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Začala rekonstrukce úpravny pitné vody

V mateřských 
školách není místo

Nová legislativa, která kopíruje 
bruselská nařízení, vysoký počet 
odkladů nástupu do školy a zvý-
šený zájem rodičů z cizích obcí. 
To jsou tři hlavní důvody toho, že 
Velkému Meziříčí docházejí mís-
ta v mateřských školách. 

Více čtěte na straně 2

Účastníci slavnostního zahájení rekonstrukce úpravny vody Mostiště si mimo jiné prohlédli i její aktuální stav. 
Na snímku je kaskáda, kde dochází k provzdušnění surové vody a následnému nadávkování koagulantu. 
Foto: Martina Strnadová

Vaše pozůstalost - moje starost

Odkoupím a v hotovosti vyplatím starožitnosti 
– obrazy známých i neznámých autorů, hodi-
ny, nábytek dřevěný i chromový z ohýbaných 
trubek, šavle, sošky, hračky a jiné starožitnosti. 

Slušné jednání.
 p. Adámek, tel.: 724 033 733.

výkup starožitností

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

trvalky, skalničky, vřesovištní 
rostliny, kanadské borůvky, 
brusinky, rakytník v odrůdách

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

BUDETE STAVĚT NEBO REKONSTRUOVAT?

U této účelové hypotéky s úrokem 
od 3,49 % NEDOKLÁDÁTE faktury, 

peníze dostanete na váš účet!

Více info: 608 824 424

DŮM NÁBYTKU N-Byt 
Trnava u Třebíče

VYUŽIJTE SOUČASNOU 
AKČNÍ NABÍDKU

► veškeré naše sedací soupravy jsou poctivé české výroby
► 5 let záruka
► špičkové řemeslné zpracování
► dispoziční a rozměrové úpravy na zakázku
► nakupujte za ceny výrobce

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA NA www.nabytek-neuman.cz

po, st, pá 9-17 hod 
so 9-12 hod 

út, čt - zavřeno 
tel.: 604 708 417

Kvalitní české sedací soupravy za nejnižší ceny. 

Muzikanti budou 
hrát dětem

Tradiční akce pro děti se koná 
i letos. Charitativní koncert ten-
tokrát pomůže Handicap Sport 
Clubu ve Velkém Meziříčí.
Vystoupení několika skupin se 
koná 27. 5. 2012 na náměstí.

Více čtěte na straně 3

Rekonstrukce úpravny pitné 
vody Mostiště začala. Akce 
zahrnuje doplnění technologie 
a rekonstrukci nejen samotné 
úpravny, ale i vodovodního 
přivaděče o délce 1,33 kilome-
tru z úpravny vody Mostiště 
po čerpací stanici Ovčírna a 
vodojemu. Celková cena stavby 
je bezmála 436 milionů korun 
bez daně.

Projekt Zajištění kvality pitné 
vody ve vodárenské soustavě 
jihozápadní Moravy, regionu 
Žďársko byl slavnostně zahájen 
přímo v areálu úpravny ve čtvr-
tek 12. dubna za účasti vedoucích 
představitelů participujících or-
ganizací a státní správy. Žádost 
o evropskou dotaci z Fondu sou-
držnosti podal Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko, coby in-
vestor, již v roce 2010 a má při-
slíbeno pětaosmdesát procent 
uznatelných nákladů a pět pro-
cent ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Zbytek financuje 
svaz z vlastních zdrojů, na což si 

bere úvěr 110 milionů korun. „To 
je na osmdesát sedm tisíc zásobo-
vaných obyvatel poměrně velká 
síla,“ uvedla předsedkyně Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
Dagmar Zvěřinová a dodala, „v 
každém případě se určitě pro-
mítne do ceny vody, bohužel. Ale 
zase budeme dodávat perfekt-
ně, precizně a stabilně kvalitní 
vodu.“ Akce je významná nejen 
objemem financí, ale i tím, že 
dodavatel stavby, jímž je společ-
nost SMP CZ, se bude potýkat 
se zásadní věcí. „Tahle úpravna 
je tak nezastupitelná, že její pro-
voz nelze přerušit, neboť značný 
počet obyvatel by byl bez vody,“ 
připomněla Zvěřinová.
 „Doufám, že tato náročná stavba, 
která bude probíhat za provozu, 
bude bez problémů. A spoléháme 
na to, že se do budoucna o pitnou 
vodu v našem regionu nebudeme 
muset obávat,“ podotkl Radovan 
Necid, starosta Velkého Meziříčí, 
které je na pitné vodě z Mostišť 
závislé.

Pokračování na straně 4

Pracují pomocí psychobiografie

Vrchní sestra z domova pro seniory ve Velkém Meziříčí Hana Němcová ukazuje 
jeden z terapeutických koutků, který využívají k psychobiografii. Foto: Iva Horká

Opravují druhou 
půlku mostu

Rekonstrukce druhé poloviny 
dálničního mostu nad Velkým 
Meziříčím začala minulou so-
botu (14. dubna) a potrvá až do 
24. června. ŘSD ČR opravuje vo-
zovku pravého mostu, ve směru z 
Prahy na Brno. 

Více čtěte na straně 2

O nedostatku míst v ma-
teřských školách ve Velkém 
Meziříčí, či o výši nájemného 
v městských bytech a dalších 
problémech diskutovali občané 
se starostou Radovanem Neci-
dem při pravidelném setkání 5. 
dubna v Jupiter clubu. 

Matky, které nutně potřebují 
nastoupit do zaměstnání, aby 
nepřišly o místo, se potýkají s 
problémem – kam dát své dítě. 
Přišly se starosty zeptat, proč jsou 
nastavena kritéria pro přijímání 
dětí do školek pro ně tak nevý-
hodně a zda existuje nějaké řeše-
ní. „Některé maminky mají děti 
starší tří let a potřebují nastoupit 
do práce, neboť jsou třeba rozve-
dené a nemá je kdo živit. Vy jim 
dítě do školky nevezmete, proč? 
V předchozích letech jste přitom 
dávali přednost těm matkám, 

které nastupují do zaměstnání,“ 
zněl dotaz ze strany veřejnosti.  
Starosta připustil, že situace s 
přijímáním dětí do školek se le-
tos vyhrotila. „Je to kvůli rozhod-
nutím poslanců Parlamentu ČR 
a taky kvůli Bruselu,“ odpověděl 
Necid. (Více v článku na straně 
2.) Z následné diskuze posléze 
vyplynulo, že mnohé matky toto 
kritérium v minulosti zneužívaly. 
Nahlásily, že zcela jistě nastoupí 
do zaměstnání a nakonec zůsta-
ly třeba s mladším sourozencem 
doma. Někteří údajně dokonce 
obcházejí i další podmínky, jako 
třeba trvalý pobyt dítěte ve městě 
a podobně. I kvůli takovým prak-
tikám pak na ty nejpotřebnější 
místo nezbyde. Starosta přítom-
né ujistil, že vedení města se snaží 
situaci řešit a hodlá podniknout 
další kroky.

Martina Strnadová

Debatovali o nedostatku 
míst ve školkách

Psychobiografický model pro-
fesora Erwina Böhma zavádí 
vedení a personál velkomeziříč-
ského domova pro seniory jako 
jedno z prvních zařízení tohoto 
typu na Vysočině.  

Nejvyšším cílem v práci s biogra-
fií je podle odborníků porozu-
mění životní historii klienta. Te-
prve na základě tohoto lidského 
pochopení je možné poskytovat 
adekvátní služby a individuali-
zovanou péči seniorovi s úctou, 
a také s respektem k důstojné 
hodnotě stáří. „Je třeba odklonit 
se od dogmat, že osoba postižená 
demencí je nekomunikativní na 
kognitivní úrovni a náročná na 
péči,“ upozorňuje certifikovaná 
lektorka zmíněné metody PhDr. 
Eva Procházková, která novou 
metodu vyučuje.

Pokračování na straně 3
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Rekonstrukce druhé půlky dálničního mostu - tedy té blíž k městu - začala 
minulou sobotu. Foto: Martina Strnadová

Rekonstrukce druhé poloviny 
dálničního mostu nad Velkým 
Meziříčím začala v sobotu 
14. dubna a potrvá až do 24. 
června.

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
opravuje vozovku pravého mos-
tu, tedy toho blíž k městu, po 
němž jedou vozidla ve směru z 
Prahy na Brno. Ani letos kvůli 

uzavírce není stanovena objízd-
ná trasa, čili provoz bude veden 
stejně jako loni na podzim obou-
směrně ve třech pruzích již opra-
vené poloviny mostu. To zname-
ná, že dva pruhy na Brno a jen 
jeden na Prahu budou od středy 
do neděle, pak se to otočí a od 
neděle do středy budou zase dva 
pruhy na Prahu. I práce jsou stej-
né, jak probíhaly na levé polovině 

mostu. Rekonstrukce zahrnuje 
výměnu asfaltového souvrství 
včetně izolace na nosné kon-
strukci, opěrách a přechodových 
oblastech, dále výměnu vnitř-
ního potrubí odvodnění mostu, 
výměnu vnějších odvodňovacích 
žlabů a opravu zábradlí. Finanční 
náklady jsou vyčísleny na pětapa-
desát milionů korun.

Martina Strnadová

Brusel zavelel a přes noc zmenšil školky
Nová legislativa, která kopíruje 
bruselská nařízení, vysoký po-
čet odkladů nástupu do školy a 
zvýšený zájem rodičů z cizích 
obcí. To jsou tři hlavní důvody 
toho, že Velkému Meziříčí 
dochází místa v mateřských 
školách. Městská rada se situací 
velmi intenzivně zabývá právě v 
těchto dnech. 

„Po zápisech do školky se ukazu-
je, že nám chybí místa pro něko-
lik desítek dětí z Velkého Mezi-

říčí a místních částí. A to i přes 
to, že do tohoto čísla nepočítám 
dvouleté děti a děti z cizích obcí,“ 
popsal neutěšený stav starosta 
Radovan Necid. Hlavním důvo-
dem nedostatku míst ve školkách 
je změna legislativy, která má 
původ v bruselských nařízeních. 
Nové hygienické předpisy totiž 
natolik zpřísnily normy pro po-
čty záchodových mís, umyvadel 
a čtverečních metrů plochy pro 
děti, že si školky jednoduše mu-
sely několik míst ve třídě škrt-

nout. „Je to skutečně tak. Školky 
jsou stejné, jako před pár lety, 
jen nám do nich stát nepustí stej-
ný počet dětí, jako v minulosti,“ 
kroutí hlavou starosta.
Druhou legislativní změnou je 
možnost vyplácení plného rodi-
čovského příspěvku i pro ty ro-
diče, jejichž dítě je ve školce celý 
den. „Samozřejmě této možnosti 
řada rodičů využila a nikdo jim 
to nemůže mít za zlé. Znáte to: 
hloupý, kdo dává, hloupější, kdo 
nebere,“ vysvětlil starosta Necid. 

Obě nařízení ovšem způsobi-
la významný problém - míst ve 
školkách se najednou nedostává. 
Pokud by radnice chtěla nové le-
gislativě vyhovět, znamená to sta-
vební úpravy za miliony. „Tak je 
to vždycky a všechny cesty do pe-
kel jsou vždy dlážděny dobrými 
úmysly. Nějaký úředník vymyslí 
dobro a obce to pak musí tvrdě 
zaplatit. Je to hloupost a nedomy-
šlenost a nechci se dožít dne, kdy 
se zjistí, že to byla navíc zlomysl-
nost,“ nebere si servítky Radovan 

Necid. Pro rodiče zhruba třicítky 
tříletých dětí z města to ale pře-
devším znamená špatnou zprávu. 
Místo ve školce není a pokud si 
nemohou zajistit hlídání jinak, 
je ohrožena jejich práce. „Denně 
dostávám maily a telefonáty rodi-
čů se zoufalými prosbami o po-
moc. Jsem z toho o to smutnější, 
že nějakou rychlou pomoc navíc 
poskytnout nemůžeme – zatím to 
není v našich silách a navíc jde o 
stav dočasný. Jakékoliv stavební 
úpravy stojí miliony a navíc ně-

jakou dobu trvají,“ vypočítává 
starosta, „ani nějaké přebudování 
tříd ve školách či jiné podobné 
řešení není právě kvůli vysokým 
nákladům rozumné. Proto jsem 
zadal úřadu pokusit se najít něja-
ké řešení a stejně tak se pokouší 
o nalezení východiska městská 
rada. Rodiče mohu poprosit jen o 
trpělivost, omluvit se jim za potí-
že, které jsme ovšem nezpůsobili, 
a ujistit je, že na jejich situaci ne-
kašleme. Jsme v této věci opravdu 
na jedné lodi.“  -měú-

Opravují druhou půlku mostuV mateřských školách je nedostatek 
míst pro děti
Letos přišlo k zápisu do mateřských škol ve 
Velkém Meziříčí sto sedmdesát devět dětí, což je 
o jednatřicet víc, než loni.

Ve školkách tak celkově není místo pro asi jedena-
devadesát dětí. „Z nich je třiadvacet ve věku dvou 
let, ty bychom stejně podle kritérií nebrali. Dalších 
dvacet pět je z cizích obcí. Místo není ani pro zhru-
ba čtyřicet tři místních dětí, kterým budou tři roky 
letos a na podzim. V těchto případech lze čekat stíž-
nosti rodičů, kteří už se ozývají,“ upřesnil informa-
ce starosta Radovan Necid.
Vedoucí odboru školství vel-
komeziříčského městského 
úřadu Pavel Stupka k tomu 
podotkl, že čísla však dosud 
nejsou definitivní. „Stále se 
ještě řeší u budoucích prvňá-
ků odklady školní docházky. Také se stane, že ně-
kdo školku nakonec odmítne a podobně,“ vysvětlil 
Stupka. Tím se místa v mateřské škole mohou ještě 
uvolnit. Letos sice přišlo k zápisu do mateřské školy 
víc dětí než loni, ale například v roce 2010 bylo číslo 
celkem srovnatelné – sto sedmdesát dva. 
Problém je hlavně v tom, že od roku 2008 postupně 
došlo ke změnám v legislativě týkající se pobírání 
rodičovského příspěvku, dále k omezení kapacity 
školek vlivem vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
a navíc se k tomu letos přidal i velký počet odkla-

dů školní docházky. „Loni jich bylo osmnáct a letos 
třicet jedna,“ dodal starosta. Podle něj situaci ještě 
zkomplikoval zvýšený zájem rodičů z cizích obcí, 
kteří do Velkého Meziříčí přišli přihlásit dvanáct 
předškoláků. „Ty ze zákona musíme přijmout,“ při-
pomněl Necid.
Letos je tedy situace nejsložitější za poslední roky. 
Ale i tak se ještě může mnohé vyřešit. „Loni zbylo 
nakonec po všech jednáních a dodatečných umís-
těních pouze dvacet jedna dětí, které nebyly do 
mateřské školy přijaty,“ podotkl starosta a dodal, „i 
letos dělá město všechno pro to, aby našlo nějaké 

řešení. Nějaká možnost už se 
rýsuje.“
Rodiče malých dětí by mohlo 
také trochu uklidnit, že výhled 
pro příští rok je příznivější. „Dá 
se předpokládat, že přijde víc 

dětí k zápisu do první třídy základní školy a místa 
v mateřské škole se nám tak uvolní,“ zmínil Pavel 
Stupka.
I přes možná optimističtější vyhlídky město nehod-
lá ponechat nic náhodě. Podle Radovana Necida 
Velkému Meziříčí chybí koncepce mateřských škol. 
„Budu ji chtít po našem odboru školství a ředitelce 
mateřské školy chtít zpracovat s výhledem na pět až 
deset let,“ uzavřel Necid.

Martina Strnadová
Další článek věnující se této problematice též str. 1

Stupka: Dá se předpokládat, že 
přijde víc dětí k zápisu do první 
třídy základní školy a místa v 

mateřské škole se nám uvolní.“

Odpověď Václavu Štipákovi   
Vážený pane bývalý starosto Štipáku,

nerozumím tomu, proč si myslíte, že za demolicí bý-
valého domova důchodců je nějaká nekalost. Vaše 
věty se mne opravdu dotkly, a tak se pokusím vše 
uvést na pravou míru. Posudky, které označily stavbu 
za nebezpečnou a příliš draze opravitelnou, jsou dva. 
Laboratorní zkoušky stropních konstrukcí provádělo 
VUT Brno, fakulta stavební. Nemám ani chuť, ani 
ambici závěry odborníků zpochybňovat.
To ovšem není tak důležité. Důležitější je, že o převo-
du budovy na město rozhodlo zastupitelstvo již před 
šesti lety. Tehdy s úmyslem budovu rekonstruovat pro 
účely využívání městským úřadem. Jenže mezi tím 
přišlo všeobecné zeštíhlování státní správy a dnes už 
je pravděpodobné, že městský úřad v budoucnu ne-
bude potřebovat ani ty tři budovy, ve kterých je na 
náměstí dnes, natož ještě obrovský, starý a draze 
opravitelný dům na Hornoměstské. Nejdražší totiž 
bylo nahradit chatrné stropy. Připomínám také, že i 
kraj při svých finančních možnostech opravu vzdal a 
raději postavil pro seniory zbrusu nový domov – vy-
šlo to totiž podstatně levněji. A jde o špičkové zaříze-
ní, které svým vybavením mnohonásobně převyšuje 
možnosti starého domova a skýtá další možnosti pro 

jeho obyvatele. Klid na okraji města Velkého Meziříčí, 
bez hluku a dopravy, do budoucna parčík s jezírkem.
Za celou tu dobu, po kterou se o starém domovu dů-
chodců mluví (zastupitelstvo o tom veřejně jednalo 
mnohokrát, za poslední rok třikrát a pěkně dlou-
ho, rada ještě intenzivněji a já osobně jsem k tomu 
problému vydával tiskové zprávy, informoval jsem 
prostřednictvím novinářů veřejnost a diskutoval s 
občany na veřejných setkáních), se nenašel ani jeden 
investor, který by chtěl stavbu přestavět na něco jiné-
ho, třeba na byty, či něco podobného smysluplného.
Stávající zastupitelstvo stálo tedy před rozhodnutím 
– buď hledat někoho, kdo by starý domov důchodců 
chtěl a mezi tím tam ročně dávat statisíce za údržbu 
a ostrahu (nevěřil byste, co vše se už za poslední rok 
ztratilo), nebo využít nabízené krajské dotace a stav-
bu zbořit s tím, že udržovat pozemek je snadnější a 
podstatně levnější. 
Zastupitelstvo se rozhodlo pro druhou variantu a 
osobně říkám, že se rozhodlo dobře.  Jen se bojím oka-
mžiku, kdy se pak ozve nějaký zájemce o pozemek. 
Ihned se totiž objeví řada bývalých konšelů, kteří už 
budou vědět, že to tehdy právě pro tohoto investora 
zastupitelé  našeho města chystali.

Radovan Necid

Jsou již známa jména ředitelů 
středních škol
Dvě velkomeziříčské střední 
školy mají své nové či starono-
vé ředitele. Aleš Trojánek ve 
výběrovém řízení potvrdil svoji 
pozici v čele gymnázia. Střední 
školu řemesel a služeb nově 
povede Milan Veber. Stávající 
ředitelka Alena Vodová se roz-
hodla do konkurzu nejít.

Výběrová řízení na pozice ředite-
lů krajských středních škol byla 
vypsána po nedávné změně škol-
ského zákona. „I přesto, že se ná-
zory na nutnost rekonkurzů liší, 
Vysočina se drží právního výkla-
du, že každému řediteli, který byl 
k letošnímu 1. lednu ve funkci 
šest a více let, končí funkční ob-
dobí 31. července,“ uvedl k tomu 
hejtman kraje Jiří Běhounek. 

Proto se rekonkurz netýkal i třetí 
velkomeziříčské střední školy – 
Hotelové školy Světlá a Obchod-
ní akademie – neboť její ředitelka 
Marie Paľovová byla do své funk-
ce jmenována teprve nedávno.
Kraj Vysočina zřizuje celkem 79 
školských zařízení, během tří 
měsíců dojde v 55 z nich k výbě-
rovému řízení na pozicích ředite-
lů, což představuje 70 procent.
Stejnou situací projdou i ředite-
lé osmi škol a školských zařízení 
zřizovaných městem Velké Me-
ziříčí. I je z téhož důvodu čeka-
jí rekonkurzy. Všechna jména 
by měla být známa do 3. května 
2012.

Martina Strnadová
Fotografie vpravo: archiv  redakce 

týdeníku Velkomeziříčsko Milan Veber - SŠŘS

Aleš Trojánek - GVM

Rekonstruují kanalizaci Na Výsluní
Rekonstrukce kanalizace v ulici Na Výsluní bude probíhat od 23. 4. do 22. 6. 2012. 
Práce začnou na konci ulice u odbočky ke garážím a budou postupovat směrem ke křižovatce s ulicí Nad 
Gymnáziem, před kterou skončí. Po dobu rekonstrukce bude omezen průjezd dotčenou ulicí a k příjezdu 
do uzavřené části ulice bude využívána komunikace z ulice Kolmá. Ke garážím, kde budou práce začínat, 
nebude po určenou dobu možno zajet vůbec. 
Bližší informace získáte u dodavatele stavby, firmy Gremis, s. r. o.

-ht-
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Podle jejích slov je nutné uvědo-
mit si, že je to člověk, který prožil 
statečně a zodpovědně celý svůj 
život a je hodný důstojné péče. 
Právě k těmto klientům je nut-
né najít klíč, který profesioná-
lům odhalí obraz klienta s jeho 
životními výhrami a pády. Klíč 
k jeho emočnímu životu je bio-
grafie, která jim nabízí nové pole 
působnosti pro adekvátní péči, 
takzvanou reaktivizační péči a 
je pomocným instrumentem pro 
obsahově individuální komuni-
kaci. Cílem modelu je naučit per-

sonál porozumět klientům, co je 
pro ně prioritní, co rozhýbe jejich 
psychiku a následně i tělo. Jakým 
způsobem podpořit klienta v 
jeho autonomii a jeho schopnosti 
rozhodovat o svých záležitostech 
co nejdéle. Aktivizovat a reakti-
vizovat psychické schopnosti a 
dovednosti. Základní cíl je oživit 
psychiku klienta. Člověk, kte-
rý nemá chuť žít, nemá potřebu 
vstát z postele, umýt se a obléci 
se…
„Tento model je někdy také na-
zýván modelem péče s rukama v 
kapsách, tzn.  pokud najde pra-
covník správnou motivaci pro 

klienta z jeho biografie, tak on 
sám přebere iniciativu v sebepéči. 
Ale pokud se personál rozhodne 
plně převzít péči a nedá prostor 
pro zachovalé schopnosti a do-
vednosti klienta a určí mu pouze 
pozici pasivního příjemce péče, 
hovoříme o tzv. péči betonující, 
která podporuje regresi klienta a 
deficit sebepéče,“ popisuje Pro-
cházková.

Základem je oživit 
psychiku
Jak vypadá metoda v praxi, popi-
suje vrchní sestra velkomeziříč-
ského domova pro seniory Hana 
Němcová, Dis. 
„Přizpůsobujeme aktivity oby-
vatel našeho domova rituálům a 
činnostem, které člověk celý život 
dělal. Je proto třeba zmapovat 
jeho životní příběh, například 
kde pracoval, z jaké rodiny po-
chází, zjistit stresové momenty v 
jeho životě a nepřipomínat mu je. 
Zároveň popdorovat to, na čem 
si celý život zakládal a podobně,“ 
říká Hana Němcová. Kromě toho 
se k této terapii používá také na-
příklad nábytek, který měl člověk 
rád a měl ho u sebe doma, aby 
mu to co nejvíc připomínalo do-
mov. Primárně je metoda určena 
pro klienty s demencí. Na zákla-
dě důvěrně známých předmětů, 
vzpomínek a příběhů z jeho ži-
vota, můžeme s klientem navázat 
kontakt. Ale lze tuto metodu vy-
užívat i u jiných klientů, přičemž 
se nemusí použít všechny prvky 
metody. Například, když víme, 
že byl klient vášnivým motoris-
tou, tak mu jistě nebudeme na-
bízet práci s hlínou. Ptáme se na 
všechno nejraději přímo klienta, 
když je to možné, ale když není 
schopný sám o tom mluvit, tak 
komunikujeme s rodinou.“
Věci, kterými se lidé v zařízení 
obklopují, jsou nejlepší jejich 
vlastní z domova, odkud přišli. 
Ale není to podmínka. Ve velko-
meziříčském zařízení do terape-

utických koutků dávají právě ta-
kové věci, které připomínají dobu 
dospělosti jejich klientů. Lze tam 
tedy nalézt kupříkladu sekretáře, 
hrníčky, ze kterých třeba ten do-
tyčný celý život pil kávu, rádio, 
křesílka, stolečky nebo hodiny,  
obrazy, na něž se díval a další 
osobní předměty. Takové věci by 
měli mít lidé u sebe, aby se cítili 
jako doma.
Pokud by třeba někdo ze seniorů 
projevil zájem mít u sebe domá-
cí zvířátko, i to by bylo možné. 
Kupříkladu když měl někdo celý 
život doma psa nebo kočku, i v 
tom by se mu podle slov vrchní 
sestry Němcové personál snažil 
vyjít vstříc. Ovšem za určitých 
podmínek – třeba pejska by mohl 
mít pouze klient, který by byl 
schopen ho i sám vyvenčit nebo 
eventuálně mít někoho z rodiny, 
příbuzného či známého, jenž by 
to mohl udělat za něj. Personál 
by totiž z pochopitelných důvodů 
nebyl schopen tuto službu zajis-
tit. „Jeden pán tady má králíka,“ 
dodala vrchní sestra Hana Něm-

cová z velkomeziříčského domo-
va pro seniory.

Metoda je vhodná 
nejen pro klienty s 
demencí
Ta potvrdila, že uvedenou terapii 
a zmíněné koutky hodlají zavést 
hlavně na Pomněnce, což je od-
dělení se zvláštním režimem, kde 
jsou lidé s diagnózou demence. 
Jde o 34 klientů. Ale životní pří-
běh budou zaměstnanci domova 
pro seniory zpracovávat u všech 
klientů v zařízení, kterých mají 
celkem 96. A nejenom u nich, ale 
u každého nově příchozího. Bude 
to součást jejich dokumentace. 
„Práci s biografií volíme podle 
toho v jaké fázi demence se klient 
nachází. Stav totiž není stabilní, 
a každá fáze vyžaduje jiný způ-
sob péče a přístupu, například 
bazální stimulaci. Letos v březnu 
se z našeho domova proškolilo v 
základním kurzu bazální stimu-
lace sedmnáct pracovnic v přímé 
péči. 

Oba způsoby se totiž vhodně do-
plňují. V jednom případě se pra-
cuje víc s psychikou, ve druhém 
s tělem,“ přibližuje dále vrchní 
sestra. V bazální stimulaci se 
„dotykem vyvolávají základní ba-
zální smysly – cítění těla, vibrace 
a změna polohy. Podle toho, čeho 
chceme docílit, se vybírají tech-
niky bazální stimulace. Pokud je 
třeba klient neklidný, použije se 
technika na celkové zklidnění, 
nebo naopak, z letargie ho při-
mět k aktivitě, povzbudit ho a 
podobně. Efekt je patrný hned po 
výkonu, je viditelný třeba na de-
chu, jak se zklidňuje, prohlubuje 
apod. Mnohdy je dotyk jenom 
jednou možností komunikace, a 
tak se lidé novému způsobu tera-
pie nebrání.“ Využívají ji domovy 
pro seniory v celé Evropě a je víc 
než potěšitelné, že ji v zařízení v 
Čechových sadech, které dostavěl 
Kraj Vysočina loni za 132 mi-
lionů korun, zavádí též. Kromě 
vysoce moderního prostředí je v 
něm dbáno i na kvalitní péči. 

Iva Horká

Pracují pomocí psychobiografie

Pohled do jednoho z terapeutických koutků. Foto: Lucie Jandová

Osobní věci klientů přispívají k terapii pomocí 
psychobiografie. Foto: Lucie Jandová

Charitativní koncert pomůže 
Handicap Sport Clubu
Výtěžek ze šestého ročníku cha-
ritativního koncertu Muzikanti 
dětem bude určen Handicap 
Sport Clubu Velké Meziříčí.

Získané peníze využije klub na 
zajištění sportovních aktivit dle 
kalendáře akcí Spastic Handicap, 
Asociace integrovaných sportů a 
turnajů pořádaných jinými sub-
jekty. Část finančních prostředků 
bude také použita na zajištění 
sportovních campů a soustředění 
a k nákupu nových sad dresů pro 
sportovce a asistenty. 

Charitativní koncert se uskuteční 
poslední květnovou sobotu na 
velkomeziříčském Náměstí od 
dvou hodin odpoledne.
„Zaměřujeme se jak na regionál-
ní muzikanty, tak i na hudebníky 
s celostátní působností. Hlavní 
hvězdou programu bude v le-
tošním roce zpěvačka Debbi,“ 
sdělila za pořadatele Irena Tro-
nečková. Na pódiu se během od-
poledne a večera objeví také Jana 
Lota, Czech Faith No More a vel-
komeziříčské kapely Pearlštejn, 
orchestr základní umělecké ško-

ly, KusPoKon a Fortix. Program 
zpestří vystoupení souboru Vem 
Camará Capoeira z Hradce Krá-
lové. Capoeira představuje uni-
kátní kombinaci tance, akrobacie 
a netradičního boje.
Návštěvníci koncertu budou 
moci přispět dvěma způsoby, tak 
jak tomu bývá každý rok. První 
možností je vložení libovolné ho-
tovosti do připravených kasiček, 
druhou možnost pak představuje 
zakoupení drobných propagač-
ních předmětů s logem koncertu. 

-luk-

Vyšetřování silničářů pokročilo
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality 
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina zahájili 
minulý týden úkony trestního řízení pro podezření 
ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při 
správě cizího majetku. (O případu jsme informovali 
v našem týdeníku začátkem letošního roku - pozn. 
red.). Ze spáchání tohoto skutku kriminalisté po-
dezřívají jednoho ze zaměstnanců Krajské správy 
a údržby silnic, který měl v pozici vedoucího za-
městnance opakovaně porušit  zákonem uloženou 
povinnost řádně opatrovat cizí majetek. Muž se měl 

trestné činnosti dopustit tím, že dohodl provedení 
odborných prací za cenu několikanásobně vyšší než 
je cena v místě a čase obvyklá. 
Proplacením faktur za tyto provedené práce vznikla 
zaměstnavateli škoda ve výši nejméně 4.000.000 ko-
run. Podezřelý muž zatím nebyl obviněn. 
Další podrobnosti k celému případu zatím sdělovat 
nebudeme, a to s ohledem na pokračující vyšetřo-
vání.  (O dalším vývoji budeme čtenáře aktuálně 
informovat - pozn. red.).

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR

Osud bývalého domova důchodců na 
Hornoměstské ulici je zpečetěn
Velkomeziříčští zastupitelé dali 4,2 milionu 
korun z přebytku hospodaření města za rok 2011 
na demolici objektu bývalého domova důchodců 
na Hornoměstské ulici. Akci tak již nic nebrzdí. 

Nyní dojde k dokončení výběrového řízení na fir-
mu, která demolici provede. Ta pak může začít 
bourat. Kraj městu přispěje částkou ve výši třiceti 
procent skutečných nákladů, maximálně však třemi 
miliony korun. Rozpočtovaná cena za demolici se 
původně pohybovala kolem sedmadvaceti milionů 

korun, výběrové řízení ji však srazilo až na částku 
pod čtyři miliony.
O tom, jak naložit s objektem bývalého domova 
důchodců Velkomeziříčští diskutují již dlouho. V 
podstatě od té doby, kdy kraj zjistil jeho havarijní 
stav a začal stavět nový domov v Čechových sadech. 
Senioři se do nového odstěhovali v únoru 2011 a 
kraj pak daroval objekt městu. Od té doby opuště-
ná budova chátrá. Nyní se stále častěji stává terčem 
vandalů.

Martina Strnadová

Bývalý domov důchodců chátrá. Čeká ho demolice. Foto: Martina Strnadová
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Přípravné práce na rekonstrukci úpravny pitné vody, k níž dochází po 
padesáti letech jejího intenzivního provozu, byly zahájeny již v pro-
sinci loňského roku. Hotovo má být do 30. dubna 2014, přičemž od 1. 
května 2014 do 30. dubna 2015 bude probíhat zkušební provoz. Do-
plnění technologie zvýší výkon úpravny z původních 100 na 200 litrů 
vyrobené upravené vody za sekundu. Zajistí to moderní technologie, 
jejíž součástí je například dezinfekce vody krom chloru a oxidu chlo-
ričitého i ultrafialovým zářením.

Martina Strnadová

Začala rekonstrukce úpravny ...

Probíhá čištění vody. Foto: Martina Strnadová

V dalším představení v rámci divadelní sezony v Jupiter clubu Návštěvy u pana Greena se představili herci Matěj Hádek (bratr neméně slavného Kryštofa) a Stanislav 
Zindulka, který letos oslaví osmdesátiny. Ten ve hře ztvárnil židovského starce. 2x foto: Lucie Jandová

Z případů městské policie ...
Poctivý nálezce předal mobil
Dne 28. 2. 2012 se na služebnu městské policie dostavil 47letý muž 
z místní části Kúsky a předal mobilní telefon HTC, který nalezl na 
náměstí ležet na chodníku před Jupiter clubem. Následně strážní-
ci kontaktovali majitele nalezeného telefonu z Třebíče, který si mohl 
díky poctivému nálezci ještě týž den svůj ztracený mobil vyzvednout 
na služebně MP.

Strážníci zakročili při potyčce osob
Dne 25. 2. ve 3 hodiny na ulici Pod Hradbami před provozovnou Ex-
calibur zakročila hlídka MP při potyčce dvou osob. Potyčku, která se 
obešla bez zranění, ukončila a vyzvala oba aktéry k prokázání totož-
nosti. Vzhledem k tomu, že oba odmítali předložit průkaz totožnosti, 
byli následně předvedeni na služebnu OO Policie ČR Velké Meziříčí ke 
zjištění jejich totožnosti. 
Podezření z přestupku proti občanskému soužití bylo následně ozná-
meno příslušnému správnímu orgánu.

Odchytli zaběhlého psa
Dne 16. 2. v 9 hodin oznámil pracovník  České pošty, že do jejich bu-
dovy na ulici Poštovní vběhl lovecký pes. Hlídka MP si na místě vy-
zvedla psa, který se předtím, než zavítal na poštu, volně pohyboval po 
ulici, a umístila ho do záchytného kotce. Následně se ozvala majitelka, 
která se dostavila k jeho převzetí. Současně jí byla za porušení OZV, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, 
uložena bloková pokuta.

Obávali se o zdraví obyvatelky DPS
Dne 3. 2.  v 10 hodin se na strážníky obrátila pracovnice pečovatelské 
služby s důvodnou obavou o život a zdraví 75leté obyvatelky DPS na 
ulici Strmá, která vyplývala z poznatku, že již třetí den nevychází z 
bytu a na zvonění nereaguje. Hlídka MP neprodleně v bytovém domě 
provedla úkony ke zjištění skutečného stavu věci, přičemž bylo zjiště-
no, že paní byla kvůli zdravotním komplikacím převezena před třemi 
dny ZZS do nemocnice, kde zůstala hospitalizována. -dvo-

Dne 7. 2. 2012 v 18 hodin a 10 
minut telefonicky oznámila oby-
vatelka místní části Mostiště, že 
ji její syn doma ohrožuje nožem. 
Hlídka MP se neprodleně dosta-
vila na místo, kde bylo zjištěno, 
že v jednom z rodinných domů 
došlo k hádce mezi matkou a 
podnapilým synem. Oznamo-
vatelka na místě sdělila, že její 
syn během hádky držel v ruce 
kuchyňský nůž a že se ho bála, 
proto volala na policii. Syn ozna-
movatelky k tomu strážníkům 
uvedl, že během hádky v kuchy-
ni sice v ruce držel nůž, protože 
si připravoval večeři, ale že ne-

měl v úmyslu své matce ublížit, 
což posléze jeho matka potvrdi-
la. Podnapilý 29letý muž se na 
místě podrobil dechové zkoušce, 
analyzátorem Drager mu bylo 
naměřeno 1,8 promile alkoholu 
v dechu. Vzhledem k důvodné 
obavě, že pod vlivem alkoholu 
nekontroluje své chování a že na-
dále může ohrožovat jiné osoby, 
byl syn oznamovatelky následně 
přepraven hlídkou MP do PZS 
Jihlava. Přestupek proti občan-
skému soužití bude příslušným 
správním orgánem projednán na 
návrh oznamovatelky. 

-dvo-

Řešili rodinnou roztržku

Uklízejí Vysočinu
Od pátku 13. dubna začal čtvrtý 
ročník úklidu veřejných pro-
stranství a okolí silnic v celém 
Kraji Vysočina. „Do aktivity Čis-
tá Vysočina se od 13. do 20. dub-
na 2012 zapojí přes 17 tisíc lidí 
z 325 organizací,“ uvedl Martin 
Hyský, radní Kraje Vysočina pro 
oblast regionálního rozvoje s tím, 
že svoz odpadků zajistí stejně 
jako v předešlých letech Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny. 
V roce 2011 se dobrovolníkům 
po celém regionu podařilo sesbí-
rat 90 tun odpadu.
„Je nutné, aby lidé pečovali na 
své okolí, o přírodu i veřejná pro-
stranství. Hlavním cílem pravi-
delného velkého jarního úklidu 
Vysočiny je upozornit na význam 
životního prostředí a vzbudit v 
občanech zodpovědnost za péči 
o něj,“ zmínil radní Martin Hys-
ký. Všichni registrovaní účastníci 
velkého úklidu obdrží od orga-

nizátorů zdarma ochranné po-
můcky a pytle na odpadky, to vše 
při zahájení sběru v jednotlivých 
lokalitách.
Přehled osob přihlášených k akci 
Čistá Vysočina v jednotlivých 
okresech Kraje Vysočina, rok 
2012:
Okres/Počet osob
Žďár nad Sázavou/3578
Havlíčkův Brod/4798
Jihlava/3263
Pelhřimov/2243
Třebíč/3186
Celkem/17068
Organizace/počet
Samosprávy/117
Školská zařízení/128
Nestátní neziskové organizace, 
veřejnost/80
Celkem/325
Více informací naleznete na in-
ternetové stránce www.kr-vyso-
cina.cz/cistavysocina.cz 
Jan Nechvátal, Kraj Vysočina, JI

Návštěvy u pana Greena

D. Zvěřinová kropí šoupě. Foto: Martina Strnadová

Otevírají novou poradnu
Neurologické oddělení otevřelo 12. 4. cerebrovaskulární poradnu. 
Ambulance bude fungovat v přízemí pavilonu interních oborů vždy 
ve čtvrtek od 9. do 11. hodiny. Objednat se je možné na základě dopo-
ručení praktického lékaře na telefonu 566 801 425. Poradna se zabývá 
zejména sekundární prevencí cévních mozkových příhod a je určena 
pro pacienty s prodělanou mozkovou příhodou či přechodnou moz-
kovou nedostatečností (tranzitorní ischemickou atakou) v posledním 
půl roce. Dále je cílena ke sledování pacientů po chirurgických či in-
tervenčních zákrocích na přívodných mozkových tepnách. 

Roman Kratochvíl, Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
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Pokračování v dalších čís-
lech našeho týdeníku.

Povídání o rybách – kdy a kam pro rybu?
Jistě každý z nás uzná, že 
kvalita potravin úzce souvisí s 
jejich čerstvostí. U ryb to platí 
dvojnásob. 

Ryby patří mezi velmi málo udr-
žitelné potraviny. Tedy poměrně 
rychle podléhají zkáze. Z těchto 
důvodů naši předkové rybí maso 
konzervovali zejména solením 
a sušením. Zbavili jej tak pře-
bytečné volné vody a zamezili 
rozkladným procesům. O něco 
méně trvanlivé je uzení. Dnes se 
v obchodní síti s rybou potkáme 
nejčastěji v podobě konzervy, 
nebo mraženého polotovaru. 
Jsou to relativně moderní způ-
soby uchovávání potravin. Tato 
konzervace je však energeticky 
mnohem náročnější. 

Nejlepší je ryba 
čerstvá 
Každá jakkoli šetrná konzervace 
potravin se projevuje na změně 
jejich nutričních kvalit. Ideálně je 
tedy konzumovat potraviny čers-
tvé a pocházející z blízkosti místa 
spotřeby. Šetří se tím nejenom 
peníze za přepravu, ale pro lidské 
tělo je to mnohem přirozenější. Je 
totiž známo, že potraviny ze stej-
ného klimatického pásma jako 
je jejich konzument vyvolávají 
mnohem méně alergických re-
akcí. V dnešním globalizovaném 
světě, ve kterém nám není nic 
cizí – ani to daleké, nacházíme 

mnoho paradoxů. Například si v 
těchto dnech kupujeme „čerstvá“ 
rajčata bez chuti a vůně třeba ze 
Španělska. No a naši domácí ze-
leninu, jež zůstala nesklizena na 
polích, okusoval na podzim hně-
dý plž, také ze Španělska.  

Kam pro rybu?
Na čerstvou sladkovodní rybu ve 
většině obchodů s potravinami 
bohužel nenarazíte. A tak možná 
ani nevíte, kdy, kde a jaké ryby 
se dají vlastně koupit. Rozhodně 
nejlépe je ryby kupovat čerstvé 
přímo u rybářů. Dostanete tam 
široký sortiment, férovou cenu 
a zaručeně čerstvou a kvalitní 
rybu. Další možností jsou v po-
slední době velice populární far-
mářské trhy. Tam se naučili do-
jíždět i někteří menší producenti 
ryb. Na nich však musíte počítat 
s o něco vyšší cenou než na sád-
kách. Při troše štěstí můžete najít 
také specializovaného prodejce 
živých ryb v „kamenném“ ob-
chodě. Je to však velmi vzácný 
tvor. Jednoho znám, od Tišnova. 
Ceny budou nejspíš také o něco 
vyšší než na sádkách. Za to se 
vám však dostane servisu a slu-
žeb, které se bohužel zatím rybáři 
všude nenaučili poskytovat (zabi-
tí a kuchání).
Samostatnou kapitolou je však 
návštěva některého ze sezónních 
výlovů, kde můžete pořídit za 
dobrou cenu řadu ryb. A navíc to 
může být pěkný zážitek pro celou 

rodinu. Leckde spojený i s ochut-
návkou rybích specialit. 

I jindy než o 
Vánocích?
Většina z vás si rybu kupuje jen 
o Vánocích ve stáncích. Rybářské 
podniky však mohou dodávat 
ryby na trh po celý rok. Jejich 
nabídka ale není vždy stejná. Jsou 
pro to objektivní důvody. Celo-
ročně se dají koupit živé lososo-
vité ryby, zejména pstruh duhový 
a siven americký. Je to dáno tím, 
že jsou chovány ve speciálních 
rybochovných zařízeních, ze 
kterých se dají po dosažení kon-
zumní hmotnosti kdykoli vylo-
vit. U ryb žijících v rybnících je 
to odlišné. Jejich nejširší nabídka 
je samozřejmě v době tradičních 
výlovů. Ty se odehrávají na pod-
zim (konec září až polovina listo-
padu) a na jaře (od konce března 
do konce dubna). V tomto ob-
dobí tak máte možnost nejenom 
na sádkách koupit prakticky ja-
koukoli naší rybu (kapra různé 
velikosti, candáta, štiku, sumce, 
okouna, marénu, peledě, lína, 
amura apod.). 
Jelikož je rybám nejlépe v rybní-
ce a dlouhodobé sádkování jim 
neprospívá, rybáři se je snaží po 
výlovu co nejdříve prodat nebo 
vysadit do jiného rybníka. V prv-
ních měsících roku je proto na-
bídka ryb skromnější. V té době 
jsou rybníky pod ledem, a ryby 

v nich dlí ve svém spravedlivém 
zimním spánku. Rybáři tak mo-
hou prodávat jen to, co zůstalo 
od Vánoc. Tedy kapra (kterého 
není nikdy dost), výjimečně lína, 
amura, marénu nebo nějakého 
dravce. Také v letních měsících je 
nabídka ryb skromná. Většinou  
jde o kapra o hmotnosti 1,5 – 2 
kg. Výjimečně lína nebo amura. 
To jsou totiž ryby, které se dají v 
létě v rybnících ulovit na „plné 
vodě“. Jak se léto blíží k podzimu, 
zvyšuje se i hmotnost kaprů. Pro-
to v létě, na rozdíl od Vánoc, snad 
na žádných sádkách neuspějete 
s požadavkem na sedmikilového 
šupináče. 

Jedna ryba jedna 
porce? 
Kolik si vlastně těch ryb koupit? 
Některé druhy ryb se upravují a 
prodávají v kuse, jiné naporco-
vané. Menší druhy ryb, jako je 
pstruh, lín, maréna, okoun apod., 
se zpravidla podávají jako tabu-
lové. To znamená: jeden kus = 
jedna porce. Prodejce vám vět-
šinou nabízí ryby v širším hmot-
nostním rozpětí. Třeba pstruha, 
od 250 do 400 g. U velkých ryb 
je situace trochu odlišná. Tam si 
je vhodné předem spočítat, kolik 
porcí budeme připravovat 
a přidat něco pro návdavek. Po-
hledem na nabízenou rybu pak 
odhadněte, kolik porcí z ní bu-
dete schopni připravit. Pokud si 

nejste úplně jisti, nechte si pora-
dit. Nekupujte si ryby zbytečně 
do zásoby „na mrazák“. Nejsem 
proti mraženým potravinám, ale 
lepší je se vždy zastavit u své-
ho prodejce pro čerstvou. Až se 
rozhodnete udělat něco pro své 
zdraví, tak ať to stojí za to. Vyraz-
te třeba na sádky pěšky, nebo na 
kole. 

Šupináč či lysec
Myslím, že nikdo z nás nemůže 
jednoznačně říci, která ryba je 
nejlepší. Řada lidí má v oblibě 
kapra lysce, neboť jeho příprava 
nevyžaduje nepříjemné škrabání 
šupin. Na druhé straně je však 
kůže lysce o poznání silnější. Ne 
každému chutná. I já mám raději 
šupináče. Trocha trpělivosti navíc 
mi za tu jemnost stojí. Velká ryba 
je někdy odrazem úrovně hladiny 
testosteronu jejího šťastného ma-
jitele. Pravdou však je, že velká 
ryba obsahuje také zpravidla vyš-
ší obsah tuku (což někdo může 
vyhledávat cíleně). Zároveň platí, 
že u tučnější ryby bude rybí aro-
ma o něco víc rybí. Aromatické 
látky, tak typické pro rybí maso, 
jsou totiž vázány právě na tuky. 
U velkých ryb také platí, že má 
i velké kosti. A tak ty pověstné 
„Y“ budou nepřekousnutelné. U 
menšího kapra, řekněme kolem 
dvou kilogramů, jsou kosti „Y“ 
mnohem jemnější a po úpravě fi-
letu „bez kosti“ se mnohem snad-
něji spečou. Konzumace takovéto 

ryby je ve výsledku mnohem po-
hodlnější a bezpečnější. 

Pokaždé jinak
No a ještě jeden praktický tip. 
Vize, že v úzkém kruhu rodiny 
budu jíst řízky z tříkilového kap-
ra půl týdne, pro mne není nikte-
rak atraktivní. Ač mám ryby rád, 
vím, že doma nesníme najednou 
ani menšího kapra. Proto si rybu 
náležitě rozdělíme a připravíme 
z ní 3 až 4 různé druhy jídel. Na-
konec ji sice jíme celý týden, ale 
pokaždé jinak. 
Postupuji následovně: 
kapra zfiletuji. Ze skeletu (pá-
teř+žebra) a hlavy si vaříme vý-
bornou rybí polévku. Ocasní část 
filetu naložím na týden na rybí 
salát. No a svalovinu kolem břišní 
dutiny (filet) si nařežu na porce 
„bez kostí“. Část upravíme hned 
a část naložíme. Můžete to zkusit 
i vy. Využijete tak beze zbytku 
takřka celou rybu a pokaždé bu-
dete jíst něco jiného. 
Milí čtenáři, vězte, že pokaždé, 
když si půjdete koupit čerstvou 
rybu, nezískáte jen kus kvalitní-
ho a zdravého masa, ale také tím 
vzdáte hold generacím našich 
předků, kteří u nás rybníky zbu-
dovali a viditelným způsobem 
vtiskli svůj odkaz do naší krásné 
krajiny.

Ján Regenda

Středa 18. 4.: 7.00 mše sv. o. L. Sz.; Lavičky 18.00 mše sv. o. Prajka
Čtvrtek 19. 4.: 7.00 mše sv. o. Prajka; 18.00 mše sv. o. L. Sz.; Hrbov 
18.00 mše sv. o. Parajka
Pátek 20. 4.: 8.00 mše sv. o. L. Sz.; 14.00 –15.30 příležitost ke svátosti 
smíření a pokání; 16.30 mše sv. o.  Prajka; domov pro seniory 13.00 
mše sv. o. Parajka
Sobota 21. 4.: 7.00 mše sv. o. Parajka; 10.30 svatba se mší sv. o. L. Sz.; 
18.00 mše sv. o. L. Sz.
Neděle 22. 4.: 7.30 mše sv. o. Parajka; 9.00 mše sv. o. L. Sz.; 10.30 mše 
sv. pro rodiny s dětmi o. L. Sz.; 18.00 mše sv. o. Prajka; Mostiště 10.30 
poutní mše sv. o. Parajka
Farní oznámení
Ve středu v 18.00 nebude náboženství. Ve čtvrtek po večerní mši sv. 
bude setkání pastorační farní rady. V pátek od 14.00 do 16.30 bude 
adorace nejsvětější svátosti, od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání, v 19.00 bude ve Vídni mše sv. pro biřmo-
vance 4., 5. a 6. sk. V sobotu v 8.00 bude setkání ministrantů, v 19.30 
2. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele. 
Děkujeme za sbírku na Boží hrob v Jeruzalémě – 24.600 Kč. a za 
sbírky pro farnost – 74.500 Kč. 
Českobratrská církev evangelická: 22. 4.: 9 hod. – bohoslužby; 
29. 4.: 9 hod. – bohoslužby, 10.15 hod. – přednáška s besedou (host: 
Pavel Ruml, kaplan Ústřední vojenské nemonice v Praze – téma: 
„Učíme se stonat, učíme se umírat“). Husův dům, U Světlé 24, www.
velke-mezirici.evangnet.cz  

BOHOSLUŽBY Recept na tento týden

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 
recepty do redakce. Na oplátku od nás dostanete DVD s pořady 
„Kluci v akci“, které jsou věnovány speciálně vaření ryb. -reg-

Kapr po židovsku
1 kapr, ocet, máslo, sůl, cibule, hrozinky, černé pivo, nastrouhaná kůra 
z jednoho citronu.
Vykuchaného, naporcovaného a omytého kapra pokapeme octem, 
osolíme a necháme chvíli odležet. Na másle osmahneme na proužky 
nakrájenou cibuli, přidáme kapra, podlejeme černým pivem a cca 20 
minut dusíme. Dle potřeby podléváme. Poté přidáme hrozinky a cit-
ronovou kůru, dusíme ještě cca 5 minut. Příloha – vařené brambory.

Recept od Moniky Kamenské

Pokračování v dalších čís-
lech týdeníku.

Znáte autorku?
Snad každý, kdo navštívil meziříčskou pobočku České spořitelny, ob-
divoval rozsáhlé plátno s vyobrazením Velkého Meziříčí. Jeho autor-
kou je akademická malířka Zdenka Vorlová Vlčková. Narodila se před 
140 lety, 3. dubna 1872, ve Velkém Meziříčí. Po svém otci, učiteli An-
tonínu Vorlovi, zdědila výtvarné nadání, které po celý život rozvíjela. 
Po studiích na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a na akademii v 
Mnichově složila státní zkoušky a stala se jako první žena v Rakous-
ku-Uhersku profesorkou kreslení na středních školách. Pedagogické 
působení však brzy opustila a věnovala se výtvarnému umění. Pod-
nikla studijní cestu do Paříže, často také zajížděla na Balkán, do Itálie, 
na Slovensko. Oblíbeným námětem jejích obrazů a kreseb je rodné 
Velké Meziříčí, Luhačovice i jiná místa Moravy. Mezi jejími pracemi 
nacházíme figurální kresby, akty, lidové kroje, krajiny, ale také ilust-
race, pohlednice a oltářní obrazy. Byla členkou řady výtvarných usku-
pení, mezi její přátele patřili například František Kupka či Joža Úprka. 
Zajímala se také o národopis, spolupracovala s brněnskou školou pro 
dívky Vesna. Zemřela v Praze 28. září 1954. -ripp-Obraz Zdenky Vorlové Vlčkové. Foto: archiv muzea

Sbor dobrovolných hasičů vel-
ká bíteš srdečně zve občany na 
tradiční 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Oheň se bude pálit 30. dubna 
2012 od 17 hodin na obvyk-
lém místě asi 150 m od býva-
lé státní traktorové stanice. 
V průběhu večera proběhne 
ohňová show skupiny historic-
kého šermu Regnum Fortis z 
Hrotovic. Vítáni jsou všechny 
děti a dospělí v čarodějnických 
kostýmech. Reprodukovaná 
hudba, občerstvení zajištěno   
– grilované kýty, točené pivo, 
limo.

Výbor SDH Velká Bíteš

Nositelka kultury
Mnozí z nás už určitě několikrát 
navštívili různá poutní místa jak 
doma, tak i v zahraničí. A mno-
hokrát jsme možná byli zne-
chucení z toho, co se děje před 
jednotlivými poutními kostely. 
Stánky, obchody, které nabízejí 
pseudonáboženské zboží. Různé 
obrázky, sošky, řetízky svíčky, 
které by šlo pojmenovat jedním 
slovem – kýč. Bohužel, stává se, 
což je vinou místních duchov-
ních, že to, co je na ulici, vidí-
me často i v kostele. Našlo by se 
mnoho příkladů, kdy celý interi-
ér kostelů je plný onoho pseudo-
naboženského umění anebo do 
kvalitního interiéru někdo něco 
sám od sebe přidal bez konzul-
tace s autorem. Církev od dob 
získání svobody ve IV. století se 
stala určitým mecenášem umění. 
Jak ve středověku, tak i v pozděj-
ších dobách přinášela světu kva-
litní a hodnotné architektonické 
objekty, obrazy, sochy. Prostě 
kvalitní umění. Dnes se ono dě-

dictví snaží udržovat a obnovo-
vat, aby přetrvalo pro další ge-
nerace. Ale současná církev není 
jenom „konzervátorkou“, ale 
i tvořitelkou kultury. Kardinál Jo-
achim Meisner v rozhovoru pro 
časopis Salve-Revue pro teologii 
a duchovní život řekl: „Kultura 
je totiž vždy zhmotnělá lidská 
zkušenost s Bohem a se světem. 
Proto nesmíme odpočívat na 
výkonech našich předchůdců, 
ale sami musíme utvářet přítom-
nost a budoucnost. Církev zde 
chce vykonat svůj díl, ale může 
jen podmíněně působit v oblasti 
vzdělání. Neboť ke kultuře také 
patří to, že vzdělání našich mla-
dých lidí přisuzujeme vysokou 
hodnotu a podle toho ho také 
podporujeme. Člověk je povolán 
k tomu, aby kulturu vytvářel, a 
proto musíme tvořit místa kul-
tury, a také tím, že podporujeme 
umělce a povzbuzujeme je, aby 
šli vlastní cestou.“ 

P. Lukasz Szendzielorz
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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 jubilanti 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 matriku (budova české spořitelny), 
e-mail: bednarikova@mestovm.cz, tel.: 566 781 178.

Děkujeme za spolupráci. -měú-

Hned v úvodu tohoto článku chci zdůraznit, že se 
nejedná o žádné zdravotnické doporučení. Je mož-
né, že někteří lékaři, kteří si článek přečtou, nebu-
dou s obsahem souhlasit, a já se nechci v žádném 
případě s nimi pouštět do nějakých sporů či pole-
mik. Můj názor vyjádřený v tomto článku pochází 
z informací získaných z různých knih a časopisů 
pojednávajících 
o alkoholu a také 
z mé vlastní zku-
šenosti, protože 
se již mnoho let věnuji výrobě domácích pálenek. 
Tedy abych to upřesnil - prohlašuji, že jsem nikdy 
„na černo“ nepálil, ale vždy jsem se snažil připravit 
vysoce kvalitní „mač“ (základ pro výrobu domácí 
pálenky), který jsem si nechal vypálit v pěstitelské 
pálenici. Dostal jsem se k tomu trochu oklikou, pro-
tože pocházím z jižní Moravy, kde se vyrábí spíše 
víno. To byla pro mě ta správná škola, když jsem s 
nakládáním ovoce na pálenku začínal. Využil jsem 
do té doby získané poznatky a začal jsem i nakupo-
vat různou literaturu. Člověk se všemu musí neu-
stále učit.
Znalosti z vinařských soutěží jsem rovněž použil 
při pořádání Kozlovského, později Tradičního koš-
tu pálenek. Tyto vědomosti jsem dal dohromady s 
kozlovským páleníkem a výstava byla na světě. Le-
tos se ve Velkém Meziříčí pořádá již osmý ročník a 
velmi mě těší, že mě milovníci pálenek v této akci 
podporují. Nebojte se, milí čtenáři, a přijďte se taky 
podívat. Je to výstava jako každá jiná. Trocha kon-
zumace alkoholu neuškodí, a navíc je zde i kulturní 
pořad (viz placená reklama).
Alkohol je mnohdy zatracován, ale naopak i chvá-
len. Je pravda, že vlivem jeho nestřídmého pití 
dochází k velkým tragédiím - autohavárie, nemo-
ci, zničení pracovních či rodinných vztahů, ba i 
sebevraždy. Na druhou stranu alkohol v mírném 
požití má schopnost v organizmu vytvářet endor-
finy a další látky způsobující radost a euforii. Takže 
alkohol pijeme při většině slavnostních chvílích, ať 
už jde o zapití nějakého dobrého počinu, při oslavě 
narozenin nebo zvláště na svatbě. Zkrátka alkohol 
pijeme vždy, když chceme být veselí. Ba dokonce 
tak zaháníme i smutek, protože se pije na „trach-
tách“ po pohřbu. V každém případě ale platí pravi-
dlo, které vyslovil Omar Chajjám: „Pijte, když jste 
šťastní, nepijte, když je vám bídně“. Pít na žal se moc 
nevyplácí.
Líh nás doprovází v životě od dávnověku. Vzniká 
přirozenou cestou, zkvašením cukru obsaženého 
v ovoci či šťávách při působení kvasinek. Již Bible 
uvádí, že se Noe při pití zkvašených hroznů dostal 
do nálady. Zde vznikl rovněž jeden z prvních do-
pravních přestupků, protože řídil loď opilý (pravda 
je, že se neměl s kým srazit). Život bez lihu je prak-
ticky nemyslitelný. Do Evropy znalosti o výrobě 
lihu donesli pravděpodobně arabští lékaři, destilátu 
se přisuzovala zázračná moc, a možná právě proto 
se mu říkalo „voda života“ (aqua vitae). Ve středo-
věku byl alkohol používán výhradně alchymisty, lé-
kárníky a lékaři. Z té doby se dochovala zpráva, do-

poručující „každé ráno lžíci pálenky pozřít, a kdo si 
takto bude počínat, bude vždy zdráv“. Ve 14. století 
s rozvojem výsadby vinohradů se začalo více desti-
lovat z vína a spotřeba pálenky vzrůstala. Vznikaly 
první vinopalny, mnohé z nich mají tradici dodnes. 
Jsou to např. palírna „U Zeleného stromu“ v Pros-
tějově, nebo Staré Brno a Opava. A málokdo asi ví, 

že okolo r. 1550 
byla palírna i v 
Jihlavě. Rozvoj 
destilace pálenek 

však s sebou nesl i záporné vlivy. Mnozí občané se 
příliš opíjeli, a poté vznikaly rozvraty rodin, fyzické 
potyčky a rovněž závažné trestné činy. Již se vědělo, 
co je to alkoholismus a co dokáže způsobit. Pále-
ní se rozmohlo tak, že v roce 1596 zakázali mora-
vští stavové pití kořalky jako nápoje ďábelského a 
dovolili pálit jen ovoce, nikoliv však obilí. V roce 
1600, v době neúrody, zemský sněm český zakázal 
rovněž pálení z obilí, aby bylo zachováno především 
pro výživu obyvatelstva. Na přelomu 19. a 20. sto-
letí počet pálenic dokonce klesal, po první světové 
válce bylo u nás 10 velkých lihovarů a pálenic a 23 
drobných podniků. Až porevoluční doba po roce 
1989 dala opět zelenou podnikání, a počet pálenic, 
především drobných, tedy pěstitelských, neustále 
vzrůstá.
Vraťme se však k otázce, zda pít, či nepít? Už i dneš-
ní lékařská literatura uvádí, že konzumace alkoholu 
v přiměřených dávkách má pozitivní vliv. Přesto 
však toto téma není vhodným předmětem lékařské-
ho zájmu. U žádného jednotlivce totiž nelze určit 
předěl mezi bezpečným a riskantním pitím. Nízká 
konzumace však má u zdravého člověka bezesporu 
kladný vliv na jeho zdraví.  Při mírném užití dochá-
zí k roztažení cév, zlepšuje se spalování tuků, zpo-
maluje se proces sklerotizace cév a snižuje se riziko 
vzniku infarktu myokardu. Alkohol výrazně ome-
zuje tvorbu trombů a shlukování krevních destiček. 
Dochází k lepšímu trávení a rovněž k prokrvení 
celého organizmu. Způsobuje psychické uvolnění, 
napomáhá k odstranění stresu, mezilidských bariér, 
a tím nám lépe umožňuje navázat mezilidské vzta-
hy a přátelství. Zde je však na místě otázka, co je 
to mírná konzumace? Každý z nás má míru jinde 
a ani světové studie nejsou v tomto zajedno. Všeo-
becně se však uvádí, že našemu tělu prospívá vypití 
maximálně dvou piv, nebo cca 1,5 až 3 dcl vína či 
4 až 6 cl kořalky denně. Ženy však snášejí účinky 
alkoholu hůře, jelikož jim více vstupuje do krve, a 
proto by měly pít denní dávku menší. Navíc se má 
toto množství pít v průběhu celého dne, nikoli na-
jednou.
Když to tak počítám, docházím k zajímavým vý-
sledkům. Když denně vypiji přibližně uvedených 
0,5 dcl pálenky, pak to je za rok (krát 365 dní) cel-
kem 18 litrů. Na první zdání je to hrůza. Ale když 
si přečtu znovu tento článek, řeknu si: „Hlavně, že 
jsem zdravý a chutná mi jíst“. Těším se na vás na 
Tradičním koštu pálenek, kde si můžeme o proble-
matice výroby a pití pálenek popovídat více.

Jaromír Plodek (článek je součástí placené inzerce)

Hudba zajištěna. Vstup je povolen jen osobám starším 18 let.
Tento košt pálenek má velkou popularitu a je zde vynikající zábava, kterou dotváří i hudební skupina 
Akordeon Band Vysočina. Ochutnávka zatím nikoho neskolila, a tak neváhejte a přijďte letos i vy jako 
vystavovatelé nebo jako hosté. 

Tradiční košt pálenek bude již poosmé
Přijďte ochutnat nejlepší pálenky ze širokého kraje!

Rok se sešel s rokem a opět se blíží Tradiční košt pálenek.

Sobota 21. dubna 2012 sál „hasičky“ 
ve Velkém Meziříčí (nad gymnáziem). 
Zahájení v 16 hodin. 
Prodej vstupenek s občerstvením na místě.

Alkohol – pít, či nepít?

akce cHaLOUpek - pracOviště OStrůvek

Možná jste i vy jako 
malí chytali v kalu-
žích a rybníčcích 
krásně zbarvené  
čolky. Možná jste 
si je i prohlédli pod 
vodou, nebo v  za-
vařovací sklenici a 
obdivovali se jejich 
dračímu vzezření.

A možná jste se někdy za teplého jarního večera 
vraceli z rande, nebo z hospody a od rybníků hlasitě 
volaly stovky a tisíce rozvášněných žab… Ale mož-

ná jste tohle nikdy nezažili, nikdy jste neviděli na 
vlastní oči ani mloka ani kuňku nebo třeba blatnici 
a ze žab poznáte pouze rosničku a ropuchu.
Také vám připadá, že u rybníků na jaře je každým 
rokem větší ticho?
A že čolky jste chytali a vídávali pouze vy třicátní-
ci a starší a vaše děti a vy - mladší ročníky jste ni-
kdy necítili chladné a slizké tělo drobného čolka ve 
vlastní dlani? Nebojte, nevychytali jsme si je, ale to, 
že jsou tato barevná zvířátka u nás stále vzácnější, je 
pravda, a každý na tom máme svůj podíl viny.
Pokud se chcete dozvědět více o žábách, mlocích a 
čolcích, přijďte v pátek 4. května 2012 v 18 hodin 

na Ostrůvek. Na úvod bude při-
pravena krátká přednáška, kde si 
představíme naše druhy obojživel-
níků, poté bude následovat pozdně 
večerní exkurze autobusem k  ně-
kterému z  rybníků, kde se nám 
snad podaří některé žáby nejen 
slyšet, ale i vidět. Doporučeno je 
teplé oblečení do terénu, gumáky 
a kvalitní světlo (nejlépe čelovka), 
případně fotoaparát, nebo diktafon 
na nahrávání žabích hlasů. Návrat 
plánujeme kolem 23. hodiny.

Na setkání se těší Martin Maláč 
a Vlastislav Káňa 

2x foto archiv Ostrůvek

Mloci, čolci, žáby – mizející klenoty naší přírody 

Středisko Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek) ve spolupráci s Českou společností ornitologic-
kou vás zve na procházku okolím Velkého Meziříčí. Čeká vás povídání o ptácích, pozorování a určování 
ptačích druhů pod vedením Mgr. Dany Konečné. Projdeme se kolem hotelu Amerika, k Palčákům a Balin-
ským údolím zpět do Velkého Meziříčí. Délka trasy je 6 km. 
Sraz v neděli 29. dubna v 9 hodin na parkovišti u koupaliště (ulice Uhřínovská) ve Velkém Meziříčí. S se-
bou si vezměte dalekohled, turistické oblečení dle počasí, svačinu a dobrou náladu.                                       -chal-

Za ptačím zpěvem
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prODÁM - kOUpÍM - vYMěNÍM

Starší litinový kotel 30 ccl, 
palivo koks, popř. uhlí, dřevo. 
Cena dohodou. 
Tel.: 732 264 374.

■ Náhradní díly na Ford Focus 
- nové, rok 2000 s 50% slevou. 
Přední tlumiče Monroe, přední 
nárazník, rameno, levý před-
ní blatník, levé el. zrcátko, levá 
zadní lampa. Dále prodám sko-
ro novou rozkládací sedačku, po 
rozložení  velké dvojlůžko, cena 
3.000 Kč. Starší lednici Samsung 
150, cena 500 Kč. 
Tel.: 774 570 571.
■  Kvalitní březová košťata.
Tel.: 604 780 947.
■ Domácí vajíčka. 
Cena 2,50 – 3,50 Kč. Hrbov 42. 
Tel.: 737 477 773.
■ Kočárek Inglesina Domino 
Twia. Vhodný pro dvojčata nebo 
jako sourozenecký. Dvě hlubo-
ké korby, 2 sportovní sedačky, 
nánožník, taška, pláštěnky. Bar-
va tmavěmodrá, běžně užívaný, 
plastová kola, přední s možností 
aretace. Cena 6.500 Kč. Více info 
na tel.: 777 041 812.
■ Krmné brambory, 50 Kč/q. 
Tel.: 733 193 270
■ Brambory konzumní a sadbo-
vé, Kolete a Marabel, bramboro-
vý odpad. Tel.: 608 881 205.
■ Konzumní brambory. 
Cena 3 Kč za 1 kg. Tel.: 605 927 745.
■ Brambory, 1 kg/2 Kč. 
Tel.: 777 230 434
■ Kančí kůži, vyčiněnou, cena 
600 Kč. Tel.: 773 027 232.
■ 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.
■ Jawu ČZ 150, typ 352. Pojízd-
ná, bez TP. Cena dohodou.
Tel.: 723 008 688.

■ Starší oborávačku brambor. 
Nutno vidět. Tel.: 732 672 178.
■ 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.

■ Koupím střešní box na osobní 
auto ("rakev"). Objem 400-500 l. 
Tel.: 732 513 794.
■ Hoblovku s protahem, spodní 
frézku a dlabačku.
Tel.: 733 502 674.
■ Motocykl Jawa typ 550 (pařez) 
nebo Stadion S 22 (S 11) v po-
jízdném stavu. Předem děkuji za 
nabídky. Tel.: 737 577 195.
■ 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.

■ Prodám starší RD ve Velkém 
Meziříčí. Dvě bytové jednot-
ky - 3+kk, 1+1, sklep, možnost 
půdní vestavby v podkroví. Dům 
je před rekonstrukcí. Zastavěná 
plocha 108 m2, nemá zahradu. 
Cena 1.290.000. Tel.: 732 411 587.
■ Prodám novou garáž na ulici 
Oslavická za areálem stavebnin. 
Tel.: 777 620 000.

■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictvím v Křižanově U 
Školy. 2. patro 3. podlažního pa-
nelového domu. Byt je slunný, 
teplý, čistý. Jádro obložené, nová 
kuchyňská linka, nové PVC. 
Okna původní. Obytná plocha 73 
m2. Cena 960.000 Kč. Volný od 
července 2012. Tel.: 732 612 622.
■ RK Veřejná realitní prodá v 
Pucově RD 3+kk, s nedokon-
čenou půdní vestavbou. Cena: 
600.000 Kč. Tel.: 603 547 086.
■  Prodám byt v OV ve Velkém 
Meziříčí. Při rychlém jednání 
sleva. Cena dohodou. 
Tel.: 737 268 169.
■ Koupím zahradu na Fajtově 
kopci, nejlépe bez chatky. Dobrá 
přístupnost. Tel.: 737 416 455.

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 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.

■ Dlouhodobě pronajmu byt 
3+1 na ulici Mírová. 
Tel.: 604 305 220.
■ Pronajmu řadovou garáž na 
Družstevní ulici. Elektřina 220 V. 
Tel.: 737 577 195.
■ 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 RD 4+1 v obci Bře-
zejc u Velkého Meziříčí. V přípa-
dě zájmu volejte na
tel.: 720 391 955.

■  Mini Romo pračky - 2 ks, da-
ruji za odvoz. Funkční! 
Tel.: 773 027 232.
■ Slámu, volně loženou. Větší 
množství daruji za odvoz ze sto-
doly. Tel.: 566 544 005.

■ Hledám spolucestujícího na 
dovolenou. Muž 62 let, hledá 
spolucestující na dovolenou do 
Itálie začátkem července. 
Tel.: 723 305 070.
■ Doučím žáka ZŠ Aj, Čj, Rj. 
Tel.: 777 691 117. 
E-mail: dufcam@seznam.cz.

Doučování dětí mladšího 
školního věku. Zaměření na 
ČJ, M. Tel.: 731 271 632

Prodám

Koupím

Nemovitosti
Pronajmu 

Různé

přijmeme lidi 
na prezentaci 
a distribuci 

učebnic po Zš. 

plat cca 25.000 kč/měs. 
podmínkou vlastní auto. 

tel.: 777 333 751.

Pobočka O2 Jihlava 
přijme nové kolegy.
 Dobré plat. ohodno-
cení, kariérní postup, 

firemní benefity. 

Tel. 606 067 500

MALBY

NÁTĚRY

OBKLADY

DLAŽBY

LEVNĚ. TEL.: 602 764 648

Přijmeme 
2 pracovníky 

do finanční kanceláře 
(není pojištění).

Tel.: 777 135 833

pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů)
každou středu  14—16 hodin  

nová budova MěÚ (obecní živnosten-
ský úřad, dveře č. 4).

NejvýHODNějšÍ iNZerce v regiONU

NYNÍ BarevNě!

podmínky inzerce také na www.velkomeziricsko.cz

Firmám a organizacím nabízíme:
Slevy při opakování inzerce:
3 – 5 opakování – 10 %
6 – 11 opakování – 20 %
12 a více opakování – 30 %
Inzerci na webu. 
PR články za zvýhodněnou cenu nebo zdarma k inzerci.
vkládání letáků: 2.000 Kč do celého nákladu (+poplatek tiskárně).

Inzerci přijímáme 
v pracovní dny 
od 8 do 15.30 hodin. 
pOZOr! NOvě ZMěNa 
UZÁvěrkY

inzertní strana:
pátek 12 hodin
sportovní strany:
pondělí dopoledne

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

e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

www.velkomeziricsko.cz

Pronajmu nebytové 
prostory, plocha 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.

Daruji

Máte pocit, že vaše dítě:
Má nějaký problém s řečí? Neumí správně vyslovovat nějaké hlás-
ky? Má malou slovní zásobu? Neumí  se správně vyjadřovat? Nemá 
před vstupem do školy docvičené všechny potřebné dovednosti 
(zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, jazykový cit...). Žije 
ve dvojjazyčném prostředí (např. vietnamské děti) a má problémy 
se zvládnutím českého jazyka)? Potřebuje logopedickou péči z dů-
vodu špatného mluvního vzoru v rodině (např. vadná výslovnost 
matky)?
Co vám mohu nabídnout? 
Úvodní konzultaci o vašich obtížích, logopedickou diagnostiku, 
sestavení plánu logopedické terapie, možnost docházení na terapie 
dle vašich potřeb a možností, příjemné a pro děti zajímavé prostře-
dí, terapii hravou a nenásilnou formou. 
Pokud se rozhodnete využít služeb privátní logopedie volejte tel.: 
604 101 453 nebo pište na cermakova.logopedie@seznam.cz. 
Po předchozí domluvě možnost konzultací i v Dobré Vodě.

Těší se na vás Mgr. Vladimíra Čermáková

Celoroční prodej
 směsí pro nosnice. 

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

přijme

Požadujeme:
►vzdělání technického zaměření nebo 

znalosti v oboru strojírenství 
►zkušenosti s vedením skladového hos-

podářství, MS Office
►aktivní přístup, ochotu učit se

Náplň práce:
► zavádění nové formy evidence skladů
► organizace zásobování a optimalizace
      nákupů materiálu
► úzká spolupráce s vedením společ-

nosti 
Strukturované životopisy posílejte 
na e-mail: malec@renova.cz, 
tel:. . 775 985 034.

 vedoucí skladu a nákupu.
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Přednášky Vlastivědné 
a genealogické společnosti
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 Poúnorová emigrace na Velkomeziříčsku;
Mgr. Martin Štindl PhD.

Vzpomínky

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
Thriller USA, původní znění, české titulky.
Vstupné: 74, 76 Kč, 110 minut

SpOLečeNSkÁ rUBrika prOgraM kiNa Na DUBeN

Poděkování

Blahopřání

Dne 19. dubna 2012 oslaví své 
95. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička, paní 

Jaroslava Jízdná.

K tomuto krásnému jubileu jí 
přejeme hodně zdraví a stále 
dobrou náladu, kterou kolem 
sebe rozdává.

Jaroslava, František a Jiří, 
děti s  rodinami

Dne 22. dubna 2012 oslaví 40 let společného života manželé 

Věra a Oldřich Kuřecovi.

Vše nejlepší ke 40. výročí (smaragdové svatbě) 
přeje rodina Vyhňákova a děda.

Čas plyne, vzpomínka zůstává.

Dne 17. dubna 2012 jsme vzpo-
mněli 7. výročí, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, ma-
minka a babička, paní 

Jitka Machová z Měřína. 

Dne 27. června 2012 by oslavila 
70. narozeniny. 

Stále vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.

Dne 17. 4. 2012 jsme vzpomněli 
14. výročí úmrtí pana 

Emila Rohovského 
z Oslavičky. 

Stále vzpomínají 
snacha Jana s rodinou 

a synové s rodinami.

Dne 17. 4. 2012 jsme vzpomněli 
18. výročí, kdy nás navždy opus-
tila paní
 

Jiřina Wűrthová 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínky

Odešel dřív, než chtěl, 
osud života ho předešel.

Dnes, 18. 4. 2012, uplynulo 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan 

Antonín Šimek z Měřína.

Za tichou vzpomínku děkují 
sestry a bratři s rodinami.

Kdo Tě měl rád, ví co ztratil. 
Kdo Tě znal, vzpomene. 

Dne 19. 4. 2012 si připomeneme 
13. smutné výročí úmrtí pana 

Josefa Motyčky z Mostišť. 

Stále vzpomínají 
dcery a synové s rodinami.

Opět je tu soutěž o volné vstupenky. Tentokrát na koncert skupiny NO 
NAME v Novém Městě na Moravě.
Soutěžní otázka:

Kolik studiových alb již vydali NO NAME?
Správnou odpověď vepiše do kuponu (níže otištěného), vystřihněte a 
doručte do redakce nejpozději 23. 4. (včetně). Tři vylosovaní výher-
ci získají každý po dvou volných vstupenkách na koncert.            -red-

Soutěžte o vstupenky 
na koncert NO NAME 
v Novém Městě

Soutěžní kupon týdeníku

TELEFON:

ODPOVĚĎ:
JMÉNO:
BYDLIŠTĚ:

N
O

 N
A

M
E

Dne 18. dubna vzpomene 
100. výročí nedožitých narozenin 
paní 

Anny Aubusové.

S láskou vzpomíná 
syn Karel s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi.

Dne 22. 4. 2012 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí našeho milého 
manžela, tatínka a dědečka, pana

Františka Sobotky z Měřína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcera s rodinou.

Děkujeme všem, kteří dne 4. 4. 2012 doprovodili našeho drahého 

pana Josefa Cejnka na jeho poslední cestě.

Zároveň děkujeme za projevenou soustrast, slova útěchy a květinové 
dary.

Zarmoucená rodina

Děkujeme všem příbuzným, známým a Sboru dobrovolných hasičů 
Žďár nad Sázavou, kteří se ve středu 11. 4. 2012 přišli rozloučit a do-
provodit na poslední cestě 

pana Františka Trojana.

Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti a také panu Svobodo-
vi za dojemnou smuteční řeč.

Zarmoucená rodina

Poděkování za poslední 
rozloučení
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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 2. května 2012 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Na útěku
Nezdolnou energií a na-
dějí nabitá komedie o ná-
hodném setkání dvou
obyčejných žen vydávají-
cích se na cestu za svobo-
dou, dobrodružstvím
a životem prožitým napl-
no. 
Hrají Jana Štěpánková 
a 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 na programovém oddělení JC,
 tel.: 566 782 004 (005). 

Neděle 29. 4. 2012 v 19.30 hodin, kinosál JC
Vstupné 250 Kč, 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. 

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
Více informací na tel.: 566 782 004, vstupné 190 Kč.

Hrají: V. Ráček, Z. Svoboda, M. Žanda, J. Marek, G. Vávrová, 
J. Neužil, M. Marková, K. Marková, M. Vávrová, M. Zapletal. 

P. Vávra,  Z. Vávra, S. Šturma, M. Vávrová. 

Ve středu 25. 4. v 19 hodin, velký sál Jupiter clubu, divadlo Ikaros  
uvede své druhé představení s názvem Galerie světového muzikálu 2. 
V rolích zpěváků a herců se představí Mariana Ambrožová, Ondřej 
Brejška, Petr Jan, Tereza Jaseňáková, Kateřina Karmazínová, Tomáš 
Kotačka, Kateřina Mátlová, Tomáš Mrazík, Gabriela Smejkalová a 
Aneta Vrbková. Moderátoři: Luboš a Radek Poláškovi. Režie Tomáš 
Mrazík, Ondřej Brejška, choreografie BcA. Aneta Beránková.
Těšit se můžete na muzikály Čarodějky z Eastwicku, Funny Girl, Miss 
Saigon, Oliver!, Šachy, Jekyll a Hyde, Mozart! a Rent.  Prodej vstupe-
nek v JC, program. oddělení. 
Srdečně vás zvou členové divadla Ikaros.

Vítek Zadina, David Mahel 
Jenny Šimková 

Markéta Šimková, 
Dita Šimková

jUpiter cLUB
výStavNÍ SÍŇ

prac. DNY 
8-16 hod.

Herečka přes svůj věk (ne-
dávno oslavila kulaté výro-
čí svých narozenin) je na 
podiu plná energie, milá a 
vtipná. Vypráví o svém ži-
votě, hercích a herečkách, 
které ve svém životě potkala 
ve filmu nebo v divadle.
V pořadu ve stylu talk 
show účinkují 
Jiřina Bohdalová a Václav 
Daniel Kosík. 
Pořádá Jupiter club, s. r. o. 
ve středu 23. května 2012 
v 19.30 hodin v kinosále JC. 
Vstupné: 250 Kč
Rezervace a prodej vstupe-
nek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (001).

Jiřina Bohdalová – 
poprvé ve Velkém Meziříčí.
První dáma českého filmu a divadla

Čtvrtek 24. 5. 2012 v 19.30 hodin, 
koncertní sál JC.
Vstupné 150 Kč. 
Rezervace a prodej na program. od-
dělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001)
Koncert je pořádán pod záštitou 
starosty města Velké Meziříčí 
ing. Radovana Necida.

Pátek 25. 5. 2012 
v 19.30 hodin 
ve velkém sále JC
Vstupné: 250 Kč, důchodci 200 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na 
program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).
Pořádá Jupiter club 
Velké Meziříčí.

na téma KOUZLO ČÍSEL 
2. 6. – 30. 6. 2012
Koncerty ve Velkém Meziříčí
► Pátek 8. června 2012, zámek 
Velké Meziříčí, 
zámecká jídelna 
v 19.30 hodin
PETRA MATĚJOVÁ – kladívkový 
klavír
RÓBERT ŠEBESTA – klarinet
JAROSLAW THIEL – violoncello
TŘIKRÁT TŘI
Ludwig van Beethoven/Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 11
Vojtěch Jírovec/Grand Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 43
S komorní hudbou vzniknuvší na přelomu osmnáctého a devatenác-
tého století zavítá do zámecké jídelny ve Velkém Meziříčí visegrádské 
instrumentální trio složené z teoreticky i prakticky výtečně vybave-
ných sólistů, polského violoncellisty, slovenského klarinetisty a české 
klavíristky a cembalistky. Ve svém programu navodí přitažlivou atmo-
sféru intimního salónního trialogu dobového smyčcového, dechového 
a klávesového nástroje.
Vstupné: 200 Kč, při zakoupení vstupenky do 1. 6. 2012 - 150 Kč, 100 
Kč
► Neděle 24. června 2012, zámek Velké Meziříčí, 
zámecká jídelna v 19.30 hodin
SOPHIA JAFFÉ – housle
ZÁZRAKY HUDEBNÍCH MNOŽIN
Heinz Ignaz Biber/Passacaglia
Johann Sebastian Bach/Partita d moll pro sólové housle BWV 1004
Béla Bartók/“Tempo di Ciacona“ ze sonáty pro sólové housle
Eugene Ysaÿe/ Sonáta č. 3 op. 27 „Balada“ pro sólové housle
Kompozice Bacha a Bibera dokazují existenci množin v hudbě. Jak tito 
barokní mistři, tak i jejich mladší kolegové psali skladby, ve kterých se 
zdánlivě množí jeden hlas do vícehlasu. Tento matematicko-hudební 
zázrak v podání houslové virtuosky, berlínské rodačky Sophie Jaffé, 
mohou zažít posluchači v zámecké jídelně ve Velkém Meziříčí.

Vstupné: 200 Kč při zakoupení vstupenky do 1. 6. 2012 - 150 Kč
100 Kč. Prodej vstupenek na programovém oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004-5.

Městská knihovna velké Meziříčí 
vás zve na výstavu 

dětských prací 

od 12. 4. do 4. 5. 2012 
v našem výstavním sále.

Nyní si je prohlédnete, 
v květnu odnesete!

SOUtěŽNÍHO kLÁNÍ 
ZÁLOŽkOvÁNÍ

CONCENTUS MORAVIAE
XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

Pokračování Galerie světového muzikálu 
je za dveřmi!

Cestou necestou
zábavný pořad s Miroslavem Donutilem

Pěvecký galakoncert
Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže 
Jakuba Pustiny
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Turnaj v Rakousku naše basketbalistky prověřil
Velikonoční turnaj ve Vídni je 
největším basketbalovým mlá-
dežnickým turnajem ve Střední 
Evropě. Odehrává se v šesti kate-
goriích dívek a stejně tak chlapců. 
V letošním roce se setkání mla-
dých basketbalistů konalo od 2. 
do 7. dubna na území rakous-
kého hlavního města Vídně a 
účastnilo se ho 501 týmů z více 
než 20 zemí Evropy. Sportov-

ci spali ve třídách vídeňských 
středních nebo základních škol 
a ve stejných školách se také hrá-
lo. Mohlo se stát, že se v jedné 
škole spalo, ve druhé se hrálo a 
na obědy a večeře se dojíždělo 
do Městské haly, kde proběhly 
všechny finálové zápasy. BK Vel-
ké Meziříčí se 22. ročníku turna-
je zúčastnil třetí rok po sobě.
Letos jsme obsadili kategorii 

WU16, což jsou dívky ročníku 
narození 1996 a mladší. Naše 
výprava čítala třináct děvčat a 
pouze šest jich bylo z ročníku 
1996, ostatní byla mladší. Tým 
jsme posílili o dvě ligové hráčky 
z Bruntálu a také o „naši“ jihlav-
skou Aničku Karbanovou, která 
hraje s našimi staršími děvčaty 
ligu starších dorostenek. Naše 
starší dorostenky tou dobou zase 

hájily barvy Slavoje Bruntál na 
mezinárodním turnaji v Ostravě.
Tři zkušenější hráčky přinesly do 
týmu pohodu a po všech strán-
kách do něj zapadly. Bruntálská 
rozehrávačka Katka Jedličková 
vnesla do týmu neuvěřitelnou 
energii, holky se hecovaly a vy-
tvořily skvěle fungující kolektiv. 
Ten se během turnaje skvěle vy-
rovnal se zraněními a nemocemi. 
Nemůžu jmenovat všechny hráč-
ky a jejich zásluhy, protože ty 
hlavní rysy byly – tým, pohoda, 
energie, bojovnost, houževnatost 
a pozitivní přístup. 
V naší základní skupině bylo pět 
týmů a každý z jiné země (Česko, 
Polsko, Belgie, Itálie a Německo). 
Po úvodních zápasech jsme si ří-
kali, jak by bylo krásné probojo-
vat se v takové konkurenci do vy-
řazovací části turnaje. Nakonec 
jsme postoupili z prvního místa 
bez ztráty bodu.
Během základní skupiny jsme 
měli čas k poznání Vídně, navští-
vili jsme zábavní centrum Prater, 
podnikli jsme okružní jízdu Víd-
ní s anglickým výkladem, mohli 
jsme zblízka nahlédnout na slav-
nou budovu Hundertwasserhaus, 
navštívili jsme velikonoční trhy u 
zámku Schönbrunn.
Na Zelený čtvrtek večer probí-
haly dovednostní soutěže celého 
turnaje, do střelecké se přihlásil 
také náš šestičlenný tým děvčat. 

Této soutěže se zúčastnilo snad 
padesát smíšených týmů různé-
ho věku. Po několika vyřazova-
cích rozstřelech se našich šest 
děvčat probojovalo do velkého 
finále, které tvořily tři chlapec-
ké týmy z Belgie a jeden dívčí z 
České republiky. Kdo neviděl, 
neuvěří – naše děvčata skončila 
na druhém místě.
Vyvrcholení turnaje nastalo na 
Velký pátek, kdy začala vyřazo-
vací část soutěže. Naším cílem 
bylo dostat se přes první kolo. 
Nakonec jsme celý den strávili 
v tělocvičně, dokonce jsme přes 
slušnou zápasovou porci nestihli 
ani oběd. Náš tým se pohyboval 
na vítězné šňůře a všichni zúčast-
nění si to strašně užívali. Nebyli 

jsme tam sami, přijela nás po-
vzbudit skupina rodičů a kama-
rádů od nás, což členy velkome-
ziříčského družstva také velmi 
potěšilo. Výsledek je již známý, 
dostali jsme se mezi poslední 
čtyři týmy a skončili jsme třetí. 
Jen o kousek nás minulo velké 
sobotní finále.
Naše bilance je sedm vítězství 
a jedna porážka. Uvnitř v nás 
zůstává nádherný pocit, jak se 
dá vytvořit skvělá parta a jak lze 
překonat zdánlivě nepokořitelné 
překážky. Děkuji všem z našeho 
úspěšného vídeňského týmu a 
přeji jim, aby vydrželi se stejnou 
energií ve všech činnostech, do 
kterých se ve svém životě pustí.

BK Velké Meziříčí po vítězství nad Slovanem Bratislava. Nahoře zleva: 
B. Kučerová, P. Sekničková, V. Holubová, Kr. Čermáková, K. Kryštofová, 
D. Syslová, K. Dvořáková, J. Ráčková, A. Kamanová a Kar. Čermáková. Dole 
zleva: K. Hugo, P. Filla, S. Barnetová, T. Rapušák a úplně dole M. Drlíčková a K. 
Jedličková. Foto: archiv BK VM

Ze zápasu Rhodigium Rodigo – Velké Meziříčí. 
Foto: archiv BK VM

Tomáš Rapušák

Velikonoční turnaj v rapid-šachu v Jihlavě
V sobotu 7. dubna se v jihlavském hotelu Gustav Mahler uskutečni-
la tradiční celodenní velikonoční akce, která je zároveň pojata jako 
otevřený přebor Kraje Vysočina v tzv. rapid-šachu. Hrálo se ve dvou 
bývalých refektářích, a to celkem 9 kol tempem 2×15 minut. Na po-
myslném startu se sešla téměř stovka účastníků, z nichž rovných deset 
přicestovalo z Velkého Meziříčí a přilehlého okolí (Měřín, Mostiště, 
Meziříčko a Ruda). Konkurence však byla příliš tvrdá a šance našich 
uspět rozhodně nebyly nikterak veliké. Tento sportovně-společenský 
podnik se jim ale nehledě na osobní výsledky velmi líbil a příště zde 
určitě zase nebudou chybět. Péčí pořadatelů pod vedením ředitele tur-
naje ing. Jiřího Bajera byly připraveny pěkné věcné ceny, které uspo-
kojily dokonce i ty hůře umístěné nešťastníky.
Konečné pořadí:
1. Vlastimil Piza Telč/Gordic Jihlava 7,5 b./54,0
2. Vlastimil Siebenbűrger TJ Žďár n. S. 7,5 b./50,5
3. Lukáš Karásek Gordic Jihlava 7,0 b./49,0
4. Josef Kratochvíl Vel. Mez./Gordic Jihlava 6,5 b./53,5/42/5
5. Viktor Žigo Gordic Jihlava 6,5 b./53,5/42/4
6. Pavel Večeřa TJ Žďár n. S. 6,5 b./53,0
7. Lubomír Šilar ŠK Pardubice-Polabiny 6,5 b./51,5
8. Roman Vincze Gordic Jihlava 6,5 b./51,0
9. Zdeněk Hába Praha/Gordic Jihlava 6,5 b./48,5
10. Pavel Švanda Caissa Třebíč 6,5 b./44,5

Umístění nejlepších účastníků z VM + přilehlého širšího okolí:
4. Josef Kratochvíl (viz výše) – 21. Miroslav Bárta 5,5 b./49,5 – 29. 
Stanislav Kopr (Ruda) 5,0 b./49,5 – 41. Dominik Dvořák (Měřín, žák 
ZŠ!) 5,0 b./39,0 – 42. Jan Zeman (není ze známého policejního seriálu, 
nýbrž z Meziříčka) 5,0 b./38,5 – 53. Josef Dvořák (Měřín) 4,5 b./37,5 
– 54. Milan Čtveráček 4,5 b./37,0 – 62. Miloslav Kučera (Mostiště) 4,0 
b./37,5 atd.
Velkomeziříčští šachisté mají takovou zvláštní soukromou poturna-
jovou tradici: a sice takzvaně „stavit se“ cestou zpátky domů v nějaké 
docela obyčejné, nicméně příjemné restauraci… 
Zatímco po vyhlášeném turnaji v Hodonicích u Znojma bývá jejich 
štací jistá „formanská“ hospoda před Moravskými Budějovicemi, kte-
rá má i vlastní malé řemeslnicko-zemědělské muzeum, tak po sou-
těžích v krajském městě všichni našinci musejí volky nevolky vždy 
absolvovat skoro povinnou zastávku v hospodě Na Jelitě v Nových 
Domcích u Jihlavy. A moc se jim to líbí; ať už byly jejich partie v Jihla-
vě dobré, anebo naopak.
Následuje turnaj ve Žďáře nad Sázavou
Příští akcí velkomeziříčských vyznavačů královské hry na čtyřiašede-
sáti polích by měl být uzavřený turnaj, jehož podmínkami jsou toliko 
dvě: startující musejí být zapojeni v regionálních soutěžích, přičemž 
však jejich výkonnostní koeficient (tzv. rating ELO) nesmí převyšovat 
hranici 1800 bodů. Koná se ve Žďáře nad Sázavou.

Z našich se vedlo Kratochvílovi

-vp-

O letošních Velikonocích v neděli 8. dubna dovršil Pavel Rosický při 
utkání Velká Bíteš – Nová Ves své dvou tisící pětisté utkání s píšťalkou 
a praporkem na fotbalových hřištích celé Moravy. Začal v útlém mládí 
a jeho koníček mu vydržel do dnešních dní. Řídil utkání všech stupňů, 
od přípravek až po mezistupeň divize. V současnosti je zařazen do I. A 
třídy Kraje Vysočina. 
Tak Pavle, dobrý hvizd do dalších let a stovek utkání.

Syn jde ve šlépějích otce

-Fačr-

Starší žáci – 20. kolo, SpSM 
Tescoma Zlín - FC VM 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Klíma. Počet diváků: 
40. Sestava FC VM: Bartošek 
– Těšík, Hamřík, Hlávka, Hibš, 
Chalupa (50. Fejt) – Vokurka, 
Karmazín (39. Heto), Liška P., 
Uhlíř (54. Liška R.) – Krčál (36. 
Mužátko).
Cesta do Zlína byla dlouhá a 
podzimní porážka na domácím 
hřišti 0:15 nás držela v pozoru, 
že nás čeká velice těžký a kvalitní 
soupeř. 
V 6. minutě se předvedl brankář 
Bartošek, když chytil vyloženou 
šanci domácího útočníka. V 16. 
minutě se do velké šance dostal 

záložník Patrik Liška, ale při 
obcházení brankáře mu utekl 
míč za lajnu. Ve 20. minutě se 
do rychlého protiútoku dostali 
domácí a útočník z hranice po-
kutového území poslal míč k tyči 
branky Bartoška – 1:0. Domácí si 
po první poločas vytvořili převa-
hu a i brankové příležitosti, ale 
výborný výkon brankáře Barto-
ška dával našim žákům šanci do 
druhého poločasu na dobrý ko-
nečný výsledek. 
Druhý poločas začal jako ten 
první. Domácí se snažili hrát 
míče na jeden, maximálně dva 
doteky a hosté se dobře taktic-
ky bránili a spoléhali na brejky. 

Ve  43. minutě poslal domácí 
záložník tvrdou střelou míč k 
tyči, ale Bartošek výborným zá-
krokem vyrazil míč na roh. Do-
mácí si vítězství pojistili ve 46. 
minutě, když se po autu do po-
kutového území protáhl domá-
cí útočník a střelou pod břevno 
nedal brankáři Bartoškovi šanci 
2:0. V 54. minutě se do brejku 
dostala dvojce Fejt a Mužátko, 
ale Fejt místo střely volil při-
hrávku na Mužátka, jenže tomu 
dobíhající obránce míč odkopl 
do autu. Poslední šanci utkání 
si v 63. minutě vypracovali do-
mácí, ale míč po zákroku Barto-
ška skončil v zázemí.

„Naši žáci si za taktický výkon 
zaslouží pochvalu, když s kvalit-
ním soupeřem drželi po většinu 
utkání krok,“ zhodnotil po zápa-
se výkon svých svěřenců trenér 
Libor Deket. 
 

Starší žáci i přes svůj kvalitní výkon prohráli

Daniel Krčál. 
Foto: archiv FC

Program:
Dalším soupeřem bude star-
ším žákům FC Velké Meziříčí 
na domácím hřišti ve středu 
18. dubna od 16 hodin Ho-
donín a v neděli 22. dubna k 
nám zajíždí Havlíčkův Brod, 
utkání začíná v 10 hodin.

-dek-

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

NÁBOrY MLÁDeŽe DO SpOrtU
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Prague Handball Cup je největ-
ší halový mezinárodní turnaj 
v házené pro mládež v srdci 
Evropy, v České republice, v 
Praze. Je pořádán pravidelně 
o velikonočních svátcích již od 
roku 1992. Letošního ročníku 
se zúčastnilo celkem 352 týmů 
(z 20 zemí) v deseti věkových 
kategoriích. 
Velkomeziříčské házenkářky repre-
zentoval tým mladších dorostenek, 
který se mezi 37. týmy prezentoval 
velmi dobře. Svoji spanilou jízdu zá-
kladní skupinou zahájil v pátečním 
dopoledni, kdy se utkal s celkem zá-
padních sousedů TV Strombach. 
Na naši vysunutou obranu a rych-
lý přechod nedokázaly německé 
soupeřky najít recept a po zásluze 
jsme mohli slavit první turnajové 
vítězství. V pořadí druhý souboj 
tentokrát se zástupcem italské há-
zenkářské školy – týmem Raluca 
byl nesmírně dramatickou podí-
vanou, kdy se oba celky opíraly o 
výborné výkony obran a brankářek. 
Náš celek mohutně povzbuzovaný 
velkomeziříčským a ivančickým 
žákovským týmem se vypjal k vý-
bornému kolektivnímu výkonu 
a v dramatické koncovce zvítězil 
nejtěsnějším rozdílem. Odpoledne 
jsme věnovali návštěvám historic-
kých krás matičky Prahy. Rozhled-
na a bludiště na Petříně v hráčkách 
určitě zanechaly dojem, neboť pod-
večerní souboj s kanadským soupe-
řem – družstvem Drummondville 
– jsme odehráli koncentrovaně a 
připsali si v pořadí třetí turnajovou 
výhru. V sobotním dopoledni jsme 
narazili na dánský celek Nyråd IF, 
který byl po fyzické stránce výrazně 
lépe vybaven. Výbornou kolektivní 

souhrou a soudržností družstva se 
nám podařilo soupeřkám vnutit 
náš herní styl a vytvořit si v samot-
ném závěru třígólové vedení, které 
jsme i přes drobné nesrovnalosti 
nakonec dokázali udržet. Poslední 
utkání základní skupiny jsme zavr-
šili výhrou nad slovenskými házen-
kářkami HK Nitra a bez „ztráty ky-
tičky“ postoupili do čtvrtfinálových 
bojů z prvního místa. 
Nepříjemné nedělní ranní probu-
zení přišlo od celku Sokol Písek, 
který nás jednoznačně „přejel“ v 
úvodním zápase tříčlenné čtvrtfi-
nálové skupiny, ze které si pouze 
vítězky zajistily přímý postup do 
semifinále. I přes prohru jsme 
dokázali zmobilizovat síly. V 
pohledném souboji s dánskými 
hráčkami Ajax Copenhagen II 
se nám podařilo zvítězit a pak už 
jsme jen tajně doufali ve výrazný 
neúspěch píseckých v souboji s 
Dánkami. Sportovní zázrak se ne-
konal, a tak pro náš celek skončil 
letošní ročník PHC předčasně. 
Jihočešky nakonec přehrály v 
semifinále švédský tým Skånela 
a „dokráčely“ až do finále. Zde 
ovšem nezopakovaly svůj sebevě-

domý a téměř bezchybný výkon, 
podlehly ruskému týmu Lada To-
gliatti a braly turnajové stříbro.
Výsledky: TV Strombach – So-
kol VM 7:24; Raluca – Sokol VM 
11:12; Sokol VM – Drummon-
dville 22:14; Nyråd IF – Sokol VM 
14:15; Sokol VM – HK Nitra 17:12
Čtvrtfinálová skupina: Sokol Pí-
sek – Sokol VM 18:10; Sokol VM 
– Ajax Copenhagen II 21:19
Finále: Lada Togliatti – Sokol Pí-
sek 15:12
Souboj o třetí místo: IF Lyseng 
(Dánsko) – Skånela (Švédsko) 13:17
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – 
Kratochvílová Hana (32/6), Zá-
višková Iva (33/4), Sedláčková 
Klára (9), Koudelová Eliška (10), 
Homolová Michaela (4), Janeč-
ková Denisa (10), Fialová Eliš-
ka (4), Zezulová Kristýna (8), 
Škrdlová Renata (6), Studená Ka-
teřina (3), Doležalová Romana. 
Trenéři Záviška, Matušíková.
Program: 22. 4. 8.30–15.30 ho-
din turnaj st. žákyň: VM, Ha-
vlíčkův Brod, Žirovnice, Par-
dubice. 

Dorostenky došly až do čtvrfinále
Naši starší žáci (kategorie MC3) 
měli možnost konfrontace se za-
hraničními soupeři v konkuren-
ci 61 družstev. Byli zařazeni do 
sedmé základní skupiny a cíl byl 
probojovat se z ní do dalších vy-
řazovacích bojů. V pátek začalo 
naše tažení turnajem proti týmu 
z Německa ZHC Grubenlampe, 
pozdějšímu vítězi skupiny. Vstup 
do utkání se nám nepovedl. Sou-
peř nás předčil ve všech herních 
činnostech. V druhém poločase 
jsme sice zlepšili pohyb, ale ode-
šli jsme z palubovky zaslouženě 
poraženi 13:22. V druhém utkání 
jsme narazili na tým Sokol Os-
trava, se kterým máme na tur-
najích kladnou bilanci, a kluci si 
patřičně věřili. První poločas byl 
ještě vyrovnaný (6:5). V druhé 
půli jsme soupeři dovolili vstřelit 
jedinou branku, a to především 
díky vynikajícímu výkonu Vojty 
Drápely v brance, a mohli jsme 
tak slavit první vítězství na tur-
naji v poměru 15:6.
V sobotu ráno jsme nastoupili 
proti slovenskému týmu Slavoj 
Trebišov. Proti fyzicky vyspě-
lejšímu soupeři kluci předváděli 
výbornou obranu a vypracovali 
jsme si vedení 4:1. To jsme si udr-
žovali po celou dobu utkání a do-
vedli ho do vítězného konce, kdy 
tým táhl svým výkonem Martin 
Janíček (15:11). V dalším utkání 
jsme poměřili síly s týmem Cre-
nna ASD z Itálie. S individuálně 
dobře vybaveným soupeřem jsme 
se vystřídali ve vedení a v poloča-
se svítil na ukazateli nerozhodný 
stav 5:5. V úvodu druhé půle se 
podařilo soupeři odskočit. V zá-
věru se nám nepodařilo soupe-

ře ubránit, a tak jsme se museli 
smířit s porážkou 14:16. V po-
sledním sobotním utkání jsme 
se střetli s dánským celkem Ajax 
Copenhagen II. S fyzicky slab-
ším, leč houževnatým soupeřem 
jsme si hladce poradili po kolek-
tivním výkonu v poměru 22:12. 
Za zmínku z utkání stojí krásný 
gól Vojty Drápely přes celé hřiště. 
Po konečném zúčtování nám pa-
třila v základní skupině třetí příč-
ka. Kluci si tak mohli vychutnat 
galavečer na pražském výstavišti.
Tabulka základní skupiny:
1.	 ZHC	Grubenlampe		 115:69			 10
2.	 Crenna	ASD		 92:76			 6
3.	 TJ	Sokol	Velké	Meziříčí		 79:67			 6
4.	 Slavoj	Trebišov		 80:77			 5
5.	 Sokol	Ostrava		 61:74			 3
6.	 Ajax	Copenhagen	II		 47:111			 0

V neděli nás čekal ve vyřazovací 
skupině, kde postup zaručovalo 
pouze první místo, tým z turnajů 
ŠKP Bratislava. Proti fyzicky a 
herně vyspělému soupeři se nám 
dařilo držet krok do závěru prv-
ní půle. V druhé už jsme nebyli 
slovenskému celku soupeřem a 
prohráli jsme 21:9. Naše družstvo 
sice zklamáno z vyřazení chtělo 
turnaj zakončit vítězstvím nad 

dánským soupeřem Ajax Co-
penhagen I. Ve velmi vyrovna-
ném utkání se obě družstva stří-
dala ve vedení. V druhé půli jsme 
neustále dotahovali nejtěsnější 
náskok a především díky trefám 
Tomáše Blahy jsme se soupeřem 
rozešli smírně 15:15.
1.	 ŠKP	Bratislava	I		 46:18	 4
2.	 TJ	Sokol	Velké	Meziříčí		 25:37	 1
3.	 Ajax	Copenhagen	I		 25:41	 1

Celkově jsme v kategorii starších 
žáků obsadili 11.–20. místo. Tur-
naj nám dovolil konfrontaci se 
zahraničními kluby různých her-
ních stylů. Většina utkání byla vy-
rovnaná a kluci tak získali mnoho 
cenných herních zkušeností. Vítě-
zem kategorie starších žáků se stal 
německý tým SC Magdeburg I, 
který ve finálovém utkání přehrál 
srbský tým Crvena Zvezda.
Sestava a branky: Vojtěch Drá-
pela – Tomáš Blaha (31), Martin 
Janíček (21), Filip Svoboda (18), 
Martin Fiala (16), Tomáš Stupka 
(9), Michael Ambrož (4), Filip 
Macoun (3), Tomáš Pažourek (2), 
Tomáš Frejlich, trenér Ladislav Ši-
dlo, vedoucí družstva Petr Kácal.

Starší žáci skončili ve druhé desítce
XXi. rOčNÍk MeZiNÁrODNÍHO tUrNaje pragUe HaNDBaLL cUp 5.–9. DUBNa

-záv-, foto: archiv TJ Sokol -šid-, foto: archiv TJ Sokol

Líšeň byla nad síly dorostenců
MSDD
Starší dorost
SK Líšeň – FC VM 4:0 (1:0)
Rozhodčí: Líkař – Hanák, Šmar-
da. Diváci: 50. Branky: 3× For-
mánek (25.), (58.), (85.), Tráv-
níček (73.). Sestava: Dohnal 
– Nápravník (77. Ostrý M.), Šte-
fka, Voneš (69. Polák), Bradáč – 
Bárta, Ráček, Láznička (88. Ostrý 
Š.), Kameník – Weiss (83. Pól) – 
Hejtmánek (59. Liška O.).
Utkání jsme hráli na tvrdé a ne-
rovné přírodní trávě. Od začátku 
zápasu nenastoupil zraněný Po-
lák a velké zdravotní problémy 
měli Štefka i Hejtmánek.
Začátek utkání byl z obou stran 
velmi opatrný, každý čekal na 
soupeřovu chybu. Už ve 13. mi-
nutě jsme jednu hrubku sou-
peřových středových obránců 
mohli potrestat, ale Hejtmánko-
vi chyběl k zakončení jen krok. 
Následovala podobná situace ze 
strany soupeře, kdy chyboval Ka-
meník a Formánek zakončil ne-
chytatelnou střelou. Poté jsme se  
my i soupeř střídali v šancích. Ve 
35. min. poslal míč do brány hla-
vou Štefka, ale pomezní Šmarda 
nesmyslně zvedl praporek, čímž 
nám vzal důležitý gól. V závěru 
poločasu poslal Kameník míč 
pod sebe na Lázničku, kterému 
jedovatou střelu k tyči vyrazil do-
mácí brankář na roh.
Ve druhém poločase v 58. min. 
míč letící do našeho vápna mi-
nul Štefka a střelou k tyči upravil 

výsledek na 2:0 Formánek. V 73. 
min. domácí založili akci po pra-
vé straně, následně před velkým 
vápnem našel Formánek Tráv-
níčka, a ten střelou k tyči nedal 
Dohnalovi šanci. V 85. min. za-
vršil svůj hattrick Formánek, kte-
rý nebyl nikým ve vápně obsazen 
a bez problému vstřelil gól.
„V prvním poločase jsme měli 
mírnou převahu, ale nedokázali 
jsme ji využít. Ve druhém jsme 
zápas jen dohrávali, místo aby-
chom se hnali za vyrovnáním. 
Pokud předvedeme tento výkon 
proti Vrchovině, tak tvrdě nara-
zíme. Je potřeba, aby si hráči ten-
to zápas v hlavě srovnali a zod-
povědněji přistoupili k dalšímu,“ 
řekl trenér Smejkal ml.

Mladší dorost
SK Líšeň – FC VM 11:1 (0:6) 
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš 
(40. min. Liška P.), Novotný, Juda 
– Benda, Liška O., Nevoral, Ku-
rečka (60. Ráček) – Nápravník, 
Horký (45. Prchal).
O osudu utkání bylo rozhodnuto 
hned v úvodu. Než se velkome-
ziříčští hráči stihli rozkoukat, 
bylo v 7. min. po katastrofálních 
hrubkách skóre 0:4. Navíc s chutí 
hrající domácí hráči ve svém na-
sazení vůbec nepolevili a otevřeli 
si na domácím hřišti střelnici. 
Jejich kompaktní agresivní na-
padání vytvářelo neustálý tlak na 
rozehrávku hostů, kteří se mnoh-
dy nezmohli na nic jiného, než 
na zoufalý odkop od vlastní brá-

ny. Světélko naděje na důstojné 
dohrání zápasu svitlo v rozmezí 
20.–30. minuty. Hra se aspoň 
částečně vyrovnala a i hosté pár-
krát ohrozili soupeřovu bránu. 
Byla to však jen labutí píseň. V 
závěru poločasu po zdařilých 
kombinacích hosté dvakrát inka-
sovali, a to je definitivně zlomilo. 
Ve druhém poločasu už domácí 
hráči na hřišti zcela dominova-
li. Jejich nápaditá hra dokázala 
využít sebemenšího zaváhání 
v obraně. A tak branky rychle 
přibývaly. Nutno dodat – zcela 
zaslouženě. Nejenže hosté fotba-
lově nestačili, ale ještě svým ode-
vzdaným výkonem plným chyb 
a nepřesností soupeři celý zápas 
výrazně ulehčili.

-ls-

-kli-Z utkání staršího dorostu. Foto: Libor Smejkal ml.

ABRAHAM 
CUP 2012
21. dubna 2012 
od 9 hodin 
v hale házené ve Velkém 
Meziříčí
Halový fotbalový turnaj 
hráčů nad 50 let. Pořadate-
lé srdečně zvou do hlediště 
všechny zájemce o zhlédnutí 
dobrého sportu v podání fot-
balových legend ze širokého 
okolí a Velkomeziříčska. 

2. liga mladší dorost Morava
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostě-
jov 40:27 (20:13)
V 17. kole nás čekal soupeř z 
první pětky druholigové tabul-
ky, Prostějov. Od začátku utkání 
dorostenci dokazovali, že jdou za 
svým cílem a v 8. minutě vedli již 
8:1. Takřka nepropustná obrana 
a rychlý přechod do útoku, kte-
rý nekompromisně zakončoval 
především David Pavliš, byly pro 
soupeře „smrtící“. V další pasáži 
hry se hrála rychlá házená, bo-
hužel časté oslabení našeho týmu 
nedovolilo výrazněji odskočit a 
bohatý poločas na góly vyzněl 
pro naše barvy v poměru 20:13.
Vstup do druhého dějství se 
podařil a při brankovém vedení 
24:14 nebylo o vítězství pochyb. 
Rychlá hra na obou stranách 
přinášela značné množství chyb, 
nicméně se dařilo neustále navy-
šovat brankový poměr. V závěru 
jsme jen očekávali, zda se podaří 
nadělit soupeři pověstnou „čtyři-
cítku“, což se povedlo z ruky To-
máše Stupky v poslední minutě. 
Po kolektivním výkonu, kdy se 
dokázali všichni hráči prosadit, 
skončilo utkání v poměru 40:27. 
Střelecky tým táhli Jakub Juránek 
a David Pavliš.
Sedmimetrové hody 3/3:2/2 vy-
loučení: 9:3, diváků 47.
Sled branek: 3:0, 8:1, 9:4, 11:6, 
15:8, 18:11, 20:13, 24:14, 27:17, 
29:20, 32:24, 36:26, 40:27.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Juránek Jakub (9), Pavliš David 

(9), Horák Petr (5), Pospíšil Jan 
(5), Fiala Martin (5), Blaha To-
máš (3), Stupka Tomáš (2), Leč-
bych Jan (1), Ambrož Michael 
(1), Macoun Filip, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.
1.	Rožnov	 17	 14	 1	 2	 659:467	29
2.	Brno	 17	 13	 1	 3	 604:469	27
3.	HK	Ivančice	 17	 12	 1	 4	 631:497	25
4. Velké Meziříčí 17 9 2 6 518:452 20
5.	Prostějov	 17	 10	 0	 7	 569:576	20
6.	DTJ	Polanka	 16	 9	 1	 6	 477:408	19
7.	Zlín	 17	 9	 1	 7	 528:483	19
8.	STM	Olomouc	 17	 9	 1	 7	 508:480	19
9.	Sokol	Telnice	 16	 5	 0	 11	485:564	10
10.	Napajedla	 16	 4	 0	 12	346:522	8
11.	Maloměřice	 17	 1	 0	 16	429:617	2
12.	V.	Bystřice	 16	 1	 0	 15	347:566	2

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol VM – Sokol Nové Brá-
nice 12:8 (6:6)
Osobní obrana 0:5, nájezdy 1:4
V osobní obraně jsme se soupeři 
dokázali vyrovnat pohybem, ale 
bez gólu, a tak jsme si z první 
části odnesli porážku 0:5.
V klasické hře se obraz hry zlep-
šil, na obou stranách dominovaly 
obrany, za kterými se dařilo obě-
ma gólmanům. Po nerozhodném 
poločase se podařilo v druhé půli 
zlepšit pohyb před brankovištěm 
soupeře a brankově odskočit. 
Tým střelecky táhli Filip Svoboda 
a Dominik Buchta.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Svoboda Filip (8), Buchta 
Dominik (3), Bárta Samuel (1), 
Svoboda Vojtěch, Benda Jakub, 
Babáček Kamil, Hnízdil Jan, 
Šroler Dominik, Šubert Adam, 
trenéři Janíček Martin a Šidlo 
Ladislav.

HÁZeNÁ MLÁDeŽ

-šid-
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MSD. sk. D
FC VM – FC Dosta Bystrc Kní-
ničky 1:1 (0:0)
Střelci: 53. Simr – 87. Jiříkovský. 
Rozhodčí: Hrůza, Hájek, Reich. 
Sestava FC VM: Invald – Mu-
cha Z., Mucha P., Šimáček, Krej-
čí – Dufek, Berka (82. Smejkal), 
Souček, Netrda – Simr, Görner, 
na lavičce Simandl, Kozuň a Ví-
tek, trenér Smejkal. Dosta Bystrc: 
Slanina – Kaňa, Fousek, Sedlá-
ček (60. Veselý), Smékal, Jirá-
sek, Šíma, Dolina, Zedníček (26. 
Kratochvíl), Klusák (61. Jiříkov-
ský), Janíček, na lavičce Marinč, 
Křivánek, Břežný, Zach, trenéři 
Karpíšek a Kotol. ŽK: Souček, Z. 
Mucha – Šíma. Diváků: 324.
Zápas jsme začali aktivní hrou a 
byli to naši, kteří se dostávali do 
nebezpečného zakončení. V úvo-
du utkání to byl souboj Radka 
Görnera s gólmanem Slaninou. 
Radek se dostal čtyřikrát k zakon-
čení, ale všechny jeho pokusy nej-
lepší hráč hostí s přehledem kryl. 
Hosté se k prvnímu ohrožení naší 
brány dostali až v 17. minutě, když 
střela Zedníčka skončila v rukou 
Romana Invalda. I v další části zá-
pasu to byli domácí, kteří posílali 
do vápna soupeře jeden centr za 

druhým.Ve 32. minutě vybojoval 
Pavel Simr míč ve středu hřiště, 
předal ho Lukáši Berkovi, a ten 
vybídl do úniku Radka Görnera, 
kterého však zastavil praporek 
pomezního. Ve 37. minutě se po 
rohovém kopu dostal k hlavičce 
Milan Souček, podařilo se mu 
překonat Slaninu, ale míč smě-
řující do branky obránce hostí v 
poslední chvíli odkopl na rohový 
kop. Ten poslal Miloš Netrda na 
hlavu Honzy Šimáčka, jeho po-
vedenou hlavičku však Slanina na 
brankové čáře zachytil a Jardovi 
Dufkovi při dorážce chybělo pár 
centimetrů k zakončení. Ve 42. 
minutě našel dlouhým výkopem 
Roman Invald na hrotu Pavla Si-
mra, ten si míč zpracoval a z 25 
metrů tvrdě vystřelil, bohužel, 
nad břevno brány hostů. I když 
jsme měli v první půlce míč víc 
na kopačkách, vedoucí gól se nám 
vstřelit nepodařilo.     
V úvodu druhého poločasu za-
hrozili hosté. V dalších minutách 
to byli opět domácí, kteří aktiv-
ním pohybem a křídelní hrou 
dostali hostující tým pod tlak, ale 
jen nepřesnosti finální přihrávky 
nebo v zakončení způsobily, že 
nedošlo ke změně ve skóre. V 

50. minutě poslal Miloš Netrda 
do vápna Radka Görnera, ten byl 
evidentně stažen obráncem hostí 
k zemi, ale píšťalka rozhodčího 
zůstala němá. V 53. minutě vy-
razil dopředu Honza Šimáček, 
nahrál Radkovi Görnerovi, ten 
posunul míč na Pavla Simra, 
který prudkou střelou překonal 
gólmana Slaninu a zaslouženě 
poslal náš tým do vedení. V 54. 
minutě se do rychlého útoku 
dostali hosté, ale Roman Invald 
včasným vyběhnutím šanci Sed-
láčka zmařil. V 58. minutě poslal 
nebezpečný centr do vápna Pa-
vel Simr, ale Radku Görnerovi 
chybělo jen pár centimetrů k za-
končení. V 68. minutě vybojoval 
Jarda Dufek míč, pronikl do váp-
na, nahrál na přední tyč Radkovi 
Görnerovi, ale gólman Slanina 
dorážku vyrazil na rohový kop. 
Po jeho rozehrání se dostal míč 
k Milanovi Součkovi, ale jeho 
povedenou střelu odvrátila obra-
na hostů na další rohový kop. V 
76. minutě se po křídle dostal do 
vápna Jarda Krejčí, ale gólman 
Slanina byl pozorný. K  dorážce 
se dostal Milan Souček, ale vy-
soko přestřelil. Když už se zdálo, 
že si z tohoto utkání zaslouženě 

odneseme tři body, Jarda Krejčí 
chybně rozehrál, Dolina poslal 
centr do vápna, k míči se dostal 
Jiříkovský, a ten v 87. minutě po-
vedenou střelou nedal Romanovi 
Invaldovi šanci. A tak nakonec 
i když jsme získali bod v souboji 
s druhým týmem tabulky, zavlá-
dl na naší lavičce smutek.     
Vyjádření trenéra Libora Smej-
kala st.: „Myslím si, že remíza 
je dnes pro nás ztrátou, po celé 

utkání jsme byli lepším týmem, 
měli jsme lepší držení míče a vy-
tvořili jsme si nepřeberné množ-
ství gólových příležitostí. Dnešní 
utkání bylo pro našeho diváka 
velice pohledné. V závěru utkání 
nás soupeř potrestal za nepromě-
nění mnoha brankových příleži-
tostí a připravil nás o dva body.“
Další utkání v neděli 22. 4. 2012 
v Tasovicích v 16 hodin. Odjezd 
autobusu ve 13.30 hodin. 

1.	Žďár	n.	S.	 20	13	5	 2	 41:15	 44
2.	DOSTA	Bystrc	 20	11	5	 4	 32:16	 38
3.	Tasovice	 20	10	5	 5	 39:28	 35
4.	Napajedla	 20	10	4	 6	 33:19	 34
5.	Vyškov	 20	10	2	 8	 28:26	 32
6.	Vrchovina	 20	8	 5	 7	 18:20	 29
7.	Pelhřimov	 20	7	 6	 7	 27:28	 27
8.	Spytihněv	 20	8	 3	 9	 32:36	 27
9.	Polná	 20	7	 4	 9	 35:35	 25
10.	Hodonín	 20	7	 4	 9	 24:31	 25
11. Velké Meziříčí 20 6 6 8 28:28 24
12.	Třebíč	 20	6	 5	 9	 27:29	 23
13.	Bohunice	 20	6	 5	 9	 26:33	 23
14.	Vikt.	Otrokovice	 20	6	 4	 10	21:28	 22
15.	Sparta	Brno	 20	6	 2	 12	19:39	 20
16.	Přerov	 20	3	 7	 10	23:42	 16

Áčko hrálo opět nerozhodně, tentokrát doma

Áčko hrálo v neděli doma, na Tržišti. Foto: Lucie Jandová
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13. ročník běhu Korunou 
za korunu 
V neděli 15. 4. 2012 za velmi 
chladného počasí jsme se jako 
tradičně zúčastnili dalšího zá-
vodu v rámci Běžeckého poháru 
mládeže Vysočiny – 13. ročníku 
běhu Korunou za korunu v No-
vém Městě na Moravě.
Úvod závodu tradičně patřil dě-
tem a mládežnickým kategoriím, 
poté následovaly ženy a mistrov-
ská kategorie mužů. Nejpočet-
nější kategorií byly jako tradičně 
děti z atletických přípravek, cel-
kem se zúčastnilo 150 běžců.
Loňské vítězství zopakoval Petr 
Vokoun, dařilo se i děvčatům v 
přípravkách – Kateřině Buchtové 
a přes pád a odřená kolena i Zu-
zaně Rašovské.
Přípravka dívky (2005–2006)
800 m
  6. Krčálová Veronika 4:03

Přípravka chlapci (2003–2004)
800 m
  1. Vokoun Petr 2:56
10. Dvořák Jáchym 3:24
17. Ambrož Petr 4:18
Přípravka dívky (2003–2004)
800 m
  4. Rašovská Zuzana 3:18
  9. Švihálková Vendula 3:30
14. Mašterová Eliška 4:00
Nejmladší žákyně (2001–2002)
800 m
  3. Buchtová Kateřina 2:53
  5. Votoupalová Julie 3:04
16. Dvořáková Amálie 3:32
17. Krčálová Hana 3:35
18. Dvořáková Hana 3:48
Nejmladší žáci (2001–2002)
800 m
13. Sejrek Lukáš 3:19
Mladší žákyně (1999–2000) – 
800m
  6. Běhounková Eliška 2:44

Atleti závodili v Novém Městě

Start přípravky, s č. 47 vítěz Petr Vokoun. 
Foto: archiv atletiky-vill-

I. A třída skupina B
FC VM – Herálec 1:2 (0:0)
Rozhodčí: Krejčí – Jiří Beneš, 
Sláma. Diváci: 40. Branky: 
Teplý (65.), Skála (87.) – M. 
Polák (48.). Karty: žlutá – Liš-
ka (58.), Halámek (58.), J. Ve-
čeřa (72.), E. Smejkal (83.). 
Sestava: Simandl – Netolický, 
Halámek, J. Večeřa, Veselý – L. 
Smejkal (46. Malec), Vítek, M. 
Polák (78. E. Smejkal), Kozuň 
– Beran, Liška.
Herálečtí přijeli do Velkého 
Meziříčí, kde se hrálo na umělé 
trávě. 

Domácí mohli jít do vedení 
již ve 3. minutě, ale kombina-
ci Poláka s Liškou nedokázal 
ve vyložené šanci Beran za-
končit. Ve 25. minutě šel sám 
na Simandla Teplý, ale naštěstí 
střílel na břevno. O šest minut 
později zlikvidoval samostatný 
nájezd Skály Simandl, který 
mu skočil přímo do střely. Ve 
41. minutě jsme mohli jít do 
vedení, ale jedovatou střelu 
směrem k šibenici zlikvidoval 
Herálecký Kubica.
Rezerva Velkého Meziříčí se 
radovala chvíli po pauze, kdy 

M. Polák krásně vymetl ši-
benici branky hostů. Herálec 
srovnal v 65. minutě po školác-
ké hrubce Večeři, který minul 
centr a Teplý již neměl pro-
blém zakončit. V 80. minutě 
jsme mohli jít do vedení, ale 
Beran jen z protiútoku orazít-
koval břevno. Dokonalý obrat 
se Herálci povedl tři minuty 
před koncem, kdy neobsazený 
Skála po centru prostřelil Si-
mandla.
„Byl to remízový zápas. My 
jsme však vyrobili dvě školác-
ké chyby, které rozhodly. Zápas 

byl ve velmi vypjaté atmosféře, 
hrálo se nahoru a dolu,“ krčil 
rameny trenér rezervy Velkého 
Meziříčí Libor Smejkal mladší.

1.	Náměšť-Vícenice	 17	13	 4	 0	 57:20	 43
2.	Rantířov	 17	9	 6	 2	 32:19	 33
3.	Křoví	 17	10	 3	 4	 47:35	 33
4.	Štěpánov	n.	S.	 17	10	 2	 5	 24:26	 32
5.	Žďár	n.	S.	B	 17	7	 4	 6	 27:20	 25
6.	Kouty	 17	7	 4	 6	 32:28	 25
7.	Budišov-Nárameč	 17	7	 3	 7	 40:39	 24
8.	Rapotice	 17	6	 4	 7	 44:36	 22
9.	Třešť	 17	6	 3	 8	 25:30	 21
10.	Třebíč	HFK	B	 17	6	 3	 8	 32:42	 21
11.	Herálec	(ZR)	 17	6	 0	 11	40:53	 18
12.	Stonařov	 17	4	 3	 10	33:40	 15
13. V. Meziříčí B 17 4 3 10 26:37 15
14.	Bohdalov	 17	2	 2	 13	18:52	 8

-ls-

Zápas béčka rozhodly chyby

Mužům se doma nevedlo
2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol II. Prostě-
jov 27:36 (10:18)
Po reprezentační přestávce po-
kračovaly ligové soutěže v házené 
mužů. V 17. kole se naši utkali s 
Prostějovem v přímém souboji o 
třetí příčku. Utkání nám příliš ra-
dosti neudělalo…
Od úvodního hvizdu měli o něco 
více ze hry Prostějovští, když na 
pět branek hostů naši odpověděli 
pouze třemi. Od 8. do 16. minu-
ty se domácí brankově odmlčeli a 
Prostějov si vypracoval rozhodují-
cí vedení 3:13! Do poločasové pře-
stávky se obraz hry příliš neměnil 
a do šaten odcházeli naši hráči s 
osmigólovým mankem 10:18.
V úvodních minutách druhé 
půle se hrála vyrovnaná partie a 
obě družstva si připsala po třech 
brankách. Pak následovala série 
šesti branek hostů. V další části 
hry, kdy o výsledku bylo rozhod-
nuto, se utkání spíše dohrávalo. 
Meziříčským se nedařilo bránit 
nejlepšího střelce Kosinu (autor 
15 branek). Utkání mělo patřičné 
tempo, ale bez herního a branko-
vého efektu. Bohužel, také příliš 
propustná obrana znamenala 
těžkou porážku na domácí palu-
bovce v poměru 27:36.
Třetí příčka se nám tak vzdálila. 
Své zaváhání budeme moci na-
pravit příští týden v Sokolnicích.

Sedmimetrové hody 3/3:1/0 vy-
loučení: 1:5, počet diváků 80.
Sled branek: 1:2, 3:5, 3:13, 5:16, 
8:17, 10:18, 12:20, 13:26, 16:28, 
19:29, 21:32, 24:33, 27:36. Sestava 
a branky: Stoklasa David, Kotík 
Libor – Bezděk Jakub (6), Kříba-
la Petr (4), Konečný Ladislav (4), 
Fischer Radim (3/1), Strašák Pa-
vel (3/2), Živčic Pavel (3), Necid 
Miloš (2), Kaštan Jiří (2), Babá-
ček Petr, Trojan Vítězslav, Kříbala 
Pavel, trenér Vaverka Vlastimil, 
vedoucí družstva Vodák Petr. 
1.	N.	Veselí	 17	 16	 0	 1	 561:439	 32
2.	Hustopeče	 16	 14	 0	 2	 514:361	 28
3.	Prostějov	 17	 10	 0	 7	 499:501	 20
4.	Ivančice	 17	 9	 1	 7	 449:443	 19
5. V. Meziříčí  17 9 0 8 423:441 18
6.	Kostelec	n.	H.	 16	 8	 0	 8	 426:428	 16
7.	Bohunice		 16	 8	 0	 8	 426:433	 16
8.	H.	Brod	 16	 6	 0	 10	 448:472	 12
9.	Maloměřice		 16	 6	 0	 10	 399:433	 12
10.	SK	Kuřim		 16	 5	 2	 9	 450:486	 12
11.	Sokolnice	 16	 3	 1	 12	 400:472	 7
12.	Telnice	 16	 1	 2	 13	 383:469	 4

Divize mužů
TJ Sokol VM B – Sokol Hostě-
rádky 25:28 (11:11)
Sedmimetrové hody 6/6:1/1, 
vyloučení: 3:6. Sled branek: 2:2, 
3:4, 4:8, 8:10, 11:11, 12:13, 15:15, 
18:17, 22:18, 22:24, 23:27, 25:28. 
Sestava a branky: Poul Ondřej 
– Babáček Petr (10/6), Novot-
ný Radek (5), Šidlo Ladislav (5), 
Kříbala Pavel (2), Trojan Vítěz-
slav (1), Necid Miloš (1), Rosa 
Jakub (1), Živčic Pavel, Kubiš Da-
vid, trenér Šidlo Ladislav. -šid-

Mistrovství Vysočiny v orientačním běhu 
ve Velkém Meziříčí
V sobotu 21. 4. 2012 proběhne za gymnáziem
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.


