 snímků, 

a o nejlepší výzdobu v domě, kde 
bylo fotek pět. Letos přibyla ještě 
další, nová kategorie, a to o nejhez-
čí snímek se zimním motivem, kde 
se vybíralo ze šestadvaceti fotogra-
fií. Vyhodnocení těch nejlepších 
připadlo na  odbornou porotu, ale 
rozhodoval i názor veřejnosti, kte-
rá mohla hlasovat na webu města 
od 5. do 25. února 2015.
Celkové výsledky soutěže
Na  základě hodnocení odborné 
poroty zvítězili v kategorii:
Vánoční výzdoba oken – Petr 
Hrubý, Velké Meziříčí
Vánoční výzdoba ve vašem domě 
– Ilona Dvořáková, Velké Meziříčí

Zimní motiv – Petr Chalupa, Velké 
Meziříčí
Na  základě hodnocení veřejnosti 
zvítězili tito soutěžící, kteří jsou 
uvedeni níže a vpravo:
Vánoční výzdoba oken
1. místo – Petr Hrubý, Velké Mezi-
říčí a Bohdan Vítek – Jelínkova vila 
hotel – pivovar
2. místo – Ludmila Henešová, Vel-
ké Meziříčí
3. místo – Blanka Strnadová, Velké 
Meziříčí
Vánoční výzdoba ve vašem domě
1. místo – Irena Hotárková, Velké 
Meziříčí
2. místo – Ilona Dvořáková, 

Velké Meziříčí
3. místo – Irena Hotárková, Velké 
Meziříčí
Zimní motiv
1. místo – Petr Chalupa, Velké Me-
ziříčí 
2. místo – Marie Kaštanová, Velké 
Meziříčí
3. místo – Bořivoj Pejchal, Velké 
Meziříčí.
Ceny pro vítěze jsou od Města 
Velké Meziříčí a Zdravého kraje 
Vysočina. Ti, kdo nevyhráli nyní, 
mohou zkusit své štěstí v dalším 
ročníku soutěže Rozkvetlé město.

Pokračování strana 4
Martina Strnadová
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A tak i čtveřice mladíků ve věku od patnácti do osm-
nácti let z  MySami se po  prvotním příjemném šoku 
pustila s vervou do zkoušek, aby se předvedla v co nej-
lepším světle. Také ji tento úspěch motivoval k tomu, že 
si letos pořídí profesionální nahrávku ve studiu, neboť 
do  soutěže bohužel neměla žádný kvalitní demo sní-
mek. Což by ráda napravila. 
„Při kritickém posuzování výkonů si uvědomte, že jde 
o živá vystoupení, často jedna z prvních na veřejnosti... 
Moc dobře si sami vybavujeme své začátky!“ zastali se 
gentlemansky místních muzikantů Chinaski, aby pře-
dem eliminovali případné ataky diskutujících na webu. 
Chlapci z MySami ale už svoje příznivce mají, a ti vědí, 
že skládat písně, zpívat je a hrát umí. A na začátek je to 
slušný výkon. O ten se stará předně duše kapely, zpěvák 
a  kytarista, charizmatický Tomáš Štefka z  Řehořova, 
který píše texty a písničku pak dotváří společně s ostat-
ními – to znamená s bratry Nevěčnými, bubeníkem Da-
videm a sólovým kytaristou JoJisem ze Stránecké Zhoře 
a baskytaristou Jakubem Karbanem z Velkého Meziříčí. 
Během půlhodinového vystoupení chlapci zahrají cel-
kem asi šest až osm písniček. „Jsou všechny naše a bu-
dou mezi nimi i ty, které chceme nahrát na cédéčko,“ 
shodli se muzikanti a jedním dechem přidali, že by po-
třebovali sponzora, který by jejich nahrávku finančně 
podpořil. 
O  tom, že je muzika baví, není pochyb, na  koncert 
s Chinaski, kde je čeká i autogramiáda, si někteří po-
řídili dokonce nový nástroj. „To abychom měli zálohu, 
kdyby nám náhodou rupla struna,“ řekli s úsměvem. 
Na koncertu zazní i dnes již známá písnička Pro Tebe.

Hudebníci z MySami a LikeBusters zažívají úspěch. Vyhráli prestižní soutěže
Pokračování ze strany 1

Iva Horká

Vaše kapela počítá fanoušky podle „lajků“, kte-
ré od  nich dostane na  sociální síti Facebook. 
Vznikl z nich i váš název? 
Ondřej: V červnu 2014 jsem tuhle kapelu založil 
s  jedním kamarádem z divadla. Dělali jsme spo-
lu různé cover verze písniček, natáčeli se, a videa 
pak zavěšovali na Facebook. Tam to mělo docela 
pozitivní ohlasy. Pak už jsme z těch „palců naho-
ru“, které nám tam lidi dávali, měli takovou ra-
dost, že jsme to dělali skoro jenom kvůli tomu. 
Když se potom naše cesty s ostatními členy spojily 
Cestou od Tomáše Kluse a Richarda Krajča, vyvr-
cholilo to obrovským počtem „lajků“. Tak jsme si 
řekli, že si rovnou dáme i  takový název. Nezna-
mená to, že bychom bažili jenom po nich, ale je to 
takový surový základ, ze kterého kapela vznikla. 
Prostě potěší, když nám dají lidi tímhle „palcem 
nahoru“ vědět, že nás podporují. Zpětný ohlas se 
zobrazuje v názvu kapely.
Kdo přišel s  nápadem přihlásit vás do  soutěže 
Vysočina hledá talent a proč?
Tomáš Krpálek: Napadlo to mě a  Richarda. Už 
v loňském roce jsem se s jinou kapelou této soutě-
že účastnil, takže jsem věděl, jak to chodí, a že je 
to dobrá možnost se zviditelnit.
Skládali jste nové písničky přímo pro jejich vy-
užití v soutěži?
Richard: Když jsme se do  Talentu hlásili, chtěli 
po  nás nahrávky dvou písniček. Jenže to jsme si 
mysleli, že soutěž probíhá až v únoru, a ne v lednu, 
jak jsme později zjistili. V té době jsme neměli ani 
jednu vlastní písničku! Během týdne jsme za po-

moci Honzy Bartejse a Matěje Pospíšila složili dvě, 
které tuto soutěž dobyly a ve finále i vyhrály.
V  prvním kole soutěže rozhodovala o  vašem 
postupu porota. Cítili jste se před ní nervózněj-
ší než při koncertech před diváky?
Ondřej: Určitě ano. Je to něco jiného, protože pro 
diváky hrajeme, aby si to užili. Tohle bylo popr-
vé, kdy tam byl někdo jenom z toho důvodu, aby 
nás hodnotil. Ale porota na nás reagovala velice 
kladně. Dle moderátora Jirky Doležala jsme měli 
vůbec nejlepší hodnocení. Kristýna, ředitelka Hi-
trádia Vysočina, říkala, že loni v soutěži byla po-
dobná kapela, u které se jí tajil dech, a letos jsme 
to byli my. Jediná připomínka padla od  ředitele 
nahrávacího studia Autobus - říkal, že nechápe, 
proč zpíváme unisono, když už to jinak máme 
takhle vychytaný.
Michal: Na to jsme si potom ve finále už dali po-
zor, což porotci ocenili. Líbilo se jim, že jsme si 
jejich slova vzali k  srdci, že jsme na  tom zapra-
covali.
Ačkoliv jste na  hudební scéně necelý rok, do-
kázali jste pokořit i poměrně zaběhnuté kapely, 
které už v okolí mají svoje jméno. Čím jste po-
dle vás vedle nich porotu nejvíc zaujali?
Ondřej: Myslím si, že my jsme měli možná vět-
ší talent než ostatní kapely, které byly třeba sice 
perfektně sehrané, ale chyběli jim kvalitní zpěvá-
ci. Ale my tu sehranost jednou doženeme. Hlavně 
hrajeme něco úplně jiného než ostatní skupiny. Ty 
hrály takovou „zábavovou“ punk-rockovou muzi-
ku. My se soustředíme na to, abychom hráli akus-

ticky, aby to nebyl jeden velký rámus, ale mělo to 
hlavu a patu.
Ve druhém kole o vašem osudu rozhodovali fa-
noušci, respektive počet hlasů, který vám byli 
ochotni poslat. Vy jste jich obdrželi 2296. Jak 
jste to dokázali?
Tomáš Krpálek: Určitě přes Facebook, akorát nás 
kamarádi už nesnášejí, protože jsme je s tím po-
řád otravovali. Vyrobili jsme si taky plakáty, které 
jsme vylepovali snad všude, a  vyrazili jsme hrát 
do Prahy na Václavák, do Jihlavy i do Brna, což asi 
moc kapel kvůli soutěži nedělalo. 
Tomáš Kozina: Úplně neznámí lidi si nás tam za-
čali natáčet, ptali se nás, odkud jsme, kde hraje-
me, jak se jmenujeme. Bylo to hodně příjemné.
Richard: Lidi nás poslouchali, koukali, pak třeba 
vzali do ruky mobil a poslali nám rovnou hlas. To 
bylo přesně to, co jsme chtěli.
Ondřej: Když jsme hráli na Václaváku, začal tam 
tancovat jeden bezdomovec. Docela pařil. Prohý-
bal ta shnilá kolena a šel k nám blíž. Nakonec ho 
víc než naše hudba zajímalo, jestli máme cigaretu. 
Ale i tak to potěšilo. Nejvíc hlasů jsme ale získali 
určitě díky Facebooku.
Výhrou v soutěži Vysočina hledá talent je pro-
fesionální nahrání písničky, natočení vlastního 
videoklipu a  účast na  dvou hudebních festiva-
lech. Víte už o  konkrétních datech nebo mís-
tech, kde vás vaši fanoušci uvidí? Co plánujete 
do budoucna?
Ondřej: Co se týká výhry, zatím nevíme přesně 
žádná data. 

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník vykonávající agendu registrace 
silničních vozidel (komplexní posuzování 
technické způsobilosti jednotlivě vyrobené-
ho nebo přestavěného nebo jednotlivě do-
vezeného silničního vozidla, vedení registru 
silničních vozidel, rozhodování o trvalém 
a dočasném vyřazení vozidla, zápis vozidla do 
registru silničních vozidel, vydávání technic-
kého průkazu a osvědčení o registraci, přidě-
lování registračních značek vozidlům, atd.). 
Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí 
 státní občan s trvalým pobytem v ČR, star-
 ší 18 let, 
• svéprávnost, bezúhonnost (za bezúhonnou  
 se nepovažuje fyzická osoba, která byla pra-
 vomocně odsouzena pro trestný čin spácha-
 ný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný  
 z nedbalosti za jednání související s výko- 
 nem veřejné správy, pokud se podle zákona
  na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla od-
 souzena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském stu-
 dijním programu nebo vyšší odborné vzdě-
 lání, 
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, 
 flexibilita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,

• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo 
 dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
  státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

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

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 17. 3. 2015 do 12 hodin na adresu:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí 
ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
Výběrové řízení – pozice DOP
Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 2. 3. 2015
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.

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

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy – 
referenta registru vozidel (technik)

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: od 1. 5. 2015.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Na 8. března připadá nahrávání pís ničky ve stu-
diu Autobus. Ta by se potom měla hrát v rádiích, 
což je vlastně další část výhry. Jinak 21. března 
budeme hrát ve  Velkém Meziříčí na  Panoramě 
spolu s  finalistkami, které se umístily na  třetím 
místě – jsou to holky, které si říkají Duo amatér. 
Spojíme síly a budeme tam od osmi hodin vystu-
povat v restauraci. 27. března pak budeme v Brně 
v kavárně Trojka. 
Michal: Chystáme taky uzavřenou akci pro nás 
a naše fanoušky na River bowlingu, abychom jim 
mohli poděkovat za jejich podporu.
Tomáš Kozina: Doufáme, že nás výhra v  téhle 
soutěži posune někam dál. Ale v těch našich men-
ších koncertech budeme určitě pokračovat, má to 
úžasnou atmosféru.
Richard: Teď se hlavě zaměříme na  naši vlastní 
tvorbu, to se od nás asi i očekává. Na tom budeme 
v současnosti nejvíc pracovat.
Ondřej: Musíme dokázat těm, kteří pro nás hla-
sovali, že hlasovali dobře. Celá Vysočina si nás 
zvolila jako talent, tak se do toho musíme opřít!

Text a foto: Kateřina Karmazínová

Pokračování ze strany 1

Kde můžete slyšet LikeBusters? 
Ve Velkém Meziříčí skupina vystoupí v OC 
Panorama v sobotu 21. 3. 2015 po řízené 

degustaci vín cca od 20 do 24 hodin.

Snímek zachycuje hudebníky během 
finálového večera soutěže.

Vybrali nejhezčí vánoční výzdobu...

Ocenění Petr Hrubý (vlevo) a Bohdan Vítek (vpravo) 
- Jelínkova vila. Foto: Martina Strnadová

Irena Hotárková (vlevo) přebírá od Marie Štěpánkové 
z MěÚ VM ocenění. Foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 3

Ilona Dvořáková 
(nahoře) a Petr Chalupa.
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Středa 11. 3. 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o J. B., Osla-
vice 18.00 mše sv. – o J. B. Čtvrtek 12. 3.: 7.00 mše sv. – o J. B., 11.00 
pohřební mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 17.00 mše 
sv. – o J. B. Pátek 13. 3.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–17.00 adorace 
nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 17.00 
mše sv. – o. L. Sz., Domov pro seniory 13.30 mše sv. – o J. B. Sobota 
14. 3.: 7.00 mše sv. – o J. B., 18.00 mše sv. – o J. B., Lavičky 8.00 mše 
sv. – o. L. Sz. Neděle 15. 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.: 13. 3. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější 
svátosti, 18.00 mše sv. – o J. B., 15. 3. Horní Bory 9.45 mše sv. – o J. B.
Farní oznámení: Neděle 10.30 mše sv. s představením dětí, které le-
tos poprvé přistoupí k přijímání. Prosíme děti, aby byly v kostele už 
v 10.15 hodin. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti, a děkujeme 
také za  všechny dary. Skupina mladých křesťanů pořádá 8. křesťan-
skou chaloupku „Z pohádky do pohádky“ 11.–18. 7. 2015. Bližší infor-
mace najdete na nástěnce. Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 12. 
března 2015 v Křižanově pojede v 15.45 z Velkého Meziříčí od starého 
domova důchodců a v 15.50 z Laviček – rozcestí.
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

řádky na neděli

Bohoslužby

Moderní půst
příspěvky čtenářů

Zdejší kulturní centrum navštívily již stovky známých osobností... (4)

Bože, přijmi naše postní snažení 
jako účast na Kristově oběti a dej, 
aby se naše čtyřicetidenní cvičení 
v kázni projevilo vnitřním obrá-
cením.
Tato slova z modlitby nad dary ze 
čtvrtka II. postního týdne velmi 
stručně vysvětlují, jaký je smy-
sl křesťanského postu. Za  prvé 
jde o  duchovní cvičení: půst, 
modlitba, almužna, dobré skut-
ky. Za  druhé – člověk je koná 
ve spojení s utrpením Ježíše Kris-
ta. Svým úsilím se snaží zapojit 
do vykupitelského díla. A za třetí 
– ono úsilí má vést k obrácení – 
odvrátit se od toho, co je špatné.
Ve  středu 18. února, v  den kdy 
v  katolické církvi začala postní 
doba, ČT informovala, že v  Ně-
mecku více než polovina Němců, 
což asi nejsou jenom věřící, během 
půstu omezují například alko-
hol a kouření, ale i  ježdění autem 
nebo dobu strávenou na  sociál-
ních sítích. Oprostit se na 40 dnů 
od  nejrůznějších neřestí zkouší 
v Německu každý rok čím dál více 
lidí. Němci si nejraději v době půs-
tu dobrovolně odříkají alkohol (70 
procent), sladkosti (64 procent) 
nebo maso (41 procent). Ze zkuše-

ností navíc vyplývá, že se k neřesti 
po ukončení půstu často už nevrá-
tí, nebo ji alespoň omezí. Celkově 
tuto tradici v její moderní podobě 
dodržují spíše mladší lidé, 68 pro-
cent dotázaných mezi 30. a 44. ro-
kem života drželo půst minimálně 
jednou, ve věkové skupině nad 60 
let je to jen necelá polovina.
Mohli bychom asi diskutovat, 
jaká je motivace onoho moder-
ního půstu. Jestli jde o „cvičení“ 
své vůle? Nebo o zdraví člověka? 
Nebo o  ochranu životního pro-
středí? Nebo je v tom i nábožen-
ská motivace?
I přesto, že důvody budou různé, 
určitě to vede ke  změně smýšle-
ní. Dochází k  přehodnocení ně-
kterých věcí, záležitostí. Mohli 
bychom tady hovořit o  procesu, 
který zná už řecká filozofie, ale 
o  kterém se také píše v  Evan-
geliu: „Metanoia“ (μετάνοια, 
odv. od  slovesa μετανοεῖν meta-
noiein), doslova „změna smýš-
lení“, změna životního postoje. 
V  podstatě jde o  pozitivně chá-
pané obrácení – kde nejde jenom 
o  odpoutání se od  hříchu, ale 
o přijetí pozitivních hodnot. 

P. Lukasz Szendzielorz

Dnes vám nabízíme další dva ze  
snímků autora Antonína Dvořá-
ka, které pořídil při oblíbených be-

sedách Vladimíra Menšíka s jeho 
hosty ve Velkém Meziříčí. Tento-
krát do křesla vedle něj usedl Vlas-

timil Brodský. Zmiňované akce 
probíhaly v  kinosále, který býval 
zaplněný do  posledního místeč-

ka. Jupiter club si v letošním roce 
připomíná 50. výročí organizo-
vané kultury ve Velkém Meziříčí.

Při té příležitosti uvádíme 
i  seriál snímků z  kulturních 
akcí, které naší redakci zapůj-

čuje ze svého archivu právě A. 
Dvořák.

-mars-, 2× foto: Antonín Dvořák

V  rámci Kruhu přátel hudby 
Velké Meziříčí předvedl pů-
vabný dámský trojlístek hrající 
na dechové nástroje ve čtvrtek 5. 
března v  koncertním sále velko-
meziříčského Jupiter clubu od 19 
h do  21 h pestrý repertoár kla-
sické a  moderní hudby. Členky 
tria jsou sólovými a  komorními 
hráčkami a  hostují i  v  českých 
nebo zahraničních orchestrech. 
Sympatické mladé ženy kolem 25 
r. během programu uvedly i zají-
mavosti týkající se svých hudeb-
ních nástrojů a hudební činnosti. 
Byl to program poutavý, hudba 
líbivá jak pro starší, tak i mladou 
generaci. Návštěvnost neuspo-
kojivá… zaplněna byla asi 1/3 
koncertního sálu, většinou poslu-
chači starší generace, s výjimkou 
několika mladších návštěvníků 
a mladších profesních zájemců.

Velké Meziříčí otevřelo nedáv-
no krásný velký sál pro kulturní 
a  společenské akce, má pěkný 
koncertní sál… nebylo by vhod-
né podpořit zájem mládeže o tak 
pěkné kulturní zážitky, jako je 
výše jmenovaný koncert? Ve Vel-
kém Meziříčí je gymnázium, ho-
telová škola, škola odborných ře-
mesel a tři velké ZŠ. Proč na tak 
pěkném koncertě, na  kterém 
účinkovaly tři mladé sympatické 
ženy, nebyla mládež? Hudba by 
měla člověka povznášet, duševně 
uspokojovat popřípadě motivo-
vat… podle návštěvnosti jmeno-
vaného koncertu je nebezpečí, 
že až zestárnou starší návštěvníci 
natolik, že nebudou schopni kon-
certy navštěvovat, kdo bude tvo-
řit posluchačstvo?
Poněvadž jsem byla jako mladé 
děvče horlivou posluchačkou 

podobných koncertů (moje ma-
minka vystudovala mimo své 
ekonomické vzdělání i  brněn-
skou konzervatoř – hru na klavír 
– a  vedla mne k  lásce k  hudbě) 
tak mne málem urážel malý po-
čet posluchačů tak sympatického 
trojlístku.
Byla bych ráda, kdybyste se nad 
touto situací trochu zamysleli. 
Ve  škole by měli učitelé nejen 
snad v  hudební výchově své 
žáky upozornit na kulturní dění 
ve  městě a  navrhnout jim ná-
vštěvu koncertu. Doba konání 
koncertu je vhodná i pro mladší 
žáky. Koncert končil kolem 21 
h. Možná, že výše vstupného by 
mohla rodiče studentů a  žáků 
odradit. Co kdyby město za-
koupilo předem několik lístků 
na  vhodné koncerty a  pravidel-
ně nabídlo meziříčským školám? 

Ale to již záleží na  vzájemné 
domluvě a  ochotě obou stran 
– města a  učitelů škol. Vždy to 
znamená práci a  ochotu navíc. 
Ale jistě by se tato ochota zúro-
čila. Většina návštěvníků výše 
uvedeného koncertu odcházela 
s úsměvem a potěšena profesio-
nálním provedením skladeb. Se 
stejnými pocity by jistě odcháze-
la i mládež. Možná by byla dobrá 
spolupráce i z druhé strany umě-
lecké a reklamní agentury GLO-
BArt , která by měla informaci 
o  koncertech posílat e-mailem 
na  školy v  regionu, ve  kterém 
koncerty probíhají, nebo e-mai-
ly kulturního střediska Velké-
ho Meziříčí na  příslušné školy. 
Vždyť výchova mládeže patří 
mezi stěžejní otázky promítané 
do budoucna.

Eleonora Čermáková

Dámské dechové trio Trifoglio

Ve středu 4. března se v koncert-
ním sále Jupiter clubu uskutečnilo 
obvodní kolo recitační soutěže, 
které pořádal Dům dětí a mládeže 
Velké Meziříčí. Soutěže se zúčast-
nilo celkem 64 žáků z  místních 
a okolních základních škol. Reci-
tátoři byli rozděleni do čtyřech ka-
tegorií, z nichž první tři postupují 
do  okresního kola. Přednes hod-
notila odborná porota ve  složení 
Mgr.  Ivana Vaňková, Mgr.  Jiřina 
Matičová a Josef Marek.
Z první kategorie postupují Mar-
tin Dvořák (ZŠ Školní VM), Ka-
teřina Trojanová (ZŠ Sokolovská 
VM), Radovan Svoboda (ZŠ Ra-
dostín n. O.). 

Postupujícími v  druhé kategorii 
jsou Jakub Láznička (ZŠ Rado-
stín n. O.), Petr Sypták (ZŠ Lavič-
ky), Dominika Vildomcová (ZŠ 
Školní VM).
Vítězové třetí kategorie jsou Já-
chym Štindl (Gymnázium VM), 
Teodora Kazdová (Gymnázium 
VM) a Emma Talačová (Gymná-
zium VM).
V  nejstarší kategorii si postup 
vybojovali Lukáš Bartoš (ZŠ Ra-
dostín n. O.), Nikol Havelková 
(ZŠ Bory) a Vendula Skryjová (ZŠ 
Školní VM).
Okresní kolo se uskuteční ve Žďá-
ře nad Sázavou v úterý 17. března 
2015.  

Děti postoupily do obvodního kola recitační soutěže

Dne 26. 2. 2015 proběhlo na ZŠ Sokolovská školní kolo v recitační 
soutěži. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (2.–3. ročník, 4.–5. roč-
ník). Někteří recitátoři vsadili na délku básně, jiní na přednesový 
výraz a prožitek. Nutno však říci, že všichni byli skvělí a svou pílí 
mile překvapili. Postup do okrskového kola v  Jupiter clubu si za-
jistili: Veronika Brožová (2. A – 1. místo), Kateřina Trojanová (2. 
B – 2. místo), Natálie Javůrková (4. A – 2. místo), Jindřiška Tvrdá 
(5. B – 1. místo).
Ať vám vaše hlásky znějí s každým veršem kouzelněji, gratulujeme. 1. 
stupeň ZŠ Sokolovská. 

Malí recitátoři se nejprve utkali ve školních kolech

Text a foto: ZŠ Sokolovská

Text a foto: -ddmvm-
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Jednotlivci 
do 12 let bez pořadí 

(2002 a mladší)

Jednotlivci 
do 15 let 

(1999–2001)

Jednotlivci 
do 19 let 

(1995–1998)

Jednotlivci 
nad 19 let 

(1994 a starší)

družstva 
do 12 let bez pořadí 

(2002 a mladší)

družstva do 15 let 
(1999–2001)

družstva do 19 let 
(1995–1998)

družstva nad 19 let 
(1994 a starší)

nejlepší trenér 
bez pořadí

Odchovanci 
– galerie

Zvláštní ocenění

Markéta Pospíšilová (2003), há-
zená, trenérka Ilona Závišková, 
nejlepší hráčka a  střelkyně druž-
stva ml. žákyň v lize Vysočiny
Daniel Raus (2004), fotbal, trenér 
Jan Šimáček, základní kámen star-
ší přípravky ročníku 2004, jeden 
z nejlepších hráčů v Kraji Vysoči-
na, dovednostmi převyšuje ostat-
ní spoluhráče a  soupeře, účastník 
letního kempu hráčů Sparty Praha
Natálie Malcová (2004), lyžová-
ní, trenér Tomáš Malec, 1. místo 
v  celkovém pořadí Lyžařského 
poháru Vysočiny, celkově 6. místo 
poháru Orlických hor
Jan Novák (2003), basket, trenéři 
Petr Pešout a Kristýna Dvořáková, 
účast na MČR do 12 let v týmu BC 
Vysočina Jihlava
Petr Švejda (2004), hokej, tre-
nér Miroslav Sysel, nejlepší hráč 
týmu, střídavý start v  HC Dukla 
Jihlava
Petr Vokoun (2003), atletika, ko-
lektiv trenérů atletiky, Krajský pře-
bor ml. žactva 3. místo na 800 m, 
Pohár pražských běžeckých nadějí 
2014 – 1. místo, Čokoládová tretra 
4. místo 300 m žáci, Evropské atle-
tické hry, 2. místo na 600 m

Vlastimil Hrůza (1999), stolní 
tenis, trenér Petr Klíma, nadějný 
dorostenec, největší tahoun druž-
stva E, vyhrál úspěšnost ze všech 
dorostenců, 32 výher,  29 proher, 
za A tým v poháru Vysočiny, body 
i v ostatních družstvech
Vojtěch Svoboda (2001), házená, 
trenéři Petr Kaštan, David Sto-
klasa, nejlepší střelec Ligy Vyso-
činy ml. žáků – 159 branek, hraje 
i za st. žáky – 50 branek
Patrik Stupka (2001), motokros, 
trenér Petr Stupka, Přebor jižní 
Moravy Meteorit cup – kat. 85 
ccm 5. místo
Adam Jágrik (2000), fotbal, trené-
ři Libor Deket, Pavel Tvarůžek, čle-
nem mužstva U 15 v soutěži SpSM 
Top na Moravě, přeřazen do týmu 
r. 1999 hrající SCM ml. dorostu, 
brankář výběru KFS Vysočina 
U 15 Kouba cupu, r. 1999 3. místo 
v  republice všech krajů, člen širší 
reprezentace do 15 let ČR r. 2000
Filip Vošmera (2001), lyžování, 
trenér Ivo Doležal, 2. místo celkové 
pořadí Poháru Vysočiny, 6. mís-
to pohár Orlických hor, 12. místo 
ZODM ve slalomu, 11. v celkovém 
pořadí listiny bodu ml. žáků ČR
Jan Sýkora (1999), basket, trené-
ři Pavel Kučírek, Petr Filla, opora 
týmu U17 BK VM, člen ligového 
týmu BK VM U19
Matěj Havliš (2001), hokej, tre-
nér Miroslav Sysel, nejlepší hráč 
týmu, účastník krajských výběrů
Karolína Jelínková (2000), atleti-
ka, kolektiv trenérů atletiky Kraj-
ský přebor v hale, 1. místo na 60 m, 
2. místo na 150 m, Krajský přebor 
na dráze – 1. místo na 60 a 150 m, 
účastník MČR žactva, Evropské at-
letické hry, 5. místo na 60 m

Petr Chytka (1996), sportovní 
střelba, trenér Stanislav Chylík, 
Liga mládeže, vzduchová puška  

2. místo, ČPTM 2. kolo moravská 
větev, vzduchová puška 1. místo, 
malorážka 6. místo MČR, vzdu-
chová puška 6. místo, malorážka 
28. místo
Martin Janíček (1998), házená, 
trenér Ladislav Šidlo, Jiří Mika – 
HC Zubří, 5. nejlepší střelec 2. ligy 
ml. dorostu se 181 brankami (10 
branek na zápas), hraje 1. ligu ml. 
dorostu v  HC Zubří, kde přispěl 
k zisku mistrovského titulu
Luboš Pospíchal (1995), volej-
bal, trenéři Petr Juda, Dostál, Petr 
Vašíček, krajský přebor mužů, 1. 
místo v polovině soutěže, extrali-
ga juniorů, Spartak VM, člen re-
prezentace ČR juniorů,
Daniel Krčál (1997), fotbal, tre-
nér Luboš Klimeš, hráč divizního 
ml. dorostu nastupoval za st. do-
rost, kde patřil k tahounům týmu, 
byl i v mistrovském utkání rezer-
vy mužů
Veronika Čamková (1996), lyžo-
vání, trenér Jaroslav Rakušan, 1. 
místo na  MČR v  ml. juniorkách 
ve  slalomu i  obřím slalomu, 2. 
v celkovém pořadí Českého pohá-
ru dospělých
Michal Kovář (1998), basket, 
trenéři Petr Filla, Petr Mísař, opo-
ra týmu BK Velké Meziříčí U17, 
opora ligových týmů BC Vysočina 
Jihlava U19 a U17, trénuje již s ex-
traligovým celkem mužů Mattoni 
NBL v Jindřichově Hradci
Filip Kampas (1998), hokej, tre-
nér Jiří Štěpánek, stěžejní hráč 
týmu. 4. místo v dlouhodobé sou-
těži Vysočiny, jižní Moravy a Zlína
Martina Homolová (1996), atle-
tika, trenérka Zuzana Villertová, 
MČR juniorů – 3. místo 200 m, 
4. místo 100 m, MČR do 22 let – 
4. místo 200 m, 6. místo 100 m, 
MČR dospělých – 7. místo 200 m, 
Zlatá tretra 5. místo v  kategorii 
žen na  100 a  200 m, členka juni-
orské reprezentace ČR, zařazena 
do přípravy na ME juniorů 2015, 
mezistátní pětiutkání juniorů – 3. 
místo na 200 m, 1. místo ve štafetě 
4×100 m

Milan Špaček, malá kopaná, tre-
nér Petr Švihálek, vyhlášen nej-
lepším hráčem MKVM
Martin Maštera (1984), stol-
ní tenis, drží postupové pozice 
družstev A  i  B, odehrál nejvíce 
dvojher ze všech hráčů, bilance 
první půlky v kraji je 31 výher, 8 
proher, v okrese drží 43 výher a 1 
prohru
Roman Matušík (1980), házená, 
trenér Vlastimil Vaverka, dlou-
holetá opora družstva mužů ve 2. 
lize, 4. nejlepší střelec soutěže – 
150 branek
Barbora Laňková (1991), moto-
kros, trenér Tomáš Laněk, MČR 
žen Meteorit cup 1. místo, MČR 
žen v AČR 2. místo
Pavel Simr (1983), fotbal, trenér 
Libor Smejkal, kanonýr A  týmu 
mužů MSD ve sk. D, od září na-
střílel 68 branek, vede tabulku 
střelců a dopomohl k historické-
mu 1. titulu půlmistra v 10. diviz-
ní sezoně,  pomáhá v  trenérské 
práci u ml. přípravky
Radka Vaďurová (1992), basket, 
trenér Jiří Studený, opora týmu 
žen, který se v  soutěži OP jižní 
Moravy a  Vysočiny umístil na  3. 
místě
Michal Krča, (1986), hokej, tre-
nér Roman Vondráček, stěžejní 

hráč A  týmu, finále krajské ligy 
jižní Moravy
Jan Oulehla (1994), karate, trenér 
Marek Smejkal, 5. místo Grand 
Prix Hradec Králové, 3. místo Wa-
kizashi Cup Nymburk, 1. místo 
Ledeč Open Ledeč nad Sázavou, 3. 
místo Grand Prix Brno
Petr Holánek (1992), atletika, 
trenér Pavel Červinka, MČR do 22 
let – 1. místo na  5000 m, člen re-
prezentace ČR, reprezentační start 
v atletickém mezistátním pětiutká-
ní do 22 let – 4. místo na 5000 m

Minižactvo házená, trenéři Petr 
Kaštan, Ilona Závišková, kroužek 
házené Domu dětí a  mládeže, 
přední umístění v  turnajích Ligy 
Vysočiny minižactva
Mladší žáci SDH VM, trenérky 
Lenka Jágriková, Eva Mikišková, 
vítězství v okresním kole hry Pla-
men z 23 družstev okresu Žďár n. 
Sáz., kategorie mladší do krajské-
ho kola nepostupuje, průběžné 2. 
až 3. místo v ročníku 2014–2015 
po podzimním kole okresní sou-
těže
Starší přípravka U  11 ročník 
2004, fotbal, trenér Jan Šimáček, 
vítěz krajského kola E.ON Juni-
or Cup v  Náměšti nad Oslavou, 
neoficiálního mistrovství Kraje 
Vysočina dané kategorie, účast 
na republikovém finále v Třeboni
Přípravka hokej, trenéři Jiří 
Štourač, Aleš Horký, 3× vítězové, 
3×2. místo

Mladší žáci, házená, trenéři Petr 
Kaštan, David Stoklasa, 3. místo 
v soutěži Liga Vysočiny ml. žáků
Starší žáci, SDH VM, Kristýna 
a  Miroslav Jágrikovi, vítězství 
v okresním kole hry Plamen z 28 
družstev okresu Žďár nad Sá-
zavou. 2. místo v  krajském kole 
hry Plamen pro mladé hasiče, 
do krajského kola postoupili po-
čtvrté za sebou, celkové 6. místo 
v  regional cupu mládeže v  po-
žárním útoku, průběžné 1. místo 
v ročníku 2014–2015 po podzim-
ním kole okresní soutěže
Starší žáci, volejbal, trenér Petr 
Vašíček, Zdeněk Zmrhal, 1. místo 
krajský přebor, 6. místo na MČR, 
13. místo v Českém poháru
Starší žáci U14, fotbal, trenér 
Zdeněk Veselý, 2. místo v  jarní 
části soutěže, 11 výher, 2 remí-
zy, 1 prohra při skóre 101:24, 
68 branek, hráči týmu U14 re-
prezentující ZŠ Školní se dostali 
ve futsalové lize mezi 8 nejlepších 
týmů v republice, těsně jim unikl 
postup mezi nejlepší čtyři

Starší dorostenky házená, trenéři 
Vincenc Záviška, Edita Partlo-
vá, Ivana Škrdlová, 3. místo ligy 
starších dorostenek 2014/2015, 
2. místo ligy starších dorostenek, 
ve  2. lize – 2013/2014, 5. místo 
v  největším světovém halovém 
turnaji (27 družstev), přední místa 
na mezinárodních turnajích v ČR
Kadeti, volejbal, trenéři Petr 
Juda, Petr Dostál, Petr Vašíček, 
vítěz KP juniorů, 9. místo v ČR, 6. 

místo v polovině soutěže, 1. místo 
na turnaji v Novém Mestě nad Vá-
hom, 1. místo na turnaji ve Vídni
Dorost, hokej, trenér Jiří Štěpá-
nek, 4. místo v dlouhodobé soutě-
ži Vysočiny, jižní Moravy a Zlína
SDH VM dorostenky, požární 
sport, Stanislav Kratochvíl ml., 1. 
místo okresní kolo, 1. místo ZPV, 
1. místo štafeta 4×100 m, 1. místo 
běh 100 m překážek, 2. místo po-
žární útok, 1. místo krajské kolo, 
1. místo test z PO, 1. místo štafeta 
4×100 m, 1. místo běh 100 m pře-
kážek, 3. místo požární útok, 11. 
místo MČR, 1. místo test z  PO, 
11. místo štafeta 4×100 m, 9. mís-
to běh 100 m překážek, 13. místo 
požární útok
Družstvo dorostenců SDH 
Lhotky Sport, trenéři Jiří Ka-
man, Martin Kaman, 1. místo 
v okresním kole dorostu v požár-
ním sportu okresu Žďár n. Sáz., 1. 
místo v soutěži dorostu kraje Vy-
sočina v požárním sportu (v Pe-
trovicích), krajské kolo: 2. místo 
v  požárním útoku na  nástřikové 
terče, 1. místo ve štafetě 4×100 m 
překážky, 1. místo běh 100 metrů 
s  překážkami družstev, součet 5 
závodníků, 10. místo MČR v po-
žárním sportu dorostu
BK Vel. Mez., dorostenky U17, 
basket, trenér Kamil Hugo, 2. 
místo v  dlouhodobé části OP 
jižní Moravy a  Vysočiny, vítěz 
závěrečného turnaje nejlepších 4 
týmů oblasti JM a Vysočiny

La Bucañeros, malá kopaná, tre-
nér Libor Smejkal ml., mistři 2. 
ročníku Ligy mužů malé kopané 
Velké Meziříčí účastník čtvrtfinále 
MČR
Družstvo A, stolní tenis, 1. místo 
v tabulce, z 11 utkání 10 výher, 1 
remíza, 0 proher
Muži házená, trenér Vlastimil Va-
verka, 1. místo ve 2. lize po pod-
zimní části soutěže 2014/2015, 3. 
místo ve 2. lize v r. 2013/2014
Družstvo HSC VM, integrovaná 
boccia, 1. místo 2. ligy v ročníku 
2014 integrované bocci a  postup 
do 1. ligy v r. 2015
SDH Velké Meziříčí ženy „Fň“
– požární sport, trenér Stanislav 
Kratochvíl ml., 1. místo okresní 
kolo, 1. místo běh 100 m pře-
kážek, 1. místo požární útok, 1. 
místo krajské kolo, 2. místo šta-
feta 4×100 m, 1. místo běh 100 m 
překážek, 2. místo požární útok, 4. 
místo Žďárská liga 2014, nejlepší 
družstvo z okresu ZR, 6× na stup-
ních vítězů, 4. místo – soutěž 
v  Telči, 13. místo MČR, 9. místo 
štafeta 4×100 m, 11. místo běh 
100 m překážek, 17. místo požární 
útok
A tým FC Velké Meziříčí, trenér 
Libor Smejkal, historicky 1. mís-
to a  tedy titul půlmistra po pod-
zimní části soutěžního ročníku 
2014/15 v MSD ve sk. D ve 108leté 
historii klubu
Družstvo mužů SDH Lhotky 
Sport, trenéři Tomáš Voda, Jiří 
Kaman, 1. místo soutěž SH ČMS 
požární sport okresu Žďár nad 
Sázavou, 2. místo ve Žďárské lize 
v Čikově, 1. místo ve Stanovištích, 
2. místo v  SH ČMS v  požárním 
sportu kraje Vysočina, krajské 
kolo 3. místo 4×100 m  překážka-
mi, 2. místo běh 100 m družstev, 
1. místo požární útok s nástřiko-

vými terči, 11. místo v  extralize 
ČR v požárním útoku – celý roč-
ník 2014, 1. místo na  Extralize 
ČR v požárním útoku v Radimo-
vicích, 3. místo Extraliga ČR po-
žární útok
A  družstvo HHK VM, hokej, 
trenér Roman Vondráček, finále 
krajské ligy jižní Moravy

Petr Koláčný, malá kopaná, 2. 
místo ve 2. ročníku ligy v malém 
fotbale MKVM, postup do semi-
finále MČR v malém fotbale s tý-
mem Woolloomoolloo Bay
Kamil Hugo, basket, dlouholetý 
trenér týmů žákyň a  dorostenek 
BK Velké Meziříčí, v  žákovské 
i  dorostenecké kategorii dosá-
hl na  první místa ve  sdruženém 
oblastním přeboru jižní Moravy, 
Vysočiny a Zlínského kraje, podí-
lel se i na trénování ligového týmu 
starších dorostenek
Zdeněk Veselý, fotbal, 7. sezonu 
trenérem u  týmu roč. narození 
2001, mužstvo vždy patřilo mezi 
nejlepší v  soutěžích, ve  kterých 
nastupovalo, od  loňského podzi-
mu trenérem výběru kraje Vyso-
čina kategorie U14

Hana Kratochvílová, házená, 
DHK Zora Olomouc, trenér Lu-
bomír Krejčíř, nejlepší střelkyně 
podzimní části 1. ligy st. doros-
tenek 2014, 86 branek, členka re-
prezentačního družstva juniorek 
do 19 let
Lukáš Horký, házená, M.A.T. 
Plzeň, trenér Martin Šetlík, zisk 
mistrovského titulu s  družstvem 
Plzně-specialista jako obranář, 
v ročníku 20 branek
Martin Kryštof, volejbal, Berlín, 
německá série A, reprezentace ČR
Michal Hrazdíra, volejbal, Mi-
lán, série 1A
Zdeněk Málek, volejbal, Karlo-
varsko, extraliga mužů
Marek Zmrhal, volejbal, Volejbal 
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
Pavel Zacha, hokej, Sarnia Sting 
(CAN), kanadská juniorská liga 
Ontario Hockey League, účastník 
MS do 20 let
Theodor Gebre Selassie, fotbal, 
Werder Brémy, fotbalový odcho-
vanec Velkého Meziříčí od  léta 
2012 působící v  týmu Werderu 
Brémy v  německé Bundeslize, 
pozvánky do národního týmu, zá-
kladním kamenem na Euru 2012
Petr Peňáz, atletika, PSK Olymp 
Praha, MČR v  hale 2. místo 
na  60 m překážek, MČR 4. mís-
to na  110 m překážek, 2. místo 
na 110 m překážek, člen reprezen-
tace ČR
Eduard Kadela, hokej, SK Horác-
ká Slavia Třebíč, 1. liga mužů
Roman Kadela, hokej, extraliga 
mužů za  HC Kometa Brno, pr-
voligové týmy Třebíč, Olomouc, 
Most a Havlíčkův Brod
Ondřej Malec, hokej, HC Dukla 
Jihlava, 1. liga mužů
Petr Slabý, hokej, HC Dukla Jih-
lava, extraliga ml. dorostu

Milan Strnad, hokej, HC Dukla 
Jihlava, extraliga ml. dorostu
Radim Liška, fotbal, FC Vysoči-
na Jihlava, se svým týmem mis-
trem Moravskoslezské ligy SCM 
U17, v současnosti U19

Milan Bartůněk, všestranný 
sportovec, integrovaný závěs-
ný kuželník, boccia, cyklistika, 
curling, 3. místo Český pohár 
handbike terénní speciál v Praze, 
7. místo s družstvem Handy cyklo 
Maraton napříč ČR a SR, integro-
vaný závěsný kuželník družstev 
celkové 4. místo za rok 2014, po-
stup na  Mezinárodní Mistrovství 
České republiky.
Jaromír Cenek, volejbal, celoži-
votní přínos pro velkomeziříčský 
volejbal, dlouholetý aktivní hráč, 
funkcionář, trenér mládežnických 
i dospělých družstev, 
Jaroslav Mynář, fotbal, futsal za-
kládající člen furalového oddílu 
SLZA Velké Meziříčí, od  roku 
1999 účastník 3. nejvyšší futsa-
lové soutěže Divize jižní Moravy, 
bowling – účastník městské bow-
lingové ligy od roku 2004, házená 
– vedoucí týmu mužů 2. liga v se-
zonách 2005–2007, hokej – člen 
správní rady HHK s. r. o., fotbal 
– vedoucí týmu mužů divize D 
od  roku 2011, sportovní komise 
– člen sportovní komise od roku 
2007
Josef Voda, fotbal, dlouhodobě 
úspěšným trenérem žákovských 
týmů, trenérem A týmu mužů FC 
Velké Meziříčí společně s  Roma-
nem Vyskočilem v I. B třídě, žáky 
FC Velké Meziříčí vedl v Morav-
skoslezské žákovské divizi, trenér 
u žáků FC Vysočina Jihlava
Zdeněk Kutlvašr, SDH, požární 
sport, celostátní hra PLAMEN 
v SDH Velké Meziříčí, spoluzakla-
datel celoměstského sportovního 
odpoledne Den družby mladého 
požárníka, dlouholetý člen okres-
ní odborné rady mládeže ve Žďá-
ru nad Sázavou, dlouholetý trenér 
mladých hasičů a dorostu s vyni-
kajícími výsledky na úrovni kraje 
a  ČR, dlouholetý starosta SDH 
Velké Meziříčí, který se zasloužil 
o  výstavbu nové hasičské zbroj-
nice.
Robin Demeter, fotbal a  malá 
kopaná, opora divizního týmu FC 
Velké Meziříčí, reprezentoval ČR 
na ME 2014 v malé kopané v Čer-
né Hoře
Hana Pavlasová, fotbal, věkově 
patří do kategorie U13 v nejvyšší 
žákovské soutěži, je však i  prá-
voplatnou členkou týmu starších 
žáků U14, střídavě hraje za ml. žá-
kyně SK Slavie Praha, členka kraj-
ského výběrů pro budoucí dívčí 
reprezentaci
Otto Doležal, fotbal, od žáků až 
po  muže odehrál za  Kablo Velké 
Meziříčí, později FC Velké Me-
ziříčí, stovky utkání, předseda 
fotbalového oddílu Spartak Velké 
Meziříčí (1982–1989), v  r. 1983 
+ 86 oceněn cenou „Fair–play“ 
za záchranu života při fotbalovém 
utkání, 1990-95 autor sportovní 
stránky týdeníku Velkomeziříč-
sko, r. 2004 trenér brankářů FC 
Velké Meziříčí a též sportovní hla-
satel domácích divizních utkání, 
spoluautor kroniky ke  100 letům 
výročí sportu ve Velkém Meziříčí

Nominační přehled připravila 
ing. Zuzana Villertová
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Peníze do týdne za Váš dům, 
byt či chalupu ! Volejte bez-

platně 800 100 576. Vyplatíme 
i hypotéku, exekuce – vše 

hotově ! Nabídka je nezávaz-
ná – bez poplatků.

Různé

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Příjem inzerce také na tel.: 739 100 979, e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

■ Myčku nádobí Aristone, vesta-
věnou 60 cm, plně funkční, stáří 
6 roků. Cena 2.000 Kč. E-mail: 
velebajaroslav@seznam.cz
■ Televizor Philips 26PF 
3321/12. Úhlopříčka 66 cm. Plně 
funkční. Cena 1.500 Kč. Důvod 
prodeje zakoupení větší obrazov-
ky. Tel.: 608 938 123.
■ Použité autodíly se zárukou, 
po dohodě možnost výměny za-
koupených dílů přímo na  mís-
tě. Volejte nebo pište na  tel.: 
605 818 245.
■ El. bojler 100 litrů, původní 
cena 6.000 Kč, nyní 3.500 Kč, dále 
obkladačky 25×20 bílé se světle-
hnědým mramorem 19 m2 za 100 
Kč/m2. Tel.: 723 513 070.
■ Brambory konzumní, odrůdy 
Belana, Adéla, Marabel + na sázení 
stejné odrůdy. Dále prodám pšeni-
ci a ječmen. Tel.: 607 299 168.

■ Hoblovku s  průtahem. Tel.: 
736 626 433.

■ Kolo dětské na  5 let. Volejte 
prosím večer na tel.: 739 149 221.
■ Chlapecké hračky do  r. 1989, 
i poškozené. Tel.: 737 811 674.
■ Škodu 1000 MB za rozumnou 
cenu. Tel.: 737 811 674.
■ Osobní automobil, pojízdný 
i nepojízdný bez STK. Ekolikvidač-

ní protokol samozřejmostí. Volejte 
nebo pište na tel.: 605 818 245.

■ Auto, jakoukoliv značku 
a stav, do 30.000 nebo dohodou. 
Tel.: 720 565 756 i SMS.
■ Vykoupíme vaše auto, 
i  bez STK. Tel.: 608  029  036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy.
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbrání, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, staré fotografie vo-
jáků, staré žehličky, hmoždíře atd. 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti.
Za  nabídky předem děkuji.  

Tel.: 608  714  444; 776  776  007.

■ Prodáme RD 3+1 ve  Vídni 
a  RD 2+1 v  Oslavici a  RD 7+2 
ve  Velkém Meziříčí. Více infor-
mací na  tel.: 605  054  470, RK 
nevolat.

■ Prodám stavební pozemek 
na Fajtově kopci a v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 731 457 371. 
RK nevolat.

■ Prodám nádherný byt 3+kk 
v  OV ve  Velké Bíteši. Slunný, 
prostorný, balkon, pěkný výhled, 
vestavěné skříně, nová komplet-
ně zařízená kuchyně. Velmi nízké 
náklady. Tel.: 603 246 546.

■ Pronajmu byt 2+kk v přízemí,  
ve VM, volný. Tel.: 725 187 507
■ Pronajmu byt 5+1 v RD v Kři-
žanově na  Šibeniku. Samostatný 
vchod 160 m2, po celkové opravě, 
nová kuchyň a  koupelna. Pěkný 
výhled do kraje. Tel.: 605 864 550.
■ Pronajmu bytovku na Čermá-
kově ulici ve VM, 6+1+3×garáž. 
Pěkný výhled na  město, vhodný 

pro vícečlennou rodinu nebo dvě 
generace. Tel.: 603 864 550.
■ Pronajmu novou garáž  
na  ulici Školní (obytný soubor 
Za Školou). Cena dohodou. Tel.: 
604 486 214.
■ Pronajmu byt 3+1 na  uli-
ci Čechova. Ihned. Levně. Tel.: 
608 366 189.

■ Hledám tanečníka do folklor-
ního souboru, který ovládá pol-
ku a  valčík. Střední věk, výška 
min. 180 cm. Tel.: 737 703 906.
■ Vyměním babetu za  Jawu 
250 nebo 350 Kývačku 
i  bez dokladu i  v  ne-
pojízdném stavu. Tel.: 
737 811 674.
■ Hledám zedníka 
na  různé stavební prá-
ce při rekonstrukci RD 
ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
725 778 999.
■ Hledáme někoho 
na  občasnou výpo-
moc. Lehká práce. Tel.: 
723 128 907.

■ Daruji kvalitní hnůj 
na  zahrádku. Nut-
ný vlastní odvoz. Tel.: 
736 261 214.

Prodám

Dům zdraví, spol. s r. o., 
Velké Meziříčí, nabízí 

K PRONÁJMU GARÁŽE 
A GARÁŽOVÉ STÁNÍ.

Cena dohodou.
Informace: pan Babák, 

tel.: 566 522 442.

Objednáváme kvalitní 
17týdenní nosnice, 
odběr 28. 3. od 12.00 

v Hrbově 42. Tel.: 737 477 773.

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz

VODOINSTALATÉRA
●

ELEKTRIKÁŘE
●

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA 

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

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

SERVISNÍ TECHNIK BIOPLYNOVÝCH STANIC
Hlavní náplň práce: 
•	 Servisní	práce	bioplynových	stanic
Požadavky: 
•	 Vzdělání	v oboru	elektro/znalost	čtení	elektro-schémat,		 	
 automatizace výhodou.
•	 Znalost	anglického	nebo	německého	jazyka	podmínkou.
•	 Praxe	v oboru	vítána.
•	 Manuální	a technická	zručnost.
•	 Uživatelská	znalost	práce	na PC.
•	 Flexibilita,	samostatnost.
•	 Ochota	dále	se	vzdělávat	v oboru	činnosti.	
•	 Řidičský	průkaz	sk.	B	(aktivní	řidič).
•	 Ochota	cestovat	(v rámci	ČR	a SK,	popř.	sousedních	států).
Nabízíme pracovní příležitost v  mladé, dynamické a  rychle 
se rozvíjející společnosti, dobré pracovní prostředí a podmínky. 
V  případě zájmu o  nabízenou pozici zašlete svůj životopis 
na e-mail: m.chaloupkova@envitec-biogas.com
EnviTec Biogas Service s. r. o.
Průmyslová 2051
59401 Velké Meziříčí  

PŘIJMEME MUŽE A ŽENY  
DO VÝROBY A NA EXPEDICI 

VÝROBKŮ  NA  PROVOZOVNU  
ŘEZNICTVÍ-UZENÁŘSTVÍ 

V MĚŘÍNĚ
Vyučení v oboru není podmínkou. 

Bližší info ved. provozu p. Sobotka, tel.: 602 757 217.      

PŘIJMU ŘIDIČE(KU) 
NA TAXI.

Tel.: 607 607 071.

FLORA OLOMOUC
25. 4. 2015

Cena za dopravu 280 Kč
Nástup: Měřín 6.15, Vel. Mezi-

říčí 6.30, Vel. Bíteš 6.40. 

VELIKONOČNÍ Velký Meder 
termální lázně pondělí 6. 4. 

Celodenní vstupné vč. dopravy: 
680 Kč (zahrnuje dopravu, 
vstupné, služby delegáta)

Nástup: Měřín 5.30, Vel. Mezi-
říčí 5.40, Vel. Bíteš 5.50. 

Odjezd z Mederu v 17.00
tel.: 607 541 915, 775 055 501

www.miris-tour.cz  

HOTEL U BÍLÉHO KONÍČKA PŘIJME 
RECEPČNÍ NA PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK
Požadujeme:  
● středoškolské vzdělání ukončené maturitou
● znalost anglického jazyka – 
    středně pokročilá úroveň – PODMÍNKOU
● znalost německého jazyka – výhodou
● znalost práce na PC ● schopnost samostatné práce 
● příjemné vystupování ● komunikativnost a časovou flexibilitu
Osobní jednání – informace: tel. 605 054 154, 602 144 641. Písemné 
přihlášky s životopisem zasílejte na e-mail: info@ubilehokonicka.cz, 
příp. na adresu hotelu Hornoměstská 348/5, Velké Meziříčí.

Půjčím peníze z vlastních 
zdrojů na zástavu nemovitosti! 

Vyplatím exekuce. 
Oddlužování nemovitostí. 

Tel.: 731 457 371.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
ŘIDIČE VZV
Váš profi l:
• dobrý zdravotní stav
• spolehlivost a přesnost
• ochota k fyzické práci
• zkušenosti s manipulační technikou (VZV) výhodou
• časová fl exibilita
• trestní bezúhonnost

Náplň práce:
• samostatná práce ve skladu
• kontrola a příjem zboží od dodavatelů
• zaskladňování a doplňování zboží
• různorodá pracovní činnost

Nabízíme:
• jednosměnný provoz
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné fi rmě
• příjemné pracovní prostředí v novém areálu skladu
• místo výkonu práce: Měřín

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás na webových 
stránkách http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte on-line 
formulář u dané pozice a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

Přijďte nás navštívit - jsme tu stále pro Vás! 

Otevírací doba:
Po-Pá: 6:30 - 17:30
So: 7:00 - 11:00

Nabízíme Vám:
- široký sortiment potravin 
   i drogerie 
- stále čerstvou nabídku 
   ovoce a zeleniny, uzenin
   a mléčných výrobků
- pravidelné akce na vybraný 
sortiment od čtvrtka do soboty

OC  PANORAMA
„nákupy plné radosti“

družstvo Velké Meziříčí 

OC PANORAMA
Třebíčská 194
Velké Meziříčí

Koupím lístky na Chinasky 
14. 3. ve VM. Spěchá! 

Za nabídku předem děkuji.
Tel.: 732 203 787.
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sudOku
Autor sudoku:  Zdeněk Málek ©

Řešení z minulého čísla:Vzpomínky

spOlečenská RubRika

kinO JupiteR Club Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek březen 2015
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

17. 3. přednáška Život a dílo Bohumila Hrabala – Jan Prchal
31. 3. Národní parky v USA – zážitky z cestování, přednáší 
   Mgr. Hana Kátrová
                                                                     Změna programu vyhrazena.

Středa 11. 3. v 19.30 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
Režie a scénář: T. Svoboda. Hrají: 
D. Novotný, B. Polívka, D. Matá-
sek, J. Čvančarová, Z. Norisová, 
E. Holubová, N. Divíšková, S. 
Babčáková. Komedie ČR 2014.
Vstupné: 100 Kč, 100 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 12. 3. v 19.30 hodin
DIVOČINA
Životopisné drama USA 2014, 
původní znění, české titulky. 
V  hlavní roli R. Witherspoon. 
Vstupné: 110 Kč, 115 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.

Neděle 15. 3. v 16 hodin
ASTERIX – SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný film Francie, český 

dabing. Vstupné: 110 Kč, 85 mi-
nut, mládeži přístupný.

Středa 18. 3. v 19.30 hodin
E. A. POE: PODIVNÝ EXPERI-
MENT
Thriller USA 2014, původní zně-
ní, české titulky. Hrají K. Beckin-
sale, J. Sturgess, B. Kingsley.
Vstupné: 110 Kč, 112 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Změna programu vyhrazena!
Rezervace vstupenek na  www.
jupiterclub.cz, pokladna kina je 
otevřena hodinu před filmovým 
představením,  vstupenky lze za-
koupit také na program. odděle-
ní Jupiter clubu, Náměstí 17, VM, 
po–čt 8–16, pá 8–14 hodin.

Jupiter club uvede koncert
VĚRA MARTINOVÁ A SPOL.
Pátek 10. dubna od 20.00
velký sál JC, vstupné: 290 Kč.
Rezervace a  prodej vstupenek na  program. 
oddělení JC, tel.: 566 782 001, 004.

❧ Osud nám nevrátí, 
co nám vzal, vrací jen krásné 
vzpomínky a s nimi žal.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Prázdný je domov, 
smutno je nám všem, 
cestička k hřbitovu zůstala jen. ❧

Dne 16. března 2015 vzpomene-
me 3. výročí úmrtí našeho tatín-
ka, manžela a dědečka, pana 

Jiřího Chrásta 
z Křižanova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 13. 3. 2015 si s bolestí v srd-
ci připomeneme 25. smutné 
výročí úmrtí paní 

Vlasty Mejzlíkové 
z Hrbova.

Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera Hana s rodinou.

Dne 26. února 2015 náhle ze-
mřel ve věku 80 let pan 

Stanislav Ochrana
z Borů, 
který byl dlouholetým předse-
dou, zakladatelem a  obětavým 
pracovníkem fotbalové organiza-
ce TJ Družstevník Bory.
Čest jeho práci a památce. 
Nezapomeneme.

S úctou Družstevník Bory

Stanislav Ochrana byl také dlouholetým dopisovatelem týdeníku Vel-
komeziříčsko. Příspěvky vozil neúnavně na kole za jakéhokoliv počasí.
Jeho spolupráce jsme si cenili, za což mu patří náš dík.

Redakce Velkomeziříčska

Dne 20. března uplyne 16 let 
od úmrtí 

Lukáše Ventruby.

Stále vzpomínají mamka, 
babička a strýcové s rodinami.

Dne 9. března 2015 uplynulo 
10 let od úmrtí 

Františka Ventruby.

Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dne 14. března vzpomeneme nedožité 80. narozeniny pana 

Josefa Chlubny, dlouholetého zaměstnance Motorpalu.

Za vzpomínku děkují Lubomír a Zdeňka.
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Zubní pohotovost: So 14. 3. a  ne 15. 3. MUDr.  Beáta 
Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566  642  545(www.nnm.
cz). Víkendová pohotovost MUDr.  Zuzany Moravusové:  
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od  VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, 
tel.: 737 585 224. 

V  souladu s  § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) 
v  platném znění vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr.  Božena Suchánková 
zápis dětí do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, 
Čechova 1523/10, Velké Meziříčí.
Zápis se koná ve  dnech 13. 4. a  14. 4. 2015 vždy od  12.00 do  16.00 
na  všech odloučených pracovištích MŠ. Mateřská škola je sloučený 
právní subjekt pěti mateřských škol a nemá určenu spádovost při zápise. 
Děti mohou být přijaty podle možností kapacity jednotlivých školek.
Ve dnech 7. 4. do 10. 4. 2015 proběhnou ve všech odloučených praco-
vištích MŠ návštěvní dny rodičů, a to v odpoledních hodinách vždy 
od 15.00 do 16.00. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopisy pro při-
jetí dítěte. Pohovořit s vedoucí učitelkou.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:
1. MŠ Sokolovská 1568, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 832, e-mail: 
mssokolovska@cbox.cz, ved. uč. Mgr. Věra Bourková
2. MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 833, e-mail: 
skolkasportovni@cbox.cz, ved. uč. Zdeňka Čechová
3. MŠ Čechova 1523, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 483 e-mail: 
mscechova@cbox.cz, ved. uč. Naděžda Krčová
4. MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362, 
e-mail: s.velox@seznam.cz, ved. uč. Věra Kopečná.
5. MŠ Mírová 1810, 594  01 Velké Meziříčí, tel. 566  52483, e-mail: 
m.skola@cbox.cz, ved. uč. Blanka Kadlíková
Mgr.  Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník – kancelář 
566 781 035,web školy www.skolkavm.cz, e-mail: matskola@cbox.cz
Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:
Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště 
MŠ, zapisují se pouze jednou, na jedné školce, kterou zvolí
Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním řízení, 
obdrží v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole – odlou-
čeném pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude během zápisu k dispozici 
vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke stažení na webových stránkách 
školy www.skolkavm.cz. Podmínkou přijetí dítěte je řádně provedené oč-
kování podle očkovacího kalendáře, což na evidenčním listě k přijetí dí-
těte potvrzuje lékař. Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení 
do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání dětí pro šk. rok 2015/2016.
Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdě-
lávání, činnosti a provozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, kri-
terií pro přijímání dětí. Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, 
vedoucí školní jídelny odloučeného pracoviště MŠ.
                                                       Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ na šk. 
rok 2015/2016

Téma: MŮJ VOLNÝ ČAS – MŮJ PROSTOR. Pořiď zajímavou 
fotku ve tvém blízkém okolí, obrázek tvého osobního prostoru či 
místa trávení svého času. Nejzajímavější a nejosobitější fotografii 
odměníme. Fotky zasílejte do 15. 4. 2015 na e-mail: trojanova@
ddmvm.cz. Do soutěže přijímáme pouze jednu fotografii od auto-
ra. K souboru přidejte kontaktní údaje. Pro děti a mládež do 18 let.

ALPA, a. s., Velké Meziříčí
přijme do pracovního poměru 
zaměstnance na pozici:

SEŘIZOVAČ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Požadavky: 
– SOU/SŠ vzdělání technického směru
– praxe v oboru výhodou 
Nabídka: – práce na HPP, jednosměnný provoz 
– zázemí stabilní společnosti
– výhodné platové podmínky
– možnost profesního růstu
– 5 týdnu dovolené 
Nástup možný ihned. 
Životopisy zasílejte na e-mail: info@alpa.cz 
nebo volejte na tel.: 567 770 807

27. března 
Nový Svit VM

Californská metalcorová 
post hardcorová šestice 

KINGDOM OF GIANTS 
předskokani 

BURNING DOWN ALASKA 
(melodický hardcore) 

STREETFIGHTERS

.
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divadelní seZOna JaRO 2015

▶ ▶ Divadlo Palace, neděle 15. března 2015
PRACHY 
Obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život. Hrají: 
O. Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Nela Boudová a další
▶ ▶ Divadelní společnost APP art, neděle 12. dubna 2015 od 19.30
TEĎ NE 
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prospe-
rující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, 
jak se tato událost vepíše do jeho života.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/David Punčo-
chář, Jana Kotrbatá a další
▶ ▶ Klicperovo divadlo Hradec Králové 
středa 22. dubna 2015 od 19.30 hodin 
KOULE 
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se 
k vám… V hlavní roli Pavla Tomicová 
▶ ▶ Studio DVA, úterý 12. květen 2015 
HLAVA V PÍSKU 
Komedie o příběhu, který dojal celé Maďarsko.  
Příběh o lásce až za hrob. Hrají: Jan Potměšil a Ivana Chýlková
Rezervace míst na programovém oddělení, tel.: 566 782 004, 001. 

Cena permanentky 1.000 Kč, jednotné vstupné 300 Kč. 
Změna programu vyhrazena.                                                                     -prog-

plesOvá  seZOna  2015

ve 14.00  a v 18.00
velký sál Jupiter clubu
Info tel.: 566 782 001 (004)

CENTRUM KOCIÁNKA, PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA BŘEZEJC

JUPITER CLUB, s. r. o., VELKÉ MEZIŘÍČÍ
XV. ROČNÍK

CHARITATIVNÍ PLES 2015
CENTRA KOCIÁNKA, PRACOVIŠTĚ BŘEZEJC

  pátek 13. března 2015 ve 20.00
velký sál Jupiter clubu, Vel. Meziříčí

Po celý večer vám bude hrát skupina M.E.Š. 
Hostem večera: zpěvák PETR BENDE

Program:
▶ Taneční vystoupení uživatelů Centra Kociánka 

▶ Irské tance žáci ZŠ a SŠ Březejc
▶ Latinsko-americké standardní tance – Iveta Mrňová

▶ Módní přehlídka svatebních a společenských šatů
▶ Líčení s týmem nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay

▶ Slavnostní dražba výrobků klientů Centra Kociánka, 
pracoviště Březejc, tradiční bohatá tombola

Rezervace vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001), vstupné: 150 Kč vč. místenky.

Zájemci, kteří by rádi přispěli a přidali své dary do tomboly 
získají bližší informace na programovém oddělení 

Jupiter clubu nebo na tel.: 566 782 004, 001

Hudba:
Příjemné zpestření večera dalším programem 

Mediální partner: 

Loutkoherecký soubor 
při Jupiter clubu VM zve všechny na pohádku 

OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
sobota 21. března 2015  v 15.00, malá scéna Jupiter clubu. 
Vstupné 40 Kč. Rezervace na tel.: 566 782 001, (004), 

program. oddělení JC, po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do pátku před termínem 
divadla. Výjimka v sobotu, a to po předchozí tel. domlu-

vě nejpozději do 14.45 hodin.

Dětské diskotéky v OC Panorama
15. 3. Jarní, holčičí, kočičí disco

29. 3. Disko letní čas (budíky, hodiny, hodinky, měří se čas)

Black Strings v OC Panorama 13. 3., 20–24 hodin
ryzí lidová americká hudba ve stylu blues, country, rock'n'roll

speciální nabídka: americké steaky, Jack Daniels Whiskey
hrají: Filip Urban & Jakub Šimon

Ochotnický divadelní soubor Budišov uvádí hudební komedii 
na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického 

NOC NA KARLŠTEJNĚ
velký sál Jupiter clubu, 11. dubna 2015, 18.00. 
Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč. 

Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001). Změna programu vyhrazena.

Přijímáme rezervace míst – celkem 6 představení
BLÁZNIVÉ NŮŽKY – Paul Pörtner
interaktivní detektivní crazy komedie
ZVONOKOSY – Gabriel Chevallier
humorný muzikál podle slavného satirického románu
ROMEO A JULIE – William Shakespeare, nejkrásnější milostný pří-
běh všech dob
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY – Éric-Emmanuel Schmitt
laskavá komedie o věcech ,,mezi nebem a zemí“
MÉDEA – Eurípidés, antické drama
ZEMĚ JE KULATÁ – Armand Salacrou, hra o náboženském fanatismu
Hrací den je ve středu, začátky představení v 19.00. Zájemci o před-
platné se mohou nahlásit: e-mailem: drapelova.marcela@seznam.cz
nebo tel. 737  565  009. Cena za  jednu osobu bez dopravy – 918 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP). -md-

FANTASTICKÉ ZÁHADY
16. 3. 2015 v 17.00 

zasedací místnost OÚ Bory
Beseda s panem Arnoštem Vašíčkem, 

autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů 
Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad.

           Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné 
úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší 

planety je daleko tajemnější než si vůbec dovedeme 
představit. Arnošt Vašíček představí nejzajímavější 
objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí.

Vraždící rituály mágů – Trosečníci z hvězd – Utajované 
mumie mimozemšťanů – Záhadná hrobka – Podzemní 
města – Zapovězená tajemství starověkých civilizací – 

Trpaslíci z Jávy – V zajetí nadpřirozených sil 
– Co skrývá Voynichův rukopis? a další...

Beseda bude doplněna promítáním 
unikátních videozáznamů.

Divadelní sezona Horáckého divadla 
Jihlava 2015/2016

Spolek žen Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí
zvou na výstavu VELIKONOČNÍ POTĚŠENÍ

Úterý 24. 3.–čtvrtek 26. 3. 2015, 
velký sál Jupiter clubu 9–17 hodin.
Na jevišti vystoupí během výstavy
24. 3. v 15.00 soubor Šafářanka, 
25. 3. v  15.00 folklórní soubor Horácký 
Medřičan, 26. 3. v 15.00 soubor Šafářanka
K  vidění bude pletení pomlázek, ko-
šíkářství, výrobky z  kukuřičného šustí 
a  pedigu, ukázky velikonočních de-
korací, výroba velikonoční keramiky, 
pletení pleskačů z  pedigu, svátečně 
prostřené tabule, ukázky dřevořezbář-
ské práce, paličkování, zdobení veliko-
nočních perníčků, kraslice malované voskem a ukázky jejich zdobení, 
výroba drobné bižuterie z  kamínků a  drátků, velikonoční floristika, 
strojové výšivky, ruční gelové a voskové svíčky, obrázky a řadu dalších 
jarních dekorací, nápadů  a jiných velikonočních symbolů, které vám 
zpříjemní svátky. Velikonoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení 
výrobků. Vstupné dobrovolné.                                                                   -hs-

Velikonoční výstava

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí 
zve na 

VEČER S HOSTEM
Martin T. ZIKMUND – Dva roky Františkovy reformace. 
Martin T. Zikmund (* 1966) – redaktor Katolického týdeníku, 

evangelický farář v Libici nad Cidlinou, 
autor knižních rozhovorů s Petrem Pithartem (Portál, 2010) 

a Lubošem Kropáčkem (Vyšehrad, 2013) 
úterý 17. března v 18 hodin, Husův dům, U Světlé 24 

www.evangelicivm.cz           vstupné dobrovolné

Římskokatolická farnost Velké Meziříčí vás zve na koncert
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI – STABAT MATER

Koncert se uskuteční v pátek 13. 3. 2015 v 18.30 
v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

Vystoupí: Aneta Bendová, soprán, Marie Rosová, alt, 
a barokní orchestr. Vstupné dobrovolné.
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První březnový den jsme vyra-
zili s  minižáky do  Nového Ve-
selí na  megaturnaj DP stavební 
4+1 Cup 2015 do Nového Veselí. 
Startovalo zde celkem celkem 38 
týmů (22 v  kategorii minižáků 
a  16 družstev spadalo do  pří-
pravky). My jsme na tomto velmi 
kvalitně obsazeném turnaji měli 
čtyři mužstva – 2 v  minižácích 
a 2 v přípravce.
Minižáci
VM A – naši nejstarší kluci ode-
hráli celkem osm utkání s  vy-
rovnanou bilancí 4 výhry a  4 
prohry. Naše tajné plány skončit 
okolo pátého místa tedy vzaly 
za  své už po  základní skupině. 
Klukům scházel pohyb v  útoku 
i v obraně a časté neproměňová-
ní vyložených šancí nás odsoudil 
na  celkově 12. příčku. Střelecky 

se dařilo Lukáši Dobrovolnému, 
který patřil k nejlepším střelcům 
na turnaji.
Sestava a  branky: Lukáš Deraha 
(2) – Lukáš Dobrovolný (39), Ro-
bin Koudela (17), Jakub Russ (16), 
Martin Chalupa (7), Pavel Ko-
touček (3), František Hlaváč (2).
VM B – naši rezervní minižáci 
odjížděli na tento turnaj s velkým 
očekáváním, hned pro polovinu 
hráčů to byl úplně první turnaj. Ze 
šesti zápasů vyhráli jediný, střelec-
ky tým držel zkušený Kuba Mach. 
Nicméně kluci sbírají teprve nové 
zkušenosti, které se jim budou 
v  budoucnosti hodit. Tento tým 
skončil celkově na 18. místě. 
Sestava a  branky: Jakub Mach 
(21), Radek Navrátil (9), Adam 
Čížek (4), Filip Čížek, Matěj Tri-
fanov, Filip Švihálek.

Přípravka
VM A  – do  toho týmu jsme už 
před turnajem vkládali veliké na-
děje na  medailové umístění. Tým 
byl snad letos poprvé kompletní 
a  navíc jsme dali šanci ukázat se 
v  přípravce i  Robinu Koudelovi, 
který věkově patří do přípravky, ale 
letošní sezonu hraje jen za minižá-
ky, kde se mu daří také. Ze šesti zá-
pasů jsme prohráli pouze jedinkrát 
a  zaslouženě slavili stříbrné me-
daile a velký pohár. Kdyby se nám 
před rozhodujícím zápasem nezra-
nil Jirka Winterling, mohlo by to 
možná vypadat jinak, ale na kdyby 
se žádný sport nehraje.
Sestava a  branky: Jakub Uchytil 
(10) – Robin Koudela (27), Jirka 
Winterling (13), Martin Dobejval 
(11), Radim Hlaváč (5), Marek 
Uchytil (1).

VM B – naše záložní přípravka, 
kde bylo také pár úplných no-
váčků, podávala poměrně solid-
ní výkony. Na  své konto si kluci 

připsali čtyři prohry, jedno ví-
tězství a  jednu remízu. Celkově 
19. místu nepřikládáme velkou 
pozornost, jde spíš o  to, aby se 

kluci do  budoucna „otrkali“.
Sestava a  branky: Tomáš Kuče-
ra ml. (10), Vojtěch Bradáč (4), 
Denis Vik (1), Jáchym Onderka 
(1), Ondřej Trifanov , Adam Jaša, 
Alan Marek.
Turnaj díky stříbru přípravky 
hodnotíme pozitivně, nicméně 
starší kluci mohli podat o  něco 
lepší výkon. Ale jsme rádi, že 
i naši nejmladší házenkáři pokra-
čují v sérii medailových úspěchů 
mladších žáků a jen doufáme, že 
to potvrdíme v sobotu 7. 3. u nás 
na hale na Memoriálu Karla Kaš-
tana (minižáci) a  v  neděli 8. 3. 
na turnaji mladších žáků v Horce 
nad Moravou.
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Ho-
ráková, Pavol Živčic, Jiří Kaštan

Autor textu: Petr Kaštan, foto: 
Lenka a František Hlaváčovi

Přípravka házené z DDM byla na megaturnaji v Novém Veselí stříbrná

Krajský přebor 7. kolo: Spartak 
VM A – Jiskra Humpolec A 4:4
Za  Velké Meziříčí nastoupili 
Vojtěch 0 b., Kopr 1 b., Mrazík 
remíza, Denk 0 b., Janák Jos. 1 
b., Nedoma 1 b., Čtveráček 0 b. 
a Kučera remíza.
V  restauraci Na  Poříčí se zdejší 
áčko sice snažilo a  neprohrálo, ze 
svého vlastního stínu však vystou-
pit přece jen nedokázalo – a na vý-

hru, jež tentokrát mohla přijít, pro-
to našinci nedosáhli. Škoda… Více 
se čekalo zejména od  domácích 
hráčů na sedmé a osmé desce, kteří 
dostali takříkajíc „soupeře doce-
la snadno k  sežrání“, protože co 
do  ratingového hodnocení oprav-
du slabé; ale přesto je Čtveráček 
s  Kučerou nedokázali přesvědčit 
o tom, že by vlastně měli nakonec 
prohrát. Tato bodová ztráta mrzela 

určitě nejvíc – a ve svém důsledku 
se ukázala být pro celý zápas jako 
ta rozhodující: zkrátka nevýhra, 
jen celková a  konečná remíza… 
A to je málo. 
Pěkné bodové zisky Kopra, Ja-
náka, Nedomy, ale i Mrazíka tak 
byly promrhány a naděje na zisk 
luxusních tří bodů pro tým tím 
pádem pohasly. Remíza bývá sice 
dobrá – ovšem, pravda, přece je-

nom ne až tak úplně a  vždycky; 
neboť z  každého pravidla, jak 
známo, existují výjimky.
V 8. kole se naši utkají se Silkem 
Gambit Jihlava B, a to v roli hos-
tujícího kolektivu; v  9. (posled-
ním) dějství KP pak mají volno.
Vedoucí Náměšť zvítězila 
v  Pelhřimově nad tamějším 
Spartakem A  v  drtivém po-
měru 7:1 (za vítěze Čížek a Kra-

tochvíl Vít z  VM po  1 bodu).
Družstvo Spartak VM A  je mo-
mentálně na 7. místě devítičlenné 
tabulky s bilancí 7/1–2–4/23,0/5.
Regionální soutěž Východ 9. 
kolo: Spartak VM B – Spartak 
Velká Bíteš 1:4
Domácí: Dvořák D. 0 b., Zeman 0 
b., Urbánek 0 b., Paul 1 b., Dohna-
lík 0 b. Hosté: Skula 1 b., Šilhan 1 
b., Kincl 1 b., Bárta 0 b., Valeš 1 b.

Celkem jednoznačná záležitost; 
komentáře jsou zbytečné. Tým 
VM B zůstává na 4. místě ze šesti 
(9/3–2–4/21,5/11). I  přes čers-
tvou prohru v Bystřici v poměru 
3,5:1,5 nadále vedou Jámy (9/8–
0–1/31,0/24) před Velkou Bíteší 
(9/6–1–2/28,5/19) a  Bystřicí n. 
P. (8/5–0–3/21,0/15).
V posledním 10. kole zavítají mezi-
říčští spartakovci do Jám. 

Šachy: VM A remíza, VM B prohra s Bíteší

-vp-

Dne 28. 2. 2015 tým mladších 
žáků zavítal na další ze série pří-
pravných turnajů. Tentokrát jsme 
jeli až do  pro nás vzdálené Tře-
boně. 
Na  turnaji startovalo šest druž-
stev, hrálo se 1×25 minut systé-
mem každý s každým.
V  prvním utkání jsme se utkali 
s  celkem Nového Veselí. Ten-
to tým bohužel přijel značně 
oslaben, a  tak byl doplněn hráči 
z Havlíčkova Brodu, a tím poně-
kud ztratil na  kvalitě, na  kterou 
jsme u něj zvyklí. Po velmi špat-
ném začátku, kdy nám problém 
dělala i přihrávka na kratší vzdá-
lenost, obranu jsme nechali asi 
ještě v  autobuse, a  rychlý proti-
útok prakticky neexistoval, přišlo 
od poloviny zápasu přeci jen mír-
né zlepšení a  nakonec po  bran-
kách Štěpána Fialy a  Vojty Svo-

body jsme si v poklidu pohlídali 
první vítězství v poměru 12:8.
Ve  druhém zápase jsme narazili 
na tým Úvaly u Prahy. S tímto cel-
kem jsme se ještě nikdy nestřetli, 
a tak byli kluci natěšeni předvést, 
co dokáží. Hned od začátku jsme 
nastoupili s  velkou chutí do  hry 
a  skóre utěšeně narůstalo v  náš 
prospěch. Brankostroj se neza-
stavil ani po vystřídání všech hrá-
čů a konečný výsledek byl 21:12 
v náš prospěch.
Po jednozápasové přestávce jsme 
hráli s  největším favoritem tur-
naje, domácí Třeboní. Z  tohoto 
týmu už mají naši hráči po před-
chozích vysokých prohrách 
na  jiných turnajích docela fóbii. 
Do utkání jsme ale vstoupili vel-
mi dobře, na vysunuté obraně se 
dařilo Tomáši Kučerovi a Tadeáši 
Bíbrovi, Štěpán Fiala byl v  úto-

ku k  nezastavení a  až do  dvacá-
té minuty byl zápas vyrovnaný 
(8:8). Koncovku zvládli lépe opět 
domácí. V  útoku byli trpělivější, 
dohrávali situace až do  vylože-
ných pozic, my naopak stříleli 
poněkud ukvapeně. Poslední pě-
timinutovku vyhráli domácí 4:1 
a  celkově nás tentokrát zdolali 
v poměru 12:9.
V  dalším utkání jsme narazili 
na tým Strakonic. Na tento tým si 
kluci věří, ještě jsme s ním nepro-
hráli, a podle toho zápas vypadal. 
Po vlažnějším začátku jsme začali 
pozorněji bránit, v  útoku spojky 
dobře kombinovaly, dařilo se ko-
nečně dohrávat míče i do pivota, 
kde Matouš Malec svoje šance 
začal proměňovat a  po  asi nej-
lepším výkonu na  turnaji jsme 
vyhráli 15:10.
V  posledním zápase jsme se 

střetli s  celkem Českých Budě-
jovic. Před utkáním bylo jasné, 
že ke  druhému místu na  turnaji 
nám stačí i  remíza jelikož Stra-
konice předtím porazily České 
Budějovice o deset branek.
Do  zápasu jsme ale vstoupili ne-
pochopitelně ležérně, obrana 
včetně brankaře připomínala 
ementál. V útoku jsme zahazovali 
jednu šanci za druhou, nutno říci 
že některé byly opravdu vyložené 
a  po  deseti minutách vedl sou-
peř 7:3. Po  prostřídání obrany, 
na vysunutou šel opět Tadeáš Bíbr 
a  vedl si velmi dobře, zpřesnění 
střelby a konečně i dohrávání situ-
ací na křídlo a pivota se hra mírně 
zlepšila a  v  poslední minutě jsme 
vyrovnali na  13:13 a  tím sahali 
na druhé místo na turnaji. Soupeř 
si ale nachystal asi svoji nejlepší 
akci až na konec utkání. Poslední 

minutu již odehrál u nás na obra-
ně, deset vteřin před koncem si vy-
bojoval devítimetrový hod, na kte-
rý si naskočila jedna ze spojek, celý 
náš tým jí to jak se říká „zbaštil“ 
a potom již jen koukal, jak se akce 
dohrává na  druhé straně hřiště, 
kde zcela volný hráč dává v posled-
ní vteřině vítězný gól soupeře.
Po  tomto zápase zavládlo veliké 
zklamání, u některých se objevily 
i slzy, ale nutno uznat, že soupeř 
se na  nás velmi dobře připravil, 
hrál s daleko větší chutí, brankář 
mu velmi dobře zachytal, a  tak 
vyhrál naprosto zaslouženě.
Turnaj hodnotíme jako velmi 
povedený, kvalitní zápasy nám 
ukázaly, na čem je třeba do sezo-
ny ještě zapracovat, a  to zejména 
na nábězích při postupném útoku, 
součinnosti všech hráčů a zrych-
lení celé hry směrem dopředu. 

Na turnaji se velmi dařilo Štěpá-
nu Fialovi, vysoký standard pro-
kázal i Vojta Svoboda, na obraně 
velmi dobře zahrál Tadeáš Bíbr, 
velké zlepšení prokázal na pivotu 
Matouš Malec, i když tam je po-
řád ještě mnoho práce. Po přepo-
čítání všech výsledků a skóre bylo 
pořadí na turnaji:
1. Házená Třeboň
2. HBC Strakonice
3. Sokol Velké Meziříčí
4. LOKO České Budějovice
5. Nové Veselí
6. Úvaly u Prahy
Hráli: Krejčí Milan – Fiala Štěpán 
(34), Svoboda Vojtěch (23), Ma-
lec Matouš (7), Cerkal Alex (3), 
Kučera Tomáš (2), Dobrovolný 
Lukáš (2), Bíbr Tadeáš (1), Russ 
Jakub(1), Borkovec Jakub. Trené-
ři: David Stoklasa a Petr Kaštan.

-sto-

Pro mladší žáky házené byl bronz z turnaje zklamáním

2. liga mladší dorost Morava – 
15. kolo
Handball KP Brno – TJ Sokol 
VM 29:32 (13:14)
Proti soupeři, který měl před 
utkáním o  bod více, jsme svedli 
utkání plné zvratů se šťastnějším 
koncem pro naše barvy.
Úvod utkání nám vyšel na  vý-
bornou a  ujali jsme se vedení 
0:4. Velmi aktivní Martin Janí-
ček si vysloužil k sobě osobního 
strážce a hra se vyrovnala. V ná-
sledující pasáži jsme několikrát 
ztroskotali na  brankáři Brna. 
Navíc jsme museli čelit dvěma 
přesilovým hrám. Domácí tak 
šli v 23. minutě do vedení 10:8. 
Koncovku poločasu díky dobré 
aktivitě spojek jsme zvládli a šli 
do šaten s jednobrankovým ná-
skokem 13:14.
Druhá půle zápasu byla jak 
na  houpačce. Obě družstva se 

střídala ve  vedení. Hrálo se 
ve  slušném tempu, hodně jsme 
točili sestavou a  všichni hráči 
se brankově podíleli na branko-
vém účtu. V 25. minutě za  sta-
vu 26:25 jsme změnili obranu. 
Velmi dobré zákroky předvedl, 
po celé utkání spolehlivě chyta-
jící Vojta Drápela. Šňůrou pěti 
branek v  řadě z  rychlých pře-
chodů jsme si před závěrečný-
mi minutami vytvořili náskok 
26:30. Soupeř ani po  oddecho-
vém čase nedokázal osobní 
obranou vývoj zvrátit a vybojo-
vali jsme tak vítězství 29:32.
Po  celé utkání nás držel Voj-
těch Drápela v  brance. Stře-
lecky tým táhl i  přes osobní 
obranu Martin Janíček. Velmi 
dobře se prezentovali mlad-
ší hráči Jakub Benda a  Václav 
Rous. Potěšující bylo kolek-
tivní pojetí a  bojovnost, která 

v  minulém utkání scházela.
V  příštím zápase se dorostenci 
představí v  domácím prostředí 
proti Prostějovu.
Bude to v sobotu 14. března v há-
zenkářské hale za Světlou.
7m hody 3/2:2/1 vyloučení: 4:3, 
diváků 35.
Sled branek: 0:4, 3:7, 9:8, 11:12, 
13:14, 15:16, 18:17, 20:19, 21:23, 
26:25, 27:30, 29:32.
Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – 
Janíček Martin (10), Stupka 
Tomáš (6), Blaha Tomáš (5), 
Macoun Filip (3), Rous Václav 
(2), Pažourek Tomáš (2/1), Frej-
lich Tomáš (2), Buchta Domi-
nik (1), Benda Jakub (1), trenér 
Šidlo Ladislav, vedoucí družstva 
Kácal Petr.
Více o  velkomeziříčské házené 
najdete na  http://www.haze-
navm.estranky.cz/

Dorostenci házené sehráli v Brně 
utkání plné zvratů se šťastným koncem HC Spartak Uherský Brod – 

HHK VM 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Branky a  asistence HHK: 8. 
Kampas F., 29. Dundálek (Ka-
rásek), 60. Řepa. Sestava HHK: 
Svoboda – Báňa D., Kameník, 
Báňa M., Přinesdomů – Karásek, 
Dundálek, Kapusta O. – Kampas 
F., Nevěčný, Řepa – Hedbávný, 
Dobrovolná, Pavelka – Burian M. 
Rozhodčí: Janovský – Bařinka, Ři-
hák. Vyloučení: 7:7, navíc: Kam-
pas F. 10 min. OT. Využití: 0:2, 
v  oslabení: 1:0. Střely na  branku: 

36:21 (9:5, 12:10, 15:6). Diváci: 24.
HC Brumov-Bylnice – HHK 
VM 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Branky a asistence HHK: 34. Ka-
pusta O., 44. Dundálek (Báňa D.). 
Sestava HHK: Svoboda – Báňa 
D., Přinesdomů, Báňa M., Kame-
ník – Karásek, Dundálek, Kapus-
ta O. – Kampas F., Nevěčný, Řepa 
– Hedbávný, Dobrovolná, Pavel-
ka – Burian M. Rozhodčí: Vaněk 
– Bublán, Valčík. Vyloučení: 5:6, 
využití: 2:0, v oslabení: 0:0. Stře-
ly na  branku: 46:22 (8:10, 17:4, 

21:8). Diváci: 30. Ostatní výsled-
ky 27. kola:  HK Kroměříž – SHK 
Hodonín 9:1, VSK Technika 
Brno – HC Orlová – odloženo, 
HC Spartak Uherský Brod – HC 
Bobři Val. Meziříčí – odloženo.

KL dorostu po 27. kole
1. Brno 26 22 2 2 155:48 46
2. Orlová 26 19 1 6 146:57 39
3.  Val. Meziříčí 25 17 3 5 152:78 37
4. Brumov-Bylnice 27 10 3 14 93:117 23
5. Kroměříž 26 10 2 14 90:101 22
6. Hodonín B 27 9 1 17 92:154 19
7. Vel. Meziříčí 27 5 2 10 68:146 12
8. Uherský Brod 26 6 0 20 60:155 12

Dorost HHK z venku nedovezl ani bod

Hokej: HHK VM – SK HS Tře-
bíč 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Sestava HHK: Pestr – Broža, Kra-
tochvíl, Šandera – Strádal D., So-
botka, Křapa – Bartošek, Havliš, 
Honiš. Rozhodčí: Rous – Zmeš-
kalová, Strádal. Vyloučení: 5:6, 
využití: 0:1, v oslabení: 0:1. Stře-

ly na  branku: 36:19 (13:7, 12:3, 
11:9). Diváci: 25.
Výsledky 9. kola: HC Pelhřimov 
– HC Ledeč nad Sázavou 4:4.
KL st. žáků po 10. kole nadst. č.
1. Ledeč n. S. 10 9 1 0 148:26 19
2. Třebíč 9 6 1 2 42:46 13
3. Vel. Meziříčí 11 3 1 7 43:95 7
4. Pelhřimov 10 0 1 8 16:82 1

ZS Velké Meziříčí: Čtvrtek 12. 
3. v 17.00 HHK ml. žáci – SK HS 
Třebíč. 
Neděle 15. 3. v  10.45 HHK do-
rost – VSK Technika Brno.
ZS Pelhřimov: Sobota 14. 3. HC 
Pelhřimov – HHK ml. žáci a  st. 
žáci. 

Starší žáci prohráli s horáckou Slavií

-hhk-

-hhk-

-šid-
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kuželky

V  zimních měsících se v  Osové 
Bítýšce odehrál třívíkendový tur-
naj starších přípravek v  kopané. 
Pořádal jej FC Spartak Velká Bíteš. 
Malí fotbalisté z Dolních Heřma-
nic se umístili na krásném 1. mís-
tě. Porazili dva hráčské týmy z Vel-
ké Bíteše, dva z Velkého Meziříčí, 
Měřína a  Křižanova. Chtěli by-
chom touto cestou poděkovat FC 
Spartaku Velká Bíteš za organizaci 
turnaje, dále trenérům, rodičům 
a především našim malým bojov-
níkům, kteří svojí pílí a  chutí vy-
hrát na turnaji zvítězili. Na sním-
ku ležící: Tomáš Neufuss, 1. řada 
zleva: Daniel Barták, Adam Bed-
nář, Leoš Pelánek, Michal Šlapal, 
2. řada zleva: Petr Švejda, Martin 
Vala, Matěj Janšta. Trenéři Martin 
Vala, Vláďa Barták.

Heřmanická přípravka bodovala

Trenéři a rodiče z Dolních Heř-
manic, foto: archiv

Tři kola před koncem 12. ročníku 
městské hokejové ligy je znám její 
vítěz. Zaslouženě a poprvé vítězství 
získal třebíčský tým HC Lukáš.
11. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Tech. služby VM – Horní Heř-
manice 13:2
Chatrný 2, Šlapal O. 2, Chudoba 
T. 2, Chudoba P., Kružík 2, Láz-
nička 2, Horký D., Musil – Mejz-
lík, Kutílek 
SK Omega VB – HC Pikárec 8:2
Svoboda 2, Dvořák 2, Ondrůšek, 
Sladký, Budín, Černý – Kovář 2
SK Netín – Sanborn VM 12:9
Šmarda 3, Juda 2, Sýkora 3, Plhák 
T., Průša, Kolář, Řehoř – Hanus 6, 
Puffer 2, Bednář
HC Lukáš – Agromotor VM 5:5
Kotrba 2, Jakoubek, Belatka, Be-
ránek – Svoboda 2, Toman, Bíbr, 
Šlapal
1. HC Lukáš 11 10 1 0 80:36 21
2. Sanborn VM 11 6 2 3 68:50 14
3. Tech. služby VM 11 6 2 3 67:50 14
4. Agromotor VM 11 5 3 3 60:40 13
5. SK Omega VB 11 5 0 6 50:49 10
6. SK Netín 11 5 0 6 51:60 10
7. Horní Heřmanice 11 2 1 8 36:88 5
8. HC Pikárec 11 0 1 10 31:70 1

O postup do extraligy
SPL Radostín nad Osl. – SK Ví-
deň 5:2
Hubený 3, Váša, Vítek – Pospíšil, 
Nedoma
SK Afcon Kunšovec VM – HC 
Benetice 4:4
Klouda 2, Pospíšil 2 – Houzar M., 
Houzar K., Caha, Rygl 
Opel Dobrovolný VM – SK 
Mostiště 6:5
Krejčí 2, Vondráček 2, Říha, Šef-
čík – Burian, Kafka, Strnad, Krej-
čí V. st., Krejčí V. ml.
NHÚ Balinka VM – HC Oře-
chov 4:3
Navrátil 2, Komínek, Necid – 
Kupka, Dvořák, Káňa 
1. SK Mostiště 11 9 0 2 71:30 18
2. SPL Radostín nad Osl. 11 8 1 2 54:29 17
3. SK Afcon Kunšovec VM 11 5 4 2 52:49 14
4. NHÚ Balinka VM 11 5 1 5 40:54 11
5. HC Benetice 11 4 2 5 50:43 10
6. Auto Dobrovolný VM 11 4 2 5 41:52 10
7. SK Vídeň 11 3 1 7 47:63 7
8. HC Ořechov 10 3 0 7 38:52 6
9. HCF Dráhy VM 10 2 0 8 35:56 4

O konečné umístění v 1. lize 
(1. – 8. místo)
HC Bory – River VM 4:7
Váša 2, Kovář, Kaštan – Koudel-
ka, Vrtal, Kejda, Daniel, Havlík, 

Rous P. ml., Rous P. st.
Kabadesign VM – HC Křižanov 
6:0
Vacula 3, Komínek 2, Wasserbauer
SK Stránecká Zhoř – HC Tasov 
4:4
Kopřiva 2, Bartušek 2 – Sláma 2, 
Páral, Chlubna
Farma Měřín – SK Lavičky 4:8
Láznička 2, Blažek, Kašpar – Ště-
pánek 6, Nevěčný, Hladík
SK Lavičky – Kabadesign VM 4:3
Hejl 2, Polák, Štěpánek – Komí-
nek, Vacula, Štěpánek
SK Stránecká Zhoř – HC Bory 9:0
Kopřiva 4, Bartušek 2, Běhůnek, 
Sedláček, Vlach
HC Tasov – Farma Měřín 2:2
Páral 2 – Blažek, Štoček J.
HC Křižanov – River VM 3:3
Běhal 2, Komínek – Daniel 2, 
Fikr
1. SK Lavičky 11 9 0 2 68:33 18
2. Farma Měřín 11 7 1 3 45:33 15
3. River VM 11 6 1 4 44:39 13
4. HC Tasov 11 5 3 3 35:32 13
5. Kabadesign VM 11 4 1 6 43:43 9
6. SK Stránecká Zhoř 11 4 1 6 41:42 9
7. HCKřižanov 11 3 1 7 31:52 7
8. HC Bory 11 2 0 9 32:65 4

Týmu HC Lukáš už vítězství v městské 
hokejové lize nikdo nesebere

-vid-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Třebíč C – Spartak VM 
A 2585:2515 * 6:2
Toman 433:427 Baloun
Šimek 394:397 Lavický Ji.
Tenkl 485:427 Lavický B.
Picmaus 422:423 Kováč
Pavlas 427:422 Starý
Horák 424:419 Mička
Krajská soutěž Vysočiny B
PSJ Jihlava C – Spartak VM B 
1552:1546 * 4:2
Lavička 390:410 Mička
Partlová 379:431 Mičková
Doubek 382:377 Fajmonová
Souček 401:328 Lavický F.
Spartak VM C – BOPO Třebíč C 
1689:1625 * 5:1
Badalík 415:385 Kolářová
Krejska 405:384 Sedláková
Mátl 389:404 Oujezdská
Weiss 480:452 Ježková

-sta-

TJ Chmelná – ST VM A 8:10
Body: Pokorný Jan 3/1, Maštera 
Martin 3/1, Řikovský Aleš 2/2, 
Klíma Petr 1/3
Čtyřhra: Pokorný, Maštera
Jiskra Humpolec – ST VM A 8:10
Body: Řikovský Aleš 2/2, Klíma 
Petr 2/2, Kampas Jan 2/2, Mašte-
ra Martin 2/2
Čtyřhry: Klíma, Řikovský, Kam-
pas, Maštera
ST VM B – Sokol Rovečné B 11:7
Body: Kampas Jan 3/1, Buk Mar-
tin 3/1, Zelený David 3/1, Klíma 
Tomáš 1/3
Čtyřhra: Kampas, Zelený
Ježek Uhřínov – ST VM C 7:11
Body: Dvořák František 3/1, Juda 
Zdenek 2/2, Kořínek Stanislav 
2/2, Bednář Ivan 2/2
Čtyřhry: Dvořák, Kořínek, Bed-
nář, Juda
ST VM D – Netín B 1:17
Body: Minařík Jakub 1/3, Dvořák 
František st. 0/4, Vodák Petr 0/4, 
Hrůza Vlastimil 0/4
TJ Poděšín B – ST VM E 9:9
Body: Přikryl Radek 3/1, Holík 
Vratislav 2/2, Kališ Petr 2/2, Vo-
dák Daniel 1/3

Čtyřhra: Holík, Kališ
Předposlední dvojkolo roz-
hodlo o postupujících do divi-
ze. Naše stolní tenisty čekalo 
dvojkolo pravdy. První duel 
ve  Chmelné se rozjel v  11.30 
a končil až po 16. hodině. Ten-
to maraton čtyřher a  dvojher 
poukázal, kdo bude vévodit KP 
1. třídy. Sled výherních bodů 
byl naprosto vyrovnaný, až 
do  konce. Za  stavu 8:8 se zlo-
mil chleba, poslední dvě dvoj-
hry skončily výhrou našich 
hráčů. Tím se zrodila nejtěs-
nější výhra 10:8 pro nás. Do-
mácí tuto porážku rozhodně 
nečekali a  těžko ji nesli, chtěli 
nám oplatit první vzájemný 
duel, kde podlehli také 10:8. 
Chmelné jsme sebrali všechny 
čtyři body a  sesadili ji z  prv-
ní příčky tabulky. Síla našeho 
družstva je veliká, vyrovnanost 
všech hráčů z  nás dělá vítěze. 
V  Humpolci to bylo podobné 
jako v  prvním střetnutí. Tyhle 
dvě výhry nám zajistily před-
časnou účast v  příští sezoně 
v divizi. Přes padesát let se hra-

je stolní tenis u  nás ve  městě 
a  nikdy nehrálo žádné druž-
stvo tuto soutěž. Jde bezesporu 
o  největší úspěch celé historie 
tohoto krásného sportu v  na-
šem městě. V posledním dvoj-
kole, které se hraje za  čtrnáct 
dní doma proti Polné a Nížko-
vu, už o nic nepůjde. Velká gra-
tulace patří všem hráčům, co se 
na tomto grandiózním úspěchu 
podíleli.
Poslední kola se hrála i  v okres-
ních přeborech. Družstva B a  C 
potvrdila svoje prvenství v OP 1 
a OP 2. 
Rezervu čeká baráž o  postup 
do  kraje. Tento poslední krok 
bývá nejtěžší a  všichni držíme 
palce, ať béčko uspěje. Tato akce 
se odehraje dne 11. 4. 
Céčko postoupilo do OP 1. 
Týmy D a E skončily ve svých tří-
dách v polovině tabulky. 
Blíží se konec sezony všech pin-
gpongových soutěží. Předběžné 
hodnocení našeho oddílu be-
reme jako nejúspěšnější sezonu 
existence stolního tenisu ve  Vel-
kém Meziříčí.

Velkomeziříčští stolní tenisté slaví 
historický úspěch, jsou v divizi

-pk-

FC VM – FK Jindřichův Hradec 1910 3:1 (2:0)
Branky: 5. Mucha P., 24. Simr. 86. Demeter – 60. Jaroš. Sestava FC VM: 
Invald – Mucha Z., Mucha P., Šimáček, Krejčí – Bouček, Durajka, Ber-
ka, Smejkal, Vyskočil – Simr, střídali Kruba, Demeter, Pokorný a Po-
lanský. Rozhodčí – Rosický ml. ŽK – bez. Výsledek prvního poločasu 
neodpovídal dění na hřišti. Zatímco hosté si připravili několik nebez-
pečných brankových příležitostí a jen výborný výkon gólmana Invalda 
a nepřesnost v zakončení uchránily domácím čisté konto, domácí hrá-
či využili dvě standardní situace a udělili hostům lekci z produktivity. 
Druhý poločas přinesl již vyrovnaný souboj, a tak se nakonec z vítěz-
ství radovali domácí. 

Velmez v přípravě porazil 
Jindřichův Hradec

Na první jarní den, tj. 21. 3. 2015, připravili pořadatelé již pátý ročník 
halového fotbalového turnaje hráčů starších 50 let. V házenkářské hale 
u školy Světlá sehraje deset družstev od 9.00 utkání, která vyvrcholí 
finálovým v 16.00. Turnaje se účastní tradičně polský Lech Poznaň, ale 
také dvojnásobný vítěz Kodak Třebíč. Generálním sponzorem je MěÚ 
Velké Meziříčí, dalšími sponzory jsou Poex, Alpa a řada dalších. Medi-
ální partner Velkomeziříčsko. Všem patří od pořadatelů poděkování. 
Máte-li rádi fotbal a chcete si připomenout dřívější hvězdy škvárových 
hřišť, navštivte turnaj, budete vítáni.

Abraham cup startuje

2. liga mužů Morava jih, 15. kolo
Handball KP Brno B – TJ Sokol 
VM 30:31 (17:17)
V 15. kole čekalo naše hráče nevy-
zpytatelné družstvo Brna. Jeho síla je 
dána tím, kolik hráčů z „áčka“ za něj 
nastoupí. Soupeř se před utkáním 
pohyboval na šestém místě druholi-
gové tabulky, a tak nečekalo náš tým 
nic lehkého.
Od  začátku diktovali tempo hry 
domácí. Naši jako by nebyli ve své 

kůži, v  rychlosti a  důrazu zao-
stávali za  soupeřem. I  přesto, že 
kombinace vázla, se podařilo vždy 
dotáhnout mírné vedení soupeře. 
V kritických chvílích nás držel Li-
bor Kotík v brance. V závěru po-
ločasu naši hráči zabrali a srovnali.
V  druhé půli se obraz hry příliš 
neměnil. Domácí vždy odskočili 
na  dvou nebo tříbrankový rozdíl 
a naši se vždy dokázali dotáhnout. 
K  velmi dobrému výkonu se ro-

zehrál Jirka Kaštan a držel svými 
průniky naše družstvo ve  hře. 
V 53. minutě (28:26) trenér Vav-
erka změnil obranné rozestavení, 
osobně jsme bránili nejlepšího 
střelce Musila. Třemi trefami 
v řadě se tak skóre překlopilo v náš 
prospěch (56. minuta 28:29). Ná-
sledně ještě Brno dvakrát dokáza-
lo srovnat naše nejtěsnější vedení. 
Poslední branku utkání a zároveň 
vítěznou vsítil v  58. minutě Víťa 

Večeřa. V posledních dvou minu-
tách již branka nepadla, a tak jsme 
mohli slavit vítězství 30:31.
„Dneska jsme neodehráli dobré 
utkání. Oproti soupeři jsme byli 
pomalejší, ale vždy jsme se do-
kázali dotáhnout a závěr se nám 
takticky povedl,“ zhodnotil asis-
tent trenéra Vítězslav Večeřa.
Jelikož Ivančice překvapivě klopýtly 
v Kuřimi, naše družstvo se na čele 
tabulky osamostatnilo o tři body.

Příště doma hostíme 14. března 
v 17 hodin Sokol II. Prostějov.
7m hody 4/4:4/3, vyloučení 3:4, 
diváků 35. 2:1, 5:3, 8:5, 10:10, 
13:12, 16:15, 17:17, 20:18, 23:20, 
26:25, 28:29, 30:31. Sestava 
a  branky: Kotik Libor, Stoklasa 
David - Kaštan Jiří (8), Strašák 
Pavel (5/2), Bezděk Jakub (5), Ma-
tušík Roman (5), Pavol Živčic (4), 
Necid Miloš (2), Večeřa Vítězslav 
(2), Pavliš David, Kubiš David, 

Kříbala Pavel, Lečbych Jan, trenér 
Vaverka Vlastimil, vedoucí druž-
stva Vodák Petr.
1. V. Meziříčí 14 11 1 2 416:357 23
2. Ivančice 15 11 0 4 401:351 22
3. Juliánov  14 8 2 4 405:370 18
4. Hustopeče 14 7 2 5 412:370 16
5. Napajedla 15 7 2 6 463:438 16
6. II.Prostějov 14 5 4 5 409:399 14
7. Brno B 14 6 1 7 436:438 13
8. Kostelec n. H. 15 6 0 9 402:400 12
9. Maloměřice  14 6 0 8 378:382 12
10. Telnice 15 4 3 8 366:413 11
11. Kuřim  15 4 1 10 381:471 9
12. Bohunice B 15 3 2 10 358:438 8

O vítězství házenkářů v Brně rozhodl až konec zápasu
-šid-

FC VM B – SK Huhtamaki 
Okříšky 2:2 (1:0)
Rozhodčí: Michael Polák. Diváci: 
10. Branky: Benda (30.), Bub-
lan (60.) – Souček (65. vlastní), 
Tůma (68.). Sestava: Sysel – Ma-
lec, Souček, Halámek, J. Kafka 
– Vítek – Nevoral, Ráček, Jakeš, 
Benda – Liška. Náhradníci: Bub-
lan, Řezníček, Bradáč, Kruba
K zápasu jsme nastoupili s cí-
lem, že se budeme zaměřovat na 
defenzivní činnost a posouvat 
se v uceleném bloku. Hráli jsme 
se silným soupeřem, tak jsem 

si chtěl v tomto zápase vyzkou-
šet bránění. První poločas jsme 
zvládli skoro na jedničku, proto-

že kluci dodrželi to, co jsem jim 
kladl před zápasem. Soupeř si ne-
věděl rady, jak překonat náš blok. 

Z kraje zápasu byl faulován ve 
vápně Benda, ale bohužel penal-
tu nedokázal proměnit Liška. Již 
třetí penaltu po sobě jsme nepro-
měnili. V prvním poločase jsme 
si vytvořili několik gólových šan-
cí, ale nezúročili jsme je v góly. Ve 
druhém poločase už nebylo tako-
vé nasazení od hráčů. Paradoxně 
jsme Okříšky nastartovali my, 
když si vlastní gól vstřelil Souček, 
který hlavou přeloboval vyběhlé-
ho brankáře Krubu. Byl to z naší 
strany nejlepší zápas v přípravě.

Text a foto: Libor Smejkal ml. -myn-, foto: Libor Smejkal ml.

Fotbalové béčko v přípravě předvedlo dobrý výkon

 -ros-
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Playoff krajské hokejové ligy startuje již ve středu

Fotbalová přípravka Velkého 
Meziříčí U8 získala 1. 3. 2015 
na turnaji v Milovicích na umělé 
trávě cenné skalpy dvou slavných 
týmů Bohemians Praha 1905 
a  Viktorie Žižkov. Bohemians 
rozdrtila 6:0 a  Viktorii Žižkov 
v napínavém zápasu 4:3 a  i díky 
těmto výsledkům obsadila v silně 
obsazeném turnaji 2. místo. Vý-
kon z Milovic byl zřejmě nejlep-
ší v historii tohoto ročníku 2007 
za  jeho dvouletého působení. 
Na tomto turnaji jsme se dočkali 
poprvé i  individuálních ocenění, 
Roman Starý byl vyhlášen nej-
lepším obráncem turnaje a bran-
kář Josef Voda byl zařazen do All 
Stars turnaje.
Během měsíce února jsme se zú-
častnili i  dvou dalších turnajů, 

které naznačily, že v  našich vý-
konech zatím nepanuje vyrovna-
nost formy. Na turnajích v Neza-
myslicích a ve Žďáře nad Sázavou 
jsme obsadili shodně 6. místo, 
které zejména v  případě turnaje 
v Nezamyslicích bylo zklamáním.
Trenérský tým věří, že výkon 
z turnaje v Milovicích je snad ten, 
kterým se budeme prezentovat 
v jarní části venkovních zápasů.
Ještě před tím ale absolvujeme 
poslední turnaj na  domácí půdě 
v  hale Světlá v  neděli 29. 3. 2015 
od  8 hodin. Budeme rádi, když 
naše úspěšné mužstvo přijdete 
podpořit. Turnajů se zúčastnili 
tito hráči: Voda, Dobrovolný, Šváb, 
Liška, Navrátil, Starý (počet vstře-
lených gólů 5), Havlík, Maňhal, 
Teplý (12), Staněk (5), Bartoš, 

Chromý (5), Zahradníček, Hla-
dík, Valík (2), Zmrhal (3), Turza, 
Svoboda (4). Trenéři: Jakub Ro-

sický, Josef Voda, Radek Navrátil. 
Jaroslav Zmrhal, FC VM, 

foto: Radek Navrátil

Mladší fotbalová přípravka porazila Bohemians 
1905 a Viktorii Žižkov

Minulý týden na  Fajtově kopci 
proběhly tradiční lyžařské pře-
bory Vysočiny a Jihomoravského 
kraje. „Účast na nich byla obrov-
ská. Z Kraje Vysočina přijelo více 
než 800 závodníků z 50 škol a z Ji-
homoravského kraje závodilo 340 
závodníků ze 60 škol,“ uvedl Jiří 
Novotný, předseda Ski klubu 

Velké Meziříčí a dodal, „přebory 
jsou dle našich informací největší 
lyžařskou akcí v kraji a s více než 
jedenácti sty účastníků za tři dny 
jistě patří i  mezi největší spor-
tovní akce v kraji. Celkový počet 
přihlášených přitom každý rok 
narůstá. Velice nás potěšilo, že 
lyžaři našeho klubu byli vidět, 

a  to nejenom v  reprezentacích 
místních škol, ale lyžuje za nás i 
spousta dětí z  jiných měst, takže 
byli oporou dalších škol.“
Dny 2. a 5. března patřily 7. roční-
ku lyžařského a snowboardového 
přeboru škol Kraje Vysočina. 
Probíhaly dvoukolově. V katego-
rii ZŠ nižšího stupně s převahou 

bodů zvítězila ZŠ Oslavická Vel-
ké Meziříčí. Na 2. místě ZŠ TGM 
Třebíč a 3. ZŠ Školní Velké Mezi-
říčí (na snímku vpravo). V kate-
gorii vyššího stupně 1. Gymnázi-
um Nové Město na Moravě, 2. ZŠ 
TGM Třebíč, 3. ZŠ Trhová Kame-
nice. Z Velkého Meziříčí pak na 4. 
místě Gymnázium Velké Meziříčí 

a na 5. místě ZŠ Oslavická Velké 
Meziříčí. V kategorii střední školy 
po  napínavém souboji zvítězilo 
Gymnázium Velké Meziříčí, 2. 
místo patří Gymnáziu a OA Pel-
hřimov a 3. SPŠ a SOU Pelhřimov. 
Z  Velkého Meziříčí na  6. místě 
skončila Hotelová škola Světlá 
a SOŠŘ Velké Meziříčí (na levém 

snímku). Ocenění dostali i  vyu-
čující. Předávali je v  úterý radní 
Kraje Vysočina ing. Jana Fialová, 
starosta města ing.  Radovan Ne-
cid a předseda krajské rady SLČR 
Vratislav Čamek, ve čtvrtek radní 
města Vincenc Záviška. Výsledky 
a další foto na www.skivm.cz. 

Text a foto: Petr Zezula

Fajtův kopec opět hostil lyžařské a snowboardové přebory škol

2. liga žen Morava A – 4. kolo
TJ Sokol VM – HK Ivančice 
24:25 (12:16)
Ve  čtvrtém kole jarní části sou-
těže jsme na  domácí palubovce 
nestačily na  soupeřky z  Ivančic. 
Malá chuť po  vítězství a  velké 
množství technických chyb a ne-
proměněných šancí zapříčinily 
naši první jarní porážku.
Vstup do utkání byl hodně vyrov-
naný. Obě družstva dobře bránila. 
V  útočné fázi jsme dokázaly být 
aktivnější, a  proto jsme se ujaly 
vedení 3:1 (5. minuta). To bylo 
ovšem naposled, co jsme v zápase 
vedly. V této části jsme si vypraco-
valy několik dobrých střeleckých 
příležitostí, ale ty jsme bohužel 
neproměnily. Na  druhé straně se 
hráčkám z Ivančic dařilo střílet ze 
všech postů a postupně navyšovat 
své vedení, které bylo místy i pě-
tibrankové. Na konci poločasu se 
nám díky změně obranného sys-
tému podařilo útoky Ivančických 
zabrzdit, ale chyby v  útoku nám 
nedovolily dostat se na  menší 
brankový rozdíl ve skóre, než bylo 
poločasových 12:16.
Druhý poločas se spíše bránilo 
než útočilo. Fyzicky i  technicky 
dobře disponované spojky hos-
tů nám dělaly velké problémy. 
V  útoku zbrklé zakončení bez 

přípravy nás stále drželo dale-
ko od  možné remízy. Až v  po-
sledních deseti minutách jsme 
dokázaly agresivnější obranou 
a  zlepšeným pohybem v  útoku 
vyrovnat. To ovšem byla již 30. 
minuta a  soupeřky měly míč. 
Zkušeně tak dohrály akci na sed-
mibrankový hod, a ten proměni-
ly. Na to jsme již nedokázaly od-
povědět, a tak jsme zaznamenaly 
první letošní porážku.
Hráčky Ivančic byly v  tomto zá-
pase nad naše síly. Techničtější 
hra a lepší obrana jasně hovořily 
v  jejich prospěch. Nám nezbývá, 
než se z  tohoto zápasu poučit 
a  posbírat síly na  příští týden, 
kdy nás na domácím hřišti čekají 
hráčky z Olomouce.
7m hody 3/3:3/2; vyloučení: 0:2, 
počet diváků 47. Sled branek: 3:1, 
3:5, 5:10, 7:13, 9:14, 12:16, 15:18, 
18:22, 20:23, 24:25.
Sestava a  branky: Babáčková 
Marcela, Syptáková Veronika – 
Zbožínková Lucie (5/2), Záviš-
ková Iva (5), Chromá Jarmila (4), 
Svobodová Diana (3), Klusáčko-
vá Jana (3), Koudelová Eliška (2), 
Stará Veronika (1), Horečková 
Eliška (1), Pacalová Lenka, Hla-
díková, trenér Šidlová Jana, zod-
povědný vedoucí ing.  Stanislav 
Tvarůžek. 

Házenkářky nestačily 
na hráčky z Ivančic

-jš-

kdy a kaM

Na házenou do haly za Světlou v sobotu 14. 3. 8.30–12.30 Liga Vy-
sočiny st. žáci, ve  13.00 2. liga ženy – Olomouc, v  15.00 2. liga ml. 
dorostenci – Prostějov, v 17.00 2. liga muži – Prostějov
Na hokej na z. stadion ve čtvrtek 12. 3. v 17.00 ml. žáci – Třebíč. V pátek 
13. 3. v 18.00 muži HHK – Boskovice. V neděli 15. 3. v 10.45 dorost – Brno.

veřeJnÉ bRuslení

So 14. 3. 13.00–14.30
Ne 15. 3. 13.30–15.00
Út 17. 3. 15.15–16.45
Čt 19. 3. 15.15–16.45

So 21. 3. 13.30–15.00
Ne 22. 3. 14.30–16.00
Út 24. 3. 15.15–16.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

V pátek od 18.00 proběhne do-
mácí utkání čtvrtfinále.
Až poslední kolo základní čás-
ti, ve  kterém mělo A  mužstvo 
HHK volno, definitivně rozhodlo 
o  složení čtvrtfinálových dvo-
jic. Vzhledem k  tomu, že žádost 
o  kvalifikaci do  II. ligy ČR po-
dal pouze tým Hokej Šumperk, 
do  playoff postupuje všech osm 
týmů jižní Moravy. (Šumperk 
mohl do  kvalifikace postoupit 
pouze z  prvního místa jihomo-
ravské konference).
Playoff KL JM 2015 se hraje 
na  dvě vítězná utkání, přičemž 
první a  případné třetí rozhodu-
jící utkání se hraje na  ledě lépe 
postaveného mužstva po základ-
ní části. V případě nerozhodného 
stavu po 60 minutách hry násle-
duje desetiminutové prodlouže-
ní. V  případě, že v  prodloužení 
nepadne gól, rozhodnou o vítězi 
samostatné nájezdy.
Čtvrtfinálové playoff KL JM:
Sk Minerva Boskovice – HHK 
Velké Meziříčí

Vzájemné zápasy v sezoně (5:3, 5:8)
Termíny čtvrtfinále:
1. utkání – středa 11. 3. 2015 
od 18.00 – ZS Boskovice
2. utkání – pátek 13. 3. 2015 
od 18.00 – ZS Velké Meziříčí
Případné 3. utkání – neděle 15. 3. 

2015 od 17.00 – ZS Boskovice
Zbývající čtvrtfinálové dvojice:
Dynamiters Blansko – HC Spar-
tak Velká Bíteš
HC Uničov – HC Štika Rosice
HK hokej Šumperk – HC TJ 
Šternberk

Soutěž o  nejrychlejší střelu jde 
do finále!
V pátek, při druhém čtvrtfinálo-
vém utkání, si tři nejlepší střelci 
ze základní části zastřílí o koneč-
né pořadí a hodnotné ceny.
Nejlepšími střelci po  základní 
části jsou:
1. Trosčák Peter 88 km/h
2. Hladík Ladislav 86 km/h
3. Bednář Jaroslav 82 km/h
Náhradníci:
4. Činčara Jaroslav 79 km/h
5. Slabý Petr 76 km/h
KL jižní Moravy a Zlínska
JM konference
1. Blansko 24 14 1 1 8 96:90 45
2. Šumperk 24 12 3 1 8 120:85 43
3. Boskovice 24 12 2 0 10 108:92 40
4. Uničov 24 11 2 2 9 125:113 39
5. Rosice 24 11 1 1 11 77:88 36
6. Vel. Meziříčí 24 9 1 6 8 97:86 35
7. Šternberk 24 8 3 2 11 98:113 32
8. Velká Bíteš 24 8 1 4 11 102:100 30

Zlínská konference
1. Uherský Ostroh 24 14 3 3 4 132:94 51
2. Kroměříž 24 14 1 0 9 142:86 44
3. Uherský Brod A 24 11 2 2 9 101:87 39
4. Uherské Hradiště 24 8 4 1 11 109:113 33
5. Uherský Brod B 24 0 0 1 23 57:217 1

-hhk-, foto: Josef Kašpar


