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Tradiční  sbírka ČESKÝ 
DEN PROTI RAKOVI-
NĚ se koná 16. května 
2012. Žlutou květinkou 
s oranžovou stužkou za 
minimální příspěvek 
20 Kč podpoříte sna-
hu Ligy proti rakovině 
Praha upozornit na 
nebezpečí nádorového 
onemocnění ledvin.

Ligu proti rakovině Pra-
ha je možné lze podpořit 
i odesláním DMS ve tva-
ru DMS KVET na číslo 
87 777.
Sbírka probíhá každo-
ročně také v našem měs-
tě. Nejinak tomu bude i 
letos.

Více v příštím čísle

DNES omezené 
vydání
Vzhledem ke státnímu svátku, 
který připadl na 8. květen 2012, 
vycházejí naše noviny v omeze-
ném rozsahu. Z technických dů-
vodů, které jsou dány smluvními 
podmínkami s tiskárnou, vychází 
dnešní číslo v rozsahu osmi stran.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Koná se Český den proti rakovině

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
12. 5. 2012 od 8.00 do 15.00

Program:
•	 prohlídka	zázemí	společnosti
•	 testovací	jízdy	s	vozy	Škoda,	nové	motory	TSI

Ujišťujeme vás, že budete mile překvapeni nejen  mimořádným designem 
a jízdními vlastnostmi vozů Škoda, ale také vnitřním prostorem a komfortem. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

Horácké	autodružstvo,	K	Novému	nádraží	1345,	594	01	Velké	Meziříčí

Den	otevřených	dveří	–	HORÁCKÉ	AUTODRUŽSTVO

•	 občerstvení
•	 dárek	pro	účastníky
•	 bohatá	tombola

Kronika Velkého Meziříčí bude 
dostupná na městském webu. 
Město totiž využilo nabídky 
Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina na převedení papírových 
dokumentů do elektronické 

podoby. Badatelé a další zájem-
ci budou moci nahlédnout do 
všech vyvázaných dílů obecní 
kroniky včetně toho poslední-
ho, který ještě knižní podobu 
nemá, aniž by museli osobně 

navštívit státní archiv. Což jim 
značně usnadní práci a ušetří 
drahocenný čas. 

„Městské kroniky by měly být k 
dispozici na webu ve druhé po-

lovině roku,“ upřesnil Josef Švec, 
vedoucí správního odboru měst-
ského úřadu a dodal, že doku-
menty jsou již na krajském úřadě 
a minimálně měsíc bude trvat 
jejich skenování. Elektronická 
data pak bude nutné ještě upravit 
do vhodné podoby. Krom měst-
ských kronik bude do digitální 
podoby převedena a zpřístupně-
na na webu i Vlastivěda morav-
ská z roku 1907, o kterou je mezi 
badateli velký zájem.

Kronika má sedm 
svazků, osmý je 
v přípravě
Roku 1920 byl přijat zákon, na 
jehož základě jsou obce povinny 
vést obecní kroniku. „U nás 
ve Velkém Meziříčí se obecní 
kronika v tomto smyslu začala 
vést až od roku 1927,“ informuje 
Pavel Stupka, vedoucí odboru 
školství a kultury a současně člen 
letopisné komise města. Kronika 
má zatím celkem sedm svazků, 
na osmém, jenž začíná rokem 
2006, se zatím stále pracuje. 
„Čím je doba pokročilejší, tím 
víc zápisů přibývá i v kronice,“ 
podotýká Stupka.

Město Velké Meziříčí

pořádá 

tradiční řemeslné trhy 

ve středu 16. 5. 2012. 

Náměstí bude celý den uzavřeno.

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

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

Talentové zkoušky do ZUŠ
Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 
2012/2013 na ZUŠ Velké Meziříčí se budou konat 
v těchto termínech:
Hudební a výtvarný obor: 28.–31. 5. 2012, 14.00–17.00 
Taneční obor: 29. 5. 2012, 13.00–17.00
Literárně-dramatický obor: 1. 6. 2012, 15.30–18.30.

Kronika města bude na webu

Pavel Stupka drží v rukou první svazek kroniky města z let 1927–1957, jenž je 
stejně jako další zapůjčený ze státního archivu. Foto: Martina Strnadová Pokr. str. 3

Nedostatek míst ve velkome-
ziříčských mateřských školách 
chtějí radní řešit zřízením nové 
třídy školky v prostorách zá-
kladní školy na Oslavické ulici. 
Toto řešení doporučují schválit 
městskému zastupitelstvu.

„Radní v podstatě rozhodovali 
mezi dvěma nejvhodnějšími va-
riantami. Kontejnerová nová tří-
da na zahradě jedné ze stávajících 
školek, anebo adaptace části pro-
stor základní školy. Druhá verze 
zvítězila z několika důvodů. Ke 
škole jezdí pět autobusových spo-
jů a dá se tam i bez velkých kom-
plikací parkovat, je zde k dispozi-
ci kuchyně, a škola nabídne také 
velmi hezkou zahradu. V nepo-
slední řadě rozhodla i ekonomi-
ka a ujištění, že ve školách máme 
dostatečné volné kapacity,“ po-
psal starosta Radovan Necid.
Radní tedy doporučují zastupi-
telstvu toto řešení schválit včetně 
financování. „Půjde o stavební 
úpravy a vybavení v hodnotě 
jednotek milionů korun. Bližší 

částku nechci uvádět s ohledem 
na vypisovaná výběrová řízení 
na dodavatele,“ spočítal starosta. 
Zastupitelé budou o rozšíření ka-
pacity mateřských škol ve městě 
rozhodovat na mimořádném za-
sedání 15. května.
Nedostatek míst ve školkách se 
ve městě letos projevil souběhem 
několika příčin. Objevily se ne-
předpokládané desítky odkladů 
školní docházky, nová legislativa 
umožnila rodičům pobírat plný 
příspěvek i při umístění dítěte do 
školky a předpisy zároveň desítky 
míst škrtly kvůli novým pravi-
dlům pro výměru školek a jejich 
vybavení. „Zatímco legislativní 
důvody jsme brali v potaz a při-
způsobovali jsme se jim, odklady 
dětí, které měly ze školek odejít 
do prvních tříd a přitom ve škol-
kách zůstaly, nás zaskočily. Chá-
pu, jak velké nepříjemnosti mají 
rodiče dětí, pro které se ve škol-
kách nenašlo místo. Proto budu 
apelovat na členy zastupitelstva, 
aby posílení počtu míst podpoři-
li,“ uzavřel Necid.

Skauti položili kytici k památníku obětí II. světové 
války v Nesměři. Pietní vzpomínka se konala 7. 5. na 
hřbitově na Karlově. Více čtěte příště. Foto:  -mars-

Chtějí přestavět část 
školy na školku

Vyhlašují další kolo přijímaček

-měú-

Proběhly přijímačky na 
velkomeziříčské střední školy. 
Gymnázium svoji kapacitu 
na čtyřleté i víceleté studium 
naplnilo a druhé kolo tedy 
vyhlašovat nebude, další dvě 
zdejší školy ano.

Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie měla uzávěrku přihlá-
šek do druhého kola přijímacího 
řízení do 7. května. Střední škola 
řemesel a služeb vyhlásí druhé 
kolo po 10. květnu a přihlášky 
bude přijímat do konce měsíce.
Gymnázium bude pro nový škol-
ní rok opět otevírat jednu třídu 
do osmiletého studia a jednu do 
čtyřletého, obě po třiceti studen-
tech. „Na čtyřleté studium se nám 

přihlásilo sedmdesát tři zájemců, 
z nichž jeden ke zkoušce nakonec 
nepřišel a jeden ji neudělal. Na 
osmileté studium jsme měli třicet 
sedm zájemců a také jeden k při-
jímačkám nepřišel,“ sdělil ředitel 
gymnázia Aleš Trojánek.
Hotelová škola Světlá a Obchod-
ní akademie přijala ke studiu po 
prvním kole přijímacího řízení 
devadesát studentů na obor ho-
telnictví, tedy tři třídy. „Dru-
hé kolo jsme vyhlásili, protože 
všichni přijatí v prvním kole ke 
studiu nenastoupí,“ upřesnila 
ředitelka školy Marie Paľovová. 
Ještě totiž stále běží lhůta na ode-
vzdávání zápisových lístků, tak-
že konečný počet studentů není 
znám. Letos škola otevírá pouze 

obor hotelnictví. „Přihlásilo se 
na něj devadesát sedm zájemců,“ 
doplnila M. Paľovová s tím, že zá-
jemců se hlásí stále méně, stejně 
jako ze základních škol vychá-
zí méně žáků. „Je to všeobecný 
trend,“ uzavřela. Loni bylo mož-
no nastoupit i ke studiu na ob-
chodní akademii, ale nepodařilo 
se naplnit ani jednu třídu, proto 
škola tento obor nyní neotevírá 
vůbec.
Střední škola řemesel a služeb 
podle své ředitelky Aleny Vodové 
bude také vyhlašovat druhé kolo 
přijímaček, a to pro učební obory 
a dálkovou formu nástavbového 
studia. Pro jeho denní formu již 
druhé kolo nebude, neboť jedna 
třída je naplněná. Ale u dálka-

řů by při větším počtu zájemců 
mohla otevřít i dvě třídy. Cel-
kový počet přihlášených na ná-
stavbové studium byl osmdesát. 
„V učebních oborech bychom ve 
druhém kole přijímaček uvítali 
ještě víc automechaniků a kucha-
řů,“ uvedla Alena Vodová. Škola 
hodlá otevírat tři třídy učebních 
oborů, kam se zatím přihlásilo 
osmdesát dva zájemců. „I letos 
byl tradičně největší zájem o 
opraváře zemědělských strojů, 
kuchaře a číšníky, automechani-
ky a elektrikáře,“ dodala Vodo-
vá. I zde zatím počty studentů a 
žáků nejsou uzavřeny, neboť stále 
je možnost odevzdávat zápisové 
lístky.

Martina Strnadová

vás zve na výstavu rododendronů, 
azalek. Termín výstavy 15. – 20. 5.
V nabídce také zakrslé jehličnany, 
skalničky.
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Poslední dubnový týden se nesl v duchu oslav prvních 
narozenin  nízkoprahového zařízení Wellmez. 

V úterý 24. dubna a ve středu 25. dubna 2012 zorganizovali 
pracovníci Wellmezu soutěže pro uživatele služby jako na-
příklad stolní fotbálek, malování, hod na koš apod.
Ve středu se také uskutečnil den otevřených dveří pro 
veřejnost. Nabídku k navštěvě prostor Wellmezu využili 
pracovníci Diecézní charity Brno, uživatelé a zaměstnan-
ci velkomeziříčského denního stacionáře Nesa, zástupci z 
výchovného ústavu a 3. základní školy a ředitel denního 
stacionáře z Mníšku pod Brdy.
Všichni účastníci si prohlédli prostory Wellmezu, nachá-
zející se u Billy, seznámili se s jeho činností, pracovním tý-
mem, pravidly a právy uživatelů služeb. 
Na vlastní kůži si tak mohli vyzkoušet, jak v nízkopraho-
vém klubu fungují i aktivity nabízené uživatelům.

Den poté, ve čtvrtek 26. dubna 2012,  se na parkovišti usku-
tečnil narozeninový koncert. 
„Nápad jej zorganizovat vyšel z řad našich uživatelů. Mezi 
vystupujícími, kteří se zřekli veškerého nároku na honorář, 
byli Bee4dee/Alternative, Jendoslaww, B-city Crew a Li-
centia Poetica s raperem Packetem. Koncertu se zúčastnilo 
zhruba šedesát diváků. Po skončení akce se naši uživatelé 
společně zapojili do úklidu místního parkoviště,“ sdělil ve-
doucí Wellmezu Bc. et Bc. Marek Sušinka.
A závěrem dva komentáře účastníků narozeninového kon-
certu:
„Paráda! Vůbec jsem nevěděla že nějakej Wellmez je! 
Teď , když to vím, snad tam i občas zajdu.“
„Super věc, nízkoprah! A to na 100 % , vzhledem k tomu, že 
evidentně dokážou pomoct skoro se vším a můžeš tam jít i 
jen tak, za zábavou.“

Text a foto: pracovníci Wellmezu

Profesionální hasiči z Velkého Meziříčí zasahovali 2. 5. na 142,5 km 
dálnice D1 na Brno. Při nehodě utrpěli zranění dva lidé. Jednoho mu-
seli hasiči z vozidla vyprostit za použití hydraulického nářadí. „Příjezd 
hasičů k nehodě byl velmi komplikovaný, protože se ihned po střetu 
začaly v místě tvořit dlouhé kolony. Hasiči zjistili, že došlo ke střetu 
osobního a nákladního vozidla,“ uvedla tisková mluvčí Petra Musi-
lová. Zranění utrpěla také řidička osobního auta, posádka náklaďáku 
vyvázla bez újmy. Dálnice zůstala po střetu zcela neprůjezdná. Hasiči 
pomohli zdravotníkům s ošetřením zraněných osob a spolujezdec 
z osobního auta byl k ošetření letecky transportován do brněnské ne-
mocnice. Před polednem byly následky havárie odstraněny a provoz 
plně obnoven. 
O den později na 96. km dálnice D1 na Prahu hořel kamion s návěsem, 
převážejícím dřevěné uhlí. Při požáru se popálil řidič kamionu 
a skončil v péči zdravotníků. Hasiči na likvidaci požáru nasadili něko-
lik vodních proudů. Nehoda způsobila škodu za cca 400 tisíc korun.

Dálnice byla ochromena

Zprac.: Iva Horká

Školy a školská zařízení zřizova-
ná městem Velké Meziříčí mají 
staronové a v jednom případě 
zcela nové ředitele. Rada měs-
ta ve středu 2. 5. jmenovala do 
funkce ředitele základní školy 
na Sokolovské Mgr. Petra Hla-
díka, na Oslavické Mgr. Dagmar 
Suchou, na Školní Mgr. Petra 
Blažka, dále mateřské školy Mgr. 
Boženu Suchánkovou, základní 
umělecké školy Martina Karáska 
a domu dětí a mládeže ing. Alenu 
Vidlákovou. „Stávajících ředitelů 

je většina. Za prvé se buďto ni-
kdo jiný do konkurzu nepřihlásil, 
a nebo opravdu prokázali před 
konkurzní komisí svoje kvality,“ 
okomentoval jmenování ředite-
lů starosta Necid. Rekonkurzy 
na jejich posty vyhlásilo vedení 
města v souladu s novelou škol-
ského zákona, kdy každému ředi-
teli, který byl k letošnímu první-
mu lednu ve funkci šest a více let, 
končí funkční období 31. červen-
ce. Ještě zbývá jmenovat ředitele 
ZŠ a MŠ Mostiště a Lhotky.

Rada jmenovala nové 
ředitele škol

Martina Strnadová

K vážné dopravní nehodě nákladního a osobního auta došlo 3.  5. 
odpoledne ve Vlkově. Čtyřiapadesátiletý řidič nákladní soupravy jel 
k Vlkovu od Osové Bítýšky. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou za 
hustého deště přejel s nákladní soupravou do protisměru. Tam se ná-
kladní souprava naklonila a poté převrátila levým bokem na protije-
doucí osobní motorové vozidlo Fiat Marea se čtyřčlennou posádkou. 
Nákladní automobil společně s osobním vozidlem následně narazily 
do oplocení zahrady a jehličnatého stromu. Osobní vozidlo zůstalo 
zaklíněné pod jízdní soupravou. „Řidič z osobního vozidla utrpěl při 
dopravní nehodě těžká poranění, která nebyla slučitelná se životem,“ 
uvedla tisková mluvčí policie. Další dva jeho spolucestující byli zraně-
ni těžce a jeden lehce. Řidič náklaďáku utrpěl při nehodě těžké zraně-
ní. Všichni zranění byli převezeni do brněnských nemocnic. Silnice 
byla po dobu vyprošťování aut uzavřena. Plně průjezdná bez omezení 
byla před půlnocí. Způsobená škoda na vozidlech, převáženém nákla-
du a oplocení zahrad je vyčíslena na nejméně 1.620.000 korun.

Zprac.: Iva Horká

Řidič nehodu nepřežil

na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční 
v úterý 15. května 2012 v 15 hodin v koncertním sále Jupiter clu-
bu, s.r.o., Velké Meziříčí.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Plánování investičních akcí města
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci Rekon-
strukce víceúčelového sálu Jupiter club, s.r.o.
5. Rozhledna Fajtův kopec
6. Rozpočtová opatření:
I. Příspěvek na provoz pro ZŠ Sokolovská – operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
II. Projektová dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce 
víceúčelového sálu Jupiter clubu 
III. Projektová dokumentace pro provádění stavby Rozhledna Faj-
tův kopec
IV. Vybudování jedné třídy mateřské školy v ZŠ Oslavická
7. Grantový systém města Velké Meziříčí
8. Diskuze, interpelace
9. Závěr

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

POZVÁNKA
Opraví zábradlí u trati
Sto třicet dva tisíc korun bude 
stát oprava bezpečnostního zá-
bradlí kolem železniční trati na 
Karlově ve Velkém Meziříčí (viz 
fotografie dole). 
Obnoveno bude v úseku od tam-
ních bytovek po firmu Building-

CENTRUM Velké Meziříčí.. 
Podobně dojde v letošním roce  
i k opravě zábradlí kolem želez-
niční trati pod garážemi na ulici 
Čermákova v Čechových sadech 
ve Velkém Meziříčí.
Text a foto: Martina Strnadová

Kontrolovali práce
Radní byli při své pravidelné ob-
chůzce 18. dubna v terénu zkon-
trolovat, jak postupuje výstavba 
kanalizace v Mostištích (viz foto-
grafie dole) a rekonstrukce areálu 
na Karlově pro technické služby.
Souběžně se staví i kanalizace na 

Vrchovecké ulici a modernizuje 
čistírna odpadních vod. Ta by 
měla být hotova do konce června, 
aby mohl být spuštěn roční zku-
šební provoz.

Text: Martina Strnadová
Foto: Jiří Michlíček

Lidé ve Velkém Meziříčí by se mohli konečně 
dočkat vysněné rozhledny. Městu se totiž otevře-
la možnost získat na její vybudování evropskou 
dotaci. Zároveň se pro její stavbu vyslovily 
všechny komise i veřejnost při debatách v rámci 
aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města. 

„Dozvěděli jsme se, že možnost získání evropské 
dotace je reálná. Znamenalo by to, že dotace nám 
uhradí až 85 % nákladů, a to by bylo pro městskou 
kasu schůdné,“ popisuje starosta Radovan Necid s 
tím, že podklady pro žádost jsou dobře připraveny, 
„existuje architektonická studie a je vydáno staveb-
ní povolení.“
Město dnes také zvažuje, že se stane investorem 
rozhledny. „Podle původního záměru má být in-
vestorem, tedy tím, kdo rozhlednu bude financo-
vat a vlastně ji postaví, místní ski klub a město se 
bude na stavbě podílet. Teď se ale situace vzhledem 
k plánované žádosti o peníze z Bruselu změnila. 

Ukazuje se, že by bylo lepší, aby bylo investorem 
město, protože je finančně silným a stabilním ža-
datelem a má tak daleko větší šanci dotaci získat. 
Osobně považuji toto řešení za lepší,“ popsal staros-
ta Necid.
Pokud tento záměr odsouhlasí městské zastupi-
telstvo a město skutečně peníze z Evropy dostane, 
mohla by rozhledna na Fajtově kopci nad městem 
stát do dvou let. 
„Bude to další možnost pro návštěvníky našeho 
města, jak zde trávit čas. Šťastné je také propojení 
s lyžařským areálem na Fajtově kopci, který nabízí 
nejen letní, ale zimní sportovní aktivity. Přesně to 
ocenili všichni, kdo se v minulých týdnech zapojili 
do veřejných debat v rámci projednávání aktuali-
zace Integrovaného plánu rozvoje města. Zde jsme 
neslyšeli k záměru postavit rozhlednu jedinou vý-
hradu, naopak každý, kdo se k této věci vyjadřoval, 
ji podpořil,“ uzavřel starosta. 

Stavba rozhledny dostává konkrétní podobu

Takto by mohl vypadat pohled na rozhlednu z dálnice. Ilustrační foto: zdroj - webové 
stránky města Velké Meziříčí -měú-

Wellmez oslavil svoje první narozeniny
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6. ročník - 18. až 24. června 

Představujeme 
osobnosti festivalu
Rád bych čtenářům i návštěvní-
kům festivalu představil a záro-
veň je pozval na setkání s mož-
ností diskuze s člověkem, který 
v roce 2011 založil Nadační fond 
proti korupci. Mottem fondu je: 
„Nebát se a nekrást a ne nakrást 
si a nebát se.“ V rámci bloku 
„Podnikatelská etika“ se festiva-
lovému publiku 19. června před-
staví Karel Janeček.
V roce 1995 založil společnost 
RSJ a.s., kde je v současné době 
předsedou dozorčí rady. Od roku 
2004 do roku 2005 působil jako 
vědeckovýzkumný pracovník 
na Rakouské akademii věd. Od 
roku 2007 přednáší na Matema-
ticko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Specializuje se 
na optimální řízení ve finanční 
matematice. Titul Ph.D. získal v 
oboru „Mathematical Finance“ 
na prestižní Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh v USA v 
roce 2004.  V roce 1997 absol-
voval na UK Praha Matematic-

ko-fyzikální fakultu, obor teorie 
pravděpodobnosti a matematické 
statistiky. Je též absolventem Bra-
dley University, Peoria v USA, 
obor finance, kde v roce 1996 
získal titul MBA in finance. Spo-
lečnost RSJ je jedním z největších 
obchodníků a poskytovatelů li-

kvidity na světových finančních 
trzích. Je ryze českou společnosti 
se sídlem v Praze. Je politicky a 
geograficky nezávislá a veškeré 
své výnosy realizuje na zahranič-
ních finančních trzích.
K. Janeček je přesvědčen o tom, 
že úspěch naší civilizace stojí a 
padá s kvalitou vzdělání a s roz-
víjením schopnosti logického 
myšlení lidí. Formou grantů pod-
poruje univerzitní vzdělání, vědu 
a výzkum. V roce 2010 založil 
Nadační fond Karla Janečka pro 
podporu vědy a výzkumu. 
Diskutovat bude nad tématem 
podnikatelské etiky s Tomášem 
Sedláčkem, Zbyňkem Frolíkem, 
Janem Velebou. Blok bude uvá-
dět Dita Fuchsová, redaktorka te-
levizních publicistických pořadů, 
tisková mluvčí - např. minister-
stva kultury nebo PPF, finanční 
skupiny nejbohatšího Čecha Pet-
ra Kellnera.

Každého z nás někdy něco po-
bolívá. Maminky nám v dětství 
na naše „bolístky“ foukávaly a 
ty konejšením, v pocitu bezpečí, 
ustupovaly. 
I po snech plných úzkosti a stra-
chu bývaly děti chovány a utěšo-
vány. S dospíváním bolestí neutě-
šeně přibývá a bezpečných náručí 
nebezpečně ubývá.
Bolesti se bojíme. Strach nemívá-
me ani tolik ze smrti samotné, ale 
spíše z umírání plného utrpení. 
Když nás něco bolí, okolí nám 
projevuje účast. Jsme litováni, 
obsluhováni, chráněni, podpírá-
ni, léčeni, utlumováni, hospita-
lizováni, operováni… Na bolesti 
si postupně zvykáme, moudřejší 
z nás se s těmi svými smiřují. 
Však běda, když nás začne bolet 
duše. K těm, kdo ji léčí, chodíme 
neradi. Houkající sanitka nejede 
k člověku postiženému skličující 
úzkostí. Ten si zpravidla své rány 
líže sám. Jako sůl do nich působí 

výkřiky a laciné rady zatvrzelých 
optimistů. Na bolesti duše není 
mnoho účastných samaritánů! 
Mezi lidmi ale nebylo pro bola-
vou duši nikdy mnoho pochope-
ní. Čarodějnice byly upalovány, 
sebevrazi pochováváni za zdmi 
hřbitovů.
Existuje nějaký účinný lék na 
bolest? Jistě, je řada různých 
medikamentů, které předepisu-
jí lékaři, a díky Bohu za ně, jak 
za lékaře, tak i za všechny pro-
středky tišící bolest! Vedle toho 
je lékem možnost se o bolest s 
někým podělit. Ne nadarmo se 
říká: sdílená radost dvojnásobná 
radost a sdílená bolest poloviční 
bolest. Potkávám však mnoho 
nevyslechnutých a málo skutečně 
naslouchajících… Napadá mne, 
že snad existuje i další účinný 
lék, který má dokonce i pozitiv-
ní vedlejší účinky: utišuj bolesti 
druhého a tvé vlastní se umenší.

Středisko elektroinstalací firmy Falco computer, s. r. o. má od tohoto 
měsíce nové sídlo. Přímo na sjezdu Velké Meziříčí - východ (EXIT 
146) vyrostl během letošního jara nový areál firmy. Kromě adminis-
trativní části, tedy kanceláří a jednacího zázemí pro klienty firmy, je 
zde ještě k dispozici 350 m² skladové haly a velká manipulační plocha.
„Středisko elektroinstalací rychle roste a pro nás to znamená nejen 
zvyšující se objem zakázek, ale zejména potřebu skladu a ploch pro 
manipulaci s materiálem. Naše stávající sídlo na ulici Pod Hradbami 
už jednoduše těmto potřebám přestalo stačit. Objekt, který jsme si 
pronajali přímo u sjezdu z dálnice, je navíc pro naše zákazníky výhod-
ný i v tom, že zde mohou pohodlně zaparkovat a stejně tak pohodlně 
se k němu z dálnice dostanou," řekl ředitel střediska Petr Fexa.
Falco computer, s.r.o. má dnes tři nosná střediska – středisko elekt-
roinstalací, středisko obchodní a středisko technické. Právě středisko 
elektroinstalací se za téměř dvacet let existence firmy stalo jedním 
z významných českých dodavate-
lů silnoproudých a slaboproudých 
elektroinstalací. Firma nadregio-
nálního významu má dnes ve svém 
portfoliu zákazníků české i mo-
ravské developerské společnosti, 
hotely, technologická centra firem 
a podobně. „Kromě jiných mohu 
například uvést přední developer-
skou společnost CTP Invest, spol. s 
r.o., technologické lídry IBM Čes-
ká republika, spol. s r.o. či Honey-
well, spol. s r.o. a samozřejmě řadu 
dalších,“ vyjmenoval ředitel Fexa 
a dodal, „z poslední doby je naší 
velkou chloubou kompletní elek-
troinstalace, tedy silnoproud, sla-

boproud včetně například trafostanic a zabezpečení nejvyššího domu 
v Brně, budovy Btower.“ Falco computer dodává kromě standardních 
elektroinstalací i špičkové hi-tech technologie moderních budov. Ať 
už jde o známé kamerové systémy, strukturované kabeláže, nebo třeba 
automatické docházkové systémy, protipožární zabezpečení, systémy 
jednotného času anebo například elektronické zabezpečení. „Nesnaží-
me se nabízet to nejdražší, raději se spolu se zákazníkem vždy zamě-
říme na optimální řešení v poměru cena/výkon. Jednoduše řečeno to 
znamená, že najdeme vždy přesně takovou technologii, která odpoví-
dá velikosti, zátěži i budoucímu rozvoji konkrétní zakázky, chcete-li 
budovy,“ vypočítává Petr Fexa s tím, že k takovým řešením přímo na 
míru zákazníci samozřejmě vyžadují i nepřetržitý servis.
„Naši odborní zaměstnanci jsou nejlepší zárukou toho, že odvedená 
práce je na nejvyšší úrovni a naše následně poskytované servisní 
a konzultační služby nám mezi klienty vydobyly dobré jméno.“  

A k dobrému jménu přispívá i fakt, 
že firma je již řadu let držitelem 
certifikátu řízení kvality ISO. Fal-
co computer kromě popisovaných 
slaboproudých elektroinstalací 
dodává i elektroinstalace silno-
proudé. Mezi ty patří projekční 
a inženýrská činnost, venkovní 
kabelové rozvody, stavební a tech-
nologické elektroinstalace, umělé 
osvětlení vnitřních i venkovních 
prostor, náhradní zdroje elektřiny, 
rekonstrukční a údržbářské práce 
na stávajících zařízeních, anebo 
například výchozí a pravidelné re-
vize elektrických zařízení.

U dálnice vyrostlo sídlo firmy Falco computer

(placená inzerce)

Například svazek první zahrnuje 
období třiceti let 1927–1957 a má 
246 stran. Následujících dvacet 
let (1958–1977) už zabírá 490 
stran a poslední roky 2000–2005 
se vešly na 578 stran. 
Co vše z dění ve městě bude za-
chyceno pro informaci i pouče-
ní generace budoucí, v podstatě 
závisí na kronikáři. Jeho zápis 
pak přečte a zhodnotí letopisná 
komise a následně schválí rada 
města. I tak je ale zřejmé, že se 
zrychlující se dobou se děje i víc 
událostí, které je nutné zazname-
nat.

Tragédii je 
věnováno více stran
Každá doba s sebou nese něco 
jiného a stejně tak stránky kroni-
ky se liší provedením i obsahem. 
Na jedněch je podpis prezidenta 
Edvarda Beneše s připomínkou 
jeho návštěvy ve Velkém Meziří-
čí, o pár desítek let později zase 
píše kronikář o oslavě 38. výročí 
Vítězného února. 

Zajímavé jsou i texty popisující 
Velkomeziříčskou tragédii. Složi-
tost doby dokreslují i obyčejnou 
tužkou vtěsnaná další slova mezi 
perem psané řádky kronikáře, 
kterými měl kdysi někdo potřebu 
„upřesnit“ zápis.

Město má kroniku 
psanou ručně i dnes
Velkomeziříčští vedou kroniku 
stále klasicky jako ručně psanou 
knihu, i když dnešní doba umož-
ňuje vést ji už jenom v elektro-
nické podobě, což mnohé obce 
dělají. 
„Naši radní v letech minulých 
vždy trvali na tom, že se to bude 
psát perem na papír, že je to lepší. 
Nyní máme samozřejmě i elek-
tronickou verzi, ale oficiální je ta 
ručně psaná,“ doplňuje P. Stupka. 
V současné době je kronikářkou 
města Jiřina Kácalová. 
Jejími předchůdci byli mimo jiné 
i Jan Koten, Ivan Vídeňský, Vla-
dimír Makovský, či Libor Pišín.

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1

Kronika města ...

Středa 9. 5. 7.00 mše sv.: – o. Prajka. Lavičky 19.00 mše sv.: – o. L. Sz.
Čtvrtek 10. 5. 7.00 mše sv.: – o. Prajka. 18.00 mše sv.: – o. L. Sz.  Ví-
deň 18.00 mše sv.: – o. Prajka. Pátek 11. 5.  8.00 mše sv.: – o. Prajka.
14.00-15.30 Příležitost ke Svátosti smíření a pokání. 16.30 mše sv.: – 
o. L. Sz. Domov důchodců 13.00 mše sv.: – o. Parajka. 
Sobota 12. 5. 7.00 mše sv.: – o. Parajka. 18.00 mše sv.: – o. L. Sz. 
Neděle 13. 5. 6. neděle velikonoční – 1. svaté přijímání. 7.30 mše sv.: 
– o. Prajka. 9.00 mše sv. za děti, které poprvé přistupují k eucharistii 
a za farníky: – o. L. Sz. 10.30 mše sv. pro rodiny s dětmi: – o. Prajka. 
15.30 Májová pobožnost – poděkování za dar Eucharistie. 18.00 mše 
sv.: – o. L. Sz.
Farní oznámení  – ve středu v 18.00 – náboženství pro mládež a 
starší děti. Ve čtvrtek po večerní mši sv. teologická hodina. V pá-
tek 14.00-15.30 adorace Nejsvětější svátosti  a  příležitost ke svátosti 
smíření a pokání. V pátek v 19.00 ve Špitálku příprava na biřmování 
pro všechny kandidáty. V sobotu v 9.00 příprava na 1. svaté přijímá-
ní pro všechny skupiny. Po ní zpověd’ pro děti a jejich rodiny. Kdo 
bude mít zájem o DVD z 1. sv. příjímání, tak si je může během toho-
to setkání objednat a zaplatit (250 Kč) předem na místě. Za týden v 
naší farnosti bude 1. svaté přijímání. Mše sv. bude v 9.00 a děkovná 
pobožnost pro všechny děti v 15.30. V sobotu v 18.30 příprava na 
křest  a v 19.30 V. příprava na manželství.
Českobratrská církev evangelická
10. 5.: 14 hod. – náboženství pro děti. 12. 5.: 9 hod. – sborový zájezd 
(Pelhřimov a Křemešník). 13. 5.: 9 hod. – bohoslužby (s hosty z Ho-
landska). Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí.

BOHOSLUŽBY
Jarní divadelní sezona v Jupiter clubu Velké Meziříčí skončila předsta-
vením Na útěku minulou středu. Představily se v ní Zlata Adamovská 
a Jana Štěpánková (na snímku Divadla Ungelt).
Pro podzimní sezonu jsou připravena čtyři představení – 25. 9. S py-
dlou v zádech s J. Dvořákem či M. Hrubešovou. V říjnu Smrtelná vraž-
da s V. Hybnerovou a 29. 10. Půldruhé hodiny zpoždění s D. Kolářo-
vou a M. Lasicou. 14. 11. Frankie a Johny s T. Kostkovou a A. Hámou. 
Ke každé zakoupené permanentce (cena 1.000 a 900 Kč) je i poukázka 
na 20 % slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter.
Lze si samozřejmě zakoupit i jednotlivé vstupenky na vybrané před-
stavení. Více informací příště. 

Nová nabídka divadel

Iva Horká

Pavel Janošík

-ls, pj-

O bolesti

ŘádkY na neděLi

Chutnali pivo, i belgické

Na třebíčských slavnostech piva se představil také 
velkomeziříčský pivovar. Foto: Iva Horká

Tradiční slavnosti piva se vrátily 
na třebíčské náměstí. Uplynulý 
víkend tam návštěvníci mohli 
ochutnávat podle slov moderá-
torky až 28 druhů piv, i belgické. 
Krom toho pro ně byl připraven i 
skvělý program včetně vyhlášení 
soutěže Miss foto, kterou pořá-
daly tamní noviny. Nechyběla ani 
velká soutěž v pití piva či kvalit-

ní  jídlo, například sele na rožni 
nebo pravý kebab.
Na pódiu se pak střídaly hudeb-
ní skupiny, v sobotu vpodvečer 
mimo jiné Václav Neckář se sku-
pinou Bacily a po nich kapela 
Chinaski. Na slavnostech se mih-
li i někteří politici - třeba posla-
nec Parlamentu ČR za Třebíčsko 
F. Bublan. Iva Horká

Evropský festival filozofie

Milan Dufek
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BUILDINGcentrum– HSV, s. r. o.
Karlov 169/88
Velké Meziříčí
tel.: 566 686 211, info@bc-hsv.cz

Přijmeme:

Požadujeme:

Nabízíme:

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 566 686 214, p. Krejčová Jaroslava.

Spolehlivé zedníky
zkušenosti v oboru a manuální zručnost

stabilní zázemí, zajímavé platové ohodnocení, 
mzdové odměny a práci v příjemném kolektivu 

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
16. května 2012 od 8 do 17 hodin

PŘEHLÍDKA GASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ 
ŽÁKŮ ŠKOLY

slavnostní tabule, odbytová střediska,
slavnostní výrobky cukrářské a studené kuchyně, carving

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
pozvánka k návštěvě Itálie – prezentace turistického regionu 

a italské kuchyně
MARTINI & BACARDI CUP 

celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior 
v přípravě Fancy Long Drinku 

UKAŽ, CO UMÍŠ
celostátní cukrářská soutěž v kategorii Junior

CARIBBEAN SOFT FABBRI CUP FLAIR
celostátní barmanská soutěž v kategorii Junior 

v přípravě Fancy Soft Long Drinku
GASTRO ŠTAFETA – sportovně zábavná soutěž 

PREZENTACE FIREM SOUVISEJÍCÍCH S GASTRONOMIÍ
POZNEJ, CO JÍŠ

soutěž pro žáky základních škol
CELODENNÍ OBČERSTVENÍ

pro návštěvníky: cukrárna s kavárnou, italská restaurace, 
venkovní grilování,  míchané nápoje

DOPROVODNÝ PROGRAM

XXXV. GASTRODEN

Lisovna plastů, spol. s r. o., karlov 139, Velké Meziříčí, přijme 
pro posílení  svého pracovního týmu 

spolupracovníka na pozici:

náSTROJaŘ 
Ve  dVOUSMěnnÉM  PROVOZU

Požadujeme:
• vyučení v oboru nástrojař, obráběč kovů, strojní me-
chanik nebo v jiném příbuzném strojním oboru • praxe v 
oboru výhodou • manuelní zručnost, přesnost • schopnost 
týmové spolupráce

náplň práce:
• opravy a údržba forem a nástrojů • zajištění plynulého 
toku výroby • provádění záznamů

nabízíme:
• velmi dobré  platové podmínky • 1,5 násobek mzdy roč-
ně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy • 
6 týdnů dovolené • příspěvek na stravování • další zam. 
výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

naBÍZÍM PROnáJeM 

kadeŘniCTVÍ
VČeTně OdkOUPenÍ 
CeLÉHO VYBaVenÍ. 

Cena dOHOdOU.

TeL.: 605 061 557

Vhodné pro kosmetiku, 
masáže a jiné.

Naďa Mladá, tel.: 777 211 203

Čermákova 29
Velké Meziříčí

NABÍZÍ PROSTORY 
K PRONÁJMU – 13,7 m2

balíček 10 VACUSHAPE + 7 ZDARMA.
LUNA STUDIO, Náměstí 80/4, Velké Meziříčí, tel.: 725 883 740.

Akce trvá do konce května.

LUNA STUDIO nabízí 

PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN 
ul. Karlov Velké Meziříčí tel.: 775 158 182

oznamuje 
po-pá: 8-17 hodin, so: dle tel. domluvy

Bohatá nabídka přírodních obkladů a dlažeb, 
ozdobných štěrků, oblázků, valounů 

a solitérních kamenů.
Nově v nabídce lávová drť. 

Dále v prodeji mulčovací kůra a barevné štěpky.

ZMĚNU PRODEJNÍ DOBY

ZŠ Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace, Oslavice 67

přijme od 1. 9. 2012

aprobovaného učitele/učitelku na 1. stupeň základní školy.

Bližší informace na tel.: 566 523 066 
nebo e-mail: zs.oslavice@o2active.cz.

Prezentace klávesových nástrojů 
YAMAHA v showroomu MusicData
MusicData zvou všechny příznivce hudebních nástrojů YAMAHA 
na prezentaci klávesových ná-
strojů této japonské značky. Pre-
zentace klávesových nástrojů 
bude probíhat 9. 5. 2012 v 16:30 
hodin v showroomu MusicData 
ve Velkém Meziříčí. Vstup na pre-
zentaci je ZDARMA. Předvádět 
bude Roman Sterzik z Německa, 
firemní hráč YAMAHA, který je 
vynikající muzikant, pedagog a 
showman. Roman bude hrát na 
nástroje řady PSR, Yamaha TY-
ROS 4 a na digitální piána. 
Více na www.musicdata.cz

autorizovaný distributorautorizovaný distributor

prodejna | showroom  | Sokolovská 250 

Velké meziříčí  | Tel:  566 521 370-1

info@musicdata.cz | www.musicdata.cz
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Seznámení

PROdáM - kOUPÍM - VYMěnÍM

■ Proorávačku na brambory, 
motor, 150 Kč. Tel.: 606 157 522.
■ Mazdu 323C 1,3 I kupé v per-
fektním stavu. První registrace 15. 
1. 1996. Autorádio, střešní okno, 
modrozelená metalíza, tažné zaří-
zení, přídavné mlhovky, světla na 
denní svícení, nové náplně, děla-
né převody, palivo BA 95 B, zadní 
stěrač, TK do 4/2013. Vozidlo plní 
ust. zák. č. 56/2001 Sb. letní a zim-
ní pneu. Výrobce Mazda motor, 
Japonsko. Cena 27.000 Kč. Tel.: 
604 484 343.
■ Škodu Felicii Lxi, r. v. 1997, 
obsah 1.300 cm3, 50 kW, STK 
5/2012. Najeto 119 000 km. Per-
fektní stav. Garážovaná, bez koro-
ze, doplňky, bílá. Cena 17.000 Kč. 
Tel.: 777 272 790.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý. Najeto 112 tis. km, cena 
10.000 Kč. Tel.: 602 732 803.
■ Rybářské vybavení, 2 roky staré. 
Cena dohodou. Tel.: 605 178 604.
■ Palivové dříví, špalky a surové 
kmeny. Celkem 17 m3, 800 Kč/
m3. Dobře příjezdné u obce Osla-
vička. Možnost dopravy. 
Tel.: 608 974 226.
■ Čerpadlo Nautila. 
Tel.: 732 901 199, nejlépe so-ne.
■ Lednici Liebherr profi line 
500 l, velmi zachovalou, vhod-
nou pro větší provoz, např. re-
stauraci, cukrárnu apod. Rozměr 
152×75×64 cm. Tel.: 608 980 834.
■ Stavební buňku 2 km od Velké-
ho Meziříčí. Tel.: 605 178 302.
■ Ruční el. sekačku 220 V, rotač-
ní, šířka řádku 30 cm, se sběrným 
košem, cena 800 Kč. Dále prodám 
litinový radiátor, 5 článků 50×15 
cm, čistý, krátce použitý, cena 500 
Kč. Kameninový oblouk 45°, svět-
lost 15 cm, cena 50 Kč. Dvoupísto-
vou tlakovou pumpu na vodu zn. 
Lila, cena 250 Kč. Tel.: 566 522 741.
■  Cihly 25×25×30 cm – 500 ks. 
Levně. Tel.: 602 782 393.
■ Podložku a přikrývku z ovčí 
vlny – levně! Dále prodám starší 
lednici Samsung 150 – cena 150 
Kč. Houpací křeslo – 500 Kč. Tel.: 
774 570 571.
■ Jiřiny, fialové. 
Tel.: 731 572 709, 739 250 021.

■ Cirkulárku na dřevo. Cena 
2.300 Kč. Tel.: 774 060 486.
■  Štěně labradora světlé barvy.  
Levně. Tel.: 721 603 674.
■ Pšenici ozimou a pšenici jarní. 
Dále konzumní brambory Adéla. 
Tel.: 607 299 168, 566 544 576, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Krmné brambory, 50 Kč/q. Tel.: 
733 193 270

■ Kdo daruje nebo levně prodá 
kuchyňskou linku, šatní skřín, 
max. š. 120 cm (do garáže). Dále 
koupím plášť 8,25×15˝. 
Tel.: 608 338 617.
■ Kdo daruje nebo prodá štěně 
německého špice bez PP. Nabíd-
něte. Tel.: 728 166 505.
■ Králíky. Příležitostně koupím 
stažené a vykuchané králíky z 
domácího chovu. Prosím nabíd-
něte. Tel.: 775 680 821.
■ Starý motocykl Jawa – ČZ 250, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Jawu kývačku. I bez TP. 
Tel.: 728 737 425.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemín-
ky, plechové — dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i 
potrhané), maskovací celty, mas-
kovací oblečení, vatované kabáty, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, vojenské nášivky, 
masky, vojenské čepice, brigadýr-
ky, staré fotografie vojáků, staré 
pivní lahve s nápisem atd., z vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za na-
bídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444.

■ Prodám rodinný domek k re-
konstrukci v obci Vídeň. Cena 
dohodou. Tel.: 724 128 891.
■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu měs-
ta,  4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Tel.:  733 658 714.
■  Prodám byt v osobním vlast-
nictví ve Velkém Meziříčí. Při 

rychlém jednání sleva. Cena do-
hodou. Tel.: 737 268 169.

■ Pronajmu zařízený byt 2+1 v 
RD. Samostatný vchod. 
Tel.: 731 521 961.
■ Za velice dobrých podmínek 
pronajmu byt 3+1 v Měříně. Tel.: 
722 018 766.
■ Pronajmu byt 3+1 na Druž-
stevní ulici ve Velkém Meziříčí. 
Dům je v příjemném prostředí 
okrasné zahrady blízko centra. 
Cena dohodou. Tel.: 721 223 709.
■ Pronajmu částečně zařízený 
mezonetový byt 3+kk ve Velkém 
Meziříčí – Hliniště, ihned k nastě-
hování. Cena: 9.900 (včetně inka-
sa). Tel: 774 152 236.
■  Pronajmu byt 3+1 na ulici Bez-
děkov ve Velkém Meziříčí. 
Od června 2012. Dlouhodobě.
Tel.: 603 560 621.
■ Nabízím podnájem – privát, 
pěkný, zařízený pro 2+3 děvča-
ta. Samostatný vchod, ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 608 261 901.
■  Pronajmu byt 2+kk (70 m2) 
v Měříně. Tel.: 608 672 951.
■ Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu byt 3+1 na ul. Gen. Jaroše, 
částečně zařízený, ostatní dle do-
hody. Tel.: 774 495 876.

■ Koťata. Tel.: 604 569 903. 
■ Starou pračku české výroby 
– funkční. Za odvoz, ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 731 670 262. 
■ Věnuji za odvoz kombinovaný 
sporák MORA v dobrém stavu. 
Tel.: 608 261 901.

■  Hledám spolubydlící, nejlépe 
maminku s dítětem nebo student-
ku. Do rodinného domku. Tel.: 
737 616 946.

■ Sympatický sportovec se rád 
seznámí se štíhlou ženou do 45 
let. Tel.: 605 811 598.
■ Hledám dívku k seznámení.
Je mi 31 let, hledám dívku k se-
známení. Samota je zlá. Jsem 
částečně invalidní důchodce, ne-
kuřák. Mám rád jízdu na kole.  

Meziříčsko, Třebíčsko.  Možno 
zaslat i SMS, tel.: 732 441 727.

Prodám

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Různé

Sherwin-Williams Czech Republic, spol. s r. o., člen mezinárodní 
skupiny Sherwin-Williams, zabývající se průmyslovou povrcho-
vou úpravou dřeva se sídlem ve Velkém Meziříčí hledá pro svůj 
tým kolegu/kolegyni na pozici:

Účetní s aJ
Náplň práce (především):
– účtování banky + pokladny
– účtování ostatních finančních operací (leasing, mzdy atd.)
– zpracování podkladů pro audit
– spolupráce při zpracování účetní závěrky
– spolupráce při zpracování daňové problematiky
– spolupráce při zpracování reportingu do zahraničí
– jiné úkoly dle pokynů nadřízeného
Požadujeme:
– SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
– praktické zkušenosti v oblasti účetnictví a daní min. 2 roky
– znalost MS Office 
– znalost účetního software NAVISION výhodou
– středně pokročilá znalost anglického jazyka 
– dobrá znalost účetní a daňové problematiky dle české legislativy
– zodpovědnost, flexibilita, loajalita, pečlivost

Nabízíme:
– zázemí stabilní společnosti
– finanční ohodnocení dle zkušenosti a praxe kandidáta
– jazykové kurzy a odborná školení
– 5 týdnů dovolené
– příspěvěk na stravování
V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj strukturovaný životo-
pis včetně průvodního dopisu v českém i anglickém jazyce 
na e-mailovou adresu: info.cz@sherwin.com

Práce vodařské – topenář-
ské, zednické – obklady, 

dlažby, zdění krbů, 
rekonstrukce

 koupelen a byt. jader. 
Tel.: 606 157 522.

hledá na zástup (cca. 6 měsíců)

EKONOMKU ŠKOLY
Podmínkou je výborná zna-
lost účetnictví PO školství.

Tel.: 566 782 102
e-mail: 

reditel@zssokolovska.cz

Základní škola 
Velké Meziříčí, 

Sokolovská 470/13

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425
E-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s. r. o., hledá vhodného kandidáta
(možno i absolventa/absolventku) na následující pozici:

ASISTENT/ASISTENTKA VEDOUCÍHO VÝROBY
Požadujeme:  • středoškolské vzdělání s maturitou
 • NJ na komunikativní úrovni (slovem i písmem),
     znalost AJ výhodou
  • znalost MS Office na střední úrovni
  • příjemné vystupování
  • řidičský průkaz sk. B
  • pečlivost, spolehlivost
Nabízíme:  • adekvátní finanční ohodnocení
 • zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
 • firemní benefity
Nástup dle dohody.

tel.: 777 671 667 
Hornoměstská	38

kolagenárium	se	soláriem	
•	body	wrapping	(skořicové	
zábaly)	•	manikúra	•	líčení

NYNÍ	NOVĚ	NA	OBJEDNÁNÍ

lokální	 odstranění	
tuku,	 tvarování	 těla,	
napnutí	 kůže,	 redukce	
celulitidy,	 redukce	 ob-
jemu,	lifting,	zeštíhlení

trvale	odstraňuje	všech-
ny	 chloupky,	 omlazuje	
pleť,	 odstraňuje	 pig-
mentové	 skvrny,	 od-
straňuje	žilky

IPL	(pulsní	světlo)

TriPollar TM▶

▶

vypisuje výběrové 
řízení pro službu

Osobní asistence ve Velkém Meziříčí na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Nabízíme: zajímavou a kreativní práci na 0,75 úvazku, možnost 
seberealizace a dalšího vzdělávání.
Požadujeme: vzdělání dle Zákona o sociálních službách  108/2006 
Sb. (minimálně VOŠ), předpoklady pro práci s lidmi s postižením 
a dlouhodobým onemocněním, dobré komunikační a organizač-
ní schopnosti, samostatnost, pečlivost a kreativní myšlení, dobrá 
znalost práce na PC, ŘP sk. B (aktivní řidič),  trestní bezúhonnost.
Přivítáme: orientaci v sociální problematice, znalost terénních so-
ciálních služeb, časovou flexibilitu.
Žádost, strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu za-
sílejte na adresu:  Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Osobní 
asistence Velké Meziříčí, Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziří-
čí nebo na e-mail: oa.velmez@charita.cz

Vážení	zákazníci,	
prodejna	AKVÁRIUM	CHOVATEL	
je	od	2.	května	2012	přemístěna	

V	květnu	na	vás	při	nákupu	nad	100	Kč	
čeká dárek	ZDARMA.
1.	9.	2012	bude	vylosován	výherce	LCD	televizoru.

Těšíme se na vaši návštěvu.

AKVÁRIUM	

CHOVATEL

→
→

na	ulici	Mlýnská	10	
(vedle	autoškoly).	

Uzávěrka přihlášek: 18. 5. 2012. Nástup: červen 2012
Informace a dotazy: Mgr. Jaroslava Pavlíčková, 
mob.: 733 755 870, e-mail: jaroslava.pavlickova@charita.cz

KLIMATIZACE JE JEN ZAČÁTEK. 
Opel cOrsa

Opel corsa s klimatizací a rádiem nyní za cenu, jaká tu ještě nebyla.

Cena platí při využití nabídky Opel Finance.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–7,3 l/100 km, 112–171 g/km.

Opel Finance

 , Fr. Stránecké 2, tel.: 566 502 320–5    Jihlava, Okružní 3, tel.: 567 579 717–9     
 Znojmo, Oblekovice 395, tel.: 515 200 400, info@autodobrovolny.cz, infolinka: 608 808 200 

Nová cOrsa již od 169 900 Kč

pro plátce již od 135 900 Kč bez DPH

provádíme montáž LPG
do vozů všech značek

Bez názvu-1   1 7.5.2012   9:16:51
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Základní škola Velké Meziříčí Oslavická vás zve na výstavu výtvarných 
prací žáků do Městské knihovny Velké Meziříčí. Slavnostní vernisáž 

výstavy bude zahájena 
krátkým programem, 
ve kterém vystoupí žáci 
Anna Krejčová, Veroni-
ka Štěpánková a žáci 5. B 
třídy. Termín výstavy: 

15. 5. – 8. 6. 
vernisáž 17. 5. v 15 hod. 

Všichni návštěvníci 
jsou vítáni.

SPOLeČenSká RUBRika

PROgRaM kina na kVěTen

Blahopřání

Vzpomínky

kULTURnÍ akCe

V pořadu ve stylu talk show účinkuje 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 vstupenek na pro-
gram. oddělení JC,  tel.: 566 782 004 (001).

Vystoupení Jiřiny Bohdalové 

kOnCeRTY

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

Pěvecký galakoncert – koncert vítězů Mezi-
národní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny

Pátek 25. 5. 2012 v 19.30 hodin  ve velkém sále Jupiter clubu.
Vstupné 200 Kč.  Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (001). Srdečně zve  Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí.

Josef Zíma a Yvetta Simonová

VÝSTaVY

INEKAFE - Právo na šťastie Tour 2012
Sobota 12. 5. 2012 v Jupiter clubu Velké Meziříčí od 20 hodin. 
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč. Předprodej na obvyk-
lých místech, ve Velké Meziříčí v Jupiter clubu - program. oddělení, 
tel.: 566 782 004, EM Móda, Vrchovecká 72 - tel.: 564 409 319,   dále v 
síti ticketportal www.ticketportal.cz

Středa 9. v 18 hodin – PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Hřejivá rodinná komedie vypráví příběh pana Poppera, úspěšného 
newyorského podnikatele, který zdědí v New Yorku šest tučňáků. 
V hlavní roli Jim Carrey. Český dabing. Mládeži přístupný. 
Vstupné72, 74 Kč, 95 minut

Středa 16. v 18 hodin – LORAX
Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě 
už žádné opravdické stromy nejsou? Odpověď najdete v animované 
rodinné komedii. Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a 
muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat. A jestli si pak za-
čnou o trochu víc vážit stromů, tak to budou jistě body navíc. Rodinný 
animovaný film USA, český dabing. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 72, 74 Kč, 86 minut

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 
1523/10, Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Mateřská škola Klí-
ček Sokolovská 1568/29, Velké Meziříčí ve spolupráci s Jupiterem 
clubem, s. r. o., Velké Meziříčí srdečně zvou na netradiční výstavu 
s tematickým názvem PLASTÍKOV. 
Výstava ve vestibulu kina bude pro veřejnost otevřena od 10. 5. 
a potrvá do 16. 5. 2012.                          Přijďte, těšíme se na vaši účast.

Poděkování

Beladona Quartet & Hudba bez zábran
Závěrečný koncert Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí 
Neděle 20. května v 19 hodin. Vystoupí dámské smyčcového kvarteto 
Beladona Quartet s přípitkem pro všechny posluchače. 
Uslyšíte skladby z Händlova Mesiáše, Uherský tanec, operu Carmen 
nebo Turandot, operetní evergreeny jako Can can či muzikálovou 
Americu. Nebudou chybět Oscary ověnčené tituly jako Casablanca, 
Exodus, Snídaně u Tiffanyho nebo romantická dramata Paraplíčka z 
Cherbourgu, Romeo a Julie, tango z filmu Vůně ženy. Prodej vstupe-
nek v Jupiter clubu, program. oddělení. tel.: 566 782 004 (001).

Základní škola Lavičky, příspěvková organizace, Lavičky 62, 
Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na 
Výtvarnou výstavu prací žáků, 
která se koná od 10. do 31. května 2012 na půdě školy vždy v pracov-
ní dny od 7 do 15.30 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.

diVadLa

Divadelní sezona podzim 2012
Rezervace permanentek od 9. května 2012 na programovém odděle-
ní Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001. Cena permanentky 1 000 Kč a 
900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. Ke každé zakoupené permanentce 
poukázka na dvacetiprocentní slevu na oběd nebo večeři v restauraci 
Jupiter. Změna programu vyhrazena!                   Podrobněji na straně 3

Dne 13. 5. a 23. 8. oslaví 85. a 80. narozeniny 

Zdeňka a Vladimír Pávkovi ze Svinů.

Srdečné gratulace všeho nejlepšího 
a hlavně hodně zdraví k vašemu životnímu jubileu 

přejí syn Vladimír a dcera Zdeňka s rodinami.

Očím jsi odešla, v srdci jsi zůstala.

Dnes, 9. května 2012, uplyne 20 
smutných let, kdy nás navždy 
opustila naše drahá a milovaná 
manželka, maminka, babička, se-
stra a teta, paní 

Marie Motáčková.

Dne 17. prosince 2012 by se do-
žila 75 roků.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 7. května 2012 oslavila své 70. narozeniny paní 

Marie Derahová z Velkého Meziříčí.

Za veškerou lásku, péči a obětavost děkují 
a z celého srdce všechno nejlepší, hodně zdraví a Božího požehnání přejí 

maminka, manžel, syn Alexander s přítelkyní, syn Kamil s manželkou 
a vnoučátka Lukášek, Kamilka, Adélka a Deniska.

Dnes, 9. května 2012, by se dožila 100 roků naše drahá maminka, ba-
bička a prababička, paní 

Růžena Němcová, 
dlouholetá pracovnice n. p. Svit ve Velkém Meziříčí. 

Stále vzpomínají syn PhDr. Arne Němec s manželkou Jindřiškou, 
vnučka Renata Gregorová s manželem Petrem 

a pravnuci Ondřej a Marek.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 10. května 2012 vzpomene-
me 5. výročí úmrtí pana 

Zdeňka Kostečky z Netína.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, 
v našich srdcích žije dál. 

Dne 12. 5. 2012 uplyne prv-
ní smutný rok, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček, pan 

Miloš Svoboda 
z Velkého Meziříčí.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Výstava žáků ZŠ Velké Meziříčí Oslavická 

Pozvánka na křest knihy Miloslava Fialky
Křest nové publikace Velkomeziříčsko na starých pohlednicích a foto-
grafiích z ateliéru fototografa Vilíma Vilímka se uskuteční dne 11. 5. 
2012 v 15 hodin ve vestibulu radnice ve Velkém Meziříčí.
Tato publikace volně navazuje na starší publikaci s názvem Velkome-
ziříčsko na starých pohlednicích z ateliéru fotografa Rudolfa Skopce. 
Vlastní křest povede starosta města a bude spojen s autogramiádou 
autora. Kniha bude k dostání v Turistickém a informačním centru 
města VM, Muzeu VM, knihkupectví Marie Charvátové. 

Jupiter club, s. r. o., uvede koncert skupiny Fleret v neděli 3. června 
2012 v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstupné: v předprodeji – 170 Kč, na 
místě 230 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004, 001

Koncert skupiny Fleret

Byl jsem ještě mladý 
a chtělo se mi žít, 
přece jsem vás, moji drazí, 
musel navždy opustit.

Dne 12. 5. 2012 tomu bude 8 let, 
kdy nás navždy opustil pan 

Jiří Havlíček z Oslavice.

S láskou stále vzpomínají manžel-
ka, děti Jiří, Jakub, rodiče, bratr 

a sestra s rodinou.

Beseda s autorkou. Čtvrtek 10. 5. 2012 v 17 hodin v Městské knihov-
ně Velké Meziříčí.

Když se řekne Irena Fuchsová

Děkujeme panu P. Blažeji Hejtmánkovi 
za přípravu a první svaté přijímání dne 29. 4. 2012 v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Netíně.

 Děti a rodiče

Poděkování za přípravu a svaté přijímání
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Východočeská divize mladší žákyně – turnaj Žirovnice
Druhé soutěžní kolo nepřineslo našim mladým adeptkám radost z 
vítězství, alespoň ne na hřišti. Nejprve podlehly jednoznačně Pardubi-
cím, dále i přes obětavý výkon byly nad naše síly děvčata z Turnova. V 
posledním souboji jsme nestačili na lídra soutěže – domácí Žirovnici. 
Při nedostavení se družstva Ledče nad Sázavou si tak do průběžné ta-
bulky zaznamenáme dva body za kontumační výsledek. Všechny přes-
né zásahy našich barev tentokrát obstarala Tereza Pavlíčková.
Výsledky: Sokol VM – Turnov 7:12 (2:4), – Pardubice 4:23 (1:14), – 
Žirovnice 0:14 (0:11).
Tabulka: 1. Slavoj Žirovnice, 2. SHK D-P Pardubice, 3. Turnov, 4. TJ 
Sokol Velké Meziříčí
Hrály: Šabacká Jarmila – Pavlíčková Tereza (11), Buchtová Eliška, 
Pospíšilová Markéta, Kovářová Kristýna, Badalíková Jana, Mejzlí-
ková Lucie, Kameníková Alžběta. Trenérky Radka Jelínková, Ilona 
Závišková.

Žákyním se nedařilo

-záv-

Nově vznikající Malá KoPaNá VelKé MezIříčí 
zve nové zájemce do svých řad.
Od září startují ligy malé kopané mužů nad 15 let 
a liga veteránů nad 40 let pod záštitou Malé kopané 
České republiky.
Hraje se v počtu hráčů 5+1 v týdnu v podvečerních 
a večerních hodinách.
Přihlašte svůj tým do 31. května, losování soutě-
ží proběhne v půlce léta.
Přihlášky a další informace na nově spuštěném 
webu www.mkvm.cz, e-mailu bilek@mkvm.cz 
a tel. čísle 776 818 714. -jb-

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do svých řad chlapce a 
děvčata narozené 1995–2003 se zájmem o pohyb. Pravidelné trénin-
ky pondělí až pátek 15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

1. liga házené ml. dorostenek
Sokol VM – Sokol Poruba 32:26 
(18:13)
Souboj o aktuálně čtvrtou příčku 
prvoligové tabulky nezačal pro 
náš tým dobře. Při rozcvičení si 
poranila koleno Kristýna Zezulo-
vá, kterou čeká operativní zákrok 
a následná rekonvalescence. Pře-
jeme jí brzké uzdravení.
I přes tyto počáteční peripetie 
vstoupil náš mladý kolektiv s 
odhodláním odčinit podzimní 
prohru – sedmdesátibrankovou 
přestřelku (Poruba – VM 37:33) 
a s touhou neporušit vítěznou 
čtyřzápasovou sérii. Ostravský 
celek, povzbuzen velmi dobrým 
výkonem z minulého kola proti 
mistrovské Zoře Olomouc, začal 
náporem a dokázal se prosazo-
vat zejména z křídelních prostor. 
Ani náš tým nezahálel a dokázal 
brankově odpovídat přesnými 
zásahy Kláry Sedláčkové z křídla 
a neomylnými trefami ze střední 
vzdálenosti Hany Kratochvílové. 
Oba celky se tak střídaly v nejtěs-
nějším vedení. Počínaje 16. mi-
nutou jsme soupeři díky důrazné 
obraně – zde nutno ocenit výkon 
Denisy Janečkové –, skvělými 
zákroky brankářky Inny Hleba a 

výborně sehranými útočnými ak-
cemi „odskočili“ až na třígólový 
rozdíl. Soupeřky i přes oddecho-
vý čas nedokázaly nalézat v dal-
ších minutách výraznější mezery 
v naší defenzivě. Do konce prv-
ního poločasu jsme pak taktic-
ky vyzrálým výkonem hostující 
celek k ničemu nepustili a sami 
předváděli svoje hráčské umění. 
Zasloužené pětigólové poločaso-
vé vedení po změně stran odolá-
valo náporu soupeřek, které se do 
nás „zakously“. V této fázi při nás 
mnohdy stálo štěstí. Řada střel 
Porubských končila na dobře 
organizované obraně a následné 
„smrtící“ brejky Renaty Škrdlové 
a Elišky Koudelové znamenaly 
udržování dostatečného odstu-
pu. Skvělou práci na postech 
pivotů Elišky Fialové a naší nej-
lepší hráčky Kateřiny Studené 
dokázala využívat střelecky Iva 
Závišková, což znamenalo udr-
žování šestigólového náskoku. 
Ani v závěru jsme neubrali nic 
ze svého sebevědomého výkonu 
i přes osobní bránění našich elit-
ních spojek. V pohodě jsme tak 
„dokráčeli“ k cennému vítězství. 
Rozhodčí Václav Horáček, David 
Turczyk.

Počet střel 58:55. Sled branek 1:3, 
3:3, 7:8, 11:8, 14:10, 17:12, 19:16, 
21:16, 23:18, 25:21, 28:22, 30:24. 
Sedmimetrové hody 3/2:5/4, vy-
loučení 1:1.
Hrály: Hleba Inna, Vávrová Mi-
chaela – Kratochvílová Hana 
(13/2), Závišková Iva (9), Koude-
lová Eliška (3), Studená Kateřina 
(2), Škrdlová Renata (2), Sedláč-
ková Klára (2), Janečková Deni-
sa (1), Fialová Eliška, Homolová 
Michaela, Doležalová Romana. 
Trenéři Záviška, Matušíková.
Ještě jednu významnější událost 
mělo toto ligové utkání. Výbor-
ný výkon obou týmů po utkání 
ocenil i úspěšný mezinárodní 

rozhodčí Václav Horáček, které-
ho budeme mít možnost sledo-
vat ve dvojici s Jiřím Novotným 
při řízení utkání turnaje mužů 
na Letních olympijských hrách v 
Londýně!
1. Olomouc 19 19 0 0 746:354 38
2. Zlín 18 15 1 2 510:394 31
3. Veselí n. M. 19 14 0 5 581:440 28
4. V. Meziříčí 18 11 0 7 561:524 22
5. Otrokovice 18 10 1 7 532:468 21
6. Poruba 18 9 2 7 505:481 20
7. HK Hodonín 18 6 0 12 441:567 12
8. J. Hradec 17 5 0 12 429:455 10
9. Bohunice 18 4 0 14 368:495 8
10. Karviná 17 3 2 12 293:476 8
11. Kunovice 18 0 0 18 250:562 0

Dorostenky přehrály Porubu

-záv-

Velkomeziříčské dorostenky hrají v bleděmodrém 
dresu. Foto: Vincenc záviška

Starší žáci SpSM 
FC VM – 1. SK Prostějov 1:3 
(1:1)
Rozhodčí: Smekal Roman – Ro-
sický Pavel, Máchat Oldřich. 
Počet diváků: 35. Střelci branek: 
31. Liška Radim. Sestava: Kučera 
– Hibš, Hamřík, Hlávka, Chalu-
pa (36. Těšík) –  Heto, Vokurka, 
Karmazín (36. Liška P.), Mužátko 
– Krčál (50. Uhlíř), Liška R. 
Po několika šancích na obou stra-
nách hřiště v první čtvrthodině hry 
se ve 24. minutě do brankové příle-
žitosti řítil útočník Liška. Vybíhající 
brankář zahrál rukou a dostal čer-
venou kartu. V 25. minutě se hosté 

dostali do rychlého protiútoku a 
útočník Přikryl poslal míč k tyči 
bezmocného brankáře Kučery 0:1. 
Ve 31. minutě se na polovině hřiš-
tě zmocnil míče záložník Vokurka, 
poslal míč mezi obránci, na něj si 
naběhl Radim Liška a tvrdou ranou 
prostřelil brankáře hostí. Ve 40. mi-
nutě se ke slovu dostali hosté, když 
se po centru ze strany opřel do míče 
Bernat a tvrdou střelou pod břevno 
nedal brankáři Kučerovi šanci. V 
59. minutě zahrávali hosté aut, míče 
se zmocnil Přikryl a mezi třemi hrá-
či domácích se prokličkoval v poku-
tovém území a poslal tvrdou střelou 
míč k tyči 1:3. 

Radoval se Prostějov

-dek-

FOTBaLOVÉ
PŘÍPRaVkY

Starší přípravka B
Křižanov – FC VM B 6:4
Branky: 2 Vošmera T., Prudek, 
Jaitner
Starší přípravka A
Ždírec n. D. – FC VM 3:17 a 1:17
Branky: 9 Vokurka, 9 Doležal, 4 
Malata Mi., 3 Pavlasová, 3 Bačák, 
2 Bibr, 2 Pospíchal, Novák, Benda
Pelhřimov – FC VM 9:8 a 3:6
Branky: 4 Bačák, 4 Vokurka, 3 Ma-
lata Mi., 2 Pavlasová, Horák A. -ves-
Mladší přípravka
Ždírec n. D. – FC VM 1:8 a 3:5
FC VM – Pelhřimov 9:2 a 4:3
Branky: Raus D. 9, Havlík A. 7, 
Winterling V. 2, Dobrovolný L. 2, 
Požár J. 2, Požár M., Šváb S., Bla-
žek F., Vondráček M. a Holán J. 1.

-vid-

2. liga házené ml. dorost Mor.
Sokol VM – Sokol Telnice 
27:33 (14:19)
Od úvodního hvizdu měli na-
vrch hosté, kteří se snadno 
prosazovali přes naši velmi sta-
tickou obranu a ujali se vedení 
1:3. V útočné fázi se nám ne-
dařila střelba z větší a střední 
vzdálenosti, naopak soupeř do-
kázal proměnit prakticky vše z 
hranice volného hodu. V obra-
ně nepomohlo ani pozměněné 
rozestavení, kdy jsme praktiko-
vali osobní obranu na nejlepší-
ho střelce soutěže Knola a v 25. 
minutě si Telnice vypracovala 

rozhodující náskok 11:16. Ten 
dokázali hosté udržet až do po-
ločasové přestávky (14:19).
V druhé půli se obraz hry příliš 
neměnil, Telnice vždy dokázala 
odpovědět na naše branky a stá-
le si udržovala čtyř až pětibran-
kový náskok. Když už se nám 
podařilo ubránit a následovala 
možnost dostat se soupeři na 
dostřel, většinou to skončilo 
chybou nebo nepřipravenou 
střelou. Telnice si tak trpělivou 
hrou dokázala pohlídat náskok 
z první půle a zaslouženě vy-
hrála v poměru 27:33.
V tomto utkání zůstaly výkony 

hráčů hodně za očekáváním, 
tak doufejme, že herní výpadek 
z tohoto utkání napravíme v 
příštím kole v Ivančicích. Sed-
mimetrové hody 2/2:5/3, vy-
loučení: 0, diváků 37. Sled bra-
nek: 1:3, 3:6, 6:8, 7:11, 10:14, 
12:16, 14:19, 17:21, 20:24, 
22:27, 24:30, 27:33. Sestava a 
branky: Brabec Josef – Pospí-
šil Jan (8), Juránek Jakub (6), 
Horák Petr (6), Janíček Martin 
(3), Pavliš David (2), Lečbych 
Jan (1), Macoun Filip (1), Am-
brož Michael, trenér Šidlo La-
dislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr.

Dorostenci nechali body Telnici

-šid-

Jihomoravská liga mladší žáci
SHC Maloměřice – Sokol VM
Osobní obrana 5:7, utkání 13:9 
(6:3), rozstřel 3:9
V silně okleštěné sestavě, kdy se 
řada hráčů k utkání nedostavila, 
jsme cestovali na hřiště Maloměřic. 
V souboji osobních obran jsme 
měli ještě herně navrch, ale se 
vstupem do klasického utkání 
již začal dominovat domácí ce-
lek. My jsme neměli příliš sil k 
zakončování a svou roli sehrála 
i nemožnost častějšího střídání 
hráčů. Od vyššího přídělu nás za-
chránil výborně chytající Vojtěch 
Drápela. Na dno sil si tentokrát 
sáhli skutečně všichni hráči a 
musím je pochválit za bojovnost.
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Svoboda Filip (13), Buchta 
Dominik (1), Kratochvíl Franti-
šek (1), Svoboda Vojtěch (1), Ba-
báček Kamil, Hnízdil Jan, Šubert 
Adam, trenér Janíček Martin.
Sokol VM – Legata Hustopeče
Osobní obrana 6:7. utkání 6:16 
(4:9), rozstřel 8:6
Po prohraném utkání v Malomě-

řicích nás čekal doma poslední 
tým tabulky, celek Legaty Hus-
topeče. Naším cílem bylo urvat 
především body v utkání a po-
kusit se o bodování i v osobní 
obraně. Ovšem po předvedeném 
výkonu může být spokojenost 
pouze s částí v osobní obraně, 
kdy i přes prohru bylo nasazení 
družstva na přijatelné úrovni. V 
„osobce“ ještě fungoval pohyb 
hráčů po celém hřišti. V utkání 
samotném nám nešlo takřka nic. 
Obrana byla abnormálně bene-
volentní k atakům hostů a naše 
střelecké manévry neznamenaly 
žádné nebezpečí pro hostujícího 
gólmana. Pochvalu zaslouží Do-
minik Buchta, který byl schop-
ný připravit spoluhráčům nejen 
střelecké příležitosti, ale i sám za-
končovat. Sestava a branky: Ben-
da Jakub – Buchta Dominik (6), 
Babáček Kamil (3), Svoboda Voj-
těch (2), Kratochvíl František (1), 
Hladík Jaroslav, Šubert Adam, 
Bárta Samuel, Šroler Dominik, 
Hnízdil Jan, trenéři Janíček Mar-
tin a Šidlo Ladislav.

MSDD
Starší dorost 
FC VM – FK APOS Blansko 1:1 
(0:0)
Rozhodčí: Hrůza – Dlouhý, Ro-
sický. Diváci: 20. Branky: Štefka 
(82.) – Juran (92.). Karty: žlutá 
– Štefka (35.), Maloušek (66.), 
Hejtmánek (89.). Sestava: Do-
hnal – Maloušek, Štefka, Polák, 
Bárta – Nápravník (68. Hejtmá-
nek), Ráček, Láznička, Ostrý M. 
(58. Bradáč) – Pól (88. Liška O.), 
Kameník.
Ve 21. kole jsme přivítali tým 
Blanska z druhého místa tabulky. 
V první půlhodině se střídaly šan-
ce na obou stranách. Ve 35. min. 
provedl nebezpečný únik Trtílek, 
ale na poslední chvíli ho musel 
faulovat za cenu žluté karty Štefka.
Na začátku druhého poločasu 
jsme mohli v 54. min. vstřelit gól, 
když krásně vysunul Ráček mezi 
obránci Kameníka, který si potá-
hl míč, následně vystřelil jedova-
tou střelu směrem na bránu, ale ta 
skončila těsně nad šibenicí. V 63. 
min. prošel středem hřiště Tráv-
níček, kterého musel opět zastavit 
čistým skluzem Štefka. V 75. min. 
dostal míč do běhu Pól, ale ten si 
nedokázal v gólové šanci pora-
dit s vyběhnutým brankářem. O 

dvě minuty později se dostal do 
stoprocentní šance Hejtmánek, 
který nedokázal vstřelit gól do 
prázdné brány, ale jen kopl míč 
do brankářovy náruče. V 82. min. 
jsme se konečně dočkali zaslou-
ženého gólu, kdy skončil Polákův 
zahraný PVK v náručí branká-
ře, ale ten míč nedokázal udržet 
a dostal se k němu Štefka, který 
nekompromisní střelou rozvl-
nil síť. V 86. min. mohl zpečetit 
naše vítězství Hejtmánek, ale to 
by musel po založení protiútoku 
4:1 proměnit samostatný únik po 
přihrávce Ráčka, když přestřelil 
trestuhodně bránu. V nastavení 
zahráli roh hosté, když si nejvýše 
vyskočil brankář Juran a hlavou 
nedal Dohnalovi šanci.
„V prvním poločase jsme se do-
stávali do slibných šancí, ale z 
naší strany zklamala finální kon-
covka. Soupeř měl větší šance, 
ale nedokázal je proměnit. Ve 
druhém poločase jsme byli lep-
ším týmem, ale neproměnili jsme 
stoprocentní šance. Bohužel, jak 
je naším zvykem, dostali jsme gól 
v nastavení, místo toho, abychom 
hru dohráli bez větších problé-
mů. Výsledek je pro nás krutý, 
protože jsme si zápas sami pro-
hráli, ale remíza s druhým cel-

kem tabulky je velmi dobrá. Klu-
ci se nemusí hlavně ve druhém 
poločase stydět za předvedenou 
hru,“ vyjádřil se k zápasu trenér 
Libor Smejkal ml.
Dohrávka 14. kola
Tatran Bohunice – FC VM 5:2 
(3:2)
Rozhodčí: Podaný. Diváci: 70. 
Branky: 2 ×  Zachej (1.), (17.), 
Krejčí (20.), Štarha (75.), Buchtík 
(83.) – 2 × Pól (8.), (12.). Karty: 
žlutá – Štefka (36.), Polák (38.), 
Kameník (42.), Bradáč (80.), 
Hejtmánek (83.). Sestava: Do-
hnal – Maloušek, Štefka, Polák, 
Bradáč (80. Nápravník) – Bárta 
(84. Ostrý M.), Ráček, Láznička, 

Kameník – Pól (65. Hejtmánek), 
Weiss (85. Ostrý Š.)
Mladší dorost
Tatran Brno Bohunice – FC VM 
5:0 (2:0)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, 
Novotný, Juda (55. min. Pavlí-
ček) – Benda, Liška O., Nevoral, 
Kurečka
FC VM – FK APOS Blansko 0:4 
(0:3)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, 
Novotný, Juda – Benda (65. min. 
Pavlíček), Liška O. (60. min. 
Votoupal), Nevoral, Sedláček (40. 
min. Kurečka) – Nápravník (67. 
min. Prchal), Horký (61. min. 
Ráček)-jan-

Žáci dvakrát prohráli

Program: žáci FC VM na domá-
cím hřišti v úterý 8. 5. od 17.00 
proti  Líšni.

Starší fotbalový dorost remizoval, mladší neuspěl

závar před brankou domácích. Foto: libor Smejkal 

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 12. května v 11.00 1. liga 
mladší dorostenky – Kunovice

-ls-

-kli-



stRana 8 www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 19 | 9. května 2012 stRana PP www.velkomezIRICsko.Cz | číslo 19 | 9. května 2012

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Šéfredaktorka ing. ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Bc. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí 
být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

®

2. liga ženy
Veselí nad Moravou – Sokol VM 
29:27 (14:6)
Úvodní čtvrthodina byla vyrov-
nanou partií, když favorizovaný 
domácí tým měl přeci jen mír-
ně navrch. Od stavu 4:4 si sice 
naše hráčky vypracovaly řadu 
dobrých příležitostí, včetně tří 
sedmimetrových hodů, ty ovšem 
končily vesměs na dobře pozičně 
chytající brankářce Veselanek. 
Do závěru prvního dějství jsme 
skórovali pouze dvakrát a rázem 
byl na ukazateli skóre výrazný 

poločasový odstup. Po změně 
stran jsme se vyvarovali zbyteč-
ných chyb a ztrát a začali po-
stupně stahovat domácí náskok. 
Naše dobře sehrané útočné akce 
domácím začaly dělat problémy, 
výrazně se zlepšilo střelecké za-
končení, obranná hra se zkon-
solidovala a dokázala odolávat 
atakům soupeřek (16:10, 20:16). 
V samotném závěru se dokonce 
podařilo snížit až na minimální 
rozdíl 26:25, ovšem navíc už ne-
zbyly síly, škoda. Sedmimetrové 
hody 6/5:7/4, vyloučení 5:4. 

Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Kratochvílová Monika 
(6/2), Necidová Soňa, Hublová 
Hana (6), Mejzlíková Kateřina 
(2/1), Dvořáková Šárka (2), Fis-
cherová Michaela (1), Matušíko-
vá Radka (5), Plachetská Zuzana 
(4/1), Bezděková Alžběta, Hladí-
ková Denisa (1). Trenér ing. Tva-
růžek.
1. Olomouc 15 11 2 2 354:293 24
2. Bohunice 14 9 0 5 355:333 18
3. Veselí B 15 6 1 8 357:356 13
4. Karviná 14 6 1 7 287:311 13
5. V. Meziříčí 14 2 0 12 321:381 4

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

Ženy nestačily na zálohu Veselí

-záv-

MSD sk. D
HFK Třebíč – FC VM 2:2 (1:1)
Střelci: 21. Čermák I., 76. Svo-
boda P. – 13. Simr, 78. Mucha Z. 
Rozhodčí: Buček, Kolář, Hrůza. 
Sestava FC VM: Invald – Mucha 
Z., Mucha P., Šimáček, Kozuň (72. 
Vítek) – Dufek (85. Ráček), Smej-
kal, Souček (60. Maruška), Netrda 
– Simr, Görner, na lavičce Řeháček, 
trenér Smejkal. Sestava HFK: Zrza-
vý – Havránek, Čermák P., Chalu-
pa, Svoboda P., Křivánek (62. Lin-
hart), Durda, Chlup (74. Koníř), 
Komínek, Čermák I., Nebroj na 
lavičce Svoboda Š., Smažil a Rou-
sek, trenér Zelníček. ŽK: Čermák I. 
Diváků: 155.
K dalšímu derby jsme nastoupili v 
Třebíči. Od úvodních minut jsme 
byli svědky bojovného utkání, 
které však moc pohledných akcí 
nenabídlo. Domácí nakopávali 
dlouhé míče za naši obranu, ale do 
nebezpečného zakončení se nedo-
stali. Naši hráči se snažili o kom-
binační hru, ale nepřesnost v při-
hrávkách a slabý pohyb bez míče 
nás k zakončení také nepustil. Až 
přišla 13. minuta, Eda Smejkal po-
slal pasem dopředu Miloše Netrdu, 
na jeho centr si naskočil Pavel Simr 

a přesnou hlavou k tyči nedal Zr-
zavému šanci 0:1. Místo toho, aby 
nás vedoucí gól uklidnil, byli to do-
mácí hráči, kteří převzali režii hry. 
Postupně začali zpřesňovat kombi-
nace a stále častěji se dostávali před 
naši bránu. Ve 21. minutě trefil od-
kop Slávy Kozuně domácího Svo-
bodu, ten nahrál Durdovi, tomu se 
podařilo přejít přes obránce a jeho 
centr před naši bránu dorazil do 
sítě Čermák I. a vyrovnal na 1:1. 
Ve 26. minutě fauloval na hranici 
vápna Patrik Mucha, k přímému 
kopu se postavil Durda a jeho po-
vedenou střelu zastavila spojnice 
tyče a břevna naší brány. O chvíli 
později se po centru Křivánka do-
stal k zakončení Durda, ale míč z 
úhlu dobře netrefil. Nám se neda-
řilo podržet déle míč na svých ko-
pačkách, a tak jsme se k zakončení 
dostali jen střelami z dálky, ale ty 
skončily v případě Milana Součka 
i Miloše Netrdy mimo bránu Zrza-
vého. Ve 40. minutě se po rychlém 
útoku domácích a centru Durdy 
objevil před Romanem Invaldem 
hlavičkující Chlup, ale míč z jeho 
hlavy jen těsně minul pravou tyč 
naší brány. Do konce poločasu 
ještě vystřelil tvrdě z hranice váp-

na Křivánek, ale Roman Invald si s 
jeho střelou poradil. 
I v začátku druhého poločasu to 
byli opět domácí, kteří se aktivním 
pohybem a přesnou kombinací 
dostávali před naši bránu. V 47. 
minutě vyrazil Roman Invald ro-
hový kop na hranici vápna, kde se 
dostal k zakončení Chlup, ale naši 
bránu přestřelil. Naše útočné snahy 
končily většinou nepřesnou při-
hrávkou či centrem, a tak jsme se 
k zakončení nebo ohrožení domá-
cí brány nedostávali. Domácí hráči 
ano, ale většinou ztroskotali na po-
zorném Romanu Invaldovi. V 64. 
minutě ztratil míč Honza Šimák, 
ale Chlup střelil nad naši bránu. 
V 67. minutě se po rohovém kopu 
dostal k hlavičce Hebron, odražený 
míč ke Svobodovi, ale jeho střelu 
se podařilo Zdeňkovi Muchovi 
odvrátit na další roh. My jsme ne-
bezpečně zaútočili až v 72. minutě, 
když po přihrávce Radka Görnera 
a centru Miloše Netrdy hlavičkoval 
Pavel Simr jen těsně vedle pravé 
tyče domácí brány. Za svoji aktivitu 
byli domácí odměněni v 76. minu-
tě – odkop Zrzavého špatně odhla-
vičkoval Patrik Mucha, k míči se 
dostal Svoboda a střelou podél vy-

běhnuvšího Romana Invalda upra-
vil na 2:1. Hned z protiútoku se 
podařilo centrem Miloše Netrdy a 
povedenou střelou Radka Görnera 
vyzkoušet pozornost Zrzavého, ale 
ten střelu mířící do své brány ko-
nečky prstů vytlačil na rohový kop. 
K tomu se postavil Radek Görner, 
jeho centr se dostal po hlavičko-
vém souboji k Zdeňkovi Muchovi, 
a ten z metru ránou pod břevno 
vyrovnal na 2:2. Domácí hráči se 
však s vyrovnáním nechtěli smířit 
a v 80. minutě se do zakončení do-
stal Hebron, Roman Invald byl na 
svém místě. V 83. minutě se dostal 
ke střele Durda, ale Roman Invald 
opět vytáhl jeden ze svých výbor-
ných zákroků a střelu vytlačil na 
roh. V poslední velké šanci se v 86. 
minutě ocitl Havránek, jeho tvr-
dou střelu k tyči však opět nejlepší 
hráč utkání Invald reflexivně vyra-
zil na další rohový kop. A tak, když 
rozhodčí Buček zápas ukončil, byla 
naše radost z bodu veliká.
Vyjádření trenéra Smejkala: „Před 
začátkem utkání jsme dobře vědě-
li o stylu hry domácího týmu – že 
nakopávají dlouhé míče za obranu 
hostí na urostlého Svobodu. My 
jsme chtěli zvýšeným pohybem na 

hřišti, důrazem v osobních soubo-
jích a zlepšenou kombinační hrou 
směrem dopředu domácí tým 
přehrát. Bohužel, to se nám dařilo 
prvních 20 minut, za což jsme byli 
odměněni i vedoucí brankou. Po 
obdrženém gólu převzal iniciativu 
domácí tým. Tento stav pokračoval 
i ve druhém poločase. V našem 
středu se nenašel hráč, který by str-
hl ostatní k lepšímu výkonu. Místo 
vzájemné podpory se hráči doha-
dovali o individuálních chybách a 
přestali se soustředit na hru. Získa-
ný bod z tohoto utkání byl pro nás 
velkým úspěchem.“
1. Žďár n. S. 23 16 5 2 47:16 53
2. Bystrc-Kníničky 23 12 5 6 35:19 41
3. Napajedla 23 12 4 7 36:21 40
4. Vyškov 23 12 2 9 31:27 38
5. Tasovice 23 10 5 8 40:35 35
6. Nové Město 23 10 5 8 22:24 35
7. Pelhřimov 23 9 6 8 29:29 33
8. Spytihněv 23 10 3 10 34:39 33
9. Velké Meziříčí 23 7 7 9 33:32 28
10. Třebíč 23 7 7 9 32:32 28
11. Polná 23 8 4 11 38:39 28
12. Brno Bohunice 23 7 5 11 31:42 26
13. Otrokovice 23 7 4 12 24:33 25
14. Hodonín 23 7 4 12 24:40 25
15. Přerov 23 5 8 10 35:44 23
16. Brno 23 7 2 14 22:41 23

Muži v dalším divizním derby remizovali

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – Sokol Telnice 
34:20 (13:6)
Trenér Vaverka pozměnil obran-
né rozestavení a aktivní vysunutá 
obrana nesla své ovoce. Od za-
čátku měli naši převahu a ve 13. 
minutě svítilo na tabuli skóre 6:0. 
V dalších minutách už se Telnici 
podařilo dát branky, ale domácí 
trpělivou obranou, za kterou se 
dařilo Liborovi Kotíkovi v brance, 
a rychlým přechodem do útoku 
stále kontrolovali hru. Díky něko-
lika chybám a nepřesným zakon-

čením se nepodařilo soupeři vý-
razněji odskočit. Poločas hubený 
na branky tedy skončil 13:6.
Prvních pět minut po přestávce 
ještě dokázali hosté držet krok a 
šestibrankový rozdíl (15:9). Pak už 
naši hráči jasně na hřišti domino-
vali. V další fázi už měl zápas spí-
še exhibiční nádech. Závěr utkání 
se dohrával v poklidném tempu a 
nižší koncentrace v obraně dovo-
lila hostům korigovat výsledek na 
konečných 34:20.
V příštím utkání zajíždí náš tým 
na horkou půdu do Ivančic, kde 

soupeř bude o poznání kvalitnější.
Sedmimetrové hody 2/1:3/2 vy-
loučení: 2:4, počet diváků 74. Sled 
branek: 6:0, 8:2, 12:4, 13:6, 15:9, 
18:10, 21:11, 24:13, 29:15, 31:18, 
34:20. Sestava a branky: Kotík 
Libor, Poul Ondřej – Živčic Pavel 
(6), Bezděk Jakub (6), Kříbala Petr 
(5), Konečný Ladislav (4), Necid 
Miloš (4), Fischer Radim (3), Ve-
čeřa Vítězslav (3), Babáček Petr 
(2), Trojan Vítězslav (1), Kaštan 
Jiří, Kříbala Pavel, Strašák Pavel, 
trenér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr.

Házenkáři přesvědčivě zvítězili

-šid-
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FC VM A hraje dnes, 9. 5. ve Vy-
škově a v neděli 13. 5. od 10.15 
doma na Tržišti proti Bohunicím

Hokejbalová liga Velké Meziříčí
První kolo
Pozemák TS – Rossoneri 2:5
Šlapal Ondřej, Grec Petr – Štěpá-
nek Lukáš, Nevěčný Martin, Smej-
kal Lukáš 3
Hokejbal Oslavice – Božkov 6:0
Šoukal 2, Střecha, Kadela, Kudlá-
ček, Malec O.
HB Lhotky – HBT Drabaři 0:2
Rous P. ml, Havlík M.
1. Hokejbal Oslavice 1 1 0 0 0 6:0 3
2. Rossoneri 1 1 0 0 0 5:2 3
3. HBT Drabaři 1 1 0 0 0 2:0 3
4. HB Lhotky 1 0 0 0 1 0:2 0
5. Pozemák TS 1 0 0 0 1 2:5 0
6. Božkov 1 0 0 0 1 0:6 0

-ros-

HOkeJBaL

1. A tř., sk. B 
FK Železárny Štěpánov – FC VM 
2:4 (2:1)
Rozhodčí: Škorpík – Sochor, 
Mach. Diváci: 80. Branky: 2× Ši-
kula (15.), (23.) – 2× Krejčí (57.), 
(62.), M. Polák (38. pen.), (56.). 
Karty: Krejčí (12.), D. Polák (18.), 
Netolický (35.), Kameník (73.). 
Sestava: Simandl – Netolický, Ha-
lámek, D. Polák (65. Kameník), Ve-
selý – Malec (78. Bárta), M. Polák, 
Krejčí, Bradáč (70. Láznička) – Be-
ran, Liška.
V 5. minutě utkání jsme zahráli 
nacvičený signál, ale ten byl se štěs-
tím odvrácen domácími obránci 
na roh. V 11. minutě se dostali 
do rychlého přečíslení domácí, 
ale Vrzalova střela skončila těsně 
vedle Simandlovy brány. Ve 13. 
minutě jsme mohli jít do vedení, 
kdy Beran poslal mezi obránci do 
běhu Krejčího, který předal z prv-
ní míč do vápna na Lišku, ale ten 
v gólové šanci přestřelil bránu. V 
15. minutě platilo pravidlo ‚nedáš 
– dostaneš‘ a levačkou Šikula nedal 

Simandlovi šanci. Okamžitě po ro-
zehrávce ve středovém kruhu vy-
zkoušel dalekonosnou střelou M. 
Polák domácího brankáře, který 
se musel pořádně zapotit, protože 
míč skončil těsně nad břevnem. Ve 
23. minutě vstřelil gól opět Šikula, 
kterého vyslal do samostatného 
úniku Haraptso, a ten dokázal bez 
problému skórovat. Ve 27. minutě 
nám rozhodčí po faulu na Lišku 
neodpískal jasnou penaltu. V závě-
ru poločasu byl ve vápně faulován 
Bradáč, a následnou penaltu doká-
zal proměnit M. Polák. V nastavení 
prošel naskrz vápnem Liška, ale 
jeho finální střela skončila na tyči, 
kde se míč odrazil k Malcovi, ale 
ten v nadějné šanci uklouzl.
Do druhého poločasu jsme vstou-
pili s velkou chutí vyhrát. V 53. 
minutě prošel po lajně Liška, kte-
rý poslal míč do malého vápna 
ke Krejčímu, ale ten trestuhodně 
orazítkoval břevno. O tři minuty 
později jsme se dočkali zaslouže-
ného vyrovnávacího gólu, když M. 
Polák vedl nikým neatakovaný míč 

středem hřiště a tvrdou střelou z 
hranice velkého vápna nedal bran-
káři šanci. Neuběhla ani minuta 
a mohli jsme se radovat z dalšího 
gólu, kdy Malec poslal po lajně do 

běhu Berana, který zatáhl míč k 
rohovému praporku, a následně 
přihrál pod sebe Krejčímu, který 
ostrou střelou k tyči odvrátil výsle-
dek na naši stranu. V 62. minutě 

rozehrál roh nakrátko Liška s Krej-
čím, kdy druhý jmenovaný vystře-
lil z rohu velkého vápna a vsítil již 
svůj druhý gól v zápase. V závěru 
utkání se musel vyznamenat natři-
krát Simandl, který odvrátil hodně 
nebezpečné střely na roh.
„Bohužel jsme se dnes hlavně v 
prvním poločase trápili v koncov-
ce. Ve druhém poločase jsme sou-
peře přehráli ve všech směrech a 
zaslouženě jsme přivezli nečekané 
body ze Štěpánova, který bojuje o 
postup do krajského přeboru. My 
jsme udělali razantní krůček k naší 
záchraně,“ těšilo nesmírně kouče 
hostů Libora Smejkala ml.

1. Náměšť-Vícenice 20 15 4 1 66:24 49
2. Křoví 20 11 4 5 49:37 37
3. Štěpánov n. S. 20 11 2 7 28:33 35
4. Rantířov 20 9 6 5 37:27 33
5. Kouty 20 9 5 6 43:34 32
6. Budišov-Nárameč 20 9 3 8 46:43 30
7. Rapotice 20 8 5 7 52:37 29
8. Žďár n. S. B 20 8 4 8 34:32 28
9. Třebíč HFK B 20 8 3 9 38:47 27
10. Třešť 20 7 5 8 31:35 26
11. Herálec 20 8 0 12 50:62 24
12. V. Meziříčí B 20 6 3 11 32:43 21
13. Stonařov 20 4 3 13 34:46 15

14. Bohdalov 20 2 3 15 19:59 9

Benfika Štěpánov nečekaně přehrála

Štěpánov na rozjeté hráče Benfiky v červeném 
nestačil. Foto: libor Smejkal 
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Handicap Sport Club
Mezinárodní Mistrovství České 
republiky v curlingu vozíčkářů
Ve dnech 28. a 29. dubna pro-
běhlo v pražských Roztylech 
mezinárodní Mistrovství České 
republiky v curlingu vozíčkářů. 
Velkomeziříčští curleři ve slo-
žení M. Charvátová, P. Gottlieb, 
J. Coufal, B. Dvořák a J. Polívka 
postoupili do finálových bojů po 
základní části ze čtvrtého místa 
a ve finále museli bojovat v kva-
lifikaci s týmy Německa, Polska 
a Jedličkovým ústavem Praha o 
postup do přímých bojů o medai-
lové pozice. Bohužel, Velkomezi-
říčští všechny tři zápasy prohráli 
a v celkovém výsledku obsadili 5. 
místo. Titul MČR vybojoval tým 
JÚ Praha před reprezentačním 
týmem Polska a Novým Městem 
nad Metují. V září letošního roku 
začne 2. ročník této soutěže a po-
kud to bude možné, musí naše 
družstvo více trénovat, aby sta-
čilo výkonnostně družstvům ze 
sousedních zemí.

CURLing

BOCCia

Handicap Sport Club 
Boccia 2. liga 1. kolo 
V těchto dnech proběhlo v Krup-
ce u Teplic 1. kolo 2. ligy boccie, 
kterého se účastnili F. Malec a Z. 
Sláma se spoluhráčkou K. Mě-
cháčkovou. František Malec v 
BC2 v patnáctičlenné konkurenci 
vyhrál všechny zápasy a obsadil 
1. místo. Zbyněk Sláma se spo-
luhráčkou v kategorii BC3 ne-
postoupil se základní skupiny do 
dalších bojů.
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