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Tradiční  sbírka ČESKÝ DEN 
PROTI RAKOVINĚ se koná 
dnes. Žlutou květinkou s oran-
žovou stužkou 
za minimální 
příspěvek 20 Kč 
podpoříte snahu 
Ligy proti rako-
vině Praha upo-
zornit na nebez-
pečí nádorového 
onemocnění led-

vin. Ligu proti rakovině Praha je 
možné lze podpořit i odesláním 
DMS ve tvaru DMS KVET na 

číslo 87 777.

Sbírka probíhá po 
celý dnešní den také 
v našem městě. 

Více  na straně 6

DNES Český den proti rakovině
Město Velké Meziříčí

pořádá na náměstí

DNES

řemeslné trhy 

Náměstí je celý den uzavřeno.

Hotelová škola Světlá a 

Obchodní akademie 

Velké Meziříčí pořádá 

TRADIČNÍ GASTRODEN

v prostorách školy 

16. 5. od 8 do 17 hodin

Z

VÝZVA PRO ZÁMEČNÍKY A STAVEBNÍ FIRMY
Výhodné ceny hutního materiálu 

od měsíce května 2012!
Ocel I, U, profil L, trubky, sítě do betonu, roxory

ZZN Hospodářské potřeby, a.s.
Třebíčská ul. 2174, Velké Meziříčí

tel.: 566 522 068, 777 250 230

Setkání 
rodáků

19. 5. 2012

Tuto sobotu se mají možnost potkat rodáci a jubilanti z Velké-
ho Meziříčí, kteří se narodili v období od 1. 9. 1961 
do 31. 12. 1962.

Město Velké Meziříčí pro ně připravilo tradiční setkání 
s doprovodným programem, obědem a společným focením.

Zahájení je o půl deváté na velkomeziříčské radnici.

Autor nové publikace Velkomeziříčsko na starých pohlednicích a fotografiích z 
ateliéru Vilíma Vilímka Miloslav Fialka při autogramiádě. Foto: Iva Horká

V prodeji je nová publikace s fotkami 
Vilíma Vilímka

Znovu otevřeli téma parkování
Systém parkování v centru 
Velkého Meziříčí byl opět na 
programu jednání radních. 
Ti se nakonec shodli, že ten 
současný s výběrčími u vjezdu 
na náměstí a s parkovacími 
kotouči na některých místech 
je v rámci daných možností op-
timální. Do městské pokladny 
z něj plyne kolem 1,8 milionu 
korun čistého zisku a obměna 
aut je díky časově omezenému 
stání také vcelku zajištěna.

„Znovu jsme se dostali do disku-
zí, zda deset nebo dvacet korun, 
zda hodinu nebo dvě, zda závo-
ry, nebo ne, zda výběrčí nebo 

parkovací automaty…,“ popisuje 
starosta Radovan Necid. Radní 
si proto znovu vyžádali materiá-
ly týkající se výnosů a nákladů a 
pustili se do kalkulací. Parkovací 
automaty by se musely podle sta-
rosty umístit nejen na náměstí, 
ale i do okolí centra. Neboť právě 
tam by se řidiči s vozidly uchylo-
vali, aby nemuseli platit za parko-
vání. Pořizovací náklady na au-
tomaty by tak byly příliš vysoké, 
návratnost dlouhodobá a systém 
tudíž neekonomický. „Nakonec 
jsme opět zjistili, že sice sem 
tam někdo jezdí kolem náměstí, 
nemá kde zaparkovat a nadává, 
ale i tak je to stále lepší, než kdy-

by nám lidi nadávali, že budou za 
dvě hodiny platit padesát korun,“ 
podotkl Necid. Někdy se opravdu 
stane, že si řidič udělá kolečko, 
dvě i tři kolem náměstí, ale nako-
nec místo většinou najde, a to po-
řád jen za desetikorunu za vjezd.
Starosta zdůraznil, že stále tedy 
zůstává prioritou vedení města v 
souvislosti s parkováním vyřešit 
jinou zásadní věc – trvalý nedo-
statek míst. „Hodně si slibujeme 
od otevření Lidlu v areálu za ře-
kou. Rekonstrukce Jupiter clubu 
nám také pomůže, protože otevře 
zadní trakty nemovitostí u řeky 
na jižní straně náměstí,“ dodal 
starosta.

V nákladu asi pěti set kusů 
vydal Miloslav Fialka z Velkého 
Meziříčí svoji druhou knihu.

Ta nese název Velkomeziříčsko 
na starých pohlednicích a fo-
tografiích z ateriéru Vilíma Vi-
límka. První Fialkova publikace 
obsahuje výběr snímků Rudolfa 
Skopce, taktéž velkomeziříčské-
ho fotografa.

Vilím Vilímek v roce 1909 získal 
povolení k samostatnému provo-
zování fotografické živnosti a v 
našem městě žil do Vánoc roku 
1945. Výběr z jeho díla tedy ma-
puje toto zmíněné období a jde o 
zhruba stovku snímků. Těžištěm 
Vilímkovy tvorby byly převážně 
portréty, ale vznikla i celá řada 
snímků Velkého Meziříčí a okolí.
Křest knihy se konal ve vestibulu 

velkomeziříčské radnice v pátek 
jedenáctého května odpoledne. 
Zahájil ho starosta města Rado-
van Necid. Po něm autor pro-
mluvil o knížce a na závěr křtu 
proběhla autogramiáda.
Kniha o 72 stránkách je v prode-
ji za 195 korun  v informačním 
centru na radnici, v muzeu a ve 
zdejším knihkupectví.

Iva Horká

Provoz zámecké studny by byl drahý
Zdroj podzemní vody – tak-
zvaná zámecká studna – byl po 
dlouhá léta využíván občany 
našeho města. V současné době 
je však, a to již delší dobu, ofici-
álně mimo provoz. 

Důvodem je podle slov odborní-
ků to, že voda ze zmíněné studny 
vykazovala v určitých kvalitativ-
ních ukazatelích takové hodno-
ty, které nesplňovaly požadavky 
kladené na vodu pitnou.  „Legis-
lativně nejčistším opatřením za 
daného stavu je zdroj neprovo-
zovat, poněvadž deklarovat vodu 
jako užitkovou s příslušnými 
upozorněními pro její případné 
konzumenty příslušný zákon ne-
umožňuje a o něco podobného se 
pokoušet by nebylo ani správné,“ 
vysvětluje současný stav Jiří Za-
char, vedoucí odboru životního 
prostředí, „pokud budou sílit 
požadavky na řádné provozová-
ní studny, vyžádá si věc značné 
finanční náklady, o jejichž efek-
tivnosti lze s úspěchem pochy-
bovat. Soustavná kontrola kvality 
a zdravotní nezávadnosti vody 
podle normy by podle stávají-
cí právní úpravy představovala 
provozní náklady kolem 100 tisíc 
korun ročně.“ 
Na předmětném zdroji vody po-
dle vedoucího odboru není nikdo 
závislý, pitná voda je k dispozici 
ve vodovodním systému provo-
zovaném Vodárenskou akciovou 

společností. „Jít do tak nejistého 
a nákladného podniku, tedy pro-
vozovat zdroj podzemní vody, 
který navíc není situován na po-
zemku ve vlastnictví města, se za 
dané situace nezdá být rozumné,“ 

dodal Jiří Zachar. Mnohým oby-
vatelům se toto opatření nelíbí, 
a tak si k Motorpalu, kde studna 
je, stejně na vlastní zodpovědnost 
pro vodu chodí. 

Iva Horká

František Javůrek bydlí v sousedství studny a 
dobrovolně se o ni stará. Byl by rád, kdyby tam i 
ostatní lidé, kteří chodí pro vodu, udržovali pořádek. 
Foto: Iva Horká

Martina Strnadová

Stavba Lidlu je stále ve stádiu příprav
Postaví Lidl svou prodejnu ve Velkém Meziříčí, 
nebo nakonec nepostaví? Již několikrát bylo 
zahájení stavby dle informací Vojtěcha Fialy – 
jednatele společnosti FVM Invest, která připra-
vuje projekt a další – doslova „na spadnutí“. Ale 
pozemek za řekou Balinkou, v bývalém areálu 
Svitu, zatím stále leží ladem a zarůstá plevelem.

„Projekt prodejny Lidl ve Velkém Meziřící je stále 
ve stádiu příprav, a proto zatím nebyl stanovený ani 
termín začátku výstavby, ani generální dodavatel 
stavby,“ uvedla Lucie Borovičková, PR manažerka 
a  mluvčí společnosti Lidl. Vojtěch Fiala tuto infor-
maci rozvedl: „Stále pracujeme na stavebním po-

volení. Komplikuje to doprava přes řeku Balinku a 
parametry kruhového objezdu. Do konce prázdnin 
bychom chtěli stavební povolení vyřídit a do konce 
roku prodejnu postavit.“
Vedoucí odboru výstavby velkomeziříčského měst-
ského úřadu Antonín Kozina potvrdil, že společ-
nost FVM Invest skutečně jedná o stavebním po-
volení. Tomu však musí předcházet znovu vydání 
územního rozhodnutí, které již společnost měla, ale 
kvůli průtahům propadlo. 
Termín zahájení stavby podstatně ovlivní i jednání 
na Kraji Vysočina o posouzení jejího vlivu na život-
ní prostředí. To dosud také není uzavřeno.

Martina Strnadová

MAS Most Vysočiny, o.p.s.  zve všechny zájemce,  
kteří se chtějí svou prací podílet na rozvoji regionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko na setkání.
To se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2012 
v 15 hodin v kinosále Jupiter clubu, s.r.o., budo-

va na náměstí č. 17 ve Velkém Meziříčí.
Program: 
1. informace o místních akčních skupinách
2. činnost MAS Most Vysočiny, o.p.s. 
3. možnosti členství

Výzva MAS Most Vysočiny, o.p.s. 

-msm-
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Velké Meziříčí ročně šetří 
stovky tisíc korun společným 
nákupem elektřiny a plynu. 
Spolu s tím plánuje další 
úspory zavedením softwarové-
ho sledování odběru energií u 
svých budov.

Město nejprve vypovědělo stá-
vající smlouvy u 125 odběrných 
míst elektřiny nejen na radnici, 
ale také ve všech příspěvkových 
organizacích. Zároveň takto pod 
jednu smlouvu sjednotila i nová 
odběrná místa, která vznikala 
v tomto období.

Energii pak nakoupila v aukci 
a uspořila tak 400 tisíc korun. 
„Sjednocení nákupu pro město 
a jeho příspěvkové organizace 
je poměrně složitá práce, úspo-
ra však přesáhla očekávání i čas. 
Úsilí, které jsme tomu věnovali, 
se bohatě vyplatilo,“ řekl starosta 
Radovan Necid.
Podobně postupovala radnice 
loni také u plynu. Sjednotit se 
podařilo odběr plynu na radnici 
a na bytové správě. Úspora čini-
la 723 tisíc korun. Letos pracuje 
město na dalším sjednocování 
odběru plynu u dalších příspěv-

kových organizací. „Předpoklá-
dáme další úspory v řádek stovek 
tisíc,“ plánuje starosta. 
Radnice se v těchto dnech také 
zabývá zavedením systému sle-
dování odběrů energií a vody 
v budovách města a jeho příspěv-
kových organizací. Jde o speciál-
ní webovou aplikaci, která umí 
odhalit případná slabá místa, 
nedostatky v režimu vytápění, 
odběrů a podobně. „Dosavadní 
zkušenosti z měst, která k tomu-
to systému přistoupila, hovoří o 
úsporách ve výši 5 až 15 %. Města 
a obce dnes vydávají za energie 

asi 10% provozních výdajů, 
v našem případě znamenají dal-
ší uspořené výdaje stovky tisíc 
korun,“ přiblížil Radovan Necid 
s tím, že úspory na energiích je 
oblast, které se chce ještě tento 
rok věnovat: „Náklady na energie 
rostou neustále a navíc se ve Vel-
kém Meziříčí v minulosti v tomto 
směru moc nešetřilo. Proto jsem 
sám pro sebe vyhlásil letošek ro-
kem energeticky úsporného měs-
ta a mým cílem je najít do konce 
roku všechny možnosti, jak se 
těmito náklady rozumně vypo-
řádat.“

Strážníci se při své činnosti 
setkávají i se situacemi, při kte-
rých dochází ke zranění osob, a 
to následkem dopravní nehody, 
úrazů nebo různých potyček a 
rvaček. Jindy dojde k náhlému 
zhoršení zdravotního stavu u 
osob přímo na ulici, ať už kvůli 
nemoci nebo po nadměrném 
požití alkoholu či jiné návykové 
látky.

Včasná a účinná první pomoc, 
provedená ještě před příjezdem 
zdravotnické záchranné služ-
by, bývá pro zraněného zásadní. 
Při těchto situacích mohou být 
strážníci na místě jako první, 
proto proběhlo dne 24. dubna 
2012 v budově radnice proško-
lení všech strážníků a vybraných 
zaměstnanců Městského úřadu 
Velké Meziříčí v poskytování 
první pomoci odborníky. Těmi 
byli pracovníci Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysoči-
na – primář velkomeziříčské zá-
chranky MUDr. Petr Novotný a 
vrchní sestra Mgr. Michaela Ku-

bišová. Po teoretické části školení 
si všichni zúčastnění na mode-
lech prakticky vyzkoušeli kardio-

pulmonální resuscitaci dospělé-
ho i dítěte a dále byli seznámeni 
s dalším přístrojem, přenosným 

defibrilátorem, jeho činností a 
obsluhou.

Chtějí razantně uspořit energie

-měú-

Velkomeziříčská Rada města projednala...
1. Rada města 
schválila:
* rozpočtové opatření: zdroj: 398 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 398 tis. Kč – § 3639 
úprava prostor v bývalém areálu 
Agados pro archiv MěÚ
* rozpočtové opatření: zdroj: 165 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 165 tis. Kč – § 5399 
rozšíření kamerového systému o 
kamerový bod na ul. Jihlavská
* rozpočtové opatření: zdroj: 60 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 60 tis. Kč – § 6171 
náklady spojené se zpracováním 
žádosti k Výzvě č. 77 OPLZZ 
* rozpočtové opatření: zdroj: 76 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 76 tis. Kč – § 2321 

dešťová kanalizace Velké Meziříčí 
– aktualizace, identifikace, suma-
rizace a pasportizace majetku
* rozpočtové opatření: zdroj: 10 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 10 tis. Kč – § 6171 
výroba reklamních bannerů dle 
grafického manuálu 
* podmínky pro zpřístupnění 
věže kostela sv. Mikuláše pro rok 
2012: 1. Bude uzavřena smlouva 
o výpůjčce dle návrhu s Římsko-
katolickou farností Velké Meziří-
čí, Náměstí 16/18. 2. Bude uza-
vřena pojistná smlouva v rozsahu 
přiložené nabídky. 3. Provozní 
doba bude po–so 9–17 a ne 13–
17 hodin. 4. Jednotné vstupné ve 
výši 10 Kč za osobu. 5. Po ukon-
čení akce budou vyčísleny nákla-
dy obou smluvních stran na její 

zabezpečení a radě bude předlo-
žen návrh na rozdělení tržeb ze 
vstupného.

2. Rada města vzala 
na vědomí:
* rozbor hospodaření města Vel-
ké Meziříčí k 31. 3. 2012 
* zprávu o hospodaření MěSB 
Velké Meziříčí za I. čtvrtletí 2012
*  zprávu o činnosti bytové komi-
se za I. čtvrtletí 2012
* materiál obsahující přehled 
organizací, jehož je město Velké 
Meziříčí členem
* informaci o projektech Roz-
šíření webových stránek města 
Velkého Meziříčí o marketingový 
nástroj e-shop, zvýšení bezpeč-
nosti archivovaných dat a Rozší-

ření síťových služeb metropolitní 
sítě Velké Meziříčí dle výzvy k 
předkládání projektu v progra-
mu informační a komunikační 
technologie 2012 dle zásad Kraje 
Vysočina
* předložený materiál týkající se 
plánování investičních akcí
* předložený harmonogram akce 
Rekonstrukce víceúčelového sálu 
Jupiter clubu
* informaci o systému parkování 
v centru města a dřívějších jedná-
ních v této věci

3. Rada města 
jmenovala:
* podle § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., (školský zákon), 
v platném znění s účinností od 

1. srpna 2012 na období šesti let, 
tedy na dobu určitou do 31. čer-
vence 2018 na vedoucí pracovní 
místa:
1. Mgr. Petra Hladíka ředitelem 
Základní školy Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13
2. Mgr. Dagmar Suchou ředitel-
kou Základní školy Velké Meziří-
čí, Oslavická 1800/20
3. Mgr. Petra Blažka ředitelem 
Základní školy Velké Meziříčí, 
Školní 2055, příspěv. organizace
4. Mgr. Boženu Suchánkovou 
ředitelkou Mateřské školy Velké 
Meziříčí, příspěvkové organizace
5. Martina Karáska ředitelem Zá-
kladní umělecké školy Velké Me-
ziříčí, příspěv. organizace
6. Ing. Alenu Vidlákovou ředitel-
kou Domu dětí a mládeže Velké 

Meziříčí, příspěvkové organizace
* pracovní skupinu pro výběr fo-
tografií do reprezentativní knihy 
o městě

4. Rada města 
souhlasila:
* se zpracováním projektové žá-
dosti k Výzvě č. 77 Mezinárodní 
spolupráce s partnerskou muni-
cipalitou Vansbro kommun
* se zpracováním projektové žá-
dosti včetně povinných příloh 
externí společností Cortis Con-
sulting za podmínek uvedených 
ve smlouvě.

Ing. Radovan Necid, starosta

 Další info na www.mestovm.cz

Věž bude opět přístupná
Věž kostela svatého Mikuláše ve 
Velkém Meziříčí bude otevřena 
od 1. června do konce letních 
prázdnin 2012. Turisté i další 
zájemci tedy budou moci stej-
ně jako loni navštívit její vnitřní 
prostory s výstavou fotografií z 
historie města a prohlédnout si 
celé centrum i s okolím Velkého 
Meziříčí z ochozu ve výšce pěti 
desítek metrů. Od loňska je navíc 
ve věži k vidění i trojrozměrný 

model městské památkové zóny, 
který vyrobili studenti střední 
průmyslové školy stavební 
v Havlíčkově Brodě. Podmínky 
zpřístupnění věže veřejnosti se 
od loňska neliší. Otevírací doba 
bude od pondělí do soboty od 
9.00 do 17.00 a v neděli od 13.00 
do 17.00. „Jednotné vstupné de-
set korun je také stejné jako loni,“ 
podotkl starosta Radovan Necid.

Strážníci si prohloubili své 
znalosti první pomoci

Petr Dvořák,
Městská policie Velké Meziříčí

K bývalé budově okresu...
Začátkem května jsem měl možnost společně se skupinou studentů a 
pedagogů prohlédnout si za doprovodu brněnského architekta Josefa 
Chloupka  většinu nejnovějších a nejzajímavějších staveb Berlína. Měli 
jsme příležitost se seznámit se stále probíhající revitalizací původních 
panelových bytových komplexů ve východním Berlíně, rekonstrukcemi 
zbytků historických budov a jejich dostavbami, a hlavně se současnou 
zástavbou v prostoru bývalé berlínské zdi, v tzv. území nikoho (Sony 
Centrum, budovy nových nádraží, galerií, muzeí, knihovny, filharmo-
nie, velvyslanectví, komplex nových vládních budov, vládních bytů, bu-
dovy spolkového prezidenta, kostely, památníky…). Vše od špičkových 
světových architektů. Ve skleněné kopuli od britského architekta Norma-
na Fostera na Reichstagu jsem si položil otázku, co by udělali Berlíňané 
s naší budovou bývalého okresu (domova důchodců). 
Určitě by ji nezbourali, ale asi by udělali kompromis. Hlavní budovu 
směrem do Hornoměstské ulice a spodní část křídla do ulice Skřivanova 
by nechali stát. Tuto část by zrekonstruovali pro potřeby městského mu-
zea, policie, katastrálního úřadu, archivu města, nechali by zde prostory 
pro výstavy, kanceláře, klubovny organizací, obchod, služby… Zbývající 
dvě třetiny by nahradili moderní budovou z betonu, kamene, mramoru, 
kovu a skla. My ale nejsme Berlíňané a peníze nemáme. Co nám ale 
brání přední, původní, architektonicky cennou a kvalitní část budovy 
opravit a zprovoznit a zadní prostor ponechat jako rezervu na dostavbu 
dle potřeb příštím generacím?

Ing. Bořivoj Pejchal, člen kulturní komise města

Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou 
v dobrém stavu? Můžete je donést do obřadní síně budovy radnice 
Městského úřadu Velké Meziříčí v pondělí 21. 5. a ve středu 25. 5. 
od 8 do 17 hodin a v úterý 22. 5. od 8 do 14 hodin. Co můžete da-
rovat: letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské) čisté a složené 
do plastového pytle nebo krabice, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ruč-

níky, záclony, látky (min. 1 m, nedávejte odstřižky a zbytky), domácí 
potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené), polštáře, 
deky, obuv veškerou nepoškozenou, batůžky, pánské opasky, tkanič-
ky do bot, potřeby osob. hygieny, čisticí prostředky, funkční ruční 
nářadí. Nenoste: nábytek, ledničky a další el. spotřebiče ke zpět. od-
běru, znečištěné nebo vlhké prádlo a oděvy, zmačkané prádlo.

Na vjezdech  do města 
přibudou tabule
Návštěvníky Velkého Meziříčí u 
vjezdu do města přivítají tabule. 
Další pak upozorní na to, že měs-
to hlídají kamery. Jejich umístění 
již radní schválili. Vítacích tabulí 
bude osm na čtyřech příjezdo-
vých směrech, tedy na Karlově, 
Vrchovecké, Jihlavské a v ulici K 
Novému nádraží. Vždy jedna na 
příjezdu s textem Vítáme vás a 
druhá v protějším směru ponese 
text Na shledanou. Tabule budou 

jeden a půl metru široké, vysoké 
jeden metr a asi dva nad terénem. 
Informační tabule, které upozor-
ní na to, že je město monitorová-
no kamerovým systémem, budou 
na stejných ulicích, jenže menší 
– o rozměrech sedmdesát krát 
padesát centimetrů. Všechny bu-
dou umístěny tak, aby nenarušo-
valy rozhled řidičů a přitom byly 
v důstojném prostředí.

Rozšíří dálnici D1

Martina Strnadová

Ředitelství silnic a dálnic připravuje modernizaci dálnice D1. Na Vy-
sočině by měla začít již v létě, a to ve třech úsecích. V našem regionu 
to bude od Lhotky po Devět křížů. Modernizace dálnice bude spočívat 
v rozšíření vozovky o 0,75 metru na každé straně. Vzhledem k nutné 
zimní přestávce práce potrvají až do konce roku 2013.

Martina Strnadová

-mars-

SBĚR ŠATSTVA - CHARITNÍ ŠATNÍK
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Dalším ze zajímavých přenáše-
jících v oblasti politiky, který 
vystoupí na červnovém festivalu 
filozofie na téma Etika a morál-
ka, je významný český politolog,  
JUDr. Jiří Pehe. 
Vystudoval gymnázium a Práv-
nickou a Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. 
V roce 1981 emigroval z ČSSR 
přes Jugoslávii do Itálie a posléze 
do USA, kde dostal politický azyl. 
V emigraci pracoval nejdříve jako 
číšník a vrátný. Později přispíval 
do New York Times. Pracoval v 
rádiu Svobodná Evropa. V roce 
1985 ukončil studia na Škole me-
zinárodních vztahů na Kolum-
bijské univerzitě v New Yorku. 
V letech 
1997 až 
1999 byl 
ředite-
lem Po-
litického 
odboru 
Kancelá-
ře prezi-
denta re-
publiky 
Václava 
Havla. 

V politice se angažoval jako spo-
luzakladatel občanského hnutí 
Impuls 99.
V současnosti je ředitelem New 
York University v Praze a před-
náší na Fakultě sociálnich věd 
Univerzity Karlovy. Vede Pražský 
institut pro demokracii a kulturu 
Newyorské univerzity (PIDEC). 
Dále je členem programového 
výboru a správní rady Nadace 
Forum 2000, která organizuje 
pravidelné mezinárodní konfe-
rence. 
Od roku 2005 je členem správní 
rady Open Society Fund. Píše 
články a analytické studie o vývo-
ji ve východní Evropě pro ame-
rické, české a německé deníky 
a vědecké časopisy. 
Přispívá do českých deníků. Je 
předsedou redakční rady čtvrt-
letníku Přítomnost, který se za-
měřuje na politický a kulturní 
vývoj ve střední Evropě. 

Evropský festival filozofie

Milan Dufek

Kubistická křesla jsou zpátky
V letošním roce bude po mnoha 
letech vystaven v meziříčském muzeu 
kompletní soubor kubistického 
nábytku.
Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout jak vybavení ložnice, tak pracov-
ny. Dlouhou dobu v muzeu chyběla dvě 
křesla, která je možné označit za světový 
unikát. Nejdříve byla křesla zapůjčena v 
Muzeu umění Olomouc. Následně si je 
mohli několik let prohlížet návštěvníci 
Muzea českého kubismu v Praze, které 
je součástí Národní galerie. „Letos jsme 
také upravili naše propagační skládačky, 
kde je nově věnován prostor právě ku-
bistickému nábytku,“ sdělila ředitelka 
velkomeziříčského muzea Irena Troneč-
ková. Nábytek pocházející z roku 1913 
byl zhotoven pražským družstvem Artěl 
podle návrhu Pavla Janáka. Kolekce ná-
bytku byla vyrobena pro dr. Františka 
Závišku a jeho ženu Milku, oba rodá-
ky z Velkého Meziříčí. Muzeu soubor 
darovala Milka Závišková v roce 1965 
u příležitosti odhalení pamětní desky 
manželovi na rodném domě.        -muz-

Kubistický nábytek patří k jedněm ze skvostů ve sbírkách velkomeziříčského 
muzea. Nyní je již pohromadě zpátky v našem městě. Ilustrační foto: Muzeum 
Velké Meziříčí

Ve čtvrtek 10. května proběhla ve velkomeziříčské městské knihovně 
beseda nazvaná Když se řekne Irena Fuchsová.
Autorka píše nejčastěji povídky do časopisů. Následně je vydává v kni-
hách, jejichž tituly téměř bez výjimky začínají právě slůvkem Když.
V červnu má vyjít 29. dílo Když Aleš nosí moji sukni. Nebyla řeč jen o 
tvorbě, ale také o rodině, přátelích a hercích Činoherního klubu, kde 
Irena Fuchsová dlouhá léta pracuje jako nápověda.

Fuchsová besedovala 
v místní knihovně

-van-

Velkomeziříčská radnice odvádí svoji práci velmi dobře. Vyplý-
vá to z anonymního dotazníkového šetření, které zde v dubnu 
probíhalo.

„Lidé měli k dispozici poměrně jednoduché dotazníky, kde na škále 
velmi spokojen – spokojen – nespokojen a velmi nespokojen hodnotili 
nejen rychlost a způsob vyřízení své věci, ale 
i chování úředníků. Ani jeden z našich odbo-
rů se v celkovém hodnocení nedostal do dru-
hé poloviny škály. Z výsledků tedy vyplývá, že 
lidé jsou s prací radnice spokojeni,“ popsal 
akci tajemník Marek Švaříček s tím, že dotaz-
níky nabízeli pracovníci úřadu všem, kdo 
v dubnu potřeboval na radnici něco vyřídit. „Dotazníky tedy vypl-
ňovali lidé zpravidla poté, co měli čerstvou zkušenost s konkrétním 
pracovníkem. Považuji tedy výsledky za autentické,“ doplnil Švaříček. 
Od 5. do 21. dubna lidé odevzdali do tří sběrných boxů v budovách 
úřadu 384 dotazníků. Počet hodnocení jednotlivých odborů se ovšem 

liší podle toho, kolik návštěvníků který odbor potřebuje. „Je logické, že 
na dopravku přijde víc lidí, než do kanceláře tajemníka. Proto odbor 
dopravy také hodnotilo 147 lidí a odbor kanceláře tajemníka nikdo,“ 
doplnil starosta Radovan Necid.
Ani v jednom sledovaném kritériu, tedy ochota, lhůty, odbornost 
a slušnost výsledky šetření významně nepřesáhly stupeň číslo jedna, 

tedy hodnocení velmi spokojen. „Z toho vyplývá, že 
se v dotaznících prakticky nenašel nikdo, kdo by byl 
nespokojen. V průměru by to totiž bylo vidět,“ řekl 
tajemník Švaříček.
Také celkové hodnocení je pro radnici lichotivé. Do 
kategorie nespokojenosti nespadl ani jeden z odbo-
rů. „Podobné dotazníkové šetření budeme pořádat 

každý rok, abychom si ověřili, zda dokážeme vysokou laťku udržet,“ 
naplánoval Švaříček.
Průzkum spokojenosti klientů byl součástí projektu Vzdělávání za-
městnanců radnice, který na velkomeziříčském úřadu hradí Brusel. 

Průzkum: Lidé odcházejí z 
radnice spokojeni

-ran-

Švaříček: Podobné dotazníkové 
šetření budeme pořádat každý 

rok, abychom si ověřili, zda 
dokážeme vysokou laťku 

udržet.

6. ročník - 18. až 24. června

Představujeme osobnosti festivalu

Informace o festivalu nalezne-
te na www.festivalfilosofie.cz.

Skládka dosluhuje
Přetěsnění skládky a vybudová-
ní překladiště odpadu – to jsou 
dvě nutnosti, které v budoucnu 
čekají Velkomeziříčské v oblasti 
nakládání s odpady. 

Životnost skládky tuhého ko-
munálního odpadu se krátí. „V 
podstatě jsme na posledních me-
trech,“ potvrdil starosta Rado-
van Necid a dodal, že na skládku 
musí město ukládat do doby, než 
vznikne na Vysočině u Jihlavy 
zařízení pro energetické využití 
odpadu, jinými slovy spalovna. 
Nebo mohou Velkomeziříčští vo-
zit odpad třeba i do brněnského 
Saka, ale to jsou zatím jen vý-
hledy do budoucna. I poté však 
město bude skládku užívat. „Dál 

tam budeme ukládat inertní ma-
teriály, které nelze spálit,“ připo-
mněl starosta, který přetěsnění 
skládky odhadl na šest až osm 
milionů korun. Stejně tak se měs-
to nevyhne výstavbě překladiště, 
ať již bude vozit odpad na Jihlavu 
či na Brno. Náklady jsou snad do 
deseti milionů korun. „Záleží na 
jeho velikosti. Kdybychom měli 
vlastní halu, nebude to tak dra-
hé, ale zase jsou k tomu nutné 
lisy, nakladače, manipulátory…,“ 
vyjmenoval starosta s tím, že na 
toto zařízení by město mohlo 
získat i dotaci. Zástupci města se 
chystají do Rakouska, kde by se 
na již funkční překladiště chtěli 
podívat.

Martina Strnadová

Irena Fuchsová (vpravo) s ředitelkou místní 
knihovny Ivanou Vaňkovou. Foto: Knihovna VM

Velkomeziříčská skládka 
je již takřka vrchovatá. 
Nemuselo by tomu tak 
být, kdyby občané více 
třídili odpad, kontejnerů 
na papír, sklo, plasty, 
bio i elektroodpad je po 
městě všude dost. 2x 
foto: Martina Strnadová

Z přečinu podvodu je podezřelý pachatel, který nabízel prostřednic-
tvím internetu mobilní telefon značky Samsung. Na jeho nabídku 
reagoval šestadvacetiletý muž z Velkomeziříčska. Na účet poslal pro-
dávajícímu požadovanou finanční hotovost, ale mobilního telefonu se 
i přes opakované výzvy nedočkal. Způsobená škoda činí 9.000 korun.

Poškodil výlohy
Z přečinu poškození cizí věci a výtržnictví podezřívají velkomeziříčští 
policisté devatenáctiletého muže. Ten v předposlední dubnový večer 
po 22. hodině cestou Velkým Meziříčím poškodil cizí majetek. Ma-
jitelé vyčíslovali škody u rozbité výlohy prodejny na náměstí, rozbité 
okno na ulici Radnická a na ulici Družstevní rozbité odrazové zrcadlo. 
Škoda převyšuje 13.000 korun.

Ukradl finanční hotovost
V pátek 4. května 2012 přijali policisté z Velkého Meziříčí oznámení 
o krádeži finanční hotovosti z rodinného domu v Martinicích. Pacha-
tel využil situace, kdy majitelé domu byli zaměstnáni prací na zahra-
dě u domu. Neuzamknutými dveřmi se dostal na verandu a pak už 
si dům odemknul klíčem, který byl ponechaný v zámku u vstupních 
dveří. Uvnitř se mu podařilo naleznout finanční hotovost přes 12.000 
korun, a tu odcizil.

Loupil v Bíteši
Velkobítešští policisté přijali 6. května 2012 oznámení o poškozeném 
automatu na svíčky. Neznámý pachatel poškodil zařízení na novém 
hřbitově ve Velké Bíteši, ze kterého odcizil kovové mince. Způsobená 
škoda na odcizených mincích a poškozeném automatu bude upřesně-
na dodatečně.
Další krádež u hřbitova ve Velké Bíteši se stala 7. května. Odloženou 
kabelku s fotoaparátem si přivlastnil neznámý pachatel. Majitel zapar-
koval své vozidlo na parkovišti u nového hřbitova ve Velké Bíteši. Když 
se asi po půl hodině k automobilu vrátil, uviděl rozbité okénko u zad-
ních dveří. V těch místech měl právě odložený fotoaparát. Způsobená 
škoda je vyčíslena na 11.000 korun.

-PČR-

Podváděl na internetu
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Nejen Velkomeziříčští vzpomněli v těchto květnových dnech na oběti 
druhé světové války, ale zejména oni navíc uctili i památku obyvatel 
popravených německými vojáky při velkomeziříčské tragédii. Pietní 
vzpomínka letos proběhla 7. května 2012 na hřbitově na Karlově ve 
Velkém Meziříčí u památníku padlých. Jako každoročně ji zaštítilo 
město spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu.

Věnce k pomníku položili představitelé města, Kraje Vysočina i Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, armády, politických stran stejně jako 
zástupci zdejších škol či skauti. „…A v lese spával se samopalem pod hla-
vou, partyzán přikrytý šíleným měsícem. Před mnoha lety ho zavraždili 
v Meziříčí Němci surovou ranou do týla…“ navodila atmosféru konce 
války v našem městě gymnazistka Hana Pařízková verši Jana Skácela 
z básně Úroda kolem Tasova. 
„Kdysi jsme slavili vítězství nad nacismem a fašismem a připomínali si 
jejich oběti, dnes už se ve společenském prostoru setkáváme spíše s neut-

rálním pojmenováním – oslavy konce války. Mizí připomínka toho, kdo 
byl vlastně agresorem a kdo obětí,“ připomněl přítomným starosta města 
Radovan Necid a zdůraznil, že jedinou obranou před opakováním války 
je zachování vzpomínek. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Miroslava Němcová na jeho myšlenku navázala právě tím konkrét-
ním pojmenováním: „Květen je připomínán jako vítězství spojených sil 
nad fašistickým Německem, které rozpoutalo druhou světovou válku 
s cílem zničit naši civilizaci. Z části světa chtělo vytvořit své otroky, do 
této části patřily slovanské země a tedy také tehdejší Československo, část 
světa chtěli úplně vymazat z mapy i některé národy, jako například Židy.“ 
V souvislosti s tím zdůraznila, že během války postižené národy přišly 
o to nejcennější, o svoje elity, o mladé lidi, civilisty, kteří se postavili zlu 
v podobě nacistických okupantů a zaplatili cenu nejvyšší – vlastní život. 
A tuto daň si válka vybírala i v posledních dnech, kdy svoboda byla nado-
sah, jako třeba i ve Velkém Meziříčí, ale i v Praze, Krupce a jinde.

Martina Strnadová

Velkomeziříčská tragédie očima E. Polachové
Stejně jako v celé naší zemi si 
i obyvatelé Velkého Meziříčí v 
uplynulých dnech připomněli 
šedesáté sedmé výročí osvo-
bození Československa od 
nacismu. Pro Velkomeziříčské 
je to navíc i vzpomínka na 
oběti tragédie, která se v našem 
městě udála v posledních dnech 
druhé světové války. Němečtí 
vojáci při ní ve dnech 6. až 8. 
května popravili šedesát zdej-
ších obyvatel a dalších sedma-
třicet jich zahynulo 9. května 
při bombardování v důsledku 
přechodu fronty.

Přímých svědků tragédie po le-
tech neustále ubývá. O to zajíma-
vější je číst řádky Emilie Pola-
chové, která bydlela v té době na 
Kolmé ulici ve Velkém Meziříčí a 
svůj vlastní zážitek a pohled na 
některé události té doby popsa-
la v dopise příbuzným. Pro při-
pomínku obyvatelům města jej 
poskytli manželé Ondráčkovi ze 
Slavičína již v roce 1996 a od té 
doby ležel dopis založený v kro-
nice města.
Pro čtenáře týdeníku Velkomezi-
říčsko jsme z něj vybrali úryvky. 
Emilie Polachová v něm zmiňuje 
události od revoluční neděle 6. 
května, kdy bylo již celé město 
vyzdobeno československými 
prapory a národní výbor přejí-

mal svůj úřad. Dál popisuje ak-
tivity gestapa, které kladlo odpor 
až po zajetí členů národního vý-
boru na radnici a jejich mučení. 
„Svým obětem vytrhávali nehty, 
vylupovali oči, skalpovali kůži, 
lámali končetiny. Strašný křik a 
stálé střílení se ozývalo městem 
skoro celou noc. Ráno pak jezdili 
Němci městem jako diví, vyhlási-
li stanné právo, obyvatelé zalézali 
do svých příbytků a ulice byly 
téměř liduprázdné… To pondělí 
byl pak zlý den. Odpoledne, když 
jsem šla do mlékárny, musila 
jsem projít od pokračovací školy 
k Dalimilově ulici několikerými 
po zuby ozbrojenými německými 
strážemi a když jsem vkročila na 
most, viděla jsem, jak kulomet, 
ležící na podstavci betonového 
mostu, stáčí zlomyslný Němec 
v ostrém úhlu přímo na střed 
mých zad. A ten jeho pohled! Ne-
dovedu ho vylíčit. Nevystřelil, jen 
asi chtěl nahnat hrůzu… 
U mlékárny už byla jedna z rakví 
s mrtvým… u ní plakala vdova 
a nejbližší příbuzní.“ Dál Emilie 
Polachová popisuje svoji ces-
tu městem a setkání s hlídkami 
německých vojáků až ke Karlo-
vu. „Vtom už jeli. První vůz byla 
velkobítešská hasičská stříkačka 
plně obsazená SSmany s namí-
řenými zbraněmi (nesměli se tu 
lidé ani z oken dívat pod tres-

tem zastřelením), za ní ve středu 
průvodu menší červené nákladní 
auto Brázdovo s našimi lidmi, 
z nichž jsme za letmého pohledu 
poznali jen jednoho studenta, 
třebaže nejeli rychle, ale pro ty 
namířené zbraně nebylo možno 
jinak. Pak jelo veliké ozbrojené 
auto plné gestapáků. To byl první 

hrůzný transport. Jeli směrem k 
dolnímu okraji parku Františko-
va po silnici k Petrávči, do těch 
míst, kde pod Františkovem je 
Šlapalův (nyní Kohoutkův) mlýn 
a za ním se stéká pod ohbím sil-
nice mlýnská strouha s Oslavou. 
Tam, na maličkém paloučku 
svých prvních patnáct obětí vy-
ložili, postavili do řady a ranou 

do týla stříleli tak, aby mrtvoly 
padaly rovnou do řeky. Já jsem 
mezitím došla ke gymnasiu 
v myšlenkách, kam je vezou, když 
jsem uslyšela první rány směrem 
od Františkova. Hned mě napad-
lo, že je tam střílejí a byla to, bo-
hužel, smutná a hrozná pravda.“ 
Pak E. Polachová popisuje další 

transporty zajatých, které viděla 
z okna gymnázia a následující 
události včetně toho, jak se za-
čali Němci v úterý večer rychle 
odsouvat k Jihlavě před blížícími 
se Rusy i jak začaly do ulic města 
padat fosforové střely. Jedna 
z nich vybuchla i u Polachových 
na dvoře. „Oči, ústa i nos plný 
nedýchatelného dýmu vyběhla 

jsem za ostatními, když tu pán ze 
sousedství, Brňák, volá: Proboha 
slečno, vy hoříte nejen na rukou, 
ale i v ústech. Kapičky fosforu, co 
mi při hašení stříkaly na ruce 
a do obličeje, tam utkvěly a hoře-
ly. Hasili mi dlaně hlínou a do úst 
mi nacpali plné dvě hrsti hlíny 
z cesty za zahradou. Dlouho to 
trvalo, než to udusili, ale poda-
řilo se to bez větších popálenin.“ 
Rodinu Polachových pak na noc 
vzali k sobě do sklepa sousedi, 
další lidé šli do krytů. Ve středu 
ráno vjela do města Rudá armá-
da, Němcům v patách. 
„Jeden německý hejtman vyhodil 
červenou raketu, pro Rusy to byl 
povel k bombardování, jako by 
tu byla hnízda německého od-
poru, a tak to začalo. Stěny skle-
pa se chvěly, rány duněly, letadla 
hučela nad hlavou, my ani snad 
nemysleli a jen čekali, kdy to na 
nás padne,“ popisuje E. Polacho-
vá, která vše nakonec přežila, na 
rozdíl od sedmatřiceti lidí, kteří 
zahynuli v sutinách domů. 
„Toho německého hejtmana Ru-
sové záhy dopařili a nad našimi 
u náspu jej zastřelili, čehož jsem 
byla očitým náhodným svědkem. 
Ani se mi srdce v hrudi nepohnu-
lo, naopak jsem pocítila uvolnění, 
že ta bestie, co tu zavinila bom-
bardování, byla zneškodněna na 
věky,“ dodává ještě mladá žena a 

končí svůj dopis popisem pohřbu 
všech devadesáti sedmi obětí se 
slovy v  samém závěru, „dej Bůh, 
abychom se dožili rozkvětu a pl-
ného míru naší drahé, nejdražší 
vlasti, naší nově se budující Re-
publiky československé.“
Takový je dobový pohled Emilie 
Polachové, která tragické dny ve 
Velkém Meziříčí sama prožila. 
Podle historičky zdejšího muzea 
Marie Ripperové jsou sice v jejím 
popisu některé nepřesnosti, ale 
celkovou situaci vystihuje doko-
nale. 
„Smrt lidí, kteří byli v plné síle 
a mohli pro společnost i svoje 
blízké leccos udělat, je vždycky 
tragédie. O to víc je nutno si při-
pomínat smrt účastníků velko-
meziříčského povstání, kteří byli 
příslušníky německé armády za-
střeleni na prahu míru, 7. května 
1945, když plánovali poválečnou 
obnovu města. 
Společně s obětmi bombardování 
města ráno 9. května si je kaž-
doročně připomínáme při pietní 
vzpomínce na hřbitově. 
Mladé generaci tyto události při-
bližují také besedy v muzeu, které 
jsou v květnu zaměřeny právě na 
připomenutí událostí na sklonku 
druhé světové války ve Velkém 
Meziříčí,“ dodává Marie Rippe-
rová.

Připravila: Martina Strnadová

Snímek je ze společného pohřbu obětí 13. 5. 1945 na 
novém hřbitově na Karlově. Fotografii Vilíma Vilímka 
poskytl archiv muzea. 

Příbuzní a přátelé obětí chodí každoročně ke hrobům, 
aby na ně vzpomněli. Foto: Martina Strnadová 

Položili věnce, zažehli svíčky a mysleli na padlé
Irena Sedlecká
Česká sochařka Irena Sedlecká se narodila 
7. září 1928 v Plzni. Od roku 1967 žije ve Velké 
Británii a je členkou Královské společnosti brit-
ských sochařů. Ve světě se proslavila výtvorem 
– třímetrovou bronzovou sochou zpěváka sku-
piny Queen Freddieho Mercuryho, která stojí na 
břehu Ženevského jezera ve švýcarském Mont-
reaux. Na počátku své umělecké kariéry ještě 
v Československu získala zakázku na památník 
obětem fašismu ve Velkém Meziříčí a na české 
novináře v Plzni, kde ztvárnila Julia Fučíka.
Zdroj: cs.wikipedia.org a www.independent.
co.uk

Památník padlých na hřbitově Karlov je dílem 
Ireny Sedlecké. Foto: Martina Strnadová

Památku padlých přijela uctít i předsedkyně 
Parlamentu PS ČR M. Němcová. Foto: M. Strnadová 
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Středa 16. 5.: 7.00 mše sv.  – o. Parajka, Oslavice 18.00 mše sv. – o. 
Prajka, Mostiště 18.00 mše sv. – o. Parajka.
Čtvrtek 17. 5.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka, 
Hrbov 18.00 mše sv. – o. Parajka.
Pátek 18. 5.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svá-
tosti smíření a pokání., 20.00 mše sv. s novenou k duchu svatému 
za dar moudrosti – o. Prajka, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. 
Parajka. Sobota 19. 5.: 7.00 mše sv. – o. Parajka, 12.30 svatba se mší 
sv. – o. Hanák, 18.00 mše sv. s novenou k duchu svatému za dar ro-
zumu – o. Prajka. Neděle 20. 5.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše 
sv. – o. Parajka, 10.30 mše sv. – o. Parajka, 17.30 májová pobožnost, 
18.00 mše sv. s novenou k duchu svatému za dar rady – o. Prajka.
Farní oznámení 
Ve středu nebude náboženství pro mládež a starší děti. V pátek od 
14 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření a pokání, v 19.00 v kostele sv. Mikuláše bude příprava na biř-
mování pro všechny kandidáty, začíná novena před slavností seslání 
ducha svatého. V tomto roce každý všední den ve 20.00 a v sobotu a 
neděli v 18.00 hodin bude mše sv. s adorací. Od pátku 18. 5. do sobo-
ty 26. 5. večerní a odpolední mše sv. (kromě soboty a neděle) nebu-
dou). Zveme všechny farníky ke společné modlitbě. V sobotu v 19.30 
bude 6. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali v 
kostele. Skupina mladých křesťanů pořádá křesťanskou chaloupku s 
názvem „Ježíš uprostřed nás“ v Osové Bítýšce pro děti od 7 do 12 let 
v termínu 14. – 21. 7. 2012, cena je 1.300 Kč, více informací u Mgr. 
Evy Dvořákové, kontakt najdete na plakátě na nástěnce. 
Českobratrská církev evangelická
20. 5.: 9 hod. – bohoslužby (host: Jan Trusina), 23. 5. 18.30 hod. – 
večer s religionistou a terapeutem Zdeňkem Vojtíškem, Husův dům, 
U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz.

BOHOSLUŽBY

Lex naturalis
Desatero přikázání – to bylo mi-
nule. Ale je zajímavé, že pozná-
vání různých kultur v různých 
končinách země nás přivede k 
závěru, že většina lidí na země-
kouli, i těch nevěřících, uznává 
podobná mravní pravidla. Lidé 
odedávna rozlišují mezi tím, co 
je dobré a co je zlé, co je správ-
né a co špatné. Názor na to, co je 
dobré a co špatné se moc nemění 
ani v průběhu času. Skutečnost, 
že všichni lidé jako celek uznávají 
určité společné mravní hodnoty, 
vedla filozofy na základě empi-
rického pozorování a logických 
dedukcí k závěru, že existuje 
nějaký přirozený lidský mravní 
zákon lex naturalis. Už stoikové 
měli představu božského či věč-
ného zákona, který platí vždy a 
všude a pokládá se za počátek 
teorie přirozeného práva. Také 
Tomáš Akvinský tvrdil, že přiro-

zené právo je založeno na rozu-
mu a není kulturně podmíněné. 
Přirozený zákon, přítomný v srd-
ci každého člověka a zakotvený 
v rozumu, je všeobecný ve svých 
příkazech a jeho závaznost se 
týká všech lidí. Vyjadřuje důstoj-
nost osoby a klade základy jejich 
práv a jejich základních povin-
ností. Je tedy evidentní, že přiro-
zený mravní zákon je lidem vro-
zen a byl do nich vložen někým 
vyšším, kdo však sám je morální 
a dobrý. Bůh je dárcem rozumu, 
který následně je východiskem 
morálky. 
Emanuel Kant to vyjádřil struč-
ně: „Hvězdné nebe nade mnou 
a vnitřní zákon ve mně jsou mi 
důkazem existence Boha.“
A Desatero? Je jenom pozitivním 
připomenutím tohoto mravního 
přirozeného zákona. 

P. Lukasz Szendzielorz

ŘádkY na neděLi

Význam tohoto známého přísloví všichni určitě dobře známe, ale pro 
mnohé děti základních škol na Vysočině se pod těmito slovy skrývá i 
název letošní části projektu Semínka environmentálního vzdělávání 
pro Vysočinu. Bez práce nejsou koláče je totiž název souboru pracov-
ních listů a metodického materiálu, který žáci vypracovávali, pokud 
je jejich učitelé do projektu přihlásili. V letošním roce se projektu 
zúčastnilo devatenáct škol a téměř dvojnásobek tříd. Žáci se zabývali 
multikulturním pohledem na svět a plnili rozmanité úkoly zaměřené 

hlavně na přírodopis, ale také na zeměpis, český jazyk, cizí jazyky, ma-
tematiku, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.
U komodit jako pšenice, brambory, jahodník, banánovník, bavlník, 
kávovník, kakaovník, palma olejná, růže a čajovník žáci zjišťovali nej-
různější fakta a zajímavosti, přičemž jejich pátrání bylo někdy vskutku 
přímo detektivní. Teď už ví, že růže u nás kupované se nejčastěji dová-
žejí z Keni, Etiopie a Bulharska, jahody z Číny, Polska či Argentiny, že 
Aralské jezero v Uzbekistánu se stává slanou pouští kvůli zavlažování 
bavlníku, že chuť čokolády mnohdy nepoznají ti, kteří tvrdě pracují 
na kakaovníkových plantážích, že bramborové lupínky jsou smaže-
né na palmovém oleji, že kolébkou pěstování kávy je Etiopie a lidé si 
kávovníku blíže všimli až poté, co zjistili, že kozy jsou po okusování 
kávových keřů hyperaktivní a veselé, že brambory jsou velmi bohaté 
na vitamin C, že čajovník čínský roste v jihovýchodní Asii a sbírá se 
vrchních 3 – 5 lístků, že logo organizace Fair Trade mimo jiné zajiš-
ťuje to, že při pěstování plodin a výrobě zboží nebylo zneužito práce 
dětských otroků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci z těchto základních 
škol: Lhotky, Oudoleň, Přibyslav, Nové Město na Moravě, Žďírec nad 
Doubravou, Třebíč Bartuškova a Bory. Kolektivy dětí jsme pozvali na 
chaloupecké pracoviště ve Velkém Meziříčí, na Ostrůvek, na závěreč-
nou žákovskou konferenci, jež byla pro žáky a jejich zapálené učitele 
odměnou za skvělou práci, kterou odvedli při vypracovávání pracov-
ních listů. Během konference se děti dozvěděly spousty zajímavostí o 
přírodních národech a jejich vynálezech (třeba jak rozdělávají oheň 
indiáni či na Borneu) od nadšeného samouka Standy Juhase, vyrobily 
si píšťalku z bezové větvičky, ta totiž neseschne a stále píská, upekly 
a snědly si svůj vlastní koláč – vždyť přeci bez práce nejsou koláče, 

zahrály si staré irské bramborové hry, pojedly bramboru pečenou v 
popelu ze dřeva, vyrobily si plátěný voňavý kávový pytlíček – možná 
dárek pro své rodiče nebo prarodiče a třeba ještě zasázely jahodník, o 
který se budou ve škole svorně starat. 
Veselé oči kluků a holek, kteří se konference zúčastnili, byly nám 
všem, kteří jsme na projektu pracovali, velkou odměnou. 
A tak jsme si spokojeně mohli říci: „Tak to je přesně to, co má smysl!“ 

Ing. Jana Janová, Chaloupky, pracoviště  Ostrůvek,Velké Meziříčí

Bez práce nejsou koláče, zjišťovali školáci 

Poslední dubnovou neděli se na 
čtyřicet milovníků přírody sešlo, 
aby pod vedením zkušené orni-
toložky  Mgr. Dany Konečné při-
vítalo tažné ptáky, kteří se k nám 
vrátili ze svých zimovišť. 
„Ani větrné počasí neodradilo 
ptáky od zpívání, a tak jsme se 
mohli naučit rozpoznat hlasy str-
nadů, pěnkav, pěnic, červenek, 
budníčků a dalších ptačích dru-
hů, které se vyskytují na trase k 
Palečkovým rybníkům a v Balin-
ském údolí,“ říká organizátorka 
akce Michaela Brhlová z Chalou-
pek, pracoviště Velké Meziříčí.
Během vycházky měli účastníci 
možnost prohlédnout si hnízda 
ptáků spadená na zem, ale také 

vyhloubená v břehu řeky Balinky 
i v nejrůznějších stromech a po-
znat tak nádherná umělecká díla 
drozdů, vymazaná hlínou, pěn-
kav, vytvořená z mechu, suché 
trávy, koňských žíní, ovčí vlny, 
ale i z lidských vlasů, ledňáčků, 
kteří staví hnízdo v březích řek, 
datlů i šikovných brhlíků hnízdí-
cích v dutinách stromů.
Všichni, kteří se vycházky zú-
častnili, se mohli díky D. Koneč-
né dozvědět mnoho zajímavostí 
nejen o životě ptáků, ale také o 
jarních bylinách, historii krajiny 
a pověstech s ní spojených.

Text a foto: Jana Audy, 
Chaloupky, pracoviště Ostrůvek 

Velké Meziříčí

S ornitoložkou poznávali ptáky

Více než třicet milovníků přírody 
od dvouletých capartů po seniory 
si v pátek 4. května 2012 přišlo 
na Ostrůvek poslechnout zajíma-
vé vyprávění Martina Maláče o 
životě našich obojživelníků. Ná-
vštěvníci přednášky se seznámili 
s čolky, mlokem a mnoha druhy 
žab, se kterými je možné se setkat 
v české přírodě. Zajímavosti ze 
života těchto ohrožených tvorů 
byly doprovázeny promítáním 
fotografií i ukázkami živého mlo-
ka skvrnitého a čolka obecného. 
Poté pokračoval program exkur-

zí k rybníkům v okolí Velkého 
Meziříčí. Návštěvníky tam čekal 
hlasitý žabí koncert, kvákající 
rosničky, kuňky a několik dru-
hů skokanů. Některé žáby mohli 
odvážnější průzkumníci v holín-
kách vidět na vlastní oči a pořídit 
si i zajímavé fotografie. Exkurze 
byla ukončena ve 22 hodin ná-
vratem do Velkého Meziříčí.
Přejme si, aby tito krásní a zajíma-
ví tvorové navzdory lidské činnos-
ti z naší přírody nevymizeli.

Jana Audy, Chaloupky, 
pracoviště Ostrůvek

Navštívili žabí koncert
„Kdo nevydržel do konce, o hodně přišel.“ Další akcí v rámci oslavy 
140. výročí založení sboru bylo v pondělí 30. 4. 2012 tradiční pálení 
čarodějnic. Opět členové SDH připravili vysokou vatru s odchycenou 
čarodějnicí, v provozu byl gril se selátkem, na čepu světlý ležák a limo. 
Hasičských čarodějnic se účastnil velký počet dětí a dospělých. K vi-
dění byl i zásah hasičů na zahoření suché trávy, vzhledem k suchému 
a větrnému počasí. Příjemnou atmosféru dotvářela živá hudba. V noč-
ních hodinách proběhla za zájmu diváků ohňová Fire show skupiny 
historického šermu Regnum Fortis z Hrotovic.

Text a foto: David Dvořáček, DiS.

Pálili čarodějnice

V poslední době nás v kanceláři navštívilo několik lidí, zejména po-
starších, se svou zkušeností v oblasti realit. Takzvaní makléři realit-
ních kanceláří jim slibují prodat nemovitost v nereálně krátkém čase, 
popřípadě slibují nemovitost odkoupit. Donutí je podepsat dlouhou, 
značně obsáhlou a nesrozumitelnou smlouvu, navíc napsanou drob-
ným písmem. Když pak později smlouvu pročítají, zjistí, že závazek 
prodat v tomto krátkém čase a za požadovanou cenu ve smlouvě chybí. 
Někdo jim pak poradí, ať smlouvu vypoví. Tím bohužel smlouvu po-
ruší a vzápětí jim přichází faktura s tučnou smluvní pokutou. Jak tomu 
předejít? Nevěřte slibům a vše, co vám kdokoli předloží k podpisu, si 
pozorně přečtěte. Vše, co vám makléř naslibuje, musí být ve smlouvě 
napsáno. Nechte si vysvětlit všechny odstavce, případně si smlouvu 
ponechejte na prostudování. Makléře pak navštivte v jeho kanceláři 
– pokud ovšem vůbec nějakou má! V našem městě se stalo zvykem po-
depisovat smlouvy v restauracích nebo v šeru chodeb úřadů. Doufej-
me, že nastane období, kdy současná ekonomická krize vyčistí realitní 
trh od takových praktik. 

Bleskovka či rychlý prodej

Ivana Dočkalová
-ls, pj-
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Chaloupky Velké Meziříčí, pracoviště Ostrůvek, Vás zvou na komen-
tovanou prohlídku vzácných vstavačových luk u netínského ryb-
níka Pod Vrkočem vedenou milovníkem květin Filipem Lysákem. 
Akce proběhne v neděli 27. května 2012 od 14 hodin. Odjíždíme od 
střediska Ostrůvek směrem k Netínu po málo frekventovaných ces-
tách. Nabízíme možnost přijet nebo přijít přímo na hráz rybníka 
Vrkoč u Netína v 15 hodin. Nezapomeňte prověřit, jestli máte kolo 
v dobrém technickém stavu, cyklistickou přilbu, dostatek pití a dobrou 
náladu. Délka trasy je přibližně 20 km. Akce probíhá ve spolupráci 
s městem Velké Meziříčí. Kontakt: 566 522 831, 731 440 924, e-mail:
jana.janova@chaloupky.cz, ostruvek@chaloupky.cz.

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 mecha-
nik nebo v jiném příbuzném strojním oboru • praxe 
v oboru výhodou • manuelní zručnost, přesnost • schop-
nost 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

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 

Vhodné pro kosmetiku, 
masáže a jiné.

Naďa Mladá, tel.: 777 211 203

Čermákova 29
Velké Meziříčí

NABÍZÍ PROSTORY 
K PRONÁJMU – 13,7 m2

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.

akce cHaLOUPek - PRacOVišTě OSTRůVek

OPRaVáŘ MOTORů

Požadujeme: • praktické a od-
borné zkušenosti • zájem o práci 
v oboru a ochotu • učit se novým 
věcem • pracovní nasazení

Životopisy zasílejte na e-mail: 
malec@renova.cz, tel.:775 985 034.

hledá 
vhodného 
kandidáta 
na pozici

Náplň práce: • opravy dieselo-
vých motorů větších • obsahů 
a výkonnějších řad tuzemských 
i zahraničních značek • servis-
ní zásahy u zákazníků     

Zveme všechny cestovatele na další z cyklu cestopisných besed, která 
proběhne 17. května v 17 hodin na Ostrůvku. Během malé ochutnáv-
ky navštívíme ostrovy ležící vysoko nad polárním kruhem, ostrovy, 
kde se pod sněžnými štíty velehor rozprostírají nádherné fjordy 
s písečnými plážemi a rybářskými domky. Přesuneme se také na jih do 
nejvyšších pohoří Skandinávie, která jsou domovem hor, ledu, jezer, 
vodopádů a divokých řek. Nezapomeneme ani na její další skvosty – 
chlupaté chaloupky, dřevěné kostelíky a královská města. Norskem nás 
provede Gabriela Veselá z CK Kudrna.

Norsko – letem světem

Louky plné orchidejí – krása ze sedla kola

Tradiční  sbírka Český den proti rakovině probíhá 16. května 2012. 
Koupí žluté květinky s oranžovou stužkou za minimální příspěvek 
20 Kč podpoříte snahu Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebez-
pečí nádorového onemocnění ledvin. Důvodem je alarmující fakt, že 
za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v  naší zemi 
na téměř čtyřnásobek, čímž se Česká republika dostala na prv-
ní místo v celosvětovém srovnání výskytu. U nádorů ledvin není 
jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako třeba u ná-
dorů plic. Cílem programu je informovat veřejnost o možnos-
tech, jak si své ledviny chránit. Změňme svůj životní styl, zlepšeme 
pitný režim, konzumujme kvalitní potraviny, nekuřme, nechme 
si opravit chrup, předcházejme zánětům v těle, sportujme... Ligu 
proti rakovině Praha je možné podpořit i odesláním DMS ve tvaru 
DMS KVET na číslo 87 777.                                                                -mš- 

Český den proti rakovině – 16. květen

LITAS, s. r. o., Tasov 87, 675 79 Tasov 
tel.: +420 777 311 272 
e-mail: info@litas.czpřijme

STOLAŘE NA ZAKÁZKOVOU VÝROBU
Požadujeme: vyučení v oboru, ochotu učit se no- 
 vým věcem, spolehlivost
Nabízíme:  zajímavé platové ohodnocení, 
  práci v příjemném kolektivu

7.-9. třída

tel.: 774 621 703

FYZ–MAT– DOUČÍM
www.mat-fyz.cz

▶ SMĚS PRO NOSNICE
10 kg/85 Kč,50 kg/400 Kč 

I jiné směsi. Hrbov 9
Tel.: 737 477 773

▶ Přednáška  Mgr. Luboše Novotného na téma 
Rozvoj grafomotoriky dítěte a prevence poruch 
začínajícího psaní, úterý 22. 5. 2012 od 9 hodin. 
Grafomotorika zahrnuje úroveň motorické (pohy-
bové) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, obkres-
lování, kreslení, rýsování. Zvládnutí grafomotoric-
kých dovedností je nezbytné pro děti 
před nástupem do první třídy. 
Cena 50 Kč za přednášku.

▶ K mezinárodnímu Dni dětí pořádá-
me loutkové divadlo 
Honza a drak ve čtvrtek 31. 5. v 16 hodin. 
Klasická s marionetami hraná pohádka o odvážném 
Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích, 
o popletené mámě, lakomém baronovi a kouzelné 
stařence, králově cvičené žábě, dříví, které roste da-
leko, o silném mlynáři a jeho řece, ale hlavně o lásce 

a obětavosti a také o tom, že i velká smůla se může 
změnit v nečekané štěstí...
Dřevěné divadlo je divadlem jednoho herce. 
MgA. Jan Hrubec je absolvent DAMU, fakulty al-
ternativního a loutkového divadla, obor herectví. 
Než si založil své Dřevěné divadlo, prošel Studiem 

Ypsilon, i pražským divadlem Minor, 
kladenským Lampionem i liberec-
kým Naivním divadlem. Mimoto je i 
zdravotním klaunem. Představení je 
určeno pro děti od tří let. Délka před-
stavení 30 minut, vstupné 60 Kč za ro-

dinu. Za pěkného počasí bude od 17 hodin možnost 
opékání párků na zahradě. 
Podrobný program na každý následující měsíc na-
jdete vždy na webových stránkách www.zdar.chari-
ta.cz nebo si můžete vyžádat zasílání programu  na 
e-mailu: kopretina.velmez@charita.cz                   -lšu-

Kopretina zve na přednášku i loutkovou pohádku

BURZA ŠEBOROV – 2. ročník
Sobota 26. 5. 2012, 8–14 hodin,

vstupné dobrovolné, srdečně zvou pořadatelé.

www.PRACUJMEzDOMU.cz

V rámci Mezinárodního dne mu-
zeí, který připadá na pátek 18. 
května, nabízí velkomeziříčské 
muzeum bezplatnou prohlídku 
expozic. Zámek je možné navští-
vit od 10 do 12 hodin, odpoledne 
pak od 13 do 16 hodin. Poslední 
prohlídka odchází vždy hodinu 
před koncem otevírací doby.
Cílem Mezinárodního dne mu-
zeí, který byl zaveden již v roce 
1977, je posílit povědomí veřej-
nosti o roli muzeí v rozvoji spo-
lečnosti.                                 -muz-

Do muzea 
zdarma  

18. května

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 hod.

Taneční obor: 29. 5. 2012, 13.00–17.00 hod.
Literárně-dramatický obor: 1. 6. 2012, 15.30–18.30 hod.

VEČER S HOSTEM
Tentokrát se Zdeňkem VOJTÍŠKEM, na téma: 
Čemu věří Češi... 
aneb Jsme opravdu takoví bezvěrci?

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí zve na

Doc. PhDr. Z. Vojtíšek, Th.D. (*1963) 

– vedoucí katedry religionistiky HTF Univerzity Karlovy v Praze, 
zakládající člen a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových 
náboženských směrů, autor řady knih a psychoterapeut.

středa 23. května v 18.30 hodin, Husův dům, U Světlé 24

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.
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Neustále rostoucí ceny pohonných hmot nutí řidiče stále více pře-
mýšlet jak jezdit ekonomičtěji a při tom se neomezovat v množství 
najetých km, ale také ve způsobu jízdy. Máme pro vás řešení, nechte 
si váš vůz odborně přestavět na LPG.
Ve Velkém Meziříčí se přestavbám vozidel na LPG věnuje firma 
AUTO DOBROVOLNÝ V.M., s. r. o., sídlící na ulici Františky Strá-
necké 1330/2.
Požádali jsme tedy majitele firmy AUTO DOBROVOLNÝ Milana 
Dobrovolného, aby nám něco o přestavbách na LPG řekl.
Pane Dobrovolný, co je to vlastně LPG? 
LPG – z angličtiny Liquefied Petroleum Gas neboli zkapalněný ropný 
plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalo-
vacích spotřebičů a vozidel. Je to tedy novodobější označení pro směs 
plynu, známou jako propan-butan.
Provádíte přestavby LPG pouze pro vozy Opel, Chevrolet a Škoda, které 
vaše firma zastupuje? 

V tomto okamžiku jsme schopni zajistit dostavbu do vozů všech běž-
ných značek, které jsou vybaveny benzinovým motorem. Jediné ome-
zení může nastat u některých benzinových turbo-motorů. Samozřej-
mě pro vozy Opel, Chevrolet a Škoda garantujeme i plnohodnotnou 
tovární záruku.

Jak je to tedy ekonomické, co stojí vlastní přestavba a kolik následně 
ušetřím při provozu auta?
Cena přestavby včetně montáže stojí od 27.900 Kč do 36.900 Kč vč. 
DPH. Rozdíl v ceně je dle typu zařízení a samozřejmě dle typu vozu. 
Návratnost investice se liší dle počtu najetých km a dle spotřeby vozu. 
V průměru se dá říct, že pokud najedete s vozem cca 25 000 km, tak 
investici do přestavby máte zaplacenou a pak už jezdíte cca za 18 Kč/litr 

LPG. Samozřejmě rádi každému zájemci podrobně vše spočítáme ještě 
před tím, než se rozhodne k vlastní montáži LPG.
Jak je to v porovnání s naftovým motorem a co na palivo LPG říkají 
ekologové? 
Jak jsem již řekl, u vozu s přestavbou na LPG se investice začíná vracet 
po cca 25 000 km, kdežto návratnost investice do naftového vozu je 
podmíněna najetím alespoň cca 100 000 km. Emise automobilu s ve-
stavbou LPG se výrazně sníží, vozidlo poháněné PLYNEM produku-
je pouze desetinu zplodin oproti naftovému motoru – velmi výrazně 
tedy šetříte životní prostředí.
Pokud se rozhodnu pro montáž, omezí nádrž na LPG nějak zavazadlový 
prostor? 
V současné době je možnost si vybrat několika typů nádrží, které se 
umisťují do prostoru místo rezervy nebo pod vozidlo, takže zavazadlo-
vý prostor má po namontovaní nádrže standardní velikost. Následně 
se rezervní kolo řeší takzvanou opravnou sadou, která je již zcela běž-

ná u nových vozidel. Vlastní tankovací hrdlo 
na LPG je umístěno vedle standardního tan-
kovacího otvoru, takže u většiny vozů je skryto 
pod víčkem palivové nádrže, a z nárazníku už 
„netrčí“ černá zátka, tak jak bylo dříve možné 
vidět na vozech s přestavbou LPG.
Jaká jsou omezení provozu vozů LPG a jak je to 
s bezpečností? 
Jediná omezení zatím stále na majitele vozů 
LPG číhají ve starších podzemních garážích. 
Plyn LPG je těžší než vzduch, takže pokud 
není zajištěno dostatečné větrání, může se 
usazovat u země, a proto vozy LPG mají zákaz 
vjezdu do těchto garáží. Nádrž umístěná v autě 
obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž je ri-
ziko případné poruchy opravdu minimální. 
Seriózním dokladem bezpečnosti automobilů 
s plynovým rozvodem jsou statistiky nehodo-
vosti, které vysokou bezpečnost aut s poho-
nem na plyn každoročně potvrzují.
Pokud bych se tedy rozhodl pro montáž LPG, 
jak je to časově náročné?
V současné době montujeme cca 2 – 3 vozy 
týdně a kapacitu máme zhruba do poloviny 
května zaplněnou. Zároveň však doškoluje-
me dalšího technika pro montáž, takže čekací 
doba včetně objednání montážní sady LPG by 
neměla být delší jak 3 týdny a následná vlastní 
montáž včetně seřízení a testování vozu trvá 
asi 2 dny. Případné dotazy rádi zodpovíme v 
našich provozovnách AUTO DOBROVOL-
NÝ ve Velkém Meziříčí, Jihlavě nebo Znojmě, 
nebo na emailu:
LPG@autodobrovolny.cz, podrobnosti rád 
vysvětlí také vedoucí servisu Stanislav Krejčí, 
tel.: 602 773 028, a samozřejmě i na našich 
webových stránkách www.autodobrovolny.cz 
je vše podrobně popsáno a doplněno fotogra-
fiemi z již provedených montáží.

(placená inzerce)

Jezděte na „plný PLYN“, a ještě ušetříte!

PROdáM - kOUPÍM - VYMěnÍM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

■  Světle dýhovanou válendu 
s úložným prostorem (bez mat-
race), 300 Kč. Zachovalá. Tel.: 
777 005 231.
■ Umyvadlo se sifonem (200 
Kč), 2 dámská kola (150 Kč/ks), 
1 pánské kolo zánovní (300 Kč), 
rozkládací gauč (800 Kč), pračku 
VM 66 (300 Kč), nerez vanu. Tel.: 
777 603 177.
■ Škodu Fabii, 1,4 TDi, r. v. 2003, 
plná výbava, klimatizace, závěs. 
Cena 85 tis. Kč. Tel.: 735 023 762.
■ Komplet motor s převodov-
kou ZR. po GO na Opel Astra 
1,4 W + další náhradní díly. Dále 
prodám el. bojler 80 l. Náhradní 
díly na Renault Laguna. Cena dle 
dohody. Tel.: 739 902 188.
■ Doma krmené prase. Váha asi 
150 kg. Tel.: 566 544 005.
■  Štěně čistokrevného drsnosrsté-
ho jezevčíka (fenka). Dvouměsíč-
ní, bez PP. Levně. Tel.: 720 391 955.
■ Štěňata jorkšírského teriéra. 2 
psi a 2 fenky. 3× odčervená a 1× 
očkovaná. Pes za 3.000 Kč, fena 
za 3.500 Kč. Tel.: 732 459 097. 
■ Fotoaparát Panasonic Lumix 
16  Mpix, SD karta. Za 3.600 Kč, 
původní cena 4.600 Kč. Perfektní 
stav, v záruce. Miroslav Jiříček, 
Družstevní 31, Velké Meziříčí, 
po 18. hodině. 

■ Proorávačku na brambory, 
motor, 150 m3. Tel.: 606 157 522.
■ Mazdu 323C 1,3 I kupé v per-
fektním stavu. První registrace 
15. 1. 1996. Autorádio, střešní 
okno, modrozelená metalíza, taž-
né zařízení, přídavné mlhovky, 
světla na denní svícení, nové ná-
plně, dělané převody, palivo BA 
95 B, zadní stěrač, TK do 4/2013. 
Vozidlo plní ust. zák. č. 56/2001 
Sb. letní a zimní 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 ko-
roze, doplňky, bílá. Cena 17.000 
Kč. Tel.: 777 272 790.
■ 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 Oslavička. 
Možnost dopravy. Tel.: 608 974 226.
■ 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 Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 605 178 302.
■ Krmné brambory, 50 Kč/q. 
Tel.: 733 193 270.

■ Chladič na Zetor 25, v dobrém 
stavu. Tel.: 739 924 200.
■ Bílý obklad, 12×15 cm. Od-
koupím 2 m2. Předem děkuji. 
Tel.: 736 100 865.
■ 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. 
Nabídněte. 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, 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 fo-
tografie vojáků, staré pivní lahve 
s nápisem atd., z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví, nacházející se ve 
zděném obytném domě ve 2. 
NP, ulice Strmá 1090/6 ve Vel-
kém Meziříčí. V roce 2008 za-
teplení fasády a nová okna, v 
roce 2005 částečná moderni-
zace bytu. Celková podlahová 
plocha bytu je 61 m2. Obvyklá 
cena stanovena znaleckým 
odhadem je 970.000 Kč. 
Tel.: 776 798 441

■ Prodám rodinný dům ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu měs-
ta,  4+1+šatna, garáž, bez zahra-
dy. Tel.:  733 658 714.
■ Prodám zemědělskou usedlost 
1+3 v Chlumku. Uzavřený dvůr, 
stodola, výměnek. Pozemek 1 015 
m2, zahrada, dílna 65 m2. Tel.: 
725 885 379.
■ Prodám garáž na ulici U Světlé 
ve VM. Tel.: 724 217 160.
■ Prodám rodinný domek k re-

konstrukci v obci Vídeň. Cena 
dohodou. Tel.: 724 128 891.

■ Pronajmu garáž na ulici Bez-
ručova. I dlouhodobě. Tel.: 
605 777 627.
■ Pronajmu v centru VM zaří-
zený podkrovní byt 2+1 (65 m2) 
po rekonstrukci, ihned k nastě-
hování. Tel.: 734 649 026.
■ Pronajmu garáž  na ulici 
Družstevní ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 731 319 262.
■ Hledám pronájem garsonky 
nebo místnosti v rodinném domě 
či bytě.  Ve Velkém Meziříčí 
a okolí. Seriózní mladší senior. 
Tel.: 776 585 045.
■ 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 byt 3+1 na ulici 
Bezděkov ve Velkém Meziříčí. 
Od června 2012. Dlouhodobě.
Tel.: 603 560 621.
■  Pronajmu byt 2+kk (70 m2) 

v Měříně. Tel.: 608 672 951.
■ Nabízím k dlouhodobému 
pronájmu byt 3+1 na ul. Gen. 
Jaroše, částečně zařízený, ostatní 
dle dohody. Tel.: 774 495 876.

■ Obývákovou stěnu. Daruji 
za odvoz. V dobrém stavu, hnědá 
dýha, výrobce Tilia Měřín. Tel.: 
602 445 344.
■ Koťata. Tel.: 604 569 903. 

■ Hledám dívku k seznámení.
Je mi 31 let, hledám dívku k se-
známení. Samota je zlá. Jsem 
částečně invalidní důchodce, 
nekuřák. Mám rád jízdu na kole.  
Meziříčsko, Třebíčsko.  Tel.: 
732 441 727, možno i SMS.

Dne 5. 5. se z obce Lavičky 
ztratil pes – zlatý retrívr (bílé 
barvy), slyšící na jméno Dak. 
Prosím, jakékoliv informace 
volejte na tel.: 606 692 306.

Doučování žáků 1.–5. ročník 
ZŠ se zaměřením na ČJ, M 
(popřípadě 6. roč. ZŠ). 
Tel.: 731 271 632.

Prodám

Pronajmu 

Cena platí při využití nabídky Opel Finance.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–7,5 l/100 km, 109–177 g/km.

JEDINEČNÝ VŮZ ZA JEDINEČNOU CENU.
Nejkvalitnější vůz ve své třídě podle zprávy DEKRA z roku 2012.

Opel Finance

Nová ASTRA

Nová ASTRA již od 257 880 Kč

pro plátce již od 214 900 Kč bez DPH

 , 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 

provádíme montáž LPG

AD astra 266x185mm.indd   1 22.4.2012   21:26:37
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Vzpomínky Středa 16. v 18 hodin – LORAX
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? 
Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně 
umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete dálkovým 
ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu. 
Komu by se chtělo ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu 
města. A tak se Ted poprvé v životě podívá ven, do skutečného světa. 
Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak vy-
padá opravdová příroda. Nepřijde jim divné, že čerstvý vzduch se pro-
dává v pet lahvích. Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná romantic-
ká duše, touží po stromu „zrod masa a kostí“. Akční babička Norma 
chlapci poradí, aby si zašel pro radu k legendami opředenému Jedno-
rázovi. Ten ovšem údajně žije za zdmi města Lorax je živelná smršť 
bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti 
milovat. A jestli si pak začnou 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

Středa 30. v 19 hodin – BITEVNÍ LOĎ
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper (Tailor Kitsch)  nikdy nechtěl 
sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému 
průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky je-
jího otce, shodou nešťastných náhod svého nejvyššího velitele. Bude 
muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu 
ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme. Peter Berg, režisér 
akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další 
nepřátelsky naladěné mimozemšťany. S nimi si to na férovku rozda-
jí stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni 
Raikesovou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obět-
mi vědeckého experimentu, jehož cílem bylo nalezení inteligentního 
života kdekoli ve vesmíru.  Režisér Peter Berg slibuje, že i Bitevní loď 
bude velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén, ale také 
humoru, v čemž hrají prim Taylor Kitsch a Rihanna, kteří rozhodně 
nepředstavují normální disciplinované námořníky. 
Akční sci-fi USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 
12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč,  131 minut

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech

Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 
1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní, po mnoha letech se legen-
dární semaforská inscenace vrací zpět na divadelní prkna...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové par-
tii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel.
„…Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která se právě žádá, 
vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný konjukturalis-
mus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu zdání idylky… není 
nám to všechno příliš povědomé?…“ 
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další

Říjen 2012 – Smrtelná vražda

Ve vtipném krimi příběhu plném překvapení a dramatických zvratů 
prožije atraktivní módní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mla-
dými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde na-
míchány ve správném poměru, tak jako dobrý manhattanský koktejl. 
Ne náhodou, právě tam se příběh odehrává.
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný

29. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění

Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům a vy-
mést ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém... 
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. 
Jednoho dne se během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci, 
revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy 
ze svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica

14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Vtipná, optimistická, ale zároveň 
závažná výpověď o hledání lásky 
a sbližování dvou osamělých lidí. 
Příběh této hry se může odehrát 
na Proseku stejně jako na Man-
hattanu. Důležitý je v něm tra-
gikomický vztah dvou životních 
outsiderů, drzé číšnice a kuchaře, 
který se právě vrátil z kriminá-
lu. Situace se nečekaně lámou 

v rychlých střizích, hra není upovídaná, není čas na psychologické 
prodlévání. A protože je to hra americká, nechybí samozřejmě šťastný 
konec, pravda, trochu nalomený…
Hrají: Tereza Kostková, Aleš HámaPřednášky Vlastivědné 

a genealogické společnosti
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin ve vestibulu kina JC
22. 5. přednáška Horácko a jeho místo na národopisné mapě 
Moravy; Jan Kuča
29. 5.  přednáška Putování poutními místy; Mons. Jan Peňáz
5. 6. přednáška Vzpomínky na r. 1945 – květnové události; 
ing. Hynek Jurman
12. 6. přednáška Poúnorová emigrace na Velkomeziříčsku;
Mgr. Martin Štindl PhD.

Představení zařazená do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI – L. Stroupežnický, hudba Pavel Vondruška
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Ken Kesey, 
Dale Wasserman, překlad Luděk Král
JO, VÁNOCE – Alan Ayckbourn, překlad Tomáš Pospíšil
MARIE STUARTOVNA – Friedrich Schiller, překlad Hanuš Karlach
MUŽ Z LA MANCHY – Dale Wasserman , M. Leigh, překlad P. Šrut
BEZ ROUCHA – Michael Frayn, překlad Jaroslav Kořán. 
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 756 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.). 
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 30. května 2012 buď 
na e-mail: program@jupiterclub.cz,  tel.: 566 782 004-5, 728 898 157. 

Volná místa 
do  Horáckého divadla 

▶ Poradenské dny pro veřejnost s možností měření glykémie, 
cholesterolu – 20 Kč. Měření tlaku krve a BMI – zdarma. Dále nabízí-
me dia literaturu a posezení při kávě nebo čaji. 
Každý čtvrtek vždy od 15 do16 hodin v klubu důchodců, Komenského 
6. Účast není podmíněná členstvím ve svazu DIA.

▶ Ozdravné pobyty v Itálii
San Benedetto del Tronto, 22. 6 – 1. 7. 2012,  apartmánový dům 
Collina s rozšířenou polopenzí, ceny od 4.700 do 7.000 Kč podle typu 
apermánu. Platba do konce května 2012.
Bibione,  7.  – 16. 9. 2012, apartmánový dům Seqoia, vlastní stravová-
ní, ceny od 3.300 do 5.800 Kč.  Platba zálohy do konce května, zbytek 
do konce července 2012. Odjezd z Velkého Meziříčí, v ceně je doprava 
a ubytování, cestovní pojištění zajistíme za 160 Kč. Členství ve svazu 
diabetiků není podmínkou k účasti na těchto ozdravných pobytech. 
Přihlášky: Josef Savara, Nad Sv. Josefem 238, tel.: 606 375 555, 566 523 
605, každý čtvrtek v klubu důchodců, Komenského 6, 15–16 hodin.                                                                                                            

Svaz diabetiků informuje

Dne 11. května 2012 uplynulo 20 let od smrti pana 

Jaroslava Váchy z Křižanova.

Dne 16. května 2012 to budou 2 roky, co od nás odešla paní 

Bronislava Váchová z Křižanova. 

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami. 

Zůstávají s námi ve vzpomínkách...

Smutný je pro nás 22. květen, 
kdy nás před 10 lety opustila naše 
drahá manželka, maminka, ba-
bička a prababička, paní  

Marie Škárková. 

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manžel a děti s rodinami.

Dne 14. května by oslavila 25. na-
rozeniny 

Veronika Peroutková 
z Pustiny, která tragicky zahynula 
9. srpna 2002 při autonehodě.

S bolestí a smutkem vzpomíná 
rodina Peroutkova.

Čas běží, vzpomínky zůstávají. 

Dne 17. května tomu bude již 10 
roků, kdy zemřel pan 

Karel Rozmarín z Vídně.

Vzpomínají synové s rodinami.

Rezervace permanentek od 9. května 2012 na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 001. Cena perma-
nentky 1 000 Kč a 900 Kč. Jednotlivé vstupné 300 Kč. Ke každé za-
koupené permanentce poukázka na dvacetiprocentní slevu na oběd 
nebo večeři v restauraci Jupiter. Změna programu vyhrazena!             

Divadelní sezona podzim 2012

Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013 – celkem 6 před-
stavení.

Poradny na městském úřadě

▶ SOS – pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), 
otevřena každou středu 14—16 h v nové budově MěÚ (obecní živ-
nostenský úřad, dveře č. 4).

▶ Občanská poradna 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sá-
zavou, Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství ob-
čanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hro-
zí. Rady a informace jsou občanům poskytovány v oblasti práva 
pracovního, rodinného, občanského, oblasti sociální, finanční a 

dluhové problematiky, exekučního řízení, pojištění, náhrady ško-
dy, bydlení, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení, a 

dalších. Poradenství je bezplatné, 
nestranné a diskrétní. Občané 
mohou své problémové situace 

konzultovat s poradkyní anonymně. Poradenské dny ve Velkém 
Meziříčí: středy v sudých týdnech od 11.30 do 15 hodin v budově 
MěÚ Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. patře. 
Tel.: 721 137 458. Více o službách Občanské poradny Žďár nad 
Sázavou na webových stránkách www.opzdar.cz.
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Pátek 25. 5. 2012 v 19.30 hodin ve velkém sále JC
Vstupné 200 Kč. Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení 
JC, tel.: 566 782 004 (001). Pořádá Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí.

Josef Zíma a Yvetta Simonová

kOnceRTY

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

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, Veronika Štěpánková a žáci 5. B třídy. Termín výstavy: 
15. 5. – 8. 6. , vernisáž 17. 5. v 15 hod.Všichni návštěvníci jsou vítáni.

VÝSTaVY

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 pracovní dny od 7 do 15.30 hodin 
a v neděli od 14 do 16 hodin.

Výstava žáků ZŠ Velké Meziříčí Oslavická 

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

Vystoupení 
Jiřiny Bohdalové 

Pěvecký galakoncert
Koncert vítězů Mezinárodní 
pěvecké soutěže Jakuba Pustiny

Beladona Quartet & Hudba bez zábran
Závěrečný koncert Kruhu přátel 
hudby Velké Meziříčí nabídne 
20. května v 19 hodin vystoupení 
dámského smyčcového kvarteta 
Beladona Quartet s přípitkem pro 
všechny posluchače. Přední hráč-
ky Filharmonie Brno, Národního 
divadla Brno a Městského diva-
dla Brno vás provedou známými 
melodiemi od klasiky, přes balet, 
operu, operetu, muzikál až k hud-
bě filmové. Přijďte si poslechnout 
Händlova Mesiáše, temperament-
ní Uherský tanec, operu Carmen 
nebo Turandot, operetní evergree-
ny 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 či vášnivé tango z filmu Vůně ženy. Více na 
http://www.globart.cz/cz/umelci/beladona-quartet. Prodej vstupenek 
v Jupiter clubu, program. oddělení. tel.: 566782 004 (001).

► 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.  - 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 so-
náty 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, mo-
hou zažít posluchači v zámecké jídelně ve Velkém Meziříčí.
Vstupné: 200 Kč při zakoupení vstupenky do 1. 6. - 150 Kč, 100 Kč.  Pro-
dej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu,  tel.: 566 782 004-5.

DO 31. 5. 
VÝSTAVNÍ SÍN JUPITER 
CLUBU VELKÉ MEZIRÍČÍ

ˇ
ˇ

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.

Koncert Houslového souboru 
z Radostína nad Oslavou a jeho hostů
Neděle 20. května v 19 hodin 
na zámku ve Velkém Meziříčí.
Více informací naleznete na 

www.radostinnadoslavou.cz, 
tel.: 737 429 692, vstupné dobvolné.

kULTURnÍ akce

CONCENTUS MORAVIAE XVII. 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
na téma KOUZLO ČÍSEL  2. 6. – 30. 6. 2012

Evropský festival filozofie 
– 6. ročník

Předprodej od 1. 6. ve Smíšeném zboží ve Lhotkách, 
v prodejně Nápoje Homola Velké Meziříčí .

Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč. 
Mediálním partnerem akce Týdeník Velkomeziříčsko

Letoší 6. ročník proběhne 
v termínu 18. – 24. 6. 
na festivalových místech  
v Jupiter clubu, Gymnáziu 
Velké Meziříčí a na zámku 
Podstatzkých.
Vstup zdarma.
Podrobnější program – 
přednášky i kulturní doprovodný program naleznete na 

www.festivalfilosofie.cz

Téma: 
Etika a morálka
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Rozhovor s třiadvacetiletým Ví-
tězslavem Večeřou, odchovan-
cem velkomeziříčské házené, kte-
rý nyní působí na hostování v HK 
Královo Pole Brno a ve Velkém 
Meziříčí na postu pravé spojky.
V kolika letech jsi s házenou za-
čínal a za jaké kategorie jsi hrál?
Na základní škole, ve čtvrté třídě, 
kdy se konaly výběry, tzn. před 13 
lety. Přes kategorie žactva jsme se 
probojovali do 1. ligy mladšího 
dorostu a pak následně 2. ligy 
staršího dorostu. Jako starší do-
rostenec jsem si vyzkoušel už 2. 
ligu mužů ve VM. První moje 
zkušenost s vrcholovou házenou 
pak byla ve 20 letech v 1. lize, kdy 
jsem hostoval v Novém Veselí.  
Nyní již druhým rokem hraji ex-
traligu v Brně. 
Jak ses do nového působení do-
stal (HK Královo Pole Brno)?
Hraji na postu pravé spojky a 
levorucí házenkáři na tento post 
jsou velmi žádaní, proto jsem do-
stal dvě nabídky od extraligových 
klubů, a to od Frýdku-Místku a 
Brna. Protože studuji v Brně, při-
jal jsem nabídku od tohoto celku. 
Jak své působení doposud hod-
notíš? Vnímáš ho jako plus v 
další kariéře?
Prozatím se učím a získávám 

zkušenosti. Jestli bude kariéra 
pokračovat na téhle úrovni, tak 
to beru jako odrazový můstek. 
Jak často a kde trénuješ?
Trénuji 4× týdně v Brně a pokud 
to časově stíhám, tak absolvuji je-
den z tréninků v mateřském klu-
bu ve Velkém Meziříčí.
Jaký cítíš výkonnostní rozdíl 
mezi druhou ligou a nejvyšší 
domácí soutěží?
Je to náročnější na soustředění, 

musím být na každý zápas ma-
ximálně koncentrovaný, každá 
sebemenší chyba se trestá. Náro-
ky jsou větší jak na fyzičku, tak 
na silové schopnosti. Především 
souboje jeden na jednoho jsou 
mnohem důraznější. 
Momentálně jsi druhý nejlepší 
střelec týmu s více než 80 bran-
kami – máš našlápnuto překro-
čit 100 gólů v letošní sezoně?
Stovka by byla pěkná, ale radě-
ji beru body, které získáme jako 
tým. A při současné formě budu 
muset ještě hodně zabojovat. 
Na jakém místě se momentál-

ně pohybuje v tabulce Brno?
Jsme na desátém místě z 12 druž-
stev, což není nějak úchvatné. 
Náš cíl do konce sezony je doho-
nit Frýdek-Místek před námi.
Jaká je nálada a vztahy mezi 
hráči v kabině v extraligovém 
klubu, jako je Brno? 
Nálada je proměnlivá podle vý-
konů mančaftu. Vztahy mezi 
samotnými hráči jsou na dobré 
úrovni. 
Nezanevřel jsi na domácí klub, 
za který už nehraješ většinu zá-
pasů?
Jsme domluveni s vedením klu-
bu v Brně, že extraliga bude mít 
přednost, ale abych mohl hrát i 
za Velké Meziříčí, mám v Brně 
hostování. To znamená, pokud se 
zápasy nekryjí, snažím se odehrát 
zápas jak za Brno, tak za Velké 
Meziříčí. Bohužel, v této sezoně 
se většina zápasů termínově pře-
krývala, proto jsem za Meziříčí 
nastoupit téměř nemohl. 
Co tě v nejbližších týdnech 
čeká?
Po sportovní stránce jsou to zápa-
sy v play-out o konečné umístění 
v nadstavbové části Tipgames 
extralize. V osobním životě mě 
čeká dokončení závěrečné práce 
na Bc. studiu a státní zkoušky. 

Navíc jsem byl zařazen do širšího 
kádru na akademické mistrovství 
světa v Brazílii na konci června. 
Moc rád bych se MS zúčastnil, ale 
bude to těžké, je tam spousta vý-
borných a zkušených hráčů.
Co ti tento sport přinesl do ži-
vota?
Jako každý kolektivní sport 
spoustu známých a kamarádů. 
Stejně jako chuť bojovat a vyhrá-
vat jak na hřišti, tak v osobním 
životě. Házená je tvrdá hra pro 
lidi, kteří se jen tak nezhroutí 
jako věž z karet. Proto mám ten-
hle sport strašně rád. 

Michal Navrátil

V letošním roce volí Krále bílé 
stopy odborná porota, VY ale 
můžete zvolit nejsympatičtějšího 
lyžaře sezony 2011/2012. 
Od 30. dubna do 18. května 2012 
máte možnost hlasovat v anketě 
o nejsympatičtějšího lyžaře na 
www.kralbilestopy.cz.
Z Velkého Meziříčí byla nomino-
vána Veronika Čamková ze Ski 
klubu Velké Meziříčí. Jejím nej-
lepším výsledkem v sezoně bylo 
2. místo v YOG Innsbruck 2012.
Vyhlášení vítězů ankety Král bílé 
stopy 2012 a Nejsympatičtější 
lyžař sezony 2011/2012 uvidíte 

ve zkráceném záznamu na ČT4 
SPORT.

V sobotu 5. května 2012 se ten-
tokrát na hřišti za třetí základní 
školou ve Velkém Meziříčí usku-
tečnil 5. ročník soutěže mladých 
hasičů v požárním útoku zařa-
zený do Regional cupu mládeže 
okresu Žďár nad Sázavou a sou-
běžně na druhé polovině hřiště 
i 42. ročník Memoriálu Jaroslava 
Vaňka.
Soutěže mladých hasičů se zú-
častnilo 5 družstev mladších 
žáků a 16 družstev starších. Mezi 
nejmladšími zvítězilo domácí 
družstvo Velkého Meziříčí před 
druhým týmem Velkého Meziří-
čí B. Ve starší kategorii zvítězilo 
družstvo Lhotky – sport před 
Lavičkami. Domácím se v této 
kategorii nevedlo a družstvo A 
svůj pokus nedokončilo. Čest 
domácích tedy zachraňovalo 

VM B, které obsadilo místo čtvr-
té. Nejrychlejší požární útok se 
savicemi pro kategorii dospělých 
předvedlo družstvo z Laviček 
před Lomničkou a oběma týmy 
Velkého Meziříčí.
Souběžně se soutěží dětí závodi-
li i dospělí. V mužské kategorii 
zvítězilo družstvo z SDH Hlubo-
ké před družstvem z SDH Čikov 
a družstvem domácích mužů A. 
Největší radost však domácímu 
sboru dobrovolných hasičů udě-
laly ženy, které obsadily první tři 
místa v konkurenci 10 družstev, v 
pořadí VM FŇ, VM SG a VM A.
Všichni soutěžící byli po skonče-
ní soutěže odměněni cenami od 
sponzorů a vítězné družstvo žen 
z Velkého Meziříčí i muži z Hlu-
bokého si odvezli putovní poháry 
soutěže pořádané na počest člena 

tehdejšího SPO VM Jaroslava 
Vaňka, který zemřel na následky 
požáru.
Výbor SDH Velké Meziříčí touto 
cestou děkuje všem sponzorům, 

kteří přispěli ke zdárnému prů-
běhu soutěže a v neposlední řadě 
všem členům SDH, kteří pomá-
hali při zajištění této celodenní 
akce.

Memoriálu Jaroslava Vaňka vévodily domácí ženy

-jág-

Domácí družstvo nejmladších hasičů zvítězilo v 
soutěži regional cupu mládeže. Foto: archiv SDH VM

-ic-, foto: Alexandr Kliment

Zvolte nejsympatičtějšího 
lyžaře letošní sezony
Veronika Čamková byla nomi-
nována do ankety o nejsympa-
tičtějšího lyžaře.

Dubnové víkendy byly pro coun-
try taneční skupinu Kosatky TJ 
Sokol Velké Meziříčí opět ve 
znamení tanečních soutěží a vy-
stoupení. V sobotu 14. dubna se 
mladší tanečníci zúčastnili 10. 
ročníku soutěže O Medlánskou 
sýpku. Přestože zde byli zařazeni 
do věkově starší kategorie, vůbec 
se neztratili a obsadili 6. místo.
V sobotu 21. dubna se jejich star-
ší kamarádi roztancovali se svý-
mi předtančeními country show, 
moderní country a line dance v 
hasičské zbrojnici, kde probíhalo 
vyhlášení koštu pálenek.
Poslední dubnový víkend se celá 
skupina zúčastnila 22. ročníku 
Celostátního setkání country 
tanečních souborů v Táboře. 
Během víkendu probíhalo ně-
kolik seminářů různých country 
stylů. Kosatky si z těchto semi-
nářů vybraly výuku line dance, 
která probíhala s lektorem, jenž 
vyučuje tento styl v Německu, 
Anglii i Švédsku. Ve všech těchto 
zemích získal ocenění nejen jako 
lektor, ale také jako choreograf 
line dance.

V sobotu odpoledne se malé Ko-
satky zúčastnily taneční soutěže, 
kde si tentokrát ve své kategorii v 
moderní country s předtančením 
Zuzana vytancovaly 1. místo!
K oběma úspěchům srdečně 

blahopřejeme a věříme, že i v 
budoucnu budeme mít možnost 
vídat tak skvělé taneční výkony 
a výsledky, jakými se Kosatky již 
dlouhou dobu prezentují.

Kosatky uspěly v moderním country

-tv-, foto: archiv autora

V neděli 6. 5. uspořádal atletický 
oddíl Sokol Velké Meziříčí 1. kolo 
Krajského přeboru atletických 
přípravek – skupina východ. Zá-
vodů se zúčastnilo na 150 dětí 
(ročníky 2001 a mladší) ze 4 
oddílů východní části Kraje Vy-
sočina (Jihlava, Jemnice, Třebíč, 
Velké Meziříčí).
Chlapci r. 2001–2002
Jednotlivci (do 10. místa)
1. Matyáš Pospíšil
2. štafeta 4× 60 m (Chromý, Po-
spíšil, Stupka, Sejrek)
Družstva
 body v kole celkem
1. Spartak Třebíč 76,5 4
2. Jemnice 72,0 3
3. Atletika Jihlava 49 2
4. TJ Sokol VM 34,5 1
Chlapci 2003 a mladší
Jednotlivci
2. Petr Vokoun
3. Jáchym Dvořák
10. Karel Šitka
2. štafeta 4 x 60 m (Vokoun, Dvo-
řák, Dvořáček, Šitka)
Družstva
1. Atletika Jihlava 133,5 4
2. TJ Sokol VM 70 3

3.  TJ Spartak Třebíč 18 2
4. Jemnice 9,5 1
Děvčata 2001–2002
Jednotlivci
2. Anna Leščenková
9. Amálie Dvořáková
5. štafeta 4 x 60 m (Prachařová, 
A. Leščenková, A. Dvořáková, M. 
Dvořáková)
Družstva
1. Atletika Jihlava 87,5 4
2. Jemnice 85 3
3. TJ Sokol VM 40,5 2
4. Spartak Třebíč 19 1
Děvčata 2003 a mladší
Jednotlivci
2. Zuzana Rašovská
5. Kateřina Leščenková
9. Sára Pavlidu
2. štafeta 4 x 60 m A (Rašovská, 
Švihálková, Lišková, K. Leščen-
ková)
4. štafeta 4 x 60 m B (Mašterová, 
Pavlidu, Harvey, Báňová)
Družstva
1. Atletika Jihlava 89,5 4
2. TJ Sokol VM 66,5 3
3. TJ Spartak Třebíč 59 2
4. Jemnice 9 1

-vill-

Malí atleti závodili doma

Večeřa je v širší nominaci na mistrovství světa

Vítězslav Večeřa
Foto: Alžběta Bezděková

„Házená je tvrdá hra 
pro lidi, kteří se jen 

tak nezhroutí, jako věž 
z karet,“ říká Večeřa.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o Pohár starosty obce, který pořádal 
TK Autocolor Oslavice o prvním květnovém víkendu, vyhrál extra-
ligový hráč František Kanta. Dobře zahráli i stolní tenisti z Oslavice.
Jednotlivci
1. místo Kanta František, DTJ Hradec Králové; 2. místo Kos Jiří, Mo-
ravské Budějovice; 3. místo Kupka Jiří, TK Autocolor Oslavice B
Čtyřhry
1. místo Kanta František, Kos Jiří, DTJ Hradec Králové
2. místo Kupka Jiří, Klusáček Patrik, TK Autocolor Oslavice A
3. místo Smolík Milan, Smolík Tomáš, TJ Sokol Bystřice nad 
Pernštejnem A

Turnaj ve stolním tenise 
vyhrál František Kanta

Vítěz turnaje, extraligový František Kanta. 
Foto: archiv TK Autocolor Oslavice

-šou-

fOTBaL 
ML. PŘÍPRaVka

K dalšímu jarnímu kolu odvet 
zajížděli hráči fotbalové mlad-
ší přípravky do Bedřichova. Po 
dobrém výkonu si s domácími 
poradili. Ve druhém dvojutkání 
se již na hráčích projevila úna-
va z odehrání řady turnajových 
utkání v posledních čtyřech 
dnech a  rovněž štěstěna stála 
při soupeři ze Žďáru, kterému 
několikrát pomohlo břevno 
nebo tyč. Po 13 vítězných utká-
ních to jednou přijít muselo…
Bedřichov – FC VM 0:11 a 4:12
Žďár n. Sáz. – FC VM 5:4 a 4:3
Střelci: Raus D. 9, Turza L. 5, 
Todorov M. 5, Havlík A. 3, Va-
lík V. 3, Winterling V. 2, Bíbr T. 
2, Holán J., Blažek F. a Dobro-
volný L. po jedné.
Důležité přihrávky střelcům ke 
vstřelení branky: Bíbr T. 3, To-
dorov M. 3, Raus D. 2, Havlík A. 
2, Turza L. 2, Valík V. 2, Pacal 
J. 2, Doležal D., Holán J., Blažek 
F., Winterling V., Dobrovolný 
L., Požár M. po jedné.

-vid-
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1. liga házené ml. dorostenky
HC Zlín – Sokol VM 42:37 
(23:19)
Souboj aktuálně druhého se čtvr-
tým celkem prvoligové scény při-
nesl od prvních minut nebývalé 
brankové hody. Oba celky více 
myslely na útočné akce a naopak 
zapomínaly na „zadní vrátka“. 
Domácí tým byl rychlejší, důraz-
nější a zejména efektivnější v za-
končení, čímž si udržoval neustálé 
vedení. Naše hráčky využívaly 
zejména souhry s pivotem a do-
kázaly až do 27. minuty kontrovat. 
V závěru prvního poločasu jsme 
se dopustili většího počtu chyb a 
umožnili tak zlínským dostávat 
se častěji do bezprostřední blíz-

kosti naší branky. Po změně stran 
jsme zcela propadli takticky, když 
zbrklou střelbou a nevynucenými 
chybami jsme ztratili „půdu pod 
nohama“. Během 31.–37. minuty 
skončilo za zády našich bezmoc-
ných brankářek sedm přesných 
tref a devítigólový náskok si pak 
favorizovaný domácí tým udr-
žoval.  Až v samotném závěru se 
nám podařilo alespoň „kosme-
ticky upravit divoký výsledný po-
měr“. Střelecky a herně se dařilo 
Kateřině Studené. Sled branek 2:0, 
2:2, 4:2, 5:5, 10:7, 12:11, 15:11, 
15:14, 17:14, 17:17, 21:17, 25:21, 
30:21, 33:23, 39:28, 39:32, 42:33. 
Sedmimetrové hody 0:5/4, vylou-
čení 3:4. Počet střel 65:74.

Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika – Kratochvílová Hana 
(10/2), Závišková Iva (9/2), Stu-
dená Kateřina (9), Škrdlová Re-
nata (4), Sedláčková Klára (2), 
Janečková Denisa (2), Fialová 
Eliška (1), Homolová Michaela, 
Koudelová Eliška, Doležalová 
Romana, Bačová Soňa, Nejedlá 
Michaela. Trenéři Záviška, Part-
lová. -záv-
1. Olomouc 20 20 0 0 790:365 40
2. Zlín 20 17 1 2 586:455 35
3. Veselí n. M. 20 15 0 5 610:465 30
4. V. Meziříčí 20 12 0 8 638:582 24
5. Otrokovice 20 11 1 8 585:518 23
6. Poruba 20 10 2 8 564:535 22
7. J. Hradec 20 8 0 12 495:508 16
8. HK Hodonín 20 6 0 14 479:617 12
9. Bohunice 20 5 0 15 412:535 10
10. Karviná 20 3 2 15 338:548 8
11. Kunovice 20 0 0 20 277:646 0

Prvoligové dorostenky nestačily na Zlín

Cílem zakladatelů je zpestřit sportovní vyžití ve Velkém Meziříčí a okolí. 
Tým malé kopané tvoří sportovní, tedy nejen fotbaloví nadšenci. Založi-
li občanské sdružení, jehož členem se může stát kdokoli, kdo akceptuje 
stanovy sdružení a má společný zájem jako jeho zakladatelé.
Byl spuštěn web www.mkvm.cz, kde najdete veškeré informace pro nové 
týmy i pro fanoušky malé kopané. Je průběžně aktualizován dokumenty, 
novými týmy do připravované ligy a dalšími zajímavými informacemi.
Parametry ligy malé kopané MKVM: Hrací doba: 2 × 30 minut. Počet 
hráčů: 5 + brankář. Střídání: hokejově (libovolný počet střídajících). 
Branky: házenkářské 2 × 3 m opatřené sítí. Hrací plocha: 44 až 54 m × 24 
až 30 m. Auty: házené. Balón: fotbalový vel. 5. Hrací povrch: přírodní, 
nebo umělá tráva. Hrací systém: dvoukolově podzim/jaro. Hrací dny: 
každé pondělí (alternativně jiný všední den) v podvečer, nebo večer.
Přihlašte svůj tým do 31. května, losování soutěží proběhne v půlce léta. 
Kontakty: www.mkvm.cz, bilek@mkvm.cz, tel. 776 818 714. -bíl-

Druhé kolo hokejbalové ligy po-
kračovalo v pátek 10. 5. Nepo-
ražení z prvního kola – Hokej-
bal Oslavice a Rossoneri – opět 
vyhráli a v pátek 18. 5. od 20.00 
se spolu utkají o průběžné první 
místo.
Božkov – Lhotky 0:3
Kypet, Večeřa, Pospíšil
HBT Drabaři – Rossoneri 0:6
Polák David 2, Nevěčný M., Dob-
rovolný L., Štěpánek L., Smejkal L.
Pozemák TS – Hokejbal Oslavi-
ce 2:8
Grec Petr 2 – Martinec 2, Křípal 
2, Kavina 2, Střecha, Tůma
1. Hokejbal Oslavice 2 2 0 0 0 14:2 6
2. Rossoneri 2 2 0 0 0 11:2 6
3. Lhotky 2 1 0 1 0 3:2 3
4. Drabaři 2 1 0 1 0 2:6 3
5. Pozemák TS 2 0 0 2 0 4:13 0
6. Božkov 2 0 0 2 0 0:9 0

HOkeJBaL

-ros-

Kvalifikace o ligu juniorek U19
V sobotu 19. 5. se uskuteční v 
tělocvičně ZŠ Školní ve Velkém 
Meziříčí kvalifikace o ligu junio-
rek U19. Odehrají se tři zápasy a 
pouze vítěz má pro příští rok ligu 
jistou. Poražení se ještě utkají ve 
druhém kole s týmy z Čech. Po-
řadatelem je náš tým a soupeři 
jsou velmi silní – Start Havířov a 
Jiskra Kyjov. Oba v uplynulé se-
zoně byly účastníky ligy juniorek 
U17 (resp. ml. dorostenek). 
Tým BK Velké Meziříčí skončil v 
uplynulé sezoně ligy na 10. mís-
tě s devíti vítězstvími. Bohužel, 
účast v lize mají jistou týmy na 
prvních devíti místech tabulky, 
týmy na 10.–12. místě musí uspět 
v kvalifikaci, pokud chtějí v příští 
sezoně hrát opět ligu U19. 
Program kvalifikace:
10.00 BK Velké Meziříčí – TJ 
Start Havířov; 13.30 TJ Start Ha-
vířov – Jiskra Kyjov; 18:00 BK 
Velké Meziříčí – Jiskra Kyjov.
Všechny zápasy se odehrají v 
tělocvičně ZŠ Školní. Přijďte po-
vzbudit naše děvčata.

MSDD
Starší fotbalový dorost
FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM 3:3 (3:1)
Rozhodčí: Fridrichovský – Ry-
šánek, Machač. Branky: Henek 
(13.), Krejdl (16.), Prokš (40.) – 
2× Polák (32.), (55.), Kameník 
(49.). Karty: žlutá – Štefka (56.), 
Maloušek (65.). Sestava: Řeháček 
– Maloušek, Štefka, Polák, Bár-
ta – Ostrý M. (46. Nápravník), 
Ráček, Láznička, Bradáč (71. 
Hejtmánek) – Pól (83. Liška O.), 
Kameník.
Utkání jsme odehráli na umělé 
trávě za velmi deštivého a chlad-
ného počasí. Soupeř se nacházel 
o dva body za námi na 9. místě.
Po prvotních šancích našich hrá-
čů jsme ve 13. minutě zahráli na 
soupeřově půlce špatně pokutový 
kop, následoval rychlý protiútok 
domácích, který jsme nedokáza-
li přerušit a Henek střelou k tyči 
nedal šanci Řeháčkovi. Hned o 
tři minuty později jsme dostali 
druhý gól, kdy jsme se propadli 
na pravé straně, následně se do-
stal do vápna míč ke Krejdlovi, 
kterému stačil zneškodnit střelu 

Řeháček, ale na dorážku už byl 
bezmocný. Ve 32. minutě zahrá-
val pokutový kop Polák, který 
střelou pod břevno vyběhlému 
brankáři nedal šanci. Ve 40. mi-
nutě jsme dostali úplně laciný 
gól, když šel do výskoku ve vápně 
Řeháček s Prokšem, ale bohužel, 
Řeháček nedokázal v souboji 
udržet míč v rukavicích a Prokš 
mohl střílet do prázdné brány.
Do druhého poločasu jsme 
vstoupili s touhou zápas otočit. 
To se nám začalo dařit již ve 49. 
minutě, kdy Štefka poslal krásný 
míč Kameníkovi, který šel sám z 
půlky na brankáře a střelou k tyči 
rozvlnil síť. V 55. minutě jsme se 
dočkali zaslouženého vyrovnáva-
cího gólu, když Láznička poslal 
po zahraném rohu přetažený míč 
na osamoceného Poláka, a ten 
bez problémů skóroval. Potom už 
ze žádné šance další gól nepadl.
„V prvním poločase jsme dostali 
opět hloupé góly. Hráči nedodr-
žovali pokyny, které dostali v ka-
bině, a to se citelně projevilo na 
hře. Do druhého poločasu jsme 
vstoupili velmi aktivně a zaslou-
ženě jsme vyrovnali. V 65. minu-

tě nastoupil velký talent Berky, 
který hru zkvalitnil a táhl domácí 
tým k vítězství. Nám se podařilo 
v závěru neinkasovat a zaslouže-
ně vezeme z Brodu cennou remí-
zu. Příští týden v sobotu hrajeme 
s Veselím nad Moravou a dou-
fám, že prolomíme naši šňůru a 
konečně vyhrajeme,“ přeje si tre-
nér dorostenců Libor Smejkal ml.

-ls-
Mladší fotbalový dorost
FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM 3:0 (1:0)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, 
Novotný, Juda – Benda (65. min. 
Pavlíček), Liška O., Votoupal (55. 
min. Horký), Nevoral, Kurečka – 
Nápravník.
Velkomeziříčští hráči zavítali 
na hřiště aktuálně třetího týmu 
soutěže. Kvůli ranní průtrži bylo 
utkání přeloženo z trávy na hři-
ště s umělým povrchem. Domácí 
vlétli do zápasu plni odhodlání 
co nejdříve rozhodnout. Svou 
kombinační hrou na max. 2–3 
doteky uzavřeli hosty na jejich 
polovině. Ti však zodpovědně 
bránili, a tak první vážnější akce 
přišla až v 16. min., kdy po rohu 

Sysel reflexivně chytil střelu z 
malého vápna. Když se zdálo, že 
hosté díky bojovnému výkonu na 
samotné hranici svých možností 
půjdou do kabin za nerozhod-
ného stavu, rozhodčí místo od-
pískání útočného faulu k překva-
pení všech (i domácího trenéra) 
odpískal pokutový kop.
Hosté ještě otřeseni ze situace 
z poslední minuty prvního po-
ločasu nezačali druhý nejlépe. 
Až zbytečně přenechali aktivitu 

domácím. Výsledkem pak byl 
ve 46. min. trestný kop, kte-
rý nikým netečován skončil v 
brance. S přibývajícími minu-
tami museli hráči, pokud chtěli 
s výsledkem ještě něco udělat, 
více otevřít hru. Což byla voda 
na mlýn šikovným domácím 
fotbalistům. V obraně se zača-
lo objevovat stále více okének. 
Jedno z nich pak využili v 73. 
min. ke stanovení konečného 
výsledku 3:0. -kli-

Havlíčkobrodské dorostenci nezdolali
BaSkeTBaL

Z utkání staršího dorostu. Foto: Libor Smejkal 

-rap-

2. liga mladší dorost Morava
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
42:30 (21:13)
Dorostenci opět podali slabý 
výkon, především v obraně, a z 
Ivančic si tak odvezli pořádný 
brankový příděl.
Úvod vyšel lépe domácím a ujali 
se vedení 3:0. Naši hráči zpřesnili 
kombinace a v 6. minutě bylo již 
srovnáno 4:4. Pak se rozjel „bran-
kostroj“ domácích, kterému 
značně přispěla naše průchozí 
obrana, a po čtvrthodině hry byl 
stav 11:5. V další pasáži hry naše 
útočné snahy sice končily v bráně 
Ivančic, ale domácí také dokázali 
vždy překonat naši obranu a do 

poločasu si vypracovali pohodlné 
vedení 21:13.
Nastolený trend pokračoval i v 
druhé půli. Obě družstva si pří-
liš nelámala hlavu s obranou 
a spíše se soustředila na útok. 
Naše družstvo bohužel tahalo za 
kratší konec, efektivita zakonče-
ní nebyla na patřičné úrovni, a 
tak rozdíl ve skóre ještě narůstal 
(27:17, 33:20). Soupeř nás předčil 
především v rychlosti a důrazu. 
V utkání, ve kterém padlo úcty-
hodných 72 branek, domácí za-
slouženě vyhráli v poměru 42:30.
Sedmimetrové hody 1/1:1/0 vy-
loučení: 4:3, diváků 67. Sled bra-
nek: 3:1, 4:4, 11:5, 14:8, 18:11, 

21:13, 24:14, 26:17, 28:20, 33:22, 
36:24, 39:26, 42:30. Sestava a 
branky: Brabec Josef – Horák 
Petr (13), Pospíšil Jan (7), Pavliš 
David (5), Juránek Jakub (2), 
Lečbych Jan (1), Fiala Martin (1), 
Blaha Tomáš (1), Ambrož Mi-
chael, Stupka Tomáš, trenér Šidlo 
Ladislav, vedoucí družstva Kácal 
Petr. 
1. Brno 21 17 1 3 762:562 35
2. Rožnov 20 16 2 2 765:559 34
3. HK Ivančice 21 15 1 5 772:607 31
4. DTJ Polanka 21 13 1 7 620:525 27
5. Velké Meziříčí 21 10 3 8 640:571 23
6. STM Olomouc 21 11 1 9 622:585 23
7. Zlín 21 11 1 9 627:598 23
8. Prostějov 21 11 0 10 704:736 22
9. Sokol Telnice 20 7 0 13 614:686 14
10. Napajedla 21 5 0 16 463:683 10
11. Maloměřice 21 2 0 19 534:739 4
12. V. Bystřice 21 2 0 19 450:722 4

Házenkáři dostali v Ivančicích ‚výprask‘

-šid-

Jihomoravská liga mladší žáci
TJ Sokol Telnice – TJ Sokol VM
Osobní obrana 5:4, utkání 14:8 
(7:5), rozstřel 7:10
Sestava a branky: Drápela Voj-
těch – Svoboda Filip (6), Kra-
tochvíl František (2), Buchta 
Dominik (1), Babáček Kamil 
(1), Svoboda Vojtěch (1), Bárta 
Samuel (1), Šroler Dominik, Vít 
Rohovský, Šubert Adam, Hnízdil 
Jan, trenér Janíček Martin.
Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol Telnice – Sokol VM 
25:26 (9:15)
K utkání se nedostavila dvojice 
rozhodčích, a tak dle pravidel po 
dohodě obou družstev se vedení 
utkání ujala domácí dvojice trené-
rů mladších žáků. Zápas byl veden 
velice kvalifikovaně a na výsledek 
samotný neměl pražádný vliv. 
Sedmimetrové hody 3/3:1/1,vy-
loučení 1:1. Sled branek: 0:3, 3:3, 
3:7, 5:10, 7:12, 9:15, 14:15, 16:20, 
21:20, 21:23, 23:25, 25:25, 25:26. 
Sestava a branky: Vojtěch Drápela 
- Blaha Tomáš (11), Fiala Martin 
(4), Stupka Tomáš (4), Ambrož 
Michael (3), Frejlich Tomáš (2), 
Svoboda Filip (1), Macoun Filip 
(1), trenéři Šidlo Ladislav, Janíček 
Martin. -jan-

1. kolo KP mladšího žactva ve 
vícebojích
V neděli proběhlo na atletickém 
stadionu v Jihlavě 1. kolo kraj-
ského přeboru mladšího žactva 
(ročníky 1999 a 2000) ve vícebo-
jích. Pro toto kolo byly zvoleny 
disciplíny: 60 m, 60 m překážek, 
dálka, míček a 800 m.
Nejvíce se dařilo Agátě Uchytilo-
vé, která obsadila 3. místo a Elišce 

Běhounkové, která skončila šestá. 
V této soutěži mohou startovat i 
malí atleti z přípravek (roč. 2001 
a 2002). I když se v absolutním 
pořadí na předních pozicích ne-
umístili, mezi svými vrstevníky si 
vedli dobře. 
Anna Leščenková obsadila mezi 
děvčaty ročníků  2001  3. místo, 
Hanka Krčálová (r. 2002) 5. mís-
to. Matyáš Pospíšil se umístil na 

celkovém 29. místě, mezi chlapci 
ročníků 2001 byl čtvrtý.
Z výsledků:
Děvčata 
3. Agáta Uchytilová 2267 b 
6. Eliška Běhounková 1697 b
25. Lenka Horká 1181 b
Chlapci
29. Matyáš Pospíšil
Výsledky: http://online.atletika.cz

-vill-, foto: Zdeněk Dvořák

HáZená Žáci TURnaJ V HáZenÉ ŽákYň

Východočeská divize st. žákyně
Souboj s domácími nezačal pro 
nás zdařile. Až v závěru poločasu 
jsme se zlepšili a dokázali srovnat. 
Škoda, že potom jsme se dopus-
tili nepřesností v zakončení, což 
usnadnilo Havlbrodským cestu k 
vítězství. Dalším soupeřem byla 
Žirovnice. Od úvodních minut 
jsme si lepšími individuálními ak-
cemi vypracovali náskok. V závě-
ru souboje se vyskytly v naší hře 
chyby, čehož soupeř dokázal nále-
žitě využívat a snížil na minimální 
rozdíl. Odvetné utkání s domácími 
bylo po první poločas vyrovnanou 
partií. Po změně stran soupeřky 

přidaly na důrazu a naší hře naopak 
tato součást viditelně chyběla. Když 
se přidala i střelecká nemohouc-
nost, souboj se stal jednoznačnou 
záležitostí. Druhé utkání s Žirovnicí 
jsme vysunutou obranou a rychlým 
přechodem jasně opanovali.
Výsledky: Sokol VM – Jiskra Ha-
vlíčkův Brod 14:17 (8:8) a 15:25 
(10:10), – Žirovnice 17:15 (9:5) a 
23:13 (15:7). Hrály: Šabacká Jarmi-
la – Janečková Denisa (18), Kou-
delová Eliška (18), Nejedlá Micha-
ela (16), Doležalová Romana (1), 
Bačová Soňa (4), Uhlířová Eva (2), 
Zezulová Veronika (3), Kopečková 
Kateřina (7). Trenér Záviška. -záv-

kRaJSkÝ PŘeBOR MLadšÍHO ŽacTVa V aTLeTice
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Muži odehráli dvě divizní utkání s jednou výhrou
MSD sk. D 
MFK Vyškov – FC VM 0:2 (0:1)
Branky: 24. Patrik Mucha, 77. 
Pavel Simr. ŽK: 29. T. Hrušák, 
60. M. Lička, 89. D. Hodinář – 3. 
E. Smejkal, 82. V. Beran. Divá-
ků: 140. Rozhodčí: F. Chabiča, P. 
Antoníček, J. Machálek. Delegát: 
J. Kuba. Sestava FC VM: Invald, 
Šimáček, Souček (72. Beran), P. 
Mucha, Kozuň, E. Smejkal (27. 
Maruška), Z. Mucha, Netrda, 
Simr, Görner, Dufek (42. Ví-
tek), na lavičce Simandl, Štefka. 
Trenér: L. Smejkal, asistent: L. 
Smejkal mld., vedoucí mužstva: 
Hlávková.
Náš tým zajížděl minulou středu 
do Vyškova. Proti tomuto soupeři 
hovoří výsledky v náš prospěch.
Velkomeziříčští se dostali do ve-
dení ve 24. minutě – odražený 
míč pohotovou a důraznou do-
rážkou vstřelil do sítě z osmi met-
rů P. Mucha. Gólman hostí Kollár 
si na míč jen sáhl. Druhá branka 
padla v 77. minutě – Görner pro-
strčil míč mezi obránci na Simra, 
a ten z osmi metrů z levé strany 
obstřelil vyškovského gólmana 
Kollára k pravé tyči. Strážce do-
mácí brány neměl šanci.

„V dnešním zápase jsme vytěži-
li z minima maximum. Ze čtyř 
gólových šancí jsme proměnili 
dvě, což rozhodlo o samotném 
výsledku utkání. Domácí měli po 
celé utkání větší držení míče, ale v 
koncovce byli neškodní. Na dneš-
ní zápas by se hodilo Pospíchalovo 
rčení: Fotbal nemá logiku. Chtěl 
bych poděkovat všem fanouškům 
(bubeníkům), kteří nám vytvořili 
úžasnou atmosféru.“

-hlá-
FC VM – Tatran Brno Bohunice 
1:1 (1:1)
Střelci: 17. Vítek – 14. Shkurupii. 
Rozhodčí: Reich, Ságl, Šťastný. Se-
stava FC VM: Invald – Mucha Z., 
Mucha P., Šimáček, Krejčí – Vítek, 
Smejkal, Souček (85. Ráček), Ne-
trda – Simr (73. Beran), Görner, 
na lavičce Simandl, Kozuň, Štefka 
a Maruška, trenér Smejkal. ŽK: 
Souček, Netrda. Diváků: 368.
V chladném nedělním dopoledni 
jsme nastoupili v zápase proti týmu 
ze spodních příček tabulky, kdo si 
myslel, že nás čeká lehké utkání, 
ten se velice mýlil. Do prvního váž-
nějšího zakončení se dostal po při-
hrávce za naši obranu Shkurupii, 
pomalejší zpracování umožnilo 

Patrikovi Muchovi jeho postup k 
bráně zastavit. Po několika šancích 
na obou stranách hřiště mohli Vel-
komeziříčští skórovat z rohového 
kopu, ale Simr hlavou nedal. A tak 
přišlo ve fotbale otřepané nedáš – 
dostaneš. Honza Šimáček poslal 
přihrávku dozadu na Patrika Mu-
chu, tomu míč odskočil, dostal se k 
němu rychlý Shkurupii a přesnou 
střelou nedal Romanovi Invaldo-
vi šanci 0:1. Naši oplatili už v 17. 
minutě, kdy poslal přesný centr do 
lajny Milan Souček na Jakuba Vít-
ka, ten se krásně uvolnil, vběhl do 
vápna a krásnou střelou na zadní 
tyč srovnal. 
Odpovědět mohli hosté v 19. mi-
nutě když centr Shkurupie našel 
ve vápně Beneše, ale jeho hlavička 
naši bránu minula. Hosté dál do-
ráželi na naši bránu. Ve 23. minu-
tě se po hlavičce domů od Muchy 
dostal k zakončení Shkurupii, ale 
Invald byl pozorný. V dalších mi-
nutách se aktivita přesunula na 
kopačky domácích, kteří se po-
koušeli ujmout se vedení. Ve 39. 
minutě se dostal do vápna Smej-
kal, našel před bránou Netrdu, 
ten pohotově vystřelil. Míč však 
na brankové čáře zastavil rukou 

Beneš, ale píšťalka rozhodčího 
Reichase  i přes protesty našich 
hráčů neozvala. Gólové šance do 
konce poloviny zápasu už nevyu-
žil nikdo.
Do druhého poločasu vstoupili 
domácí se snahou strhnout tři 
body na svou stranu. Od začát-
ku se snažili o pohyb bez míče, 
přesnou kombinaci a důraznější 
presing. Hosté pozorně bránili a 
snažili se o rychlé protiútoky. Ve-
doucí gól se nedařilo vstřelit ani 
jednomu z týmů, i když šance ne-
chyběly. Poslední minuty se hosté 

už jen snažili utkání dohrát bez 
změny skóre, což se jim nakonec 
podařilo, a tak si odvezli z našeho 
hřiště jeden bod.
„V dnešním utkání se nám i přes 
zlepšený výkon ve druhém polo-
čase zvítězit před domácím pub-
likem opět nepodařilo. V prvním 
poločase se hrál fotbal nahoru a 
dolu a přinesl dostatek gólových 
příležitostí na obou stranách. Ve 
druhé půli jsme soupeře zatlači-
li na jeho polovinu, ale už jsme 
si tolik vyložených brankových 
příležitostí nepřipravili. Konečný 

výsledek beru jako ztrátu dvou 
bodů,“ zhodnotil domácí utkání 
trenér áčka Libor Smejkal st.

-myn-
1. Žďár n. Sáz. 25 16 6 3 49:19 54
2. Dosta Bystrc 25 13 6 6 39:20 45
3. Napajedla 25 12 5 8 37:23 41
4. Vyškov 25 13 2 10 35:29 41
5. Vrchovina 25 11 5 9 25:27 38
6. Spytihněv 25 11 3 11 37:43 36
7. Tasovice 25 10 5 10 43:43 35
8. Třebíč 25 9 7 9 34:32 34
9. Pelhřimov 25 9 7 9 30:32 34
10. Velké Meziříčí 25 8 8 9 36:33 32
11. Polná 25 9 4 12 39:40 31
12. Hodonín 25 9 4 12 31:44 31
13. Přerov 25 7 8 10 38:44 29
14. Vikt. Otrokovice 25 8 4 13 25:34 28
15. Bohunice 25 7 6 12 33:45 27
16. Sparta Brno 25 7 2 16 23:46 23

Ze středečního utkání ve Vyškově. Foto: Libor Smejkal ml.

1. A tř., sk. B  
FC VM B – FC Budišov – Nára-
meč 2:1 (0:1)
Rozhodčí: Zadina – Pulpán, Šrá-
mek. Diváci: 70. Branky: Beran 
(57.), Štefka (70.) – Švec (35.). 
Karty: Veselý (35.), Halámek (39.). 
Sestava: Simandl – Netolický, Ha-
lámek, Štefka, Veselý – Kozuň, M. 
Polák (57. P. Mucha), A. Pól, Bra-
dáč (73. Kameník) – Beran, Liška.
První velkou šanci si vytvořili 
domácí, když Liška poslal cen-
tr do malého vápna na Berana, 
ale ten míč minul. Ve 35. minu-
tě poslal Holubář roh do vápna 
na Urbana, který míč prodlou-
žil hlavou do jasného metrové-

ho ofsajdu Švecovi, a ten nedal 
Simandlovi šanci. O minutu 
později mohlo být vyrovnáno. 
Polák vyslal do úniku Lišku, 
ale ten na Sedláčka nevyzrál. 
Domácí byli ve druhé části ak-
tivnější a v 57. minutě přišlo za-
sloužené vyrovnání. Před hranicí 
velkého vápna se opřel nechyta-
telně do míče Beran. A netrvalo 
dlouho a juniorka vedla. Po cent-
ru Lišky hlavičkoval na zadní tyči 
neomylně Štefka. O pět minut 
později byl ve vápně sražen Be-
ran, ale Halámek z penalty třetí 
pojistku nepřidal. V závěru utká-
ní mohl rozhodnout zápas Beran, 
ale v stoprocentní gólové šanci 

minul míč letící malým vápnem.
„První poločas byl z naší strany 
velmi nepohledný. Za výkon ve 
druhé půlce zaslouží kluci velkou 
pochvalu. Jsem rád, že dokáza-
li nepříznivý výsledek otočit,“ 
hodnotil své svěřence kouč Libor 
Smejkal ml. -ls-
1. Náměšť-Vícenice 21 16 4 1 71:25 52
2. Křoví 21 11 4 6 50:42 37
3. Štěpánov n. S. 21 11 2 8 28:36 35
4. Rantířov 21 9 7 5 38:28 34
5. Kouty 21 9 5 7 44:36 32
6. Žďár n. S. B 21 9 4 8 37:32 31
7. Rapotice 21 8 6 7 56:41 30
8. Budišov-Nárameč 21 9 3 9 47:45 30
9. Třebíč HFK B 21 8 4 9 42:51 28
10. Herálec (ZR) 21 9 0 12 53:64 27
11. Třešť 21 7 5 9 33:38 26
12. V. Meziříčí B 21 7 3 11 34:44 24
13. Stonařov 21 4 4 13 35:47 16
14. Bohdalov 21 3 3 15 21:60 12

Benfika se vzchopila a otočila výsledek
2. liga házené žen
Sokol VM – Tatran Bohunice 
27:19 (14:12)
Předposlední kolo konečně při-
neslo kýžené vítězství našemu cel-
ku, když od prvních minut bojov-
ností dokázal předčit ambiciózní 
Brněnské. Již po první čtvrthodi-
ně hry svítil na ukazateli čtyřgólo-
vý náskok, který byl dílem dobré 
obrany, za níž se dařilo brankářce 
Janě Lavické, a zejména nebývale 
vysoké produktivity střelby. Bo-
hunické však neskládaly zbraně a 
po naší chybné rozehrávce využí-
valy brejky ke snižování odstupu 
až na minimální rozdíl. V této 
fázi to náš celek nepoložilo na 

lopatky a naopak vyburcovalo ke 
zlepšenému výkonu. Bezchybná 
rozehrávka pak následně vedla k 
dvougólovému vedení, které se 
dařilo udržovat až do poločasové 
pauzy. Po změně stran jsme drželi 
nasazené tempo hry, nepolevovali 
v obranné činnosti a dobré útočné 
souhře. V rozmezí 43.–50. minuty 
přispěly důležité zákroky brankář-
ky Marcely Babáčkové a efektivně 
sehrané útočné akce k vybudová-
ní rozhodujícího devítigólového 
náskoku, čímž jsme zlomili odpor 
Brněnských. V dalších minutách 
jsme bojovností a houževnatos-
tí již soupeře drželi v dostateč-
né vzdálenosti od naší svatyně a 

připsali si tak druhé sezonní ví-
tězství. Sled branek 1:2, 3:2, 7:3, 
7:6, 10:6, 10:9, 13:11, 16:13, 19:15, 
24:15, 27:17. Sedmimetrové hody 
3/1:7/6, vyloučení 1:0. 
Hrály: Lavická Jana, Babáčková 
Marcela – Kratochvílová Monika 
(8/1), Necidová Soňa (1), Svobo-
dová Diana (2), Hublová Hana 
(5), Mejzlíková Kateřina, Dvořá-
ková Šárka (1), Matušíková Radka 
(6), Plachetská Zuzana (3), Bezdě-
ková Alžběta, Hladíková Denisa 
(1). Trenér ing. Tvarůžek. -záv-
1. Olomouc 16 12 2 2 381:311 26
2. Bohunice 16 9 0 7 400:389 18
3. Karviná 15 7 1 7 316:337 15
4. Veselí B 15 6 1 8 357:356 13
5. V. Meziříčí 16 3 0 13 366:427 6

Ženy konečně doma předčily Bohunice

Zápas áčka v Ivančicích nepřekvapil
2. liga mužů Morava jih
HK Ivančice – TJ Sokol VM 
26:22 (13:6)
V předposledním kole letošního 
ročníku zajížděl náš celek do ne-
příjemného prostředí ivančické 
haly. Tvrdý zápas, jako již tradič-
ně proti tomuto soupeři, neskon-
čil žádným překvapením a Mezi-
říčští odjeli o 4 branky poraženi.
Úvod vyšel domácím a v 5. mi-
nutě již vedli 3:0. Hosté pak 
srovnali hru a především díky 
dobré hře spojek snížili na rozdíl 
jediné branky (5:4). Následovala 
hluchá desetiminutovka, kdy se 
naši hráči nedokázali přes velmi 
důraznou obranu prosadit, a do-
mácí si tak vypracovali rozhodu-
jící náskok (22. minuta 10:5). Do 
poločasu naši zahodili několik 
vyložených šancí a rozdíl ve skóre 
se tak neměnil. V poločase tedy 
svítil na tabuli nepříznivý stav 
pro naše barvy 13:8.
Úvod druhé půle byl soubojem 
obran a v prvních pěti minutách 

se žádný z hráčů obou družstev 
netrefil mezi tyče. Brankový 
účet otevřeli domácí (36. minuta 
14:8). Do 41. minuty se ještě da-
řilo Meziříčským odpovídat na 
góly Ivančic, pak přišlo několik 
oslabení a domácí odskočili na 
sedmibrankový rozdíl (21:14). 
Díky zlepšené aktivitě spojek se 
podařilo opět přiblížit na čtyři 
branky, ale to bylo od našich hrá-
čů vše. Ivančice si závěr pohlídaly 
a zvítězily 26:22.
Příští týden se áčko v posledním 
utkání sezony střetne doma s SK 
Kuřim. Doufejme, že uspějí a uhá-
jí šestou pozici v tabulce.
Sedmimetrové hody 3/2:0/2 vy-
loučení: 7:8 navíc ČK Kříbala 
Pa. za 3 × 2 minuty, počet di-
váků 130. Sled branek: 3:0, 4:3, 
9:4, 10:6, 12:7, 13:8, 15:10, 18:13, 
21:14, 22:18, 25:19, 26:22. Sestava 
a branky: Kotík Libor, Stoklasa 
David – Kříbala Petr (8), Strašák 
Pavel (6), Fischer Radim (3), Bez-
děk Jakub (3), Živčic Pavel (2), 

Konečný Ladislav, Necid Miloš, 
Babáček Petr, Trojan Vítězslav, 
Kříbala Pavel, Kubiš David, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr. -šid-
1. N. Veselí 21 19 0 2 681:536 38
2. Hustopeče 20 18 0 2 650:439 36
3. Prostějov 20 13 0 7 595:575 26
4. Kostelec n. H. 20 12 0 8 537:525 24
5. Bohunice  21 12 0 9 553:542 24
6. V. Meziříčí  20 10 1 9 507:512 21
7. Ivančice 20 9 1 10 506:517 19
8. H. Brod 20 7 0 13 542:596 14
9. SK Kuřim  20 6 2 12 536:598 14
10. Sokolnice 21 5 2 14 532:603 12
11. Maloměřice  21 6 0 15 505:576 12
12. Telnice 20 1 2 17 468:593 4

Program házené ve sportovní 
hale za Světlou:
sobota 19. května
8.00 divize mladší žáci – Ivan-
čice A; 9.30 divize starší žáci 
– Ivančice; 11.00 divize mladší 
žáci – Ivančice B; 13.00 2. liga 
mladší dorostenci – KP Brno; 
15.00 2. liga muži – Kuřim; 
17.00 Jihomoravská divize muži 
B – Maloměřice B -záv-

Sokol Bystřice n. Per. – TJ Sokol VM B 13:25 
(6:10)
Meziříčská rezerva si po třech porážkách v řadě spra-
vila chuť a v Bystřici výrazně zvítězila.
Do utkání vstoupili naši hráči výborně a díky dobře 
organizované defenzivě a trpělivé kombinaci v útoku 
si vypracovali náskok 0:6. Domácí obraz hry vyrovna-
li, naši hráči velmi nepřesně zakončovali své střelecké 
pokusy, a tak poločas velmi chudý na branky skončil v 
náš prospěch 6:10.
V druhé půli se prvních 15 minut hrála vyrovnaná 
partie, kdy u obou družstev dominovala obrana nad 
útokem (12:18). Pak převzali otěže zápasu naši hráči 
a dovolili domácím už jen jedinou branku. Béčko tak 
odvezlo z Bystřice výhru 13:25.
Sedmimetrové hody 3/2:2/0, vyloučení 0:2. Sled bra-
nek: 0:6, 3:7, 5:9, 6:10, 8:12, 9:15, 11:18, 13:25. Sestava 
a branky: Poul Ondřej – Šidlo Ladislav (7)Živčic Pavel 
(3), Kubiš David (4), Novotný Václav (2), Rosa Jakub 
(4), Málek Tomáš (3), Kříbala Pavel (1), Strašák Pavel 
(1), Babáček Petr, trenér Šidlo Ladislav.  

diViZnÍ HáZená MUŽů

-šid-

Nábor chlapců a děvčat (nar. 1995–2003) do 
házené. Tréninky pondělí–pátek 15.30–19.30 ve 
sportovní hale za Světlou. -záv-

10.00 závod pro děti 
(3 kategorie pro děti od 5 do 14 let)
13.00 závod XC
14.30 sprint maraton na Ambrožný
16.00 vyhlášení výsledků – junioři, ženy, 
muži, masters
Bohatý doprovodný program: ukázky bi-
kerů z Trebeach crew v místním bikeparku


