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Veselé Velikonoce!

Vydavatel a redakce Velkome-
ziříčska přejí všem čtenářům 
a inzerentům veselé Velikono-
ce a bohatou pomlázku.

Hip hop 4ever!
V pátek 22. 4. ve velkém sále 
Jupiter clubu od 20 hodin pro-
běhne koncert hip hopových 
skupin.
Více na straně 5

Klenoty české 
hudby

Nenechte si ujít komorní kon-
cert tria Musica dolce vita 
(zpěv, harfa, f létna) př íští 
středu 27. 4. v koncertním sále 
Jupiter clubu od 19 hodin.

Construct slaví 
20 let

V příštím čísle Velkomezi-
říčska najdete celostránko-
vou prezentaci místní fi rmy 
Construct k 20. výročí jejího 
založení.

Trh na náměstí
Město Velké Meziříčí pořádá 
ve středu 11. 5. 2011 řemeslný 
trh. Náměstí bude celý den 
uzavřeno.                      -měú-

Novinky na webu
Upozorňujeme čtenáře na no-
vé rubriky, které od prvního 
dubna náš týdeník nabízí. 
Vzhledem k tomu, že máme 
v tištěném vydání omezený 
prostor a článků, které čekají 
na zveřejnění, neustále při-
bývá, rozšířili jsme nabídku 
pro čtenáře. Přidali jsme na 
naše webové stránky (www.
velkomeziricsko.cz) dvě rubri-
ky – Rozhovory a Příspěvky 
čtenářů. Tam si můžete přečíst 
materiály, které se do tištěných 
novin v plné verzi nevešly. 
O které příspěvky jde, o tom 
vás vždy budeme informovat 
v tištěném týdeníku. V dneš-
ním čísle si tedy na straně čtyři 
v pravidelné rubrice Příspěvky 
čtenářů můžeme přečíst, které 
články jsou v tištěné formě, 
a které na webu.
Další změnu zaznamenala 
pravá strana webových stránek 
našeho týdeníku, kde se nachá-
zí nově prostor pro reklamní 
bannery. Možnost umístění 
banneru ZDARMA na webu 
Velkomeziříčska má každý 
inzerent, který si u nás objedná 
fi remní inzerát do tištěných 
novin. Pokud by měl někdo 
zájem pouze o banner na webu, 
bude zpoplatněn dle našeho 
ceníku. Více informací zís-
káte přímo v redakci nebo na 
telefonním čísle 566 782 009 
nebo na mobilu 739 100 979, 
732 203 787.    Ing. Ivana Horká,

šéfredaktorka týdeníku
Velkomeziříčsko

Problém nové služebny policie 
se dostal na ministerstvo

Novou služebnou pro obvodní oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí 
se bude zabývat ministerstvo vnitra. Vedení města minulý týden 13. dub-
na jednalo s náměstkem ministra vnitra Františkem Vaverou a se šéfem 
krajského ředitelství policie kraje Vysočina Milošem Trojánkem. Společně 
si prohlédli i nevyhovující objekt současné služebny velkomeziříčských 
policistů v Zámecké ulici.

Velkomeziříčští novou služebnu pro zdejší státní policii řeší již dlouho-
době. Zabývalo se jí předchozí vedení města stejně jako teď to současné. 
„My už několik let zpátky intenzivně hledáme novou dislokaci obvodního 
oddělení ve Velkém Meziříčí, zatím neúspěšně, ale jsem plně přesvědčen, 
že ve spolupráci s městem dojdeme k nějakému konstruktivnímu postu-
pu,“ potvrdil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Poslední jednání 
minulou středu bylo rozšířené o zástupce ministerstva vnitra F. Vaveru, 
kterého přizval místostarosta města Josef Komínek. „Je to první jednání 
na této úrovni, které vůbec proběhlo,“ podotkl k tomu Trojánek.

„Přijel jsem na návštěvu a zjistil, že se tady řeší, stejně jako všude, 
peníze,“ poznamenal Vavera, který přijal nutnost řešit problém budovy 
či vůbec dalšího působení obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí 
i z pohledu ministerstva vnitra. To by podle něj mělo hledat způsob, jak 
by mohlo policii pomoci, nebo spíš jak by zabezpečilo, aby policie ve 
Velkém Meziříčí měla dobré zázemí. Neboť je jasné, že nápor na město 
vzhledem k těsné blízkosti D 1 a dalším okolnostem je velký. „Z tohoto 
pohledu je nutno problém řešit. Není to zcela v mé kompetenci, takže to 
přenesu na policejního prezidenta, který je s tím obeznámen též. Já mu 
spíš dokreslím konkrétní věci, a taky zejména ekonomickému náměstkovi, 
protože je to opravdu o fi nancích,“ přislíbil Vavera.

V současné době tedy problém nezajímá již jenom město a policii 
v rámci teritoria územního odboru Žďár nad Sázavou, či v rámci krajské-
ho ředitelství Jihlava. „Vnímá to někdo i nad úroveň místní samosprávy 
a regionu Vysočina, což je pro nás určitý pokrok. Pokud to tak půjde 
dál, myslím si, že bychom to mohli ‚dokopat‘ do určité pozice, možná až 
k tomu, že opravdu vznikne nová budova obvodního oddělení ve Velkém 
Meziříčí. Tohle město si ji každopádně zaslouží,“ dodal Trojánek. Podle 
jeho slov se mezi policií a městem v současné době víceméně jedná 
o vhodném místě, kde by bylo možno postavit nové obvodní oddělení. 
Protože snaha vytipovat nějakou jinou budovu k rekonstrukci byla zatím 
neúspěšná. „Nicméně vstřícnost města v této věci je chvályhodná a určitě 
v tom budeme pokračovat, musíme se dobrat nějakých výsledků,“ uzavřel 
Trojánek.                                                                     Martina Strnadová

Zleva starosta města Radovan Necid, poslanec Parlamentu ČR Karel 
Černý – člen Výboru pro obranu a bezpečnost, místostarosta Josef Komí-
nek, náměstek ministra vnitra František Vavera a krajský policejní ředitel 
Miloš Trojánek.                                               Foto: Martina Strnadová

Zda a za jakých podmínek Velké 
Meziříčí převezme od kraje Vysoči-
na do svého vlastnictví budovu do-
mova důchodců na Hornoměstské 
ulici – o tom včera rozhodli zastu-
pitelé města. Výsledek přineseme 
v příštím čísle našeho týdeníku, 
neboť do uzávěrky ještě nebyl 
znám. Krajští zastupitelé se budou 
darovací smlouvou zabývat na svém 
květnovém jednání.

Nyní již opuštěná budova domo-
va, která byla ve třicátých letech 
postavena jako administrativní, 
je tak trochu danajský dar. Proto 
rozhodování, zda jej má město 
př ijmout či nikoliv, není zcela 
jednoznačné. Již předchozí vedení 
města podepsalo s krajem Vysočina 
smlouvu o smlouvě budoucí, v níž 
potvrdilo, že dar převezme. Sou-
časné zastupitelstvo však pověřilo 
starostu Radovana Necida i mís-
tostarostu Josefa Komínka tím, aby 
se zástupci kraje jednali o přepra-
cování návrhu darovací smlouvy 
podle nových podmínek. Tou první 

Parkoviště u Kotvy ve Velkém 
Meziříčí už je v provozu. Koncem 
minulého týdne odborná fi rma zho-
tovila asfaltové povrchy. V součas-
né době se ještě v ulicích Kostelní 
a Rozkoš dokončují opravy chodní-
ků a vjezdu. Kvůli tomu bylo nutno 
postavit kolem chodníků zábrany, 
aby auta těmto pracím nepřekážela. 
Zbytek parkoviště lze využívat bez 
omezení. Vše by mělo být hotovo do 
Velikonoc. „Podle počasí bude ča-
sem ještě následovat vodorovné do-
pravní značení parkovacích míst,“ 
informoval Emil Krejska z odboru 
dopravy městského úřadu. Těch 
s parkovacím kotoučem přibude. Na 
celém parkovišti jich tak bude asi 
polovina s časově omezenou dobou 
stání na jednu hodinu.

Uzavírka parkoviště se protáhla 
od počátku ledna až do těchto dní. 
Přitom původně měla být oprava 
havárie kanalizace a s tím spojené 
rekonstrukce vodovodu v ulici Kos-
telní, od Novosadů až po křižovatku 
s ulicí Rozkoš, hotova do poloviny 
února. Objevily se však komplikace, 
které přinesly prodloužení prací. 
Současně s ulicí Kostelní probíhala 
oprava kanalizace i před Domusem, 
a to v zemi pod chodníkem. Finanční 
náklady celé akce pro město přesa-
hují jeden a čtvrt milionu korun bez 
daně. To je třicetiprocentní podíl. 
Zbytek hradí Svaz vodovodů a kana-
lizací Žďársko.    Martina Strnadová

Parkoviště u Kotvy je v provozu

V termínu od 14. do 16. dubna probíhala v Kostelní ulici oprava povrchu 
komunikace.                                                      Foto: Martina Strnadová

Jaro a čas Velikonoc opět svojí stejnojmennou 
výstavou přiblížil Český svaz žen a Jupiter club 
Velké Meziříčí v minulém týdnu. V prostorách 
zdejšího kulturního zařízení bylo po tři dny k vidění 
nepřeberné množství výrobků, dekorací, aktivit 
a expozic vztahujících se k tomuto tématu. Tradičně 
je doplňovaly ukázky pletení pleskačů z pedigu či 
košíků z proutí, stejně jako malování kraslic vos-
kem, zdobení perníčků nebo výroba nejrůznějších 
tvarů skládaných z papíru, takzvané origami. Tu 
předvedl student HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí 
Telmen Baigal.

Některé výrobky, které vytvořili jak jednotlivci, tak 
kolektivy, včetně školních dětí, si zájemci mohli nejen 
prohlédnout, ale rovněž i zakoupit.

Velikonoční výstava připomněla 
blížící se svátky jara

Všechnu tu krásu, kterou jsou šikovní lidé schopni 
vytvořit, si můžete prohlédnout také na našich webo-
vých stránkách v sekci fotogalerie. V dalších řádcích 
se pak dozvíte něco málo o lidových zvycích od zdejší 
historičky Marie Ripperové.                       Iva Horká

Znáte lidové velikonoční zvyky?
Jak prožívali Velikonoce naši předkové, připomíná 

historička velkomeziříčského muzea Marie Ripperová. 
„Základním rozměrem Velikonoc byla pochopitelně 
připomínka smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Naši před-
kové byli vesměs křesťané, takže se v tyto dny pilně zú-
častňovali bohoslužeb,“ říká M. Ripperová, „zároveň 
si však vytvořili celou řadu zvyků, pověr, pranostik, 
které k tomuto období neoddělitelně patřily. Specifi cký 
byl i jídelníček.“            (Pokračování na straně 5.) 

Nápaditou velikonoční dekoraci – beránky z popcornu – vyrobili žáci Základní školy a Praktické školy Velké 
Meziříčí.                                                                                                                                       Foto: Iva Horká

je, aby kraj netrval na svém před-
kupním právu. Druhá podmínka 
se týká fi nančního příspěvku kraje 
městu na demolici objektu. Obojí 
se vedení města se zástupci kraje 
podařilo vyjednat.

Budova domova důchodců na 
Hornoměstské ulici je v tak špat-
ném stavu, že fi nanční náklady na 
její opravu by byly příliš vysoké. 
K objektu patří i pozemky o rozloze 
6 767 metrů čtverečních, jejichž 
velikost i umístění jsou mnohem za-
jímavější, než budova sama. Jejich 
vlastník by je mohl výhodně prodat. 
Předtím však musí počítat s nákla-
dy na demolici ve výši možná osmi, 
možná deseti milionů korun. A to 
není zrovna málo.

Pokud by platilo předkupní právo 
kraje Vysočina tak, jak je uváděl 
původní návrh darovací smlouvy 
mezi městem a krajem, pak by Vel-
komeziříčští prodejem objektu nic 
nezískali. Po vzájemných jednáních 
kraj tuto podmínku ze smlouvy vy-
pustil.   (Pokračování na straně 2.)

Město chce příspěvek 
na demolici domova důchodců
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Vypínání analogového vysílání ČT: 
31. května 3 vysílače a 13 dokrývačů

K 31. 5. 2011 budou vypnuty 3 analogové vysílače ČT1 velkého výkonu: 
Jihlava – Javořice, Pacov – Stražiště a Třebíč – Klučovská hora, řádný pro-
voz ukončí také 13 analogových dokrývačů České televize. Od 18. týdne 
budou jejich signály označeny piktogramem a textovou lištou.
Česká televize v pravidelných měsíčních vlnách vypíná své zbývající 

analogové vysílače. V souladu s vládním nařízením o technickém plánu 
přechodu (TPP) bylo dosud vypnuto bezmála 600 vysílačů velkého 
a zejména malého výkonu. Posledních více než 300 vysílačů ukončí svůj 
provoz během následujících měsíců – většina do listopadu 2011, poslední 
pak nejpozději v červnu 2012. V závěru dubna 2011 Česká televize vypne 
analogový vysílač ČT1 Frýdek – Lysá hora a 16 analogových převaděčů, 
na konci května 2011 pak dalších 16 analogových vysílačů.

Konkrétně před půlnocí z úterý 31. května na středu 1. června 2011 
se defi nitivně odmlčí 3 analogové vysílače velkého výkonu ČT1 Jihlava 
– Javořice (25. kanál), ČT1 Pacov – Stražiště (36. kanál) a ČT1 Třebíč – 
Klučovská hora (28. kanál). Současně ukončí řádný provoz 12 analogových 
dokrývačů ČT1 a 1 analogový dokrývač ČT2 (viz přehled níže).

S výjimkou tří analogových dokrývačů budou signály všech analogo-
vých vysílačů velkého i malého výkonu před vypnutím označeny pikto-
gramem a průběžně se zobrazující textovou lištou s bližšími informacemi. 
Tyto grafi cké prvky budou velnuty přímo do obrazu daného programu od 
18. týdne 2011. Diváci podle symbolu v podobě čtyř čtverečků v pravém 
spodním rohu obrazovky jednoznačně poznají, že se jich vypnutí analo-
gového zemského vysílání na konci května týká.
Česká televize bude o vypnutí všech analogových dokrývačů informo-

vat jako obvykle individuálním dopisem úřady dotčených měst a obcí. 
Diváci, kteří dosud nepřešli na digitální příjem, se o této nezbytnosti 
dozvědí samozřejmě také ve zpravodajství České televize, v teletextu 
ČT1 v rubrice Digitalizace (strana 650), na stránkách internetového 
speciálu www.digict.cz a s individuálními dotazy se mohou obracet na 
Divácké centrum ČT – horkou linku digitalizace 261 137 474 (denně od 
7.30 do 20 hodin). V daných regionech navíc probíhá státní informační 
kampaň Národní koordinační skupiny (NKS) zahrnující obsáhlé portfolio 
komunikačních prostředků.

Více na www.digict.cz v rubrice Digitální pozemní vysílání DVB-T 
> Vysílací síť 1 pro šíření multiplexu veřejné služby.

Štěpán Janda, tiskový útvar ČT

Výsledky sociologického výzku-
mu ve Velkém Meziříčí z let 1992 
až 2010 představili občanům města 
sami autoři dr. Ondřej Hubáček 
a dr. Lenka Opletalová z katedry 
kulturologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy. Na pravidel-
ném setkání starosty Radovana 
Necida s obyvateli města ve čtvrtek 
14. dubna v Jupiter clubu prezento-
vali svoje nejnovější poznatky toho, 
jak se lidé ve Velkém Meziříčí cítí, 
co jim ve městě chybí a s čím jsou 
naopak spokojeni. Hlavní poznatky 
lze shrnout tak, že díky poměrně 
klidnému a atraktivnímu prostředí 
města a jeho okolí je Velké Meziříčí 
přitažlivé pro většinu obyvatel. 
Neplatí to však pro všechny. Méně 
přitažlivý je život ve městě pro 
nejmladší lidi a pro vzdělanější 
obyvatele s vyššími profesními 
aspiracemi i nároky na služby 
a možnosti v oblasti volného času, 
které jsou pro zbývající populaci 
dostačující.

Informace z jejich strany byly 
velmi zajímavé a hlavně podnětné. 
Bohužel, zájem ze strany veřejnosti 
o ně byl malý – i když to není zcela 
přesné. Neboť do kinosálu, kde akce 
tentokrát proběhla, se sešla hrstka 
občanů, ale on-line přenos akce 
na internetu sledovalo živě jeden-
atřicet lidí a další desítky později 
ze záznamu. Zájemci tedy raději 
zvolili teplo a pohodlí domova před 
cestou do sálu kina.

„Naše město má, jako jedno ze 
tří (výzkum probíhá i v dalších 
dvou desetitisícových městech – 
Český Krumlov a Blatná – pozn. 
red.), možnost srovnání a jistého 
nadhledu, protože téměř dvacet let 
nás tady ve Velkém Meziříčí ‚zkou-
mají‘,“ uvedl prezentaci starosta 
a dodal, že následná debata nad vý-
sledkem výzkumu by mohla město 

i pracovníky fakulty nasměrovat do 
budoucnosti – tedy na jaká témata 
a dotazy by se výzkumníci měli 
zaměřit příště.

Prezentace výsledků výzkumu 
neobsahovala pochopitelně všechny 
zjištěné informace. Záměrně v ní 
byla ‚vypíchnuta‘ ta témata, která 
dle úsudku výzkumníků předsta-
vují pro město buď aktuální či do 
budoucna potenciální problémy. 
„Chtěli bychom vás na ně upo-
zornit. Pokud byste měli dojem, že 
vám říkáme, že ve Velkém Meziříčí 
je všechno špatně, tak to tak není. 
To není závěr výzkumu,“ zdůraznil 
Ondřej Hubáček s tím, že spíš tyto 
závěry by mohly posloužit následné 
diskuzi o těchto oblastech a tím 
i přispět k řešení problémů s tím 
spojených. Zmiňované oblasti 
obsažené v prezentaci byly čtyři. 
Jako první byla kvalita života, tedy 
informace o spokojenosti obyvatel 
s různými vybranými stránkami 
života ve městě. Druhá se týkala 
vlastností obyvatel, tedy jejich 

schopností, dovedností, znalostí, 
ale i jejich přání, která mají. Třetí 
oblast – vzdělanostní a profesní mo-
bilita – je dle autorů výzkumu velmi 
aktuální. „Především nás zajímá 
z hlediska vztahu k zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti, rekvalifi kacím, 
možnostem pracovního uplatnění. 
A s tím souvisí i čtvrté téma – mi-
grace. Tedy do jaké míry je tady 
populace stabilní a proč, proč 
lidé přicházejí a také kdo a proč 
chce z města odejít,“ vysvětlil 
Hubáček.

Během prezentace došlo i na 
oblast, která byla v poslední době 
mezi obyvateli ve městě velmi dis-
kutována, a to školství. Z diskuze 
nad výsledky výzkumu vyplynulo, 
že možný postupný zánik některých 
středních škol ve městě, který by 
mohl být důsledkem neuvážených 
a necitlivých změn v organizaci 
krajského školství, by následně 
mohl přinést i hrozbu pomalého vy-
lidňování města. Kvalitní školství 
je tedy pro město jednou z priorit, 

jak v něm udržet i mladší generaci. 
Ještě více je v této oblasti zásadní 
nabídka pracovních příležitostí. 
Neboť výzkum ukázal, že jedno-
značně největším důvodem k od-
stěhování z Velkého Meziříčí jsou 
nedostatečné pracovní příležitosti. 
Tento názor mělo ve Velkém Mezi-
říčí pětačtyřicet procent dotazova-
ných, což je o dost více, než tomu 
bylo v dalších dvou sledovaných 
městech – tedy v Českém Krumlově 
a Blatnici. Přitom ještě v roce 2008 
bylo Velké Meziříčí jeho obyvateli 
vnímáno jako město, do nějž je 
dobré jít, hledat v něm zaměstnání 
a pracovat v něm. Dnes propouštění 
velkých zaměstnavatelů a nárůst 
nezaměstnanosti ve městě situaci 
změnil.

„Tady je potřeba hledat co nej-
usilovněji firmy a lákat je sem, 
aby tady stavěly a podnikaly, a tím 
podpoříme všechna pozitiva, která 
ve městě chceme a naopak utlumíme 
negativa,“ konstatoval Radovan 
Necid. „Já bych s tím souhlasil. 
Podle mě to je jediná cesta,“ dodal 
Ondřej Hubáček.

Naopak v čem jsou Velkomezi-
říčští spokojenější, než obyvatelé 
těchto dvou dalších měst, je to, že 
soužití obyvatel města nenarušuje 
žádná sociální vrstva ani skupina, 
oproti velké romské komunitě 
v Českém Krumlově či početné 
skupině drogově závislých v Blat-
nici.

Další informace o městě i jeho 
obyvatelích najdete na internetových 
stránkách města www.mestovm.cz, 
buď ve videozáznamu z prezen-
tace výsledků výzkumu či také 
v písemné podobě. Na podzim 
pak L. Opletalová s O. Hubáčkem 
hodlají přijet znovu a prezentovat 
veřejnosti další z témat, a to kulturu 
ve městě.         Martina Strnadová

Výsledky výzkumu upozornily na problémy ve městě

Projekt dopravních hřišť 
na stránkách Newsletteru

Na webových stránkách Regi-
onální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod – www.jihovychod.
cz – je v rámci prezentace projektů 
představeno také dílo Velkomezi-
říčských. Autorka Kateřina Dobe-
šová popisuje v rozhovoru s mís-
tostarostou našeho města Josefem 
Komínkem a manažerkou projektu 
Zuzanou 
Viller-
tovou 
z MěÚ re-
alizaci sítě 
dětských 
hřišť. Ten-
to projekt, 
o  n ěm ž 
jsme 
v našem 
týdeníku 
několikrát 
podrobně 
infor-
movali, 
získal 
z celkové 
investice 
6,5 milio-

nů korun dotaci z ROP ve výši 4,5 
mil. Kč. Za zmíněné peníze bylo 
v našem městě postaveno celkem 
sedm nových hřišť – šest klasických 
a jedno rozšířené o část s doprav-
ními prvky, které bude sloužit pro 
výuku žáků. (Dopravní hřiště bylo 
dokončeno v Čechových sadech 
nedávno a jeho slavnostní otevření 

proběhne 
za účasti 
veřejnos-
ti v sobo-
tu 28. 5. 
2011 od 
desíti ho-
din. Více 
informa-
cí o tom-
t o  d n i 
přinese-
me v ně-
kterém 
z příštích 
čísel Vel-
komezi-
říčska.)

Iva 
Horká

Město chce příspěvek na demolici domova důchodců
„To je to, co jsme chtěli pro případ, kdy bychom nedokázali demolici 

sami provést. Abychom měli možnost prodat budovu zájemci, který by měl 
s prostorem dobrý záměr,“ uvedl místostarosta Josef Komínek.

Jednání o příspěvku kraje městu na demolici objektu již v takové shodě 
neproběhlo. Vedení města žádalo pět milionů korun, ale zástupci kraje na-
konec souhlasili s variantou, že město po nabytí nemovitosti získá od kraje 
příspěvek na demolici budovy ve výši třiceti procent skutečných nákladů, 
ale maximálně tři miliony korun v případě, že demolici provede do konce 
roku 2011. „Pokud město tento dar od kraje přijme, naším cílem by bylo co 
nejdřív objekt zdemolovat,“ sdělil místostarosta s tím, že budova by neměla 
zůstávat dlouhodobě opuštěná kvůli hrozbě zvýšení kriminality ve městě. 
Objekty podobného typu se stávají cílem nejen squaterů, ale také možným 
úkrytem pro různé delikventy ze širokého okolí.   Martina Strnadová

Autoři sociologického výzkumu Ondřej Hubáček a Lenka Opletalová z FF 
UK, vpravo starosta města Radovan Necid.     Foto: Martina Strnadová

Řídil s 2,79 promile
Dvaatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod 

vlivem návykové látky. Dne 12. 4. v době okolo 23. hodiny řídil vozidlo 
Škoda Fabia ve Velké Bíteši. Na ulici Hybešova byl kontrolován hlídkou 
z obvodního oddělení a dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,79 
promile.

Zaplatili padělanou tisícikorunou
Dne 11. 4. ve 14 hodin byl oznámen možný výskyt padělané 

bankovky v nominální hodnotě 1 000 korun. Transakce proběhla 
v obchodě na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Touto bankovkou 
měli bezprostředně předtím zaplatit neznámý muž a žena. Policií 
bylo potvrzeno, že jde o falzifi kát. Na základě získaného popisu osob 
byly hlídkou obvodního oddělení vypátrány v ulici Lánice v osobním 
automobilu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že uvedené osoby měly 
zaplatit bankovkou v nominální hodnotě 1 000 korun i v cukrárně ve 
Velké Bíteši.

Znovu připomínáme, jak si můžete pravost bankovky ověřit, pokud 
nepožádáte o tuto službu bankovní ústav, který na bankovkách rozpozná 
i další ochranné prvky. I laik by si mohl při manipulaci s bankovkami 
překontrolovat a zaměřit se alespoň na tři ochranné prvky:

Ochranný proužek – proti světlu je nepřerušovaný a na proužku je 
vidět hodnota bankovky.

Vodoznak – proti světlu je vidět obrázek (hlava) – portrét osobnosti.
V pravém dolním rohu je skrytý obrazec – ten se stane viditelným, 

sklopíte-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. 
Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky.

-pčr-
Reprofoto Newsletter ROPu.

Zdroj: www.jihovychod.cz

Práce na dálnici u Velkého Me-
ziříčí by neměly probíhat souběžně 
s opravami krajských a městských 
silnic. Jestliže se totiž v průběhu 
takových oprav dálnice zablokuje, 
Velké Meziříčí se stává objízdnou 
trasou a doprava ve městě zkola-
buje. Zaznělo to na jednání krajské 
bezpečnostní komise, která histo-
ricky poprvé zasedala ve Velkém 
Meziříčí. Komise se do Velkého 
Meziř íčí vypravila na pozvání 
starosty Radovana Necida. „V na-
šem městě jsou tři neuralgické 
bezpečnostní body. Popsané do-
pravní problémy s dálnicí, sezonní 
povodňová ohrožení a nejstarší 
sypaná přehradní hráz nad městem. 
Všechno to jsou věci, jejichž řešení 
není v silách samotného města, 
ale vyžadují součinnost s krajem 
a státními orgány. Proto jsem stál 
o to, aby se zde krajská bezpečnost-
ní komise sešla a slyšela o našich 
problémech přímo na místě,“ řekl 
starosta. Členové komise i odbor-
níci se během jednání shodli, že 
souběžně probíhající opravy silnic 
jsou dlouholetým problémem měs-
ta. „Dozvěděl jsem se, že častou 
příčinou je obyčejná neinformo-
vanost. Zodpovědní pracovníci 
jednoduše o plánovaných pracích 
navzájem nevědí. Pokud by to 
byla pravda, neměl by být problém 
alespoň zčásti takovou příčinu 

Krajská bezpečnostní komise se zabývala 
Velkým Meziříčím přímo na místě

odstranit,“ přemýšlí starosta. Ten 
pak také představil aktuální stav 
protipovodňových opatření. „Jako 
jednomu z mála měst se nám poda-
řilo nejen získat dotaci, ale zejména 
připravit stavbu včetně majetkové-
ho vypořádání s vlastníky pozemků 
tak, že ještě letos bude budování 
ochranných zídek kolem Balinky 
zahájeno. Město by mělo být před 
stoletou vodou chráněno,“ pochlu-
bil se starosta Necid. Bezpečnostní 
situace ve Velkém Meziříčí je pro 
starostu Radovana Necida jedním 
z hlavních témat. Pravidelně se 
schází s představiteli integrova-
ného záchranného systému, tedy 
s hasiči, policisty a zdravotnickými 
záchranáři. „Snažíme se postupně 
řešit problematická místa. Teď 
například se nám daří postupně 
propojit městský kamerový systém 
s činností republikové policie. Po-
máháme také policistům s novým 
sídlem,“ uvádí konkrétní výsledky 
starosta. Město také zřídilo svoji 
vlastní bezpečnostní komisi slože-
nou ze zástupců politických stran 
a odborníků, která má zprostřed-
kovat názory a problémy veřejnosti 
městské radě. „Komise začala 
pracovat velmi intenzivně. Jsme 
jediné město srovnatelné velikosti, 
které podobný orgán zřídilo a vel-
mi se nám to osvědčilo,“ uzavřel 
starosta.                                 -měú-

Z jednání krajské bezpečnostní komise.               Foto: Martina Strnadová

Budova starého domova důchodců určená k demolici. 
Foto: Martina Strnadová
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Dalších padesát kilometrů silnic na Vysočině bude v letošním roce 
osázeno pachovými ohradníky, které chrání řidiče i zvěř před sráž-
kou. Kraj Vysočina bude na osvědčené formě prevence bezpečnosti 
silničního provozu opět spolupracovat s nadací pojišťovny Generali, 
která po loňském příspěvku 100 tisíc korun poskytne dalších 150.000. 
Kromě již pokrytých úseků přispějí tyto fi nanční prostředky na ošet-
ření desítek nových kilometrů. Na úsecích silnic pokrytých pachovými 
ohradníky se v celoročním horizontu snížil počet střetů aut se zvěří 
až o 80 %.

„Pachové ohradníky nenahradí drátěný plot ani zeď a zvěř, pokud 
je štvána nebo jinak ohrožena, tuto zábranu překonává, ovšem s mno-
hem větší obezřetností, než je tomu u neošetřených úseků,“ upozorňuje 
Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali a dodává, že pachové 
ohradníky jsou i přesto jednoznačně považovány za nejefektivnější 
prostředek ke snižování počtu střetů se zvěří. Celkový příspěvek na-
dace na instalaci pachových ohradníků na Vysočině činí čtvrt milionu 
korun.

Po loňském úspěchu pilotního projektu kraje Vysočina, Nadace 
Generali a mysliveckých subjektů bylo dohodnuto jeho další pokračová-
ní. „V první fázi dojde k obnovení účinnosti úseků z loňského roku. Na 
přelomu dubna a května pak myslivci osadí novými pachovými ohradníky 
další desítky kilometrů silnic v regionu,“ upřesnil radní kraje Vysočina pro 
oblast lesního hospodářství Josef Matějek. Úseky stejně jako loni vytipují 
uživatelé honiteb ve spolupráci s mysliveckými spolky. „Vyhledávají 
a instalují ohradníky na další nepřehledná místa. Tam se zvěř komunikaci 
vyhne, naopak na volných a přehledných prostranstvích, jako je například 
louka, necháváme zvěři přes silnici volný přechod,“ doplňuje Jiří Bartoš 
z krajského oddělení lesního hospodářství.

Kromě prostředků věnovaných nadací investuje dalších padesát tisíc do 
této prevence i kraj Vysočina. Kromě nákupu pachového koncentrátu bude 
hrazeno i pořízení aplikačních pistolí, čističe a pěny. Náklady spojené 
s přípravou dřevěných kolíků a práce jsou na vrub myslivců – uživatelů 
honiteb napříč celým krajem. Do terénu vyrazí už v polovině dubna, 
do prací jich bude zapojena více než stovka. Nové úseky silnic vybrané 
k ošetření pachovými ohradníky se nachází např. na Žďársku v okolí 
Vatína, Velké Bíteše, Hamrů.

Speciální pěna, do které se nanáší koncentrát, zapáchá jako predátor. 
Např. srnčí zvěř se ošetřenému místu vyhne. Pro aplikaci využívaný 
prostředek zapáchá po velkých predátorech a zvěř tak odrazuje od 
vstupu na označená místa. Nosnou látkou je pěna, která se nanáší na 
kolíky, keře, nebo stromy, do ní umístěný koncentrát účinkuje zhruba 
4 měsíce.                         Ing. Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

Zdvojnásobí počet kilometrů silnic 
chráněných pachovými ohradníky

(Pokračování z minulého čísla)
V předminulém čísle našeho 

týdeníku (14/2011) jsme představili 
Technické služby Velké Meziříčí, 
s. r. o. Minule (č. 15/2011) jsme 
přinesli první část rozhovoru s Ja-
roslavem Mynářem, který je jejich 
jednatelem a současně ředitelem 
již od roku 1992. Ten odpovídal 
na dotazy, na které se obyvatelé 
města nejčastěji ptají, a vysvětloval 
problémy, jež občany v souvislosti 
s technickými službami nejvíce 
trápí. V dnešním čísle je zveřejněna 
druhá část rozhovoru.

Mnoho dotazů lidí směřuje na 
veřejné bruslení, proč není v jiné 
dny, nebo později odpoledne?

Veřejné bruslení odpoledne na-
ráží na to, že probíhají hokejové 
zápasy. Myslím si, že čas po obědě 
je celkem výhodný, těžko by někdo 
večer chodil častěji.

Největší zájem o veřejné bruslení 
je stejně v měsících listopad, pro-
sinec, leden, a to hlavně v neděli, 
pak už zájem klesá. V roce 2010 
bylo v září průměrně 32 bruslařů, 
v říjnu 66 a v listopadu 140 na každé 
veřejné bruslení o víkendu. Zkusili 
jsme je udělat i v týdnu a přišlo 
nám tam 5 lidí. Veřejné bruslení 
trvá 1 hodinu a ¾ a my vybereme 
v průměru 1.640 korun. Za tu stej-
nou dobu od hokejistů vybereme 
2.500 korun. Takže veřejné bruslení 
je pro nás velice ztrátové. Ale i tak 
těch deset jedenáct bruslení každý 
měsíc bývá.

My to dlouhodobě sledujeme – 
zájem bruslařů se mění podle po-
časí. Ve chvíli, kdy venku zmrzne, 
nasněží, tak nám hodně lidí uteče 
na běžky, na sjezdovku, na ryb-
níky. Ale když je plískanice, není 
co dělat, zájem o veřejné bruslení 
naroste.

Teď se opět mluví o potřebě 
krytého bazénu ve městě. Jak 
jsou na tom obecně sportoviště ve 
městě – zimní stadion či letní kou-
paliště – s fi nanční ztrátovostí?

Co se týká koupaliště, vloni jsme 
měli ztrátu přes 300 tisíc korun. 
Bylo to také způsobeno tím, že jsme 
u vstupu zkusili turniketový sys-
tém, který sice oproti předešlému 
roku přinesl o něco víc návštěvníků, 
ale tržby se nám snížily. Lidé totiž 
začali hodně využívat krátkodobé 
návštěvy. A samozřejmě i samotný 
turniketový systém stál peníze. 
Přineslo to tedy navýšení nákladů 
a nižší tržbu. Vyhodnotili jsme, že 
se nám to nevyplatí, protože jen za 
nákup softwaru k tomu systému 
bychom měli zaplatit 150 tisíc 
korun. Takže jsme od toho upustili 
a letos se vrátíme zase k našemu 
tradičnímu systému.

Jinak k výsledkům hospodaření 
na koupališti – byly roky, kdy 
koupaliště ve ztrátě nebylo, třeba 
2004 a 2006, ale pak už většinou 
ano. Přitom se snažíme fi nanční 
náklady držet stejné. To samé je 
i na zimním stadionu – dnes jsme 

Dnes odpovídá Jaroslav Mynář, ředitel technických služeb

nákladově někde v roce 2005, taky 
nezvyšujeme, ale stejně je tam bě-
hem posledních sedmi let fi nanční 
ztráta. Je potřeba říci, že tyto ztráty 
nehradí Město Velké Meziříčí, ale 
jsou kryty z ostatních aktivit naší 
společnosti.

Z těchto důvodů nejsem ani já 
osobně zastáncem krytého bazénu 
ve Velkém Meziříčí. V dané chvíli 
by jeho provoz byl pro město velice 
drahý a investice příliš vysoká. Ale 
zase je také pravda, že město hradí 
i jinde fi nanční ztráty, tak proč by 
nemohlo i u krytého bazénu.

Jednou z věcí, na kterou si 
někteří občané stěžují, je rušení 
nočního klidu pracovníky tech-
nických služeb, kteří již po půl 
šesté třeba vyvážejí kontejnery 
se sklem apod. Lze s tím něco 
dělat?

Samozřejmě, pokud se vedení 
města rozhodne, že budeme chodit 
do práce na sedmou, tak budeme. 
Ale zhruba už třicet let je pracovní 
doba v technických službách stej-
ná – od půl šesté, to znamená, že 
od tři čtvrtě na šest vyjíždíme do 
města a provádíme údržbu. Je to 
lepší kvůli různým pracím – brzo 
ráno není tak čilý dopravní ruch, 
což umožňuje snazší vývoz do-
movních odpadků v centru města 
i v sídlištích, odvoz z košů, opravy 

veřejného osvětlení i opravy ko-
munikací. Také sečení v ranních 
hodinách je pro zaměstnance mno-
hem příjemnější než v odpoledních, 
a to hlavně v létě, kvůli vysokým 
teplotám. To stejné platí v zimě, 
kdybychom začali s úklidem ko-
munikací a chodníků až v sedm 
hodin, byli by občané právem roz-
zlobení. Takže když v noci nasněží, 
začínáme s údržbou komunikací 
a chodníků již od čtyř hodin od 
rána. I tato údržba způsobuje hluk 
a v minulosti si někteří v centru 
města stěžovali, že dochází k rušení 
nočního klidu. Jenomže když ráno 
neuděláme centrum, zpozdíme se 
pak s okrajem města.

Chápu, že je pro někoho nepří-
jemné, když v šest ráno začne hrčet 
sekačka nebo křovinořez, ale to je 
maximálně čtyřikrát do roka. Pro 
jiného to bude nepříjemné i v devět 
hodin, protože se vrátí z noční, nebo 
pro maminky s malými dětmi v po-
ledne, jelikož jim dítě probudíme.

A podíváte-li se do západní Ev-
ropy, tam se třeba odpady vyváží 
hlavně v noci, protože je provoz ve 
městě klidnější.

Dotkli jsme se tématu odpadů. 
Jaká je životnost skládky a co 
potom až skončí?

Životnost skládky komunálního 
odpadu je ještě nějakých šest let – 

do roku 2017 by měla vydržet. Čeká 
nás ještě poslední etapa její izola-
ce – mají se doizolovat dva svahy 
k Jabloňovu a k Velkému Meziříčí. 
Pro představu občanů – když se 
postaví na komunikaci spojující 
Jabloňov a Velké Meziříčí čelem 
ke skládce, tak vrchol skládky 
bude za těch šest let ve výšce šesti 
metrů nad komunikací – v podstatě 
ty dva kopce spojí. Proto jsou tam 
i ty vysoké sítě.

Pak se provede rekultivace sklád-
ky, ta se fóliově uzavře a vznikne 
tam lesopark.

Město Velké Meziříčí prostor pro 
další skládku nevyhledává, protože 
na kraji Vysočina se teď řeší zaříze-
ní pro energetické využití odpadu, 
což je správný název pro spalovnu. 
A to by mělo sloužit celému kraji. 
Takže asi od roku 2015-16, kdy by 
mělo dojít k jeho výstavbě, by ko-
munální odpady směrovaly tam.

A co kdyby k výstavbě uvede-
ného zařízení nedošlo?

Kraj nemá jiné řešení. Ale další 
možností je třeba spalovna Brno, 
odpad by se vozil tam. Dlouhodobá 
koncepce ministerstva životního 
prostředí je utlumit skládkování – 
fi nančně. Já jsem členem poradního 
orgánu ministra životního prostředí 
pro odpadové hospodářství, do-
stávám tedy informace předem. 
A ve všech materiálech se počítá 
s podstatným nárůstem poplatků za 
každou tunu skládkovaného odpa-
du. Dnes se platí 500 korun za tunu 
do fondu životního prostředí. A to 
by časem mělo narůst čtyřnásobně 
až na 2.000 korun.

Kolik tun odpadu navozíte na 
skládku ve Velkém Meziříčí?

Ročně se tam ukládá něco mezi 
10 až 12 tisíci tunami odpadu z měs-
ta Velké Meziříčí a okolních obcí.

Všude přibyly kontejnery na 
tříděný odpad, je to znát? Snižuje 
se tím podíl komunálního odpadu?

Dneska je ve městě něco přes 
170 kontejnerů na plasty, asi 140 
kontejnerů na papír a 100 kontej-
nerů na bílé a 100 na barevné sklo. 
Lidé separují víc – v roce 2005 
se vyvezlo 354 tun separovaného 
a nebezpečného odpadu, v roce 
2007 už 405 tun a vloni 548 tun. Co 
se týče domovního odpadu, obecně 
v republice dochází k podstatnému 
navýšení množství komunálního 
odpadu od občanů, ale tím, že se 
separuje, tak ve Velkém Meziříčí 
dochází k jeho mírnému snížení, 
nikoliv k navyšování. V roce 2005 
se vyvezlo 2 148 tun domovního 
odpadu, v roce 2007 – 2 166 tun 
a v roce 2010 – 2 116 tun. Takže ta 
separace skutečně význam má.

Někteří lidé se domnívají, že 
je zbytečné odpad třídit, protože 
se to potom stejně všechno sveze 
dohromady na skládku…

Tak to stoprocentně ne. Za to se 
mohu zaručit. Existuje jediná mož-
nost – a to je, když někdo kontejnery 
zneužije.    (Pokračování na str. 5.)

Místní rybářská organizace Moravského rybářského svazu ve Velkém 
Meziříčí byla založena před 115 lety. Tuto významnou událost si připo-
mněli členové svazu a další příznivci sportovního rybářství výstavou, 
která byla slavnostně otevřena v pátek 15. dubna v Jupiter clubu. V předsálí 
kina, jež se proměnilo ve výstavní síň, je k vidění na čtyři sta fotografi í, 
mezi nimiž můžete najít třeba i fotku jednoho z největších pstruhů potoč-
ních. Dále je k prohlídce nespočet rybářských rekvizit od udic, navijáků 
přes podběráky až po oblečení či pohárové trofeje. Co ale návštěvníky 
zaujalo nejvíc, jsou dermoplastické preparáty ryb. Jde zejména o vypre-
parované hlavy sumců, štik, candátů, okounů, pstruhů, ale například 
i o kapří trofej z kostí. Bezpochyby zajímavá je též vystavená replika 
původní rybářské kroniky. „Originál byl darován Moravskému zemskému 
muzeu. Koženou vazbu zhotovil spisovatel a vazač knih Stanislav Vodička, 
který byl také členem zdejšího svazu rybářů,“ upřesnil hlavní organizátor 
výstavy Bohumír Machát z Velkého Meziříčí, člen MO MRS, ale taktéž 
spisovatel. Na svém kontě má dvě sbírky – Ministerští pstruzi a Jak se 
krotí sumec. Obě publikace jsou součástí zmíněné expozice. Stejně tak 
dokreslují atmosféru u vody i fotografi e Antonína Havláta z Velkého 
Meziříčí, jenž se specializuje na snímky přírody.

Přítomné na vernisáži přivítal ředitel Jupiter clubu Milan Dufek, který 
předal slovo Evě Kočí Valové. Ta mimo jiné připomněla, že stále více 
lidí se vrací k přírodě a směrem k ‚tichým bláznům‘, přezdívce rybářů, 
poznamenala: „Doktor Plzák kdysi řekl, že ženy, jež mají doma rybáře, 

netuší, co doma mají a cestu k vodě měly by sypat růžemi.“ Což přítomni 
muži jistě rádi slyšeli, ale všechny manželky by patrně nesouhlasily. Poté 
promluvil B. Machát a shrnul vyčerpávajícím způsobem historii zdejšího 
svazu až po současnost. Připomněl i zásluhy některých členů, zejména 
pak předsedy organizace Jana Štegnera a jednatele Jiřího Neužila, kteří 
se zasloužili o vznik dvou nových revírů – rybníků Nečas a Benetín. 
Poděkování z jeho úst pak za dlouholetou obětavou práci směřuje i bý-
valému učiteli Karlu Veselému, který ve výboru svazu pracuje 37 let 
a úctyhodných 41 let vede mládež v rybářském kroužku. „Rovněž děkuji 
i všem pracovníkům Jupiter clubu, zejména Jiřímu Kubišovi, kteří se na 
přípravě výstavy podíleli.“

Výstava probíhá v příhodný čas, neboť podle Machátových slov zahájila 
trojici akcí pro milovníky rybaření. Po výstavě, která stojí v čele, byla totiž 
v sobotu 16. dubna zahájena druhá akce, a to na vodách pstruhových začal 
jeden z největších rybářských svátků. „A po skončení výstavy se budou 
30. dubna konat rybářské závody na novém revíru Benetín,“ přidává 
B. Machát, „po skončení těchto závodů bude pak zmíněný rybník sloužit 
jako nový sportovní revír.“

Že není rybářství doménou jenom mužů, dokazuje i fakt, že zdejší or-
ganizace má ve svých řadách na třicet žen – rybářek. „Jedna z nich vloni 
dokonce chytila metrák ryb,“ prozradil na ni jeden z kolegů.

Výstavu, kterou uspořádal Jupiter club a MO MRS, je možné zhlédnout 
do 29. 4. 2011.                                                                           Iva Horká

Velkomeziříčští rybáři uspořádali první výstavu po 115 letech

Hlavní organizátor výstavy ke 115. výročí založení místní rybářské 
organizace Bohumír Machát spolu s Evou Kočí Valovou promluvil na 
slavnostní vernisáži minulý pátek. Za nimi jsou vidět některé dermoplas-
tické preparáty ryb.                                                             Foto: Iva Horká

Jaroslav Mynář.                                                Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravidelná 
shromáždění, která se konají každou 
neděli od 9 hodin v areálu bývalých 
lisoven, Moráňská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Věříš v …? Věřím!
V současné době trvá odevzdávání sčítacích formulářů letošního Sčí-

tání lidu, domů a bytů 2011. Chtěl bych se ale vrátit k výsledkům před 
deseti lety, z roku 2001. Podle ČSÚ farnost Velké Meziříčí v této době 
měla 13530 obyvatel. Z toho 7383 lidí se přihlásilo ke katolické církvi. 
Asi všichni jsme si vědomi, že těžko někdy uvidíme tak velkou skupinu 
na nějaké bohoslužbě. Ale blížící se velikonoční svátky by měli všem 
pokřtěným připomenout, že jsou pokřtění a že je to velký dar, který nám 
byl Bohem dán. Velikonoční vigilie – nejdůležitější bohoslužba v katolické 
církvi v celém roce – je soustředěna na svátost křtu. Celá postní doba je 
přípravou na obnovu křestního vyznání přesně v tuto velikonoční noc. 
Tak je to každý rok, ale letos je to ještě významnější, neboť letošní postní 
doba a Velikonoce, v rámci tříleté přípravy na jubilejní rok 2013 (kdy 
si budeme připomínat jedenáctisté padesáté výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Moravu) jsou zaměřené na připomenutí si, co je svátost křtu 
a k čemu jsme byli povoláni. Bylo by krásné, kdyby na velikonoční vigilii 
byl v kostele každý pokřtěný a společně s ostatními ještě jednou vyznal 
svoje VĚŘÍM. Ale když to tak neudělá, tak aby aspoň doma, v nějaké 
soukromé refl exi – modlitbě opravdu poděkoval za dar víry, poděkoval 
za své předky, zejména za svoje rodiče.

Požehnané a klidné Velikonoce přeji všem.         Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 20. 4. do 25. 4. 2011
Středa 20. 4. – středa svatého týdne
 7.00 mše sv. za Josefa Peška, dvoje rodiče, Josefa Marka
 a za duše v očistci o. M. P.
Zelený čtvrtek 21. 4.
19.00 mše sv. na památku Večeře Páně – za papeže,
 biskupy, kněze a jáhny a za nová kněžská povolání o. L. Sz.
Velký pátek 22. 4.
15.00 křížová cesta o. L. Sz.
19.00 liturgie památky umučení Páně o. L. Sz.
Bílá sobota 23. 4.
20.30 velikonoční vigilie za farníky o. L. Sz.
Neděle 24. 4. – zmrtvýchvstání Páně
 7.30 mše sv. za rodinu Kratochvílovu, Holubářovu,
 syna Jana a vnuka Petra o. M. P.
 9.00 mše sv. za farníky o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiny s dětmi za živou a zemřelou rodinu
 Dvořákovu a Chalupovu o. L. Sz.
17.30 velikonoční pobožnost o. L. Sz
18.00 mše sv. za zemřelého manžela Josefa, rodiče Balákovy
 a Kosourovy, víru v rodinách, boží ochranu a za duše
 v očistci o. L. Sz.
11.15 Mostiště – poutní mše sv. o. M. P.
Velikonoční pondělí 25. 4.
 7.30 mše sv. za rodiče Strnadovy a syna Josefa o. M. P.
 9.00 mše sv. za zemřelé rodiče Josefa a Marii Kašparovy
 a jejich rodiny o. M. P.
18.00 mše sv. za rodiče Polovy a dceru Marii o. L. Sz.

Farní oznámení
V tomto týdnu nebudou přípravy na 1. svaté přijímání. Ve čtvrtek 
v 17.45 hodin bude setkání všech, kteří budou ministrovat od Zeleného 
čtvrtku do Velikonoční neděle. Na Zelený čtvrtek začínáme velikonoční 
triduum. Ve čtvrtek bude v 19 hodin mše na památku Večeře Páně, po té 
adorace v adorační kapli do 22 hodin. Na Velký pátek bude adorace od 
7 hodin, v 15 hodin bude křížová cesta. Liturgie památky umučení Páně 
bude v 19 hodin. Adorace u božího hrobu do 22 hodin. Sbírka bude na 
Boží hrob v Jeruzalémě. Na Bílou sobotu adorace u Božího hrobu od 7 do 
20 hodin. Velikonoční vigilie bude ve 20.30 hodin. Na tuto bohoslužbu 
si přineseme svíčky. V 17.30 hodin bude velikonoční pobožnost. Hrkání 
bude v pátek v 6, 12, 15 a 18 hodin, v sobotu v 6, 12 a 18 hodin. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Podrobný plán předvelikonočních 
zpovědí najdete ve vývěsce.

Plán bohoslužeb pro Bory
Středa 20. 4.
15.00 Horní Bory pohřební mše sv. za zemřelou
 Růženu Vítovou o. L. Sz.
Zelený čtvrtek 21. 4.
18.00 mše na památku Večeře Páně za Vlastu
 a Bohuslava Dvořákovy  o. M. P.
Velký pátek 22. 4.
18.00 liturgie památky umučení Páně o. M. P.
Bílá sobota 23. 4.
20.00 velikonoční vigilie za farníky o. M. P.
Neděle 24. 4. – zmrtvýchvstání Páně
 9.45 mše sv. za Jiřího Dvořáka a dvoje rodiče o. M. P.
Velikonoční pondělí 25. 4.
 9.00 Dolní Bory mše sv. za rodiče Křížovy, dceru a dva syny o. L. Sz.
 9.45 Horní Bory mše sv. na volný úmysl o. L. Sz.

-P.LSz-

Českobratrská 
církev evangelická

20. 4.: 15.30 hodin – děti
21. 4.: 18 hodin – čtení pašijí
22. 4.: 18 hodin – bohoslužby s vyslu-
hováním večeře Páně (Velký pátek)
24. 4.: 9 hodin – bohoslužby s vy-
sluhováním večeře Páně (Veliko-
noční neděle)
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních. Pokud není 
uvedeno jinak, konají se v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24). 
Více: www.velke-mezirici.evang-
net.cz                                       -PJ-

Již 110 let uplyne 23. dubna ode 
dne, kdy se ve Velkém Meziříčí na-
rodila profesorka Růžena Vacková. 
Vystudovala klasickou archeologii 
a dějiny umění na Filozofi cké fakul-
tě Karlovy univerzity, kde v roce 
1925 získala doktorát. Věnovala 
se dějinám umění, fi lozofi i, etice, 
divadelní kritice a klasické arche-
ologii. Od roku 1930 působila na 
univerzitě. Jako teprve druhá žena 
v české historii byla roku 1946 
jmenována profesorkou.

V průběhu 2. světové války se 
zapojila do odboje, byla zatčena 
a vězněna na Pankráci. Hned po 
osvobození znovu přednášela na 
pražské Filozofi cké fakultě. V úno-
ru 1948 šla jako jediná z pedagogů 
společně se studenty na Hrad 
podpořit prezidenta Beneše, aby 
neustoupil tlaku komunistů. Brzy 
jí bylo zakázáno přednášet a v roce 
1951 byla v tzv. Katolické akci 
zatčena a odsouzena na 22 let. Věz-
něna byla v letech 1952 – 1967. Ve 
vězení působila na spoluvězeňkyně 
a snažila se je vzdělávat.

V roce 1969 byla rehabilitována, 
ale v roce 1971 byla rehabilita-
ce zrušena. Růžena Vacková se 
podílela na vzniku K 231, v roce 
1977 podepsala Chartu 77. V ob-
dobí normalizace organizovala ve 
svém bytě semináře o duchovním 
životě a dějinách umění. Zemřela 
14. prosince 1982. In memoriam 
jí byl v roce 1992 udělen Řád 
T. G. Masaryka.

-ripp- Foto: archiv muzea 

Minulý rok, tedy v 8. třídě, se nás naše pí uč. Jurková zeptala, jestli by-
chom nechtěli soutěžit v Bludišti. Bludiště je televizní soutěž ČT Ostrava 
pro žáky 8. a 9. tř., která má části vědomostní a sportovní. Rozhodli jsme 
se, že se zkusíme přihlásit, ale nikdo to nebral moc vážně. Proto jsme byli 
hodně překvapení, když nás pozvali za 4 týdny na natáčení.

Nebyl čas otálet a začali jsme se pilně připravovat. Nejdříve jsme 
hlasováním vybírali čtyřčlenný tým těch nejšikovnějších ve složení: 
kapitánka Verča Zikmundová, dále Standa Drápela, Roman Havlíček 
a Paťa Hořínek. Aby se družstvo připravilo co nejlépe, dostávali všichni 
žáci různé kvízy a křížovky. Připravovali jsme se i fyzicky, a protože 
jsme nechtěli ponechat nic náhodě, sehnala slečna asistentka Katka Slabá 
horolezecké karabiny a společně s p. uč. třídní ušily Bludišťáky. S těmi 
jsme pak trénovali připínání a odepínání lana.

Původně měla jet jen naše IX. třída, ale požadavek televize byl 27 di-
váků, 4 soutěžící a 2 učitelé, takže jsme si vybrali svoje spolužáky od 6. 
do 8. třídy, kteří zasedli v publiku. Nechali jsme si udělat trička s názvem 
školy, na která fi nančně přispělo naše SRPDŠ. Jsou žlutá a oranžová 
a v tmavém studiu nás bylo dobře vidět a slyšet. Petra Karásková a Vero-
nika Zikmundová také namalovaly transparent se jménem naší vesnice. 
Paní učitelka domluvila dopravu, ubytování, stravování a všechny další 
podrobnosti a hurá do Ostravy!

Cesta tam byla dlouhá a také poměrně fi nančně náročná, a tak musíme 
poděkovat za fi nanční příspěvek Zastupitelstvu obce Bory, které nám ze 
svého rozpočtu poskytlo částku 10.000 Kč jako příspěvek na cestovné. 
Vše začalo 14. 2. 2011. Byli jsme napjati a nemohli se dočkat, až nastane 
ten vytoužený okamžik a my budeme poprvé ve studiu v našich žlutých 
a oranžových tričkách. Zatímco publikum čekalo v šatně, naše čtyřčlenné 

družstvo se vydalo s paní asistentkou do kostymérny a mas-
kérny. Tady se natáčelo úvodní představování družstva, jehož 
součástí bude i video, které natáčel hlavně Roman Havlíček, 
Daniel Hochmann a p. uč. Jurková. Ve studiu nás přivítal 
pan režisér a moderátor Roman Pastorek. A už se všechno 
rozjíždí! Netušili jsme ale, že natočit třeba 30 minut může 
trvat i 3 hodiny.

Naši první soupeři byli ze ZŠ z Ostravy. Prvním úkolem 
bylo postavit věž z kostek, po ní vylézt a zazvonit na zvon. 
I když měli soupeři věž postavenou rychleji, na zvon zazvonil 
jako první Patrik, a tak jsme měli právo vybírat první otázku. 
Soutěž dál pokračovala, my jsme fandili našemu družstvu 
z plných plic a našim skvělým soutěžícím se podařilo poprvé 
vyhrát. Bylo to i díky naší p. uč. Kremláčkové, která vyhrála 
pomalou jízdu na kole a přidala družstvu šest bodů. Po prv-
ním kole natáčení nás autobus odvezl do turistické ubytovny 
Vesmír Bolatice, kde jsme přespali a hned vedle se navečeřeli 
a přímo bohatýrsky se druhý den i nasnídali. Noc nebyla 
moc dlouhá a brzy ráno jsme museli vstávat, abychom byli 
v 8.30 hodin ve studiu. Čekal nás druhý soupeř, tentokrát 
Hanáci z Nákla u Olomouce. Náklo je vesnice podobná té naší. 
Jejich družstvo ale nemělo proti našemu ostřílenému družstvu 
šanci. A paní učitelky nezklamaly ani tentokrát a vyhrály 
házení kroužků na cíl. Bohužel nebo bohudík jsme vůbec 
netušili, že nás čeká náš nejtěžší soupeř ze ZŠ se sportovním 
zaměřením až z Ústí nad Labem. Když jsme viděli o dvě hlavy 
vyšší holky a kluky vystupovat z autobusu, moc jsme si na 
výhru nevěřili. Přesto jsme si řekli: „Dáme do toho všechno, 
je to třetí kolo, tak musíme i potřetí vyhrát!“ A to, čemu jsme 
ani v nejtajnějších snech nevěřili, se stalo skutečností. Patrik 
vyhrál i potřetí první úkol a v následujícím kvízu jsme získali 
jednobodový náskok. Únavu jsme přemohli i na lanové pře-
kážkové dráze a vyhráli jsme zlatého Bludišťáka. Byli jsme 
už hodně unavení, a proto nás soupeř porazil v kvízu a získal 
znovu šanci na vítězství. Ale to netušil, že máme v záloze 
naše učitelky. Ty opět vyhrály a již před tajenkou bylo jasno. 
Tentokrát se podařil i Balancovník.     (Pokračování na str. 5.)

Jak jsme vyhráli Bludiště

12. 4. 2011 – Uběhly právě 2 týdny ode dne, kdy jsme se vypravili z Brna 
do jihofrancouzského Arles a vydali se pěšky po stopách středověkých 
poutníků, putujících po Via Tolosana směrem k Pyrenejím a dále do špa-
nělského Santiaga de Compostela, ke hrobu sv. Jakuba staršího, který byl 
podle legendy jako jediný z apoštolů pohřben na evropském kontinentě. 
Dnes máme za sebou více než 300 km a nepřeberné množství zážitků 
spojených jak s krajinou, tak s lidmi v ní žijícími. Přešli jsme region Ca-
marque, spalovaný jižním sluncem a bičovaný mistrálem, rozkládající se 
v místě, kde se Rhona, ještě před tím než se rozleje do své delty, dělí na 
,,Grande“ a „Petit“, místo, kde se na pastvinách prohánějí bílí koně, kteří se 
rodí jako hnědáci (nebo je to snad obráceně?) a klidně popásají býci, kteří 
v římských arénách v Arles a v Nîmes zase naopak prohánějí toreadory 
při zdejších slavnostech rýže a volbách nejkrásnější provensálské dívky. 
Zdolali jsme Le Montagne Noir, Černé hory, kde jsme bojovali s větrem 
prudším než na pobřeží Atlantiku a doputovali do oblasti Lanquedoc, 
země těch nejlepších červených vín a rokfóru.

Prostřednictvím historických staveb, jako je například kostel 
v St. Gilles, ukrytý v podzemí toho součastného a do kterého putovali 
poutníci mnohem dříve než do San-
tiaga a nebo více než 700 let staré 
katedrály v Lodéve, zasvěcené sv. 
Fulcranovi, biskupovi a ochránci 
těch nejubožejších z ubohých, jsme 
se přenesli minulostí a v osobě 
poutníka Didiera, putujícího do 
Santiaga ve svých 77 letech, jsme 
se setkali se žhavou přítomností. 
Vždy si při takové příležitosti kla-
deme otázku: ,,Co je to za sílu, která 
v době přesně naváděných střel, 
rychlovlaků TGW a facebooku, 
dokáže přimět člověka složit vše, 
co potřebuje, do batohu a vydat se 
na cestu. Na cestu plnou odříkání, 

bolesti i utrpení, na cestu, kde zakoušíte zimu, déšť a pálící slunce, na 
cestu, kde vás trápí hlad a žízeň.“

Musíme upřímně přiznat, že ani po tom všem, co jsme na svých ces-
tách prožili, si na tuto otázku stále neumíme odpovědět. S jistotou víme 
jen jedno. Ten, kdo zažívá bolest a utrpení na vlastní kůži, daleko více 
dokáže vnímat utrpení a bolest těch druhých a je daleko ochotnější jim 
pomoci. Bylo by jistě dobře, kdyby k takovému poznání ,,doputovalo“, 
v době, která je plná bezohlednosti a sobectví, co nejvíce lidí. A druhou 
věcí, kterou si během cesty vždy velmi výrazně uvědomujeme, je, jak moc 
nám chybí naši blízcí a jak moc si přejeme být zase s nimi.

Ta naše letošní cesta, snad proto, že nám na krku nějaký ten kří-
žek přibyl, daleko více než kdy jindy předtím prověřila naše fyzické 
schopnosti. Stále sice zvládneme ujít denně 30 km s batohem, vážícím 
15 kg, na zádech, i když to teď o hodně víc bolí! Daleko horší už je 
to ale s motivací nebo, chcete-li, s psychikou. A když k tomu přidáte 
naši přirozenou lenost bláznů, tak je docela možné, že putování po Via 
Tolosana bylo naše poslední. Samozřejmě kromě toho, které zažíváme 
dnes a denně všichni bez rozdílu. Každý z nás je totiž poutníkem na 

cestě životem.
Stále však budou existovat 

výzvy – Via Tuorensis z Paří-
že, Šumava, Via Lemovicensis 
z Vezelay, Novohradské hory 
a nebo divoká Via la Plata po 
pobřeží Atlantiku. A tak kdo ví, 
co se stane, až nám příští rok 
zakejhají nad hlavou divoké husy 
vracející se ze svých zimovišť. 
Nezmocní se nás zase ta klukov-
ská, tajemná touha po neznámých 
dálkách? Za sebe bych ruku do 
ohně nedal.

Pavel Pešek + Jiří Michlíček 
(foto) La Salvetat sur – Agout

Via Tolosana – závěr

Růžena Vacková

Přes padesát dětí v maskách se sešlo 
v neděli 27. března ve lhoteckém kultur-
ním domě.

Naše mláďata na sebe vzala podoby 
princezen, čertíků, víl, Bořků Stavitelů, 
zkrátka všeho, co v pohádkovém světě 
najdete. V připravených soutěžích se mezi 
sebou utkaly nejenom masky, ale jejich 
sourozenci, rodiče a dokonce i babičky. 
Naučili jsme se tancovat káčata, makare-

Karneval ve Lhotkách

30. 4. v 19 hodin koncert 
zpěváka Oborohu Slávka 

Klecandry v Husově domě.

nu i letkis. Při písničce Jede, jede mašinka 
jsme v dlouhém štrúdlu projížděli tunelem 
z rukou rodičů. Skvělá nálada vydržela 
až do konce, kdy se rozdávala tombola. 
Některým dětičkám se ani po pětihodino-
vém skotačení nechtělo domů. Komise pro 
místní správu obcí děkuje za pomoc při 
pořádání této akce paní ředitelce Evě Sou-
čkové a paní učitelce Haně Zahradníčkové 
ze ZŠ Lhotky.   Text a foto: Věra Marková
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Téměř 4 měsíce pro vás připravu-
jeme obrov-
skou hudební 
událost v na-
šem reg io -
nu. Největší 
hip hop akce 
v  š i r o k é m 
okolí proběh-
ne 22. 4. ve 
velkém sále 
Jupiter clubu. 
Akce se velice 
rychle blíží, 
máme pro vás 
připravený 
opravdu zají-
mavý hudební 
program. Pio 
Squad, Vec 
+  Zve r i n a , 
Rest a Fatte, 
Hamis. Čes-

Největší koncertní událost v našem 
regionu proběhne 22. 4. v Jupiter clubu 

ve Velkém Meziříčí
ko-slovenská extraliga v jeden 

jediný den ve 
Velkém Me-
ziříčí. To tu 
ještě  n ikdy 
nebylo. Pro 
posluchače 
tohoto stylu je 
povinnost při-
jít a vy ostatní 
jste srdečně 
zváni. Tato 
akce má ob-
rovský ohlas, 
těšte se na vy-
nikající atmo-
sféru, skvělé 
pití. Předpro-
dej probíhá 
v Jupiter clu-
bu.  Těšíme 
s e  n a  vá s! 
Miloš Přikryl

Předprodej na program. 
oddě lení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001).

Dnes odpovídá Jaroslav Mynář, 
ředitel technických služeb

(Pokračování ze strany 3.) To 
znamená, že do kontejneru na 
separovaný odpad lidé naházejí 
komunální odpad. Pracovníci, kteří 
jezdí pro separovaný odpad, takové 
zneužité kontejnery zapíšou a pra-
covníci svozu je na základě toho 
vysypou do komunálního odpadu. 
To se stává pravidelně, poslední 
dobou třeba v Radnické ulici, kde 
je v kontejnerech na separovaný 
naházený stavební odpad.

Jinak plasty a sklo se vozí do 
Žďáru a papír do Velké Bíteše na 
dotřiďovací linku. Jenom vloni 
jsme městu odečetli přes 300 tisíc 
korun, které jsme utržili za prodej 
těchto komodit.

Jak pokračují úpravy bývalého 
areálu Agadosu pro technické 
služby?

V současné chvíli je hotový 
projekt na nový sběrný dvůr, město 
by na něj chtělo získat dotaci. Nyní 
již probíhá výstavba překladiště na 
bioodpady. Na nákup technologie 
jsme dotaci už dostali, asi 9 mili-
onů korun. Budeme za to mít nové 
vozidlo Renault na svoz bioodpa-
dů, další vozidlo Renault na svoz 
kontejnerů, 25 nových velkoobje-
mových kontejnerů, 200 hnědých 
nádob 770 litrů na bioodpady do 
města. Štěpkovač a manipulátor už 
máme. Dotace byla ve výši 90 pro-
cent, což je velice výhodné, vlastně 
za deset procent ceny jsme komplet-
ně pořídili celou techniku na práci 
s bioodpadem. Do konce dubna 
bude hotova dodávka technologické 
části. Potom bude následovat osvěta 
mezi veřejností o bioodpadech, 
tedy letáky do domácností apod. 
a asi v půlce roku 2011 by měl být 
zahájen svoz bioodpadů ve městě. 
Ty skončí na překladišti na Karlově, 
kde třeba tráva a listí zavadne, větve 
se naštěpkují, čímž odpad zmenší 
objem a potom se bude vozit buď 
do Žďáru na bioplynovou stanici, 
nebo do Třebíče či Náměště na 
kompostárnu. Odpad tam tedy 
nebude dlouhodobě skladovaný. 
Původně místní firma chtěla ve 
Velkém Meziříčí stavět bioplyno-
vou stanici vlastní, ale zatím nemá 
vyřešeny pozemky, takže budeme 
bioodpad odvážet pryč.

Kdy předpokládáte stěhování 
fi rmy na Karlov?

Zatím město schválilo na úpra-
vu areálu 10 milionů korun, což 

na celkovou rekonstrukci nestačí. 
V první části se tedy spraví asi 
jeho polovina. Až příští rok by 
se to celé dokončilo. Stěhování 
předpokládáme koncem roku 2012 
a začátkem 2013. Chceme přemístit 
celou fi rmu naráz, ne po částech. 
Po přestěhování areál technických 
služeb na Třebíčské ulici, prodejna 
plynů na Uhřínovské ulici a sběrný 
dvůr K Novému nádraží budou na-
bídnuty k prodeji. Na Karlově bude 
i pohřební služba, jen její kancelář 
zůstane na náměstí. Takže větší část 
areálu využijeme pro své potřeby, 
ale menší část zůstane volná. Pro ni 
budeme hledat nějaké zájemce.

A závěrem, je ještě nějaký 
zásadní problém, kterého jsme 
se nedotkli?

Vím, že občané se dívají na 
technické služby kriticky. Ale řeknu 
něco jen pro ukázku – i přes veškeré 
dopravní značení, výzvy policie, 
technických služeb či starosty 
města, že bude zahájeno blokové 
čištění a ulice by měly být v danou 
dobu prázdné bez aut, jsme přijeli 
do centra města a nemohli jsme nic 
dělat – všude byla postavená auta. 
To je samozřejmě nepříjemné.

Další problém jsou úzké ulice, 
všude zaparkovaná auta a my ne-
můžeme projet ani se svozovým 
vozidlem, ani s posypovým. Dál je 
to vandalismus – ničení dopravních 
značek, kontejnery hledáme v řece, 
zlikvidované odpadkové koše, jen 
v Čechových sadech jsme nové dá-
vali třikrát nebo čtyřikrát, lavičky 
– lidé si stěžovali, že dáváme nové 
bez opěradel, ale to je nejideálnější, 
protože mládež zásadně sedá naho-
ru a boty dává na sedadlo, které je 
potom špinavé. Pejskaři, tráva je 
plná psích výkalů, ať si pak někdo 
zkusí tu trávu sekat…

Ale je také pravdou, že na druhou 
stranu hodně lidí hlavně v rodin-
ných zástavbách na jaře zametá, 
uklízí okolí domů… Myslím, že 
jak se chovají občané k městu, tak 
to město potom taky vypadá.

S tím souvisí i to – my teď 
připravujeme vlastní internetové 
stránky technických služeb, na 
kterých chystáme i možnost hlášení 
různých oprav apod. Občané tam 
budou moci sami sdělit, kde je ně-
jaký problém. Nejpozději v květnu 
bychom chtěli stránky rozjet.

Martina Strnadová

Bory a Velká Bíteš se radovaly z vítězství
v soutěži Zelená stezka – Zlatý list

Patnáct družstev ze základních škol Velkého Meziříčí, Borů a Velké 
Bíteše se v sobotu 9. dubna zúčastnilo 9. ročníku místního kola přírodo-
vědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Soutěž každoročně pořádá Český 
svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci se střediskem ekologické 
výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí.

Tříkilometrová trasa se šesti stanovišti začínala v zámeckém parku a po 
necelých dvou hodinách dovedla soutěžící do budovy SEV Ostrůvek. Rok 
2011 je vyhlášen Mezinárodním rokem lesa a les byl také hlavním téma-
tem otázek na stanovištích. Děti poznávaly lesní obratlovce, byliny, keře 
a stromy, zamýšlely se nad významem lesů v krajině a nezastupitelnou 
úlohou vody v lesním ekosystému, předváděly znalosti ze života mravenců 
a čekalo na ně také dvanáct kvizových otázek. V kategorii mladších žáků 
všechna tři první místa obsadili žáci ze ZŠ a MŠ Hany Benešové Bory, 
v kategorii starších žáků si vítězství odvezli Bobrosvišti z Velké Bíteše. 
Vítězové místního kola postupují do krajského kola soutěže, které se koná 
20. – 22. května v Křižanově. Držme jim palce!    Jana Audy, SEV Ostrůvek

Velikonoční výstava připomněla 
blížící se svátky jara

(Pokračování ze strany 3.) Velikonoční menu prý podle některých pramenů 
muselo být po předešlém půstu pestré. Nesmělo chybět hlavně hodně masa. 
Zámožnější si obvykle zabili telátko nebo je již poražené koupili od řezníka. 
„Na Boží hod velikonoční bývala hovězí polévka, maso s bílou omáčkou, 
pečeně se zelím a ‚hlavička‘. Velikonoční hlavička je jídlo z vařeného masa 
z telecích nožiček a hlavy, dále z masa uzeného i vepřového, k tomu se 
přidávala krupice, mouka, koření, smetana a vejce, kypřilo se kvasnicemi 
a peklo na plechu v pekárně při pečení koláčů. Studená hlavička se pak 
krájela na porce o velikosti cihly,“ přidává historička, „dále dostal každý kus 
mazance a dvě červená vajíčka. Oběd měl dostávat i obecní pastýř, ale místo 
toho mu dávaly hospodyně mísu jahelné kaše, kousek hlavičky a koláč.“

K jednotlivým dnům velikonočního týdne se pak pojí pranostiky 
a zvyky. Tak například na Zelený čtvrtek musí být vítr, protože se obě-
sil Jidáš. „Pokud na Velký pátek prší, bude žíznivý rok, pokud mrzne, 
neuškodí. Před východem slunce chodili lidé polooblečení k ovocným 
stromům, modlili se a třásli jimi, aby měly hojně ovoce,“ vyjmenovává 
M. Ripperová a dodává, že na Bílou sobotu se nemá nic dělat na poli 
ani na zahradě, neboť Ježíš Kristus v ten den ležel v hrobě. Na Boží hod 
velikonoční (někde i v pondělí) hospodář s hospodyní obešli pole osetá 
žitem, pokropili svěcenou vodou a do vzrostlého osení zastrkovali svěcené 
kočičky. Pak se modlili za úrodu. No a patrně nejoblíbenější den – tedy 
zejména u chlapců a mužů – bývá Červené pondělí, neboli „mrskačka“ 
či též pomlázka nebo žíla. Děvčata dávala chlapcům za vymrskání 
„pomlázku“, zámožnější i šátek na krk. „Samozřejmě ne všem, jen tomu 
svému,“ upozorňuje historička. A v úterý po Velikonocích mohla děvčata 
klukům mrskačku oplatit, neboť to byli „sekáni“ zase chlapci.

Připravila: Iva Horká

Za mrskut dostávají chlapci od děvčat pomlázku. Povětšinou barvená 
vejce a další pamlsky symbolizující Velikonoce. Ozdobené perníčky 
nevyjímaje. Na snímku je perníkový beránek Marie Markové.

Foto: Iva Horká

Komunitní škola Tasov o. s. zve na

Muzeum otevře své brány 
už o Velikonocích

Velkomeziříčské muzeum nebude zahajovat sezonu prvního května, 
jak tomu bývá obvykle, ale první návštěvníky přivítá už na Velikonoční 
neděli a Velikonoční pondělí. Stane se tak vůbec poprvé.

„Chceme vyzkoušet, kolik lidí muzeum o Velikonocích navštíví. Podle 
toho se pak rozhodneme o zahájení sezony v následujících letech,“ vy-
světlila důvod změny ředitelka Irena Tronečková.

Na návštěvníky muzea letos čeká jedna zásadní 
změna. Z fi nančních důvodů musela být uzavřena 
Galerie synagoga, a tak se plánované výstavy pře-
sunou do prostor muzea.

Další novinkou je pak exponát měsíce, který si bude možné prohléd-
nou nejen přímo v expozicích, ale jeho fotografi e spolu s popisem bude 
uveřejňována také na webových stránkách muzea a v týdeníku Velko-
meziříčsko.

První muzejní akcí pro veřejnost budou noční prohlídky, které se 
uskuteční v sobotu 21. května od 18 do 23 hodin. Návštěvníci budou 
moci v zámeckých pokojích nahlédnout do života šlechty v podání 
divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci, ve druhém patře je vtáhne 
do období renesance a baroka brněnská kapela Tabard. Vstupenky na 
noční prohlídky je možné rezervovat od 20. dubna na telefonním čísle 
566 522 773.                                                                                     -muz-

Za ptačím zpěvem
Středisko ekologické výchovy Ostrůvek ve spolupráci s Českou spo-

lečností ornitologickou vás zve na procházku okolím Velkého Meziříčí, 
tentokráte zaměřenou na ptactvo. Projdeme se kolem Netínského a Zá-
vistského rybníka, polní cestou do Mostišť a zpět do Velkého Meziříčí. 
Čeká vás povídání o ptácích, jejich pozorování a určování. Délka trasy 
je 11 km.

Sraz v neděli 1. května v 7.20 hodin na autobusovém nádraží, stano-
viště č. 2. Svezeme se autobusem v 7.30 hod do Netína, odtud budeme 
pokračovat pěšky.

S sebou si vemte dalekohled, turistické oblečení dle počasí, svačinu 
a dobrou náladu.                                 Mgr. Alena Ruxová, SEV Ostrůvek

3. 5. – Den Slunce
O. s. Delfín pořádá dvě soutěže, jednu literární – Báseň o slunci – 

a druhou výtvarnou – Nejkrásnější slunce. Soutěže jsou určeny všem, 
kteří mají chuť potěšit sebe, slunce i nás ostatní. Slunce nám dává svoji 
energii a je tu s námi od začátku. Lidé ho od pradávna oslavují a uctívají. 
Pojďme i my vzpomenout výjimečnost slunce a oslavit jeho krásu a sílu. 
Literární soutěž je rozdělena do kategorií: základní škola 1. st., základní 
škola 2. st., střední škola, dospělí. Výtvarná soutěž je rozšířena ještě o ka-
tegorii předškoláci. Ve výtvarné soutěži můžete využít všech výtvarných 
technik. Své práce můžete odevzdat v o. s. Delfín (u Zlatého lva) od 24. do 
29. 4. od 8 do 12 hodin. Nebo dle telefonické domluvy na tel.: 606 434 973 
v jiný čas. Dne 3. 5. 2011 od 15 hodin proběhne na nádvoří před bufetem 
Zlatý lev slavnostní vyhlášení vítězů. Součástí bude bohatý doprovodný 
program se soutěžemi a divadelním představením. Tímto vás srdečně 
zveme a těšíme se na vaše krásné práce. Dále hledáme komunikativního 
člověka, který by se stal naším dvorním moderátorem.

Radka Skřivánková, o. s. Delfín

Jak jsme vyhráli Bludiště
(Pokračování ze strany 4.) A co jsme vyhráli? Poukázku do lanového 

centra Proud v hodnotě 2000 Kč a každý ze soutěžících poukázku do 
obchodního centra Tesco. Byl to asi nejlepší výlet, co jsme zažili. Užili 
jsme si i spoustu legrace s lidmi ze štábu, který připravuje Bludiště – 
s moderátorem Romanem Pastorkem, kameramanem Tomášem Niklem 
a ostatními. A pokud byste se i vy chtěli podívat, tak 23. 4. 2011 na 
programu ČT1 kolem 9.30 hodin.

Z příspěvků žáků: Míši Ambrožové, Standy Drápely, Romana Hav-
líčka, Dana Hochmanna, Hanky Horňákové, Patrika Hořínka, Honzy 

Hoška, Terky Jurkové, Petry Karáskové, Dana Rouse, Michala Řezáče, 
Katky Smejkalové, Martina Vítka a Veroniky Zikmundové sestavila 

třídní učitelka Zuzana Jurková

která se uskuteční 23. 4. 2011 od 14 do 
17 hodin v Tasově – sokolovně.
Připraveny jsou tvořivé dílny pro děti 
i dospělé s doprovodnou velikonoční 
výstavou. Během odpoledne si můžete 
uplést pomlázku nebo peroutku, nazdobit 
vajíčka, plést z pedigu nebo si vyrobit 
dekorace do bytu.                             -al-

Záměr pronájmu nebytových prostor
Město Velké Meziříčí zveřejňuje tímto podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout 
nebytové prostory v objektu tělocvičny Charita na ul. Poštovní č. 552/8 
na pozemku p. č. 1421 v obci a k. ú. Velké Meziříčí (zastavěná plocha 793 m2), 

a to za podmínky zachování sportovního charakteru využití objektu.
Prohlídku nebytových prostor je možné dohodnout telefonicky předem s ředi-
telem Základní školy Sokolovská, Mgr. Petrem Hladíkem na tel.: 566 782 101.
Případné bližší informace podá ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství 

a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí, na tel.: 566 781 030.
Zájemci o pronájem mohou podat své písemné nabídky na adresu: Měst-
ský úřad, odbor školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 
nejpozději do pátku 22. dubna 2011. Nabídky doručené po tomto termínu 

nebudou zohledněny.
Město Velké Meziříčí si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu, případně 

odchýlit se od stanovených podmínek.
Tento záměr byl schválen Radou města Velké Meziříčí na její schůzi 23. 3. 2011.

Ing. Radovan Necid, starosta

Z Borů do Rousměrova bude uzavírka
Silnice z Borů do Rousměrova bude uzavřena, a to ve dvou termínech – od 

2. do 6. května a poté od 27. května do 12. června. Důvodem je její oprava. Uza-
vírka se týká komunikace č. III/36049 v pětikilometrovém úseku z Borů po 
křižovatku se silnicí první třídy č. I/19, což je hlavní tah na Žďár nad Sázavou.

Objízdná trasa je navržena po silnici I/37 – Rousměrov – Sklené nad 
Oslavou – Jívoví – Křižanov a po silnici III/36051 – Dobrá Voda – Vídeň 
– Bory.                                                                                             -mars-



■ Čtyřkolku 110 cm3 Wuchuan 
se SPZ, rok 2008. Dále koňský 
vůz brzděný. Cena dohodou. Tel.: 
725 023 762.
■ Sadbové brambory Adéla – 
kvalitní, pšenici a ječmen. Tel.: 
606 430 569.
■ Skútr JMSTAR 150 T, 2008, 
najeto 1 150 km, cena 15.500 Kč. 
Tel.: 604 989 341.
■ Na Škodu Felicii a Škodu Favo-
rit veškeré náhradní díly, vše levně. 
Tel.: 608 034 567.
■ Stavební vrátek, kompletní výš-
ka 10 metrů (motor, plošina, vodicí 
trámy, kladky). Cena 5 tisíc Kč. 
Tel.: 608 401 132.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Menší srub. Tel.: 721 941 720.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy Bela-
na, Adéla, Marabel. Volejte po 17. ho-
dině na tel.: 566 544 576, 607 299 168.
Koupím
■ Pravý přední blatník na Škodu 
100. Možno i starší, bez koroze. 
Tel.: 605 962 232.
■ Kočár pro dítě z 50. let „ko-
šatinku“ v dobrém stavu. Tel.: 
724 432 121.
■ Suchozemskou želvu. Tel.: 
777 145 277.
■ Stropní hrazdu a lavici na ben-
chpress. Tel.: 736 747 746.

■ Vykoupím odhlášené auto. 
Tel.: 604 753 297.

Nemovitosti
■ Koupím k soukromým účelům 
pozemek ve volné krajině. Nevadí 
rokle, svah ani porost, velikost 
5–10 tis. m2. Tel.: 731 447 196.

■ Koupím pozemek na stavbu 
rodinného domu ve Velkém Me-
ziříčí nebo blízkém okolí. Platba 
v hotovosti. Tel.: 724 658 882.

■ Prodám chatu se zahradou, 
pozemek 780 m2, zastavěná plocha 
26 m2, podsklepená, elektrika, 

Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete raději informace z po-
čítače než papírové noviny? 
Týdeník v pdf zasíláme na e-mai-
lové adresy, jeho cena je 6 Kč. Více 
na tel.: 566 782 009, 739 100 979, 
www.velkomeziricsko.cz
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Inzerujte
ve

Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz
Telefon: 566 782 009

Jupiter club, s. r. o.,
Velké Meziříčí
Náměstí 17

nabízí k pronájmům následující prostory:
salonek, malou a velkou učebnu, koncertní sál, kinosál, malou 
scénu – loutkové divadlo, velký sál.

Podrobnější popis prostor naleznete na www.jupiterclub.cz, dále 
bližší informace poskytne Miloslav Čech, tel.: 566 782 005, e-mail: 
pronajem@jupiterclub.cz

Prodám
■ Nové cihly – 100 ks, vhodné na 
komín 3 Kč/ks, 15 ks vápenných 
tvárnic 60×27×24 cm 20 Kč/ks, 
kameninový nástavec na komín 
120×15 cm – 80 Kč, kameninovou 
rouru na odpad 100×20 cm 120 Kč. 
Dále prodám motocykl Pionýr, od-
hlášený, dvousedadlový, pojízdný 
1.800 Kč. Litinový radiátor, 5 článků 
50×15 cm – 500 Kč. Mrazák 120 l, 
pultový, Calex (dědictví) 800 Kč. 
Velké Meziříčí. Tel.: 566 522 741.
■ Fasádní silikonovou omítku 
pastelově zelenou 170 kg, zrni-
tost 1,5 mm asi na 75 m2. Cena 
30 Kč/kg. Tel.: 603 811 623.
■ Použité venkovní parapety AL 
bronz, šíře 240 mm/délka 1950 mm 
– 1 ks, šíře 260 mm/délka 2300 mm 
– 2 ks, šíře 280 mm/délka 1930 mm 
– 2 ks, šíře 280 mm/délka 500 mm 
– 2 ks. Cena 250 Kč/1000 mm. Tel.: 
603 811 623.
■ Venkovní rolety Lomax bílé 
barvy, levně. Šíře 1115 mm/délka 
1350 mm – 2 ks, šíře 1265 mm/délka 
1350 mm – 2 ks, šíře 680 mm/délka 
1350 mm – 2 ks, šíře 610 mm/délka 
1350 mm – 2 ks. Cena dohodou. 
Tel.: 603 811 623.
■ Renault Megane 1,4, rok výroby 
98, najeto 160 tis. km, 5 dveří – 
hatchback, + sada zimních kol, tma-
vozelená metalíza, autorádio, cent-
rální zamykání, přídavná světla, za-
bezpečení – uzamykatelná zpáteč-
ka, zadní stěrač. Cena 34.000 Kč, 
email: jarkakdv@seznam.cz. Tel.: 
732 877 113.
■ Výklopná garážová vrata se 
vstupními dveřmi. Výška 2 m, 
šířka 2,4 m. Dále sekačku lištovou 
– š. 95 cm tera. Decimální váhu 
na pytle. Kameru Samsung levně. 
Sedm let starý počítač + tiskárnu se 
skenerem. Tel.: 606 157 522.
■ Dřevěný žebřík ve výborném 
stavu, délka 6,5 m. Dále kovo-
vé dveře venkovní, levé, výška 
240 cm, možno snížit na výšku 
200 cm. Vrata plechová výška 
220 cm, šíře 330 cm. Cena dohodou. 
Tel.: 605 960 402.
■ Vozík za osobní auto v horším 
stavu – špatná podlaha. Doklady 
možno i samostatně, levně. Tel.: 
605 960 402.
■ Audi A3, 1,9 TDi, stříbrné, 
třídveřové, r. v. 1998, výkon 81 kW, 
sportovní výbava, litá kola, nový 
potah, najeto 205 000 km, cena 
98.000 Kč. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 605 214 530.
■ Vodorovný soustruh, točný prů-
měr 260 mm, točná délka 850 mm, 
výrobce Maďarsko, rok výroby 
1973. Tel.: 722 660 299.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt! 
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

plavky * prádlo * korzety * opravy
21. 4. (13–17 hodin) * 22. 4. (8–12, 13–17 hodin)

v prodejně Textil – Marie Konečná, Novosady 40, Velké Meziříčí

Průmyslová 2086, 594 01 Velké Meziříčí
www.eurowagon.cz
hledá vhodné kandidáty na pozice:

◘ ZÁMEČNÍK
◘ TRUHLÁŘ
◘ VODOINSTALATÉR
Požadujeme: * profesní kvalifikace * 
praxe v oboru * aktivní přístup
Náplň práce: * montáž interiérových 
prvků mobilních buněk
Nabídky na e-mail: eurowagon@euro-
wagon.cz, více na tel.: 564 408 080.

– výkup železa a barevných kovů
– výkup papíru

Tel.: 731 447 196

Areál bývalé cihelny Martinice, po–pá 7–16, so 8–12, 
mostová autováha přímo ve sběrně, 8 m 40 t

Potřebujete nový spotřebič???
Navštivte ELEKTRO KOSOUROVI 
– poradíme vám s výběrem výrobku  
– sleva vystaveného zboží 
– dárek ke koupenému zboží 
– SUPER CENA – televizor 
 LCD – PANASOSONIC – 82 cm
 Full HD 8749,- Kč

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

Bez náhl. do reg. Nejsme 900…
(Pracuji pro jednoho věřitele).

Tel: 605 254 131.

Rolety, sítě
Podlahy, PVC
Tel.: 602 950 763

PRODÁVÁME
23TÝDENNÍ NOSNICE. 
A. Novotný, Hrbov 42,

tel.: 604 707 728, 566 523 772.

Podnikání i práce z domu
www.pracujtejinak.cz

v Salonu Madona
K Novému nádraží 1345
(u čerpací stanice HAD),
Velké Meziříčí nabízí 
účesy, sestřihy a barvy podle
vašich představ, masáže hlavy pro 
dámy, pány, děti i bez objednání.
Iveta Smejkalová,
tel.: 776 006 672.

Tel.: 604 133 836.

Kvalifi kační předpoklady: – SŠ
 – administrativní praxe
 – práce na PC
 – AJ slovem i písmem
 – aktivní řidič osobního
  automobilu
Kontaktní osoba Veronika Dočkalová, tel.: 566 523 670, e-mail: alpa@alpa.cz

ALPA, a. s.
přijme do pracovního poměru

referenta obchodního oddělení.

sečení trávy křovinořezem 
nebo rotační sekačkou

úprava živých plotů benzino-
vým plotostřihem

práce motorovou pilou, vyře-
závání náletových křovin

kypření záhonů motorovým 
kultivátorem před setím nebo 

sázením
Tel.: 734 701 083, 722 718 797

voda, vrtaná studna, udírna, ven-
kovní gril. Lokalita Fajtův kopec. 
Cena dohodou. Volejte po 17. ho-
dině na tel.: 776 591 878.

■ Prodám byt 2+1 ve Velkém Me-
ziříčí v žádané lokalitě, po rekon-
strukci. Uvolnění bytu r. 2012. Cena 
1.325.000 Kč. Tel.: 608 737 765.
■ Prodám 5 stavebních pozemků 
v k. ú. Jabloňov, p. č. 1322, plocha 
4.358 m2, schválené v územním plá-
nu obce Jabloňov. Přístupová cesta 
k pozemku v režii obce Jabloňov. 
Tel.: 723 964 711.
■ Prodám nový mezonetový byt 
(92,3 m2) v lokalitě Hliniště ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 731 510 813.
■  Prodám řadov ý R D 4+1 
v Bobrové. S garáží, koupelna, 
ústřední topení. 1,5 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám byt 3+1ve Velkém 
Mez iř íč í ,  R K nevolat!  Tel .: 
725 695 624.
■ Prodám cihlový byt 3+1, v prv-
ním patře, 85 m2, s garáží, v klidné 
lokalitě Vel. Meziříčí. Nová koupel-
na a kuch. linka, balkon, prostorný 
sklep, hezký výhled na město. RK 
nevolat! Tel.: 608 123 959.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám cihlový byt 2+1 s lod-
žíí v osobním vlastnictví na ulici 
Bezručova ve VM. Cena dohodou. 
Volejte mezi 17.–19. hodinou na tel.: 
773 586 691.
■ Prodám garáž na ul. Družstevní 
ve Velkém Meziříčí, el. 220 V. Tel.: 
737 884 643.
Pronájem
■ Pronajmu kanceláře, Velké Me-
ziříčí Náměstí, 1. patro samostatné 
51 m2 a 71 m2, s vlastním WC, roční 
nájemné 1.200 Kč/m2 + služby. Tel.: 
602 565 459.
■ Hledám pronájem bytu 2+1 
nebo 3+1 ve Velkém Meziř íčí 
a okolí, může být i dům. Nabídky 
tel.: 721 092 276.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí na ulici Krškova. Volejte 
po 17. hodině na tel.: 723 938 892.

Tel.: 606 157 522.

Zubní pohotovost
Sobota 23. 4. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na 
Moravě, tel.: 566 542 615. Neděle 24. 4. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, 
zdravotní středisko, tel.: 566 543 287. Pondělí 25. 4. MUDr. Ivo Mato-
noha, Jimramov 265, tel.: 566 562 619. Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde el. proud
Ve čtvrtek 21. 4. budou vypnuty tyto oblasti: od 12.30 hodin do 
16 hodin – ulice Hřbitovní, Moráňská, Poříčí 637/20.               E.ON

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

■ Pronajmu byt 3+1, orientovaný 
na jižní stranu, po rekonstrukci, 
částečně vybavený, výtah, plynové 
topení, zateplený, nová okna, ihned 
k nastěhování. Tel.: 734 543 930.
■ Pronajmu nový byt 2+kk, 
70 m2, ve Velkém Meziříčí, vybave-
ná kuchyně. Tel.: 737 914 885.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Bezručova. Cena Kč 4.000 + in-
kaso. Byt volný od 1. 7. 2011.  
Volejte mezi 17.–19. hodin na tel.: 
773 586 691.
Různé
■ Upeču různé druhy cukroví na 
svatby a oslavy. Tel.: 603 486 635.
■ Hledám instruktory alpi-
ningu a bosu. Více info na tel.: 
603 316 301.
Daruji

■ Labradora Artuše. Daruji 
z vážných osobních důvodů pouze 
do dobrých rukou a dobrých 
podmínek (nejlépe domek se za-
hradou) 4letého hnědého labradora, 
slyšícího na jméno Artuš. Je krásný, 
opečovávaný, potřebuje pozornost 
a člověka, který se mu bude věno-
vat přísně, ale s láskou. Je trochu 
dominantní k ostatním psům, ale 
radostný a poslušný, pokud máte 
autoritu. Tel.: 724 689 444.
Seznámení
■ Ráda poznám přítele 60–73 let 
vyšší postavy, který je sám a je mu 
často smutno. Nehledám krásu ani 
bohatství, ale někoho, kdo má zájem 
o klidný a spokojený život. Zkus 
zavolat a doufat, že nám seznámení 
vyjde. Tel.: 737 605 427.
■ Najdu ženu drobné postavy, 
která nechce děti, ale nechce zůstat 
sama jako já, 38letý muž bez závaz-
ků? Tel.: 604 413 706.

Rose M 
nabízí šití na zakázku:
svatební kostýmy, šaty, kalho-
ty, halenky, sukně
dámské oděvy:
jarní bundy do vel. 60, kostýmy 
šaty, halenky

AKCE
saka, kostýmy od 590 Kč.
Náměstí 84/8, Stará pošta, 
Velké Meziříčí

Sokolovská 287
přijme 

* prodavačku masa-uzenin
* pracovníka do výroby 

uzenářských výrobků

–  praxe v oboru.
Své stručné životopisy zasílejte
na e-mail:
reznictvi.malec@tiscali.cz.



Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení di-
vadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 11. 5. 2011 od 19 h
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Poděkování
Vzpomínky

KINO JUPITER – DUBEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA JARO 2011

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při Jupiter clubu na  
duben až červen 2011 vždy v úterý od 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší

26. 4. přednáška Island – Fayerské ostrovy Kamila Dvořáková

10. 5. přednáška Osobní vzpomínky Albína Janoušková
  na prof. Bedřicha Krejčího
14. 6. přednáška Mongolsko Mgr. Miloslav Lopaur
21. 6. přednáška Haiti Mgr. Jaroslav Pazdera

Pozor změna!
Z technických důvodů neuvedeme divadelní hru „Půldruhé hodiny zpož-
dění“. Náhradním titulem je

Oznámení
ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje další rekondiční pobyt v PARK 

HOTELU-HOKOVCE u Dudinců. V termínu od 28. 5. do 4. 6. 2011 
v ceně 6.590 Kč. Doplatek ve výši 5.590 Kč je nutné doplatit nejpozději 
do 2. 5. 2011 každé pondělí od 9 do 11 hodin v klubu důchodců na Ko-
menského ulici. Ještě je několik volných míst.

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH

Napínavý příběh této hry, která patří k tomu nejlepšímu, co bylo v detektiv-
ním žánru pro divadlo napsáno. Rozluštění této záhady je nečekané a šokující.
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme 
přijďte včas!

Informace svazu diabetiků Velké Meziříčí
Poradenské dny – znáte svůj zdravotní stav?

Územní organizace svazu diabetiků pořádá každý čtvrtek v klubu 
důchodců Komenského 6 vždy od 15 do 16 hodin měření glykémie, cho-
lesterolu, tlaku krve a BMI. Členství ve svazu není podmínkou k účasti.

Zahájili jsme další ročník emp – setkání diabetiků. Koná se vždy dru-
hý čtvrtek v měsíci od 16 hodin v klubu důchodců, Komenského 6, pod 
vedením nutriční (dietní) sestry.

Využijte ještě nabídky ozdravných pobytů u moře v Itálii: 
* San Benedetto del Tronto od 17. do 26. 6. 2011 s polopenzí, v cenách 

od 4.700 – 7.000 Kč podle typu apartmánu.
* Bibione od 2. do 11. 9. 2011. Stravování vlastní, v cenách od 3.300 do 

5.800 Kč podle typu apartmánu.
Informace a přihlášky: Josef Savara, Nad sv. Josefem 238, Velké 

Meziříčí, každý čtvrtek v klubu důchodců, Komenského 6 od 15 do 
16 hodin, dále v informačním centru v budově MěÚ. Odjezd z VM, 
v ceně je zahrnuta doprava i ubytování. Cestovní – zdravotní pojištění 
zařídíme za 160 Kč na osobu.      Zve svaz diabetiků Velké Meziříčí -sav-

Dne 12. dubna 2011 jsme si připo-
menuli 40. výročí úmrtí pana
Josefa Mejzlíka,
řídícího učitele z Tasova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Synové s rodinami

Dne 17. 4. 2011 jsme vzpomněli 
17. výročí, kdy nás navždy opus-
tila paní 
Jiřina Würthová
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají dcery s rodinami.

Bez Tebe, tatínku, se nám těžko kráčí,
při vzpomínce na Tebe se nám slzy 
do očí tlačí.
Nestihli jsme Ti naposledy sbohem 
dát
a za vše, co jsi pro nás udělal, 
poděkovat.
Miloval jsi nás,
my Tě rádi měli, 
odešel jsi nám,
my nezapomněli. 
Smutný je domov,
smutno je v něm, 
chybíš nám tatínku,
chybíš nám všem.Dne 18. dubna 2011 jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí, kdy nás opustil 
náš milovaný tatínek, dědeček 
a švagr, pan
Miroslav Sysel
z Oslavice.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 23. 4. 2011 bude desáté smutné 
výročí úmrtí paní
Marie Dvořákové
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají 
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 23. 4. 2011 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 
Emil Homola 
z Velkého Meziříčí. 

Pokud jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Homolovi

Dne 25. 4. 2011 vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka, babič-
ka a prababička, paní
Ludmila Kvapilová
z Borů.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná dcera s rodinou. 

Odešel,
ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 22. 4. 2011 vzpomeneme 7. vý-
ročí úmrtí našeho milého manžela, 
tatínka a dědečka, pana
Františka Sobotky
z Měřína.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou. 

Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou
upřímnou soustrast při úmrtí pana
Pavla Bařtipána.
Zvláštní poděkování patří MUDr. Beránkovi a MUDr. Sedmidubské 
za příkladnou péči po dobu jeho nemoci.

Manželka Eva s rodinou

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Technickým službám Velké 
Meziříčí a správci zimního stadionu panu Karlu Vidlákovi za umožnění 
bruslení na vzorně připravené ledové ploše. Dále děkujeme zaměstnancům 
TS panu Veselému a panu Hamrovi za pomoc při bruslení a zapůjčení 
hokejové výbavy.                                                    Žáci ZŠ a SŠ Březejc

Jménem vedení Domova pro seniory Velké Meziříčí děkujeme ochotnic-
kému souboru z Radostína nad Oslavou za uvedení hry Český muzikant 
v našem novém domově. Klienti strávili úžasné sobotní dopoledne, na 
které rádi vzpomínají.                  Helena Chalupová, ředitelka domova

Foto: archiv domova pro seniory

Klub Parkinson organizuje

Letovisko Rimini, hotel Trinidad, 
termín 26. 8. – 2. 9. 2011. Návštěva 
San Marina a Benátek. Vhodné 
pro dříve narozené a invalidy. Plná 
penze All inclusive. Cena 6.000 Kč. 
Přihlášky do 15. 5. 2011. Bližší 
info na tel.: 777 606 471, Čestmír 
Čermák st., Uhřínov 2. 

Mostišťská
pouťová zábava
KD Vídeň 23. 4. 2011

kterou uvádí Studio DVA.
Středa 4. května 2011 v 19.30 hodin
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou si ON a ONA vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. Hrají Karel Roden a Jana Krausová. 
Platí permanentky jaro 2011. Jednotlivé vstupné: 290 Kč.

Středa 20. v 19.30 hodin
VARIETÉ
Ali, dívka z malého města, ale s velkým hlasem, potřebovala najít místo, 
kde bude schopna své sny naplnit, místo, aby sledovala, jak se vytrácejí do 
ztracena. A objevila svět varieté. Poté, co se rozhodne vydat vstříc nejisté 
budoucnosti ve velkoměstě zábavního průmyslu, v Los Angeles, narazí 
Ali na The Burlesque Lounge, působivý podnik, který se ale potýká se 
špatnou návštěvností, a který je domovem netradiční hudební revue. Pře-
svědčí okouzlující a přímou majitelku podniku, jeho hlavní hvězdu a také 
hledačku nových talentů Tess, aby ji přijala na místo barmanky. Ali během 
práce s rozzářenýma očima hltá veškerá vystoupení a snaží se vstřebat jejich 
pozoruhodnou atmosféru, odvážné kostýmy a originální choreografi i. Ví 
přitom, že je jí souzeno stoupnout si na jeviště sama. Předtím je ale nucena 
vypořádat se se spletitou sítí lidských vztahů, která v podniku panuje. 
Naváže přátelství s jednou z tanečnic, znepřátelí si jinou, a získá si přízeň 
Jacka, pohledného barmana a hudebníka, který Ali nabídne možnost být 
jeho spolubydlící, než se jí podaří postavit na vlastní nohy. Posléze se za 
pomoci rázného, ale vnímavého choreografa a transsexuálního moderátora 
konečně od baru dostane až na pódium. Její výjimečný hlas a umění vrací 
The Burlesque Lounge zpět na výsluní do jeho bývalé slávy a dává Tess 
naději, že nebude muset vyhovět žádostem svého bývalého manžela, aby 
podnik prodala charizmatickému podnikateli se zajímavou nabídkou. Jak 
Aliina hvězda stoupá, začíná být jasné, že Burlesque Lounge je opět mís-
tem, kde se mohou plnit sny. Bude to ale stačit k tomu, aby zdejší divoká 
a sexy představení přece jen navždy neskončila? Režie: S. Antin. Hrají: 
Cher, Ch. Aguilera, K. Bell, C. Gigandet, S. Tucci, A. Cumming, E. Dane. 
Hudební fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 116 minut
Středa 27. v 19.30 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ
Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách-lesbičkách a otci, který 
daroval sperma na umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho dne roz-
hodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného 
života, který pro ně jejich matky vybudovaly. Režie: Lisa Cholodenková. 
Hrají: A. Beningová, J. Mooreová, M. Ruffalo, M. Wasikowska, J. Hutcher-
son. Film USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 60, 62 Kč 106 minut
Čtvrtek 28. v 19 hodin
Filmový klub
ČTYŘI LVI
První „džihádská“ černá komedie. Parta potenciálních teroristů 
plánuje útok, při kterém má protéct mnoho krve. Jen se nemůžou 
shodnout, čí krev by to měla být. Komedie, drama Velká Británie, 2010. Režie: 
Christopher Morfi a. Mládeži přístupný od 15 let. Původní znění, české titulky.
Vstupné: 49, 75 Kč 101 minut

Obec a SK Mostiště 
zvou srdečně všechny občany na

v MOSTIŠTÍCH.

Český svaz žen a Jupiter club Velké Meziříčí děkují všem, kteří se v mi-
nulém týdnu podíleli na uspořádání velikonoční výstavy ať už svými 
výrobky z keramiky, drátu, papíru, vosku, proutí nebo praktickými 
ukázkami své tvorby (zdobení perníčků, malování kraslic, pletení koší-
ků, pleskačů, výroba keramic. květináčů) a pomohli tak naladit všechny 
návštěvníky na blížící se velikonoční svátky.           Libuše Kučerová
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AKCE JUPITER CLUBUVÝSTAVY

Pátek 29. dubna 
2011 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC.
Vstupné: 330 Kč . 
Prodej na program. 
oddě lení JC, te l .: 
566 782 004 (001).
Změna programu vyhraze-
na! Info tel.: 724 399 474.

Každý čtvrtek I. kurz od 18.30 do 19.30 hodin, II. kurz od 19.30 
do 20.30 hodin, velký sál JC. Od 15 let – neomezeně.
Lektor Jiří Bánovský z Taneční školy STARLET z Brna.
Předplatné 6 lekcí 360 Kč/60 Kč, 1 lekce
Jsou určeny termíny, výhoda 1 lekce zdarma.
Nelze odhlašovat, můžete za sebe poslat  náhradníka. Jed-
notlivé vstupy za 80 Kč/1 lekce. 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve středu 20. dubna 2011

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. 
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. • Vstupné: 40 Kč.

Předprodej probíhá v Jupiter clubu na program. oddělení, tel.: 
566 782 004 (001). www.concentus-moraviae.cz

výstava fotografi í Fotoateli-
éru Honsnejman – Tesařová 
do 30. 4. v kavárně Café Time 

v pasáži IMCA VM

Účinkují:
Daniela Demuthová – zpěv
Zbyňka Šolcová – harfa
Žofi e Vokálková – fl étna
Koncertní sál JC
středa 27. dubna 2011, v 19 hodin.
Vstupné: dospělí 140 Kč, důchodci a studenti 120 Kč, prodej vstupenek 
na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001), www.jupiterclub.cz, 
změna programu vyhrazena.

s programem

► neděle 12. 6. – Zuzana Lapčíková Kvintet
v 19.30 hodin v Jupiter clubu 

► pátek 24. 6. – Komorní seskupení ve složení Martina Bačová 
(housle), Petr Verner (viola), Tomáš Jamník (violoncello) 
a Slávka Pěchočová (klavír)
v 19.30 hodin v zámecké jídelně

Jupiter club, s. r.o. a místní rybářská organizace Moravského rybář-
ského svazu si vás dovolují pozvat na

Výstava potrvá do 29. 4. 2011 v předsálí kina Jupiter club.
Srdečně zvou místní rybáři a Jupiter club.

Pondělí 23. 5. 2011 v 19.30 hodin 
na velkém sále JC, vstupné: 290 Kč, 
rezervace a prodej na prog. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004, 001, info 
724 399 474. 
Vstupenky nutno vyzvednout do 
13. 5. 
Změna programu vyhrazena.

Zábavný pořad se Zdeňkem Troš-
kou a Jaroslavem Suchánkem.

V pondělí 16. 5. 2011 v 19.30 hodin 
v kinosále JC, vstupné: 200 Kč. 
Rezervace a předprodej vstupe-
nek na prog. oddělení JC. Tel.: 
566 782 004, 001, info: 724 399 474. 
Vstupenky je nutné vyzvednout do 
6. 5. Změna programu vyhrazena. 

Neděle 8. 5. 2011 v 19.30 hodin na velkém sále JC.
Vstupné: 180 Kč, stolová úprava, rezervace a prodej na prog. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004, 001, info 724 399 474. Vstupenky nutno vyzvednout do 
28. 4. Změna programu vyhrazena.

Do Velkého Mezi ř íč í př ijede 
21. června 2011 jedna z největších 
hvězd českého hudebního nebe. 
Lucie Bílá se představí v komorním 
koncertu za doprovodu klavíristy 
Petra Maláska. Představení, které 
vyprodává sály po celé zemi, má 
výjimečnou atmosféru.
„Budu se snažit dát lidem to, pro 
co si přijdou. Repertoár máme 
barevný, veselý, dojemný, vybraný 
především z lásky k hudbě ale i k 
divákům,“ slibuje Lucie Bílá. Di-
váci se mohou těšit na večer plný 
známých hitů a nebyla by to Lucka 
se svým osobitým humorem, aby 
nepřidala i pár historek a vtípků.
,,Když se lidé smějí, je to pro mě to 
největší ocenění,“ říká Lucie Bílá. 

Druhým rokem dává více přednost koncertům v menších sálech před 
velkými stadiony. Je tak blíž publiku a užívá si uvolněnou atmosféru 
představení, kdy do poslední chvíle netuší, o čem bude svým divákům 
vyprávět. Lucie Bílá vystoupí v Jupiter clubu v úterý 21. června 2011 
od 19.30 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v Jupiter clubu na pro-
gramovém oddělení JC, tel.: 566 782 004, 001. Rezervace vstupenek 
možná, nutno je vyzvednout týden od rezervace. Cena vstupenek 500  
– 990 Kč. Případné dotazy a informace na tel.: 724 399 474.     -zh-

Realitní kancelář Reality Vysočina Velké Meziříčí
váz zve na výstavu obrazů a fotografi í Bořivoje Pejchala

Výstava potrvá do 29. dubna 2011 v prostorách
domu čp. 4 (v patře) na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Otevřeno v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

(sestry Rozmarinovy)
výstavní síň Jupiter clubu 
v pracovní dny 8–16 hodin, neděle 9–12 hodin a 14–16 hodin, v neděli 
24. 4. otevřeno pouze 9–12 hodin, výstava probíhá do 29. 4. 2011.

prodejní výstava obrazů

v prostorách školy a DS Březejc, ve všední dny od 8 do 16 hodin (kromě 
velikonočních prázdnin 21. a 22. 4.).

Finančně podpořeno krajem Vysočina 
v rámci projektu „Zdravě na Březejci“

Programové oddělení, tel.: 566 782 004 – 5, přijímá rezervace 
míst na divadelní předplatné Horáckého divadla v Jihlavě na 
sezonu 2011/2012 – celkem 6 představení.
Představení zařazená do abonentního cyklu:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Ray Cooney, překlad Břetislav 
Hodek
AMADEUS – Peter Shaffer, překlad Martin Hilský
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI – Betty Comden a Adolph Green, překlad Vojen 
Drlík a František Zacharník
SOUDNÉ SESTRY – Terry Pratchett – Stehen Briggs, překlad Jan 
Kantůrek
TERASA – Jean – Claude Carriere, překlad Michal a Matylda Láz-
ňovských
LUCERNA – Alois Jirásek. 
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 702 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev, např. studenti, důchodci, ZTP atd). Zájem-
ci o předplatné se mohou nahlásit do 10. května 2011. Změna programu 
vyhrazena.                                                                                       -prog-

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje

Dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy dětských děl s názvem

kterou pořádá orga-
nizace Mateřská ško-
la Velké Meziříčí 
ve spolupráci s Ju-
piter clubem, s. r. o. 
Velké Meziříčí.
Slavnostní zahájení 
výstavy proběhne 
v sále kina JC ve Vel-
kém Meziříčí, dne 
4. 5. 2011 v 15 ho-
din a bude spojeno 
s vystoupením dětí 
z místních MŠ.
Výstava potrvá od 4. 5. do 6. 5. 2011. Těšíme se na vaši účast.
Vystavují:

V prostorách realitní kanceláře Reality Vysočina na Náměstí 4 ve 
Velkém Meziříčí byla v pátek 15. dubna 2011 slavnostně zahájena 
autorská výstava obrazů a fotografi í Bořivoje Pejchala, který zde 
prezentuje tvorbu za poslední rok. Zahájení výstavy bylo spojené 
s výročím této společnosti. Oba majitelé fi rmy Pejchal a Dočkalová 
pracují v realitní činnosti již bezmála dvě desetiletí, pod názvem 
Reality Vysočina je tomu v letošním roce právě deset let. Název 
výstavy V(í)inohrá(t)dky vychází z obrazů inspirovaných tema-
tikou vinařské oblasti Pálava. Spolu s obrazy Pejchal vystavuje 
fotografi e, které byly pořízené v prostorách bývalého areálu Svit 
během jeho demolice. Tato výstava potrvá v pracovní dny do pátku 
29. dubna od 8 do 16 hodin.                               Stanislava Řezníčková

Foto: archiv B. PejchalaFoto: archiv B. Pejchala
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2. liga mladší dorostenci
Sokol VM – SK Velká Bystřice 
24:27 (9:12)
V souboji o aktuálně pátou příčku 
tabulky chtěl domácí celek ziskem 
dvou bodů zaznamenat záchranu 
ligové příslušnosti i pro následující 
ročník. Dřívější začátek utkání 
oproti původně nahlášenému po-
sunula STK, která tak paradoxně 
vyhověla hostům. Ti mohli využít 
potenciál střelecky disponovaných 
spojek, jež zatížily konto našeho 
gólmana dohromady dvaceti přes-
nými zásahy. Naše obrana působila 
velice pasivním dojmem. Nízký 
důraz znamenal pro hráče soupeře 
snadnou prostupnost. Útočná fáze 
postrádala přesnost, souhru, rych-
lost a zvláště moment překvapení. 
Řada pěkných akcí končila nepřes-
ným zakončením, což nás dlouhodo-
bě pronásleduje. Pro nemoc nemohl 
nastoupit ostrostřelec Jan Svoboda, 
což byla další „morová rána“ do na-
šich řad. Velmi dobrým výkonem se 
prezentoval v tomto utkání Jan Po-
spíšil. 7 – m hody 3/3:3/2, vyloučení 
4:3. Sled branek 1:3, 4:5, 6:10, 9:12, 
12:14, 14:18, 17:20, 20:23, 23:26.
Hráli: Brabec Josef – Horák Petr 
(7), Pospíšil Jan (6), Krátký Mi-
chal (4/2), Pospíšil Martin (3/1), 
Veselý Jan (2), Pavliš David (2), 
Blaha Martin, Janíček Martin, 
Blaha Tomáš. Trenéři M. Janíček, 
Mgr. P. Živčic.

1. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Jiskra Otrokovice 
21:36 (12:15)
Domácí tým „vlétl“ do hry s vervou, 
leč množství chyb a nepřesností 
mělo opačný efekt a soupeř s lehkos-
tí úřadoval. Po oddechovém čase, 
kdy v jedenácté minutě svítilo na 
ukazateli děsivé skóre 1:8, se naše 
hra přeci jen postupně konsolidova-
la. Změny v sestavě přinesly nový 

náboj a postupně se připravenými 
akcemi dařilo ukrajovat z hrozivé-
ho odstupu až na minimální rozdíl 
(4:10, 9:10, 11:12). Škoda, že v těchto 
momentech řada vyložených bran-
kových příležitostí zůstala nevyuži-
ta, což opět svědčilo Otrokovickým, 
které pak do poločasu navýšily na 
třígólový rozdíl. Situace z úvodu 
utkání v podobě nepřesností a útoč-
né naivity se opakovala i ve vstupu 
do druhého dějství. Vinou nepřeber-
ného množství nevynucených chyb 
a nepřesností jsme se nedokázali 
dostávat do střeleckých příležitos-
tí. Soupeř těžil z rychlých brejků 
a odskočil až na výraznější odstup 
(37. minuta 12:20). Naše „ementálo-
vá obrana“ neměla šanci na úspěch. 
Příliš individuálně vedené útočné 
akce narážely na připravenou de-
fenzivu. Po rychlých a přímočarých 
akcích pak soupeřky dokonaly „dílo 
zkázy“ (17:26, 20:35). 7 m – hody 
4/2:3/3, bez vyloučení.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Závišková Iva (8), 
Kratochvílová Hana (5), Partlová 
Markéta (3/1), Studená Kateřina (3), 
Nechvátalová Natálie (1), Rosová 
Terezie (1), Zezulová Kristýna, 
Sedláčková Klára, Janečková De-
nisa, Koudelová Eliška, Škrdlo-
vá Renata. Trenéři ing. Záviška, 
Mgr. Vidláková, E. Partlová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

MSŽD
Starší žáci

Tescoma Zlín B – FC VM 1:2 (0:1)
Střelci: 54. – 9. Liška, 60. Zsihovics. 
Rozhodčí: Miko. Sestava FC VM: 
Hladík – Juda, Novotný, Smejkal, 
Špaček – Liška, Vokurka, Ráček, Ku-
rečka – Zsihovics, Karmazín, do hry 
dále nastoupili Heto, Krčál, Těšík.
Do první šance utkání se ve 3. mi-
nutě dostal Zsihovics, ale jeho sřelu 
vyrazil brankář na roh. V 9. minutě 
se po křídle uvolnil Zsihovics, 
nacentroval do pokutového území, 
na míč si naběhl Liška a hlavou jej 
poslal pod břevno – 0:1. Ve 12. mi-
nutě zahrával Ráček roh, ale míč 
proletěl přes celé pokutové území do 
autu. Domácí se za první poločas do 
vyložené šance nedostali.
Druhý poločas začal za mírné pře-
vahy domácích. Ve 46. minutě se 
vyznamenal brankář Hladík, když 
vyrazil přízemní střelu z hranice 
pokutového území na roh. Běžela 
54. minuta utkání, když se na půlce 
hřiště zmocnil domácí záložník 
míče a po samostatném útoku jej po-
slal k pravé tyči bezmocného bran-
káře Hladíka. Další šanci si vypra-
covali hosté v téže minutě, když se 
na zlínského brankáře řítil s míčem 
kanonýr Zsihovics, jenže brankáře 
neprostřelil. V 60. minutě se na hra-
nici pokutového území uvolnil Zsi-
hovics a tvrdou střelou bez přípravy 
poslal míč pod břevno Zlína – 1:2.
FC VM – Dosta Bystrc 2:0 (0:0)
Střelci: 59. Ráček, 68. Zsihovics. 
Rozhodčí: Hájek. Sestava: Hla-
dík – Juda, Novotný, Smejkal, 
Špaček – Liška, Vokurka, Ráček, 
Kurečka – Zsihovics, Karmazín, do 
hry dále nastoupili Chalupa, Krčál, 
Ochrana, Puža.
Utkání jsme začali náporem. 
Ve 2. minutě si mezi sebou vy-
měnili míč Zsihovics s Liškou, ale 
ten střelou bez přípravy trefi l tyč. 
Další šanci si domácí vypracovali 
v 5. minutě, když centroval Vokur-
ka, jenže hlavička Lišky skončila 

vedle. Ve 12. minutě se do míče 
opřel Zsihovics, ale míč skončil nad 
brankou. Pak se domácí upokojili 
převahou a šancemi a soupeř se za-
čal osmělovat. Jedinou jejich střelu 
v 25. minutě s přehledem brankář 
Hladík kryl. Další vyloženou šanci 
jsme v prvním poločasu neviděli, 
tak se do kabin odcházelo za ne-
rozhodného stavu 0:0.
Ve 36. minutě poslal pas Zsihovics 
na Ráčka, ale tomu přihrávka ne-
sedla a skončila vedle. Ve 39. minu-
tě zahrával Zsihovics roh, vysoký 
míč brankáři vypadl, ale nikdo 
z domácích jej do branky nedopra-
vil. Ve 44. minutě zahrával Ráček 
standardní situaci z 20 metrů, ale 
trefi l jen „zeď“ hráčů Bystrce. Je-
dinou vážnější situaci v druhém po-
ločasu si vypracovali žáci Bystrce 
v 53. minutě, ale výborným zákro-
kem brankáře Hladíka skončil míč 
nad břevnem. Branky se domácí 
dočkali v 59. minutě, když Novotný 
centroval míč do pokutového úze-
mí, na něj si naběhl kapitán Ráček 
a hlavou jej poslal pod břevno. 
V 68. minutě se do míče z hranice 
pokutového území opřel Zsihovics, 
a ten skončil v šibenici. Příští týden, 
zajíždí naši žáci v sobotu do Břec-
lavi.                                          -dek-

Starší přípravka
VM – Bystřice 8:0
Branky: 3 Koudela, 2 Burián, 
2 Mezlík, Partl
VM – Bystřice 12:2
Branky: 4 Sysel, 3 Malata Mir., 
3 Čech, 2 Bibr
VM – Žďár 1:2
Branky: Koudela
VM – Žďár 10:4
Branky: 4 Čech, 4 Malata Mir., 
2 Vošmera

Mladší přípravka
VM – Bystřice 0:4
VM – Bystřice 4:7
Branky: 3 Mička, Vošmera
VM – Žďár 0:12
VM – Žďár 4:1
Branky: 2 Vošmera, 2 Mička   -ves-

MSDD
Starší dorost

SFK Vrchovina – FC VM 3:2 
(3:2)
Střelci: Sodomka (3.), Homolka 
(22.), Komínek (41.) – Smejkal (15.), 
Kameník (17.). Rozhodčí: Vostřejš 
– Sláma, Mach. Sestava: Pöpperl 
– Polák (31. Maloušek), Štefka, 
Jahoda, Pospíšil – Kozuň, Prchal, 
Smejkal, Kameník (56. Láznička) 
– Liška.
Ve středu jsme měli vloženou do-
hrávku 16. kola s Vrchovinou. Zápas 
se odehrával v Radešínské Svratce. 
Terén byl velice podmáčený.
Na začátku zápasu jsme ve 3. min. 
rychle inkasovali, když po rohu 
domácích vyskočil na míč nikým 
nepokrytý Sodomka a vsítil úvodní 
branku. Začátek utkání byl z naší 
strany nedůrazný a bez pohybu, 
jako v utkání se Spartou Brno. 
V 9. min. se dostal do dobré šance 
Liška po krásném pasu Smejkala, 
ale střílel jen do brankáře. V 15. 
min. zahrával Liška PVK po zemi 
na Smejkala, a ten z otočky vstřelil 
vyrovnávací gól. Neuběhly ani dvě 
minuty a přišla ukázková akce, 
když Polák poslal do běhu Kozuně, 
ten z první odcentroval do vápna, 
kam si naběhl Kameník a hlavou 
na zadní tyč nás poslal do vedení. 
Ve 22. min., po snadném projití přes 
naše tři hráče, odcentroval domácí 
hráč do vápna na Homolku, a ten 
bez větších problémů hlavičkoval 
k tyči. Na této brance se podílel 
i náš brankář, který stál jen na 
brankové čáře, a naši dva obránci, 
kteří od hráče odstoupili. Ve 24. 
min. jsme mohli opět dostat branku, 
když rohový kop domácích prošel 
malým vápnem, po zaspání Pöp-
perla, ale naštěstí skončil střelou 
v zámezí. Ve 30. min. dostal krásný 
pas do běhu Kozuň od Lišky a snad-
ným průnikem do vápna orazítkoval 
tyč. O minutu později šel sám na 
brankáře Liška, ale v rozhodující 
situaci selhal. Ve 41. min. Komí-
nek prošel po lajně přes Pospíšila 
a Kameníka, jako kdyby tam stály 
„kužely“, a před velkým vápnem 
pohotovou střelou k tyči vzal vedení 
na svoji stranu.
Na začátku druhého poločasu ve 
48. min. šel sám ze strany Liška, 
ale jeho střela minula tyčku o metr. 
V 50. min. přihrával Kozuň pod 
sebe na Prchala, a ten z první střílel 
jen nad bránu. V 51. min. po rohu 
Lišky doletěl míč až ke Štefkovi, 
a ten z voleje trefi l bohužel jen tyč. 
V 57. min. Smejkal překonal ve váp-
ně brankáře, ale jeho střelu zachytil 
obránce na brankové čáře. Po rohu 
Lišky trefi l Jahoda hlavou spojnici. 
V 73. min. prošel míč malým váp-
nem až na Štefku, který nedokázal 
v jasné gólové situaci skórovat. Celý 
druhý poločas patřil až do 85. min. 
nám, když jsme soupeře zmáčkli 
na jeho polovině a pouštěli jsme ho 
zřídka na naši půlku.
Terén byl podmáčený a nedalo 
se dobře kombinovat. V prvním 
poločase nám chyběl střed hřiště 
a hráli jsme z 90 % po pravé straně, 
ale když jsme dostali míč na levou 
stranu, tak jsme dokázali dát 2 
branky. Ve druhém poločase jsme 
chtěli zápas otočit, ale nedokázali 
jsme v jasných gólových šancích 
vstřelit gól. Vrchovině jsme tedy 
darovali hodně laciné body.
FC VM – FC Veselí n. M. 1:0 
(0:0)
Střelci: Štefka (67.). Rozhodčí: Jiří 
Beneš – Krejčí, Rosický. Sestava 
FC VM: Pöpperl – Maloušek, Štef-
ka, Jahoda, Pospíšil – Malec (35. 
Láznička) – Kozuň (90. Wasser-
bauer), Prchal, Smejkal, Kameník 
(84. Kuřátko) – Liška.
V 19. kole jsme hostili celek Veselí 
nad Moravou. Soupeři jsme chtěli 
vrátit podzimní porážku.
Na začátku utkání ve 4. min. po 
individuální akci vápnem Kozuně 
skončila jeho střela nad břevnem. 
Ve 13. min. přihrával Malec podél 
vápna Kozuňovi, ale ten v nadějné 

šanci trefi l jen hostujícího obránce. 
Ve 14. min. se míč po rohu odrazil 
ke Smejkalovi, ale ten střílel vedle 
tyče. Ve 41. min., po PVK Pospíšila, 
se míč dostal ke Kozuňovi, který 
z první zkoušel střílet na bránu, ale 
míč skončil nad břevnem.
Ve druhém poločase v 50. min. za-
hrál Liška PVK na Jahodu, kterému 
míč letící k tyči vyrazil brankář 
na roh. V 56. min. po rohu Lišky 
hlavičkoval Smejkal těsně vedle 
tyče. Po další slibné šanci trefil 
Kameník ve vápně jen brankáře. 
V 66. min. zahrál PVK Liška do 
malého vápna, kde míč spadl těsně 
před brankářem, který jej musel 
s velkými problémy vyrazit na roh. 
Neuplynula ani minuta a v 67. min. 
po rohu Lišky dal hlavou gól Štefka. 
V 74. min. dokázal Smejkal projít 
vápnem přes čtyři hráče a nahrát 
pod sebe Pospíšilovi, ale tomu za-
blokoval střelu soupeř. V 83. min. 
nás zachránil od inkasované bran-
ky Pöpperl, který chytil dobrým 
ref lexem po zahraném rohu míč 
směřující do brány. Konec utkání 
jsme si už pohlídali.
V prvních 15 minutách prvního 
poločasu jsme soupeře přehrávali 
a dobře kombinovali, ale postupně 
se hra vyrovnávala a tvořili jsme 
hodně nepřesností. Ve druhém 
poločase jsme soupeře nepouštěli 
do žádných vážných akcí, až na 
83. min. Veselští obranu překoná-
vali jen nákopy za obranu. Povinné 
3 body jsme získali a zaslouženě 
porazili Veselí nad Moravou. 

-ls,sme-
Mladší dorost

SFK Vrchovina – FC VM 1:2 
(1:0)
Střelci: 58. Bradáč, 67. Nápravník. 
Rozhodčí: Sláma; ž. k. 0:2. Sestava 
FC VM: Sysel – Bárta, Komínek, 
Voneš, Procházka – Ostrý M. (41. 
Hejtmánek), Nápravník, Láznička, 
Ráček, Bradáč – Benda.
Středeční dohrávka se hrála za 
velké zimy a stálého deště, na vel-
mi těžkém terénu. Hra se většinou 
odehrávala ve středu hřiště. První 
vážnější akce přišla od domácích 
ve 28. min. a hned skončila gólem. 
To bylo vše, co se zajímavého v ji-
nak nudné první půli odehrálo.
V druhém poločasu zcela domino-
vali Velkomeziříčští. Vytvořili si 
převahu a mnoho šancí. První dvě 
obrovské trestuhodně zahodil, po 
zranění hrající, Hejtmánek. Hostům 
se podařilo vyrovnat v 58. min., 
když po akci Ráčka zakončoval do 
prázdné branky Bradáč. Vítězný gól 
vstřelili Velkomeziříčští v 67. min., 
když se po rohu Lázničky nádherně 
trefi l hlavou Nápravník. I když se 
domácí snažili o vyrovnání, hosté 
s přehledem dovedli zápas do vítěz-
ného konce.
FC VM – Veselí nad Moravou 
7:3 (2:1)
Střelci: 43., 56., 77. Bradáč, 3. Ro-
sický, 5. Nápravník, 59. Láznička, 
73. Bárta. Rozhodčí: Krejčí; ž. k. 
1:0. Sestava FC VM: Řeháček – Ro-
sický, Štefka (53. Ostrý Š.) Voneš, 
Procházka – Bárta, Nápravník, 
Láznička, Bradáč – Benda, Hejt-
mánek (28. Ostrý M.).
Velkomeziříčští hráči vstoupili do 
utkání impozantně. Už v 5. min. 
vedli 2:0 po brankách Rosického 
a Nápravníka. Poté ale zbytečně 
polevili, hosté se začali osmělovat 
a před půlí snížili na 2:1. Po důrazné 
domluvě trenéra o přestávce domácí 
v druhém poločase opět zapnuli na 
plné obrátky a hostům vstřelili pět 
branek.
Střelecky se dařilo Bradáčovi, auto-
rovi tří branek. Hosté výsledek zko-
rigovali 2 góly v závěru utkání.

-kol-

Oddíl házené Tělocvičné jed-
noty Sokol Velké Meziříčí zve 
do svých řad chlapce a děv-
čata narozené 1995–2002 se 
zájmem o pohyb. Pravidelné 
tréninky pondělí až pátek 
15.30–19.30 hodin ve sportov-
ní hale za Světlou.

Jezdecký den v Meziříčku
dne 8. května 2011 pořádá Jezdecká Stáj Granus
Jezdecký den v Meziříčku

Program: v 10 hodin začátek první skokové soutěže
 1. parkur st. 70–80 cm
 2. parkur st. 80–90 cm
 3. parkur st. Z 
 4. parkur st. ZL
 5. vozatajský parkur, 
 přehlídka chladnokrevných koní
 6. následuje soutěž pro diváky

Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky 
na tel.: 604 606 645, jezdecké závody jsou bez 
licencí, otevřené pro všechny věkové kategorie 
jezdců i různá plemena koní.

Přijďte s námi strávit příjemný májový den ve spo-
lečnosti koní, všichni jste srdečně zváni.

Více info na www.jsgranus.blog.cz          -hh-

Pavel Halas mladší je Čech žijící a pracující v Anglii. Fandí sportu, 
sleduje dění v něm a sám je aktivním sportovcem a hokejovým rozhod-
čím. Pro čtenáře týdeníku Velkomeziříčsko a hlavně fotbalové fanoušky 
připravil článek Proč je pro Angličany fotbal náboženstvím? o kolek-
tivní hře zvané fotbal (z anglického football, foot = noha a ball = míč) 
nebo také kopaná, která ovládla doslova celý svět, ale jejím domovem 
zůstává Anglie.
Proč je pro Angličany fotbal náboženstvím?

Nejslavnější trenér v historii Liverpoolu FC Bill Shankly jednou vyřkl 
památnou větu: „Někteří lidé si myslí, že fotbal je záležitost života a smrti. 
Mohu vás ujistit, že je to mnohem vážnější.“

Vše začíná už v ranních hodinách
Je neděle ráno, Liverpool se právě probouzí do posledního víkendo-

vého dne. Mnozí z nás by čekali, že ulice budou prázdné, lidé půjdou 
do kostela nebo budou dospávat sobotní večer. Opak je však pravdou. 
Ulicemi v centru se začínají trousit první fanoušci Liverpoolu, kteří 
míří do barů, restaurací a hospod. Kdo není v červeném, nemá dres či 
aspoň šálu, jako by sem ani nepatřil. Děti, ženy, mladí, celé rodiny… 
Jak se generace prolínají, na hrudích najdete snad všechny sponzory, 
kteří klub za poslední roky podporovali. Liverpool čeká další fotbalová 
bitva. Přijíždí úhlavní nepřítel, slavný Manchester United, klub, který 
je vzdálen od Liverpoolu pouhých čtyřicet mil. V 10 hodin ráno jsou 
místní hospůdky narvané k prasknutí. Jsou slyšet chorály i nenávistné 
pokřiky směrem k rivalovi z Manchesteru. Po patřičném posilnění se 
fanoušci jako pramínky splétají a v houfech míří k magickému stadionu 
Anfi eld Road.

Tam, kde bylo včera pusto a prázdná parkoviště, se teď musíte prodírat 
davy. Autobusy a auta trčí v zácpách. Do nosu se nutí přepálený olej z hra-
nolků, ryb a párků, kterými se fanoušci ládují a posilňují před blížícím 
se zápasem. A pokud nemají sousto v puse, tak zpívají. Intenzita chorálů 
se s blížícím výkopem stupňuje.

Fotbalové stadiony jsou zcela vyprodány
Až spustí ten nejslavnější: You’ll never walk alone v překladu 

Nikdy nepůjdeš sám, už budou na trávníku nejen jejich idoly, ale 
i fotbalisté nenáviděného Manchesteru United. Budou se bít o naději 
postupu do Ligy mistrů, kdežto jejich soupeř o rekordní devatenáctý 
titul v domácí soutěži, kterým by přeskočil v historických tabulkách 
právě Liverpool. Zápas je beznadějně vyprodán i přesto, že Liverpool 
v minulém kole podlehl na hřišti dosud posledního týmu, londýnské-
ho West Hamu. V České republice by na zápase byla půlka stadionu 
prázdná. Ne však v Anglii. Pro Angličany je fotbal náboženství. Ať 
klub, pro který by fanda umřel, vyhraje, nebo prohraje, nic se nemění 
na tom, že příští zápas opět bude stát v ochozech a podporovat svůj 
milovaný celek.

Permanentky se generačně dědí
Nejslavnější fotbalová tribuna světa, The KOP, je místem těch nejvěr-

nějších scousers (název pro liverpoolské fanoušky). Permanentky se dědí 
z generace na generaci. Během zápasu všichni fanoušci stojí, i když je to 
‚zakázané‘. The KOP je ‚kotel‘ stadionu Anfi eld Road, který pojme přes 
dvanáct tisíc fanoušků z celkové kapacity čtyřicet pět tisíc míst k sezení. 
The KOP je jediná tribuna stadionu Anfi eld Road, která není rozdělena 
na dvě sekce. V útrobách The KOP se nachází FC Liverpool Fan Shop, 
který je před zápasem velmi zaneprázdněn. Fanoušci kupují šály, dresy 
svých nových oblíbenců Andyho Carolla a Luise Suaréze a další věci ze 
široké nabídky suvenýrů.

Manchesteru United patří sektor proti věhlasné tribuně The Kop a v zá-
dech budou mít pietní vzpomínku na dávnou tragédii z Hillsborough. 
Věčný plamen plápolá na památku 96 fanoušků, kteří zahynuli v roce 
1989 při nezvládnuté organizaci na stadionu v Sheffi eldu. Mezi obětmi byl 
i bratranec liverpoolského kapitána a ikony klubu Stevena Gerrarda.

Pavel Halas ml.
(Pokračování příště.)
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KUŽELKY

HÁZENÁ
Sokol Křoví – FC VM B 1:3 (0:0)
Střelci: 58. Jedlička, 62. Bouček, 
64. Veselý – 66. Roštínský. Sestava 
FC VM B: Simandl – Netolický, Ha-
lámek, Střecha, Mucha O. – Kami-
naras (71. Smejkal), Vítek, Jedlička, 
Bouček (90. Láznička) – Veselý, 
Kafka. Rozhodčí: Voborný – Jurka, 
Talpa. Diváků 100.
Na horké půdě rozměrově menšího 
hřiště v Křoví se hostům od začátku 
dařilo to, co si předsevzali. Ak-
tivním tlakem na míč na polovině 
Křoví nepouštět domácí do jejich 
obvyklého projevu, kterým zde 
obvykle přibijí hostující mužstvo 
k jeho šestnáctce, do které pak 
směřuje míč za míčem. Domácím 
tak zbyly „jen“ nakopávané míče na 
„extřetiligistu“ Čejku, kterého však 
dokázala velkomeziříčská obrana 
kolektivním úsilím eliminovat do té 
míry, že větší hrozbu možná před-
stavoval další hráč z líhně brněnské 
Zbrojovky Hanák, nastoupivší na 
pravém okraji domácí záložní řady. 
Ani ten se však do nebezpečné šan-
ce neprosadil. Nejenom to. Hosté 
se postupně začali prosazovat i co 
se týče ofenzivní složky hry. Do 
dobrých průniků se dral zejména 
Bouček, ve fi nálních fázích se svých 
příležitostí zřejmě zalekl, takže 
zůstalo jen u nepřesných či propa-
gačních střel a nepovedených snah 
o přihrávku směřující možná k lépe 
postaveným spoluhráčům. Podobně 
se vedlo i Kafkovi a Jedličkovi, 
nejdůležitější na aktivitě těchto 
tří hráčů spolu s Veselým bylo, 
že zpracovali a udrželi míč, čímž 

zdařile zaměstnávali obrannou 
řadu domácích. Z aktivity jmeno-
vaných pak rezultovala v podstatě 
nejnebezpečnější příležitost první 
půle, kdy těsně před pauzou napálil 
Vítek utěšenou střelou z dobrých 
třiceti metrů břevno domácího 
gólmana Sáry. Křoví se sice rovněž 
ke střeleckým pokusům dostávalo, 
ale trefovalo jen dobře postaveného 
Simandla, případně ochrannou síť 
za jeho svatyní.
V podobném duchu se pokračovalo 
i po přestávce, zhruba po dvaceti 
minutách však přišla gólová „os-
miminutovka“, která určila rezultát 
celého zápasu a dala mu úplně jiné 
dimenze. Začalo to „nevinně“… 
Domácí hráč napadaný Veselým 
zahrál dalekonosným obloučkem 
„malou domů“, během letu míče 
z hřiště, laviček i tribun zazněla 
asi desetkrát v různé posloupnosti 
slova „nemůžeš“ a „můžeš“, Sára 
míč na „malém vápně“ chytil do 
rukou a rozhodčí Voborný odpískal 
nepřímý kop z uvedené vzdálenosti. 
Po rozehrávce Veselého napálil 
Střecha zeď stojící v brance, k od-
raženému míči se však nachomýtl 
Jedlička a s jistotou jej doklepl do 
sítě, čímž poslal Benfi ku do vede-
ní. To byl ale jen začátek. O čtyři 
minuty později utekl po spolupráci 
s Kaminarasem po křídle Veselý, 
u praporku „zasekl“ a čekal „co 
se bude dít…“ Podobně čekal tváří 
v tvář Veselému i domácí stoper 
Šustáček a jeho další doběhnuvší 
spoluhráč z obrany. Celá trojice na 
dlouhé vteřiny jakoby zkameněla 
a zahájila „psychologickou válku 
o první pohyb“. Nedělo se pořád 

MSD sk. D
Tasovice – FC VM 5:1 (2:1)
Střelci: Pecha (11.), Šuráň (36.), Paul 
(58.), Svatoš (33., 76.) – Pokorný 
(16.). Rozhodčí: Seidl – Stloukal, 
Soukal, bez karet. Diváků 290. 
Sestava FC VM: Kruba – Z. Mu-
cha, Večeřa (89. Ďurica), Souček, 
J. Krejčí – Dufek, Berka, L. Němec 
(65. E. Smejkal), Netrda – Pokorný 
– Hort (72. Jaroš).
Úvodní minuty ani vzdáleně nena-
značovaly, jaký osud Meziříčské na 
tasovickém trávníku čeká. Vždyť 
už ve 2. min. po akci dvojice Netr-
da – Hort dostal míč na rodinném 
stříbře Dufek, obešel vybíhajícího 
brankáře a při kontaktu s ním upadl, 
aniž by to rozhodčího vyvedlo z le-
dového klidu. I v průběhu dalších 
minut jsme se dostávali před i do 
šestnáctky Tasovic, chyběla však 
přesnost v rozhodujících okamži-
cích. Na nepřesnost doplatili i hosté 
v 11. min., kdy v útočné fázi přišli 
o míč, Tasovičtí přečíslili rozho-
zenou obranu soupeře a nikým 
nekrytý Pecha zamířil přesně. Na 
hostech to ale zádné stopy ještě 
nezanechalo. O pět minut později 
zahrávali trestný kop po faulu na 
pronikajícího J. Krejčího, Hort 
sklepl míč Pokornému, a ten táhlou 
technickou střelou přehodil gólma-
na Tasovic. Pak se domácím opět 
podařilo přečíslit obranu Velmezu, 
kolmicí za obrannou linii se jejich 
hrot dostal sám před Krubu, ale ten 
jeho čistou šanci zlikvidoval. Ve 
stejné pozici se po akci pravé strany 
ocitl Dufek, jenže míč mu odskočil, 
a stal se tak snadnou kořistí vybí-
hajícího brankáře. Na konci první 
půlhodiny oslovil J. Krejčí křížným 
pasem nabíhajícího Dufka, který už 
z prostoru vápna přesně zamířil, 
jenže jeho technickou střelu stačil 
obránce lehce tečovat tak, že o píď 
minula vzdálenější tyč. Ani trestný 
kop Netrdův po faulu na Horta se 
neujal. Pak už ovšem přišla vcelku 
nevinně vyhlížející 36. min., kdy 

domácí akce po faulu a postranním 
autu skončila rohem. Ten zastihl 
meziříčskou obranu v nedbalkách 
a úplně volný, u vzdálenější tyče 
stojící Šuráň pohodlně doklepl hla-
vou míč do sítě. V samotném závěru 
poločasu mohli hosté obdržet gól do 
šatny, jenže Šuráň se při lobu přes 
vybíhajícího Krubu mezi tři tyče 
nevešel. Po změně stran Meziříčští 
začali s odhodláním průběh zápasu 
zvrátit. Střela Pokorného z výhodné 
pozice a otočka L. Němce z hranice 
šestnáctky změnu skóre nepřinesly 
a i když byly hodně nebezpečné, 
bylo to příliš málo na to, aby domácí 
celek dokázaly rozhodit. Tasovičtí, 
když viděli, že Meziříčští nic víc 
nevymysleli, přidali na nátlakové 
hře a po dvou zpackaných šancích 
si tu třetí už vzít nenechali. Po třetí 
brance se obranná hra Velmezu 
zcela rozpadla a když o pět minut 
později zvýšili Tasovičtí na rozdíl 
tří branek, nebylo už co řešit. Přesto 
se Velmez v závěru do gólových 
šancí prostřednictvím opět Dufka 
a dvakrát Jaroše dostal, jenže trefi t 
bránu, v Dufkově případě prázd-
nou, se ani tentokrát nepodařilo. 
Trenéru Volfovi se utkání nehodno-
tilo lehko: „Dnes jsem z celkového 
výsledku zklamaný. Začátek patřil 
nám, i když jsme inkasovali, ale 
podařilo se nám rychle vyrovnat. 
Druhou branku jsme inkasovali 
po rohovém kopu, když zcela volný 
hráč zakončoval hlavou. Ze začátku 
druhého poločasu byla na hráčích 
vidět snaha, ale třetí branka nás 
zlomila a pak už jsme neměli sílu 
na zvrat.“                                -ber-
 1. Vyškov 20 11 3 6 36:20 36
 2. RSM Hodonín 20 9 6 5 33:20 33
 3. Vikt. Otrokovice 21 10 3 8 37:27 33
 4. Pelhřimov 21 8 7 6 34:30 31
 5. Rosice 20 9 3 8 31:22 30
 6. Žďár n. Sáz. 20 8 5 7 35:24 29
 7. Vrchovina 20 8 5 7 17:16 29
 8. Tasovice 20 8 5 7 32:34 29
 9. Velké Meziříčí 20 8 5 7 29:33 29
10. Třebíč 20 6 10 4 25:19 28
11. DOSTA Bystrc 21 7 7 7 23:36 28
12. Sparta Brno 20 6 7 7 18:21 25
13. Konice 20 5 7 8 26:32 22
14. Blansko 20 6 3 11 20:36 21
15. Napajedla 21 4 8 9 25:33 20
16. Uherský Brod 20 5 4 11 14:32 19

OP mužů II. třída
Bystřice B – O. Bítýška 1:2 (0:1)
Diváků 100. Branky: Andrejs Lukáš 
– Havlík Marek, Brychta Rudolf. 
Rozhodčí: Juda Jaroslav, Bula Niko-
la, Stehlík Rudolf; ŽK: 4:4; ČK: 1:0.
V. Bíteš B – Radostín 0:2 (0:1)
Diváků 80. Branky: Promberger 
Jaroslav, Kozel Lukáš. Rozhodčí: 
Teplý Radek, Myška Roman, Dvo-
řák Ondřej; ŽK: 1:2.
Ujčov – Bory 0:3 (0:1)
Diváků 100. Branky: Chalupa, Ka-
rásek Jan, Vávra Martin. Rozhodčí: 

Dvořák Ondřej, Teplý Radek; ŽK: 2:3.
 1. Bystřice B 17 11 2 4 44:21 35
 2. Bory 17 11 2 4 45:23 35
 3. Radostín 17 10 4 3 43:27 34
 4. Nedvědice 17 11 1 5 44:30 34
 5. Rad. Svratka 17 9 5 3 44:26 32
 6. Nová Ves B 17 8 3 6 38:25 27
 7. Svratka 17 7 2 8 27:32 23
 8. Rovečné 17 6 2 9 23:33 20
 9. V. Bíteš B 17 6 2 9 27:48 20
10. D. Rožínka 17 5 2 10 26:29 17
11. O. Bítýška 17 5 2 10 22:40 17
12. Bobrová 17 4 4 9 21:33 16
13. Ujčov 17 4 3 10 26:35 15
14. Vír 17 4 2 11 19:47 14

Zdroj: www.fotbal.cz

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Házená Legata 
Hustopeče 24:32 (9:16)
Hned od úvodu se začalo hrát 
v rychlém tempu. Více ze hry měl 
hostující tým z Hustopečí (1:3). 
Domácí hru vyrovnali a do 15. mi-
nuty byl stav nerozhodný (8:8). Pak 
se ale přestalo dařit v útočné hře. 
V bráně Hustopečí se rozchytal, 
donedávna působící v extraligové 
Plzni, brankář Bavlnka a naši 
střelci především z postu křídel 
se nemohli prosadit. Hosté navíc 
spolehlivě zakončovali své útočné 
kombinace a vytvořili si tak polo-
časové vedení 9:16.
Začátek vyzněl lépe pro domácí, 
kteří začali ukrajovat z náskoku 
Hustopečí (15:19). Hosté na to 
reagovali oddechovým časem. 
Pak opět začaly úřadovat spojky 
Hustopečí, které snadno překoná-
valyobranu domácích, a hosté opět 
odskočili na osmibrankový rozdíl. 
Tento stav si pak udržovali až do 
závěrečného hvizdu.
7 m – hody 4/4:4/3, vyloučení: 2:5, 
navíc domácí přímá ČK Chlubna
Sled branek: 1:3, 4:4, 6:6, 7:12, 
8:14, 9:16, 12:17, 13:19, 15:20, 16:24, 
19:27, 20:30, 24:32
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Poul Ondřej – Matušík Roman (7), 
Večeřa Vítězslav (6), Strašák Pavel 
(5/4), Živčic Pavel (2), Kříbala Mar-
tin (2), Kříbala Petr (1), Bezděk Ja-
kub (1), Konečný Ladislav, Chlubna 
Tomáš, Kaštan Jiří, Kříbala Pavel. 
Trenér Vaverka Vlastimil, zodpo-
vědný vedoucí Vodák Petr.

Tabulka 2. liga muži Morava jih
 1. HC Zlín 19 15 2 2 645:522 32
 2. SHC Maloměřice  19 14 1 4 591:533 29
 3. HK Ivančice 20 13 2 5 552:485 28
 4. Legata Hustopeče 20 11 4 5 612:529 26
 5. SK Kuřim 19 10 0 9 582:589 20
 6. TJ Sokol V. Meziříčí  20 8 2 10 569:541 18
 7. TJ Sokol Sokolnice 19 8 2 9 483:520 18
 8. Jiskra Havlíčkův Brod 19 7 2 10 488:548 16
 9. Sokol II. Prostějov 20 7 1 12 544:608 15
10. Tatran Bohunice 20 5 4 11 501:531 14
11. TJ Sokol Telnice 20 4 2 14 562:641 10
12. TJ Sokol Juliánov 19 4 0 15 472:554 8

Jihomoravská liga mužů
TJ Sokol VM B – HK Ivančice B 
25:22 (11:9)
Začátek utkání vyšel lépe Ivanči-
cím, které lépe zakončovaly své 
útočné akce (1:3). Domácím se 
podařilo zlepšit útočnou hru a skóre 
vyrovnat (5:5, 8:8). Dobře fungující 
obrana, za kterou spolehlivě chytal 
Ondra Poul, přispěla k poločasové-
mu vedení 11:9.
V druhém poločase si domácí hráči 
udržovali dvou až čtyřbrankové 
vedení. V 25. minutě se ale Ivanči-
cím podařilo přiblížit na nejtěsnější 
rozdíl 22:21. Naši hráči si koncentro-
vaným výkonem a bojovností cenné 
body vzít nenechali a dovedli utkání 
do vítězného konce. Střelecky tým 
táhli Jakub Bezděk a Pavel Strašák.
7 m – hody 2/2:5/4, vyloučení: 7:5
Sled branek: 1:3, 4:4, 5:7, 8:8, 11:9, 
13:10, 15:14, 18:17, 20:18, 22:21, 
23:22, 25:22
Sestava a branky: Poul Ondřej, 
Dočkal Adam – Bezděk Jakub (8), 
Strašák Pavel (7), Trojan Vítězslav 
(3/2), Kříbala Petr (2), Kříbala Mar-
tin (2), Babáček Petr (1), Pospíšil 
Martin (1), Rosa Jakub (1), Kubiš 
David, Novotný Radek, trenér Šidlo 
Ladislav.                                 -šid-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM – Sokol Častrov 
2634:2547 * 5:3
Baloun 449:391 Kolář
Korydek 425:430 Havlíček
Lavický B. 460:449 Němec M.
Badalík 398:402 Němec L.
Lavický Ji. 431:454 Kadlec
Starý 471:421 Němec D.

Áčko v utkání jara dokázalo porazit 
Častrov a po pěti hubených letech 
se umístilo na bedně.

Závěrečná tabulka
 1. Start Jihlava A 18 1 3 2572 37
 2. Sokol Častrov 17 1 4 2523 35
 3. Sp. Velké Meziříčí  14 0 8 2491 28
 4. Sl. Kamenice n. L. 13 1 8 474 27
 5. TJ Třebíč D 12 0 10 2461 24
 6. TJ Třebíč C 11 1 10 2486 23
 7. Sokol Cetoraz 9 3 10 2503 21
 8. Slavoj Žirovnice B 9 2 11 2479 20
 9. SCI Jihlava 7 3 12 2409 17

Žáci
Nejvyšší republiková soutěž žáků, 
přebor ČR žáků (ročník naroze-
ní 1995 a mladší) se letos hraje 
dvoukolově. Nejprve se 16. a 17. 4. 
ve čtyřech skupinách utkalo 28 
nejlepších celků systémem každý 
s každým. První tři celky z každé 
skupiny postupují do druhé fáze. 
K této dvanáctce se připojí v ná-
sledujícím a rozhodujícím turnaji 
nejlepší čtveřice z dlouhodobého 
českého poháru žáků. Finále pro-
běhne 29. 4. až 1. 5. v Hradci 
Králové.
Jedna ze skupin (C) se hrála v prů-
běhu víkendu i ve Velkém Meziříčí. 
Kromě našeho mužstva, které pat-
řilo k favoritům, nastoupily do bojů 
o postup celky Znojma, Ústí nad 
Orlicí, Hradce Králové, Přerova, 
Bojkovic a Nového Jičína. Hrálo 
se v tělocvičnách u kostela a na 
Bezděkově.
Náš celek, poskládaný Petrem Va-
šíčkem a složený z hráčů z Meziříčí, 
Třebíče, Jihlavy a Polné, kteří jsou 
však všichni registrováni za náš 
klub, předvedl během dvou dní 
kvalitní výkon, nepoznal hořkost 
porážky ani v jednom setu a získal 
suverénně prvenství.
Kluci zahájili spanilou sobotní jízdu 
vítězstvím 2:0 (19, 9) nad Znojmem, 
když s výjimkou úvodních výměn 
měli jednoznačně navrch ve všech 
herních činnostech. Hned vzápětí 
je čekal Nový Jičín, se kterým si 
rovněž poradili jednoznačně 2:0 

(11, 14). Ani další soupeř, Přerov, 
nedosáhl v žádném setu dvaceti 
bodů a odešel poražen 0:2 (18, 16). 
Posledním sobotním soupeřem 
našich elévů byl, do té doby rovněž 
neporažený, celek Ústí nad Orlicí. 
Ani v tomto zápase se však žádné 
drama nekonalo a Vašíčkova parta 
v pohodě dokráčela k dalšímu hlad-
kému vítězství. Jedinou vadou na 
kráse byla koncovka druhého setu, 
kdy bodovou šňůru soupeře zastavi-
ly až bezprostředně po sobě jdoucí 
oddechové časy domácího lodivoda. 
Velké Meziříčí – Ústí n. Orlicí 2:0 
(15, 21). Po sobotě tak suverénní 
první místo, bez ztráty setu.

Kluci zahajovali i nedělní program, 
jejich prvním soupeřem byly Boj-
kovice, které v konečném účtování 
obsadily poslední příčku. Náš celek 
hrál, co potřeboval, do hry zasáhli 
všichni hráči a po vítězství 2:0 (13, 
22) již měl v součtu aktuálních 
výsledků zajištěno první místo. I za 
těchto okolností však kluci položili 
i poslední třešničku na dort a po 
soustředěném a kvalitním výkonu 
porazili také posledního soupeře, 
Slávii Hradec Králové 2:0 (10, 16). 
A jak je vidět i z výsledků jednotli-
vých setů, bylo to vítězství drtivé. 
Prvenství v jedné ze skupin tak na-
značilo, že by náš celek neměl za čtr-

náct dní v Hradci hrát druhé housle.
Jejich soupeři budou: ze skupiny 
A Kometa Praha, VK Kladno 
a VK Ervěnice, ze skupiny B Aero 
Odolena Voda, Slavia Plzeň a Vo-
lejbalový klub Příbram, ze skupiny 
C je doprovodí Jiskra Ústí n. Orlicí 
a pořádající Slávia Hradec Králové 
a ze skupiny D to budou celky DHL 
Ostrava, TJ Svitavy a ŠSK Beskydy. 
Právo účasti si pak v ČP vybojovaly 
celky: SKV Brno, VK České Bu-
dějovice, Lokomotiva Česká Lípa 
a ČZU Praha A.
Sestava Velkého Meziříčí: Marek 
Slavík – nahrávka, Michael Skou-
mal – blok, Eduard Heřmánek 
– blok, Daniel Římal – smeč, Miro-
slav Bláha – smeč, Adam Košábek 
– univerzál, Martin Kohout, Patrik 
Juda a Miroslav Štipák

Zbývající výsledky:
Nový Jičín – Hradec Králové 2:1, 
– Znojmo 2:0, – Bojkovice 2:0, – 
Přerov 2:0, – Ústí n. O. 0:2
Ústí n. O. – Znojmo 2:0, – Přerov 
2:0, – Bojkovice 2:1, – Hradec 
Králové 1:2
Hradec Králové – Přerov 2:0, – Zno-
jmo 2:0, – Bojkovice 2:0
Přerov – Znojmo 2:1, – Bojkovice 2:0
Znojmo – Bojkovice 2:0

Závěrečná tabulka sk. C,
přeboru ČR

1. TJ Sp. Velké Meziříčí 6 6 0 12:0 12
2. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 6 4 2 9:5 10
3. TJ Slavia Hradec Králové 6 4 2 9:5 10
4. TJ Nový Jičín 6 4 2 8:5 10
5. SK Přerov 6 2 4 4:9 8
6. VK Znojmo – Přímětice 6 1 5 3:10 7
7. TJ Bojkovice 6 0 6 1:12 6

-kon-

Vítězný volejbalový tým žáků: zleva dole Patrik Juda, Martin Kohout, 
Adam Košábek, Daniel Říman, Miroslav Štipák, nahoře vlevo Jiří Kracl, 
asistent trenéra, Eduard Heřmánek, Michael Skoumal, Miroslav Bláha, 
Marek Slavík a trenér Petr Vašíček.                   Foto: Jaroslav Konečný

10. Nové Město B 7 2 13 2458 16
11. BOPO Třebíč B 6 0 16 2440 12
12. Start Jihlava B 2 0 20 2333 4

Krajská soutěž Vysočiny
Slovan Kamenice n. L. B – Spar-
tak VM C 1726:1460 * 6:0
Zedník 436:320 Žák
Souček 439:371 Mátl
Fára 358:357 Lavický A.
Podhradský 493:412 Weiss
Spartak VM C – Slovan Kameni-

ce n. L. B 1534:1572 * 2:4
Mičková 361:425 Zedník
Trnka 396:353 Pelíšek
Lavický A. 404:398 Souček
Mátl J. 373:396 Podhradský
Céčko v závěrečném dvojzápase ne-
dokázalo ani jednou vyhrát a končí 
na desátém místě.
Béčko skončilo na třetím místě, 
soupeř odmítl dvojzápas hrát a spo-
kojil se s čtvrtou pozicí.         -sta-

nic, tudíž si Veselý zcela přímo 
poslal míč kolem domácích zadá-
ků a byl za nimi, než se nadáli. 
Jeho střílený centr srazil Sára jen 
k nohám dobíhajícího Boučka, 
který přesnou ranou přidal druhou 
branku velkomeziříčské rezervy. 
Značně rozhození domácí s tako-
vým vývojem utkání evidentně 
nepočítali, není proto divu, že o dvě 
minuty později vystihl Veselý jejich 
zkaženou rozehrávku těsně před 
šestnáctkou a po několikametrovém 
úniku prostřelil přízemní ranou 
k tyči Sáru potřetí, čímž korunoval 
svůj velmi dobrý výkon v zápase. 
Domácí ale nesložili zbraně – po 
dalších sto dvaceti vteřinách totiž 
kopali rohový kop a na přední tyč 
naběhnuvší „těžkotonážník“ Roš-
tínský dotlačil míč do sítě. To dalo 
Křoví naději, vynutilo si tlak, z něj 
však vzešlo „pouze“ břevno, které 
domácí napálili prakticky ze spodu 
a velkomeziříčská obrana poté od-

kopla míč do bezpečí. Naopak to 
byli Vítek s Boučkem, kteří mohli 
po brejku v závěru Křoví defi nitivně 
dorazit, vyloženou příležitost však 
společně a nerozdílně „zvrtali“, 
skóre se tudíž už neměnilo. Benfi ka 
odehrála závěr zápasu zodpovědně 
a zkušeně, zasloužené tři body si už 
vzít nenechala. Všichni zúčastnění 
hráči zaslouží pochvalu za koncen-
trovaný výkon, kde se bojovnost 
snoubila s potřebnou herní kvalitou. 
Jen to je cesta, jak uspět.      -kre-

I. A třída mužů skupina B
 1. Čáslavice-Sádek 17 14 1 2 46:20 43
 2. Kouty 17 9 6 2 41:19 33
 3. Hartvíkovice 17 8 6 3 27:18 30
 4. V. Meziříčí B 17 7 6 4 24:16 27
 5. Náměšť-Vícenice 17 8 3 6 33:28 27
 6. Rantířov 17 8 1 8 37:38 25
 7. Třešť 17 6 5 6 28:29 23
 8. Bohdalov 17 6 3 8 34:32 21
 9. Stonařov 17 6 3 8 18:29 21
10. Křoví 17 5 4 8 38:43 19
11. Budišov-Nárameč 17 5 3 9 37:49 18
12. Přibyslavice 17 4 5 8 28:33 17
13. Rapotice 17 4 2 11 35:48 14
14. Bedřichov 17 2 6 9 24:48 12


