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Navštivte restauraci Jupiter

otevřeno

* nové prostředí

* nový personál  * nová jídla

Více informací získáte na straně 3 a v restauraci 
na náměstí 17, Velké Meziříčí.

®
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Aktualizace strategického plánu je navržena

Kompostéry budou 
opět na prodej

Zájemci o dotovaný kompostér 
od města mají možnost přihlásit 
se do 13. dubna na odbor život-
ního prostředí. K výběru budou 
kompostéry o velikosti 400, 600 
a 900 litrů za asi třetinovou cenu, 
než je v maloobchodě.

Více čtěte na straně 2.

v sobotu začíná uzavírka půlky mostu
Uzavírka pravého dálničního mostu Vysočina začíná 14. dubna. 
Skončit má 24. června. Ředitelství silnic a dálnic bude pokračovat s 
opravou vozovky druhé poloviny mostu, a to té, která je blíž k centru 
města, tedy ve směru z Prahy na Brno. Provoz bude veden obou-
směrně ve třech pruzích levé, opravené poloviny mostu - od středy 
do neděle pojedou dva pruhy na Brno a od neděle do středy dva 
pruhy na Prahu. 

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 
rododendrony, azalky, zakrslé 
jehličnany, trvalky, skalničky

otevřeno po-pá 9-17 hodin, so 8-12 hodin
tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

ODLEHČETE ZEMĚKOULI S VACUSHAPE.
Těšíme se na vás 
v Luna Studiu, Náměstí 80/4 Velké Meziříčí, tel.: 725 883 740.

Získáte dárek s překvapením.

Milé ženy, zapojte se do projektu

změna provozní doby poradny sos
Poradna Sdružení na obranu spotřebitelů (SOS), kte-
rá funguje pro Vysočinu ve Velkém Meziříčí v budově 
Městského úřadu v kanceláři Obecního živnostenské-
ho úřadu rozšířila svou provozní dobu. 
Dříve byla otevřena jen v sudé středy.

Nyní každou středu od 14 do 17 hodin.

Cestovní ruch spolu s volným 
časem a město pro život jsou 
posledními dvěma oblastmi, 
které byly aktualizovány v rám-
ci strategického plánu Velkého 
Meziříčí.

Priority, kam bude město v těch-
to oblastech v příštích letech 
směřovat, vybrali zástupci vedení 
města, pracovníků příslušných 
odborů radnice spolu s odbor-
nou veřejností 26. a 28. března v 
koncertním sále Jupiter clubu.

Prioritou jsou 
cyklostezky i JC
V oblasti cestovního ruchu a vol-
ného času diskutující probrali 
téma dětských hřišť. Někdo má 
pocit, že stále v určitých čás-
tech města chybí, jiný naopak 
argumentuje tím, že sportovní 
aktivity dnešních dětí jsou stále 
menší. Přesto modernizaci stá-
vajících sportovišť a volnočasové 
infrastruktury zařadila skupina 
účastníků mezi priority. Na mo-
dernizaci stávajících kulturních 
zařízení, konkrétně přebudová-
ní Jupiter clubu (JC), se naopak 
všichni vcelku bez diskuzí shodli. 

Stejně jako na prioritě řešit něja-
kým způsobem cyklostezky nebo 
alespoň cyklotrasy ve městě. To 
je priorita, která patří i do ob-
lasti dopravy, neboť kolo zdejší 
obyvatelé využívají i při dopravě 
například do zaměstnání, do ško-
ly atd. Do volnočasových aktivit 

a turistiky ovšem patří také. Re-
alizace plánovaného propojení 
Nesměřského a Balinského údolí 
se tedy stala prioritou i v oblasti 
cestovního ruchu a volného času. 
Tato aktivita by mohla přilákat 
do Velkého Meziříčí více turis-
tů, což je ostatně stálou snahou 

Velkomeziříčských a potvrzuje ji 
i další priorita město propagovat 
a co nejvíce prezentovat. Pomoci 
by mohla i realizace záměru ski 
klubu za podpory města, totiž vý-
stavba rozhledny na Fajtově kop-
ci, která by byla viditelná ze širo-
kého okolí a zejména i při jízdě 

po dálnici. Velké Meziříčí už by 
nemuselo být známé jen tím, že je 
městem pod dálničním mostem. 
(Nejnovější vizualizaci rozhledny 
můžete zhlédnout na webových 
stránkách města www.mestovm.
cz.) Posledním bodem této ob-
lasti, který diskutující zařadili 

na seznam je řešení doprovod-
né infrastruktury. „Zřejmě se to 
bude ještě upřesňovat – zejména 
v této prioritě cestovního ruchu 
a volného času, kde je klíčových 
opatření moc,“ sdělil Jakub John 
ze společnosti Via Alta, provádě-
jící projektové řízení a aktualizaci 
strategického dokumentu města.

O školství a sociální 
oblast byl zájem
Poslední oblastí pak bylo město 
pro život. Ta se setkala s největ-
ším zájmem ze strany odborné 
veřejnosti, zejména ze školství 
a sociální oblasti. Z diskuze o 
kapacitě zdejších mateřských 
škol, zdravotnictví, dostupnos-
ti a skladby sociálních služeb ve 
městě a dalších nakonec vzešly 
tři priority. První je údržba a 
modernizace školských zaříze-
ní a doprovodné infrastruktury, 
druhou pak podpora stávajících 
sociálních služeb a rozvoj akti-
vizačních služeb a revitalizace 
veřejných prostranství je posled-
ním bodem, který hodlají zařadit 
do strategického plánu města na 
další roky.       

Martina Strnadová

Účastníci projednávání oblasti město pro život, která se setkala s největším zájmem. Foto: Martina Strnadová

Lidé chodí přes hráz, správce to chce zakázat
Vídeňští, ale i další obyvatelé Velkomezi-
říčska jsou po léta zvyklí chodit přes hráz 
mostišťské přehrady. Krátí si tudy napří-
klad cestu z domova do práce, na autobus 
a podobně. Státní podnik Povodí Moravy, 
do jehož správy spadá vodní dílo Mostiště, 
však hodlá komunikaci na koruně hráze 
zcela uzavřít – pro cyklisty i pro pěší. Li-
dem se to z pochopitelných důvodů nelíbí.

Hráz byla po léta přístupná, ovšem pouze pro 
pěší a cyklisty. Vjezdu motorových vozidel na 
komunikaci hráze bránila závora. „Chtěl bych 
připomenout, že pohyb veřejnosti po koruně 
hráze nikdy nebyl oficiálně povolen a hráz 
byla uzavřena závorami,“ uvádí Jiří Macík z 
útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy. A to 
proto, že vodní dílo Mostiště má charakter 
nádrže vodárenské – slouží pro zásobování 
pitnou vodou. Podle platné vodohospodářské 
legislativy musí být vodní zdroje, tedy i tato 
nádrž, chráněny před možným znečištěním. 
Vodoprávní úřady proto k tomuto účelu sta-

novují ochranná pásma. „Důvodem k uza-
vření hráze je tedy ochrana vodního zdroje 
a stejně tak i ochrana majetku státu, s nímž 
má státní podnik Povodí Moravy právo hos-
podařit. Podle ustanovení vodního zákona 
není přitom u vodárenských nádrží možný 
přístup veřejnosti k vodní hladině,“ vysvětlu-
je Jiří Macík a dodává, že stejný zákon však 
také umožňuje udělit výjimky ze zákazu 
vstupu a vjezdu do ochranného pásma prv-
ního stupně, ve kterém se nachází i přehrad-
ní hráz vodního díla Mostiště. Tyto výjimky 
povoluje na základě podané žádosti  příslušný 
vodoprávní úřad, a to formou rozhodnutí. 
Obyvatelé Vídně se s uzavřením hráze ne-

hodlají smířit. Obec, do jejíhož katastru hráz 
vodního díla Mostiště spadá, již v minulosti 
vydala rozhodnutí, že komunikace na koruně 
hráze je veřejně přístupná pro pěší a cyklisty, 
nikoliv pro motorová vozidla – samozřejmě 
s výjimkou jednotek záchranného systému. 
„Koncem loňského roku jsme obdrželi žá-
dost Povodí Moravy o uzavření komunika-
ce,“ popisuje starosta Vídně Pavel Vidlák s 
tím, že obec tuto žádost zamítla. Případ pak 
postoupil až na Kraj Vysočina, který Povodí 
Moravy vyšel vstříc a zamítl rozhodnutí obce 
Vídeň. „My s tím nesouhlasíme a podali jsme 
na rozhodnutí kraje žalobu k soudu, protože 
jde proti nám,“ dodává Vidlák. 
 „Záležitost je stále u soudu. Podklady k ža-
lobě a spisový materiál byly odeslány na soud 
na podzim 2011. V tuto chvíli nemáme žád-
nou informaci, kdy bude jednání,“ potvrdila 
informaci Jitka Svatošová, tisková mluvčí 
KrÚ Kraje Vysočina. 

Martina Strnadová
Ilustrační foto: webové stránky foto.mapy.cz

Zachraňují ropuchy

Po roce můžeme vidět u silnice na Uhřínov v zatáčce opět zátarasy. 
Skupina dobrovolníků, kterou vede Hana Dufková vykopala zátarasy 
(viz foto) a několikrát denně kontroluje jejich stav. Proč? Je totiž doba 
páření ropuch. Těmto lidem není jedno, že v zatáčce končil každý rok 
život několika stovek chráněných živočichů. Ropuchy se při páření 
stahují k blízkému rybníku a musí při tom překonat nebezpečnou sil-
nici. Díky úsilí těchto lidí se podařilo loni zachránit přes 1000 ropuch. 
Prosíme projíždějící řidiče, aby v tomto období jezdili v této zatáčce 
ohleduplně - děkujeme. 

Text a foto: Mgr. Ivana Hladíková

 -mars-

Další chat se starostou města 
Velké Meziříčí Radovanem Ne-
cidem proběhne 
26. dubna 2012 od 16 hodin.
Svoje dotazy na onlinovou dis-
kuzi můžete posílat s předsti-
hem, a to již 25. 4. od 16 hodin. 
Chat je přístupný na webových 
stránkách města www.mes-
tovm.cz.

Chat se starostou
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Rada města 
schválila:
• návrh smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene ve prospěch  E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějo-
vice k tíži pozemku města parc. 
č. 5901 na Fajtově kopci, k. ú. 
Velké Meziříčí s právem ulože-
ní zemního kabelového vedení 
NN a umístění pojistkové skříně, 
právem provozování, údržby a 
oprav, zřízení na dobu trvání této 
stavby 
• návrh smlouvy na zřízení věc-
ného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s., České Budě-
jovice k tíži pozemků města v 
Čechových sadech parc. č. 2483, 
5581/19, 5594/1, 5597/145 a 
5605/2 s právem uložení kabe-
lového vedení vysokého napětí, 
právem provozování, údržby a 
oprav na dobu trvání této stavby
• rozpočtové opatření: zdroj: 
30 tis. Kč - § 6409 neúčelová re-
zerva, rozdělení: 30 tis. Kč - § 
3319 zajištění ubytování a stravo-
vání studentů UK 
• rozpočtové opatření: zdroj: 4 
tis. Kč - § 6409 rezerva na dota-
ce a dary, rozdělení: 4 tis. Kč - § 
1037 dotace pro Okresní mysli-

vecký spolek ve Žďáře nad Sáza-
vou - jednatel Oldřich Sedlář, 
účel: zajištění dvoudenních vše-
stranných zkoušek z výkonu lo-
veckých psů v honitbě Netín for-
mou soutěže „O pohár hejtmana 
Kraje Vysočina“
• rozpočtové opatření: zdroj: 85 
tis. Kč - § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 85 tis. Kč - § 3632 
oprava veřejného WC na hřbito-
vě Karlov
• rozpočtové opatření: zdroj: 20 
tis. Kč - § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 20 tis. Kč - § 2212 
projektová dokumentace chod-
ník ul. Jižní 
• rozpočtové opatření: zdroj: 48 
tis. Kč - § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 48 tis. Kč - § 2333 
dopracování projektu protipo-
vodňových opatření 
• rozpočtové opatření: zdroj: 29 
tis. Kč - § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 29 tis. Kč - § 3113 
úhrada neinvestičních výdajů na 
žáka navštěvujícího ZŠ v Jihlavě 
ve šk. roce 2011/2012 (přesná 
částka 28.800 Kč) 
• rozpočtové opatření: zdroj: 5 
tis. Kč - § 6409 rezerva na dota-
ce a dary, rozdělení: 5 tis. Kč - § 
3419 dotace SKI KLUBU Velké 

Meziříčí, Fajtův Kopec 1741, účel: 
propagační materiály pro stavbu 
rozhledny na Fajtově Kopci
• hostování cirkusu Bob Nava-
rro King ve Velkém Meziříčí ve 
dnech 16. 4. – 22. 4. 2012 

Rada města 
souhlasila:
• s uzavřením smlouvy o výpůjč-
ce části o výměře 130 m² z po-
zemku parc. č. 3627/2, k. ú. Vel-
ké Meziříčí, lokalita Hliniště za 
účelem úpravy okolí novostavby 
rodinného domu. Smlouva bude 
uzavřena mezi městem a žadate-
lem za těchto podmínek:
výpůjčka bude uzavřena na dobu 
neurčitou s možností ukončení 
dohodou nebo výpovědí které-
koliv smluvní strany s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, povinnost uží-
vat předmětnou část pozemku ke 
sjednanému účelu, nepřenechat 
užívání třetí osobě
• s uzavřením nájemní smlouvy 
mezi pronajímatelem městem a 
nájemcem firmou GM Agency, s. 
r. o., Třebíč o pronájmu části po-
zemku parc. č. 5710/13 o výměře 
5,5 m × 1,5 m na zelené ploše na 
ul. K Novému nádraží u Penny 

marketu na umístění reklamní-
ho poutače o rozměrech 2,58 m 
× 5,28 m o celkové výšce 4,08 
m a dalších podmínek: nájem-
ní smlouva na dobu neurčitou 
s možností ukončení dohodou 
smluvních stran nebo výpovědí 
kterékoliv smluvní strany s tří-
měsíční výpovědní lhůtou s po-
čátkem běhu od prvního dne mě-
síce následujícího po doručení 
výpovědi druhé straně, roční ná-
jemné ve výši 30 tis. Kč se splat-
ností vždy nejpozději do 31. 12. 
kalendářního roku, poměrnou 
část za rok 2012 uhradí nájemce 
do jednoho měsíce po podpisu 
nájemní smlouvy – poměrná část 
bude vypočtena ode dne podpisu 
nájemní smlouvy do 31. 12. 2012
• s uzavřením nájemní smlouvy 
na pronájem náměstí pro umís-
tění atrakcí v době městské pouti 
ve dnech 14. – 17. 6. 2012 mezi 
městem Velké Meziříčí a p. Fran-
tiškem Hubeným 
• s umístěním banneru s upou-
távkou na koncert Muzikanti 
dětem na Dolní bráně na ulici 
Komenského po dobu od 6. 4. do 
30. 5. 2012 
• s umístěním znaku města Velké 
Meziříčí na plaketě, která bude 

předávána v rámci mezinárodní 
soutěže hasičů „O pohár města 
Velké Meziříčí“ dne 16. 9. 2012
• s uzavřením smlouvy o spolu-
práci mezi městem Velké Mezi-
říčí a Filozofickou fakultou Uni-
verzity Karlovy v Praze za účelem 
řešení projektu „Vytvoření a ově-
ření systému evaluace veřejných 
kulturních služeb“ dle navržené-
ho znění.
• s uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o spolupráci mezi městem Velké 
Meziříčí a Filozofickou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze za 
účelem řešení projektu „Vytvo-
ření a ověření systému evaluace 
veřejných kulturních služeb“ dle 
navrženého znění
• ve smyslu § 39/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, s přijetím účelově ur-
čených darů pro: 1. Městskou 
knihovnu Velké Meziříčí, uvede-
ných v žádosti ze dne 28. 3. 2012. 
2. Základní školu Velké Meziříčí, 
Školní 2055, příspěvkovou orga-
nizaci, uvedených v žádosti ze 
dne 14. března. 2012
• s ponecháním vykácených dře-
vin v obci Hrbov za účelem vytá-
pění kulturního domu a hasičské 
zbrojnice v místní části Hrbov

Rada města vzala na 
vědomí: 
• přehled účasti členů komisí na 
jednáních komisí v tomto voleb-
ním období
• informace o návštěvnosti kina 
Jupiter club, s. r. o., za období 
2008 – 2011 a informaci o získání 
dotací na digitalizaci kina. Rada 
města bude doporučovat digita-
lizaci kina, kino nehodlá rušit, 
v současné době nemá finanční 
prostředky v rozpočtu města, k 
návrhu digitalizace kina se Rada 
města vrátí v II. pololetí 2012
• informaci o odpracovaných bri-
gádnických hodinách členů TJ 
Sokol Lhotky 
• informace o výsledcích zápisu 
dětí do mateřských škol ve městě 
Velké Meziříčí a místních částech  
v letošním roce.

Ing. Radovan Necid,
 starosta města Velké Meziříčí 

Zprávy z jednání Rady města ze 4. 4. 2012

Rekonstrukce kanalizace

Práce při rekonstrukci kanalizace na Malé stránce 
ve Velkém Meziříčí jsou od minulého týdne v plném 
proudu. Foto: Martina Strnadová

Likvidace biologického odpadu je dlouhodobým problémem řady 
měst. Biologický odpad tvoří až 1/3 všech odpadů a je nezbytně 
nutné se touto problematikou zabývat. Jedním ze základních 
problémů je jeho likvidace způsobem, který odpovídá současné 
legislativě. 

Město Velké Meziříčí bude opět žádat již poněkolikáté na Fond Vy-
sočiny o poskytnutí grantu na nákup biokompostérů. V případě, že 
budete mít zájem o dotované kompostéry za zhruba třetinovou cenu, 
než je maloobchodní cena, kontaktujte nás na tel čísle: 566 501 123 
– Bc. Oplatková nebo prostřednictvím e-mailu: oplatkova@mestovm.
cz, kde uveďte svoje jméno a příjmení, celou adresu a telefonní číslo. 
Podmínkou pro získání dotovaného kompostéru je trvalý pobyt na 

území města a vlastnictví nemovitosti v k. ú. Velké Meziříčí nebo v 
jeho místních částech, kde vzniká biologicky rozložitelný odpad. Při-
hlásit se můžete nejpozději do pátku 13. 4. 2012. Na výběr je ze tří ve-
likostí – 400, 600 a 900 litrů. Bližší informace se dozvíte na uvedeném 
tel. čísle výše. Kompostéry slouží k přípravě kvalitního kompostu z or-
ganických odpadů (ze zahrady, kuchyně apod). Díky barevnému pro-
vedení ideálně zapadne do prostředí. Zajišťuje čisté prostředí a chrání 
kompost před škůdci. Kompostér je dodáván v rozmontovaném stavu. 
Má jednoduché plnění přes dva vhozy, umožňuje rychlé kompostová-
ní díky optimalizovanému větracímu systému a stěnám vyrobených 
z Thermolenu, má jednoduchou montáž bez použití nářadí a snadné 
vybírání kompostu. Rozměry kompostéru o objemu 400 litrů v cm (d 
x š x v): 74 x 74 x 84. Hmotnost: 13 kg.   -odbor ŽP, městský úřad VM-

Co s biologickým odpadem?

Čekají se problémy s dopravou
Oboustranné zprůjezdnění 
Bezděkova nebude. Po jednání 
s dopravním komisařem to 
uvedl velkomeziříčský starosta 
Radovan Necid s tím, že objízd-
né trasy a lepší průjezd městem 
jsou stálým úkolem vedení 
města. 

O oboustranném zprůjezdnění 
Bezděkova jednala městská rada 
jako o možnosti, jak ulevit centru 
města, zejména ulici Novosady v 
době dopravních krizí. „Diskuze 
vznikla při tom, když radní měs-

ta procházeli ulice v centru a hle-
dali způsoby vylepšení dopravy 
pro chodce a řidiče a vylepšení 
parkování pro místní. Průjezd 
Bezděkovem byla jedna z variant, 
o které jsme mluvili,“ popsal si-
tuaci Necid a dodal, „uvědomuji 
si, že takto citlivé téma vzbudi-
lo ohlas u místních. Přesto mě 
zaskočila poněkud bouřlivější 
reakce na věc, která nebyla roz-
hodnutá, dokonce nebyla ani při-
pravovaná, pouze o ní rada jed-
nala jako o jedné z variant. Pro 
mne osobně to je poučení pro 

příště.“ Zprůjezdnění Bezděkova 
by předpokládalo jednu výhybnu 
v nejužším místě a další stavební 
opatření. To znamená investici, 
která není úplně malá. „To jsme 
předpokládali od začátku, chtěli 
jsme ale, aby dopravní komisař 
situaci odborně posoudil,“ pro-
hlásil Radovan Necid. Zprůjezd-
nění Bezděkova v obou směrech 
v krizových situacích je dle do-
pravního komisaře možné, a to 
za asistence městské policie. 
Velkým problémem zůstává kři-
žovatka ulic Poříčí a Vrchovecká, 

resp. most přes řeku, který přímo 
na křižovatce leží. „Jde o krajskou 
silnici a zrovna toto místo je už 
několik let na seznamu nejnebez-
pečnějších míst v kraji. Most má 
vysoké betonové zábradlí, přes 
které není vidět a zrcadlo v křižo-
vatce orientaci řidičů příliš nepo-
může. Pro nás to znamená důraz-
né apely na kraj, aby místo, které 
sám klasifikuje jako takto nebez-
pečné, vyřešil. Pak by to zname-
nalo zlepšení stavu,“ řekl Necid 
a dodal, že dopravní inspektorát 
kraj na problém opět upozorní.
Město v nejbližších týdnech čeká 
další dopravní zátěž. Začne totiž 
oprava dálničního mostu Vysoči-
na, která potrvá až do prázdnin. 
„Trvalé řešení je pouze ve vybu-
dování vnitřního obchvatu cent-
ra, což ocení zejména místní. Pak 
by nejen Bezděkovem opravdu 
jezdili pouze tamní obyvatelé 
a jakákoliv regulace dopravy by 
ztratila smysl.  Pro obchvat máme 
hotovou studii a je naším úkolem 
stále připomínat kraji, že Velké 
Meziříčí je neuralgickým bodem 
u dálnice D1 a místní obyvatelé si 
po letech zaslouží větší komfort 
ve svém vlastním městě,“ uzavřel 
starosta. 
-MěÚ-,  foto: Martina Strnadová

Kvůli technické závadě na aku 
baterii začalo 3. 4. hořet v kuchy-
ni přízemního bytu jednoho z 
domů na ulici Čermákova. „Hlá-
šení jsme přijali v 18.17,“ potvr-
dila tisková mluvčí krajských 
hasičů Petra Musilová. Na místo 
byla vyslána jednotka profesio-
nálních hasičů ze stanice Velké 
Meziříčí, kterou posílily jednot-
ky sborů dobrovolných hasičů z 
Velkého Meziříčí a Měřína. „Prů-

zkumem místa zásahu hasiči zjis-
tili, že došlo k požáru v kuchyni 
bytu. Požár se hasičům podařilo 
velmi rychle lokalizovat a násled-
ně i zlikvidovat. V době vzniku 
ohně uvnitř bytu nikdo nebyl,“ 
uvedla Musilová. Požárem vznik-
la majiteli škoda v předběžné výši  
80.000 korun. „Hasiči svým zá-
sahem uchránili hodnoty ve výši 
300.000 Kč,“ dodala mluvčí.

Martina Strnadová

Hořelo v přízemním bytě 

Další informace z rad-
nice naleznete na webu 
města
www.mestovm.cz



stRana 2 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 15 | Ročník XXIII stRana 3 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 15 | Ročník XXIII

V Balinách bude zahrada, která pomáhá

Velikonoční výstava opět potěšila

Ojedinělé pracoviště věnující 
se zahradní terapii vznikne v 
Balinách u Velkého Meziříčí.

Projekt rozjela v únoru letošního 
roku obecně prospěšná společ-
nost Chaloupky. Jeho základní 
myšlenkou je vytvořit podmínky 
pro fyzickou i duševní aktivizaci 
znevýhodněných osob v přírodě 
a usnadnit jim začlenit se do spo-
lečnosti. 
„Naší cílovou skupinou jsou 
hlavně děti a mládež, a to hen-
dikepované fyzicky, psychicky 

i sociálně, doplňkově budeme 
nabízet aktivity i seniorům a dal-
ším,“ popsala Jana Audy, vedoucí 
Střediska ekologické výchovy Os-
trůvek, velkomeziříčského praco-
viště Chaloupek. Pro znevýhod-
něné osoby je zahrada mnohdy 
jediným prostředníkem pro kon-
takt s přírodou, neboť jejich zdra-
votní stav nebo věk jim nedovolí 
běžně se pohybovat ve volné pří-
rodě. Právě taková zážitková za-
hrada i s odpovídajícím zázemím 
učeben proto vznikne v Balinách, 
a to v místě bývalé, dnes zchátralé 

zemědělské usedlosti. 
Obecně prospěšná společnost 
Chaloupky získala na realizaci 
projektu zahradní terapie dotaci 
z evropského fondu pro regio-
nální rozvoj v rámci programu 
Evropská území a spolupráce Ra-
kousko – Česká republika 2007-
2013. Projekt spojuje partnery 
jak z Rakouska (Vídeň, Dolní 
Rakousko), tak z České republiky 
(Jihočeský kraj, 2x Jihomoravský 
kraj, Kraj Vysočina). 
Celkový objem dotace pro všech 
šest partnerů činí dva miliony 

eur, tedy asi padesát milionů ko-
run. „Fond financuje devadesát 
procent nákladů, minimálně de-
set procent je povinná spoluúčast 
všech partnerů,“ uvádí Hana Za-
hrádková, koordinátorka mezi-
národní spolupráce. Projekt má 
být dokončen v srpnu roku 2014.
Z celkového objemu peněz pů-
jde na Vysočinu do Balin osm 
set tisíc eur, tedy dvacet milionů 
korun. Z nich bude financována 
oprava čelního objektu zeměděl-
ské usedlosti a vybudován areál 
zážitkové zahrady na přilehlém 

pozemku. Ostatní budovy bude 
nutné stabilizovat, neboť jsou ve 
špatném stavu. 
„Nyní dokončujeme řízení o sta-
vebním povolení, pak budeme 
vybírat firmu a možná na pod-
zim 2013, určitě na jaře 2014 už 
bychom měli rozeběhnout první 
programy v novém pracovišti,“ 
vyjmenovala Jana Audy. 
Část peněz z dotace pokryje i 
zajištění dalších aktivit projektu, 
jako jsou zahradně-terapeutické 
vzdělávání pracovníků působí-
cích v sociální oblasti a studijních 

cest do zahraničí s cílem výměny 
zkušeností. „Dále budou uspořá-
dány tři mezinárodní konference 
a vzniknou čtyři odborné publi-
kace o zahradní terapii,“ doplnila 
Hana Zahrádková.
Vznik pracoviště zahradní te-
rapie v Balinách rozšíří aktivity 
Chaloupeckých. 
„V naší činnosti, kterou vyvíjíme 
ve stávajícím objektu na Ostrův-
ku ve Velkém Meziříčí, bychom 
i poté rádi nadále pokračovali,“ 
uzavřela Jana Audy 

Martina Strnadová

Současný stav někdejší zemědělské usedlosti v Balinách. Foto: Martina Strnadová Studie pracoviště věnující se zahradní terapii. Ilustrační foto:  archiv SEV VM

Velikonoční kuře vyrobili klienti Sociálních služeb 
Velké Meziříčí. Foto: Iva Horká

Již deset let pořádá zdejší svaz 
žen tradiční velikonoční výsta-
vu. „Začínaly jsme v hasičce, pak 
jsme se přesunuly do Jupiter clu-
bu, protože už to tam začalo být 
malé,  a zdá se, že i jéčko nám za 
chvíli nebude stačit, jak se vý-
stava rozrostla,“ uvedla hlavní 
organizátorka Libuše Kučerová. 
Inspirací bylo opět nepřeberné 
množství, některé expozice se 
pravidelně opakují, jiné přibýva-
jí nové. Letos to byly kupříkladu 
figurky z kukuřičných lupenů. 
Podle slov L. Kučerové každoroč-
ně navštíví zmíněnou expozici 
na několik tisícovek lidí. Nejinak 
tomu bylo i letos. „Velkou radost 
jsme měly z pochvaly Mojmíra 
Vážanského z Mendelovy univer-
zity v Brně, který se přišel podívat 
se svojí příbuznou, jíž je 101 let,“ 
zmínila jednu z vzácných návštěv 
L. Kučerová. Profesora Vážan-
ského – stejně jako mnohé jiné 
– okouzlila staročeská světnice 
tvůrců ze Střední školy řemesel a 
služeb Velké Meziříčí. „Jsme pře-
kvapeni přehlídkou umění, ná-
padů mozků a šikovnosti rukou 
obyvatel města a okolí,“ vyjádřil 
svoje pocity M. Vážanský, „ex-
pozice SŠŘS Velké Meziříčí byla 
nejen nápaditá, ale upozornila 
na jedinečné aranžmá a prezen-
taci zájmů svěřenčů školy, kterou 
vede Alena Vodová.“

Iva Horká

Více fotografií najdete v dneš-
ním vydaní na straně čtyři 
nebo na našem webu
www.velkomeziricsko.cz.
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Keramickou slepici vyrobili klienti Dětského střediska v Březejci, jež jsou 
pravidelnými vystavovateli na této jarní výstavě.  Foto: Iva Horká

Tradici Velikonoc na venkově přiblížili žáci SŠŘS Velké Meziříčí, kteří uspořádali 
ve velkém sále expozici selské světnice. Foto: Iva Horká

Inspiraci pro velikonoční tabuli nabídla zdejší Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie. Foto: Iva Horká

Zejména pro děti bylo zpestřením „živé kuře“, které s pomlázkou prohánělo 
přítomné návštěvníky. Foto: Iva Horká

Novinkou letošní velikonoční výstavy byly figurky vyráběné z kukuřičných listů. 
Foto: Iva Horká

Fotogalerie z tradiční velikonoční výstavy - Jupiter Club velké meziříčí
2.-4. dubna 2012

Pletené košíky a jiné dekorace z proutí patří neodmyslitelně k velikonoční 
výzdobě. Foto: Iva Horká
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Prodávající: Lepší žádný zákazník, než takový!
Můj dalo by se říct příběh se ode-
hrál v prodejně dětského oble-
čení LOLA ve Velkém Meziříčí. 
Reklamace po dvou měsících do-
padla v můj prospěch, ale bohu-
žel to není to, o čem chci mluvit. 
Ve zmíněném obchodě jsem kou-
pila na konci listopadu bundu 
pro syna a nevybírala jsem z těch 
nejlevnějších, právě proto, aby 
mu vydržela i na příští rok. Stála 
tedy necelých 600 Kč. 
Po měsíci se na bundě začala pá-
rat podšívka a reflexní proužky. 
Musela jsem tedy koupit bundu 
novou, abych mohla tuto rekla-
movat (uvažovala jsem i o tom, 
že bych ji zašila a nějakým způso-
bem spravila, bohužel podšívka u 
bundy byla chycená za tak malý 
kraj, že kdybych to znovu seši-
la, už by to táhlo a bunda by se 
shrnovala. Ani se nedivím, že se 
podšívka takovým způsobem vy-

trhla). Novou bundu jsem koupi-
la už jinde a tuto šla reklamovat.
První šok nastal, když mi proda-
vačka oznámila, že nemůže bun-
du na reklamaci vzít, že uběhlo 
od koupi víc jak měsíc. Bunda 
je prý spotřební zboží a na ni se 
dvouletá záruční doba nevztahu-
je, ani šestiměsíční doba, kdy se 
zboží nesmí jakýmkoli způsobem 
změnit. S tím jsem tedy nesou-
hlasila a trvala na přijetí bundy k 
reklamaci. Přijali ji a řekli mi, že 
mám přijít za měsíc.
Tak jsem čekala a pátrala na in-
ternetu, zda jsou práva na mé 
straně a co vše mohu dělat. Za 
měsíc jsem se šla optat. Bunda 
neprošla (jak jsem si myslela). 
Prý jsem ji špatně vyprala. Ale já 
byla rozhodnutá, že to nevzdám a 
na reklamaci poslala znovu. Do-
plnila jsem další informace, které 
jsem si zjistila, a požadovala jsem 

odstoupení od smlouvy a vrácení 
peněz (ne opravu, ani náhradu). 
Bylo mi prodavačkami řečeno, 
že to takhle může udělat každý, 
zboží sezonu nosit a potom ho jít 
reklamovat a požadovat vrácení 
peněz (zvláštní, když jsem ji šla 
reklamovat, byla polovina ledna, 
do té doby byl v podstatě podzim, 
a mrazy se teprve 
ukázaly v té největší 
síle). Na informa-
ci, že chci odstou-
pit od smlouvy, se 
prodavačky strašně divily a ptaly 
se, zda jsem sepisovala nějakou 
smlouvu. Myslím, že by proda-
vačky měly podstoupit příslušné 
školení nebo by jim majitel měl 
sdělovat pravdivé informace.
Tentokrát jsem další měsíc jen 
nečekala, ale zašla jsem se osobně 
zeptat do SOS poradny pro spo-
třebitele, která funguje na zdejší 

radnici. Tam mně paní řekla, že 
po šest měsíců od koupi musí 
byt shoda a zboží musí být v per-
fektním stavu a bez vad, jak je 
napsáno v občanském zákoníku. 
Dále mne informovala, že pokud 
se chce prodejce ohrazovat ne-
správným užíváním a údržbou, 
je povinen písemně informovat 

spotřebitele.
Znovu jsem se 
– připravená na 
to, že se budu 
muset bránit a 

ohánět občanským zákoníkem 
- šla informovat, jak reklamace 
dopadla. Prodavačka mne ani 
nepozdravila a vyštěkla na mě, 
zda mám reklamační list (když 
jsem tam šla, ani jsem si tento-
krát neuvědomila, že nějaký list 
mám). Hledala jsem v peněžence 
a prodavačka řekla, ať jim ho teda 
dám, že mi vrátí peníze, a ať už 

je to vyřízené.  Tak jsem se zara-
dovala, ale prodavačka bohužel 
se mnou radost nesdílela. Tak 
jsem se zeptala, proč je naštvaná?  
Odsekáváním mi tvrdila, že není 
naštvaná, ale že je ráda, že je to 
vyřízené, a že nemusí k soudu. 
Prý reklamace vyřizují bez pro-
blémů, a že žádné reklamace na 
bundy nebyly (možná si spoustu 
věcí každý spraví sám, než chodit 
reklamovat a dívat se na nepří-
jemné tváře a pocit, že nakonec 
jsem si to roztrhala sama nebo 
roční dítě). Pak mi ještě řekly, že 
dostaly taky za vyučenou, a že 
jim bylo řečeno – LEPŠÍ ŽÁDNÝ 
ZÁKAZNÍK, NEŽ TAKOVÝ! 
Byla jsem hodně překvapená, to 
jsem nečekala. Hlavou mi jen 
proběhla citace „Náš zákazník, 
náš pán“, která ovšem v tomto 
obchodě neplatí! Odsekávající 
prodavačky mně tvrdily, že pou-

ze tlumočí, co jim bylo řečeno.  
I přesto si ale myslím: proč tak 
nepříjemné a pohrdající chování?
Myslím, že nikdo z nás nesbírá 
peníze na ulici, a když si něco 
koupí, tak taky čeká, že mu to ně-
jakou dobu poslouží. 
K uveřejnění tohoto článku mne 
vedlo to, aby i ostatní lidé věděli, 
že se vyplatí bránit se a hájit svo-
je práva. Proto jsem měla potře-
bu tuto nepříjemnou zkušenost 
sdělit veřejnosti a nějakým způ-
sobem to celé ukončit. Nemohla 
jsem na to celé přestat myslet, 
protože na takové jednání oprav-
du nejsem zvyklá a popravdě si 
ani zvykat nechci.  A dále budu 
bojovat za svoje práva, a za to, aby 
obchodníci nezneužívali nevědo-
mosti spotřebitelů.

-KoLe-
(Redakce má k  dispozici celé 

jméno autorky článku.)

I přesto si ale myslím: 
proč tak nepříjemné a 

pohrdlivé chování?

Pravidelně nepravidelná na-
bídka knih v Městské knihovně 
Velké Meziříčí. 

Moře nudy se dá docela dobře 
přeplavat v neckách fantazie, 
napsal Jiří Jirásek. Přeji tedy 
vám, našim čtenářům dobrou 
plavbu.
Pro právě propukající jaro jsem 
pro vás připravila skromnou na-
bídku 4 titulů. Nemylte se ovšem 
– je to to nejlepší z nejlepšího. 
Navíc celá nabídka knihovny je 
všechno, jen ne skromná. Trou-
fám si říct, že si vybere každý. 
Vraťme se ale k dnešní nabídce. 
Minule jsem končila knížkou 
pro děti, dnes jí tedy naopak 
začnu. Vybrala jsem půvabnou 
knížku Františka Nepila Stra-
katé pohádky. Ty pocházejí ze 
spisovatelovy pozůstalosti. Psal 
je nejspíše na začátku sedmdesá-
tých let a doposud nebyly nikdy 
vydány, editorky přidaly další 
4, které kdysi vyšly v časopisech 
pro děti. Potěšte se vyprávěním 
o prolhaném pejskovi, o tom, jak 
v jednom království rozbitá spla-
chovací nádržka málem způsobi-

la popravu instalatéra a co se sta-
ne, když děti nedojídají jídlo na 
talíři, a co když se dva překrásní 
rodiče bojí, že se jim narodí dítě 
a nebude se jim podobat, nebo 
co se stane, když si lidé vymění 
kůže. Velké i malé čtenáře spo-
lehlivě potěší autorův nenapodo-
bitelný jemný humor a nadhled 
a oko zase skvělé ilustrace Marie 
Tiché. 
O posledním ruském carovi a 
jeho rodině bylo popsáno už 
mnoho papíru. Přesto se kniha 
francouzského spisovatele Luca 
Maryho Poslední dny Roma-
novců vyplatí přečíst. Tragický 
příběh rodiny cara Mikuláše II. 
na pozadí bouřlivých událostí lze 
číst i jako historickou detektivku. 
Čtenář se seznámí s osobou pa-
novníka a jeho nejbližšími, zají-
mavý výklad mu pomůže pocho-
pit historické souvislosti a příčiny 
pádu dynastie. Dozví se mnohé i 
o démonickém Grigoriji Raspu-
tinovi a jeho neblahém vlivu na 
carskou rodinu. Autor se nevy-
hýbá ani líčení obojetné politiky 
bolševiků a jejich naprostého 
nedostatku skrupulí při osnování 

vraždy carské rodiny. Živý a pou-
tavý jazyk a zároveň informativní 
styl knihy bezpochyby zaujme i 
ty čtenáře, kteří se v ruských ději-
nách počátku 20. století příliš ne-
vyznají. Osud carské rodiny, te-
prve 14letého careviče, krásných 
dcer, hrdé a nešťastné carevny 
Alexandry i Mikuláše II. je prostě 
fascinující a i po tolika zpracová-
ních se dá v této knize najít leccos 
nového.
Podle časopisu The Guardian jde 
o skvělý strašidelný příběh, při 
kterém mrazí v zádech. Mluvím 
o anglickém thrilleru Žena v čer-
ném. Příběh anglické prozaičky 
Susan Hillové se odehrává v An-
glii na východním pobřeží. Mla-
dý advokát Arthur Kipps jede do 
domu bývalého klienta firmy hle-
dat nějaké papíry. Po smrti staré 
vdovy Alice Drablow, která žila 
sama v pustém a odlehlém domě 
u Úhořího močálu, zde Artur 
Kipps přijíždí zkontrolovat její 
poslední majetek. Obyvatelé pří-
mořského městečka však o staré 
paní nechtějí mluvit a dokonce se 
obávají přiblížit k jejímu domu. 
Za vším stojí tajemná žena v čer-

ném, která tam po nocích chodí. 
Vše začalo již na pohřbu, kdy na 
místním hřbitově zahlédl Artur 
Kipps bledou ženu, která byla 
oblečena v černém. Od té doby ji 
vídal několikrát za den. A to ne-
byla jediná podivnost…. Při sepi-
sování majetku po zesnulé vdově 
slyší různé zvuky: dětský pláč a 
křik. Kipps začne odhalovat tra-
gická a hrůzostrašná tajemství, 
která se ukrývají za zavřenými 
okny. Podle místních pověstí se 
proslýchalo, že když někdo vidí 
ženu v černém, následuje smrt 
dítěte. Po návratu do Londýna 
se Arthur Kipps usadí a vezme 
si za manželku Stellu, narodí se 
jim dítě. Arthur náhle uvidí ženu 
v černém …Divadelní adaptace 
jejího románu Žena v černém se 
hrála několik let ve West Endu v 
Londýně a režisér James Watkins 
podle tohoto románu natočil 
stejnojmenný film, ve kterém roli 
právníka Kippse ztvárnil Daniel 
Radcliff, proslavený rolí Harryho 
Pottera.
Fenoménem severských krimi a 
thrillerů, které dobývají náš trh 
a uchvacují české čtenáře, se za-

bývají už i renomovaní literární 
historici. Sháňka po drsných 
příbězích sice nezačala trilogií 
Milénium Švéda Stiega Larsso-
na, toto dílo k ní ale výrazně při-
spělo. Seveřané ovšem měli cestu 
k českým čtenářům už prošlapa-
nou, vzpomeňte na skvělé detek-
tivky švédské dvojice Sjöwallová 
– Wahlöö a jejich detektiva Mar-
tina Becka. Nyní se nakladatel-
ství přetahují o autory islandské, 
švédské, norské, finské, dánské 
a kdo nástup téhle vlny, odhadl 
nejdřív, má teď vyhráno. K tako-
vým nakladatelství patří i brněn-
ská Jota, kde vychází v edici Nord 
krimi mysteriózní thriller plný 
tajemství a mrazivého napětí 
švédského autora Jana Wallenti-
na Strindbergova hvězda: Jeden 
kříž. Jedna hvězda. Už přes sto let 
čekají odděleně každý ve své tem-
notě. Spolu tvoří klíč k nejlépe 
utajené záhadě na světě. Nyní se 
opět vynořily na světlo a štvanice 
začíná. Hon, v němž je historik 
Don Titelman jak lovcem, tak 
kořistí, aniž by přesně věděl proč. 
Tuší ale, že v nesprávných rukách 
by kříž s hvězdou mohly přivodit 

nepředstavitelnou katastrofu.
Příběh začíná v hluboké důlní 
šachtě v blízkosti švédského měs-
ta Falunu, kde sportovní potápěč 
Erik Hall najde až děsivě dob-
ře zachované mrtvé tělo, které 
v ruce křečovitě svírá mystický 
kříž. Když potápěč začne psát 
o svém nálezu v novinách, uká-
že se, že o něj v různých částech 
světa usiluje řada mocných lidí. 
Začíná dlouhá a napínavá cesta 
Evropou až na sever, přes ledově 
studené moře. Kříž spolu s hvěz-
dou, která k němu nedílně patří, 
totiž ukazují cestu k temnému 
tajemství uprostřed ledových 
ker. Dokážou hlavní hrdinové 
rozuzlit osud expedice, podnik-
nuté před sto lety? Strindbergova 
hvězda je napínavý historický, zá-
roveň detektivní i dobrodružný 
román s prvky severské mytolo-
gie, mysticismu, science fiction i 
nacistického okultismu.
S našimi knihami se nudit nebu-
dete, to vám zaručuji. Tak tedy 
dobrý výběr, dobrou náladu, 
dobrý den…

Jarka Šumpelová, MěK VM

Vyberte si svého autora v místní knihovně

Recept na tento týden
Kapr pečený s kyselou smetanou
Trhni a oškrab kapra, přemej ho a dobře ho nasol; pak polož na dno 
pekáče několik tříštěk, vlož na ně kapra kůží navrch, aby nepřilehl, dej 
pod něj máslo, rozkrájenou cibuli, trochu tymiánu, celého pepře, pod-
lej trochou octa, trochu studničné vody, a nech to v troubě hezky do 
červena upéci; nesmíš ho ale obracet, a mezi pečením ho stále podlévej 
kyselou smetanou jako zajíce; pak ho vyndej pozorně na mísu, aby se 
nerozpadl, omáčku proceď a vlej ji pod něj.
Recept od čtenáře Velkomeziříčska Antonína Dvořáka – Zdroj: Magda-

lena Dobromila Rettigová Domácí kuchařka

Rybí výzva
Vážené čtenářky a čtenáři! Ve spolupráci s redakcí Velkomeziříčska 
jsme pro vás připravili možnost podělit se o vaše rodinné nebo jinak 
oblíbené recepty na přípravu rybích pokrmů. Zašlete nebo doneste re-
cepty do redakce. Na oplátku od nás dostanete DVD s pořady „Kluci v 
akci“, které jsou věnovány speciálně vaření ryb. 
Zajímavé a praktické recepty postupně uveřejňujeme. 

Velikonoční středa 11. 4.: 7.00 mše sv.-o. L. Sz.
Velikonoční čtvrtek 12. 4.: 7.00 mše sv.; 18.00 mše sv.-o. L. Sz. 
Vídeň 18.00 mše sv.-o. Prajka. 
Velikonoční pátek 13. 4.: 8.00 mše sv.; 16.30 mše sv.-o. Prajka; 
13.00 Domov důchodců mše sv.-o. Parajka.
Velikonoční sobota 14. 4.: 7.00 mše sv.; 18.00 mše sv.-o. Prajka
Neděle 2. Neděle Velikonoční – Božího Milosrdenství 15. 4.: 7.30 
mše sv.-o. Prajka; 9.00 mše sv.-o. Parajka; 10.30 mše sv. pro rodiny 
s dětmi-o. Parajka; 18.00 mše sv.; Oslavice 10.30 poutní mše sv.-o. 
L. Sz.
Farní oznámení 
Ve středu v 18.00 bude náboženství pro mládež.
Ve čtvrtek po večerní Mši sv. bude teologická hodina.
V pátek v 19.00 hodin bude ve Vídni mše sv. pro biřmovance I., II. 
a III. skupiny. 
Ve velikonočním oktávu v pátek nebude ani adorace ani odpolední 
zpověd‘.
V sobotu v 19.30 I. příprava na manželství.
Od velikonočního pondělí do neděle bude v kostele před oltářem 
(obětním stolem) ošatka, do které můžete přinášet nazpět krabičky 
s postní almužnou.
Autobus na Nový Jeruzalém v pátek 13. dubna ve Březí pojede v 
17.20 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů a také v 17.20 z 
Vídně.

-ls-

Stopy vzkříšení boHosluŽby
„Buď tobě sláva, jenž jsi z mrt-
vých vstal! Smrt již nemá práva, 
vítěz tys a král!“, tak se zpívá ve 
známém velikonočních chorálu, 
jehož autorem je G. F. Händel. 
Kristus byl vzkříšen, Bůh mu dal 
povstat z hrobu k novému životu, 
proto již smrt nemá práva. Jistě, 
smrt má strašnou moc. Každý 
den se jí přibližujeme, stárneme. 
Je všude kolem nás, záludně na 
nás číhá. Denně se z médií do-
zvídáme o katastrofách, válkách a 
lidské agresi. Bojíme se smrti. Je 
naší největší překážkou. Spous-
tu překážek v životě zvládneme 
překonat, smrt nikoli. Velikonoce 
nás ujišťují, že smrt nemá právo 
absolutní. Smíme žít s nadějí, že 
i nás Bůh jednou vzkřísí k nové-
mu životu. Nezažíváme ale růz-
ná vzkříšení už tady na zemi ve 
svém všedním životě? Zkusme si 
promítnout svůj dosavadní život. 
Jistě v něm najdeme nejméně jed-
nu událost, o které bychom mohli 
říct: „Tehdy mi začal nový život.

Možná jsme se uzdravili po těžké 
nemoci. Možná jsme byli dlouho 
sami a nečekaně potkali životní 
lásku. Možná jsme někomu ne-
dokázali odpustit a jednoho dne 
se přece smířili. Možná jsme žili 
ve strachu, ale přece dostali odva-
hu. Možná nás život skřípnul tak, 
že jsme sice chodili, mluvili, pra-
covali, ale přesto jsme nic nepro-
žívali, připadali si jako „chodící 
mrtvola“. A přece jsme se zno-
vu nadechli a rozkvetli. Došlo k 
proměně. Jednoho dne, nebo po-
zvolna. Přišla tak nějak sama od 
sebe, snad jsme za ni hodně pro-
sili Boha nebo k ní přispěl dru-
hý člověk. Ta proměna – to bylo 
vzkříšení. Lépe řečeno: jedna ze 
stop Kristova vzkříšení. Už dnes, 
tady a teď, jsme proměňováni, 
oživováni, je nám dáno povstat z 
našich „hrobů“ k novému životu. 
Už teď se děje něco ze zázraku 
vzkříšení. Kéž tohle ujištění o 
naději nám dělá život krásným a 
plným.  Autor textu: Pavel Janošík
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Hledáte prostory pro krátkodobý 
či dlouhodobý pronájem?
Pořádáte, školení, soukromé osla-
vy, 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 p. čecha
tel.: 566 782 005(4)
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz

►
►
►
►
►
►

neJvýHodněJší inzerCe v regionu

nyní barevně!
Náměstí 17, Velké Meziříčí

tel.: 566 782 009, 739 100 979
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz

podmínky inzerce také na www.velkomeziricsko.cz

Ceník plošné inzerce: podle 
velikosti inzerce

Ceny soukromé inzerce:
Jedno vydání soukromého řádko-
vého inzerátu do rubriky »Prodám 
– koupím - vyměním« – 25 Kč, s 
rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – 
Kč. Příspěvky do rubrik »Blahopřání 
– 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

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.

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš pořádá 
u příležitosti 140. výročí svého založení v pátek 
13. 4. 2012 - Den požární bezpečnosti a v sobo-
tu 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 ote-
vřených dveří pro všechny zájemce. Začátek je na-
plánovaný na 10 hodin a lidé se mohou chodit dívat 
až do 16 hodin. 
Zájemci si prohlédnou uspořádání stanice, hasiči je 
provedou, vysvětlí, jak vůbec v dnešní době hasiči 
fungují, či na co všechno musejí být připraveni. Ná-

vštěvníci si budou moci prohlédnout požární tech-
niku a vybavení hasičů, které používají při ochra-
ně životů, zdraví a majetku spoluobčanů. Dále je 
v zasedací místnosti připravena výstava dobových 
hasičských doplňků - helmy, sekyrky, opasky, me-
daile, 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 nejmoder-
nější automobily 21. století. K dispozici bude také 
skákací hrad od firmy Požární bezpečnost, s. r. o., 
Jihlava.

Srdečně zve výbor SDH Velká Bíteš

Den otevřených dveří 
u dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši

ODLEHČETE ZEMĚKOULI S VACUSHAPE.
Těšíme se na vás 
v Luna studiu, Náměstí 80/4, Velké Meziříčí, tel.: 725 883 740.

Získáte dárek s překvapením.

Milé ženy, zapojte se do projektu

pravidelná 
poradna SOS 

(sdružení obrany 
spotřebitelů)
každou středu  
14—16 hodin  

nová budova MěÚ 
(obecní živnostenský 

úřad, dveře č. 4).

Rok se sešel s rokem a opět se blíží Tradiční košt 
pálenek.
Letošní již osmý ročník se bude konat 21. dubna 
2012, tak jako loni v sále „hasičky“ ve Velkém Mezi-
říčí (nad gymnáziem). Zahájení v 16 hodin. Prodej 
vstupenek s občerstvením na místě.
Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám star-
ším 18 let.
Všechny předchozí ročníky byly velmi úspěšné. In-
formační články přinesly různé deníky a mediálním 
partnerem byl každoročně týdeník Velkomeziříč-
sko. O akci se rovněž dočtete na internetovém de-
níku 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). Podrob-
né informace o všech dřívějších ročnících je možné 
najít na webových stránkách 
www.kostpalenek.wbs.cz. 
Tento košt pálenek má velkou popularitu a je zde 
vynikající zábava, kterou dotváří i hudební skupina 
Akordeon Band Vysočina. Ochutnávka zatím niko-
ho neskolila, a tak neváhejte a přijďte 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 pá-
lenek o obsahu 
0,50 litru se po-
dávají nejpozdě-
ji do 14. dubna 2012 do 12 hodin u Jaromíra 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 pá-
lenici Osová Bítýška u Jiřího Horkého (tel.: 776 320 
856).
Vzorky označte druhem ovoce, rokem výroby a 
procentem alkoholu, popř. uveďte místo pálení (ne-
povinný údaj). Soutěží se dle kategorií ovoce (sli-
vovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, ryng-
lovice atd.)
3) Přijímají se vzorky s  procentem alkoholu maxi-
málně do 55 procent.
4) Vyhodnocení provedou stanovené komise – vy-
hlášení výsledků bude zveřejněno na veřejné výsta-
vě pálenek 21. dubna ve Velkém Meziříčí.
5) Vítězové obdrží diplom a rovněž cenné poháry 
či pamětní plakety.                                                  -pi-

Tradiční košt pálenek bude již poosmé

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 
od 9 do 11 hodin v klubu důchodců na Komenského ulici. Ještě je 
několik volných míst. 

Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH 

setkání rodáků 19. 5. 2012

Město Velké Meziříčí i letos organizuje setkání s rodáky a jubilanty našeho města, 
kteří se narodili v období od 1. 9. 1961 do 31. 12. 1962. Srdečně jsou zváni i ju-
bilanti žijící mimo naše město, kteří navštěvovali školy ve Velkém Meziříčí a rádi 
by se setkali se svými známými a spolužáky.
Prosíme příbuzné i známé o sdělení adres jubilantů, kteří žijí mimo město Velké 
Meziříčí a chtěli by zaslat pozvánku na toto setkání. Adresy sdělte laskavě na ma-
triku (budova české spořitelny), 
e-mail: bednarikova@mestovm.cz, tel.: 566 781 178 .

Děkujeme za spolupráci. –měú-

Občanská poradna ve Velkém Meziříčí
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Dolní 165/1, poskytuje odborné 
sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady a informace 
jsou občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční 
a dluhové problematiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady škody, bydlení, ochrany spotřebitele, ob-
čanského soudního řízení, a dalších. Poradenství je bezplatné, nestranné a diskrétní. Občané mohou své 
problémové situace konzultovat s poradkyní anonymně.
Poradenské dny ve Velkém Meziříčí: středy v sudých týdnech od 11.30 do 15 hodin v budově MěÚ Velké 
Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. patře. Tel.: 721 137 458.
Podrobnější informace o službách Občanské poradny Žďár nad Sázavou jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.opzdar.cz.

JUDr. Dagmar Čížková, vedoucí a poradkyně Občanské poradny Žďár nad Sázavou 
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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.

Seznámení

prodám - koupím - vyměním

■ Brambory, 1 kg/2 Kč. 
Tel.: 777 230 434
■ Vyschlé smrkové trámy o roz-
měrech 10×12, 14×12 v délce 4 a 
6 metrů. V případě potřeby lze 
trámy i ohoblovat. 
Tel.: 777 349 594.
■ Dveře plastové — zlatý dub, 
hlavní a vedlejší vchodové. Nové, 
z neuskutečněné stavby. Dále 
kompletní oplocení zahrady - 
bránu, branku a pletivo. Přivezu. 
Tel.: 777 106 709.
■ Dětské nosítko na mimina. 
Autosedačku dětskou. Levně. 
Volejte po 19. hodině. 
Tel.: 739  149 221.
■ Sedací soupravu čalouněnou 
(kombinace gobelínové látky a 
dřeva) - gauč, 2 křesla a taburet. 
Nutno vidět, zachovalá. Cena 
dohodou.  Volejte po 18. hodině. 
Tel.: 605 989 319.
■ Jawu ČZ 150, typ 352. Pojízd-
ná, bez TP. Cena dohodou.
Tel.: 723 008 688.
■ Starší oborávačku brambor. 
Nutno vidět. Tel.: 732 672 178.
■ Sadbu brambor, odrůda Dali, 
600 Kč/q; konzum 400 Kč/q, 
krmné 200 Kč/q. Nahrnovač 
sena, záběr 3 m, secí mašinu 3 m 
záběr. Tel.: 604 112 330.
■ Med přímo od včelaře — med 
květový a medovicový (lesní) 80 
Kč/kg. Do Velkého Meziříčí a 
okolí přivezu. Tel.: 724 053 840.
■ Dětské kolo, věk 6—10 let. 
Cena 1.500 Kč. Tel.: 737 763 404.
■ 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.: 568 888 283,603 926 075, 
e-mail: fs27@atlas.cz 
■ Rododendrony a azalky – do-
pěstované z VÚ z Průhonic. Ši-
roký výběr barev, bohatá násada 
poupat. Tel.: 728 921 186.

■ Trabant. Nejlépe s STK.         
Tel.: 773 489 236.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, ko-
žené vojenské řemeny, kožené 
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.

■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci, nejlépe bez chatky. Dobrá 
přístupnost. Tel.: 737 416 455.
■ Prodám stavební pozemky v k. 
ú. Jabloňov, p. č. 1322 o výměře 
4.358 m2. Inženýrské sítě na hra-
nici pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899, 606 032 443.
■ 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 vestav-
by, kolaudace v r. 1991. Dům 
má podlahové topení na el. 
proud, topení na tuhá paliva. 
Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 607 214 772, 606 505 504.

■ Hledám byt 2+1 s balkonem ve 
Velkém Meziříčí. Spěchá. 
Tel.: 603 897 693.
■ Koupím byt ve Velkém Mezi-
říčí. Platím hotově, spěchá to. Za 
nabídky děkuji. Tel.: 606 662 871.
■ 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 byt 2+kk na ulici 
Hornoměstská. Tel.: 776 344 454.

■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Byt se nachází v 
příjemném prostředí okrasné 
zahrady, v klidné části města a 
přitom 5 min. od centra. V domě 
je k využití sauna a garáž. V blíz-
kosti domu je mateřská školka, 
obchod, restaurace a koupaliště. 
Dům je kousek od klidové oblasti 
Balinské údolí. Cena dohodou. 
Tel.: 721 223 709.

■ Pronajmu částečně zařízený 
mezonetový byt 3+kk ve Velkém 

Meziříčí – Hliniště, ihned k na-
stěhování. Cena: dohodou
Tel.: 774 152 236.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Zařízený, celková cena 
7.500 Kč/měsíc. Tel.: 604 653 928.
■ 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 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Volat po 18. hodině na 
tel.: 777 008 284.

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

■ Doučím žáka ZŠ Aj, Čj, Rj. 
Tel.: 777 691 117. 
E-mail: dufcam@seznam.cz.
■ 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

od 2. 4. 2012

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

nabízí od 1. 4. 2012
 k pronájmu servisní 
dílnu pro automobily 
– příjezd z ul. Bezdě-
kov. Cena dohodou. 

Informace podá pan Babák 
tel.: 566 522 442.

Jsou vám blízké techno-
logie a chcete pracovat 
s datovými  a hlasovými 

službami? 
Životopisy zasílejte na: 
o2-jihlava@seznam.cz

AGROPODNIK,a.s., Velké Meziříčí 

přijme: pracovníka na pozici vedoucího sila 
( pro oblast Křižanovska, Bítešska )

Požadavky:  vzdělání SŠ zemědělské 
                     praxe v oboru výhodou 
                     organizační a řídící schopnosti 
                     znalost práce na PC 
                     řidičský průkaz skupiny B 

Nabízíme:    odpovídající mzdové ohodnocení 
                     prosperující společnost 
                     týden dovolené navíc 
                     nástup možný ihned 

Žádost spolu se životopisem zasílejte na adresu :

AGROPODNIK,a.s.,Velké Meziříčí, Třebíčská 
1540, 594 01 Velké Meziříčí,e-mail: agp@agpas.cz 

AGROPODNIK,a.s., Velké Meziříčí nabízí
u areálu firmy na ulici Třebíčská 

K pronájmu textilní halu 270 m2 +  zpevněnou 
plochu 990 m2 - možno i samostatně.

Informace na tel. 561 202 320 

Zveme vás k návštěvě podnikové prodejny

■ zahradní nábytek z borového a akátového dřeva, plastový, tea-
kový a ratanový nábytek, kovový zahradní nábytek, polstrování 
na nábytek

■ dřevěné květináče, regály, stojany na víno a další výrobky ze dřeva
■ špičkové nátěry na dřevo od firmy REMMERS
■ vybavení dětských hřišť – houpačky, pískoviště, domečky, dětský 

nábytek
■ pro zahrádkáře – zemina, substráty, mulčovací kůra, Lignohumát

Provozní doba: pracovní dny  7 – 16, soboty 8 – 12

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel. : 566 523 414   www.ingeld.cz

nejen zahradní nábytek

Čeká vás více jak 300 m2 kryté prodejní plochy s nejširší 
nabídkou v regionu, vše za přijatelné ceny

přijmeme lidi 
na prezentaci 
a distribuci 

učebnic po zš. 
plat cca 25.000 kč/měs. 
podmínkou vlastní auto. 

tel.: 777 333 751.

Restaurace 
v Křižanově 
přijme číšníka, servírku.
Tel.: 724 137 214.

Celoroční prodej směsí 
pro nosnice. 

1 kg/85 Kč, 50 kg/400 Kč. 
Hrbov 42, Tel.: 737 477 773.

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování, s. r. o. 
přijme pro závod Velké Meziříčí

pracovníky do výroby (dělníka, mistra)
Požadujeme:

Nabízíme zajímavou práci, zázemí perspektivní a stabilní zahraniční firmy. Nástup 
dle dohody, během dubna 2012.
V případě zájmu nám zasílejte životopisy na e-mail: m.konecna@wvz.wiegel.de 
tel.: 566 503 615 nejpozději do 21. 4. 2012.

- vyučen zámečník, opravář, popř. v příbuzném oboru
- spolehlivost, zodpovědnost a flexibilitu
- řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík
- možnost profesního růstu (maturita výhodou)

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování, s. r. o. 
přijme pro závod Velké Meziříčí
pracovníka/pracovnici obchodního oddělení
Požadujeme:

Druh pracovní poměru: zástup za MD. Nabízíme zajímavou práci a zázemí per-
spektivní a stabilní zahraniční firmy. V případě zájmu nám zasílejte životopisy 
na e-mail: m.konecna@wvz.wiegel.de nejpozději do 21. 4. 2012.

- znalost NJ - slovem i písmem - podmínkou
- technické myšlení, praxe v oboru vítána
- znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B
- spolehlivost, komunikativnost 

pozor! změna času uzávěrky.
pátek do 12 hodin.
více na tel.: 566 782 009,  739 100 979 
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Poděkování

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
24. 4. přednáška K historii obce Dobrá Voda; ing. Karel Hromek
22. 5. přednáška Horácko a jeho místo na národopisné mapě Mora-
vy; Jan Kuča
29. 5.  přednáška Putování poutními místy; Mons. Jan Peňáz
5. 6. Vzpomínky na r. 1945 – květnové události; 
ing. Hynek Jurman
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 programu 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 nahlá-
sit do 30. května 2012 buď na e-mail: program@jupiterclub.cz, 
tel.: 566 782 004-5, 728 898 157. 

Vzpomínky

Volná místa 
do  Horáckého divadla 

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. 
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. 
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

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.

Děkujeme všem, kteří se v sobotu 31. 3. 2012 přišli rozloučit a dopro-
vodit na poslední cestě 

pana Františka Kuřátka. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Rodina Kuřátkova

Spolu s přáním pěkných velikonočních svátků nám dovolte poděkovat 
za možnost zúčastnit se velikonoční výstavy ve Velkém Meziříčí, kte-
rou pořádaly ČSŽ, o. s., Velké Meziříčí spolu s Jupiter clubem, s. r. o. 
Během prohlídky vystavovaných výrobků jsme žasli nad krásou, este-
tickým uspořádáním a nápady, co naše ženy i ostatní dokážou. 
Je velmi pěkné, že jsou ženy schopny stmelit tolik šikovných lidí 
a ukázat občanům ve městě i z okolí (Třebíče, Jihlavy, Žďáru, Bystřice, 
Nového Města a dalších obcí), že tradice svátků, dobré pohody a přá-
telství nevymizela.

Eva Tučková, vedou ze Sdružené organizace nevidomých 
a slabozrakých v Třebíč, SONS 

Poděkování za velikonoční výstavu

Březejčtí zahájili cyklistickou 
sezonu, a to ve velkém stylu. Le-
tos mohli vyjet na šesti nových 
kolech, která byla zakoupena 
díky výtěžku z dražby 12. Cha-
ritativního plesu. Částka na kola 
se navýšila sponzorským darem 
od firmy Sanborn, zastoupené 
panem ing. Milanem Holubem, 
- a to o 10.000 Kč. Pan Kuřátko 
- majitel firmy JK Cyklo — nám 
poskytl velkou slevu s komplet-
ním servisem na tato krásná hor-
ská kola. Radost v očích našich 
klientů byla a je nesmírná. 
Všem ještě jednou děkujeme.

Mgr. Miroslav Štěpánek, 
vedoucí DS Březejc

Čas plyne, ale vzpomínky zůstá-
vají.
Dne 13. 4. uplyne 8 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan

Milan Kašpar z Měřína. 

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, ale bolest v srdci zů-
stává. 
Dne 13. 4. vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí paní 

Pavly Drápelové 
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomíná rodina.

Poděkování za divadelní představení 
V neděli 25. března se v Domově pro seniory Velké Meziříčí 
uskutečnilo divadelní představení ochotnického souboru Becheráček  
z Radostína nad Oslavou. Po dobrém nedělním obědě se jídelna 
domova začala hemžit herci a kulisami a ve 14.30 hodin začalo 
divadelní představení s názvem Drak pro princeznu. Zhlédnout tento 
příběh přišla většina klientů domova pro seniory a lákavé nabídce 
neodolali ani někteří zaměstnanci domova. Herci mluvené slovo 
prokládali písničkami, které v kombinaci s jejich hereckým talentem 
a pěknými kulisami vytvořily krásný kulturní zážitek. 

Za zpříjemnění jarního odpoledne děkují 
klienti a zaměstnanci Domova pro seniory Velké Meziříčí. 

Foto archiv domova pro seniory

Březejčtí vyráží na nových kolech a děkují...

Dne 6. března prožili klienti Domova pro seniory Velké Meziříčí pěk-
né dopoledne společně s dětmi ze ZŠ Lhotky. 
Děti pod vedením Centra ekologické výchovy Chaloupky si připravily 
program Kouzelné bylinky. S našimi klienty se učily poznávat bylinky 
a jejich účinky. Dnes už ví, na jakou nemoc je použít a kde a jak je sbí-
rat. Společně si také uvařili bylinkový čaj a utloukli bylinkové máslo. 
Při této aktivitě si naši senioři připomněli zážitky z dětství a dnešní 
děti si naopak vyzkoušely něco z dovedností svých babiček. Bylo to 
příjemné dopoledne, které se konalo v rámci Roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity.

Bc. Helena Chalupová, ředitelka Domova pro seniory VM
Foto archiv Domova pro seniory Velké Meziříčí

2× foto archiv Dětského střediska Březejc

Prolínání generací v domově pro seniory

Oznámení 
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že páté představení di-
vadelní sezony 2011—2012 Horáckého divadla Jihlava pro skupinu O 
(platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 9. května 2012 
od 19 hodin. 
T. PRATCHETT – S. BRIGGS: SOUDNÉ SESTRY
Odjezd autobusu od Jupiter clubu je v 17.45. Prosíme přijďte včas.

-hs-
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Zpíváme a tančíme s Míšou: Čarodějnická show
Sobota 21. dubna 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. 4. 2012, velký sál Jupiter clubu 20–02 hodin. Vstupné: 90 Kč, 
stolová úprava. Prodej a rezervace vstupenek na program. oddělení. 
Jupiter clubu, Náměstí 17, tel.: 566 782 004-5.

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více informací 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

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 po-
hádku 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. 
Předprodej vstupenek v Jupiter clubu. 

Cestou necestou

zábavný pořad s Miroslavem Donutilem
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.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
► 18. dubna 2012 – Trombonový recitál – 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: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004. 

Prodejní Galerie Dvorek Křižanov pořádá
výstavu obrazů Dagmar Salátové doplněnou broušeným 
sklem Miroslava Němce. Vernisáž v neděli 15. 4. 2012 ve 13.30 
hodin. Více informací na tel.: 561 116 236.

Světáci
Neděle 15. dubna v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné 300 Kč.
hraje Divadelní spolek Háta
Tel.: 566 782 004 (001) nebo na program. oddělení JC.

KOMICI s. r. o. - Ti nejlepší z pořadu Na stojáka 
Stand up comedy show
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

Hrají: V. Ráček, Z. Svoboda, M. Žanda, J. Marek, G. Vávrová, J. Ne-
užil, M. Marková, K. Marková, M. Vávrová, M. Zapletal. P. Vávra, 
Z. Vávra, S. Šturma, M. Vávrová. 

Pokračování Galerie světového muzikálu 
je za dveřmi!
Ve středu 25. 4. v 19 hodin slétne na velkou scénu Jupiter clubu diva-
dlo Ikaros a uvede své druhé představení s názvem Galerie světového 
muzikálu 2, které nastudovalo během posledních čtyř měsíců. Původ-
ně jsme žádné pokračování neplánovali, ale velmi mile nás překvapily 
pozitivní ohlasy diváků a žádosti o opakování představení. My jsme 
se však rozhodli vytvořit představení nové. V této hudebně-dramatic-
ké inscenaci stručně představíme divákům devět světových muzikálů, 
jejich tvůrce a jejich osudy na nejslavnějších světových scénách, ale 
především uvedeme ukázky z jednotlivých děl pod režijní taktovkou 
Tomáše Mrazíka a Ondřeje Brejšky. Choreograficky se na inscenaci 
podílí BcA. Aneta Beránková. Oproti prvnímu představení jsme se 
rozhodli vsadit více na písně zpívané v českém jazyce a také, na přání 
některých diváků, dát více prostoru slovu zpívanému oproti mluvené-
mu. I to je, ovšem, důležitou součástí-moderátory večera budou opět 
Luboš a Radek Poláškovi. V rolích zpěváků a herců se vám představí 
Mariana Ambrožová, Ondřej Brejška, Petr Jan, Tereza Jaseňáková, Ka-
teřina Karmazínová, Tomáš Kotačka, Kateřina Mátlová, Tomáš Mra-
zík, Gabriela Smejkalová a Aneta Vrbková. Těšit se můžete na muzi-
kály Čarodějky z Eastwicku, Funny Girl, Miss Saigon, Oliver!, Šachy, 
Jekyll a Hyde, Mozart! a Rent. Srdečně vás zvou členové divadla Ikaros.
25. 4. 2012, velký sál, Jupiter club, 100 Kč v předprodeji 
(tel.: 566 782 004), 130 Kč na místě 

Vítek Zadina, David Mahel, 
Jenny Šimková, 

Markéta Šimková, 
Dita Šimková

ZRUŠENO
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velikonoční laťka - 18. ročník

mistrovství vysočiny v orientačním běhu ve velkém meziříčí
V sobotu 21. 4. 2012 proběhne v prostorách za Gymnáziem Velké Meziříčí
závod ve sprintu v orientačním běhu. 
Pro neregistrované závodníky všech věkových skupin bude připravena kategorie 
„Příchozí“ (bližší informace na 602 550 931). Prezence proběhne od 14.00 do 
14.30 na fotbalovém hřišti FC Velké Meziříčí.

Srdečně zvou pořadatelé.

Mladší žákyně házené na turnaji v Třebíči. 
Foto: Radka Jelínková

V úterý 3. dubna uspořádali učitelé tělesné výchovy Základní školy Oslavická Velké Meziříčí sportovní sou-
těž pro žáky a žákyně pátých až sedmých tříd. Účast v letošním ročníku byla bohatá, když svoje skokanské 
dovednosti předvedlo dvacet dívek a třicet jedna chlapců. O dramatické chvíle nebyla nouze, neboť mnoh-
dy o pozicích na stupních vítězů rozhodoval menší počet nezdařených pokusů na předchozích výškách.
Nejlepší mezi dívkami pátých tříd byla Kamila Čermáková, která výkonem 120 cm neměla konkurenci. 
Souboj šesťaček byl již daleko vyrovnanější. Rozdíl mezi vítěznou Eliškou Běhounkovou a v pořadí druhou 
Veronikou Štěpánkovou byl pouhé tři centimetry. Nejhodnotnější dopolední výkon dívčí kategorie před-
vedla sedmačka Tereza Očenášková, která za výkon 138 cm vystoupala na příčku nejvyšší.
Dramatickou podívanou skýtala soutěž chlapců, když ve dvou případech se rozhodovalo až „na poku-
sy“. Šťastnějším mezi páťáky byl Lukáš Hrnčíř, stříbro patří Pavlu Partlovi, oba zdolali laťku ve výšce 113 
cm. Suverénem mezi šesťáky se stal Ondřej Hladík, který výkonem 137 cm dlouho konkuroval starším 
závodníkům. V dramatickém zá-
věru ve věkově nejstarší kategorii 
sedmých tříd zvítězil Martin Janí-
ček, který zdolal výšku 140 cm na 
první pokus, zatímco loňský vítěz 
Martin Mezhlumyan byl úspěšný 
až ve druhém a musel se pro le-
tošek spokojit se stříbrem. Více na 
http://www.zs-oslavickavm.cz

Výsledky:   
1. kategorie dívky 5. třídy
1. Čermáková Kamila 120 cm
2. Pavlíčková Tereza 114 cm
3. Novotná Pavla 114 cm
4. Sedláčková Adéla 108 cm
5. Brožová Tereza 105 cm
6.–7. Škopíková Denisa 100 cm
6.–7. Votoupalová Pav. 100 cm
8. Prokopová Sára 100 cm
9. Krištofová Zuzana 100 cm
10. Bačová Simona   95 cm
2. kategorie dívky 6. třídy
1. Běhounková Eliška 126 cm
2. Štěpánková Veronika 123 cm
3. Štěpánková Michaela 114 cm
4. Dvořáková Natálie 108 cm
5. Jelínková Karolína 108 cm
6. Matulová Michaela 105 cm
7. Horká Lenka 105 cm
8. Antošová Anna 100 cm
3. kategorie dívky 7. třídy
1. Očenášková Tereza 138 cm
2. Večeřová Terezie 100 cm
4. kategorie chlapci 5. třídy
1. Hrnčíř Lukáš 113 cm
2. Partl Pavel 113 cm
3. Chromý Ondřej 110 cm
4. Chalupa Lukáš 110 cm
5. Pokorný Milan 100 cm
6. Dvořák Filip 100 cm
7. Strádal David 100 cm
8. Vala Dominik 100 cm
9. Sláma Daniel   95 cm
10. Kutlvašr Jan   90 cm
5. kategorie chlapci 6. třídy
1. Hladík Ondřej 137 cm
2. Bureš Vladimír 126 cm
3. Doležal Tomáš 116 cm
4. Smejkal Jan 116 cm
5. Běhounek Jaroslav 116 cm
6. Špatinka Lukáš 113 cm
7. Sysel Matěj 113 cm
8. Štěpánek Petr 110 cm
9. Vaněk Lukáš 110 cm
10. Kratochvíl Jan 105 cm
11. Čamek Vojtěch   95 cm
12. Kamenský Matěj   95 cm
6. kategorie chlapci 7. třídy
1. Janíček Martin 140 cm
2. Mezhlumyan Martin 140 cm
3. Křenek Tomáš 134 cm
4. Vlach Dominik 134 cm
5. Žejšek Jan 125 cm
6. Vlach Stanislav 122 cm
7. Pokorný Marek 116 cm
8. Sedláček Karel 113 cm
– odstoupil pro zranění
9. Pánek Daniel 113 cm

Text a foto: -záv-

Mladší žákyně vybojovaly stříbro
V sobotu 31. března proběhl ve 
sportovní hale Spartaku Třebíč 
mezinárodní turnaj v házené pěti 
týmů mladších žákyň. Velkome-
ziříčské družstvo postupně zvítě-
zilo nad domácím týmem v po-
měru 10:3, dále nad zástupcem 
německé mládežnické házené 
EBT Berlín 9:3 a Sokolem Měnín 
9:0. V souboji o turnajové prven-
ství se muselo sklonit před umě-
ním hráček HK Ivančic, které 
bylo nad jejich síly 6:11. Při závě-
rečném vyhlášení byla oceněna 
nejlepší střelkyně turnaje Agáta 
Uchytilová, turnajová komise 
pak udělila cenu pro nejlepší 
brankářku, kterou převzala z ru-
kou pořadatelů Jarmila Šabacká.
1. HK Ivančice 49:19 8
2. TJ Sokol VM 34:17 6
3. Spartak Třebíč 28:27 4
4. EBT Berlín 33:39 2
5. Sokol Měnín 10:52 0

Hrály: Šabacká Jarmila – Uchyti-
lová Agáta (25), Zezulová Denisa 
(3), Singerová Klára (2), Pavlíč-
ková Tereza (1), Pacalová Lenka 
(1), Teplá Lucie (1), Buchtová 

Eliška (1), Pospíšilová Markéta, 
Kovářová Kristýna, Mejzlíková 
Lucie, Badalíková Jana. Trenérky 
Jelínková Radka, Pacalová Lenka.

-záv-

Tým mladších žákyň házené TJ Sokol Velké Meziříčí. Foto: archiv TJ Sokol VM

Po loňském prvním ročníku ha-
lového fotbalového turnaje hráčů 
nad 50 let, který sklidil u účast-
níků zasloužené uznání, aktivní 
skupina organizátorů připravi-
la jeho 2. ročník. Kromě všech 
družstev z úvodního ročníku 
včetně vítězů Starých pánů z Vel-
ké Bíteše je ten letošní rozšířen o 
další dvě družstva, a to o Kodak 

Třebíč a zejména o Lech Poznaň 
z Polska, čímž se stává 2. ročník 
mezinárodním.
Turnaj bude sehrán opět v hale 
házené ve Velkém Meziříčí 
21. 4. 2012 a jeho zahájení bude 
v 9 hodin. Připraveny jsou hod-
notné ceny od sponzorů, nejvý-
znamnějšími jsou Město Velké 
Meziříčí, Výtahy, a. s., Falco 

Computer, Agados, a. s., pivovar 
Litovel a řady dalších. Mediální-
mi partnery jsou týdeník Velko-
meziříčsko a Žďárský deník.
Pořadatelé srdečně zvou do hle-
diště všechny zájemce o zhlédnu-
tí dobrého sportu v podání fotba-
lových legend ze širokého okolí, 
a to nejen Velkomeziříčska.

Fotbalový Abraham cup 2012 startuje

Za pořadatele Josef Rosický

Hráči mladší přípravky (2004) se 
zúčastnili posledního halového 
turnaje. Organizátorem byla FŠ 
Třebíč. Hráči opět potvrdili velké 
fotbalové zlepšení a ukázali, že vý-
borné výsledky z posledních tur-
najů nebyly náhodné. Po suverén-
ním vítězství v základní skupině, 
kdy jsme porazili Svratku Brno, 
Jihlavu a domácí FŠ Třebíč, jsme 
vyhráli i v semifinále nad fotbalo-
vě silnou Chrudimí. Následovala 
velká finálová bitva s řadou našich 
zahozených vyložených branko-
vých příležitostí a smolná prohra 
s týmem Havlíčkova Brodu 2:1. 
Z našeho týmu vstřelil nejvíce 
branek Daniel Raus, ale i ostat-
ní svými velmi dobrými výkony 
pomohli k tomuto turnajovému 
úspěchu.

Mladší přípravka krůček od prvenství

-vid-, foto: archiv FC

Hokejbalová liga Velké Meziříčí
Vážení sportovní přátelé, s koncem hokejové sezony přichází pro hokejisty ta 
okurková. Pro zájemce, kteří si chtějí toto období zpestřit, připravujeme hokej-
balovou ligu – obdobu té hokejové.
Hrát budeme na velkomeziříčském zimním stadionu a začínáme už v květnu. 
Máte-li chuť zkusit tento sport, který je v našem městě nový, volejte na tel. 
603 947 096, pište na email 1.rossi@seznam.cz.                       Pavel Rosický
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1. A tř., sk. B 
Sokol Kouty – FC VM B 5:2 
(2:1)
Rozhodčí: Dobrovolný – Nejedlý, 
Voborný. Diváků 50. Branky: A. 
Pól (9.), Beran (63.). Karty: žlutá 
– Netolický (70.). Sestava: Siman-
dl – Netolický, Halámek, J. Večeřa, 
Veselý (82. Pospíšil) – L. Smejkal 
(46. Kozuň), A. Pól, M. Polák, Ví-
tek (76. Malec) – Beran, Liška.
Velkomeziříčští hráči se ani po-
řádně nerozkoukali a již v 7. mi-
nutě vytahovali míč ze sítě, když 
po špatném zapresování po pravé 
straně proběhl Caha celým stře-
dem hřiště a střelou k tyči nedal 
Simandlovi šanci. O dvě minuty 
později jsme dokázali na inkaso-
vaný gól zareagovat, když odhla-
vičkovaný míč L. Smejkal posunul 
za obranu Liškovi, ten přízemní 
přihrávkou našel ve vápně A. 
Póla, který tvrdou střelou srovnal. 
Ve 12. minutě nedokázal Beran ve 
stoprocentní šanci vstřelit gól, jen 
trefil stojícího brankáře. Po ne-
proměněném gólu okamžitě od-

pověděli domácí, kteří krásným 
lobem přes Simandla vzali vedení 
na svoji stranu.
Na začátku druhého poločasu 
jsme dostali úplně zbytečný gól, 
když po zahraném rohu nikdo 
nedokázal zareagovat na vyso-
kého domácího záložníka, který 
dopravil míč hlavou do brány. V 
57. minutě zabránil průniku do-
mácího útočníka vápnem J. Ve-

čeřa a následovala penalta, kte-
rou kapitán domácích proměnil. 
Na gól jsme dokázali zareagovat, 
když střelou k tyči snížil Beran. 
Poslední tečku za zápasem udě-
lali domácí, kteří využili zranění 
Veselého, jenž se nedokázal včas 
přemístit na svoje místo, a sólo-
vým únikem vstřelili již pátou 
branku. V 80. minutě se vyzna-
menal Simandl, který po propad-

nutí Netolického vychytal nebez-
pečný protiútok. V závěru utkání 
vyslal Kozuň Lišku a Malce, ale 
dotyční jmenovaní nedokázali 
vsítit do prázdné brány gól.
„Dnes jsme si zápas prohráli 
úplně sami, protože vlastními 
chybami a neproměněnými góly 
jsme přišli o cenné body. Podle 
mě byl zlomový bod zápasu ten, 
když Beran nedokázal dát v jas-
né gólové šanci gól a následně 
jsme inkasovali. Není možné, 
abychom po vstřelení gólu oka-
mžitě inkasovali, toho se musíme 
pro příště vyvarovat,“ okomen-
toval střetnutí hostující kouč Li-
bor Smejkal ml. Text a foto: -ls-
1. Náměšť-Vícenice 16 13 3 0 55: 18 42
2. Rantířov 16 9 5 2 30: 17 32
3. Štěpánov nad S. 16 10 2 4 22: 21 32
4. Křoví 16 9 3 4 43: 33 30
5. Žďár nad S. B 16 7 3 6 26: 19 24
6. Kouty 16 7 3 6 31: 27 24
7. Rapotice 16 6 3 7 42: 34 21
8. Budišov-Nárameč 16 6 3 7 35: 37 21
9. Třešť 16 6 3 7 24: 27 21
10. Třebíč HFK B 16 5 3 8 29: 41 18
11. Stonařov 16 4 3 9 31: 36 15
12. V. Meziříčí B 16 4 3 9 25: 35 15
13. Herálec (ZR) 16 5 0 11 38: 52 15
14. Bohdalov 16 2 1 13 16: 50 7

Sokol Kouty porazil naše béčko kuŽelky

Krajský přebor Vysočiny 
Sokol Cetoraz – Spartak VM 
2368:2378 * 3,5:4,5
Berka V. 378:401 Baloun
Lhotka 385:385 Starý
Čejka 367:404 Lavický B.
Klimek 396:381 Kováč
Novotný F. 408:387 Lavický Ji.
Berka M. 434:420 Korydek
Áčko v posledním utkání sezony 
dokázalo vyhrát na kuželně dru-
hého týmu tabulky.
Krajský přebor Vysočiny
Závěrečná tabulka:
1. Slovan Kamenice n. L. 19 0 3 2624 38
2. Sokol Cetoraz 14 2 6 2526 30
3. TJ Třebíč C 12 2 8 2524 26
4. Spartak Pelhřimov B 11 0 11 2528 22
5. Spartak Velké Meziříčí 10 2 10 2515 22
6. Sokol Častrov 10 1 11 2501 21
7. Spartak Pelhřimov A 10 1 11 2544 21
8. TJ Třebíč D 9 3 10 2475 21
9. Nové Město B 10 1 11 2522 21
10. SCI Jihlava 10 0 12 2501 20
11. Slavoj Žirovnice B 8 1 13 2465 17
12. PSJ Jihlava C 2 1 19 2360 5

Áčko neobhájilo třetí místo z loň-
ské sezony a skončilo páté. Nutno 
dodat, že tým byl po podzimu na 
sestup, ale v jarní části hrál vý-
borně a probojoval se do horní 
poloviny tabulky, kam patří.
V jednotlivcích se naši hráči 

umístili takto: 8. Bohumil Lavic-
ký 441,6; 28. Václav Baloun 424,5; 
33. Jiří Starý 422,4; 42. František 
Korydek 418,2; 44. Zdeněk Ko-
váč 418,1; 62. Jiří Lavický 405,4.
Krajská soutěž Vysočiny, sk. B
Závěrečná tabulka:
1. Start Jihlava B 12 1 3 1635 25
2. Start Jihlava C 9 2 5 1634 20
3. Velké Meziříčí B 9 2 5 1630 20
4. BOPO Třebíč C 10 0 6 1612 20
5. TJ Třebíč E 8 3 5 1592 19
6. BOPO Třebíč B 7 1 8 1601 15
7. Nové Město C 5 1 10 1505 11
8. Velké Meziříčí D 4 2 10 1549 10
9. Velké Meziříčí C 2 0 14 1553 4

V jednotlivcích se naši hráči 
umístili takto: 4. Víteček Miro-
slav (B) 425,7; 8. Mička Jan (D) 
417; 10. Krejska Rudolf (B) 413,4; 
13. Weiss Vladimír (C) 411,5; 15. 
Kamenský Dušan (B) 410,7; 25. 
Mičková Kateřina (D) 400,1; 26. 
Mátl Jaroslav  (C) 397,3; 
30. Badalík Miroslav (B) 385,1; 
další hráči – Trnka Jiří (D) 384,2; 
Bača Jaroslav (C) 378,8; Lavický 
František (C) 375,3; Lavický Jo-
sef (B) 391; Lavický Antonín (C) 
380,9; Procházková Barbora (D) 
368; Fajmonová Iveta (D) 346,8; 
Kováčová Jana (D) 327.   -sta-

Výsledky týmů BK VM
Liga starších dorostenek
SŠB Pardubice – BK VM 45:42
SBŠ Ostrava – BK VM 72:58
OP mladších dorostenek
BK VM – BK Jihlava 74:40
BK VM – BK Jihlava 67:49
OP žákyně
Frisco Brno – BK VM 40:45
Frisco Brno – BK VM 62:40
OP žáci U15
BK VM – JBC Brno 63:55
BK VM – JBC Brno 72:42
V zápasech se tentokrát moc 
nedařilo našemu družstvu star-
ších dorostenek, neboť prohrálo 
oba svoje zápasy venku, a to v 

Pardubicích i v Ostravě.
V oblastním přeboru mladších 
dorostenek jsme směřovali pří-
pravu na velikonoční turnaj do 
rakouského hlavního města, kam 
tým odjel těsně před Velikono-
cemi. Družstvo U16 – kategorie 
1996 a mladší je posíleno o dvě 
hráčky z Bruntálu – Katku Jedlič-
kovou a Sandru Barnetovou. Ve 
skupině nás čekají soupeřky z Bel-
gie (Bruggy), Polska, Itálie a Ně-
mecka. Doufáme, že postoupíme 
do vyřazovacích bojů.
V neděli se utkal dosud nepo-
ražený tým žákyň s druhým tý-
mem tabulky Frisco Brno. Na 

brněnské palubovce haly Ros-
nička se týmu žákyň povedlo 
jeden zápas vyhrát, čímž je po-
tvrzeno celkové první místo v 
soutěži.
Na domácí palubovce hosti-
li žáci U15 tým JBC Brno. V 
obou dvou utkáních domácí 
tým vyhrál. V prvním zápase 
přitom musel celý zápas dota-
hovat ztrátu na soupeře. Tu se 
mu v závěru podařilo dohnat 
a zápas otočit v náš prospěch. 
Druhý zápas měl náš tým pod 
kontrolou a zaslouženě zvítězil 
velkým rozdílem třiceti bodů. 

-rap- 

Starší dorost
FC VM – FK Humpolec 2:2 (0:1)
Rozhodčí: Křenek – Jurka, Ka-
lina. Diváků 10. Branky: Štefka 
(67. pen.), Nápravník (77.) – Da-
lík (2.), Fikar (91.). Sestava: Ře-
háček – Bárta, Štefka, Polák (68. 
Voneš), Bradáč – Ostrý M. (46. 
Nápravník), Ráček, Láznička, 
Kameník – Liška O. (77. Pól) – 
Hejtmánek (83. Ostrý Š.)
Utkání jsme hráli na přírodní 
trávě. Kvůli velké marodce nás 
museli doplnit čtyři mladší do-
rostenci.
Do utkání jsme vstoupili velmi 
tristním přístupem, když už ve 
druhé minutě zápasu jsme ne-
dokázali pokrýt ve středu hřiště 
Dalíka, který nikým neatakován 
prošel skrz vápno a tvrdou stře-
lou pod břevno nedal Řeháčkovi 
šanci. V té chvíli vzali otěže na 
svoji stranu Humpolečtí hráči. 
V 10. minutě po centru do váp-
na musel nebezpečný míč vyra-
zit na roh Řeháček. O pět minut 
později vyrazil opět Řeháček 
další střelu na roh. Tlak soupeře 
se začal zvyšovat a my jsme jen 
přihlíželi. V 17. minutě zahraný 
nebezpečný roh hostů skončil 
nad břevnem. Ve 21. minutě, po 
krásné kombinaci Kameníka s 
Bradáčem, skončila střela dru-
hého jmenovaného v boční síti. 

Ve 27. minutě se vyznamenal 
opět Řeháček, který bravurním 
zákrokem vyrazil hlavičku hostů 
na roh. Ve 39. minutě po centru 
Bradáče hlavičkoval Hejtmánek 
těsně vedle brány. V závěru po-
ločasu zahodil Palán vyložený 
gól, když po centru do vápna hla-
vičkoval před prázdnou bránou 
mimo.
Do druhého poločasu jsme 
vstoupili mnohem zodpovědněji, 
než do prvního. Tempo hry jsme 
začali pomalu udávat my a snaži-
li jsme se výsledek obrátit. V 60. 
minutě vyslal Štefka do běhu Ná-
pravníka, který poslal do vápna 
ostrý centr, ale ten byl následně 
zblokován obráncem. V 67. mi-
nutě byl faulován nečistým sklu-
zem ve vápně Ráček a následnou 
penaltu proměnil nechytatelnou 
střelou kapitán Štefka. O minu-
tu později se vážně zranil Polák, 
který v souboji nešťastně spadl 
na operovanou nohu a musel být 
vystřídán Vonešem. V 77. minu-
tě dostal míč pod sebe Náprav-
ník a z první z 50 metrů dokázal 
překopnout obranu i brankáře 
a dopravit míč na milimetry do 
brány. V závěru utkání se snažil 
Humpolec zdramatizovat zápas, 
a to se mu povedlo až v 91. minu-
tě, kdy po centru do vápna se od-
razil míč Fikarovi, kterému střelu 

vyrazil z brankové čáry Řeháček, 
jenž na následnou dorážku už 
nedokázal zareagovat. Bohužel, v 
této situaci nechali na holičkách 
brankáře Řeháčka všichni hráči, 
kteří nepokryli volné soupeře ve 
vápně.
„První poločas byl z naší stra-
ny přímo katastrofální, proto-
že jsme si nedokázali přihrát, 
všechno se od nás odráželo, 
neobsazovali jsme volné hráče a 
u všeho jsme byli pozdě. Kdyby 
Humpolečtí nebyli tak zbrklí, 
tak mohli vést 4:0 a bylo by po 
zápase. Do druhého poločasu 
jsme vstoupili více koncentro-
vaní a v přesnosti jsme byli lep-
ším týmem. Jen mě může mrzet 
vstřelený gól v nastavení, ale 

zápas byl podle mě zaslouženě 
remízový,“ zhodnotil utkání tre-
nér Libor Smejkal ml.

-ls-
Mladší dorost
FC VM – FK Humpolec 0:1 (0:0)
Sestava: Sysel – Benda, Voneš, 
Liška O., Juda – Kurečka, Nevo-
ral, Sedláček, Pavlíček (40. min. 
Ráček) – Nápravník, Horký.
Velkomeziříčští hráči přivítali na 
travnatém hřišti celek Humpolce. 
Postavení obou mužstev nazna-
čovalo vyrovnané utkání. Domá-
cí šli do zápasu se snahou získat 
první jarní body. Již ve 2. min. 
Voneš svojí dělovkou rozezvučel 
brankovou konstrukci. Krom ně-
kolika náznaků šancí a jednoho 
závaru před domácí brankou se 

dlouho nic nedělo. Byl to spíše 
boj s řadou nepřesností. Největší 
šanci domácích zazdil Náprav-
ník ve 35. min., kdy utekl svým 
obráncům po přesném pasu Sys-
la. Bohužel přestřelil. Na druhé 
straně podržel svůj tým brankář 
ve 37. min., kdy nebezpečnou 
střelu zlikvidoval na brankové 
čáře, a tak se šlo do kabin za sta-
vu 0:0.
Začátek druhého poločasu začali 
lépe hosté. Díky přesnější kom-
binaci přehrávali domácí zálohu, 
a tak se začaly rodit nebezpečné 
situace před domácím branká-
řem. V 52. min. se uvolnil hos-
tující hráč u rohového praporku 
mezi dvěma obránci a přesnou 

přihrávkou našel zcela volného 
Jíchu na malém vápně. Ten se ke 
smutku domácích nemýlil. Jak 
se pak ukázalo, střelil jedinou a 
rozhodující branku utkání. Ne že 
by se domácí nesnažili stav skó-
re zvrátit. Bohužel jim ve většině 
případů chyběla kvalita v útočné 
fázi. A když už si těžce vypraco-
vali nějakou tu šanci, chyběl jim 
zase klid a rozvaha při zakonče-
ní. V posledních 20 minutách 
pak hráli vabank, což se projevilo 
i na množství šancí hostujících 
hráčů. Ti však také neměli stře-
lecký den, a tak utkání, kterému 
by spíše slušela remíza, skončilo 
vítězstvím hostů 0:1.

-kli-

Starší ani mladší dorost Humpolec nepřehrál

Starší dorostenci FC VM. Foto: Libor Smejkal ml.

Mladší dorostenci FC VM. Foto: Libor Smejkal ml.

basketbal Fotbal starší ŽáCi

Starší žáci
FC VM - Hanácká Slavia Kro-
měříž 2:0 (0:0)
Rozhodčí: Hájek – Stehlík, Tep-
lý. Diváků 40. Střelci branek: 
68. a 80. Krčál. Sestava: Kučera 
– Těšík, Hamřík, Hibš, Chalupa 
– Heto (59. Fejt), Karmazín (50. 
Vokurka), Liška P., Uhlíř – Krčál, 
Bartošek. Karty a vyloučení: ŽK 
11. Bartošek.
V domácím prostředí naši žáci 
přivítali Kroměříž, s níž na pod-
zim prohráli 4:0. Po dvou po-
čátečních šancích v 11. minutě 
kopl míč do pokutového území 
Hibš, jenže Bartošek místo, aby 

jej poslal hlavou do odkryté 
branky, trefil ho rukou, za což 
poprávu viděl žlutou kartu. V 
31. minutě vystrašil všechny 
přítomné brankář Kučera, když 
odkopl míč na dobíhajícího hrá-
če, ale ten se od něho odrazil do 
zázemí.
Šance domácích přišla ve 47. 
minutě, když se po křídle uvol-
nil záložník Heto, jenže jeho 
centrovaný míč dokázal obránce 
Kroměříže odkopnout na aut. 
V 68. minutě zahrával obránce 
Hibš standardní situaci, míč už 
putoval do branky, ale hostující 
kapitán jej zasáhl rukou a ná-

sledoval pokutový kop. Míč si 
postavil útočník Krčál a střelou 
k tyči poslal domácí do vedení 
1:0. V poslední minutě utkání se 
do pokutového území řítil Krčál, 
byl potržen a z nařízeného po-
kutového kopu pálil do šibenice. 
Domácí hráči si za předvedený 
výkon zaslouží velkou pochvalu. 
Příští týden jedou do Zlína. Na 
domácím hřišti se představí ve 
středu 18. dubna od 16 hodin, 
kdy naším soupeřem bude Ho-
donín a v neděli 22. dubna, kdy 
hostíme Havlíčkův Brod, utkání 
začíná v 10 hodin. 

-dek-
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Obrovský úspěch zaznamenal 
tým BK Velké Meziříčí na veliko-
nočním turnaji v rakouské Vídni. 
V konkurenci skoro 50 týmů z 
celé Evropy obsadily naše hráč-
ky třetí místo v kategorii U16 
(ročník 1996 a mladší). V sou-
těži bylo 9 základních skupin, ze 
kterých postoupilo 24 týmů do 
vyřazovací části play off. Naše 
hráčky měly pětičlennou sku-
pinu a soupeře ze čtyř různých 
zemí – Bruggy (Belgie), Sieradz 
(Polsko), Rodigo (Itálie) a Mar-
burg (Německo).
Turnaj začal v úterý 3. 4. sou-
bojem s belgickým Bruggy, což 
je 117 tisícové město. Vstup do 
něj  se našemu týmu podařil a 
těžkého soupeře zdolal jedenác-
tibodovým rozdílem. Ve středu v 
8 hodin ráno nás čekal soupeř z 
polského města Sieradz, které je 
asi 60 km od Lodže. Zápas skon-
čil opět v náš prospěch rozdílem 
13 bodů. Od té chvíle se z těchto 
týmů staly spřátelené kluby, kte-
ré se navzájem při zápasech po-
vzbuzovaly. Po zbytek středy měl 

náš tým poslední odpočinek na 
turnaji a opravdu si užíval teplot 
nad 20 stupňů. Jak ostře kontra-
stuje nádherné jarní počasí ve 
Vídni se sněhovými přeháňkami 
po našem návratu.
Ve čtvrtečním programu čekaly 
náš tým soupeřky z Itálie a Ně-
mecka a vzhledem k vývoji zápa-
sů ve skupině jsme už měli jasný 
postup do play off. Tak bylo cí-
lem trenérů vtáhnout do hry celý 
náš tým, protože v prvních dvou 
zápasech byly některé naše hráč-
ky zbytečně vystrašené a měly 
strach, aby něco náhodou nepo-
kazily. Oba zápasy náš tým zvládl 
a obsadil ve skupině 1. místo.
Rekapitulace zápasů skupiny C:
Bruggy A – BK VM 35:46
BK VM – Sieradz 55:42
Rhod. Rodigo – BK VM 42:55
BK VM – Marburg 48:37
Do vyřazovací části turnaje bylo 
cílem našeho týmu postoupit z 
prvního kola. Tam nás čekaly 
hráčky z maďarského Kecskemé-
tu. Silného soupeře jsme překo-
nali hlavně výbornou obranou a 

nakonec byl rozdíl 17 bodů v náš 
prospěch. Vyřazovací část se ode-
hrávala na Velký pátek. Od této 
chvíle atmosféra v týmu začala 
připomínat hokejové Nagano. 
Najednou z našich hráček spadla 
tréma a strach z případných chyb 
a každá začala doslova toužit po 
účasti v zápasech. Abychom po-
stoupili mezi posledních osm 
týmů, museli jsme překonat bel-
gické Moorsele, které vyřadilo sil-
ný tým z Lotyšska Jugla Riga. V té 
chvíli jsme se ocitli na vítězné vlně 
a belgický tým jsme přejeli roz-
dílem 15 bodů za aktivní účasti 
všech našich hráček. Naše rozlo-
sování bylo takové, že jsme nestih-
li ani oběd, a to nás čekal Slovan 
Bratislava. Zápas se Slovanem byl 
nejlepším naším zápasem. Porazi-
li jsme jej rozdílem 30 bodů, což 
by před zápasem neřekl ani nej-
větší optimista. Slovenští rodiče 
nás po zápase oslovovali s tím, že 
nám budou do Velkého Meziříčí 
vozit své ratolesti, aby se naučily 
také tak střílet. Po sedmi vítěz-
stvích v řadě nás čekalo večerní 

semifinále s výběrem Severní Itá-
lie. Tento soupeř byl nad naše síly, 
o kolo dříve vyřadil reprezentaci 
Belgie rozdílem 30 bodů, když 
jim nepovolil ani 20 bodů. Trochu 
jsme nepochopili význam účasti 
tohoto týmu v naší kategorii, ale 
budiž. Stínem na tomto zápase 
byl naprosto katastrofální výkon 
rakouských rozhodčích. Soupeř 
z Itálie neměl vůbec zapotřebí, 
aby mu ještě pomáhali rozhodčí. 
Zápas dopadl vyhozením našeho 
kouče, naší hráčky a moc nechy-
bělo ani ke rvačce. Bylo úplným 
vrcholem diletantství, když naše 
hráčka běžela sama na koš, pře-
motivovaná Italka jí podrazila 
zezadu nohy, zranila ji a rozhodčí 
ani nepískli faul. Zápas o postup 
do finále náš tým prohrál, ale roz-
díl vůbec neodpovídal poměru sil. 
Po zápase nám přáli trenéři z celé 
Evropy a omlouvali se za výkon 
rozhodčích, za který oni vůbec 
nemohli. Ale emoce ke sportu pa-
tří a s tím se musíme umět vyrov-
nat. Krátkou chvíli po zápase nám 
začalo docházet, jak obrovského 

úspěchu náš tým dosáhl – třetí-
ho místa v konkurenci týmů celé 
Evropy.
Rekapitulace vyřazovací části:
BK VM – Kecskemét 35:19
Moorsele – BK VM 53:68
BK VM – Slovan Bratisl. 57:27
BK VM – Venaria 23:65
V našem týmu bylo 10 hráček z 
Velkého Meziříčí, jedna z Jihlavy, 
která je naší kmenovou hráčkou a 
dvě posily z Bruntálu, které přines-
ly našim děvčatům sebevědomí a 

do týmu vnesly klid a pohodu.
Sestava BK: Katka Jedličková, 
Sandra Barnetová (obě z Brun-
tálu), Vendula Holubová, Anna 
Karbanová, Julie Ráčková, Kris-
týna Čermáková, Dominika 
Syslová, Barbora Kučerová, Ka-
teřina Kryštofová, Petra Seknič-
ková, Kristýna Dvořáková, Marie 
Drlíčková a Karolína Čermáko-
vá. Trenérské trio Kamil Hugo, 
Tomáš Rapušák a Petr Filla.

Basketbalistky přivezly z rakouské Vídně bronz

-rap-, foto: archiv BK

MSD sk. D
FS Napajedla – FC VM 1:1 (1:1)
Střelci: 28. Huťka R. – 11. Simr. 
Rozhodčí: Běhal, Dubravský, 
Vedral. Sestava FC VM: Invald 
– Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Krejčí – Berka, Souček (65. Ma-
ruška), Smejkal, Netrda – Simr, 
Görner. ŽK: Berka, Maruška, Ši-
máček. Diváků 150.
Na dobře připraveném hřišti v 
chladném dni jsme nastoupili 
k dalšímu diviznímu utkání v 
Napajedlech proti třetímu týmu 
tabulky. K prvnímu zakončení 
se dostal již ve 2. minutě Görner 
po špatném odkopu domácího 
gólmana, ale jeho střela skonči-
la v jeho náruči. V 6. minutě se 
dostali do velké šance domácí, 
když po souboji s Invaldem na 
brankové čáře nacentroval do-
mácí hráč míč do prostoru poku-
tového kopu, ale Dufkovu střelu 

do opuštěné brány zablokoval 
Šimáček. V 8. minutě centr Ne-
trdy jen těsně minul břevno, ale 
jeho centr o pár minut později 
našel  Berku, který jej sklepl k Si-
mrovi, a ten tvrdou střelou nedal 
Krajčovi šanci 0:1. V 16. minutě 
poslal přesnou přihrávku Görner 
za obranu domácích na Simra, 
ten si obhodil i Krajču, ale z úhlu 
už opuštěnou bránu domácích 
netrefil. I v dalších minutách to 
byli naši hráči, kteří lépe kombi-
novali, a tím si připravovali další 
nebezpečné situace, ale nepřes-
nost v zakončení a někdy i zbrklé 
zakončení při možnosti přečís-
lení domácí obrany k dalšímu 
gólovému úspěchu nevedly. A 
tak přišla 27. minuta, kdy velmi 
nepřesný rozhodčí Běhal nařídil 
přímý kop proti naší bráně, Huť-
ka poslal centr do našeho vápna, 
Souček ho tečoval k útočníkovi 

hostí, který však před Invaldem 
míč netrefil, ale ten k překvapení 
všech skončil v naší bráně. I poté 
to byli naši hráči, kteří hýřili ak-
tivitou a zatlačili soupeře na jeho 
polovinu, ale v zakončení se nám 
nedařilo, a tak příležitosti Görne-
ra a Netrdy zůstaly nevyužity. 
Ve druhém poločase se obraz hry 
změnil, domácí přidali na důrazu, 
začala se jim dařit kombinace, 
a tak jsme se dostali od úvodu 
pod velký tlak. Domácí hráči si v 
úvodních pěti minutách připravili 
tři šance, když dvě zlikvidoval po-
zorný Invald a třetí šance Dufka 
skončila nad naší bránou. V 51. 
minutě se po centru Görnera do-
stal k zakončení Mucha, ale jeho 
povedenou střelu z voleje k levé 
tyči domácí gólman zachytil. I v 
dalších minutách to byli domácí 
hráči, kteří měli víc ze hry a naše 
obrana v čele s brankářem Inval-

dem odvracela nebezpečí často 
jen důrazným odkopem. V 70. 
minutě tvrdou střelu z pětadvace-
ti metrů vyrazil Invald před sebe, 
ale naštěstí se k dorážce nikdo 
z domácích hráčů nedostal. Na 
obou stranách se v závěru dosta-
vila zvýšená nervozita a podráž-
děnost, ke které výrazně přispěla 
nepřesná trojice rozhodčích. Ta se 
přesunula i do hlediště, kde byli 
naši fanoušci terčem slovních i 
verbálních útoků. A tak, když v 
90. minutě rozhodčí Běhal zápas 
ukončil, odcházely z hřiště obě 
strany spokojené. Výsledná remí-
za byla nakonec z pohledu obou 
laviček zasloužená.
Totéž naznal i trenér Libor Smej-
kal st.: „Remíza byla v tomto 
utkání spravedlivá, nám se vy-
dařil první poločas, kdy jsme si 
dobrým pohybem a kombinací 
připravili dostatek gólových šan-

cí. Škoda jen, že jsme je nepro-
měnili. Mohlo být o výsledku 
utkání rozhodnuto. Druhý po-
ločas nebyl z naší strany již tak 
vydařený, nedokázali jsme udržet 
déle balón na svých kopačkách a 
nedařilo se nám podpořit útoč-
nou aktivitu. Jsem velmi zklama-
ný, tak jako domácí trenér, z vý-
konu trojice rozhodčích a osobně 
i z delegáta utkání, když jsem vi-
děl, co zapříčinil během utkání v 
hledišti.“          -myn-
1.  FC Žďas Žďár 19 13 4 2 40:14 43
2.  FC Dosta Bystrc 19 11 4 4 31:15 37
3.  Sokol Tasovice 19 9 5 5 33:27 32
4. MFK Vyškov 19 10 2 7 28:25 32
5. FS Napajedla 19 9 4 6 31:19 31
6. Spytihněv 19 8 3 8 32:35 27
7. Vrchovina 19 7 5 7 17:20 26
8. Slavoj TKZ Polná 19 7 4 8 34:29 25
9. FK Pelhřimov 19 6 6 7 26:28 24
10. Velké Meziříčí 19 6 5 8 27:27 23
11. FK Třebíč 19 6 5 8 27:28 23
12. Otrokovice 19 6 4 9 21:26 22
13. RSM Hodonín 19 6 4 9 21:30 22
14. Tatran Bohunice 19 5 5 9 25:33 20
15. FC Sparta Brno 19 6 2 11 18:36 20
16. Přerov 19 3 6 10 22:41 15

Velkomeziříčští remizovali s Napajedly

Hokejisty Old boys přijal na radnici starosta
Hokejisté velkomeziříčského týmu Old boys popr-
vé zvítězili na mezinárodním turnaji pro amatérské 
hráče. A to po sedmi letech pravidelné účasti na 
tomto sportovním klání, které tentokrát proběhlo 
ve švýcarském horském středisku Champery. Pro 
Velkomeziříčské je to jejich dosud nejlepší výsle-
dek, což ocenil i starosta měs-
ta Radovan Necid, který hráče 
přivítal v pátek 6. dubna na 
radnici.
„Nemáme jen výborně spor-
tující mládež, ale i staří páni za 
to umí vzít a vítězství v tomhle 
ceněném turnaji potěšilo nás 
všechny, včetně vedení měs-
ta,“ uvedl Necid. Samotní hráči si svého úspěchu 
pochopitelně cení také, vždyť který sportovec by ne-
chtěl zvítězit. Ale jen proto hokej nehrají. „Nejlep-
ším zážitkem turnaje pro nás je, že se vždy po roce 
potkáváme se stejnými lidmi a pokaždé v jiném 

státě, protože organizace turnaje se střídá,“ podotkl 
Karel Vidlák, kapitán týmu „starých pánů“. „Letos 
to pro nás bylo výjimečné i tím, že se sešla výbor-
ná parta, kapitánem dobře poskládaná, a proto se 
nám taky podařilo docílit toho, čeho jsme dosáhli,“ 
doplnil jej Vlastimil Zachoval. Výsledku možná po-

mohlo i to, že tým trochu omládl, 
z původního věkového průměru 
nad padesát na šestačtyřicet let.
Radovan Necid pak popřál hrá-
čům, aby se jim i v dalších letech 
dařilo a k tomu jim přislíbil pod-
poru při pořádání dalšího turna-
je, který se bude konat příští rok 
už potřetí ve Velkém Meziříčí. 

Do našeho města se tak v březnu 2013 sjede zhruba 
stovka amatérkých hokejistů z celého světa.

Text a foto: Martina Strnadová
Více fotografií najdete na našem webu ve fotogalerii 

na www.velkomeziricsko.cz

„Nemáme jen výborně 
sportující mládež, ale i staří 

páni za to umí vzít a vítězství 
v tomhle ceněném turnaji 

potěšilo nás všechny, včetně 
vedení města,“ uvedl starosta 

Radovan Necid.

Oddíl házené 
Tělocvičné jednoty 
Sokol Velké Meziříčí 

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

zájmem o pohyb. 
Pravidelné trénin-

ky pondělí až pátek 
15.30-19.30 hodin 

ve sportovní hale za 
Světlou.

Nábor dětí do atletiky
Atletický oddíl 

TJ Sokol Velké Mezi-
říčí zve do svých řad 
šikovné děti (orien-

tačně od 6 do 14 let), 
které chtějí sportovat a 

závodit.
Bližší informace na 

webových stránkách 
www.atletikavelmez.cz


