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Zde je místo pro vaši inzerci

novinka!

Našim klientům nabízíme exkluzivní místo 
v hlavičce novin za výhodnou cenu.

Tento prostor je možné rezervovat i na delší 
dobu.

Podmínky a více informací získáte v redakci.

®
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Týdeník Velkomeziříčsko vychází v nové podobě

Velikonoční výstava

Nabízíme ovocné stromky, staré odrůdy jabloní, 
hrušní, sloup. jabloně, moruše, muchovník, 
mišpule. Macešky, skalničky, široký sortiment 
růží.

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

Otevřeno st, čt 8-12, 13-17, pá 8-12, 13-18
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813

Český svaz žen Velké Meziří-
čí ve spolupráci s Jupiter clu-
bem pořádá tradiční veliko-
noční výstavu v prostorách 
Jupiter clubu. 
Výstava je otevřená dnes od 
9.00 do 17.00.

Country bál 
se skupinou Stetson
Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí a kapela STETSON vás sr-
dečně zvou na VELIKONOČNÍ 
COUNTRY BÁL se STETSO-
NEM v neděli 8. dubna 2012 od 
20 hodin na velkém sále v Jupiter 
clubu.
Vstupné 100 Kč v předprodeji, na 
místě 120 Kč.

Počínaje dnešním dnem bude tý-
deník vycházet v plnobarevném 
provedení, o dvanácti stránkách 
a s velmi výhodnými cenami in-
zerce, což jistě ocení naši klienti.
Stejně tak věříme, že čtenáři uví-
tají větší písmo, než které jsme 
používali dřív a sportovci kupří-
kladu to, že na sportovní zpra-
vodajství budou nově vyčleněny 
tři - a dle potřeby někdy i čtyři - 

strany. I základní rozdělení člán-
ků v novinách nezůstane stejné. 
To znamená, že k první a druhé 
straně, na níž jste běžně nachá-
zeli zpravodajství, přibude ještě 
další, třetí strana. Publicistiku, 
rozhovory a fotogalerii v našem 
týdeníku najdete opět, jenom se 
posune na jinou, převážně čtvr-
tou až pátou stranu.
Příspěvky čtenářů zůstanou za-
chovány taktéž, avšak s podstat-
nou změnou - ty články, které 
budou opatřeny fotografií musí 
splňovat určité podmínky - ze-
jména kvalitu pro tisk. To zname-
ná, že fotografie je třeba dodávat 

v původní velikosti, nerozmaza-
né apod.  Nekvalitní podklady do 
tisku zařazeny nebudou.
Kromě uvedeného je velkou no-
vinkou i přechod do jiné tiskárny, 
a to v Brně, či změna DTP studia. 
Nově se bude předtisková přípra-
va provádět přímo v týdeníku 
redakce.
Pevně věříme, že pochopíte mír-
né navýšení ceny, k němuž jsme 
byli nuceni přistoupit z důvodů 
zvyšujících se nákladů vstupních 
materiálů, především tiskového 
papíru apod. 

Vážení čtenáři, vítáme vás u 
dnešního vydání našeho týde-
níku. Jistě jste hned na první 
pohled zaznamenali výrazné 
změny Velkomeziříčska.

Vážení čtenáři,
týdeník Velkomeziříčsko je naším rodinným stříbrem, unikátem, jakým se může 
pochlubit jen málo měst. Jsou to noviny, které vychází bezmála celé století, no-
viny, které týden co týden přináší zprávy o Velkomeziříčsku pro Velkomeziříčáky 
a pro okolí, abychom nezapomínali. Noviny, kde se dozvídáme skutečně to, co 
se děje u nás. 
Jsem přesvědčen, že tištěné zprávy  ještě sehrají svoji důležitou úlohu. Novi-
ny nejsou tak úplně mrtvé médium, jak by se v éře tabletů a chytrých telefonů 
mohlo zdát. Proto jsem pyšný na to, s jakou rozvážností k vydávání novin náš 
Jupiter club přistupuje. Vydání, které v těchto dnech objevujete na stáncích a 
v prodejnách, je jedinečné v tom, že poprvé v historii Velkomeziříčska přichází 
celobarevný tisk. Jedinečné je také v tom, že v něm najdete více čtení a více 
fotografií. Jde o dobrou změnu zejména pro nás, čtenáře. Uvědomuji si také, 
kolik práce za tím je a kolik volného času tomu věnoval každý, kdo tuto změnu 
připravoval. Proto vám přeji, abyste z barevného Velkomeziříčska na začátku 
barevného jara měli stejnou takovou radost, jako mám já. 

   Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí

Ing. Ivana Horká
šéfredaktorka Velkomeziříčska

Barevné provedení našeho týdeníku nám umožňuje 
vyjít vstříc klientům, kteří požadují reklamu v bar-
vách. Plnobarevný tisk nabízí nepřeberné množství 
variant, jež mnozí inzerenti využívají. Jsme proto 
rádi, že i my nyní můžeme tuto 
službu nabídnout. 
Kromě toho jistě bude pro drtivou 
většinu z nich zajímavá nabíd-
ka cen. Zaplatí totiž stejně jako 
za černobílou reklamu a přitom 
jejich inzerát vyjde v našich no-
vinách barevně. Mimo toho nabí-
zíme také flashové banery na naše webové stránky. 
Každý zákazník, pokud o tuto nabídku projeví zájem, 
který si objedná reklamu do tištěného Velkomezi-
říčska, dostává dárek v podobě banneru na našem 

webu, a to  ZDARMA. Dále nabízíme PR články za 
zvýhodněnou cenu či k plošné inzerci ZDARMA.
Osvědčenou nabídkou je vkládání letáků do tý-
deníku, které stojí při vkládání do celého nákladu 

dva tisíce korun. A to nejlepší 
nakonec - nově můžete využít 
lukrativní místo pro vaši inzer-
ci, a to na titulní straně. Kromě 
klasického umístění ve spodní 
části stránky, nabízíme i prostor 
vpravo nahoře - viz oranžový rá-
meček. Více informací pak získá-

te přímo v redakci nebo na našich webových strán-
kách - www.velkomeziricsko.cz/inzerce. 

V souvislosti se změnami, který-
mi týdeník Velkomeziříčsko od 
dnešního data prochází, došlo 
také k navýšení stránek z původ-
ních deseti na nových dvanáct. 
Od této novinky si slibujeme, 
že budeme moci uspokojit více 
požadavků od čtenářů, a zejmé-
na od sportovních dopisovatelů, 
kteří posílají příspěvky. 
Častým problémem při zveřej-
ňování byl právě nedostatek pro-
storu v novinách. Také hodláme 
klást větší důraz na fotografický 
materiál, jak vlastnoručně po-
řízený, tak dodaný od externích 
přispěvatelů. Všechny dopisova-
tele proto prosíme, aby dodávali 

fotografie v původní, nezmenše-
né velikosti a ostré. Takové fotky 
mají pak šanci se dostat do novin. 
Rozmazané či jinak nepovedené 

snímky otisknuty nebudou. 
Sportovní přispěvatele žádáme o 
totéž, navíc můžete zasílat fotek 
víc, abychom měli usnadněný vý-
běr při rozhodování o tom, který 
snímek zveřejnit. Obsahy jednot-

livých stran budou lehce pozmě-
ny, ale informace, které hledáte, 
najdete vesměs tam, jak jste byli 
zvyklí. 
Na titulní straně nejdůležitější 
zprávy, další zpravodajství pak 
na druhé a třetí straně, publicis-
tiku na straně čtyři, příspěvky od 
čtenářů, řádky na neděli a další 
potom na straně pět. Strana 6 a 
7 je vyčleněna na inzerci, 8, 9 na 
kulturní servis a 10, 11 a 12 pak 
na sport. 
Doufáme, že budete s novou po-
dobou novin spokojeni a zacho-
váte nám i nadále přízeň.

Více stran:  Z deseti na dvanáct

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za 
dlouholetou spolupráci patří 

dosavadní tiskárně Karla 
Charváta a jeho pracovníkům, 
zejména Vladimíru Ryšánovi, 
který prováděl DTP sazbu.

Setkání S rodáky a jubilanty našeho města, 
kteří se narodili v období od 1. 9. 1961 do 31. 12. 
1962 bude 19. 5. 2012
Srdečně zváni jsou i ti jubilanti žijící mimo naše měs-
to, kteří navštěvovali zdejší školy. Prosíme příbuzné i 
známé o sdělení adres jubilantů, kteří žijí mimo měs-
to. Adresy sdělte laskavě na matriku, mail: bednari-
kova@mestovm.cz, tel: 566781178.

Inzerce: Barevná za cenu černobílé

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte 
prosím termíny uzávěrky. 
Ta se posouvá na pátek do 12 

hodin, pro sportovní přispěvatele 
zůstává pondělní dopoledne. Po 
této době nebudou materiály 

kvůli termínům tiskárny 
přijímány do aktuálního čísla.

Vydavatel a redakce přeje svým čtenářům a inzerentům krásné Velikonoce 
nad stránkami nového Velkomeziříčska 

VÍce čteNÍ

barevné 
fotografie

více Stran

výhodná inzerce

kažDý týDeN 
na Stánku

Ing. Ivana Horká
šéfredaktorka Velkomeziříčska

Ing. Ivana Horká
šéfredaktorka Velkomeziříčska
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Obyvatelé oznámkují úředníky
Prakticky po celý duben budou 
moci návštěvníci velkomezi-
říčské radnice hodnotit práci 
úřadu. 

Poslouží jim k tomu anonymní 
dotazníky, které budou k dispo-
zici u každého pracovníka úřadu 
a lidé je po vyplnění mohou ode-
vzdat do sběrných boxů ve všech 
třech budovách radnice. 
„Klienti úřadu budou moci hod-
notit ve čtyřstupňové škále kvali-

tu činnosti, úroveň vystupování 
a úroveň poskytované služby od 
pracovníků jednotlivých odborů 
a oddělení městského úřadu. 
Šetření má za cíl zjistit, ve kte-
rých oblastech může radnice 
zlepšit svoji činnost, aby zajistila 
kvalitnější a příjemnější poskyto-
vání služeb pro veřejnost,“ popsal 
akci tajemník Marek Švaříček.
Starosta Radovan Necid říká, že 
výsledky dotazníkové akce bude 
brát vážně. „Po vyhodnocení se 

ukáže, zda je třeba některé věci 
dělat jinak. Samozřejmě věřím, 
že najdeme i pochvalné hlasy,“ 
usmívá se starosta.
Dotazníkové šetření je součástí 
projektu Vzdělávání zaměst-
nanců Městského úřadu Velké 
Meziříčí, který je financován z 
Evropského sociálního fondu a z 
rozpočtu města. 
Začne 5. dubna, a sběr dotazní-
ků skončí 21. dubna.

Ing. Radovan Necid, starosta

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva města 
Velké Meziříčí se uskuteční v 
úterý 10. dubna 2012 v 15 hodin 
v koncertním sále Jupiter clubu, 
s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost o směnu pozemků a 
dokoupení rozdílu v Čechových 
sadech – parc. č. 5999/191 a parc. 
č. 5975/3
4. Žádost o prodej pozemků parc. 
č. 5999/192 a 5999/193 v Čecho-
vých sadech – majetkové vypořá-
dání
5. Žádost o směnu pozemků a 
dokoupení rozdílu na ul. Míro-
vá – parc. č. 5964/49 a parc. č. 
5964/50
6. Žádost o odkoupení části o 
výměře asi 4 000 m2 z parc. č. 
3700/6 – Hliniště
7. Žádost o odkoupení pozemku 
v Čechových sadech – parc. č. 
5999/182
8. Žádost o odkoupení částí po-
zemků v Mostištích – rozšíření 
zahrady u rodinného domu
9. Žádost Kraje Vysočina o pro-

dej dvou pozemků v Hliništích 
na výstavbu objektů pro  ÚSP 
Křižanov
10. Žádost o směnu pozemků a 
dokoupení rozdílu na ul. Míro-
vá – parc. č. 5964/49 a parc. č. 
5964/50
11. Nabídka pozemků k odkou-
pení městem – komunikace u by-
tových domů Čechovy sady
12. Návrh na odsouhlasení bez-
úplatného převodu pozemků v 
majetku Pozemkového fondu ČR 
na město
13. Nabídka pozemků firmy Con-
ti Trade Services, s. r. o., k odkou-
pení městem – lokalita Palouky
14. Návrh smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací v rámci pří-
prav výstavby protipovodňových 
opatření
15. Rozpočtová opatření:
I. převod prostředků do neúčelo-
vé rezervy
II. příspěvek na provoz pro MŠ 
VM – realizace grantu
III. náklady hrazené městem pro 
ZŠ Školní – zakoupení interaktiv-
ní tabule
IV. příspěvek na provoz pro ZUŠ 

– realizace soutěží a přehlídek
V. rozdělení FP na povinné podí-
ly k dotacím na kulturní památky
16. Program regenerace městské 
památkové rezervace a městské 
památkové zóny, přidělení přislí-
bené (nabídnuté) státní finanční 
podpory na rok 2012
17. Rozdělení přebytku hospoda-
ření za rok 2011
18. Rozdělení dotací neziskovým 
organizacím v roce 2012
19. Místní části – rozbor hospo-
daření za rok 2011, rozpočet na 
rok 2012
20. Dodatek č. 29 zřizovací listiny 
Městské správy bytů Velké Mezi-
říčí
21. Prodej bytu č. 12 Čechova 
1595/8, Velké Meziříčí
22. Pověření k zastupování měs-
ta Velké Meziříčí v dozorčí radě 
SATT, a. s.
23. Integrovaný systém nakládání 
s odpady v Kraji Vysočina
24. Diskuze, interpelace
25. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta 
města Velké Meziříčí

Machát pokřtil svoji třetí knihu

Vášnivý rybář, fotbalista, ale i 
spisovatel Bohumír Machát z 
Velkého Meziříčí pokřtil minu-
lou sobotu v knihovně ve Velkém 
Meziříčí svoji třetí povídkovou 
knihu Kouzelný úhoř. Spolu s 
ředitelkou knihovny Ivanou Vaň-
kovou (na snímku), která při-
pravila pestrý program, a profe-
sorkou zdejšího gymnázia Evou 
Kočí Valovou, jenž se zhostila 

průvodního slova o knize, potě-
šil přítomné mimo jiné i čtením 
dvou povídek z právě vydané pu-
blikace. Šlo o povídku Kráska a 
sumec a Soukromá firma. 
V soutěži o největší úlovek pak 
spisovatel věnoval svoji knihu vy-
losovanému výherci.  Nejvtipněj-
ším úlovkem se mohla pochlubit 
rybářova manželka, která na při-
pravenou kartičku napsala, že za 

svůj největší životní úlovek po-
važuje: Kromě candáta manžela 
Macháta. Ivana Vaňková vtipně 
zvažovala křtít knihu rybím tu-
kem. Pak ale křest proběhl sym-
bolicky. 
Kniha Kouzelný úhoř má 125 
stran a stojí 219 korun. Na čtvr-
té Bohumír Machát podle svých 
slov již začal pracovat.   

Text a foto: Iva Horká

od 2. 4. 2012

Začala rekonstrukce kanalizace 

Rekonstrukce kanalizace v některých ulicích Velké-
ho Meziříčí začala koncem března. Konkrétně v uli-
ci Malá stránka odstartovaly zemní práce v minu-
lém týdnu. Poté bude následovat výměna kanalizace 
v celé ulici Nádražní, kterou přetíná železniční trať. 
Kvůli tomu dojde v posledním dubnovém týdnu k 
překopu ulice Třebíčská, a to přímo v křižovatce 
Malá stránka – Nádražní. 
První část rekonstrukce v Nádražní je naplánována 
na období od 1. května do 10. června a bude probí-
hat ve spodní části ulice od Třebíčské nahoru až za 
Družstevní k vlakové zastávce. Poté se zemní práce 
přesunou nad trať. K překopu ulice Družstevní do-
jde ve druhém týdnu června a výměna kanalizace 
v horní části Nádražní, která skončí až nahoře v 
chodníku Třebíčské ulice, se protáhne na čtyřicet tři 
dnů, od 12. června do 9. srpna. 
Poslední trasa odbočuje z Nádražní do ulice Nad 

Tratí a končí za odbočkou do ulice Na Vyhlídce. 
„Součástí stavebních prací bude také přeložka části 
vodovodu v ulici Malá stránka a nový vodovod v 
dotčené části ulice Nad Tratí. Po dokončení uložení 
všech sítí budou položeny nové povrchy komunika-
cí,“ informoval Vladimír Hort, stavbyvedoucí firmy 
Gremis, která rekonstrukci provádí. 
Práce jsou naplánovány do konce října 2012. „Po 
dobu rekonstrukce nebudou výše jmenované uli-
ce průjezdné a dopravním značením do nich bude 
omezen příjezd,“ doplnil Hort s tím, že postup pra-
cí bude probíhat dle rámcového harmonogramu a 
doby jednotlivých uzavírek budou upřesňovány.
Další rekonstrukce kanalizace čeká ulici Na Výsluní 
– uzavírka a zvláštní užívání jednotlivých částí ko-
munikace je naplánováno na období od 23. dubna 
do 22. června 2012.

Text a foto: Martina Strnadová

Povídání se starostou
Další pravidelné setkání občanů 
se starostou Radovanem Neci-
dem se koná ve čtvrtek 5. 4. na 
malé scéně v Jupiter clubu od 
16 hodin. Další chat proběhne 
ve čtvrtek 26. 4. od 16 do 17.30. 
Své dotazy můžete pokládat již 
ve středu 25. 4. od 16.00. Chat 

je přístupný na webových strán-
kách města www.mestovm.cz. 
Online chat mohou využít všich-
ni ti, kteří nestíhají zajít na pra-
videlná setkání starosty s občany 
města. Přes internet, zato však z 
pohodlí domova, se mohou zají-
mat o chod města apod. –red-

Termín odevzdání žádostí je do 
6. dubna 2012 a podmínkou k 
získání grantu je vypracování 
projektu na základě předlohy, 
která je umístěna na webu
www.mestovm.cz. 

-měú-

Grantový program
Zdravé město 2012
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Hasiči mají za sebou rekordní počet zásahů
Velkomeziříčští profesionální hasiči vloni zasahovali u 422 
událostí. „To je historický rekord naší stanice,“ zhodnotil velitel 
požární stanice hasičského záchranného sboru ve Velkém Meziříčí 
Jiří Doležal. V roce 2010 měli hasiči celkem 329 zásahů, tedy o 93 
méně, takže nárůst v roce 2011 je téměř třicetiprocentní. Dvaa-
dvacet příslušníků profesionální stanice včetně velitele tak má za 
sebou mimořádný rok.

Zásahový rajon jednotky požární 
stanice ve Velkém Meziříčí tvoří 
vyjma samotného města a jeho 
okolí dalších čtyřiačtyřicet obcí. 
Nejvyšší podíl na celkovém počtu 
zásahů tvořily technické pomoci, 
jichž hasiči poskytli 177. Tedy o 
šedesát tři více než v roce 2010. 
Jde o případy, jako jsou čerpání 
vody, odstranění překážek (např. 
spadlých stromů) z komunikací, 
likvidace sněhových převisů či ob-
tížného hmyzu, jež často souvisejí 
s mimořádnými přírodními udá-
lostmi, ale také otevírání uzamče-
ných prostor a podobně. 
O pět se zvýšil i počet výjezdů 
zdejších hasičů k ohlášeným do-
pravním nehodám na dálnici či na 
silnicích nižší třídy, a to na 152. I 
to je vysoké číslo. Velkomeziříčští 
tradičně zasahují u dopravních 
nehod mnohem častěji než jejich 
kolegové třeba i z větších měst. 
Může za to těsná blízkost dálni-
ce, která počet nehod násobí. Do 
kompetence zdejších hasičů totiž 
spadá úsek D 1 téměř padesáti-
kilometrový – od 119. do 168. 
kilometru, samozřejmě v obou 
směrech. „Jednou z nejvážnějších 
byla v roce 2011 dopravní nehoda 

ze 7. září, která se stala na 130. ki-
lometru D 1 ve směru na Prahu. 
Do stojícího tahače s návěsem na-
razil tahač převážející těžké ocelo-
vé tyče velkého rozměru,“ popsal 
událost Jiří Doležal.
Narostl i počet zásahů u požá-
rů. Velkomeziříčští jich hasili 
celkem pětačtyřicet. „Přitom od 
roku 2007 do roku 2011 se počet 
požárů na Žďársku snižoval, ale 
loni narostl o čtyřicet,“ podotkl 
Doležal a dodal, „jedním z našich 
důležitých zásahů byl u požáru 
bytu na ulici Mírová ve Velkém 
Meziříčí, ke kterému došlo 3. 
října 2011.“ Požár, to však není 
jenom hořící dům, byt, sklad, 
prostor firmy nebo les a stoh slá-
my. Do této kategorie hasiči řadí 
i neohlášené vypalování klestí 
či zakázané vypalování trávy. S 
nárůstem ceny za energie, v dů-
sledku čehož lidé topí stále víc 
dřevem a uhlím v kamnech, se 
množí i počty požárů komínů. 
Lidé by proto neměli podceňovat 
jejich pravidelné kontroly, kte-
ré jsou navíc povinné. Od ledna 
2010 platí předpis, že každý ko-
mín připojený k funkčnímu kotli 
na vytápění musí alespoň jednou 

za rok zkontrolovat kominík. A 
to nejen u obytných domů, ale i 
u chat a chalup. Tomu, kdo si ta-
kovou kontrolu provést nenechá 
a kvůli špatnému komínu vyhoří, 
hrozí navíc i pokuta až do výše 
pětadvaceti tisíc korun.
Z kategorie ostatních bylo sedm-

advacet zásahů – to jsou takové, 
jako likvidace nákaz, šíření cho-
rob, ale také třeba balíčku s ne-
známým obsahem atd. Zásahů 
při úniku nebezpečných látek 
vloni hasiči provedli jedenadva-
cet, oproti pouhým devíti v roce 
2010. Přes čtyři sta dvacet zása-

hů v jednom roce, to si žádá ne-
jen vysoké nasazení hasičů, ale i 
pořádnou techniku. Velkomezi-
říčští mají čtyři zásahová vozidla 
a jedno velitelské. Loni sice ne-
pořídili zcela nové hasičské auto, 
ale aspoň jedno zmodernizovali. 
„Namísto dvou víc než dvacet 

let používaných pohonných jed-
notek vyprošťovacího zařízení 
Lukas GO 3T jsme naše vozidlo 
Toyota Land Cruiser vybavili no-
vými výkonnějšími pohonnými 
jednotkami Lukas P 620 OG,“ 
informoval Doležal.

Text a foto: Martina Strnadová

„Letos máme asi 31 odkladů a může jich 
být i více,“ uvedl vedoucí odboru školství 
a kultury velkomeziříčského městského 
úřadu Pavel Stupka s tím, že loni bylo 
uděleno odkladů jen 18. Město je zřizo-
vatelem základních škol i v Mostištích, 
kam se zapsalo 15 dětí, a ve Lhotkách, 
kde přibude nových prvňáčků šest. O 
odklad v obou místních částech nežádá 
nikdo.
„Do prvních tříd nám sice přišlo hodně 
dětí, ale také narostl počet odkladů. Roz-
hodli jsme se proto, že bychom mohli 
otevřít na základní škole Oslavická tzv. 

přípravnou třídu,“ informuje místosta-
rosta Josef Komínek a dodává, že to však 
má své tvrdé podmínky. Dle Školského 
zákona město může přípravnou třídu zá-
kladní školy zřídit se souhlasem krajské-
ho úřadu, a to pro děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docház-
ky, ovšem které jsou sociálně znevýhod-
něné a u nichž je předpoklad, že právě 
zařazení do přípravné třídy vyrovná je-
jich vývoj. Tyto děti často ani nenavště-
vovaly mateřskou školu, proto nejsou 
na vstup do základní školy dostatečně 
připravené. K tomu by jim měla pomoci 

právě přípravná třída. Její zřízení je pod-
míněno minimálním počtem sedmi dětí, 
o jejichž zařazení do ní rozhoduje ředi-
tel školy na žádost zákonného zástupce 
dítěte a navíc na základě písemného do-
poručení školského poradenského zaří-
zení. „Tedy jenom to, že má dítě udělen 
odklad, pro zařazení do přípravné třídy 
nestačí,“ upřesňuje Pavel Stupka a dopl-
ňuje, že se to týká těch dětí, které žijí ve 

zhoršeném sociálně kulturním prostře-
dí, negativně se na jejich vývoji podílejí 
sociálně patologické jevy, nebo napří-
klad dětí azylantů či těch, které mají na-
řízenou ústavní výchovu apod.

Se zařazením dítěte do přípravné třídy 
základní školy musí souhlasit rodiče. 
Důvodem, proč by tak mohli učinit, pro 
ně může být například i to, že podle no-
vely školského zákona platné od ledna 
2012 je předškolák osvobozen od škol-
ného v mateřské škole maximálně jeden 
rok. Takže dostane-li odklad povinné 
školní docházky a vrátí se tudíž zpět do 
mateřské školy na další rok, budou za něj 
rodiče muset začít platit školné. V pří-
pravné třídě základní školy žádné škol-
né není, navíc dítě může využívat i další 
služby, jako je družina či jídelna, samo-
zřejmě za příslušné poplatky. „Zřízením 
přípravné třídy bychom proto chtěli tro-
chu vyjít vstříc rodičům těchto dětí, kteří 
by jinak museli platit 1000 korun školné 

za školku,“ připomíná Josef Komínek.
Přípravnou třídu financuje kraj, potaž-
mo stát. Docházet do ní by mohly nejen 
děti z Velkého Meziříčí a jeho místních 
částí, ale i ty z okolí, třeba z Křižanova 
či Měřína apod. Zda bude na základní 
škole Oslavická zřízena taková třída zří-
zena, ještě není jisté. Podmínkou je, jak 
již bylo zmíněno, dostatečný počet žáků. 
Což bude známo až poté, co všechny 
děti se žádostí o odklad povinné školní 
docházky projdou pedagogicko-psycho-
logickou poradnou, která případné bu-
doucí žáky této třídy vytipuje. Teprve na 
základě toho může město Kraj Vysočina 
požádat o povolení zřídit přípravnou tří-
du.

K zápisu do prvních tříd tří základních škol ve Velkém Meziříčí přišlo letos o 
jedenáct dětí víc, než loni. Vyšší je i počet rodičů, kteří pro svoji ratolest žádají 
odklad povinné školní docházky.

Město zvažuje otevření přípravné školní třídy

Stupka: K zápisu do prvních tříd přišlo 
víc dětí, narostly i odklady.

Martina Strnadová

Radnice na svém webu brzy otevře e-obchod

„E-shop nabídne asi 150 předmětů, knih 
a dalšího zboží vedeného na informačním 
centru. Návštěvník si bude moci v e-shopu 
prohlédnout jednotlivé předměty, u knih 
bude moci nahlédnout a prolistovat si něko-
lik stránek textu. Vybraný předmět si elek-
tronicky objedná a případně i zaplatí tak, 
jak je u tohoto druhu obchodů obvyklé,“ 
popsal fungování další nové sekce na měst-
ském webu starosta Radovan Necid.
Podle něj se radnice rozhodla e-shop zpro-
voznit zejména proto, že roste počet ná-
vštěvníků městského webu a s tím i poptáv-
ka po takovém druhu služeb. „Za poslední 
rok se náš web změnil skutečně dramaticky. 
Mým cílem totiž je, aby se stal jedním z 

E-shop s propagačními předměty města 
spustí radnice ve Velkém Meziříčí do 
několika týdnů. Lidé si zde budou moci 
koupit publikace, ale třeba i reklamní 
oblečení a dárky.

hlavních nástrojů komunikace obyvatel se 
svojí radnicí - je to rychlé a pohodlné. Pro-
to klademe tak velký důraz na elektronické 
vyřizování žádostí, sledování stavu podání, 
objednání a podobně. Ruku v ruce s tím jde 
i odlehčená část webu, to znamená napří-
klad kvalitně zpracované informace o na-
bídce pro volný čas, katalogy firem a spolků 
a další,“ doplnil Radovan Necid.
Dalším vylepšením jsou například jazykové 
mutace. Pro ty radnice využila nástroje vy-
hledávače Google tak, aby rychlé překlady 
byly co nejlevnější a přitom kvalitní. „Web 
dnes nabízí angličtinu, němčinu, francouz-
štinu, španělštinu a polštinu a pro naše part-
nerská města samozřejmě i italštinu, švédšti-
nu a chorvatštinu,“ vyjmenoval starosta.
K ostatním změnám patří také vylepšení 
map regionu, orientační plánek budov úřa-
du, další zjednodušení titulní strany a po-
dobně.

-ran-
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Bítešské náměstí změní vizáž
Bítešští zástupci města v sou-
časné době připravují projekt 
rekonstrukce Masarykova 
náměstí – přestupní terminál 
Velká Bíteš. 

Ten vychází z původně zpraco-
vané projektové dokumentace 
Rekonstrukce Masarykova ná-
městí a částí ulic Lánice a Růžová 
ve Velké Bíteši, která se rozdělila 
na dvě části. V souvislosti se zmí-
něným projektem se tamní oby-
vatelé stále častěji ptají, jak bude 
vypadat zeleň na Masarykově ná-
městí ve Velké Bíteši po skončení 
projektu? 
Jak uvedl na webových stránkách 
města Pavel Bednář z majetko-
vého odboru bítešské radnice, 
z náměstí bude odstraněno pět 
jehličnatých a tři listnaté stromy 
– přesněji lípy – kolem západní 
kašny. „V rámci projektu bude 
provedena nová výsadba,“ upřes-
ňuje Bednář, „v ploše přestupní-
ho terminálu bude ke zbývajícím 
osmi lípám vysazeno dalších 

jedenáct nových stromů – lip 
stříbrných. V horní části náměstí 
před poštou bude vysazen soli-
terní listnatý strom – liliovník tu-
lipánokvětý.“ Travnatá plocha se 
podle Bednáře zmenší a trávník 
zůstane jen okolo východní kaš-
ny o výměře 388 m2.Do chodní-
ku na jižní straně náměstí, mimo 
projekt, bude rovněž vysazeno je-
denáct nových stromů - střemchy 
obecné. 
Jedna část projektu s názvem 
Přestupní terminál Velká Bíteš 
řeší severní stranu Masarykova 
náměstí a je zaměřena na au-
tobusovou dopravu. Obsahuje 
především autobusové nádra-
ží soustředěné kolem středové, 
dnes travnaté plochy. Tato trav-
natá plocha bude z převážné části 
vydlážděna pro pohyb cestujících 
v prostoru mezi zastávkami auto-
busu. 
Druhá část s názvem Jih se za-
bývá jižní stranou Masarykova 
náměstí a obsahuje především 
parkovací místa pro osobní au-

tomobily. Jižní část zmíněného 
náměstí není předmětem tohoto 
projektu, ale pouze navazuje a 
doplňuje celkovou rekonstrukci 
náměstí.
Cílem projektu je modernizace 
přestupního terminálu na Masa-
rykově náměstí ve Velké Bíteši. 
Na jeho realizaci by Bítešští chtěli 
získat dotaci z Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod z 
oblasti podpory 1.2 Rozvoj do-
pravní obslužnosti a dopravy. 

Realizací projektu dojde ke zlep-
šení přehlednosti Masarykova 
náměstí, bude odstraněn sou-
časný nevyhovující dopravně-
-organizační stav a zvýšena bez-
pečnost cestujících. Odsunutí 
středové průjezdné komunikace 
jižně o cca 5 m umožní zajíždění 
autobusů na horní stranu náměs-
tí od západní strany. Jednosměr-

ná doprava na horní severní stra-
ně náměstí bude obrácena 
a nově bude vedena po směru ho-
dinových ručiček. 
Cestující budou mít k dispozici 
přístřešky pro cestující, dosta-
tečný počet laviček, informační 
panel s informacemi o autobuso-
vých linkách s dálkovým přístu-
pem, odpadkové koše, stojany na 
kola, prameník s pitnou vodou 
a další doprovodný mobiliář. 
Celé Masarykovo náměstí bude 
nasvětleno novým veřejným 
osvětlením. Kromě dvou stáva-
jících kašen zde přibude nový 
plošný vodní prvek, který za-
traktivní středovou část náměstí. 
Projekt umožní volnější a přitom 
bezpečnější pohyb cestujících po 
Masarykově náměstí včetně osob 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace.

Připravila: Iva Horká

Ilustrační mapka: zdroj – webové 
stránky MěÚ Velká Bíteš

Muzeum nabízí tradiční akce i nový výstavní sál

Ve středu 28. 3. 2012 se uskutečnil ve velkém sále JC koncert pěvec-
kých sborů při ZŠ Školní. Všechny tři sbory se tentokrát představily 
s uceleným scénářem. Smajlíci zpívali o Sněhurce, Sluníčka zahrála 
pohádku Tajemství staré bambitky a studentský sbor Harmonie „vy-
střihl“ muzikál Johanka z Arku. Během koncertu se na jevišti vystří-
dalo téměř 90 účinkujících, kteří se předvedli nejen jako skvělí sólisté 
v jednotlivých rolích, ale zazářili i svými hereckými výkony a zvládli 
i složité přesuny na jevišti.
Děkujeme rodičům, kteří dětem připravili krásné divadelní kostýmy.
Více najdete na www.harmonie.cz a www.slunicko.cz.

Olga Ubrová, Andrea Svobodová
Foto: archiv souboru

V programu velkomeziříčského 
muzea ani letos nechybí tradič-
ní noční prohlídky či zajímavé 
výstavy. Stejně jako minulý rok 
bude i letos otevřeno během 
velikonočních svátků. 

„V průběhu sezony by měl být 
otevřen nový výstavní sál, kde si 
návštěvníci budou moci ke kon-
ci roku prohlédnout kostýmy ze 
známého pohádkového seriálu,“ 
přiblížila plány ředitelka Muzea 
Velké Meziříčí Irena Tronečková.
Na co všechno se mohou ná-
vštěvníci v letošní sezoně těšit?

Akce pro veřejnost jsou tento 
rok soustředěny spíše do první 
poloviny sezony. Začínáme osm-
náctého května, kdy zasvěcení 
tuší, že na toto datum připadá 
Mezinárodní den muzeí. V tento 
den jsme proto připravili vstup 
zdarma. Dala by se zvažovat na-
příklad návštěva depozitářů, ale 
vzhledem k probíhající rozsáhlé 
inventarizaci jsme od toho pro 
letošní rok upustili. 
Chybět určitě nebudou ani noč-
ní prohlídky…
Tato tradiční akce se koná v rám-
ci celostátního Festivalu muzej-

ních nocí pořádaného pod zášti-
tou Asociace muzeí a galerií. V 
letošním roce jsme měli na výběr 
z termínů od 18. 5. do 9. 6.
Ze čtyř nabízení víkendů jsme 
si zvolili první červnovou sobo-
tu. V současné době jsme ve fázi 
projednávání konkrétního pro-
gramu s účinkujícími. Už teď ale 
víme, že se představí šermířské 
a hudební skupiny. 
Uskuteční se i další tradiční 
akce?
Osmého června nás čeká kon-
cert v rámci festivalu Concentus 
Moraviae. Nejsme sice pořada-

teli, ale pro koncert poskytneme 
prostory zámecké jídelny. Od 
18. do 24. června se ve Velkém 
Meziříčí uskuteční další ročník 
Evropského festivalu filozofie, 
kde opět nejsme hlavními pořa-
dateli, ale jsme pouze spolupo-
řádající organizací. Poskytujeme 
především prostor pro konání 
festivalu. Program prozatím není 
upřesněn, stále probíhají jednání. 
Konkrétní program bude s dosta-
tečným předstihem zveřejněn na 
webových stránkách festivalu 
a na stránkách muzea. 
Plánujete také nějaké krátkodo-
bé výstavy?
V klenuté chodbě ve druhém 
patře zámku byl výstavní fundus 
vloni opatřen UV foliemi, tudíž 
je tam možné vystavovat i ma-
teriály citlivé na osvětlení. Letos 
zde bude připravena výstava 
z naší numismatické sbírky.
To bude jediná krátkodobá ex-
pozice? 
Co se týká výstav, je trochu znát 
útlum. Má to ale jeden prostý 
důvod. V přízemí budovy v pro-
storách stávající kanceláře letos 
vznikne nový výstavní sál o plo-
še zhruba sto metrů čtverečních. 
Bude připraveno například nové 
osvětlení, nový výstavní fundus 
či nová podlahová krytina. Časo-
vý horizont otevření výstavního 
sálu ovšem zatím není upřesněn. 
V současné době teprve začneme 
vyklízet prostory, které budou 
sloužit jako kancelář. Abychom 
si uvolnili místnost, do které 

vybavení stávající kanceláře pře-
suneme, je potřeba dořešit vy-
řazování majetku muzea, jehož 
datace se dá dokonce položit až 
za rok 1970. Jde o třicet let starý 
výstavní fundus a materiály, které 
sloužily v dřívější dřevodílně, jež 
v muzeu kdysi fungovala. Jelikož 
je to státní majetek, musíme při 
jeho vyřazování spolupracovat 
s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových ve Žďáře 
nad Sázavou. Teprve po dokon-
čení tohoto procesu můžeme po-
kračovat dál a budovat samotný 
sál. 

Výstavy v novém sále máte již 
naplánované?
Zatím máme do nového sálu do-
mluvenou jednu výstavu. Ta 
k nám přinese pohádkové téma, 
jelikož půjde o kostýmy z jedno-
ho známého seriálu.
Prozatím jste zmiňovala čin-
nosti a akce, které jsou určeny 
veřejnosti. Ale co odborné čin-
nosti zdejšího muzea?
Co zůstává očím veřejnosti skry-
to, jsou rozsáhlé inventarizace 
sbírkových fondů muzea. Mu-
zeum má v dubnu roku 2013 
dokončit desetiletý cyklus inven-
tarizací. Všechny předměty by 

měly být zkontrolovány, inventa-
rizovány, ošetřeny, konzervovány 
a nově adjustovány. Vzhledem k 
realizaci velkých městských his-
torických slavností v roce 2008 
a následných manévrů v roce 
2009 došlo k pozdržení. Každý 
rok by bylo optimální zinventa-
rizovat deset procent sbírkového 
fondu, takže nyní doháníme prá-
ci, protože jsme síly v uplynulých 
letech věnovali právě akcím pro 
veřejnost. 
Navíc práce se sbírkami a přípra-
va akcí pro veřejnost nám vychá-
zí na stejná roční období. Jelikož 
objekt není vytápěn, v zimních 
měsících se teploty pohybují 
okolo nuly až mínus pěti stupňů. 
V těchto teplotních podmínkách 
není možné inventury provádět.  
Objeví se sbírkové předměty 
muzea i na jiných výstavách?
Na období květen až červenec je 
v Salmovském paláci v Praze plá-
novaná výstava „Pernštejnové 
a jejich doba“, která by měla před-
stavit díky konkrétním příběhům 
slavných Pernštejnů každodenní 
život šlechty v období pozdního 
středověku a raného novověku. 
V současné době jednám s pra-
covníky Národního památko-
vého ústavu v Brně, protože na 
rozsáhlé výstavě, která je součás-
tí projektu „Pernštejnský rok“, 
bude hojně zastoupen také náš 
sbírkový fond z daného období. 

–muz-
Foto: archiv velkomeziříčského 

muzea

„V průběhu sezony by měl být 
otevřen nový výstavní sál, kde si 
návštěvníci budou moci ke konci 

roku prohlédnout kostýmy ze 
známého pohádkového seriálu,“ 
přiblížila plány ředitelka Muzea 
Velké Meziříčí Irena Tronečková.

Harmonie, Sluníčko 
a Smajlíci opět na scéně

Cílem projektu je modernizace 
přestupního terminálu na 

Masarykově náměstí ve Velké 
Bíteši. 
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Dnes místo obvyklého článku 
bych vám chtěl alespoň krátce 
popsat průběh katolických Ve-
likonoc. Většinou, když slyšíme 
slovo Velikonoce, myslíme ve-
likonoční neděli a velikonoční 
pondělí. Jenomže celé mysterium 
velikonočních svátků má svůj za-
čátek už ve čtvrtek večer. Podle 
staré židovské a ranní křesťanské 
tradice každý den začíná večer 
po západu slunce. Takže bychom 
mohli počítat čtvrtek/pátek – I. 
den, pátek/sobota II. den a sobo-
ta/neděle III. den. A přesně v ten 
první večer těch tří dnů začíná 
celé prožívání tajemství smrti a 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je 
to nejdůležitější čas v celém li-
turgickém (církevním) roce. Tři 
dny, proto se říká třídenní (latin-
ský triduum), se slaví jak jeden 
den; jeden velký svátek. Večer na 
Zelený čtvrtek slavíme mši sv. na 
památku večeře Páně. K obvyklé 
bohoslužbě je možné přidat i ob-
řad mytí nohou, který je vyjád-
řením přikázání o bratrské lásce. 
Po mši sv. se nejsvětější svátost 
oltářní přenáší do adorační kap-
le. Po liturgii se obnaží oltáře a 
zahalí všechny kříže. Velký pátek 

je dnem památky umučení Páně. 
Večerní bohoslužba není mší sv., 
ale liturgií, která nám má připo-
menout tajemství smrti Ježíše 
Krista. Bohoslužba začíná čtení-
mi ze Starého a Nového zákona. 
Po nich následují prosby za jed-
notlivé stavy v církvi a ve svě-
tě. Důležitým okamžikem této 
bohoslužby je uctívání kříže. Po 
něm lidé přistupují ke svatému 
přijímání a na konec bohosluž-
by se svátost oltářní odnáší na 
místo, které má připomínat Boží 
hrob. Bílá sobota je dnem, kdy 
církev nekoná žádnou liturgii. 
Večerní, nebo spíše noční bo-
hoslužba je už součástí neděle. 
Její název je velikonoční vigilie, 
což znamená naše noční bdění. 
Všechno začíná před kostelem, 
kde se koná požehnání ohně 
a příprava velikonoční svíce – 
paškálu. Po jejím vnesení do kos-
tela se zpívá velikonoční chvalo-
zpěv. Po něm následuje dlouhá 
bohoslužba slova. Po promluvě 
se všichni shromáždí u křtitel-
nice, kde se obnovuje křestní 
vyznání. Potom následuje první 
velikonoční eucharistie. 

P. Lukasz Szendzielorz

Blíží se triduum

Středa 4. 4.: 7.00 mše sv. o. L. Sz.; DPS 10.00 
mše sv. o. Parajka; Mostiště 9.00 pohřební mše sv. 
o. Prajka

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek 5. 4.: 19.00 mše na památku ve-
čeře Páně

Velký pátek 6. 4.: 15.00 Křížová cesta; 19.00 
liturgie památky umučení Páně

Bílá sobota 7. 4.: 20.00 velikonoční vigilie za 
farníky.

Neděle zmrtvýchvstání Páně 8. 4.: 7.30 mše sv. 
o. Prajka; 9.00 mše sv. o. L. Sz.; 10.30 mše sv. pro 
rodiny s dětmi se křty za děti, které přijímají křest. 
o. L. Sz.; 17.30 velikonoční pobožnost o. Parajka; 
18.00 mše sv. o. Parajka

Velikonoční pondělí 9. 4.: 7.30 mše sv.; 9.00 
mše sv.; 18.00 mše sv. o. Prajka

BOHOSLUžBY

-ls-
(Pokračování z čísla 10/2012, vy-
cházelo jednou měsíčně, díly byly 
zveřejněny: 1. díl v č. 1/2012, 2. díl 
v č. 5/2012, 3. díl v č. 10/2012) 
Když jsem se šel podívat do mých 
oblíbených splavů Pilského a Ma-
nového, kromě nepříjemného 
bahna na břehu jsem viděl i vlny 
ve vodě a vrtalo mně hlavou, čím 
jsou způsobeny. O vyplavení kap-
rů jsem v té době ještě nevěděl. 
Po několika dnech jsem šel rybařit. 
V Manově splavu jsem po úlovku 
několika menších kaprů najednou 
vodil a vylovil šupináče o velikosti 
77 cm a hmotnosti přes 8 kg. To už 
splavy, jmenuji je proti prou-
du Manův, Pilský, byly rybáři 
hojně navštěvovány a lovili se 
v nich velcí kapři. Já sám jsem 
kromě již uvedeného 77 cm 
kapra ulovil další dva o stejné ve-
likosti a několik menších. Bylo vi-
dět, že ryby byly částečně zraněny, 
měly menší šrámy a převážně jim 
na několika místech těla chyběly 
šupiny. Chycení kapři nebyli větši-
nou vráceni vodě. Každý si vyhod-
notil, že vyšší voda po bouřce nebo 
na jaře po tání sněhu a ledů by je 
odnesla do přehrady Mostiště, kde 
rybáři nemohou ryby lovit. Byly 
to ryby vhodné k vyuzení. Jo, to 
jsme si v uvedeném roce zarybařili 
a měli jsme nasazenou horní část 
řeky Oslavy takovými kapry, což se 
dlouho nebude opakovat.

V roce 2011 jsem byl na začátku 
podzimu ráno na rybách v oblí-
beném Pilském splavu, bylo to 
v sobotu, záběrů mnoho nebylo, 
ale slyšel jsem střelbu myslivců 
ojediněle z kulovnice, převážně 
však z brokovnic na kachny. Lo-
vím na jižní straně od obce Netín 
v polovině nadjezí, na břehu je 
spolu s olšemi vzrostlý smrkový 
les. Kolem osmé hodiny slyším 
asi 50 metrů pode mnou šplou-
chání vody, a když se podívám, 
vidím u druhého břehu něco 
tmavého, nejdříve mně proběh-
lo hlavou, že jde o černou labuť. 

Později však vidím přes celou 
řeku od místa, kde jsem seděl, k 
protilehlému břehu černou čáru 
a zjišťuji, že jde o černou zvěř – 
divoká prasata. Pro vyhrabání na 
břeh si vybrala místo, kde bylo 
mezi vodou a pevnou půdou nej-
níže. Představuji si, jak na mne 
vedoucí bachyně určitě pohlédla 
a vybrala co nejvhodnější místo 
k překonání toku. Zapřemýšlel 
jsem o chytrosti těchto zvířat. 
Prasata zřejmě zvedla střelba lov-
ců a já jsem byl obohacen o další 
zážitek při rybolovu.
I když z místa mojí stávající re-

kreační chalupy mám blízko 
k  rybníku Nečas, nacházejícímu 
se u silnice mezi obcemi Stránec-
ká Zhoř a Měřín, příliš jsem tam 
rybařit nechodil. Až v roce 2011, 
když to na řece příliš nebralo, 
jsem koncem jara začal uvede-
ný rybník častěji navštěvovat. 
Vnadil jsem si 2 místa kukuřicí 
a kapři začali brát. Za 2 až 3ho-
dinovou docházku jsem ze začát-
ku míval 6 až 8 záběrů. Velikost 
kaprů byla většinou něco pod 
míru, která je zde 45 cm, ale chy-
til jsem i ryby mezi 50 až 60 cm. 
Kapři byli zdraví a dobře stavění. 

Byl jsem tak spokojen, že jsem 
řeky Balinku a Oslavu téměř ne-
navštěvoval a jezdil jsem pouze 
sem. Rybník je poměrně mělký, 
záběry byly většinou prudké – 
při chytání „s policajtem” rána do 
prutu. Kapři na háčku měli snahu 
stáhnout prut z vidliček do vody. 
Ve dnech cyrilometodějských 
svátků jsem měl prut uprostřed 
rybníka, chvíli trvalo, než jsme 
na přívěsu k automobilu přivez-
li loďku. Když ji neseme k vodě 
a domlouváme se s rybářem, kte-
rý chytal v sousedství, že ji dáme 
na vodu a budeme udici hledat, 

sdělil mně, že plovoucí rybářský 
prut s korkovou rukojetí zahlédl, 
přehodil jej krmítkem a právě jej 
táhl. Byl to mladý rybář ze Strá-
necké Zhoře. Poděkoval jsem 
mu, na háčku uvízlého kapra ko-
lem 48 cm jsme pustili, důležité 
bylo, že rybářský prut byl k mé 
spokojenosti zachráněn. Na ryb-
níku Nečas jsem si velmi dobře 
zachytal.
Dovolte, abych se po zveřejnění 
podstatné části rybářského živo-
topisu nyní vyjádřil k tomu, co 
mně rybaření přináší. Jak jsem již 
zmiňoval, když jsem se jako malý 

kluk chodil na rybáře dívat, 
okouzloval a vzrušoval mne 
záběr ryby, ať už pohybem 
splávku nebo „policajta”. Ve-
lice vnímám i vnější prostře-

dí kolem vody, ta krásná brzká 
rána, v poledne, když svítí sluníč-
ko a k večeru, když se den začíná 
halit do tmy. Ten vliv různých 
mlhových oparů, změny počasí, 
svit slunce, výskyt a zpěv ptac-
tva, poletování ledňáčků, skorců, 
skotačení zajíců a srnčí zvěře. 
Někdo na to nereaguje, já si však 
tohoto všímám a vše vnímám. Je 
to balzám na duši, má to vliv na 
moje duševní rozpoložení a při-
spívá příznivě na můj zdravotní 
stav. Jsem rád, že mohu rybařit 
a mám kde, že jsem sportovním 
rybářem.

Ve středu od 9.00 bude návště-
va nemocných. V tomto týdnu 
nebudou přípravy na 1. svaté 
přijímání. Ve čtvrtek v 18.00 
bude setkání všech, kteří budou 
ministrovat od Zeleného čtvrtku 
do Velikonoční neděle. Na Zele-
ný čtvrtek začínáme velikonoč-
ní triduum. Ve čtvrtek v 19.00 
bude mše na památku večeře 
Páně. Po mši adorace v adorační 
kapli do 22.00 hodin. Na Velký 
pátek adorace od 7.00. V 15.00 
bude křížová cesta. Liturgie pa-
mátky umučení Páně bude v 
19.00. Adorace u Božího hrobu 

bude celou noc a celou Bílou so-
botu. Sbírka bude na Boží hrob 
v Jeruzalémě. velikonoční vigi-
lie bude v sobotu ve 20.00. Na 
tuto bohoslužbu si přineseme 
svíčky. O víkendu slavíme Veli-
konoce.  Mše sv. budou spojeny 
s požehnáním pokrmů. V 17.30 
hodin bude velikonoční pobož-
nost. Hrkání bude v pátek v 6.00, 
12.00, 15.00, 18.00. V  sobotu 
v 6.00, 12.00, 18.00. Děkujeme 
všem, kteří pracovali v  kostele a 
na faře. Podrobný plán předve-
likonočních zpovědí najdete ve 
vývěsce.

Farní oznámení
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K bývalému „Okresňáku“
Děkuji, že se někdo ozval proti 
nápadu bourat bývalý „Okres-
ňák“.
Nevěřím, že je naprosto k ne-
potřebě. Posudky různých tzv. 
znalců a odhadců, nebo kvalitu 
justice, každý zná! Zbourat bez 
dalšího záměru co s pozemkem 
je lehkovážné a bezhlavé. Není v 
tom jiný zájem? Už se nedá věřit 
ničemu! Kdo na tom vydělá? Asi 
budeme opět překvapeni. Proto 

dnes lidé nad vším mávnou ru-
kou, jsou otráveni tím, co se děje 
kolem. Málokdo už věří, že se dá 
něco napravit, nebo změnit.
A komu dal Pán Bůh úřad, tomu 
dal i rozum. Nepatří zbourat také 
školu u kostela, nebo gymnázi-
um? Ty jsou mnohem starší.
Vážení konšelé, každopádně ve-
jdete do dějin a vaše skutky kro-
nikář jistě zapíše zlatým písmem.

Václav Štipák

Rybářské vzpomínky (díl 4.)

Jan Bíbr

V měsíci březnu navštívili žáci ze Základní a mateřské školy Lhotky 
domov pro seniory ve Velkém Meziříčí. Při společném setkání je čeka-
ly různé aktivity s bylinkami, při kterých měli možnost trénovat svou 
paměť, a také se naučit něco nového. Některé děti se tu setkaly se svý-
mi prarodiči a hrdě spolu s nimi pracovaly, jiné hledaly cestičky, jak 
se seniory navázat přátelství a společnou řeč při plnění nejrůznějších 
úkolů. Šlo jim to výborně, třebaže společná práce pro obě strany ne-
byla vždy jednoduchá. 
Děti a senioři společně rozšifrovali různé skrývačky a doplňovačky, 
které jim prozradily, k čemu se bylinky využívají, uvařili si čaj a při-
pravili bylinkové máslo s jarní pažitkou a petrželkou. V příjemném 
prostředí domova pro seniory se rozhostilo blažené uspokojení všech 
zúčastněných. Úsměvy, upřímné děkujeme a na shledanou všechny 
potěšilo a v mysli vyvolalo myšlenku: Stálo to za to!
Aktivity pro děti a seniory připravili lektoři z Chaloupek, v rámci pro-
jektu Příroda mostem mezi generacemi (Nature for Care – Care for 
Nature), jehož cílem je nacházet společná témata pro vzájemná pozná-
vání a setkávání nejmladší a nejstarší generace.

Bylinky jako spojovací můstek mezi dětmi a seniory

Michaela Brhlová
Chaloupky Velké Meziříčí

Foto archiv Chaloupek

KAPR S BRAMBORAMI PEčENý V ALOBALU
Celá ryba (vykuchaná), brambory, máslo, svazek cibule šalotky, ko-
ření na ryby, sůl, alobal
Tento recept jde udělat i v zapékací míse s poklopem. Na alobal po-
klademe oloupané nakrájené brambory, posypeme je nakrájenou natí 
z  cibulek, posolíme a položíme pár plátků másla. Rybu okořeníme, 
osolíme a dovnitř dáme plátky másla, nakrájené cibulky, pár koleček 
si necháme na posypání. Celé zabalíme do alobalu a pečeme asi 40 
minut uzavřené, poté vrchní díl alobalu sejmeme a dopečeme cca 20 
min. dozlatova nebo připečena, jak kdo má rád.

KAPR NA KUBOVI (rozpis na 4 porce)
400 g krup – den předem namočených ve studené vodě, 8 menších 
podkov z kapra, sůl, 50 g špeku, hladká mouka na obalení, 3 lžíce 
sádla, 1 cibule, 200 g mražených hub, 1 lžička kmínu, mletý černý 
pepř, 3 stroužku česneku, čerstvé bylinky na ozdobení
Omyté a osušené porce kapra osolte, prošpikujte, obalte v mouce 
a po obou stranách opečte na lžíci sádla. Cibuli, nakrájenou nadrobno 
nechte zesklovatět na lžíci sádla. Potom k cibuli přidejte rozmražené, 
na malé kousky nakrájené houby. Promíchejte a krátce osmažte. 
Kroupy uvařte v osolené vodě doměkka a propláchněte. Přidejte 
osmažené houby s cibulí, kmín, pepř, utřený česnek a vše promíchejte 
a přendejte na pekáč. Kroupovou směs v pekáči polijte zbytkem roz-
puštěného sádla a poklaďte opečenými porcemi kapra. 
Zapečte ve vyhřáté troubě dozlatova. 

Hotový pokrm podá-
vejte teplý, ozdo-
bený bylinkami.

Recept na tento týden

Recepty zaslaly 
čtenářky 

týdeníku Velkomeziříčsko

Zdražení vajec je další z mnoha 
fíglů českých mafiánů a bossů 
tahajících za drátky naší zko-
rumpované „loutkové‘ vlády.  
Nenechme si to líbit. Přestaňme 
vajíčka kupovat, určitě se bez 
nich dá dočasně vyžít. Stačí mě-
síc, dva. (Nebo alespoň kupujme 
je v nezbytně nutném množství, 
např. pro děti.) Vejce ve skladech 
projdou zárukou a budou na vy-
hození. Ti, co chtěli na nás vydě-
lat, nakonec prodělají.  Udělejme 
alespoň tuhle maličkost, ať se 
nemusíme stydět za to, že jen na-
dáváme, ale pro zlepšení situace v 
tomhle státě neděláme nic.
PŘESTAŇME PÁR TÝDNŮ 
JÍST VEJCE! 
Přestaňte jíst v restauracích, jí-
delnách, bufetech, zkrátka všude 
jídla, o kterých víme, že vejce 
obsahují. 
Čekají nás Velikonoce. Na ty 
právě mafiáni čekají, očekávají 
mnohonásobné zvýšení prodeje 
vajec, očekávají, že vydělají maj-
lant. Neudělejme jim tu radost. 
Jedny Velikonoce bez vajec, vždyť 

i to může být zážitek na celý ži-
vot. Jestli nejsme schopni ani této 
maličkosti, pak si nezasloužíme 
nic jiného, než skončit jako ná-
mezdní dělníci, kteří za almužnu 
budou dřít na majetky hrstky vy-
volených mafiánů propletených 
se  zkorumpovanou vládou, kteří 
budou rukojmími zahraničních 
bank a štvanou zvěří exekutorů. 
Udělejme s tím už konečně každý 
něco! Alespoň tu maličkost, že 
tento článek pošlete na všechny 
adresy, co máte k dispozici a pře-
stanete od zítřka kupovat a jíst 
vejce. 
Některé národy tohle už dávno 
umí. Třeba Němci, jakmile se u 
nich něco zdraží nad únosnou a 
logickou mez, přestanou to ku-
povat.
Zkusme to taky! Třeba to bude 
náš první „odvážný čin a záro-
veň možná počátek procitnutí“, 
protože „největší chybu dělá ten, 
kdo nedělá nic v domnění, že to, 
co udělat může, je bezvýznam-
né.“ (E. Burke)

-ViLa-

Nekupujte vejce, 
potrestáte mafiány
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Dlouho očekávaný festival pro-
běhne 20. 7.–21. 7. 2012 a má 
rozhodně co nabídnout. Proč 
byste si neměli nechat ujít zrovna 
letošní ročník? 
Jeden z důvodů je, že Fajtfest, 
návštěvníky nazývaný moravský 
svátek metalcore, nabídne hned 
několik lákadel.
Jedním z nich je precizně vytvo-
řený výběr kapel, které vystoupí 
ve ski areálu na Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí. Pro čtvrtý 
ročník byl navýšen počet zahra-
ničních kapel, doplněn českými 
metalovými stálicemi.
Exkluzivními headlinery jsou 
italští Helia, kteří budou mít v 
České republice svou premié-
ru, Ready Set Fall, francouzská 
hydra Smash Hit Combo a polští 
Hope.
Helia (San Marino), Ready, Set, 
Fall (IT), Smash hit combo (FR), 
Hope (PL), Head2Down (SK), 
Brainscan (SK), Strayland (SK), 
Made-By (SK), The. Switch, Mag-
ma Hotel, Shatter, Hazydecay, 
Straight, The truth is out there, 
Sunset Trail, Bad Victim, Rein-
carnate, Shadow Area

Dalším lákadlem je několik sou-
těží o vstupenky zdarma. 
První soutěž proběhne na Favál 
Music Festu vol. 4 v Brně, kde vy-
stoupí náš francouzský headliner 
Smash Hit Combo za doprovodu 
objevu loňského ročníku Expect 
Anything (FR), Head2Down 
(SR) a podpory v podobě něko-
lika českých kapel. Losovat se 
bude 24. března v klubu Favál, 
kde z   cenově zvýhodněných 
předprodejových vstupenek vy-
losujeme dva šťastlivce, kteří si 
užijí Fajtfest zcela zdarma.
Více o soutěžích se dovíte na ofi-
ciálních stránkách festivalu, FB 
profilu události anebo FB skupi-
ně Fajtfestu.
Od 11. 3. je zahájen předprodej, 
cena vstupenek v předprodeji je 
299 Kč a vstupenka platí po ce-

lou dobu konání festivalu. Počet 
těchto vstupenek je omezen na 
150. Objednat si je můžete zaslá-
ním jména, adresy a počtu kusů 
na e-mail bob.fleck@seznam.cz 
nebo tel.: 733 658 673.
Také letos je pro fanoušky připra-
veno Fajtfest taxi. Parkování ved-
le areálu zdarma. Spát je možné 
ve stanovém městečku přímo v 
areálu zdarma. 
Další informace naleznete 
na stránkách www.fajtfest.com
Aktuality můžete sledovat na 
facebookovém profilu https://
www.facebook.com/pages/FAJT-
FEST/249336193927, FB událos-
ti: https://www.facebook.com/
events/346016925431303/
Mediálním partnerem akce je tý-
deník Velkomeziříčsko.

Rok se sešel s rokem a opět se blí-
ží Tradiční košt pálenek.
Letošní již osmý ročník se bude 
konat 21. dubna 2012, tak jako 
loni v sále „hasičky“ ve Velkém 
Meziříčí (nad gymnáziem). Za-
hájení v 16 hodin. Prodej vstupe-
nek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povo-
len jen osobám starším 18 let.
Všechny předchozí ročníky byly 
velmi úspěšné. Informační člán-
ky přinesly různé deníky a medi-
álním partnerem byl každoročně 
týdeník Velkomeziříčsko. O akci 
se rovněž dočtete na interne-
tovém deníku www.vysocina-

-news.cz a www.novinyvm.cz. 
Krátký televizní šot je uveden na 
www.televizevm.cz. O výstavě již 
od roku 2007 probíhá vysílání 
v rádiu Český rozhlas - Region 
(87,9 MHz). Podrobné informa-
ce o všech dřívějších ročnících je 
možné najít na webových strán-
kách www.kostpalenek.wbs.cz. 
Tento košt pálenek má velkou 
popularitu a je zde vynikající 
zábava, kterou dotváří i hudební 
skupina Akordeon Band Vyso-
čina. Ochutnávka zatím nikoho 
neskolila, a tak neváhejte a přijď-
te letos i vy jako vystavovatelé 
nebo jako hosté. 

Přijďte ochutnat nejlepší pálenky 
ze širokého kraje!
Bližší informace:
1) Vystavovat může jen osoba ve 
věku 18 a více let.
2) Vzorky pálenek o obsahu 0,50 
litru se podávají nejpozději do 
14. dubna 2012 do 12 hodin u Ja-
romíra Plodka (bytem Kozlov, 
nádraží č. 32 – tel.: 604 809 429), 
v pěstitelské pálenici Kozlov č. 29 
u Karla Eliáše (tel.: 604 758 947)
a v pěstitelské pálenici Osová 
Bítýška u Jiřího Horkého (tel.: 
776 320 856).
Vzorky označte druhem ovoce, 
rokem výroby a procentem alko-
holu, popř. uveďte místo pálení 
(nepovinný údaj). Soutěží se dle 
kategorií ovoce (slivovice, jablko-
vice, hruškovice, meruňkovice, 
rynglovice atd.)
3) Přijímají se vzorky s  procen-
tem alkoholu maximálně do 55 
procent.
4) Vyhodnocení provedou stano-
vené komise – vyhlášení výsled-
ků bude zveřejněno na veřejné 
výstavě pálenek 21. dubna ve 
Velkém Meziříčí.
5) Vítězové obdrží diplom a rov-
něž cenné poháry či pamětní 
plakety.

NejVýHODNĚjšÍ iNZeRce V RegiONU

NYNÍ BaReVNĚ!

Podmínky inzerce také na www.velkomeziricsko.cz

ceník plošné inzerce: podle 
velikosti inzerce

ceny soukromé inzerce:
Jedno vydání soukromého řádkové-
ho inzerátu do rubriky »Prodám – 
koupím - vyměním« – 25 Kč, 
s rámečkem – 35 Kč, s fotografií - 
45  Kč. Příspěvky do rubrik »Blaho-
přání – vzpomínka - poděkování« 
jsou za cenu 100 Kč bez fotografie 
a 150 Kč s fotografií.

Firmám a organizacím nabízíme:
Slevy při opakování inzerce:
3 – 5 opakování – 10 %, 6 – 11 opa-
kování – 20 %, 12 a více opakování 
– 30 %
Inzerci na webu. PR články za zvý-
hodněnou cenu nebo zdarma 
k inzerci.
Vkládání letáků: 2.000 Kč do celého 
nákladu.

Inzerci přijímáme v pracovní dny 
od 8 do 15.30 hodin. 
POZOR! NOVĚ ZMĚNa UZÁVĚRkY
Uzávěrka:
inzertní strana – pátek ve 12 hodin
sportovní strany – pondělí dopoledne

Náměstí 17, Velké Meziříčí
tel.: 566 782 009, 739 100 979

e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
www.velkomeziricsko.cz

-jp- (placená inzerce)

Tradiční košt pálenek bude již poosmé

Fajtfest zveřejňuje kapely a již nyní 
zahajuje předprodej vstupenek

Těší se na vás Fajtfest tým

Blízký východ: Izrael a Palestina 
aneb Dvě země místo jedné

-chal-

Chaloupky, pracoviště Velké 
Meziříčí (Ostrůvek) vás zvou na 
cestopisnou besedu o Svaté zemi, 
která se bude konat 12. dubna 
v 17 hodin na Ostrůvku.
Marek Šalanda z CK Kudrna vás 
provede zemí Blízkého východu, 
kde se střetávají tři náboženství 
a válečné konflikty jsou na den-
ním pořádku. Své zážitky z cest 
popisuje slovy: „Na cestě, kterou 
šel Josef s Marií, nás hostili v ka-
ždém městečku a nakonec nás u 
sebe nechali i přespat, abychom 
viděli jejich drsný život v Palesti-
ně. A pak kolem projel obrněný 
transportér. Když se v noci kou-
sek od stanu ozvaly výstřely ze 
samopalu, krve by se v nás nedo-
řezal…“

Přijďte 12. dubna na Ostrůvek na cestopisnou besedu o Svaté zemi

velikonoce 2012
tiPY, jak StRÁVit LetOšNÍ SVÁtkY jaRa

Chaloupky zvou na letní Robinsoniádu na Ostrůvku děti od 7 do 12 
let. Ty se mohou na týden (od 20. do 25. srpna) stát trosečníky na 
pustém ostrově. Každý den od 8.30 do 16.30 hodin pro ně bude 
připraven akční program. Přihlášky do 31. 5. 2012 na www.cha-
loupky.cz/prihlaska-velkemezirici.
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Prázdniny jsou časem odpočinku a dovolených. 
Pokud se chystáte vyrazit do zahraničí, připravte se předem! 
► intenzivní sobotní konverzace v anglickém jazyce 
► výuka angličtiny pro věčné začátečníky nebo pokročilé  
► konverzace angličtiny s rodilým mluvčím 
► italština pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé 

a pro  zájemce o konverzační hodiny 
Více informací vám zašleme na vyžádání, 
příjem přihlášek do 23. dubna 2012.

ANGLIČTINA, ITALŠTINA – květen, červen

Kontakt: ECO - p. Procházková, tel.: 602 325 108
www.eco-vyukajazyku.cz

Obec Bory nabízí k pronájmu byt 2+1
 v přízemí obec. bytovky. 

Tel. 566 535 175,
e-mail: obecbory@razdva.cz

Pronajmu obchod. prostory v 
obch. domě v centru
 Náměště n. Oslavou 

(vchod z náměstí) 30 a 70 m2. 
Tel.: 723 257 564.

Pronajmu nebytové prostory 
o ploše 90 m2 + soc. zařízení 
na okraji VM. Využití: lehká 
výroba, autodílna, sklad, atd. 
Dobrý přístup. Od 1. 5. 2012. 
RK nevolat. Tel.: 604 726 835.

nabízí k pronájmu 
uvolněné prostory 

vybaveného 
fitcentra.

 Cena dohodou. 

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

Informace: pan Babák
 tel.: 566 522 442.

JSTE ZADLUŽENI?

Máte dluhy a nestačíte 
splácet? Splácíte víc než 

vyděláte? Poradíme, 
pomůžeme. 

Tel.: 728 829 493

Údolí, SBD, Mlýnská 1213/2 
Velké Meziříčí 

pronajme nebo prodá 

ve V. Meziříčí, Bezděkov 
1836. Více u p. Dvořáka 

tel.: 603 193 056. Zn. červen 2012.

byt 3+1 v OV

VÝHODNÉ HYPOTÉKY
-  nemusíte dokládat  
faktury
-  velmi rychlé vyřízení
-  když jinde neuspějete, 
   zkuste nás
Více info.: 608 824 424

Hledám malíře, natěrače. 
Zapracuji. Podmínka ŽL+ŘP. 

Tel.: 602 736 108

Zemní práce – JCB
Nabízím levně zemní práce 

(600 Kč). Kvalita práce je 
zaručena 20letou praxí. 

Tel.: 725 366 207.

Vrchovecká 25 
Velké Meziříčí 
Tel. 566 522 985 
www.flouma.cz 

zahájilo prodej ovocných stromů 

a okrasných dřevin v širokém sortimentu.

VYPLÁCENÍ EXEKUCE
Rychlé jednání. Bez příjmů 

registrů. Od 50.000 Kč. 
Tel.: 608 748 830.

Hledáte prostory pro krátkodobý 
či dlouhodobý pronájem?

Pořádáte školení, soukromé oslavy, 
firemní nebo kulturní akce?

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vám nabízí 
k pronájmům tyto prostory:

velká a malá učebna
salonek
koncertní sál
kinosál
malá scéna – loutkové divadlo
velký sál

Více informací získáte u Miloše čecha
tel.: 566 782 005 (4)
pronajem@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz►

►
►
►
►
►

Seznámení

PRODÁM - kOUPÍM - VYMĚNÍM

■ Dětské kolo, věk 6-10 let. Cena 
1.500 Kč. Tel.: 737 763 404.
■ Litá kola na Fiat Bravo. Roz-
měr 6J×14. Obutá – pneu letní 
185/60×14. Tel.: 774 249 053.
■ Vířivou pračku Mini Romo 
– zachovalou (nerezová vana, 
časový spínač, ohřívání vody). 
Dále prodáme TV stolek šedé 
barvy se dvěma skleněnými poli-
cemi (š×h×v) – 101×57×48,5 cm. 
Bomby na PB 2 ks, objem 10 kg. 
Dřevěnou lampu vysokou 1,5 m. 
Tel.: 603 101 355.
■ Konzumní brambory. Cena 
1,50 Kč/kg. Tel.: 606 192 526.
* Túje na výsadbu živého plotu, 
výška nad 100 až 150 cm, Thuja 
ocidentalis husté  130 Kč/kus. 
Termín dodání duben, květen. 
Možnost dodání na místo výsad-
by. Tel.: 568 88 82 83 nebo 603 92 
60 75, e-mail: fs27@atlas.cz 
■ Dvoukolovou ruční káru vel-
kou, nové gumy, dřevěná bedna. 
Cena 1.000 Kč.
5stupňové čerpadlo na vodu 
nové s motorem. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 728 954 227 
■ Kabel závěšák 4×16 (45 m) – 
1.900 Kč. Olejový radiátor – 500 
Kč, secí mašinu – tažená, 1,5 m 
– 1.200 Kč. Třífázový jistič B32 – 
200 Kč. Měřín. Tel.: 732 914 159.
■ Med, jablka, vejce – 4 Kč/kus 
(omezené množství). Tel.: 608 
715 020.
■ Rododendrony a azalky – do-
pěstované z VÚ z Průhonic. Ši-
roký výběr barev, bohatá násada 
poupat. Tel.: 728 921 186.
■ Kombinovaný sporák zn. Mora 
MK57320 GS-4, plynové hořáky, 
el. zapalování hořáků, digitální 
spínač, multifunkční trouba MF8 
atd. Rozměry: 85×50×60 cm, 
barva stříbrná, stáří – 10/2009. 
Používaný cca 6 měsíců, v záru-
ce. Tel.: 721 331 189, 602 796 991.

■ Trabant. Nejlépe s STK.         

Tel.: 773 489 236.
■ Hoblovku s protahem, spodní 
frézku a dlabačku. Tel.: 733 502 
674.
■ Pšenici – i větší množství. Tel.: 
737 477 773.
■ Sběratel koupí půdní nále-
zy. Koupím a dobře zaplatím za 
vojenské helmy, opaskové pře-
zky, kožená pouzdra na pistole, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové - dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do 
zbraní, nábojnice, vojenské uni-
formy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vato-
vané kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré foto-
grafie vojáků, staré pivní lahve s 
nápisem atd., z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám stavební pozemek v 
k. ú. Dolní Radslavice o výměře 
1040 m2. Cena dohodou. Tel.: 
774 884 289.
■ Prodám RD se zahradou v 
obci Tasov. Suterén, přízemí 4+1, 
možnost půdní vestavby, kolau-
dace v r. 1991. Dům má podla-
hové topení na el. proud, topení 
na tuhé paliva. Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 607 214 772, 606 505 504.
■ Hledám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí s balkonem. Spěchá. 
Tel.: 603 897 693.
■ Koupím byt ve Velkém Mezi-
říčí. Platím hotově, spěchá to. Za 
nabídky děkuji. Tel.: 606 662 871.
■ Prodám dům 4+1 v centru Kři-
žanova se sociálním zařízením. V 
domě je plynové topení, veškeré 
inženýrské sítě a nová plastová 
okna. Cena 750.000 Kč. Tel.: 775 
344 670.
■ Prodám chatu v k. ú. Záseka, 
na vlastním pozemku. Přístup k 
chatě zajištěn. Chata je v lese u 
rybníka. Cena dohodou, platba v 
hotovosti. Tel.: 603 815 410.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí na ulici Bezděkov, 
po celkové rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.

Prodám prostorný slunný byt 
3+1, 82 m2, po kompletní re-
konstrukci. Včetně garáže a 
zahrady s novým posezením 
a krbem. Lokalita Měřín – 
Černá. Cena 1.200.000. 
Tel.: 603 240 141.

■ Pronajmu zařízený byt 3+1 v 
ul. Poštovní a nebytové prostory 
k podnikání v ul. Podhradí. Tel.: 
777 177 635.
■ Pronajmu RD 4+1 v obci Bře-
zejc u Velkého Meziříčí. V přípa-
dě zájmu volejte na tel.: 720 391 
955.
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Hornoměstská od 1. 4. 2012. Tel.: 
776 344 454.

■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Volat po 18. hodině na 
tel.: 777 008 284.
■ Pronajmu byt 2+kk, (70 m2) v 
Měříně. Od 1. 4. 2012. Tel.: 608 
672 951.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Poš-
tovní. Nájem 4.700 Kč + zálohy. 
Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu garáž na Družstev-
ní ulici ve Velkém Meziříčí. Na-
bídky zasílejte na:
garaz.cermakova@seznam.cz.

Pronajmu byt 3+1 na ulici Mí-
rová. Byt je částečně vybaven, 
zateplený, nová okna, výtah. 
Tel.: 734 543 930.

■ Krásné štěňátko – asi němec-
ký ovčák, dvouměsíční. Tel.: 605 
318 558.
■ Za odvoz daruji kuchyňský 
příborník, r. v. 1970 – zachova-
lý. Ve Velkém Meziříčí. Tel.: 737 
588 417.

Doučování dětí mladšího 
školního věku, zaměření na 
Čj, M. Tel.: 731 271 632.

■ Hledám brigádu při zaměst-
nání. Tel.: 603 769 672.

■ Muž 30 let se zájmem o rodinu 
hledá dívku k seznámení. 
SMS: 736 473 671.

Prodám

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Růžné
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Poděkování za koncert
Dne 28. 3. 2012 se uskutečnil ve Velkém Meziříčí koncert pěveckých 
sborů Smajlíci, Sluníčko a Harmonie.
To, že všichni očekávali opět velice kvalitní a profesionální koncert 
jako v loňském roce, se zcela jistě potvrdilo. V zaplněném sále Jupiter 
clubu zhlédli diváci kus odvedené práce. Dokážu si představit, kolik 
úsilí a času si tato akce vyžádala. Velký dík patří především 
vedoucím sborů Mgr. Olze Ubrové, Mgr. Andree Svobodové 
a Mgr. Věře Havlišové.
Jsem velice rád, že se v našem městě najdou tací lidé, kteří předvedou 
právě to, co jsem viděl. 
Do další tvořivé činnosti přeji mnoho zdaru a podobně úspěšné vy-
stoupení.

Josef Mladý 

Dne 7. 4. 2012 tomu bude 1 rok, 
co nás navždy opustila naše milá 
maminka, babička a prababička, 
paní
 
Věra Pazderová 
z Křižanova č. 164 – Horní město. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
syn a dcery s rodinami 

a sestra.

Poděkování
Poděkování
Děkujeme touto cestou správci zimního stadionu ve Velkém Meziříčí 
panu Karlu Vidlákovi za umožnění bruslení na vzorně připravené le-
dové ploše. Děkujeme i dalším zaměstnancům technických služeb za 
zapůjčení hokejové výbavy a za čas, který nám věnovali.

Žáci a učitelé ZŠ a SŠ Březejc

Více jak před rokem oslavila paní 

Josefina Schmidtová
s rodinou a se svými přáteli vý-
znamné 100. narozeniny. Nyní, 
ke dni 3. dubna, vzpomínáme se 
smutkem 1. výročí odchodu naší 
drahé maminky z tohoto světa. 
Drahá maminko, děkujeme za 
vše, nikdy nezapomeneme. 

Za rodinu 
RNDr. Eleonora Čermáková CSc.,  

Dolní Radslavice

Dne 6. dubna uplyne 35 let od 
úmrtí našeho tatínka a manžela
 
Vojtěcha Hladíka 
z Měřína. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Manželka a děti

Když ztrácíme kamaráda…
Každý začátek života je vlastně i začátek konce. 
A pak někdy nastane čas, kdy i muži mohou ronit slzy. 
Ten čas přijde jako blesk z čistého nebe. 
Ztratili jsme dobrého kamaráda, přítele. A co nám všem nakonec 
zůstane? Jen vzpomínání. 
A vzpomínání je otázka každého lidského srdce. Protože každé lid-
ské srdce má svou paměť.
A my všichni – Vítku Škodo – budeme na Tebe vzpomínat až do 
konce „svých dnů“!

Za všechny kamarády a přátele Zdeněk Horák

Flora Olomouc
ZO Českého zahrádkářského svazu připravuje pro své členy i ostatní 
příznivce zahrádkářské tématiky zájezd na Floru Olomouc. Dne 21. 4. 
2012, odjezd od Domusu v 7 hodin. Přihlášky: pí  Švejdová,
tel.: 775 647 604, Radnická ulice, do 10. 4. 2012.

Přednášky Vlastivědné 
a genealogické společnosti
Přehled přednášek Vlastivědné a genealogické společnosti, o. s. při 
Jupiter clubu:
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC
10. 4. přednáška Jihlavsko pohostinné - video; Antonín Vrzáček
24. 4. přednáška Vzpomínky na r. 1945 – květnové události; 
ing. Hynek Jurman
22.5. přednáška Horácko a jeho místo na národopisné mapě Moravy; 
Jan Kuča
29. 5.  přednáška Putování poutními místy; Mons. Jan Peňáz
5. 6. přednáška K historii obce Dobrá Voda; ing. Karel Hromek
12. 6. přednáška Po únorová emigrace na Velkomeziříčsku;
Mgr. Martin Štindl PhD.

Změna programu vyhrazena!

Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013 – celkem 6 předsta-
vení. Představení zařazená do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI – L. Stroupežnický, hudba Pavel Vondruška
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Ken Kesey – Dale 
Wasserman, překlad Luděk Král
JO, VÁNOCE – Alan Ayckbourn, překlad Tomáš Pospíšil
MARIE STUARTOVNA – Friedrich Schiller, překlad Hanuš Karlach
MUŽ Z LA MANCHY – Dale Wasserman – Mitch Leigh, překlad Pa-
vel Šrut
BEZ ROUCHA – Michael Frayn, překlad Jaroslav Kořán. Změna pro-
gramu vyhrazena.
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 756 
Kč (možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 30. května 2012 buďe-mai-
lem program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004-5, 728 898 157. 

–hs-

Oznámení
ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje další rekondiční pobyt v Park 
HOTELU–Hokovce u Dudinců. V termínu od 2. do 9. 6. 2012 v ceně 
6.790 Kč. Je nutno, aby přihlášení zájemci zaplatili doplatek ve výši 
5.790 Kč nejpozději do 30. 4. 2012! Peníze se vybírají každé pondělí 
(kromě 9. 4.), od 9 do 11 hodin v klubu důchodců na Komenského 
ulici. Ještě je několik volných míst. 

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH 

Omluva
Omlouváme se tímto firmě PRIMA nábytek z Velkého Meziříčí, kte-
rou jsme neuvedli v poděkování sponzorům.Tato firma přispěla věc-
ným darem do tombolu charitativního plesu. 

Zaměstnanci DS Březejc

Vzpomínky

Schůze zahrádkářů

Výroční členská schůze ZO českého svazu zahrádkářů proběhne 
12. 4. 2012 v moštárně na Fajtově kopci od 17 hodin.

Z. Nedopil

Divadelní sezona 
Horáckého divadla 
2012/2013 – volná místa

Úterý 10. v 19.30 hodin
čTYŘI SLUNCE
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? 
Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze promě-
nit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány 
přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmí-
taný otec od rodiny Jára se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety 
s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou vychovávají 
dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z Járova prvního manželství 
Véna, který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího kama-
ráda, punkáče Jerryho. Jana prožívá krizi v manželství, ta vyvrcholí 
v momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence. Lavinu 
nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná nakonec ovlivní míst-
ní guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké poloze Karel Roden. 
Nový film mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl 
světovou premiéru v soutěžní sekci filmového festivalu Sundance ve 
Spojených státech. Režie: Bohdan Sláma. V hlavní Jaroslav Plesl, Ma-
rek Šácha, Anna Geislerová, Karel Roden, Anička Bubeníková. Film 
ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 78, 80 Kč, 105 minut

Úterý 17., středa 18. v 19.30 hodin
SIGNÁL
Nový film Vojtěcha Dyka a Kryštofa Hádka.
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od 
světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý pro-
to, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysí-
lače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště 
když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na 
kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s 
využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, 
zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkláda-
ná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají... Komedie ČR. Mládeži 
přístupný. Režie: Tomáš Řehořek. V hlavní roli Vojtech Dyk, Kryštof 
Hádek, Karel Roden, Bolek Polívka, Jiří Menzel.
Vstupné: 74, 76 Kč, 115 minut

Pátek 20. v 19.30 hodin
KONTRABAND
Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit. Vítejte v 
podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo 
selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Dovnitř se dostanete 
snadno, ale cesta zpátky je skoro nemožná. 
Spořádaný otec od rodiny, který se kdysi taky pohyboval za hranou 
zákona, když pašoval různé zboží ze Střední Ameriky do USA, ale 
dokázal včas odejít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy se rozhodl začít 
tam, kde Chris přestal. A protože nebyl zdaleka tak šikovný a ve stra-
chu před šťárou nechal velkou pašovanou zásilku utopit v moři, jde 
po něm místní narkomafie v čele s bezohledným Briggsem. Chris má 
vlastně jen dvě možnosti – buď nechá vlastního švagra odpravit, nebo 
se vrátí na místo činu a propašováním velmi problematické zásilky na 
americkou půdu jeho selhání odpracuje. 
A protože rodina je pro něj vším, nechá se zaměstnat na nákladní lodi, 
která má být prostředkem k uskutečnění mimořádně riskantní ope-
race. Pravděpodobnost úspěchu se blíží nule, zvlášť když se k netrpě-
livým a vznětlivým narkobaronům, zvídavým členům posádky a pří-
slušníkům pobřežní stráže přidá i naprosto nečekaný nepřítel. Život 
Chrisovy ženy a jeho dětí visí na vlásku, a pokud nevymyslí skutečně 
geniální plán, je možné, že ani včasné doručení zásilky nebude na je-
jich záchranu stačit. 
Režie Baltazar Kormákur. Thriller USA, původní znění, české titulky. 
V hlavní roli M. Wahlberg, K. Beckinsale, L. Haas, G. Ribisi Mládeži 
přístupný od 15 let. 
Vstupné: 74, 76 Kč, 110 minut

Pátek 27., sobota 28. v 19.30 hodin
TOHLE JE VÁLKA! 
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku. 
Dva špičkoví agenti CIA – Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na 
smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže 
slečny, kariéristky - Lauren Scottové. doposud žili život jako v Bon-
dovce - plný zbraní, rychlých aut i krásných žen, které až dosud nikdy 
nebrali příliš vážně. 
Tentokrát jsou ale oba přesvědčeni, že našli tu pravou. Zjištění, že se 
oba zamilovali do stejné dívky, jim ovšem jejich přátelství pokazí. Na 
řadu přichází série promyšlených špiónských útoků s jediným cílem 
- co nejvíce ztrapnit a zkazit rande toho druhého. Jak tato stále se stup-
ňující bitva dopadne a pro koho se Lauren nakonec rozhodne? Pro 
odpověď si přijďte do kina.
Režie: McG. V hlavní roli T. Hardy, Ch. Pine, R. Witherspoon, L Van-
dervoort, T. Schweiger. Akční komedie USA, původní znění, české ti-
tulky. Mládeži přístupný od 12 let. 
Vstupné: 74, 76 Kč, 96 minut

SPOLečeNSkÁ RUBRika PROgRaM kiNa Na DUBeN

Komunitní škola Tasov, o. s. zve na
VELIKONOčNÍ SOBOTU
která se uskuteční 7. 4. 2012 od 14 do 17 hodin v Tasově – soko-
lovně. Připraveny jsou tvořivé dílny pro děti i dospělé s doprovodnou 
velikonoční výstavou. Během odpoledne si můžete uplést pomlázku, 
nazdobit vajíčka nebo perníčky, vyrobit si dekorace do bytu a podívat 
se jak se plete koš z proutí.  

KŠ Tasov

První letošní návštěvníci projdou branami velkomeziříčského muzea 
již během velikonočních svátků. Otevřeno bude v neděli a v pondělí 
8. a 9. dubna, vždy od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Poslední pro-
hlídka bude odcházet půl hodiny před koncem otevírací doby. 
„Návštěvníci si budou moci prohlédnout první patro zámku, kde se 
nacházejí šlechtické salony. Muzejní expozice zůstanou po dobu veliko-
nočních svátků uzavřeny,“ sdělila ředitelka velkomeziříčského muzea 
Irena Tronečková s tím, že běžný provoz začne opět 1. května. 

–muz-

Muzeum otevírá poprvé
už o Velikonocích

Společnost Parkinson, o. s. nabízí volná místa na 
zájezd do Itálie - letovisko Rimini 

od 26. 8. do 2. 9. 2012, cena 7.800 Kč. 
Tel.: 777 606 471, Čestmír Čermák.

Pálení čarodějnic s dobrovolnými hasiči v Bíteši
SDH Velká Bíteš srdečně zve občany na tradiční pálení čarodějnic. 
V pondělí 30. dubna 2012 od 17 hodin na obvyklém místě asi 150 m 
od bývalé státní traktorové stanice. Proběhne ohňová show skupiny 
historického šermu Regnum Fortis z Hrotovic. Vítány jsou všechny 
děti a dospělí v čarodějnických kostýmech. Reprodukovaná hudba, 
občerstvení zajištěno - grilované kýty, točené pivo, limo.
Na účast se těší pořadatelé.

Výbor SDH Velká Bíteš
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Zpíváme a tančíme s Míšou: čarodějnická show

Sobota 21. 4. 2012 v 15 hodin, 
velký sál JC. Vstupné 100 Kč
Zábavný pořad pro děti.

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

divadla

koncerty

výStavy

čarodějnická veselice
Český svaz žen, o. s.,Velké Meziříčí ve spolupráci s Jupiter clubem, s. r. 
o., Velké Meziříčí vás srdečně zve na Čarodějnickou Veselici.
K příjemné zábavě hraje hudební skupina Song Accord – Dalešice.
Občerstvení zajištěno. Slosovatelné vstupenky.
Pátek 27. dubna 2012, velký sál Jupiter clubu 20–02 hodin. Vstupné:  
90 Kč, stolová úprava. Prodej a rezervace vstupenek na program. od-
dělení. Jupiter clubu, Náměstí 17, tel.: 566 782 004-5.

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více info na tel.: 566 782 004 (001)
nebo program. oddělení JC.

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin, Divadelní a filmová agentura 
ADF

Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se
jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejichživot. Rozdělují je dvě ge-
nerace a co začíná jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhroce-
ný příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance.
Hrají: Stanislav Zindulka,Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím
a životem prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

ZO ČSV Velké Meziříčí vás srdečně zve na
Včelařskou výstavu,
pořádanou ve dnech 6.–10. 4. 2012 v zasedací místnosti městyse 
Měřín. Přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Možnost zakoupení 
různých druhů medu, medoviny, medového piva, kosmetiky. Ukázky 
pomůcek pro včelaře, živé včely.

Král 3.333
Divadelní spolek ochotníků při Jupiter clubu Velké Meziříčí více jak
po sedmi letech zve nejen malé, ale i velké diváky na veselou pohádku
Král 3.333 v Jupiter clubu ve velkém sále v neděli  22. dubna 2012
od 18 hodin.
O čem pohádka je? V království neumí nikdo vyslovit souhlásku „ř“,
a proto je vyslovování tohoto písmena přísně zakázáno. Neuposlech-
nutí se trestá. Naštěstí se objeví mladík, který dá vše do pořádku, naučí 
celé království správně mluvit a princezna Georgína si zamiluje nejen 
těžké písmenko „ř“, ale i pohledného Přemysla. Více už neprozradíme. 
Přijďte se podívat do Jupiter clubu. Hrají: V. Ráček, Z. Svoboda, M. 
Žanda, J. Marek, G. Vávrová, J. Neužil, M. Marková, K. Marková, M. 
Vávrová, M. Zapletal. P. Vávra, Z. Vávra, S. Šturma, M. Vávrová. Před-
prodej vstupenek v Jupiter clubu. 

Pipi Dlouhá punčocha
Výtvarné práce dětí z výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí ve výstav-
ním sále Městské knihovny Velké Meziříčí, do 6. 4. 2012.

Jupiter club, s. r. o. uvede 

pořad s Miroslavem Donutilem „Cestou necestou“
Neděle 29. 4. 2012 v 19.30 hodin, kinosál JC
Vstupné 250 Kč, rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004 
(001), program. oddělení JC.

Velikonoční country bál se Stetsonem 
Neděle 8. dubna 2012 od 20 hodin na velkém sále v Jupiter clubu.
Upozornění pro muže: Pomlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předpro-
deji, na místě 120 Kč.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Kruh přátel hudby Velké Meziříčí, 18. dubna 2012 – Trombonový re-
citál – koncert mladých umělců
Jan Pospíšil – trombon, klavírní spolupráce v jednání. Vstupné: 
150/120 Kč (děti, studenti, senioři).

18. května 2012 – Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto
Vstupné: 150/120Kč (děti, studenti, senioři)
Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004. 

Pizzerie vás srdečně zve na výstavu
Nitka k nitce, do 7. 4. 2012.
Výstava (převážně) tkalcovských prací žáků, do 6. 4.

Prodejní Galerie Dvorek Křižanov pořádá
výstavů obrazů Dagmar Salátové doplněnou broušeným 
sklem Miroslava Němce. Vernisáž v neděli 15. 4. 2012 ve 13.30 
hodin, otevřeno do poloviny května. Otevřeno na zazvonění, 
tel.: 561 116 236.

Velikonoční inspirace aneb Hody, hody doprovody
Středa 4. dubna 2012, velký sál Jupiter clubu, otevřeno: 9–17 hodin. 
■ malování kraslic (pí Suchánková Borkovany)■ výroba velikonoční 
dekorace (pí Horká a klienti DS Březejc) ■ kraslice malované voskem, 
velikonoční perníčky, košíčky (pí Banasová, Hauserová Jaroměřice) ■ 
ve 14–17 hodin si mohou zájemci vyrobit motýlka z přírodního mate-
riálu nebo technikou pergamano (SEV Ostrůvek)■ 11–17 hodin Ori-
gami (Telmen Baigal, student HŠ Světlá a OA VM).
Velikonoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení výrobků. Pořáda-
jí Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., VM

Den otevřených dveří u SDH v Bíteši
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš pořádá u příležitosti 140. vý-
ročí svého založení v pátek 13. 4. 2012 Den požární bezpečnosti a 
v sobotu 14. 4. 2012 Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici Za 
Loukama 583, Velká Bíteš.
Prostory hasičské zbrojnice budou otevřeny nejen pro veřejnost, ale i 
pro děti, žáky a studenty.
Ve Velké Bíteši chystají hasiči na své stanici den otevřených dveří pro 
všechny zájemce. Začátek je naplánovaný na 10 hodin a lidé se mohou 
chodit dívat až do 16 hodin. Zájemci si prohlédnou uspořádání stani-
ce, hasiči je provedou, vysvětlí, jak vůbec v dnešní době hasiči fungu-
jí, či na co všechno musejí být připraveni. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout požární techniku a vybavení hasičů, které používají při 
ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů. Dále je v zasedací míst-
nosti připravena výstava dobových hasičských doplňků - helmy, se-
kyrky, opasky, medaile, oblečení. Bude vystaveno přes 170 hasičských 
předmětů. Součástí bude výstava 70 historických i současných modelů 
zmenšených hasičských vozů z celého světa – od koňských spřežení z 
19. století po nejmodernější automobily 21. století. K dispozici bude 
také skákací hrad od firmy Požární bezpečnost, s. r. o., Jihlava.

Srdečně zve výbor SDH Velká Bíteš

Jupiter club, s. r.o., uvede divadelní komedii Divadelního spolku Háta

Světáci
neděle 15. 4. v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné 300 Kč.
Rezervace a prodej na tel.: 566 782 004 (001) nebo na program. od-
dělení JC.
Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeň-
ka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 
trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých 
filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti 
objeví stálice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře:
Gustav: Viktor Limr/Lumír Olšovský/Filip Tomsa
Tonda: Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček; Honza: Aleš Háma/Martin 
Zounar; Božka: Vlasta Žehrová/Olga Želenská
Zuzana: Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Zenáhlíková
Marcela: Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková; Trčková: Miriam 
Kantorková/Vlasta Peterková; Profesor: Josef Oplt/Jan Přeučil
Pan A (zpěvák, Jaroušek, Kapitán, Hovorka, Prodavač): Petr Gelnar/
Martin Sobotka; Pan B (zpěvák, Policista, Vrchní, Vašut, Milenec): Lu-
káš Pečenka/Pavel

Ti nejlepší z pořadu Nastojáka Stand up comedy show

KOMICI s. r. o. 
Čtvrtek 19. 4. 2012 od 19.30 hodin, Jupiter club – velký sál
Miloš Knor ■ Josef Polášek ■ Lukáš Pavlásek ■ Karel Hynek
Předprodej na program. oddělení JC, tel.: 566 782 004, vstupné 190 Kč
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SPORtOVci MĚSta VeLké MeZiřÍčÍ 
za rok 2011

kategorie nad devatenáct let
jednotlivci
1. místo Jaroslav Krejčí – fotbal, trenéři Libor Smejkal a Tomáš Maruška
Kapitán a dlouholetá opora týmu mužů hrajícího v moravskoslezské divizi.
2. místo Barbora Laňková – motokros, trenéři Petr Stupka a Tomáš Laněk
Třetí místo na mistrovství ČR žen a čtrnácté na mistrovství světa ve Slovinsku.
3. místo Ivana Zelená – střelecký sport, trenér Stanislav Chylík
Druhé místo na krajském přeboru a dvanácté místo na MČR ve střelbě ze vzdu-
chovky vestoje, třinácté místo na MČR ve střelbě vleže z  malorážky.
Družstva
1. místo muži A VM – stolní tenis (Pokorný, Řikovský, Klíma a Kampas)
Čtvrtá příčka v krajském poháru 1, vítězství v poháru Vysočiny a kvalifikace do 
celorepublikového kola.
2. místo ženy SDH VM – hasičský sport, trenér Stanislav Kratochvíl
Čtvrté místo na MČR v klasických disciplínách CTIF, čtvrté místo v bronzové sku-
pině a druhé místo ve stříbrné skupině v klasických disciplínách CTIF v Rakousku.
3. místo muži A HHK VM – hokej, trenér Štěpán Oberaiter
Třetí místo v krajské lize jižní Moravy.

kategorie do devatenácti let
jednotlivci
1. místo Petr Holánek – atletika, trenérka Zuzana Villertová
První místo v běhu na 1500 metrů v krajském přeboru mužů, páté místo v běhu 
na 3000 metrů na MČR juniorů v hale a na MČR juniorů na dráze druhé místo 
v běhu přes překážky na 3000 metrů. Člen reprezentace ČR. 
2. místo Matěj Uchytil – volejbal, trenéři Petr Juda a Petr Vašíček
Páté místo v extralize juniorů, člen reprezentace ČR kadetů a účastník kvalifikace 
ME.
3. místo Stanislav Štefka – fotbal, trenéři Libor Smejkal ml. a Luboš Klimeš
Kapitán týmu dorostu MSDD, jeden z největších fotbalových talentů starších do-
rostenců.
3. místo Viktor Burian – hokej, trenér Ivo Dostál
Spolehlivý juniorský útočník A družstva HHK.
Družstva
1. místo mladší dorostenky TJ Sokol VM – házená, trenéři Vincenc Záviška 
a Radka Matušíková
Páté místo v soutěžním ročníku 2010/2011 a za čtvrté místo po podzimní části 
v 1. lize dorostenek.
2. místo dorostenci HHK VM – hokej, trenér Jiří Štěpánek
Druhé místo ve spojeném přeboru jižní Moravy, Vysočiny a Zlína.
3. místo dorostenci SDH Lhotky sport – hasičský sport
První místo na krajském kole i mistrovství republiky hry dorost.

kategORie DO PatNÁcti Let (BeZ POřaDÍ)
jednotlivci
Lyžařka Veronika Čamková, trenér Vratislav Čamek
Basketbalistka Kristýna Čermáková, trenér Kamil Hugo
Atletka Martina Homolová, trenérka Zuzana Villertová
Střelec Petr Chytka, trenér Stanislav Chylík
Hokejista Filip Kampas, trenér Karel Nekvasil
Házenkářka Hana Kratochvílová, trenéři Vincenc Záviška, Radka Matušková, Jiří 
Bělka
Fotbalista Radim Liška, trenéři Libor Deket, Jan Heto
Družstva 
Starší žáci – fotbal, trenéři Libor Deket, Jan Heto
Starší žákyně – házená, trenéři Vincenc Záviška, Radka Matušíková
Starší žáci – hokej, trenér Ivo Dostál
Starší žáci – SDH Velké Meziříčí, trenér Miroslav Jágrik
Starší žáci – volejbal, trenéři Petr Vašíček, Zmrhal

kategORie DO DVaNÁcti Let (BeZ POřaDÍ)
jednotlivci
Miloš Koudela – fotbal, trenéři Pavel Partl, Jaroslav Kořínek
Vojtěch Drápela – házená, trenér Martin Janíček
Luboš Karásek – hokej, trenér Karel Nekvasil
Patrik Stupka – motokros, trenér Petr Stupka
Daniel Ryška – lyžování, trenér Ivo Doležal
Agáta Uchytilová – atletika, kolektiv trenérů
Družstva
Mladší žáci – fotbal, trenéři Jaroslav Kořínek, Pavel Pártl 
Mladší žáci – házená, trenér Martin Janíček
Mladší žáci - SDH Velké Meziříčí, trenérky Eva Mikišková, Lenka Jágriková
Nejlepší trenér
Josef Voda – fotbal
ZVLÁštNÍ OceNĚNÍ
Karel Kružík – fotbal, družstvo veteránek házené, Stanislav Hammer – hokej, 
dívčí tým gymnázia – basketbal, Jan Trutna – duatlon a triatlon, trenér Petr Juda 
a asistent trenéra Petr Vašíček – volejbal.

odchovanci 
Házenkářka DHK Zory Olomouc Ivana Salašová, fotbalista FC Slovanu Liberec a 
člen reprezentace ČR Theodor Gebre Selassie, házenkářka DHK Zora Olomouc 
a členka reprezentace žen ČR Anna Gebre Selassie, házenkář Lukáš Horký (HK 
Město Lovosice), atleti Petr Peňáz a Pavel Peňáz (oba TJ Sokol Kolín), atlet Kamil 
Běhounek (TJ Spartak Třebíč), volejbalisté Martin Kryštof (SCC Berlín) Michal 
Hrazdíra (N Mobile S. Groce), oba členové reprezentace mužů ČR, dále volejba-
listé Michal Novák (ČZU Praha), Zdeněk Málek (Vavex Příbram) a Filip Auer (Aero 
Odolena Voda), všichni tři hrající za extraligu ČR a konečně dorostenecký extrali-
gový hokejista Pavel Zacha (TJ Bílí tygři Liberec).

šPLH

Dne 14. 3. 2012 proběhlo další 
kolo soutěže ve šplhu. Zápolení 
se účastnili žáci škol velkome-
ziříčských a z okolí. Kategorií 
bylo pět (od prvního do pátého 
ročníku). Přestože všichni měli 
časy jako ďasi, první tři místa, v 
každé kategorii, čekala jen na ty 
nejrychlejší.
Hodně zdaru do dalšího klání 
přejí učitelé 1. stupně ZŠ Komen-
ského. Fotky vítězů jednotlivých 
kategorií si můžete stáhnout z 
www.zssokolovska.cz 

kolektiv ZŠ Sokolovská

Výsledné umístění:

1. ročník
chlapci
1. Jaroslav Požár ZŠ Mostiště 7,12
2. Petr Melichar ZŠ VM, Školní 8,67
3. Aleš Střecha ZŠ VM, Sokol. 10,89
dívky
1. Adéla Drápelová ZŠ Mostiště 9,90
2. Aneta Trojanová ZŠ VM, Sokol. 10,48
3. Sára Pavlidu ZŠ VM, Školní 10,80

2. ročník
chlapci
1. Tomáš Rosa ZŠ Mostiště 7,22
2. Milan Todorov ZŠ VM, Školní 7,42 
3. Lukáš Jaitner ZŠ VM, Sokolovská 7,53
dívky
1. Pavlína Vlachová ZŠ Měřín 8,01
2. Sára Chalupová ZŠ VM Školní 8,17
3. Kateřina Drápelová ZŠ Mostiště 8,42

3. ročník
chlapci
1. Vojtěch Hladík ZŠ VM, Sokol. 4,93
2. Jan Rosa ZŠ VM, Školní 5,73
3. Jan Kudláček ZŠ Mostiště 5,86
dívky
1. Adéla Bajerová ZŠ VM, Sokol. 5,53
2. Hana Dvořáková ZŠ VM, Školní 5,80
3. Markéta Pospíšilová ZŠ Mostiště 5,92

4. ročník
chlapci
1. Luděk Panáček ZŠ Mostiště 5,45
2. Pavel Hudeček ZŠ VM, Sokol. 5,50
3. Aleš Rosol ZŠ Měřín 6,29
dívky
1. Anna Leščenková ZŠ VM, Sokol.  4,70
2. Natálie Jelínková ZŠ Mostiště 5,
3. Adéla Vítová ZŠ VM, Školní 7,10

5. ročník
chlapci
1. Karel Štefka ZŠ VM, Sokolovská 4,75
2. Samuel Bárta ZŠ VM, Školní 4,80
3. Filip Sysel ZŠ Měřín 5,10
dívky
1. Klára Březková ZŠ Bory 4,78
2. Eliška Bártová ZŠ VM, Školní 5,20
3. Denisa Kasperová ZŠ Měřín 5,40

Oba vzájemné zápasy mezi Telčí 
a Ledčí nad Sázavou se nebudou 
dohrávat, soutěž je ukončena bez 
nich a v závěrečné tabulce mají 
oba týmy odehráno pouze čtr-
náct utkání.
Meziříčské béčko tedy obháji-
lo druhé místo v krajské soutěži 
mužů Kraje Vysočina s dvanácti-
bodovým náskokem na 2. Ledeč. 
Na 1. Telč mu naopak scházejí 

body dva. Je to určitě opět vel-
ký úspěch tohoto kolektivu, ale 
zároveň i velký závazek do příští 
sezony.
Je třeba poděkovat všem, kteří 
se o toto umístění zasloužili ať 
přímo na ledě nebo na střídačce 
anebo ve funkci pořadatelů na 
domácím stadionu. Poděkování 
patří i všem sponzorům, již se 
postarali o to, abychom mohli 

vůbec něco hrát a samozřejmě 
také všem našim příznivcům, 
zvláště pak našemu fanklubu.
Děkujeme a věříme, že se s vámi 
všemi sejdeme zase na podzim v 
nové hokejové sezoně! 

Konečná tabulka 2. ročníku 
krajské soutěže
1. Telč 14 11 0 2 1 98:50 35

2. V. Mez. B 16 8 4 1 3 80:50 33

3. Ledeč n.S. 14 6 1 1 6 69:70 21

4. Telč – jun. 16 4 0 1 11 62:115 13

5. Žirovnice 16 4 0 0 12 74:98 12

-ht-

Disciplinární komise Kraje Vysočina čSLH vyřešila nedohrané 
utkání mezi HHK Velké Meziříčí B a juniorkou Telče finančními 
pokutami a výsledek utkání 10:3 pro HHK ponechala v platnosti.

Hokejisté béčka skončili druzí

Atletický oddíl TJ Sokol Velké Meziříčí zve do 
svých řad šikovné děti (orientačně od 6 do 14 let), 
které chtějí sportovat a závodit.
Bližší informace na webových stránkách 
www.atletikavelmez.cz.

-vill-

Nábor dětí do atletiky Oddíl házené Tělocvičné jednoty Sokol 
Velké Meziříčí zve do svých řad chlap-
ce a děvčata narozené 1995–2003 se 
zájmem o pohyb. Pravidelné tréninky 
pondělí až pátek 15.30-19.30 hodin ve 
sportovní hale za Světlou.  -záv-

LYžOVÁNÍ

Karneval tradičně uzavřel lyžařskou sezonu 
na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
Foto: Petr Zezula

Oddílové závody vyhrál s nejlepším časem 
Ivo Doležal. Získal putovní cenu – lišku.
Foto: Petr Zezula

Sportovní disciplíně waterslide 
aneb přejezdu louže přihlížela 
spousta diváků. 
Foto: Petr Zezula
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Krajský přebor 3. třídy
1. HB Ostrov H. Brod A 22 21 0 1 0 217:82 64
2. Jiskra H. Brod B 22 18 1 3 0 203:135 59
3. TJ Žďár n. S. C 22 15 2 5 0 187:117 54
4. Spartak Pelhřimov C 22 15 1 6 0 195:141 53
5. Polnička A 22 9 4 9 0 183:168 44
6. Vladislav A 22 10 1 11 0 152:165 43
7. Chotěboř D 22 9 2 11 0 153:173 42
8. ZOD Kámen A 22 6 2 14 0 159:189 36
9. Lhotky A 22 5 3 14 0 137:183 35
10. Jiskra Humpolec C 22 5 1 16 0 137:195 33
11. Černovice A 22 5 1 16 0 126:196 33
12. Sokol Žďár n. S. C 22 4 2 15 1 103:208 31

Okresní přebor 2. třídy
1. Orel Bystřice n. P. A 18 18 0 0 0 230:94 54
2. Lhotky B 18 15 0 3 0 222:102 48
3. Nové Dvory A 18 8 4 6 0 165:159 38
4. Velké Meziříčí C 18 8 1 9 0 150:174 35
5. Velká Bíteš A 18 7 2 9 0 160:164 34
6. SK Sázava A 18 6 4 8 0 143:181 34
7. Nové Veselí A 18 5 5 8 0 149:175 33
8. Velká Bíteš B 18 4 4 10 0 137:187 30
9. Netín A 18 3 4 11 0 135:189 28
10. Řečice A 18 3 2 13 0 129:195 26

Okresní přebor 4. třídy
1. Borovnice A 18 16 1 1 0 258:66 51
2. Lhotky C 18 12 1 5 0 178:146 43
3. Škrdlovice A 18 9 4 5 0 168:156 40
4. Doubravník A 18 9 1 8 0 177:147 37
5. Netín C 18 8 3 7 0 183:141 37
6. Nové Město B 18 8 2 8 0 169:155 36
7. Nížkov D 18 6 5 7 0 165:159 35
8. Jámy A 18 6 2 10 0 140:184 32
9. D. Heřmanice A 18 5 3 10 0 146:178 31
10. Poděšín B 18 0 0 18 0 36:288 18

Stolní teniS

1. A tř., sk. B
FC VM B – Slavoj Třešť 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Tomášek – Sochor, 
Mach. Diváci: 10. Branky: Liška 
(15.). Karty: žlutá – Beran (65.), 
Veselý (67.) D. Polák (72.). Sesta-
va: Simandl – Netolický, Halá-
mek, J. Večeřa, Veselý – L. Smej-
kal (70. D. Polák), A. Pól, Vítek, 
Bouček – Beran, Liška.
Na umělé trávě před hrstkou 
nejvěrnějších jsme vstoupili do 
utkání velice aktivně, když Bou-
ček hned z první střílel těsně nad 
břevno branky hostů. Vrcholem 
úvodního tlaku byla 15. minuta, 
kdy Beran uvolnil Lišku, který se 
tváří v tvář gólmanovi nemýlil a 
poslal domácí do vedení. Hned o 
minutu později mohlo být vyrov-
náno, ale Simandl bravurně zlik-
vidoval sólový nájezd hostujícího 
útočníka.
Po změně stran se dostal do gó-
lové šance Liška po krásné při-
hrávce Berana, ale ten jen ora-
zítkoval břevno. O čtyři minuty 

později poslal krásnou ulicí Pól 
do běhu mezi obránce Boučka, 
ale ten si nedokázal poradit ve 

stoprocentní šanci s brankářem 
Rohovcem. V 79. minutě mohl 
uzavřít skóre Beran, když v sa-

mostatném úniku obešel bran-
káře, ale nedokázal dopravit 
míč do úplně prázdné brány. 
V závěru utkání mohla srovnat 
Třešť, ale domácí obránci slib-
nou akci přerušili.
„Jsem rád, že jsme vstřelili rych-
lý gól a mohli jsme hru uklidnit. 
Mrzí mě, že jsme zahodili čtyři 
vyložené góly, protože jsme se 
museli strachovat o výsledek do 
poslední minuty. Soupeř si sko-
ro nic vážného nevytvořil, a tak 
bereme zaslouženě všechny tři 
body,“ okomentoval střetnutí do-
mácí kouč Libor Smejkal ml.

-ls-
1. Náměšť–Vícenice 15 13 2 0 54:17 41
2. Rantířov 15 9 4 2 29:16 31
3. Štěpánov n. S. 15 9 2 4 19:21 29
4. Křoví 15 8 3 4 39:31 27
5. Žďár n. S. B 15 7 2 6 24:17 23
6. Rapotice 15 6 3 6 40:30 21
7. Kouty 15 6 3 6 26:25 21
8. Třešť 15 6 2 7 22:25 20
9. Budišov–Nárameč 15 5 3 7 31:35 18
10. Třebíč HFK B 15 5 2 8 28:40 17
11. V. Meziříčí B 15 4 3 8 23:30 15
12. Herálec (ZR) 15 5 0 10 36:48 15
13. Stonařov 15 4 2 9 30:35 14
14. Bohdalov 15 2 1 12 16:47 7

Starší dorost – divize 16. kolo
FK Pelhřimov – FC VM 3:1 (2:1)
Rozhodčí: Talpa – Beseda, Ši-
mák. Diváci: 40. Branky: Ku-
bík (12.), Machač (20.), Horký 
(63.) – Weiss (24.). Karty: žlutá 
– Weiss (45.). Sestava: Dohnal 
– Bárta, Štefka, Polák, Bradáč – 
Ostrý M., Ráček, Láznička, Ka-
meník – Weiss – Hejtmánek (80. 
Ostrý Š.)
Utkání jsme hráli na přírodní 
trávě. K zápasu přistoupili bez 
vykartovaného Malouška.
Na začátku utkání poslal krásný 
PVK ze 40 metrů do vápna Po-
lák, ale nikdo nedokázal na míč 
zareagovat. O dvě minuty později 
měl velký problém s  míčem Do-
hnal, ale ten naštěstí letěl mimo 
bránu. V 8. min. se dostal do 
samostatného úniku Kubík, ale 
v poslední chvíli ho zastavil čis-
tým skluzem Polák. Ve 12. min. 
zastavil rychlý protiútok domá-
cích Štefka, ale míč se nešťastně 
odrazil ke Kubíkovi, a ten bez 
problému vstřelil gól, i když se 
snažil vykopnout míč z brankové 

čáry Bárta. Tempo domácích se 
začalo zvyšovat, když v 17. min. 
musel nebezpečnou střelu vyra-
zit na roh Dohnal. Ve 20. min. 
se dočkali domácí druhého gólu, 
když po zahraném rohu si nejvýš 
vyskočil na míč Machač a nikým 
neatakovaný jej poslal do brány. 
Ve 24. min. zahrál Polák PVK 
do malého vápna, kde byl dobře 
postavený Weiss, který tečí poslal 
míč do sítě. Tento gól nás velmi 
nakopl. Ve 26. min. poslal krás-
ný centr z pravé strany do vápna 
Weiss, ale Hejtmánek ve výskoku 
hlavičkoval těsně vedle brány. V 
závěru poločasu zahrozili domá-
cí, ale Hložkova střela letěla nad 
břevno Dohnalovy brány.
Začátek druhého poločasu byl z 
obou stran velmi vlažný. Ve stře-
du hřiště jsme ztráceli mnoho 
míčů. V 63. min. se dočkali do-
mácí dalšího gólu, když po špat-
ném odkopnutí našich obránců 
získal míč střídající Horký a ne-
kompromisní střelou k tyči nedal 
šanci Dohnalovi. Na druhé stra-
ně hlavičkoval důrazný Weiss, ale 

střela letěla jen do náručí branká-
ře. V 70. min. jsme mohli zápas 
ještě zdramatizovat, když vysu-
nul krásnou přihrávkou mezi 
obránce Kameník Bradáče, který 
poslal křižnou ostrou přihrávku 
malým vápnem Bártovi, ale ten 
v gólové šanci selhal. V 77. min. 
nás držel nad vodou brankář Do-
hnal, který bravurně vyrazil PVK 
Kubíka a následně i zlikvidoval 
odražený míč. V 83. min. nařídil 
rozhodčí Talpa spornou penaltu 
po zákroku Štefky s domácím 
Nebeským, ale penaltu excelent-
ním zákrokem vyrazil Dohnal.
„Do zápasu jsme vstoupili velmi 
rozpačitým tempem. Individu-
álními chybami jsme zbytečně 
na začátku utkáni inkasovali. V 
zápase jsme skoro vůbec nevyu-
žívali krajní záložníky a všechno 
jsme hráli středem hřiště, kde 
podle mě nebyla velká šance na 
úspěch. Pelhřimov poprávu za-
slouženě vyhrál. Dnes zaslouží 
velkou pochvalu Štefka, Dohnal, 
Polák a navrátilec Weiss, který 
hru velmi oživil svým důrazem. 

Naši reputaci a čekání na první 
body na jaře musíme zvládnout 
v dalším kole proti Humpolci na 
domácím hřišti,“ okomentoval 
výsledek trenér Smejkal.    -ls-
Mladší dorost
FK Pelhřimov – FC VM 2:1 (1:0)
Sestava: Sysel – Benda, Voneš, Liš-
ka O., Juda – Kurečka, Nevoral, 
Ráček, Nápravník – Prchal, Horký.
Hosté zavítali ke svému dalšímu 
utkání ve značně prořídlé sestavě. 

Ke zraněnému Komínkovi a ne-
mocnému Votoupalovi se v týdnu 
přidali Špaček, Pavlíček a Novotný. 
Výsledkem pak bylo torzo 11 hrá-
čů. Zápas se odvíjel za mírné pře-
vahy domácích, kteří již v 6. min. 
mohli po rohu a následné střele 
přes hlavu jít do vedení. Naštěs-
tí míč skončil pouze na spojnici. 
Hosté se dostali ke slovu až ve 20. 
min., kdy Nápravník obešel dva 
soupeře a jeho střela zpoza velkého 

vápna jen těsně minula levou tyč-
ku. Když už se zdálo, že oba týmy 
půjdou do kabin za nerozhodnu-
tého stavu, Kurečka při zakládání 
útočné akce ztratil míč. Rozhozená 
obrana pak nestačila zareagovat na 
střelu z cca 20 m, která se odrazila 
od tyčky k domácímu útočníkovi. 
Ten neměl již sebemenší problém 
se vstřelením úvodní branky.
Druhý poločas byl bojem. V 
podání hostujících hráčů pak 
i bojem s vlastní vůlí a ocho-
tou vydat se do poslední kapky. 
Nutno dodat – hráči obstáli. V 
kontextu celého utkání je pak 
určitě škoda, že ve 14. min. dez-
orientovaný Juda překonal po 
centru z levé strany vlastního 
brankáře, kdoví jak by utkání 
skončilo. Tato nešťastná událost 
nějak velkomeziříčské hráče ne-
poznamenala. Ba naopak, vybur-
covala je ještě k většímu nasazení 
a odměnou jim bylo snížení po 
rohu Nápravníka, kdy se hlavič-
kou trefil Ráček a stanovil tak 
konečnou podobu utkání 2:1.

-kli-

Béčko si poradilo s Třeští HÁZeNÁ MUži

Divize muži
TJ Sokol VM B – Slavoj Třešť 28:18 (11:7)
Po dvou porážkách na venkovních hřištích sehrálo béčko první jarní 
utkání před domácím publikem. Do meziříčské haly přijel Slavoj Třešť, 
který vévodí tabulce Jihomoravské divize.
Od úvodního hvizdu diktovali domácí tempo hry a díky dobré obraně 
si vybudovali náskok 5:1. Na obou stranách dominovaly spíše obrany 
nad útokem, domácí se trochu trápili v koncovce, a tak byl poločasový 
výsledek 11:7.
Do 5. minuty druhého poločasu se podařilo odskočit na 15:8. Hou-
ževnatý soupeř se nevzdával a ve 48. minutě se přiblížil na 18:15. Pak 
domácí opět zabojovali a především díky trefám Pavla Strašáka si 
vybudovali rozhodující náskok (25. minuta 24:16). Závěr utkání se v 
klidném tempu dohrával s konečným skóre 28:18.
Sedmimetrové hody 1/1:1/1, vyloučení: 2:3. Sled branek: 5:1, 8:3, 9:6, 
11:7, 15:8, 17:11, 18:15, 21:16, 24:17, 28:18. Sestava a branky: Poul 
Ondřej, Kůra Petr – Strašák Pavel (9), Trojan Vítězslav (7/1), Babáček 
Petr (3), Živčic Pavel (3), Pospíšil Martin (3), Kříbala Pavel (2), Necid 
Miloš (1), Kubiš David, Novotný Václav, trenér Šidlo Ladislav. -šid-

fotbal doroSty

Z utkání staršího dorostu. Foto: archiv FC VM

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – TJ Sokol Nové 
Veselí A 14:12 (8:6), osobní 
obrana 8:11
TJ Sokol VM – TJ Sokol Nové 
Veselí B 14:15 (4:5), osobní 
obrana 2:5
Hostující A družstvo Nového 
Veselí je na čele tabulky a po 
podzimní vysoké prohře v No-
vém Veselí bylo naším cílem 
nezopakovat tento matný vý-
kon. Kluci nastoupili do osob-
ní obrany velice zodpovědně a 
herní projev a pohyb naznačoval 
možnost sehrát vyrovnaný zá-
pas. Vstup do utkání vyšel lépe 
hostům a po několika přesných 
zakončeních se ujali vedení o 
dvě branky. Zlepšením pohybu 
naší obrany a střeleckou potencí 
Filipa Svobody se v závěru 1. po-
ločasu podařilo nepříznivé skóre 
otočit a vypracovat si poločasové 
vedení. Soupeře jsme zaskočili 
velkou bojovností o každý míč a 

po přestávce se nám ještě poda-
řilo skóre navýšit až na rozdíl 5 
branek, což se v závěru ukázalo 
jako klíčové, neboť hosté již ne-
dokázali na naše vedení odpově-
dět. Trenér hostujícího družstva 
pochválil naše svěřence za před-
vedenou hru a nasazení, které 
jeho tým postrádal. Odměnou 
nám byl cenný „skalp“ nejlepšího 
družstva oblasti.
Proti B týmu Nového Veselí jsme 
nastoupili s odhodláním navázat 
na úspěšnou hru z prvního zápa-
su. Hosté vstoupili velice svižně 
do zápasu a až v závěru poločasu 
se nám podařilo snížit na rozdíl 
jediné branky. Druhé dějství to-
hoto vyrovnaného utkání bylo 
daleko bohatší na počet vstřele-
ných branek a hrálo se ve velice 
rychlém tempu. Bohužel, řadou 
nepřesných zakončení jsme již 
nedokázali otočit zápas a prohra 
o jediný gól nás velice mrzela. V 
samotném závěru nám již došly 

fyzické síly a po prvním těžkém 
utkání jsme nenašli recept na 
hostujícího gólmana. Nás po celý 
zápas výborně držel v brance Ja-
kub Benda. Za předvedenou hru 
je nutno pochválit celé družstvo.
Sestava a branky: Benda Jakub, 
Drápela Vojtěch 17 – Svoboda 
Filip 15, Buchta Dominik 3, Svo-
boda Vojtěch 1, Bárta Samuel 1, 
Kratochvíl František 1, Babáček 
Kamil, Hnízdil Jan, Šroler Domi-
nik, Šubert Adam, Rohovský Vít, 
trenér Janíček Martin.
Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol VM – TJ Sokol Nové 
Veselí 25:31 (10:16)
Ve 13. kole se naši starší žáci 
utkali s lídrem tabulky z Nového 
Veselí.
Brankové skóre zápasu jsme sice 
otevřeli my, ale to bylo na dalších 
sedm minut vše. Náš až příliš vel-
ký ostych před obranou soupeře 
a neproměňování střeleckých 
příležitostí usnadnily žákům 

Nového Veselí vybudovat si roz-
hodující náskok hned na začátku 
v poměru 1:7! Teprve s přibýva-
jícím časem se nám začalo dařit 
překonávat veselského brankáře. 
V útoku nejvíce zatěžoval konto 
soupeře Martin Janíček a v brá-
ně nás držel svými zákroky Vojta 
Drápela. Do poločasu už tak N. 
Veselí náskok z úvodu nezvýšilo 
a do šaten se šlo za stavu 10:16.
V druhé půli se hrála vyrovnaná 
partie. Hosté si udržovali náskok 
pěti branek. Z našich se nejvíce 
prosazovali Tomáš Blaha s To-
mášem Stupkou. Bohužel se nám 
nepodařilo za celý druhý poločas 
dostat na dostřel, a tak utkání 
skončilo porážkou 25:31.
Sedmimetrové hody 0:3/2, vy-
loučení 3:0
Sled branek: 1:0, 2:7, 3:10, 7:12, 
9:14, 10:16, 12:19, 13:22, 18:23, 
21:27, 24:29, 25:31 
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Blaha Tomáš 7, Janíček 

Martin 6, Stupka Tomáš 6, Fiala 
Martin 3, Macoun Filip 3, Svobo-
da Filip, Frejlich Tomáš, Pažou-
rek Tomáš, trenér Šidlo Ladislav, 
vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

HÁZeNÁ žÁci

Oddíl házené 
Tělocvičné jednoty 
Sokol Velké Meziříčí 

zve do svých řad 
chlapce a děvčata na-
rozené 1995–2003 se 

zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky 

pondělí až pátek 15.30-
19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou.

nábor
 do házené

Nábor dětí do atletiky
Atletický oddíl TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých 
řad šikovné děti (orientačně od 6 do 14 let), které 
chtějí sportovat a závodit.
Bližší informace na webových stránkách 
www.atletikavelmez.cz

Jediný gól utkání vstřelil Liška. Foto: archiv FC VM
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V 9. ročníku městské hokejové 
ligy obhájili prvenství zaslouženě 
hráči HC Bory. Do extraligy po-
stupují SK Vídeň, HC Benetice a 
Horní Heřmanice.
14. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy
Technické služby VM – SK 
Omega VB 6:5
Láznička 2, Burian, Chatrný, 
Hlavnička, Šmejkal – Mikulík 3, 
Dvořák 2, Vrba
Sanborn VM – HC Lukáš 8:5
Pondělíček 3, Puffer 2, Gryč 2, 
Bajer – Malát 2, Beránek 2, Ma-
toušek
SK Netín – SK Afcon Kunšovec 
VM 4:0
Špaček, Dvořák, Černý, Sýkora
Agromotor VM – HC Bory 3:12
Fischer, Sobotka, Šlapal – Trejbal 5, 

Kuchař 3, Uhlíř 2, Březina, Dvořák
1. HC Bory 14 9 3 2 84:55 21
2. Sanborn VM 14 9 1 4 77:55 19
3. SK Netín 14 7 2 5 56:50 16
4. Agromotor VM 14 7 1 6 66:64 15
5. SK Omega VB 14 6 1 7 54:46 13
6. HC Lukáš 14 5 1 8 67:73 11
7. Technické služby VM 14 5 0 9 57:81 10
8. SK Afcon Kunšovec VM 14 3 1 10 52:80 7

O postup do extraligy
Horní Heřmanice – HC Tasov 
5:4
Kutílek 2, Horký, Mejzlík Jar., Šil-
hán – Sláma 2, Chlubna, Páral
HC Vídeň – River VM 5:4
Vídeňský, Janák, Střecha Lad., 
Studený, Dobrovolný – Daniel, 
Vrtal, Hladík, Chmelíček 
Auto Dobrovolný VM – HC Be-
netice 8:6
Šefčík 2, Vondráček Jiří 2, Říha, 
Novák, Stárek, Vlach – Valík 2, 
Krejčí, Novotný, Jakšík, Houzar

SPL Radostín n. Osl. – Farma 
Měřín 10:2
Pešek 2, Váša 2, Kadlec, Láznič-
ka, Špatak, Krejčí, Hubený, Veče-
řa – Oulehla, Jirka
1. SK Vídeň 14 9 2 3 64:46 20
2. HC Benetice 14 7 2 5 73:50 16
3. Horní Heřmanice 14 7 1 6 87:61 15
4. Auto Dobrovolný VM 14 6 3 5 75:69 15
5. SPL Radostín nad Osl. 14 6 1 7 50:71 13
6. Farma Měřín 14 5 3 6 51:64 13
7. River VM 14 6 0 8 44:67 12
8. HC Tasov 14 3 2 9 38:54 8

O konečné umístění v 1. lize
NHÚ Balinka VM – SK Lavičky 
3:8
Novotný 2, Badalík – Čech 3, Po-
lák 2, Havlíček 2, Rosický
7. NHÚ Balinka VM 12 8 1 3 66:40 17
8. SK Lavičky 12 8 1 3 63:46 17
9. SK Stránecká Zhoř 12 6 1 5 54:56 13
10. HC Pikárec 12 5 0 7 45:47 10
11. HCF Dráhy VM 12 1 1 10 31:70 3

-vid-

Bory letos opět zvítězily v městské lize
2. liga házené žen
Sokol VM – SK UP HSC Olo-
mouc 21:40 (10:23)
Po vzestupném výkonu v minu-
lém kole na hřišti druhých Bo-
hunic se dalo očekávat ze strany 
našich hráček bojovné utkání. 
Souboj posledního s prvním se 
však po úvodní čtvrthodině dal 
přirovnat ke hře „kočky s myší“. 
Zpočátku jsme ještě stačili po-
hybem v obraně a překvapivými 
střelami v útočné fázi čelit nápa-
ditě sehraným akcím lídra dru-
holigové tabulky a drželi vyrov-
naný stav. Rozhodující moment 
souboje nastal rozmezí 12.–20. 
minuty, kdy si domácí tým do-
kázal vytvořit několik málo šan-
cí, ovšem bez gólového efektu. 
Patrný rozdíl obou celků byl v 
této fázi v kolektivním pojetí, v 
obranné součinnosti a zejména 
ve fyzické připravenosti. Na naší 
straně zřetelný úbytek fyzických 
sil a s tím související žalostná 
koncovka kontrastovaly s lehkos-
tí a následnými brejky Hanaček, 

jež znamenaly snadný sedmigó-
lový náskok. Od této chvíle bylo 
na hřišti již jen jedno družstvo, 
které místy v tréninkovém tem-
pu dokázalo trestat nepřeberné 
množství našich chyb. Když ne-
pomohl ani oddechový čas, po 
první půlhodině hry svítilo na 
ukazateli jednoznačné skóre.
Po změně stran pokračovaly Olo-
moucké v nasazeném tempu a 
hned v první pětiminutovce vsí-
tily snadno stejný počet přesných 
zásahů, zatímco v řadách našich 
nepřibyl do zápisu o utkání ani 
jeden. Tímto soupeř úplně zlomil 
poločasové odhodlání našich. 
Některým domácím sice nelze 
upřít snahu, ovšem viditelná ne-
sehranost, přibývající snahy o in-
dividuálně vedené akce soupeř-
kám napomohly ke snadnému 
zisku míčů a následným rychlým 
kontrům. Rozdíl ve skóre se díky 
neurovnané hře, zmaru a rozlo-
žení v řadách našich rychle mě-
nil. V závěrečné pětiminutovce 
soupeřky hnány vidinou vstřele-

ní čtyřicítky vsítily šest branek, 
čímž dosáhly kýženého efektu a 
stanovily tak konečný devatenác-
tigólový rozdíl. 
Z kádru našich lze snad zmínit 
jen výkony Šárky Dvořákové a 
Diany Svobodové.
Sedmimetrové hody 4/4:3/3, vy-
loučení 2:3. Sled branek: 4:4, 4:6, 
7:7, 7:14, 8:18, 9:22, 10:28, 12:31, 
16:34, 18:35, 18:39.
Hrály: Lavická Jana, Babáčková 
Marcela – Vašíčková Petra, Neci-
dová Soňa, Svobodová Diana (1), 
Hublová Hana (6), Mejzlíková 
Kateřina (1), Dvořáková (7/3), 
Plachetská Jitka (2/1), Fischerová 
Michaela (1), Matušíková Radka 
(3), Plachetská Zuzana, Bezdě-
ková Alžběta, Hladíková Deni-
sa. Trenér ing. Tvarůžek.  -záv-
2. liga ženy – Morava
1. Olomouc 12 9 1 2 297:256 19
2. Bohunice 12 8 0 4 305:278 16
3. Veselí B 12 5 1 6 299:285 11
4. Karviná 12 5 0 7 240:271 10
5. V. Meziříčí 12 2 0 10 275:326 4

http://www.hazenavm.estranky.
cz/

V sobotu 31. 3. 2012 jsme se opět úspěšně zúčastnili prvního letošního závodu v přespolním běhu – 
73. ročníku běhu Lorenzovými sady v Třebíči, který je nejstarším na Moravě. Úvod tradičně patřil dětem 
a mládežnickým kategoriím, poté následovaly ženy a mistrovská kategorie mužů. Nejpočetnější katego-
rií byly děti z atletických školek – běžely 150 m a zúčastnilo se jich 24.                        Text a foto: -vill-
Přípravka dívky – 400 m
2. Rašovská Zuzana   1:40
7. Mašterová Eliška    1:53
12. Harvey Dana   2:08
Přípravka chlapci – 400 m
1. Vokoun Ondřej (viz foto) 1:34
9. Dvořák Jáchym   1:54
Nejmladší žákyně – 800 m
9. Dvořáková Amálie   5:12
Nejmladší žáci – 800 m
8. Sejrek Lukáš   4:49
Mladší žákyně – 800m
4. Běhounková Eliška   3:49
10. Horká Lenka   4:19
Dorostenci – 2 200 m
6. Všianský Tomáš   9:46
Muži – 4 500 m
3. Holánek Petr 14:18

PřeSPOLNÍ BĚH LOReNZOVýMi SaDY

Krajský přebor 10. kolo
Spartak Pelhřimov A – Spartak 
VM A 4:4
Body za hosty Mrazík a Janák Jos. 
po jednom – Kopr, ing. Nedoma 
(C), Mgr. Mejzlík a Čtveráček po 
0,5 b. – Bárta a Jan 0 b.
Velkomeziříčští hráči touto cel-
kovou remízou zhatili postupové 
ambice favorizovaného Pelhři-
mova, a to navíc dokonce v jeho 
domácím prostředí. S něčím 
takovým pelhřimovští šachis-
té určitě vůbec nepočítali – ale 
stalo se! Nyní už mají po nadě-

jích a rozhodne se mezi aktuálně 
vedoucím Žďárem nad Sáz.  A 
a druhým Gambitem Jihlava  A, 
přičemž vítěz bere takříkajíc 
všechno… každopádně postup 
výše do divize. Velkému Meziříčí 
už teď nehrozí sestup do krajské 
soutěže ani náhodou.
Krajský přebor 11. kolo
Spartak VM A – Gambit Jihlava 
B 5,5:2,5
V posledním kole se našim coby 
domácím opravdu zadařilo, pro-
čež svého rivala z Jihlavy porazili 
poměrně výrazným rozdílem, 

v což dost možná původně ani 
nedoufali. A přece se stalo… A 
přitom, pravda, vyhráli nakonec 
i dosti přesvědčivě, a nadto – ku-
podivu i naprosto zaslouženě! 
A tož: dobře nám tak! Přehled 
bodů: Kopr, ing. Nedoma (C), 
Mgr. Mejzlík a Kučera (C týmu 
B) po 1 b. – Janák Jos., Čtverá-
ček a Jan po 0,5 b. – Bárta 0 b. 
K tomuto výsledku již nadále 
ani není co dodávat: lépe by to 
našinci snad zvládnout ani ne-
mohli… Věru a opravdu: vel-
mi moc se pochlapili!         -vp-

šacHY

FC VM – FC Slovácká Sparta 
Spytihněv 2:1 (1:1)
Střelci: 37. Simr, 86. Görner – 38. 
Hubáček. Rozhodčí: Kůrka, Fri-
drichovský, Pfeifer. Sestavy: FC 
VM – Invald – Mucha Z., Mu-
cha P., Šimáček, Krejčí – Dufek, 
Souček, Smejkal, Netrda – Simr, 
Görner. FC Spytihněv: Harásek 
– Horák, Horsák, T., Horsák A., 
Krejčí P. – Leone, Kovařík, Krejčí 
T., Gröpl – Hájek, Hubáček. ŽK: 
Krejčí P., Horsák A.
V mrazivém dopoledni jsme při-
vítali soupeře, který v podzim-
ním utkání otočil výsledek třemi 
góly v závěru zápasu. Od úvod-
ních minut se naši hráči dostali 
k nátlakové hře a jen nepřesnost 
finální přihrávky nás nepustila k 
vážnějšímu zakončení. Do prv-
ního zakončení jsme se dostali 
ve 12. minutě, kdy po přihrávce 
Pavla Simra nastřelil Eda Smej-
kal jen bránícího hráče. Do další 
střelecké pozice se dostal Pavel 
Simr, ale i jeho pěknou střelu sra-
zila obrana hostí na rohový kop. 
Po něm se dostal k zakončení 
Patrik Mucha, ale minul. Hosté 
se v této části zápasu dostávali do 
rychlých brejků, které naše obra-
na v čele s gólmanem Invaldem 

s přehledem řešila. Ve 21. minutě 
se po centru Jardy Krejčího do-
stal ke střele Pavel Simr, ale jeho 
střela jen těsně minula pravou tyč 
brány hostů. V dalších minutách 
se nám stále dařilo držet hostu-
jící hráče pod tlakem, ale vlastní 
nepřesností a někdy i špatným 
pohybem jsme si větší šanci ne-
vypracovali. Byli to hosté, kteří se 
z ojedinělého útoku dostali k za-
končení Hubáčkem, ale ten trefil 
z těžkého úhlu jen pravou tyč naší 
brány. Ve 33. minutě poslal přes-
ný centr za obranu hostí Jan Ši-
máček, ale Radek Görner z dobré 
pozice bránu hostí přestřelil. Co 
se nepodařilo Radkovi, to se o tři 
minuty, po jeho pěkné přihráv-
ce, podařilo Pavlu Simrovi, kte-
rý tvrdou ránou nedal gólmanu 
Haráskovi šanci a poslal náš tým 
do zaslouženého vedení. Jakoby 
se naši hráči po rozehrávce ještě 
radovali ze vstřeleného gólu a ne-
chali soupeře po levé straně pro-
niknout do vápna a odcentrovat. 
Milan Souček odvrátil nebezpečí 
na rohový kop, po jehož rozehrá-
ní a zaváhání celé naší obrany 
nikým neatakovaný Hubáček vy-
rovnal. Do konce poločasu jsme 
si sice vytvořili několik šancí, ale 

hlavička Radka Görnera skončila 
na břevně a dorážka Pavla Simra 
na tyči brány hostí. A tak se šlo 
do kabin za nerozhodného stavu.
Ani ve druhém poločase se obraz 
hry nezměnil. Byli to domácí, 
kteří dobrým pohybem a křídelní 
hrou dostávali soupeře pod tlak, 
ale tak jako v prvním poločase 
byl největší problém v zakončení. 
V 53. minutě hlavičkoval po ro-
hovém kopu Zdeněk Mucha jen 
do obránce hostů. V 55. minutě 
se ocitl po centru Jardy Dufka na 
malém vápně sám Eda Smejkal, 
ale jeho dorážka jen o centimetry 
minula pravou tyč. V 57. minutě 
zahrál přímý kop Radek Görner, 
ale jeho přesnou střelu do levé 
šibenice nejlepší hráč hostů, gól-
man Harásek vyrazil na rohový 
kop. V 62. minutě přihrál Pavel 
Simr nabíhajícímu Milanu Souč-
kovi, ale jeho střelu odvrátila 
obrana hostí na další rohový kop. 
Soupeř v této části utkání jen s 
vypětím všech sil odolával našim 
útočným snahám. Další šance 
si připravil Pavel Simr a Radek 
Görner, ale v zakončení chyběl 
větší klid a přesnost. V 77. min 
našla přihrávka Edy Smejkala na 
malém vápně Radka Görnera, 

ale ten z dobré střelecké pozice 
střílel opět mimo bránu hostí. 
O minutu později vyslal z hrani-
ce vápna krásnou střelu k zadní 
tyči Zdeněk Mucha, ale gólman 
Harásek vytáhl jeden ze svých 
vynikajících zákroků a konečky 
prstů vytlačil míč na další rohový 
kop. Jejich realizace se nám však 
v tomto utkání vůbec nedařila. I 
když jsme za celé utkání zahrávali 
14 rohových kopů, k vážnějšímu 
zakončení jsme se při nich nedo-
stali. V 81. minutě se do rychlého 
brejku dostali hosté, povedenou 
křížnou střelu Leoneho pozorný 
Roman Invald vyrazil a nebez-
pečnou dorážku odvrátil Jan Ši-
máček na rohový kop. I z něho 
hráči hostů nebezpečně ohrozili 
naši bránu, tentokrát však Hu-
báček vystřelil nad ni. Když už 
se zdálo, že v tomto utkání vítěz-
nou branku nevstřelíme, přišel v 
86. minutě centr do vápna, kte-
rý Pavel Simr posunul Radkovi 
Görnerovi, a ten prostřelil vše, co 
mu stálo v cestě. V závěru utká-
ní se hostům z posledního útoku 
podařilo vstřelit branku, ale pro 
ofsajdové postavení dorážejícího 
hráče nebyla uznána. Naše zcela 
zasloužené vítězství se rodilo těž-

ce a soupeř odcházel ze hřiště s 
pocitem křivdy.
„Myslím si, že jsme byli po herní 
stránce lepším týmem, určovali 
jsme tempo hry, bohužel jsme 
měli dnes velkou smůlu v kon-
covce. Škoda, že hned po vstřele-
ném gólu jsme inkasovali a v prv-
ním poločase jsme již nerozhodli 
o výsledku utkání. Ve druhém 
poločase jsme si vytvořili ještě 
více jasných gólových šancí, kte-
ré jsme bohužel opět nepromě-
nili. Jsem rád, že se nám poda-
řilo vstřelit vítězný gól v závěru 

utkání a získat tak pro nás zcela 
zaslouženě tři body,“ zhodnotil 
zápas trenér Smejkal.  -myn-
MSD - skupina D
1. Žďár n. Sáz. 18 12 4 2 36:14 40
2. DOSTA Bystrc 18 10 4 4 30:15 34
3. Napajedla 18 9 3 6 30:18 30
4. Tasovice 18 8 5 5 29:27 29
5. Vyškov 18 9 2 7 23:25 29
6. Polná 18 7 4 7 34:28 25
7. Pelhřimov 18 6 6 6 26:27 24
8. Spytihněv 18 7 3 8 31:35 24
9. Vrchovina 18 6 5 7 16:20 23
10. Velké Meziříčí 18 6 4 8 26:26 22
11. Vikt. Otrokovice 18 6 4 8 21:25 22
12. Hodonín 18 6 4 8 20:28 22
13. Třebíč 18 5 5 8 25:27 20
14. Bohunice 18 5 5 8 25:29 20
15. Sparta Brno 18 6 2 10 18:31 20
16. Přerov 18 3 6 9 22:37 15

Radek Görner byl střelcem vítězné branky.
Foto: Iva Horká

Áčko doma přehrálo Spytihněv

Ženy na domácí půdě utrpěly debakl


