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Nádražní ulice bude 
uzavřena
V sobotu 1. června 2013 od 11 
do  17 hodin dojde k  uzavírce 
komunikace v ulici Nádražní 
na  p.  č. 2743 z  důvodu konání 
sportovní akce – soutěže v lon-
gboardingu. 
Ulice bude uzavřena od  křižo-
vatky s  komunikací Bezručova 

(Třebíčská) směrem z  kopce 
až na  její konec nad železniční 
tratí. 
Objížďka: z místní komunikace 
Nad Tratí, nezpevněnou komu-
nikací ke  garážím na Bezručo-
va. Příjezd na Bezručovu z Tře-
bíčské bude volný. –měú–

Steakové hody 29. 5.–1. 6. 2013
RESTAURACE JUPITER
Pro milovníky jemného a křehkého 

masíčka jsme připravili steakové speci-
ality v rozličných kořeních marinované. 

Bližší informace www.jupiterclub.cz
Rezervace: 566 782 016
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Z domácích skupin zahájil letošní ročník orchestr a sbor ZUŠ. Organizátoři hned na začátku vzpomněli na 
Františka Pytlíka (na fotu vlevo), který stál kdysi u zrodu této akce. (Více foto str. 4.) Foto: Iva Horká

Muzikanti letos pomáhali dětem již posedmé
Celkem 175 421 korun vynesl sedmý ročník charitativního koncertu Muzi-
kanti dětem. Výtěžek putuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, o. s., klub Velké Meziříčí. Ta za peníze pořídí dřevěný domek, který 
bude sloužit jako zázemí asociace pro klienty hipporehabilitace a další aktivity 
klubu.

Uvedená akce probíhala na velkomeziříčském náměstí minulou sobotu od 14 ho-
din. Na pódiu se střídali účinkující, od hudebních skupin přes tanečnice až po sou-
těže pro diváky. Pro děti byl k dispozici nafukovací skákací hrad, tvořivé dílničky 
a pro všechny pak stánek s propagačními předměty a s občerstvením. Krom toho 
mezi posluchači chodily skupinky, které vybíraly do zapečetěných kasiček peníze. 
V jedné z nich se objevila i modelka Hana Svobodová, rodačka z našeho regionu. 
„První šek byl ve výši 129.421 Kč a šlo o částku vybranou do sponzorů, která zbyla 
po odečtení nákladů na koncert. Na druhém šeku ve výši 46.000 Kč byly peníze zís-
kané výběrem do pokladniček během koncertu, prodejem propagačních předmětů 
s  logem koncertu a ze stánků s občerstvením,“ upřesnili pořadatelé. Podle jejich 
odhadu byl tento ročník patrně nejvíce navštívený. „Tipujeme cca 2000 lidí,“ dodali. 
Nezapomněli ani na zesnulého Františka Pytlíka, který stál u zrodu této akce. Pro-
to na pódiu po celou dobu visela jeho podobizna. Kamarádi z vystupujícíc kapely 
Pearlštejn zase vzpomněli na kytaristu Josefa Vokurku, jenž zemřel letos. Zástupci 
asociace děkují organizátorům, sponzorům, účinkujícím, dobrovolníkům a všem, 
kteří přispěli na tento charitativní koncert. „Díky především za vytvoření krásné 
atmosféry a získaný výtěžek,“ uvedla Jana Pacalová a dodala, že po celý rok je ote-
vřena veřejná sbírka. Číslo účtu je 236573008/0300.

Zastavte se u nás, zve vlak Velkého Meziříčí
Vlak v barvách města Velké 
Meziříčí již od 21. května 2013 
jezdí po železniční trati. Slav-
nostně však bude představen 
a pokřtěn až v sobotu 8. června 
2013 na velkomeziříčském 
nádraží.

Tam v  rámci prezentační jízdy 
Vysočinou dorazí od  Havlíčkova 
Brodu ve  14.57. Po  pětapadesá-
timinutovém setrvání ve  stani-
ci pak bude v  15.52 pokračovat 
do Křižanova. Svézt se může ka-
ždý.
Šest měst Kraje Vysočina – Velké 
Meziříčí, Jihlava, Náměšť nad Os-

lavou, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Chotěboř a  Bystřice nad Pern-
štejnem – bude mít na  kolejích 
„svoje“ motorové vozy ČD – Re-
gioSpidery. To znamená, že vozy 
budou jezdit v  běžném provozu 
nejen v  okolí města, ale i  na  ji-
ných tratích kraje po dobu tří let 
s  reklamními polepy na  bočni-
cích vozů. Budou vlastně jezdící 
pozvánkou k  návštěvě daných 
měst. Vůz Velkého Meziříčí je 
červenobílý a  nechybí na  něm 
znak města, webová adresa, obrys 
zámku, dálničního mostu a  kos-
tela spolu s  lyžařem a  cyklistou 
a také text: Zastavte se u nás. 

„Výsledný návrh byl vybrán z 15 variant, které zpracoval grafik, kde byl 
kladen důraz na dodržení barev města s pozváním k návštěvě s aktiv-
ním trávením volného času,“ popsal vedoucí odboru školství a kultury 
městského úřadu Pavel Stupka a dodal, „»náš vůz« s označením 841 
002 byl polepen jako první a od pátku 17. 5. je nasazen do provozu. Na 
naší trati se objevil poprvé v úterý 21. května, ačkoli původně měl přijet 
až na slavnostní představení 8. června.“
Přímo na trati - na mostě ve Velkém Meziříčí - ho v úterý 21. 5. (viz 
snímek vlevo) vyfotil Pavel Stupka.

Bude křest vlaku, soutěže i drezína
Slavnostnímu programu představení vlaků na velkomeziříčském ná-
draží bude předcházet start jejich prezentační jízdy Vysočinou 8. červ-
na v 9.15 ve stanici Havlíčkův Brod. Poté první konvoj, v němž pojede 
vlak s reklamou Velkého Meziříčí, zastaví v 10.12 v Chotěboři, pak ve 
12.29 v Bystřici nad Pernštejnem a konečně ve 14.57 ve Velkém Me-
ziříčí.  Pokračování na straně 2

MAS získala dotaci půl milionu korun
MAS Most Vysočiny, o. p. s. Vel-
ké Meziříčí podala v  únoru t. 
r. žádost o  dotaci do  Programu 
rozvoje venkova - opatření III. 
4.1., získávání dovedností, ani-
mace a  provádění. Žádost byla 
podpořena a MAS tak získala 0,5 
mil. Kč pro získání podkladů pro 
zpracování analýzy současného 
stavu území působnosti MAS 
a následného zpracování Integro-
vané strategie území (ISÚ). Kva-
litně zpracovaná ISÚ bude zákla-
dem pro podání žádosti o dotaci 
na  implementaci rozvojové stra-
tegie. Získaná dotace by význam-
ným způsobem mohla napomoci 
rozvoji území.
Důležitým partnerem MAS Most 
Vysočiny při tvorbě rozvojové 

strategie je Mikroregion Velko-
meziříčsko-Bítešsko, MAS však 
bude spolupracovat s  podnika-
teli, neziskovými organizacemi 
i  občany. V  rámci podpořeného 
projektu „Venkov pro Vysočinu 
- získávání dovedností“, MAS 
v  rámci 2 tréningových výzev 
podpoří realizace několika měk-
kých projektů částkou v  mini-
mální celkové výši 40.000 Kč.
V  březnu 2013 byly zvoleny 
i  nové orgány MAS MOST Vy-
sočiny. Ředitelem MAS se stal 
Mgr.  Milan Dufek, předsed-
kyní správní rady ing.  Helena 
Bučková. Členy správní rady 
jsou: Josef Březka (za  Mikrore-
gion Velkomeziříčsko-Bítešsko), 
ing.  Olga Šmaková, ing.  Marie 

Čejková (za AGRO, a.s., Měřín), 
ing. Zuzana Villertová, ing. Zde-
něk Bouček, CSc., (za  Enviro-
-ekoanalytika, s.r.o.), Josef Ko-
mínek (za Město Velké Meziříčí), 
ing.  Tomáš Kučera (za  Velkou 
Bíteš), ing.  Alois Koukola, CSc, 
František Němec, Mgr.  Milan 
Veber (za  SŠŘS VM), Jiří Jaša 
(za  Pavlínov). Členy dozorčí 
rady jsou: Jiří Mrázek (za  obec 
Otín), Mgr.  Jana Audy, ing.  Bo-
humil Káňa (za  Niva, a. s., Vl-
kov). MAS Most Vysočiny má 
v současné době 29 členů. Mirore-
gion Velkomeziříčsko-Bítešsko je 
kolektivním členem, v MAS je tedy 
jeho prostřednictvím 56 obcí.

Za MAS MOST Vysočiny 
Diana Kutnerová

tel.: 790 204 813w w w. zahradnictv ivm.cz 

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Aktuální nabídka: rododendrony, 
azalky, zakrslé jehličnany, okrasné trávy, 
skalničky, balkonové rostliny. 
Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17; pá 8–12, 13–18     

Věž kostela se otevře prvního června
Vyhlídky z věže kostela svatého 
Mikuláše ve Velkém Meziříčí si 
mohli zájemci užít už v pátek 
24. května při akci Noc kostelů. 

Znovu bude věž přístupna již 
za pár dní – prvního června 2013. 
Její návštěvu tak mohou někteří 

připojit třeba k oslavě svátku dětí, 
který připadá právě na tento den.
Otevírací doba věže zůstává stejná 
jako v předchozích letech. Od za-
čátku června do  konce srpna, 
od pondělí do soboty 9.00–17.00 
a v neděli od 13.00 do 17.00. Jed-
notné vstupné činí deset  korun 

na  jednu osobu. Krom vyhlídky 
z  ochozu na  město a  jeho okolí 
věž nabízí i  prohlídku vnitřních 
prostor. Je v nich instalována vý-
stava fotografií z  historie města 
či trojrozměrný model městské 
památkové zóny.

Martina Strnadová

Závody na 
longboardu
 - 1. 6. 2013
od 11 hodin.
   Více strana 6

Iva Horká
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V Hrbově a Svařenově otevřeli nové sportoviště
Zbrusu nový sportovní areál byl slav-
nostně otevřen v Hrbově a Svařenově. 
Místní část Velkého Meziříčí při té 
příležitosti oslavila i 70. výročí založení 
svého sboru dobrovolných hasičů.

Jde o největší investiční akci poslední 
doby Hrbovských i Svařenovských. Před-
stavena byla 26. 5. za  velké účasti veřej-
nosti, hasičstva i pozvaných hostů přímo 
v  novém areálu. Pásku přestřihl starosta 
Radovan Necid s místostarostou Josefem 
Komínkem. Spolu s nimi se otevření ujali 
samozřejmě i předseda komise pro místní 
správu Vladimír Sedláček a jeho zástup-
ce Jiří Havelka. Ti navíc provedli i první 
slavnostní tenisovou výměnu na  novém 
kurtu. „Je to sportoviště pro všechny,“ 
zahájil R. Necid a dodal, „nyní je naším 
společným úkolem přesvědčit děti, aby 
sportovaly a neseděly u počítačů.“ V. Sed-
láček pak vysvětlil, co vlastně výstavbě 
sportoviště předcházelo: „Máme dvě zcela 

nevyhovující dětská hřiště v Hrbově i Sva-
řenově. Ta budeme muset zrušit, proto se 
komise rozhodla pro výstavbu tohoto are-
álu.“ První etapa byla dokončena právě 
nyní. Stála 1 530 000 Kč a stavaři ji zvládli 
v rekordním čase za  měsíc a  deset dnů. 
Její součástí je kurt s umělým povrchem 
o rozměrech 36×18 metrů pro tenis, no-
hejbal i volejbal. Vedle je upravená travna-
tá plocha pro cvičení hasičů, ale k dispo-
zici jsou i nové branky, takže ji lze využít 
i pro fotbal. U toho je 350 m² vydlážděné 
plochy a za ní zbývá zatím nevyužité mís-
to, kam mají přijít prolézačky, houpačky 
a další dětské prvky, tedy hřiště pro nej-
menší. Jeho výstavba je v plánu ve druhé 
etapě akce, která počítá i s malou dřevo-
stavbou, jež bude sloužit jako technické 
zázemí pro různé akce. Nebude chybět 
ani sociální zařízení či lavičky. Celý areál 
je oplocený.  Odhadované náklady na vý-
stavbu dětského hřiště jsou asi 600 tis. Kč. 
„Všechny naše čtyři místní části by chtěly 

obdobná hřiště pro nejmenší. Pokusíme 
se projekty sloučit dohromady a získat do-
taci z regionálního operačního programu, 
jako se nám to v  minulosti již podařilo 
ve Velkém Meziříčí,“ plánuje Necid.

Hasiči slavili 70. výročí
Ani travnatá plocha o nedělním odpoled-
ni nezahálela. Po slavnostním nástupu ji 
otestovali dobrovolní hasiči ze širokého 
okolí. Výročí 70 let trvání SDH Hrbov 
a Svařenov totiž oslavili jak jinak než okr-
skovou hasičskou soutěží. Nejprve vyrazi-
ly na trať štafety žen a mužů, po nich pak 
následoval požární útok.
Na tento den se tamní obyvatelé připra-
vovali dlouho dopředu. Dokončili proto 
i  jiné naplánované akce. Svépomocí vy-
stavěli u  hasičky dřevěnou zastřešenou 
pergolu, zmodernizovali kulturní dům, 
a  opravili historickou Štěpánkovu kap-
ličku. S  mnohými pracemi vypomohli 
místní lidé.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina v zájmu 
zajištění rychlosti a  plynulosti odbavení 
veřejnosti při placení daně z  nemovitosti 
rozšiřuje pokladní hodiny na  všech svých 
územních pracovištích. Pro období 20.–31. 
5. 2013 jsou zajištěny rozšířené pokladní 
hodiny na ÚzP v Jihlavě, v Havlíčkově Bro-
dě, v Pelhřimově, v Třebíči a ve Žďáru nad 
Sázavou takto:
ve dnech 27.–31. 5.
Pondělí   8.00–17.00
Úterý      8.00–15.00
Středa     8.00–17.00

Čtvrtek   8.00–15.00
Pátek       8.00–14.30.
Také na  územních pracovištích v  Morav-
ských Budějovicích, ve  Velkém Meziříčí, 
v  Bystřici nad Pernštejnem, v  Humpolci, 
v  Chotěboři, v  Ledči nad Sázavou, v  Ná-
měšti nad Oslavou, v Pacově a v Telči bu-
dou pokladny v uvedeném období otevřeny 
denně. V pátek 31. 5., který je posledním 
dnem pro zaplacení daně z  nemovitosti, 
bude na  všech pracovištích Finančního 
úřadu pro Kraj Vysočina jednotná provoz-
ní doba pokladen od 8 do 14.30.    -jotom-

FÚ rozšířil pokladní hodiny 

Zastavte se u nás, zve vlak Velkého Meziříčí

Drezína Tatra bude 8. června vozit děti po stanici ve Velkém 
Meziříčí. Foto: Pavel Stupka

Pokračování ze strany 1
Během celé jízdy se o zábavu cestujících po-
starají animátoři a  hudebníci. Na  zdejším 
nádraží vlak přivítají fanfáry žáků základ-
ní umělecké školy. Poté bude motorový vůz 
symbolicky předán starostovi města Rado-
vanu Necidovi a pokřtěn. Na nástupišti bude 
pro děti připraven skákací hrad. Krom toho 
se zabaví soutěžemi s  Křemílkem a  Vocho-
můrkou, jež připraví dům dětí a  mládeže. 
„Podařilo se zajistit i historickou automobi-
lovou drezínu Tatra, která byla u nás také při 
oslavách v roce 2008,“ doplnil P. Stupka. Dre-
zínou se děti budou moci svézt po stanici.
Motorové vozy RegioSpider byly zakoupeny 
Českými drahami v  loňském roce s  přispě-
ním prostředků Evropské unie pro Kraj Vy-
sočina a Liberecký kraj. 
Vlaky polepené propagací měst se nyní 
v České republice objevují poprvé. Až dosud 
nosily na svých vozech komerční reklamy.

Martina Strnadová

Podpořit nemocné děti jízdou na kole může každý
Veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem Na kole dětem dorazí 
v úterý 11. června 2013 na náměstí do Velkého Meziříčí. Sportov-
ního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí se může 
zúčastnit každý, ať již jízdou na kole s dobrovolným startovným, 
koupí dresu či náramku, nebo finančním příspěvkem na konto ve-
řejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem. Výtěžek z akce bude 
využit na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.

Cykloutour napříč celou Českou republikou probíhá již od  roku 
2010 vždy počátkem léta. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimov-
čákem během své desetidenní jízdy ujede 1505 kilometrů a proje-
de 316 měst a obcí. Odstartuje 6. června v Aši a 15. června jízda 
skončí na Velehradě. Přidat se může opravdu každý, ať již jenom 
na malý kousek, na jednu etapu, nebo dokonce celou trasu. Zájem 
veřejnosti i známých osobností narůstá a s tím i podpora prospěš-

né akce. Součástí projektu Na kole dětem jsou přednášky ve ško-
lách, besedy a prezentace na  jiných sportovních akcích a projek-
tech po celé České republice.

Ve Velkém Meziříčí budou trampolíny 
i spinning
Ve městech, v nichž peloton zastaví – mezi nimi bude v úterý 11. 
června i Velké Meziříčí –, čeká nejen na jezdce bohatý doprovod-
ný program. Na velkomeziříčském náměstí bude probíhat v  režii 
zdejšího sportovního centra. Zhruba v 17 hodin jej zahájí asi de-
setiminutová Jumping exhibice. Při ní instruktorky z SCVM před-
vedou své nejnovější choreografie na trampolínách. Zájemci – do-
spělí i děti – se budou moci přidat. Ve stejné době bude v případě 
dobrého počasí bez deště probíhat i spinning na hudbu na hudbu 

z jumpingových písniček. Každý si bude moci vyzkoušet část ho-
diny spinningu pod vedením zkušeného instruktora. Obojí bude 
probíhat až do příjezdu cyklistů Na kole dětem.
Navíc doprovodný program nabídne zájemcům možnost „vyšlapat 
si“ na rotopedu kredit do Sportovního centra v Charitě.

Připravila: Martina Strnadová

Na kole dětem
Veřejná sbírka – číslo účtu: 
107-484410267/0100
Účel veřejné sbírky: Získání finančních pro-
středků na rekondiční pobyty dětí po náročné 
onkologické léčbě.

Uzavřou Skřivanovu a U Světlé
Z důvodu stavby kanalizace a opravy 
komunikace bude od 1. 6. do 31. 8. 2013 
uzavřena v celém úseku komunikace 
Skřivanova – od křižovatky s II/602 Hor-
noměstská až po komunikaci U Světlé.

Komunikace U Světlé bude uzavřena 50 
m za křižovatkou s komunikací Obůrka 
a 80 m za křižovatkou s komunikací Pod 
Sýpkami. Objízdná trasa: komunikací 
Zámecká a K Novému světu.          -měú-

Nové obchodní centrum PaNOraMa vyrůstá na Třebíčské 
ulici. Příště přineseme podrobnosti o této stavbě, již 
realizuje firma Paramont Velké Meziříčí. 
Text a foto: Iva Horká

Martina Strnadová

Slavnostního otevření sportovního areálu se ujalo vedení města 
Velké Meziříčí a místní části Hrbov Svařenov. Foto: Martina 
Strnadová. (Více fotek najdete na straně 4 a na našem webu.)

U pošty bude časově 
omezené parkování
U České pošty ve Vel-
kém Meziříčí bude osm 
parkovacích míst s časo-
vě omezeným stáním.

„Vyčlenili jsme osm par-
kovacích míst na  po-
zemku města. Budeme 
tam instalovat dopravní 
značky,“ uvedl velkome-
ziříčský starosta Radovan 
Necid. Místa budou vy-
značena obvyklým způ-
sobem – svislou dopravní 
značkou s  parkovacím 

kotoučem a  stejným bí-
lým „terčem“ na  komu-
nikaci.
Časově omezené stá-
ní bude platit v  době 
od pondělí do pátku od 8 
do 18 hodin na maximál-
ně dvě hodiny. 
Stejně označená mís-
ta ve  Velkém Meziříčí 
přibývají. Osvědčila se 
na  náměstí a  další po-
stupně vznikla například 
na Novosadech či u Kot-
vy. Martina Strnadová

Nalezli munici na 
zahradě
Dne 25. 5. v 17.21 hodin přijali velkomeziříčští policisté ozná-
mení o nálezu munice na zahradě rodinného domku v Rade-
nicích. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že majitel domku 
nalezl při výkopových pracích na zahradě nevybuchlou letec-
kou pumu. Policisté místo zajistili a přivolali policejního py-
rotechnika. Ten určil, že jde o sovětskou leteckou pumu AO 
10 z doby 2. světové války. Munici si poté odvezl k likvidaci.
Dne 21. 5. 2013 krátce před polednem přijali policisté na tís-
ňové lince 158 oznámení o nálezu munice v  Blízkově. Poli-
cisté na místě zjistili, že majitel rodinného domu na zahradě 
při dobývání pařezů našel několik ručních granátů a plechové 
krabice. Policisté ihned místo nálezu zajistili a přivolali pyro-
techniky. Ti pak na místě zajistili celkem 17 vejčitých granátů 
a dvě tříkilogramové TNT nálože. Munici pyrotechnici odvez-
li k likvidaci. -PČR-
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Novinky v legislativě na odboru dopravy v roce 2013

Jaké změny proběhly loni a co na nás čeká letos - XIV.
Dnes přinášíme 14. díl seriálu Zhodnocení roku 2012 a  nastínění 
plánů na  rok 2013. Připravil je vedoucí odboru dopravy MěÚ VM 
ing. Jiří Pospíchal. 

V příštím čísle 15. dílem seriál ukončíme příspěvkem ing. Jiřího Za-
chara, vedoucího odboru životního.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Registr vozidel
Nezaznamenali jsme zatím žád-
nou změnu v  registru vozidel 
oproti minulému roku, výkon-
nost programu a  je stále beze 
změn. Aplikace „Centrální re-
gistr vozidel“ změnil počátkem 
dubna svého provozovatele (fir-
ma ICZ se sídlem v  Praze) bez 
jakéhokoliv zlepšení nebo zhor-
šení ve  funkčnosti do  dnešního 
dne. Data v programu jsou prů-
běžně doplňována a opravována 
úředníky jednotlivých pracovišť 
na  odborech dopravy pověře-
ných obcí ve  spolupráci s  ICZ, 
což bude pravděpodobně trvat 
ještě několik let. 

Registr řidičů
v  agendách řidičských průkazů, 
průkazů profesní způsobilosti 
řidiče a digitálních karet jsou to 
tyto změny:
▶ Povinná výměna ŘP u  řidič-
ských průkazů vydaných od  1. 
1. 2001 do 30. 4.2004 nejpozději 
do 31. 12. 2013.
▶ Nový vzor řidičského průkazu
▶ Nová skupina řidičských 
oprávnění – A2 (místo A18 – 
od 18 let a do 25 kW)
▶ Rovnocennost řidič. opráv-
nění, která se do  ŘP nezapisuje 
– A1 s  automat. převodovkou 
– platnost pouze na  území ČR 
– ke  skupině řidičského opráv-
nění B
▶ Zápis všech skupin, které je 
držitel oprávněn řídit do  řidič-
ského průkazu
▶ Nově stanovené věkové hrani-
ce pro získání ŘO (viz autoškol-
ství)
▶ Doba platnosti ŘP u  skupiny 
C, C+E a D, D+E omezena na 5 
let, ostatní řidičské průkazy jsou 
na 10 let
▶ Zápis záznamů o  profesních 
průkazech do  řidičských prů-
kazů, kde se již nevydávají pro-
fesní průkazy, ale datum doby 
platnosti školení se zaznamená 
do  ŘP. Změny jsou na  základě 
zák. č. 297/2011 Sb., kterým byl 
novelizován zákon č. 361/2000 
Sb. s účinností od 19. 1. 2013.

Autoškolství
Novela zákona č. 361/2000 Sb., 
platná od  19. 1. 2013 a  novela 
zákona číslo 247/2000 Sb.
▶ Posunutí věku (§ 83 zák. č. 
361/2000 Sb.) na 21 let věku pro 
skupiny řidičských oprávně-
ní C, C+E, D1, D1+E (výjimky 
z hranice věku v případě potře-
by pro výkon povolání, studi-
um, prof.  způsobilost), 24 let 

pro skupiny 
A, D, D+E 
(výjimky 
z  hranice 
věku v  pří-
padě potřeby 
pro výkon 
povolání,   
studium, 
prof.  způso-
bilost),  
▶ Doplňo-
vací zkouška 
(doplňující 
jízda) pro 
skupiny A2, 

A  – praxe 2 roky s  nižší skupi-
nou, B+E (nad 3,5 t)
▶ Změna výcvikových vozidel – 
zvýšení výkonu u skupin A2, A
▶Nové skupiny řidičských 
oprávnění A2, B1
▶ Zrušení části zkoušky – ovlá-
dání a  konstrukce vozidla pro 
skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, 
B+E a T – praktická část zůstala 
- zkouší se při zahájení zkoušky 
z praktické jízdy
▶ Nyní je schválena novela 
101/2013 Sb., platnost od  1. 7. 
2013 – dopravně psychologické 
vyšetření i  u  jakékoliv sankce 
nad 6 měsíců (přezkoušení od-
borné způsobilosti), i  u  trestů 
uložených soudem, dosažení 12 
bodů a i v případě podmíněného 
odložení trestu.
▶ Zrušena rovnocennost skupin 
řidičského oprávnění B/T a  C, 
C+E/T
▶ Doklad odborné způsobilosti 
platí nově 6 měsíců od vykonání 
zkoušky, předtím platil neome-
zeně. Žadatel o  řidičské opráv-
nění si tedy musí zažádat do  6 
měsíců od vykonání zkoušky.

Taxislužba
Vnitrostátní příležitostná osob-
ní silniční doprava provozova-
ná vozidly určenými k přepravě 
nejvýše 9 osob včetně řidiče jako 
samostatný druh zanikla a nadá-
le je považována za taxislužbu.
Řidič příležitostné osobní silnič-
ní dopravy se stává řidičem ta-
xislužby, musí mít u sebe průkaz 
řidiče taxislužby.
Vozidla dosavadní vnitrostátní 
příležitostné osobní silniční do-
pravy musí být evidována jako 
vozidla taxislužby, jinak s  nimi 
nelze podnikat. Takové vozi-
dlo pak má doklad o  zařazení 
do příslušné evidence.
Do 31. 12. 2013 musí všichni tito 
dopravci dodat údaje k  taxame-
trům.
Dopravce může zaevidovat jako 
vozidlo taxislužby vozidlo, po-
kud je evidován jako jeho vlast-
ník nebo provozovatel. 
Tedy vozidlo, které by bylo za-
psáno v  evidenci vozidel taxi-
služby pro více dopravců, vyřadí 
dopravní úřad z evidence u toho 
dopravce, který není zapsán jako 
vlastník nebo provozovatel.
Vozidla taxislužby budou ozna-
čena jménem a příjmením, popř. 
obchodní firmou, jakož i  aktu-
álně nabízenou cenou tak, aby 
se zákazník o  tomto mohl bez 
obtíží seznámit před jednáním 
o přepravě.
Vozidla taxislužby vykonávají-
cí smluvní přepravu nesmí být 

vybavena střešní svítilnou s  ná-
pisem taxi. 
Střešní svítilna s  nápisem taxi 
se již nebude moci zakrývat, ale 
vždy sejmout v  případě jiného 
užití vozidla.
Motorová osobní doprava vo-
zidlem cestujícího (tzv. drink 
servis) je nově zahrnuta pod 
taxislužbu. Řidič drink servisu 
musí mít tedy svůj průkaz řidi-
če taxislužby a splňovat všechny 
požadavky na řidiče taxislužby. 
Vozidlo zákazníka není vozi-
dlem taxislužby, proto nemusí 
splňovat povinnosti týkající se 
výbavy, evidence, vedení zázna-
mů jízd, používání taxametrů.
Řidič taxislužby, který bude dr-
žitelem nového průkazu řidiče 
taxislužby, bude moci vykonávat 
práci řidiče taxislužby pro které-
hokoliv dopravce v taxislužbě. 
Řidič vozidla taxi vydá cestující-
mu doklad o zaplacení jízdného 
až na požádání cestujícího. 
Nově musí být pracovněprávní 
vztah mezi dopravcem a  řidi-
čem, a to:
▶ Pracovní poměr
▶ Dohoda o provedení práce 
▶ Dohoda o pracovní činnosti
▶ Případně může jít o  manžela 
nebo registrovaného partnera.

Dopravní 
přestupky
V  oblasti projednávání doprav-
ních přestupků platí od  19. 
1. 2013 novela zákona číslo 
361/2000 Sb., o  provozu na  po-
zemních komunikacích, kde 
byla nově zavedena tzv. odpo-
vědnost provozovatele vozidla 
za přestupky. Ve smyslu nového 
ustanovení § 10 odst. 3 zákona 
o provozu na pozemních komu-
nikacích má provozovatel vo-
zidla povinnost zajistit, aby při 
užití vozidla na pozemní komu-
nikaci byly dodržovány povin-
nosti řidiče a  pravidla provozu 
na  pozemních komunikacích 
stanovená zákonem o  silničním 
provozu. Novela zavádí v  rámci 
správního trestání vedle již zná-
mých přestupků řidiče vozidla, 
za  jejichž spáchání hrozí řidiči 
vedle pokuty i udělení trestných 
bodů, správní delikt provozova-
tele vozidla. Skutková podstata 
správního deliktu provozovatele 
vozidla spočívá v tom, že provo-
zovatel vozidla v rozporu s výše 
uvedeným § 10 zákona o silnič-
ním provozu nezajistí, aby při 
užití vozidla na pozemní komu-
nikaci byly dodržovány povin-
nosti řidiče a  pravidla provozu 
na  pozemních komunikacích. 
Za sprání delikt provozovatel 
vozidla odpovídá pouze za  spl-
nění podmínek, které ve  svém 
souhrnu znamenají, že řidič 
vozidla nebyl bezprostředně 
po  spáchání přestupku zastaven 
Policií ČR a  současně se nejed-
nalo o závažnější porušení záko-
na. Předpokladem odpovědnosti 
provozovatele je naplnění všech 
níže uvedených podmínek:
▶ Porušení pravidel bylo zjiště-
no automatizovaným technic-
kým prostředkem používaným 
bez obsluhy (zejména tedy insta-
lovaným radarem) při dohledu 

na  bezpečnost provozu na  po-
zemních komunikacích, kdy 
řidič vozidla nebyl ztotožněn 
nebo se jedná o neoprávněné za-
stavení nebo stání 
▶Porušení povinností řidiče 
nebo pravidel provozu na  po-
zemních komunikacích vykazu-
je znaky přestupku podle zákona 
o silničním provozu
▶ Porušení pravidel nemá za ná-
sledek dopravní nehodu.
Dosud neobvyklým jevem 
správního trestání je novelou 
definovaná osoba pachatele, kte-
rá se takového správního deliktu 
může dopustit. Doposud jsme se 
setkávali v praxi s tím, že pacha-
teli správního deliktu mohly být 
především právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby. Nove-
la však odpovědnou za  správní 
delikt provozovatele vozidla činí 
též nepodnikající fyzickou oso-
bu, což ve výsledku znamená, že 
správního deliktu se tak může 
dopustit jakýkoliv provozovatel 
vozidla bez ohledu na  skuteč-
nost, zda-li jde o  služební vozi-
dlo provozované podnikatelem 
jako zaměstnavatelem, anebo 
jakékoliv jiné vozidlo provozo-
vané fyzickou osobou nepodni-
katelem.
 

Dosavadní praxe totiž počítala 
v souvislosti s porušením povin-
ností řidiče a pravidel silničního 
provozu pouze s  odpovědností 
za  přestupek, přičemž definič-
ním znakem přestupku je zavi-
nění (zejména tedy nedbalost). 
Správní orgány tedy musely 
konkrétnímu řidiči dokázat, že 
se přestupku dopustil alespoň 
v důsledku své nedbalosti. 
Naproti tomu u správního delik-
tu provozovatele vozidla se žád-
né zavinění ve vztahu k poruše-
ní povinností a pravidel řidičem 
nevyžaduje. 
Provozovatel vozidla bude 
za  správní delikt odpovědný 
vždy, ledaže by se odpovědnosti 
zprostil. Zproštění odpovědnos-
ti však přichází v  úvahu pouze 
v případě odcizení vozidla, popř. 
jeho registrační značky anebo 
v  případě porušení pravidel až 
po  zažádání o  převod vozidla 
na jiného provozovatele. 
Z  tohoto důvodu již proto není 
možné, a především ani efektiv-
ní, aby se provozovatel vozidla 
v řízení o správním deliktu, ane-
bo řidič vozidla v  řízení o  pře-
stupku, odkazoval na  osobu 
blízkou jako na  skutečného pa-
chatele deliktu.

Ing. Jiří Pospíchal, 
vedoucí odboru dopravy a silnič-

ního hospodářství

Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy.
Foto: Martina Strnadová

Nejdůležitější změnou opro-
ti dosud využívanému způ-
sobu trestání, je však zavede-
ní objektivní odpovědnosti 
provozovatele, tj. odpověd-
nosti, u  níž se nevyžaduje 
zavinění. 

Další potřebné informa-
ce najdete na webo-
vých stránkách města
www.mestovm.cz

Michal Nesvadba je 
,kvítko‘. Ale hlavně umělec

Na Noci kostelů ve Velkém Meziříčí vystoupily také 
sbory Smajlíci a Sluníčka. Foto: Iva Horká

Noc kostelů vybídla 
k rozjímání i naslouchání

M. Nesvadba děti nikdy nezklame. Mohly si dokonce 
sáhnout na jeho ,kaktusový‘ nos. Foto: Iva Horká

Velkomeziříčská Noc kostelů, 
která se koná pod záštitou sta-
rosty města Radovana Necida, 
proběhla minulý pátek od šest-
nácté do půlnoční hodiny.

I letos začala mší svatou a mod-
litbou za tuto akci. Poté již přišel 
čas na  písničky místních spol-
ků, Bachovy melodie linoucí 
se z  varhan či komentovanou 
prohlídku kostela s  odborným 
výkladem historiků. Jedna ko-
mentovaná prohlídka nesla ná-
zev Za  uměním sedmi století, 
druhá zase Kdyby kostel mohl 
vyprávět. Nechybělo ani čtení 
ze Starého zákona, večerní mod-

litba za  město, varhanní hudba 
na  rozloučenou a  poetická vy-
hlídka z  věže kostela, kam byl 
vstup volný již od  osmácté ho-
diny. Kdo se obětoval vystoupat 
až na věž, odměnou mu byla po-
etická prohlídka nočního města 
s  nadhledem. „Noc kostelů je 
pozváním všech lidí dobré vůle 
ke  společnému setkání a  na-
slouchání zajímavých témat,“ 
uváděla  pozvánka. Nešlo jenom 
o naslouchání zajímavých témat, 
ale především by mělo jít o roz-
jímání a  naslouchání vlastnímu 
nitru. Akci podle sdělení pořa-
datelů navštívilo na 800 lidí.

Iva Horká

Agentura Pragokoncert Bohe-
mia přivezla do Velkého Me-
ziříčí minulý pátek odpoledne 
pořad pro děti Michal je kvítko. 

Nešlo o  nikoho jiného, než 
o  známéno herce a  mima Mi-
chala Nesvadbu, kterého si děti 
velmi oblíbily. Nenabízí totiž 
lacinou zábavu, ale opravdový 
um v  různě sestavených pořa-
dech. O  jejich náplni vypovídá 
většinou už sám název - krom 
již zmíněného Michal je kvítko, 
kdy protagonista vytvářel z lepicí 
pásky květiny a sám ze sebe pak 
též kvítko udělal, když si navíc 
ještě stoupnul do  obrovského 
plastového květináče - jsou to 
například pořady Michalův salát, 
Michal maluje, Michalova brn-
kačka, Michal k  snídani, Michal 
je pajdulák a další.

Redakce našeho týdeníku po-
řádala se zmíněnou agenturou 
soutěž o volné vstupenky a DVD 
Michala Nesvadby, které do sou-
těže zmíněná agentura věnovala. 
Někteří soutěžící si skutečně dali 
záležet a  vyrobili dle zadaných 
instrukcí vynález podle svých 
představ. Výsledky soutěže s  fo-
tografiemi oceněných výtvorů 
byly otištěny v  minulém čísle. 
Jsme rádi, že si rodiče se svými 
potomky dali tu práci a  sedli si 
namísto k  počítači s  dítětem, 
zapojili fantazii a  tvořili origi-
nální věci. Jeden chlapeček se 
dokonce vzdal svých oblíbených 
mořských mušliček, aby z  nich 
vyrobil chřestítko a  odeslal je 
do soutěže. Věříme tedy, že oce-
něné děti si skvělý pořad nefalšo-
vaného kouzelníka Michala užily 
do sytosti. Iva Horká
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Zprávy z jednání Rady města z 15. 5. 2013
1. Rada města vzala na vědomí:
• zprávu o  činnosti a  hospodaření příspěvkové organizace Sociální 
služby města Velké Meziříčí
• zprávy o hospodaření příspěv. organizací města za I. čtvrtletí 2013
• materiál týkající se očekávaného předpokladu vývoje daňových pří-
jmů města Velké Meziříčí v roce 2013 a jeho srovnání s rozpočtovaný-
mi daňovými příjmy 2013, zpracovaný finančním odborem na žádost 
rady města
• výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM, s.r.o., za I. 
čtvrtletí roku 2013
2. Rada města doporučila:
• na základě schválené koncepce školství zastupitelstvem města ředi-
telům škol:
1. Cílový stav úplných základních škol je 14 tříd v  ZŠ Sokolovská 
a po 18 třídách v ZŠ Oslavická a ZŠ Školní
2. Otevření počtu prvních tříd se doporučuje takto:
Počet tříd celkem ZŠ Sokolovská ZŠ Oslavická ZŠ Školní

4 1 1–2 1–2
5 1 2 2
6 1 2–3 2–3

3. Ve  výjimečných případech může rada města doporučit v  případě 
šesti prvních tříd otevření po dvou prvních třídách v každé škole
3. Rada města povolila: 
• v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vý-
jimku z  nejvyššího počtu dětí v  mateřských školách pro školní rok 
2013/2014 takto: MŠ Sokolovská 100 dětí (25, 25, 25, 25); MŠ Sportov-
ní 78 dětí (26, 26, 26); MŠ Čechova 100 dětí (25, 25, 25, 25); MŠ Nad 
Plovárnou 50 dětí (25, 25); MŠ Mírová 56 dětí (28, 28); MŠ Olší 28 dětí
4. Rada města schválila:
• návrh smlouvy o  smlouvě budoucí na  zřízení věcného břemene 
ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice k tíži pozemku 
města parc. č. 5814/19 na ul. Třebíčská, v obci a k. ú. Velké Meziříčí 
s právem uložení zemního kabelu NN a pojistkové skříně do tohoto 
pozemku, s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stav-
by 

• návrh smlouvy budoucí na  zřízení věcného břemene ve  prospěch 
JMP Net, s.r.o., Brno k tíži pozemků města parc. č. 3853 a 5647 na ul. 
Zahradníčkova s právem uložení plynovodní přípojky pro novostavbu 
RD, s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné 
stavby 
• návrh smlouvy budoucí na  zřízení věcného břemene ve  prospěch 
JMP Net, s.r.o., Brno k tíži pozemku města parc. č. 2760/1 U Tržiště 
s právem uložení přeložky středotlakého plynu v rámci akce „Obchod-
ní centrum Velké Meziříčí“ do tohoto pozemku, s právem provozová-
ní, údržby a oprav na dobu trvání této stavby
• návrh smlouvy o umožnění uložení části rozvodné sítě do pozemků 
vlastníka a  smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene k  tíži po-
zemků města parc. č. 50/3, 205/10, 248, 625/22 a 877/3 v k. ú. Mostiště 
v rámci stavby „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje, II. etapa, Mos-
tiště – kanalizace“. Podmínky zřízení věcné břemene budou sjednány 
po dokončení akce přímo ve smlouvě o zřízení věcného břemene
• uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o  spolupráci a  součin-
nosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 
s JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno
• podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše pro rok 2013
1. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou 
farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18. 2. Bude uzavřena pojistná 
smlouva v rozsahu přiložené nabídky. 3. Provozní doba bude po–so 
9.00–17.00 a ne 13.00–17.00. 4. Jednotné vstupné ve výši 10 Kč za oso-
bu. 5. Po  ukončení akce budou vyčísleny náklady obou smluvních 
stran na  její zabezpečení a  radě bude předložen návrh na  rozdělení 
tržeb ze vstupného
• rozpočtové opatření: zdroj: 21 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 
rozdělení: 21 tis. Kč – § 2310 projektová dokumentace vodovodních 
přípojek vodovodu Mostiště
• rozpočtové opatření: zdroj: 22 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 6 tis. Kč – § 2310 projekt vodovodních přípojek V  Poto-
kách, 16 tis. Kč – § 2321 projekt kanalizačních přípojek V Potokách
• rozpočtové opatření: zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 20 tis. Kč – § 3326 pomník generálu Jiřímu Jarošovi
• rozpočtové opatření: zdroj: 55 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 

rozdělení: 55 tis. Kč – § 6171 prezentace územně analytických podkla-
dů prostřednictvím T–Map serveru
• rozpočtové opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 5 tis. Kč – § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ Oslavická – 
úhrada nákladů na dopravu a nákladů spojených s účastí žákovského 
družstva v Národním finále házené v Karviné
• rozpočtové opatření: zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva na  dotace 
a  dary, rozdělení: 4 tis. Kč – § 3419 dotace, účel: zajištění pořádání 
mezinárodního fotbalového turnaje hráčů starších 35 let na Moravě
• rozpočtové opatření: zdroj: 57 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 57 tis. Kč – § 3392 zpracování kompletní dokumentace re-
konstrukce restaurační kuchyně Jupiter clubu – dofinancování
• roční akční plán v oblasti MA21 projektu Velké Meziříčí – Zdravé 
město a MA21 na rok 2013
• darování 3 ks klimatizačních jednotek z bývalého areálu společnosti 
na ulici Třebíčská 655/20A ve Velkém Meziříčí, Městu Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, Velké Meziříčí
• návrh vyčlenění 8 parkovacích míst před budovou České poš-
ty, na pozemku parc. č. 2781/6 v katastrálním území Velké Meziříčí 
(vlastník Město Velké Meziříčí) pro časově omezené stání v době pon-
dělí až pátek od 8.00 do 18.00 na dobu maximálně 2 hodiny a s prove-
dením příslušného dopravního značení dle návrhu
• návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – změ-
na přednosti v jízdě v křižovatce ulic U Světlé – K Novému světu dle 
předloženého návrhu a s provedením příslušného dopravního značení 
křižovatky dle návrhu
• užívání veřejného prostranství na náměstí firmě K–system.CZ, s.r.o., 
Třebíč 17. 6. 2013 a 18. 6. 2013 v době od 9.00 do 17.00 za účelem pro-
pagace stanů, spacích pytlů, karimatek a outdoorových doplňků
• zapojení transferů účelově určených, přijatých na účet města v květ-
nu 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013
5. Rada města vydává: 
• směrnici rady města č. 5/2013 „Udělování povolení pro stání vozidel 
na parkovišti vyhrazeném pro potřeby Městského úřadu Velké Meziří-
čí nebo Města Velké Meziříčí“ s účinností od 1. 6. 2013.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Velkomeziříčská Rada města projednala...

Fotogalerie z charitativní akce muzikanti dětem  - 25. 5. 2013 (Více foto na našem webu)

Fotogalerie z otevření nového sportoviště v hrbově a svařenově - 26. 5. 2013 (Více foto na našem webu)

Dobrovolný hasič Marek Požár dostal ocenění za 
záchranu života. Foto: Martina Strnadováa

Zvláštní poděkování patřilo manželkám předsedy 
komise pro místní správu Vladimíra Sedláčka 
a jeho zástupce Jiřího Havelky. Sladkou pozornost 
jim předává místostarosta Velkého Meziříčí Josef 
Komínek. Foto: Martina Strnadová

Okrsková hasičská soutěž – štafeta žen. Foto: 
Martina Strnadová

Modelka Hana Svobodová pomáhala vybírat do 
kasičky peníze od návštěvníků. Foto: Iva Horká

Sponzoři věnovali asociaci téměř 130 tis. Kč. Šek byl 
předán za účasti zástupců města VM. Foto: I. Horká

L. Kožený (uprostřed) ze skupiny Pearlštejn vzpomněl 
na zesnulého kolegu Josefa Vokurku. Foto: Iva Horká
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 29. 5.: Špitálek 7.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 30. 5.: Špitálek 
7.00 mše sv. – o. L. Sz., Špitálek 18.00 mše sv. – o. Prajka, Lavičky 18.00 
mše sv. s eucharistickým průvodem – o. L. Sz., Mostiště 19.00 mše sv. 
– o. Prajka. Pátek 31. 5.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 
mše sv. – o. Prajka. Sobota 1. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. 
– o. Prajka. Neděle 2. 6.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. s eucha-
ristickým  průvodem – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L.Sz., Lavičky 11.00 
poutní mše sv. – o. L. Sz. Bory: 31. 5. – Horní Bory 17.30 adorace, 
18.00 mše sv. – o. Prajka; 2. 6. – 9.00 mše sv. s eucharistickým průvo-
dem – o. Prajka. Sklené n. O.: 11.00 poutní mše sv. – host
Farní oznámení: Ve středu a čtvrtek mše sv. ve Špitálku. Středa 18.30 
v Husově domě teologické ekumenické setkání. Pátek 14.00–15.30 bude 
adorace nejsv. sv. a příležitost ke sv. smíření a pokání, 20.00–23.00 Niko-
démova noc. Sobota 19.30 – 1. příprava na svátost manželství, 1. sobota 
v Netíně 18.00 – autobus jede v 17 hodin od fary ve VM, pěší vychá-
zejí ve 14.30. Neděle slavnost těla a krve Páně, mše sv. v 9.00 pak jde 
průvod. Farníky prosíme o přípravu oltářů na tradičních místech, malé 
děti prosíme, aby na cestě průvodu sypaly květiny. Po večerní mši sv. 
setkání Spolku Ludmila. V jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cy-
rila a Metoděje na Velkou Moravu probíhá v ČR řada výstav, přednášek 
a také poutí. Vrcholem bude národní cyrilometodějská pouť 5. července 
2013 na Velehradě. Také naše brněnská diecéze se k těmto oslavám při-
pojuje celou řadou akcí. Patří k nim i vytvoření několika nových sousoší 
svatých věrozvěstů. Jedním z nich má být také dlouho připravovaný pa-
mátník sv. Cyrila a Metoděje v moravské metropoli a centru naší diecé-
ze v Brně. Sousoší svatých bratrů má stát nedaleko katedrály sv. Petra 
a  Pavla. Bude odhaleno a  slavnostně požehnáno ve  čtvrtek 6. června 
2013 v 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Prosíme vás, abyste vyjádřili svoji křesťanskou hrdost, a třeba i drob-
ným obnosem přispěli do mimořádné diecézní sbírky, která se na vy-
budování památníku sv. Cyrila a Metoděje s rozpočtem kolem dvou 
milionů korun uskuteční při všech bohoslužbách příští neděli. Děku-
jeme všem, kteří pracovali v kostele.
Generální úklid kostela před poutí a primicí 3. a 4. 6. vždy od 14.00.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Tichý a nevtíravý hlas
V  tomto týdnu jsem narazil 
na anonymní dílo lidové tvořivos-
ti kolující po internetu. Text mne 
zaujal a  vyprovokoval k  přemýš-
lení, proto ho dávám prostřednic-
tvím této rubriky „dál“ s nadějí, že 
osloví i někoho dalšího…
Satan svolal celosvětový kongres 
démonů a  vzal si úvodní slovo: 
„Musíme něco vymyslet. Lidé 
mají chrámy a  kostely, modlí 
se, čtou moudré knihy a  hledají 
pravdivou a  smysluplnou cestu. 
Naše věc se zdá být ztracena!“
„Co máme dělat? Jak to zastaví-
me?“ volali démoni. „To nedoká-
žeme, ale připravíme lidi o  čas,“ 
navrhl satan. „Rozleťte se po světě 
a zařiďte, aby byli všichni neustá-
le zaneprázdněni nesmyslnými 
prkotinami. Aby utráceli a půjčo-
vali si peníze, trávili kvůli tomu 
v práci víc a víc času a přemýšleli 
o tom ve dne v noci. Zabraňte jim 
být se svými partnery, věnovat se 
dětem. Jejich rodiny se rozpad-
nou a  jejich domovy přestanou 

být laskavým útočištěm. Lákejte 
je, aby měli pořád puštěné rádio, 
televizi nebo počítač. Dohlédně-
te, aby v každém obchodě a v ka-
ždé restauraci pořád vyhrávala 
hudba. Dbejte, aby měli u  ruky 
vždycky množství časopisů a no-
vin. Dvacet čtyři hodin denně 
na ně útočte zbytečnými a hlou-
pými zprávami. Ukazujte jim 
štíhlé modelky a svalnaté modely, 
aby začali věřit, že tohle je krása, 
a  znechutili si své protějšky. Po-
starejte se, aby byli každý večer 
tak unavení, aby se nemohli mi-
lovat. Veďte je k  tomu, aby i  při 
odpočinku byli vyřízení, aby se 
z  cest a  rekreací vraceli vyčer-
paní. Braňte jim chodit do  pří-
rody, vymýšlejte pro ně spoustu 
možností ‚aktivního‘ odpočinku 
v zábavních parcích, multikinech 
a  hledištích stadionů. Hlavně je 
ale stále a  bez oddechu zaměst-
návejte! To jim naprosto zabrání 
slyšet hlas moudrosti, který je 
tichý a nevtíravý.“ Pavel Janošík

Vstupte prosím…
tato slova zněla celé středeční 
odpoledne v Domě dětí a mláde-
že ve Velkém Meziříčí. Z  jakého 
důvodu? V Domě dětí a mládeže 
ve Velkém Meziříčí byl Den ote-
vřených dveří. Rodiče se svými 
dětmi, prarodiče, ale i  náhodní 
kolemjdoucí zavítali do  prostor, 
které nabízejí celoroční využití 
volného času formou pravidel-
ných kroužků nebo nepravidelné 
činnosti, např. tábory, soutěže, 
dílničky pro všechny věkové 
skupiny. Každého návštěvníka se 
u  vstupu ujal doprovod. Nebyli 
to jen pracovníci DDM, ale také 
děti, které jsou klienty zájmových 

útvarů. V  místnostech byly při-
praveny výstavky k  jednotlivým 
aktivitám. Návštěvníci dostali vý-
klad o cílech a činnosti typických 
pro daný zájmový útvar. Během 
odpoledne byl na  DDM běžný 
provoz a bylo možné nahlédnout 
i do právě probíhajících kroužků. 
V  učebně zvané kuchyňka bylo 
připraveno dětmi ze zájmového 
útvaru Holky, kluci v akci drobné 
pohoštění. Také dílnička byla stá-
le obsazena. Každý návštěvník si 
mohl vyrobit drobný dárek, který 
si poté odnesl s sebou domů. 
Den otevřených dveří splnil svůj 
účel. Pro ty, kteří ještě nevědí, 
jak to u  nás chodí a  jaké máme 

příjemné zázemí, připravíme 
další nahlédnutí pod naši po-
kličku na podzim 2013. Už dnes 

se těšíme i  na  vaši návštěvu.
Ing. Alena Vidláková, 

foto: archiv DDM

V domě dětí proběhl den otevřených dveří

V  České republice se v  průbě-
hu každého školního roku koná 
v  příslušných oborech řada sou-
těží odborných dovedností žáků 
středních škol. Tyto soutěže 
mají své pevné místo v  systému 
soutěží a  přehlídek v  zájmovém 
vzdělávání MŠMT, jsou pro daný 
školní rok pravidelně uváděny 
ve Věstníku MŠMT ČR. 
V  těchto dnech se naplno roz-
jíždí zápolení žáků středních 
odborných škol a učilišť o oce-
nění s  názvem České ručičky. 
Vyhlašovatelem je Jihomorav-
ský kraj, ministerstvo školství 
mládeže a  tělovýchovy, mini-
sterstvo zemědělství, minis-
terstvo průmyslu a  obchodu, 
Svaz českých a  moravských 
výrobních družstev, Hospodář-

ská komora ČR a CzechInvest.
Hlavním cílem akce je podpora 
rozvoje řemesel a posílení posta-
vení učňovského školství v očích 

veřejnosti. Cílem přehlídky však 
není jenom ocenit talentované 
žáky, ale zároveň i zvýšit povědo-
mí o významu učňovských oborů 
mezi dětmi i jejich rodiči.
A právě tohoto klání se zúčastnil 
i žák SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíte-
ši Ladislav Bárta, jakožto druhý 
nejlepší v  krajské soutěži v  od-
borných dovednostech při sou-
stružení.
Soutěž se konala v  dubnu 2013 
ve Střední škole technické a auto-
mobilní v Chomutově.
Zúčastnilo se jí celkem 20 žáků 
z 10 krajů celé ČR. V této velice 
těžké a  náročné soutěži Ladislav 
Bárta vybojoval velmi pěkné 2. 
místo. Úkolem soutěžících bylo 
ve stanoveném čase vyrobit přes-
nou součástku na soustruhu.

Je to ohromný úspěch být dru-
hým nejlepším žákem – obrábě-
čem kovů v celé České republi-
ce.
Nejen tomuto soutěžícímu, ale 
i učitelům SOŠ a mistrům SPV 
PBS, patří opětovné poděko-
vání za  vzornou a  příkladnou 
reprezentaci nejen SOŠ J. Tira-
ye a  Střediska praktického vy-
učování Velká Bíteš, ale i První 
brněnské strojírny Velká Bíteš, 
a.s., kde žáci vykonávají odbor-
nou praxi. Osobně L. Bártovi 
poděkoval a  malou finanční 
odměnu předal i  generální ře-
ditel a předseda představenstva 
PBS Velká Bíteš, a.s., Ing.  Ma-
cholán.

Bc. Aleš Janíček, SPV PBS Velká 
Bíteš, foto: archiv školy

Máme druhého nejlepšího obráběče v ČR

V posledních měsících probíhá pře-
devším v odborné veřejnosti disku-
ze o  zavedení druhého povinného 
cizího jazyka na základních školách. 
Angličtina jako první cizí jazyk se 
již stala samozřejmou součástí po-
vinné školní výuky od  3. ročníku. 
Někteří ředitelé základních škol 
prosazují názor, že výuka dalšího 
cizího jazyka nejpozději v  osmém 
ročníku tak, jak ho od příštího škol-
ního roku musí zavádět, je pro ně-
které žáky zbytečně zatěžující.
Výuka němčiny, jejíž zavádění 
jako druhého cizího jazyka v na-
šem středoevropském regionu je 
podle mého názoru nejvhodněj-
ší, tak nezískává na  některých 
školách podporu. 

Pohled na  tuto problemati-
ku na  Základní škole ve  Velké 
Bíteši byl v  minulých letech 
diametrálně odlišný. Profilace 
školy byla zaměřena mimo jiné 
na  rozšíření nabídky cizích ja-
zyků (dále ještě ruština a  fran-
couzština), včetně navýšení ča-
sových dotací.
Jestliže minister-
stvem školství vyda-
ný Rámcový vzdělávací program 
základního školství (RVP ZŠ) 
předpokládá u  anglického jazyka 
časovou dotaci v  průběhu sedmi 
roků její výuky 21 hodin, na bíteš-
ské škole to bylo 25 hodin při teh-
dejším dělení tříd do skupin po 10 
až 12 žácích. Navíc ve  spolupráci 

s jazykovou školou z Brna navště-
vovali doporučenou výuku ang-
lického jazyka žáci 1. a 2. ročníku 
jako jazykovou přípravku.
Německý jazyk jsme zavedli jako 
povinný už od sedmého ročníku 
v  časové dotaci 7 hodin (v  RVP 
ZŠ 6 hodin) již v roce 2007 jako 

součást nově vznikajícího škol-
ního vzdělávacího programu 
(ŠVP). V  důsledku toho jsme se 
dostali dokonce do sporu s Čes-
kou školní inspekcí, která ná-
sledně musela naše argumenty 
akceptovat. Již tehdy jsme věděli, 
že se předpokládá, že ve školním 

roce 2013–14 by se měl druhý 
cizí jazyk stát povinnou součástí 
školních vzdělávacích programů.
Jak tomu bylo s  dalšími cizími 
jazyky?
Nejenom moje iniciativa, ale také 
aktivita kolegů vyučujících cizí 
jazyky umožnila dokonce v  roce 

2004 zřídit na  II. stupni třídu 
s  rozšířenou výukou francouz-
ského jazyka. Podstatnou zásluhu 
na  tom měla zástupkyně ředitele 
a  současně také francouzštinářka 
Mgr.  Vlasta Musilová. Současně 
byla francouzština s ruštinou nabí-
zena jako povinně volitelný před-

mět v osmém a devátém ročníku. 
Zájemci si je mohli zvolit také 
jako nepovinný předmět, v přípa-
dě menšího počtu žáků jsme jim 
vycházeli vstříc formou kroužků. 
Je na místě podotknout, že v tako-
vémto rozsahu a  formách výuku 
cizích jazyků žádná ze základních 

škol v  našem regionu 
nenabízela. Dnes ne-
jenom kvůli personál-

ním změnám se již francouzština 
na naší škole neučí.
Ve  školním roce 2011/2012 byla 
aprobovanost pedagogů vyuču-
jících všechny cizí jazyky na  II. 
stupni naší školy s malou výjim-
kou výuky němčiny stoprocentní. 
Nedílnou součástí podpory 

výuky cizích jazyků bylo kaž-
doročně několik zahraničních 
výjezdů žáků naší školy. První 
z  nich se uskutečnily již v  roce 
2001. Některé byly zcela pravi-
delné – Francie, Velká Británie, 
Chorvatsko, Slovensko, jiné zase 
vycházely ze zájmu žáků a ochoty 
a  aktivity kolegů učitelů. Tímto 
způsobem navštívilo několik set 
žáků školy Švýcarsko, Německo, 
Rakousko, Maďarsko či Slovin-
sko. K  zahraničním výjezdům 
blíže v příštím článku.
Myslím, že z výše uvedeného jas-
ně vyplývá koncepčnost výuky 
cizích jazyků na bítešské základní 
škole v minulém období. 

Mgr. Dalibor Kolář

Druhý cizí jazyk na ZŠ – ano, či ne?

V neděli 5. 5. 2013 se v Heřmanově uskutečnila tradiční mše za živé 
a zemřelé hasiče okrsku Heřmanov a  jejich rodiny. Mše začala slav-
nostním nástupem hasičů. Otec Tomáš Holcner, farář Heřmanova 
a Křižanova, přivítal všechny zúčastněné a poté jednatel hasičů před-
nesl krátkou promluvu. Během obřadu pan farář zmínil poselství sv. 
Floriána a  v  závěru poděkoval místním hasičům za  jejich oddanost 
pomáhat a chránit. Tradici založil otec Jaroslav Maxa, který pocházel 
z hasičské rodiny před více než 30 léty. Po ukončení slavnosti proběhlo 
společně posezení s občerstvením v kulturním domě, kde hasiči zhod-
notili celou akci. Odpoledne se v Heřmanově konal XIII. ročník soutě-
že hasičských družstev o putovní pohár Heřmanovská savice. Soutěže 
se zúčastnily: 4 družstva mladších žáků hasičů, 3 družstva starších 
žáků, 7 družstev žen a 11 družstev mužů. 

Uctili svatého Floriána

Nikodémova noc
Velké Meziříčí
31. května 2013 20–23 hodin
Tichá adorace, možnost duchovní-
ho rozhovoru s knězem, 
příležitost ke svátosti smíření

Bc. David Dvořáček

Evangelická církev ve Velkém Meziříčí 
zve na

na téma NOVINY a NOVINÁŘI,
pohled pod povrch

T. Němeček (*1973) – absolvent žurnalistiky 
a práv, od r. 1995 redaktor týdeníku Respekt, 
kde se v r. 2003 stal šéfredaktorem, od r. 2005 
šéfkomentátor Hospodářských novin, od r. 2009 
redaktor Lidových novin, držitel Ceny Ferdinan-
da Peroutky a autor ceněných knižních rozhovorů 
s Vojtěchem Ceplem (Život právníka ve 20. sto-
letí, 2010) a Pavlem Rychetským (Diskrétní zóna, 
2012),+ externí vyučující na Newyorské universitě 
v Praze a Právnické fakultě UK.

www.evangelicivm.cz

Večer s hostem TOMÁŠEM NĚMEČKEM

Úterý 4. 6. v 19.30, Husův dům, U Světlé 24
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Telefonicky ověřte aktuální stav na  příslušném stomatologickém 
pracovišti, informace naleznete také na www.nnm.cz – sekce Lé-
kařská pohotovost LSPP. Sobota 1. 6. MUDr. Dagmar Blaháková, 
Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 904. Nedě-
le 2. 6.  MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342 Ordi-
nační doba 9–12 hodin. Zubní LSPP poskytuje Úrazová nemocnice 
Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, svátky nepřetržitě, tel.: 
545 538 421.                                                                                      (www.nnm.cz)

Zubní pohotovost

Start a cíl: v sobotu 1. 6. 2013, fotbalový areál TJ Jiskra Měřín
Prezence: pěší turisté: 7–9 hodin, cykloturisté: 8–10 hodin. 
Na startu obdrží každý účastník mapku a popis trasy. 
Doporučujeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Vel-
komeziříčsko, pro cyklotrasy i mapu č. 21 z edice cykloturistických 
map KČT.
Trasy pro pěší turisty:
15 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Blízkov, Měřín
25 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Kněžský rybník, Olší, 
Netín, Blízkov, Měřín
35 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Kněžský rybník, Olší, 
Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Závist, Netín, Blízkov, Měřín
50 km: Měřín, Blízkov, Dědkovská hora, Netín, Bory, Sklené n/O., 
Mazlův rybník, Radenice, Cyrilov, Vídeň, Mostiště, U Tří křížů, Lavič-
ky, Závist, Netín, Blízkov, Měřín
Cyklotrasy:
25 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, U Tří křížů, Lavičky, Ko-
chánov, Blízkov, Měřín,
45 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martini-
ce, Lhotky, Březejc, Jabloňov, Dolní Heřmanice, Velké Meziříčí, U Tří 
křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín,
65 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Marti-
nice, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Jáchymov, Holubí Zhoř, 
Tasov, Velké Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
85 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martini-
ce, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Vlkov, Velká Bíteš, Jasenice, 
Naloučany, Vaneč, Tasov, Velké Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochá-
nov, Blízkov, Měřín
100 km: Měřín, Blízkov, Netín, Olší, Mostiště, Velké Meziříčí, Martini-
ce, Lhotky, Březejc, Ronov, Osová Bítýška, Vlkov, Velká Bíteš, Jasenice, 
Naloučany, Ocmanice, Častotice, Pozďatín, Pyšel, Vaneč, Tasov, Velké 
Meziříčí, U Tří křížů, Lavičky, Kochánov, Blízkov, Měřín
Startovné: pěší trasy 30 km a 50 km, cyklotrasy 45 km, 65 km, 85 km 
a 100 km 20 Kč, pěší trasy 15 km a 25 km a cyklotrasa 25 km 10 Kč, 
členové KČT (po předložení průkazu KČT) sleva 50 %
Občerstvení: na trasách (v restauracích a krčmách) a v cíli.
Bližší informace lze získat na e-mailové adrese jcf@seznam.cz a tel.: 
602 129 021
Měřínská padesátka je pořádána s podporou městyse Měřína, města 
Velkého Meziříčí, Základní školy Měřín, časopisu Turista a webové 
databáze turistických akcí www.nacestu.cz.

Měřínská padesátka – 42. ročník
JÍZDA NA KONI 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

1. června 2013 
od 10 hodin

Jezdecká stáj Granus, 
Stránecká Zhoř

bezplatné ježdění na koních 
na pískové jízdárně.

 Srdečně zvou pořadatelé 
 JS Granus.

V rámci celostátního Festivalu muzejních nocí zve-
me všechny zájemce v sobotu 8. června 2013 na 
kostýmované noční prohlídky velkomeziříčského 
zámku. 
Pro návštěvníky bude připraven bohatý program 
na vnitřním nádvoří, prohlédnout si budou moci i 
prostory 1. patra se zámeckými salony. Atmosféru 
v nich budou dokreslovat kostýmovaní průvodci a 
oživené obrazy ze života šlechty. Také muzejní ex-

pozice ve druhém patře budou veřejnosti přístupné.
Upozorňujeme, že na prohlídky je vzhledem k ome-
zené kapacitě prostor nutno se objednat na tel.: 
566 522 206. Při vstupu budou upřednostněni ob-
jednaní zájemci. Lístky je možno si předem vyzved-
nout v pokladně muzea od soboty 1. června v době 
9–12, 13–17 hodin, denně mimo pondělí. Vstup na 
akci  je zdarma.

-muz-

Muzejní noc – noční prohlídky zámku 
proběhnou v sobotu 8. 6. 2013 

Mediální partner akce: 

Letos jsme pro vás připravili krásnou procházku 
okolím řeky Oslavy. Společným tématem akce jsou 
Kameny. Naši předkové odedávna využívali kámen 
při práci, ale také jako možnost zaznamenat důleži-
té události a mezníky. Po cestě najdete kolomazné 
kameny, které na běžné procházce lehce  přehlédne-
te. Sloužily k výrobě kolomazi při spalování smol-
ných pařezů a tuků (např. z uhynulých zvířat). Uvi-
díte smírčí kameny, postavené nejčastěji na místě, 
kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí, dále kámen, 
do kterého byl vytesán rok 1938. K tomuto kameni 
se váže pověst o místním kameníkovi, který takto 
vyjádřil svůj nesouhlas s podepsáním Mnichovské 
dohody. Původně vytesal datum 30. 9. 1938. Když 

se o této události dozvěděl majitel místního panství, 
přikázal ze strachu nějakého postihu odstranit z ka-
mene den a měsíc.
Trasa povede krásnou, ale obtížněji přístupnou 
přírodou. Je tedy vhodná pouze pro pěší turistiku 
(nevhodná pro kočárky). Samozřejmě jsme pro vás 
připravili trasy i pro kočárky a cyklisty. Bližší po-
drobnosti najdete na www.sokoltasov.cz. 
Na trase vás čeká občerstvení a v cíli dobrý oběd. Jistě 
potěší také možnost příjemného posezení za posle-
chu country kapely a zakoupení výšlapových triček. 
1. června 2013, začátek v 7–10 hodin.
Všechny příznivce turistiky zve Sokol Tasov.

Josef Mladý, foto: archiv TJ Sokol Tasov

Tasovský vejšlap po stopách našich 
předků… – 1. 6. 2013

KOPRETINA – centrum 
pro rodiče s dětmi – přednášky

▶ pondělí 10. 6. v 9.00 
Emoce a agresivita, umění 

naslouchat (empatie). 
Rozdílná komunikace mezi 
ženou a mužem – jak spolu 

řešit  problémy.
Mgr. Luboš Novotný

▶ úterý 18. 6. v 9.00 
Základy neverbální komunika-

ce a typologie lidí, genetika.
Jak rozpoznat člověka na první 

pohled.
Mgr. Luboš Novotný

Vážený pane magistře Svobodo, reaguji na  vaše 
argumenty ohledně nekonání Gastrodne v květno-
vém termínu uveřejněné ve Velkomeziříčsku č. 20. 
Snad uvedeným argumentům ani sám nevěříte. Je 
to jen průhledná výmluva. Píši tento článek proto, 
že jsem spolu s  vámi, ostatními členy sboru a  za-
městnanci školy připravila 19 krásných Gastrodnů. 
A to vždy s láskou ke škole, jak je vám nyní druhým 
rokem zdůrazňováno. 
Příprava každého Gastrodne byla dlouhodobá  
a tvrdá práce nad rámec pracovních povinností. To 
ostatně sám víte, když jsme spolu již v prosinci zača-
li připravovat almanach školy. Vědí to všichni, kteří 
se na přípravě Gastrodne podíleli. Ne však nynější 
paní ředitelka. Jen neznalá veřejnost může uvěřit, že 
Gastroden se nemohl uskutečnit kvůli maturitním 
zkouškám. Státní maturity nejsou nic nového. I  já 
jsem je několik let zajišťovala. Neobstojí ani „koli-

ze 2. května“, protože tento den se vždy konaly ob-
hajoby závěrečných maturitních prací. Gastroden 
proběhl a maturitu pěti tříd jsme každoročně stihli 
v  řádném termínu. Ostatně v den, kdy mohl Gas-
troden proběhnout, jste měli soutěže a škola stejně 
neučila. Navíc Gastroden se nikdy netýkal čtvrtých 
ročníků, ale jak všichni dobře víme, vystavovali 
studenti třetích ročníků jako vyvrcholení praktické 
odborné výuky, která jim ve třetím ročníku končila. 
Gastroden v květnu se nekonal, hosté ze San Bene-
detta del Tronto neměli důvod přijet a možnost se 
prezentovat. A  tím skončila po  dvaadvaceti letech 
pro desítky studentů možnost získávat odbornost 
a jazykovou zdatnost v Itálii.
Ale kdo se na přípravě Gastrodne nikdy nepodílel, 
odbornost mu nepřirostla k srdci, rozhodne raději 
o jeho nekonání. Přesto se budu těšit na ten říjnový.

Ing. Marie Tománková, bývalá ředitelka HŠ a OA

Reakce na článek „Gastroden byl kvůli 
termínům nových maturitních zkoušek 
přesunut z května na říjen“

Sportovní klub Vídeň zve na

15. ROČNÍK VÍDEŇSKÉHO POCHODU, 
který se koná v sobotu 8. června 2013.
Délka trasy 18 km, dětská trasa 8 km, 

superpochodnická + cyklotrasa 30 km.
Prezentace pochodníků a cyklistů v KD Vídeň 

od 8 do 9.15 hodin.
Prezentace superpochodníků (30 km) od 6 do 6.30 hodin.

Občerstvení po celý den zajištěno.
V 16 hodin začíná již 17. ROČNÍK VÍDEŇSKÉ LÁVKY.

Doprovodný program: 
sebeobrana, ukázky bojových umění, štípání střešních tašek, 

barmanská show, koktejly i pro nejmenší a nejen to. -za-
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■ Dveře  + zárubně, nové z ma-
sivu borovice, zakázková výro-
ba, rustikální styl, 80L, 80P, 60L, 
60P, prosklené, plné, možno 
dodělat i  jiný rozměr. Dle výb-
ru na  prvních 10 ks sleva 50 %, 
6.000 Kč včetně zárubní. Dále 
prodám stěnu do předsíně, stej-
nou jako výše uvedené dveře. 
Nutno vidět. Tel.: 604  844  919

■ ND na  Fiat Brava, r. v. 1996, 
vcelku, včetně pneumatik 
v  rozměrech 175×65 R14. Tel.: 
776 798 182.
■ Kuchyňskou rohovou la-
vici s  úložným prostorem 
+ stůl a  2 židle, 1.000 Kč.
Dále prodám Skútr PR 150 Ce-
asar, r. v. 2010, najeto 4 200 km, 
cena 15.000 Kč. Skútr Yamaha 
VP 300 Versity, r. v. 2004, na-
jeto 20  500 km, cena 27.500 Kč, 
stříbrná barva, možno i  s  kuf-
rem. Dvoukolový vlek bez 

korby za  malotraktor, cena 
1.000 Kč. Tel.: 775  390  322.
■ Selata a  vepřové půlky 30–
45 kg. Volejte po 16. hodině, tel.: 
737 825 873.
■ Rozkládací pohovku. Vhodná 
na každodenní spaní. Barva čer-
vená. Je nová a  nepoužitá. Cena 
dohodou. Tel.: 775 358 576.
■ Nabízím Peugeot 250, k využití 
na 2 roky ježdění, vše na 2 roky 
zaplaceno. Tel.: 776 008 310.
■ Obkladačky bílé – 20 m², roz-
měr 15×20 cm. Nové a  nepouži-
té, zabalené, 100 Kč/1 m².  Sleva 
300 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Ohýbačku plechu tovární vý-
roby, do  1 m, ještě upravená. 
Cena 7.500 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Trubkové lešení + podlážky, 
stavební vrátek + výtah a  hor-
ní kladky. Míchačku na  4 ko-
lečka betonu. Švajc kompletní 
na  vozíku. Tel.: 606  157  522.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Tel.: 737 999 009.
■ Vozík za  frézu Vari a  dále 
prodám jednobubnovou ro-
tační sekačku k  Vari. Cena 
dohodou. Tel.: 605  299  908.

■ Rohový regál (stojan) na kvě-
tiny (balkonové). Kovový. Levně. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
775 252 513.
■ Hračky na  baterky nebo se-
trvačník z 60., 70. a 80. let. Tel.: 
737 811 674.
■ Jawu 90 i  v  nepojízdném sta-

vu + motor na  Jawu 350. Tel.: 
737 811 674.

■ Štěně světlého labradora 
(i  bez PP). Tel.: 736  116  678.
■ Sekačku na vysokou trávu. Při-
jedu. Tel.: 776 244 164.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s  nápisem atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve Velké 
Bíteši. Byt je po rekonstrukci, CP 
74 m². Cena 1.550.000 Kč. Tel.: 
775 214 919.

■ Prodej chaty v  lokalitě Ame-
rika ve  Velkém Meziříčí; bytu 
3+1 s  garáží a  bytu 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí; pronájem bytu 2+1 
ve  Velkém Meziříčí. Reality Vy-
sočina. Tel: 777 636 157.
■ Prodám RD 4+1 z  r. 1976 
ve Velké Bíteši. Cihlový, patrový, 
podsklepený, zahrada, garáž, 2× 
balkon. CP 322 m². Cena 2,7 mil. 
Tel.: 775 214 919.
■ Prodám RD 4+kk po  kom-
pletní rekonstrukci v  Osové 
Bítýšce. Velká zahrada, garáž, 
další prostory, CP 1187 m². Cena 
2.650.000 Kč. Tel.: 603 570 388.
■ Prodám RD 2+1 ve  Svařeno-
vě, částečně podsklepený, zahra-
da 1187 m², cena 1.500.000 Kč. 
Volejte po  18. hodině tel.: 
732 908 611.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, plat-
ba hotově. Tel.: 605  541  814.
■ Koupím byt ve  Velkém 
Meziříčí 2+1 nebo 3+1. Pla-
tím hotově. Tel.: 602  509  165.

■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra, relativ. klidná lokalita ul. 
Bezděkov č. 81, obytná plocha 
70 m², 5. patro. Dům je zatep-
len, nová plastová okna, nově 
rekonstruovaný výtah. V  r. 2011 
byl byt částečně rekonstruován 
(úprava byt. jádra, nové podla-
hové krytiny, koupelna, WC). 
Ve  vybavení kuchyňská linka 
a plynový sporák. Vlastní plyno-

vý kotel (vytápění a ohřev vody), 
náklady na  teplo jsou minimál-
ní. K  bytu patří 2 sklepní kóje 
(1. na  patře, 2. v  suterénu). Ná-
jemné 7.500 Kč (zahrnuje fond 
oprav, splátku úvěru na  zatep-
lení, správ. poplatky) + záloha 
na energie a vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování před domem. 
Můžu nabídnout k pronájmu ga-
ráž v  nedalekém bytovém domě 
(3 minuty cesty) za  1.200 Kč/
měsíc. Volný od  1. 8. 2013. M. 
Hledík, tel.: 603 834 418, e-mail.: 
mhledik@vm.cz 
■ Pronajmu garáž nad ulicí 
Na  Výsluní od  1. 7. 2013. Tel.: 
777 734 530.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný ihned. Vo-
lejte večer, tel.: 724  771  763. 

■ Fenu německého ovčáka, 
starou 2 roky. Z  rodinných 
důvodů. Tel.: 737  999  009.

■ Doučím angličtinu  – začáteč-
níky i pokročilé. Vystudovaná VŠ 
v  oboru + 2 roky pobytu v  Ka-
nadě. Tel.: 702  538  767, e-mail: 
veronikozmo@gmail.com

■ Příjemná žena hledá kama-
rádku nebo kamaráda od 55 let 
výš na návštěvu kultury, dovole-
nou a pod.  Tel.: 724 851 044.

              

prodám – koupím – vyměním

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

různé

Prodám

Pronajmu 

VÝKUP 
KRÁLIČÍCH KŮŽÍ 

každou první neděli 
v měsíci u sběrného dvora 

K Novému nádraží,  
v 9.00. Za nejvyšší cenu. 

Tel.: 723 128 907.

Koupím zahradu (zahrád-
ku) na Fajťáku. Včetně chat-
ky nebo bez. Dobrá přístup-
nost, elektrika. Nejlépe těsně 
nad dálnicí. Tel.: 603 224 909.

POZOR AKCE!!! 
Prodáváme 24týdenní 

slepice (nesou).
LEVNĚ! Prodej v Hrbově 42

Tel.: 737 477 773

Nemáte čas na údržbu vaší za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Volejte 728 385 122.
Nabízím kompletní sečení trávy. 

nabízí od 1. 5. 2013  
K PRONÁJMU  
s e r v i s n í  d í l n u 

p r o  a u t o m o b i l y 
– příjezd z ulice Bezděkov  
(54 m², výška garáže 3,50 m)

Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel.: 566 522 442.

Dům zdraví spol. s r. o. 
Velké Meziříčí

ŽALUZIE, SÍTĚ, 
ROLETY

podlah. práce 
Tel.: 602 950 763, Caha

Přijmeme řidiče
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

Pracujeme pro společnost 
Lidl Stránecká Zhoř. 

Tel.: 604 860 686.

O R L Í  H N Í Z D O
BERCHTESGADEN 
– JEZERO KÖNIGSEE

1. 6. (sobota)
C ena 890 Kč

Nástup:  ▶ VM (Billa)  1.00  
▶ Měřní 1.15; ▶ Jihlava 1.35 
Informace, objednávky tel.: 
607 541 915, 775 055 501

www.miris-tour.cz

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji 

stavební parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m². 
Více informací na 

www.uhrinov.cz nebo 
na tel.: 566 520 440,

777 492 985.

Výuka jazyků ve Velkém Meziříčí.
Kurzy pro děti i dospělé! 

Vytvořte si vlastní 
Prázdninový kurz na míru! 
Využijte naši mimořádnou letní 

nabídku 2 os za cenu 1 os!

autodoprava

► dlouhodobá spolupráce s firmou vítaná, plátce dph
► rychle a za rozumnou cenu

► stěhování, zásobování 
► rozvoz paletového zboží po celé čr a sr (15 m³)

Šoukal
tel: 775 105 594

e-mail:autodoprava.soukal@seznam.cz

Použité žulové dlažební kostky 
12×12 cm (10×10) nebo větší. 
Odvoz zajistím, i malé množ-
ství. Tel.: 728 107 702.

N O V Ě  O T E V Ř E N O
od 3. 6. 2013 

D E N  O T E V Ř E N Ý C H  D V Ě Ř Í

KADEŘNICTVÍ Jana Pospíšilová 
tel.:  602 509 165

MODELÁŽ NEHTŮ Eliška Rychlá 
tel.: 605 131 241

HORÁCKO, NÁMĚSTÍ VM 

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
na následující pozici do trojsměnného provozu:

Mechanik, opravář obráběcích strojů 
– ÚDRŽBÁŘ

Požadujeme: ▶ vzdělání technického směru
 ▶ znalost hydraulických a pneumatických systémů
 ▶ zkušenosti s opravami CNC obráběcích strojů
 ▶ flexibilita, spolehlivost, pečlivost, přesnost
 ▶ fyzická a manuální zručnost
 ▶ orientace v technické a výkresové dokumentaci
 ▶ osvědčení o vyhl. č. 50/78 Sb., §6 výhodou
 ▶ praxe v automobilovém průmyslu výhodou
Náplň práce: ▶ seřizování, opravy a kontrola chodu strojů
 ▶ opravy a údržba montážních linek
 ▶ vyhledávání závad a samost. odstraňování problémů
 ▶ drobné zámečnické práce.
Nástup ihned.

Provedu drobné zednické 
práce, obklady, dlažby, 

rekonstrukce a jiné. 
Tel.: 736 481 349.

přijme
pro pracoviště 
úpravny vody Mostiště

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
Požadujeme:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru elektro
– platné osvědčení vyhl. č. 50/78 Sb., kvalifikaci podle § 6
– řidičský průkaz sk. B, výhodou sk. T
– praxi v oboru elektro
Předpokládaný nástup co nejdříve.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou
e-mail: divize@vaszr.cz

Písemnou nabídku s životopisem, uvedením praxe 
a telefonickým kontaktem zašlete na adresu:
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společenská rubrika

Vzpomínky

Poděkování

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední.

Řešení dnešní sudoku 
otiskneme příště.

Řešení z min. čísla ←

Vzpomínky

Blahopřání

Co krásnějšího může být,
než sny o lásce ve dvou snít?
Co vzácnějšího může být,
než jeden pro druhého žít?

Vše nejlepší k 35. výročí svatby přejí Petra a Veronika s rodinou.

Dana a Ladislav Filovi

❧ Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene. ❧

Dne 2. 6. 2013 uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
milovaný syn 

Martin Paul 
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají rodiče, 
sourozenci, prarodiče, 

příbuzní a známí.

❧ Kdo ho znal, vzpomene, 
kdo ho měl rád, nezapomene. ❧

Dne 23. května uplynulo 15 
smutných let od smrti našeho 
drahého manžela, tatínka a dě-
dečka, pana 

Ladislava Brodského 
z Hrbova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, s námi.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami.

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
PLÁN PŘEDNÁŠEK,  předsálí kina v 15.30 

  4. 6. Putování Novým Zélandem, Mgr. H. Kátrová
11. 6. Podnikání na křižanovském panství 
 v 17. a 18. století, ing. Karel Hromek
18. 6. Raně novověké stopy Jednoty bratrské na Velkomeziříčsku  
 a okolí, Mgr. M. Štindl, PhD.    Změna programu vyhrazena.

Odešel dřív, než chtěl,
osud života ho předešel.

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

Dne 26. května 2013 jsme si při-
pomněli 5. výročí, kdy nás na-
vždy opustil
a zároveň 30. května 2013 by se 
dožil 71 let náš drahý syn, man-
žel, tatínek a dědeček, pan 

Josef Urban 
ze Stránecké Zhoře.

S láskou vzpomínají maminka, 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 30. května 2013, vzpomínáme 13. výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní

Anny Valíkové

a 19. června 2013 vzpomeneme 6. výročí úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Jana Valíka z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami

Dne 31. 5. tomu bude 12 let, 
co zemřel pan 

Miroslav Navrátil. 

Nezapomínáme.
Manželka, děti, vnuci a pravnuci

Dne 28. 5. 2013 uplynuly smutné 
2 roky, kdy nás opustil 

Mirek Hlávka z Měřína.

Stále vzpomínají 
všichni kamarádi 

a měřínští fotbalisté.

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému pedagogickému sboru 
Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš za  jejich trpělivost 
a péči, kterou věnují svým žákům. Zejména bych chtěla zdůraznit je-
jich podporu a vytrvalost, kterou věnovali studentům čtyřletého obo-
ru mechanik–seřizovač. 
V  letošním roce, poprvé v  historii této školy, studenti skládali svou 
„zkoušku z dospělosti“. Úspěšné maturitní zkoušky jsou největším dí-
kem všem pedagogům.  Svou výukou velmi přispěli do života studentů 
a pomohli jim ke šťastnému vykročení do nového života. 

Ivana Dočkalová

❧ Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. ❧

Dne 30. května 2013 vzpome-
neme 3. výročí od úmrtí naší 
drahé maminky a babičky paní 

Aloisie Králové 
ze Zadního Zhořce.

S láskou stále vzpomíná 
syn s rodinou.

Poděkování pedagogickému sboru

Děkujeme všem, kteří se přišli v sobotu 25. 5. 2013 naposledy 
rozloučit 

s Petrem Kuřátkem z Velkého Meziříčí.
Děkujeme také za projevy soustrasti.
                                                                                     Rodina Kuřátkova

Poděkování za poslední rozloučení

Organizace SPCCH pořádá zájezd do Prahy 
na světovou premiéru nejkompletnější kolekce 

plakátů Alfonse Muchy 
ze soukromé sbírky Ivana Lendla.

zájezd se uskuteční 12. 6. 2013. Cena 250 Kč.
Vstupné pro členy SPCCH uhradí organizace. Ostatní účastníci 

zájezdu si hradí vstupné sami.Vstupné plné 180 Kč, děti, studenti, 
senioři 90 Kč, skupinové vstupné 130 Kč.

Přihlásit se můžete nejpozději do 3. 6. 2013 každé pondělí
 v Klubu důchodců na Komenského ulici. Při přihlášení se vybírá 

záloha 100 Kč. Bližší informace na tel.: 776 002 492.

Poděkování

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub 
Velké Meziříčí děkuje organizátorům, sponzorům, účinkujícím, dob-
rovolníkům a vám všem, kteří jste přispěli a přišli na charitativní 
koncert Muzikanti dětem. Díky vám všem za vytvoření krásné atmo-
sféry sobotního odpoledne a získaný výtěžek, který dohromady činí 
175.421Kč. Ten bude využit na pořízení dřevěného domku, který bude 
sloužit jako zázemí asociace pro klienty hiporehabilitace a další akti-
vity klubu.
Po celý rok je otevřena veřejná sbírka. Za každý váš dar mnohokrát 
děkujeme. Číslo účtu je 236573008/0300.

Za klub Jitka a Jana Pacalovi

V sobotu 25. května proběhl na Náměstí ve Velkém Meziříčí již 7. ročník 
charitativního koncertu Muzikanti dětem. Tento koncert se uskutečnil 
za finanční podpory města Velkého Meziříčí, sponzorů, a mediálních 
partnerů. Na jeho přípravě se také podíleli naši přátelé a kamarádi, kteří 
obětovali svůj volný čas a pomohli se zajištěním celé akce.
Velký dík patří i samotným návštěvníkům koncertu, kteří přispěli do 
připravených pokladniček a navýšili tak finanční částku, která byla 
předána zástupcům Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí, o.s. klub VM.
Tento tradiční koncert se každoročně neobejde bez pomoci a podpory 
všech výše jmenovaných a jim všem patří náš velký dík za to, že i tento 
ročník koncertu byl úspěšný a podařilo se získat finanční prostředky 
na stavbu zahradního domku, který bude sloužit jako zázemí hippore-
habilitace pro asociaci. Sponzoři a partneři, kteří podpořili 7. ročník: 
Generální sponzor:
Envitec Biogas, Music Data, Hudební ráj, RentalPro, Ondrášovka
Sponzor: 
Metrostav, Hochtief, VNT Česká republika, SMP CZ, Falco Com-
puters, Prolog, Zámečnictví Adlof, KWS Osiva, ProEx  2000, Město 
Velké Meziříčí, M.S. Quatro, Content, s.r.o.
Partner: 
Agromotor s.r.o., JOBIprofi, Alpa, Vezeko, EuroWagon, Matrigo 
s.r.o., Paramont, Auto Havlíček, Auto M+V, Gremis
Partneři projektu: 
České dráhy – Jihlava, AND Design, Reklamní agentura Art 21, 
Rengl, Rock Depo, Excalibur
Mediální partner: Rádio Krokodýl, týdeník Velkomeziříčsko, Novi-
ny Vm, Cinetik Studio, Kameroveprace.cz , Rebel Rádio Brod.

-md-

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
pomocných provozů Kablo, které se koná 

21. 6. 2013 od 14 hodin na Tržišti.  -bar-

Nepůjde elektrický proud
▶ 29. 5. od 7.30 do 14.45, Alpa, Na Výsluní 702, Lesní 760, 1112, 1367, 
1381, 1427, 2131, 3913, Ke Třem křížům 1, 1234, Obůrka, Pod Sýpka-
mi, bývalá sýpka č. 1234, U Světlé,  SŠ Světlá a OA, Zámecká, Zámecké 
schody 1205.
▶ 30. 5. od 7.30 do 14.45,  trafostanice Agro (č. 201029), průmyslové 
areály Třebíčská č. 1300 po 1088, areál býv. PKS.
▶ 6. 6. od 7.30 do 12.30, K Novému nádraží, Lipnice, Nábřeží, Ostrů-
vek, Pod Strání, U Tržiště, Slepá, Sokolovská 462, K Novému nádraží 
808, 2014 – Penny market, Zimbo Czechia.                                      -E.ON-

Muzikanti dětem 2013 – poděkování

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí děkuje 
za příspěvky z koncertu...
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kph - nabídka sezony 2013/2014

29. 6. 2013 Lhotky (u Velkého Meziříčí)
začátek v 15 hodin

informace na: www.harmonikari.unas.cz

Festival Concentus Moraviae 
divadelní sezona podzim 2013

Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s  uměleckou agenturou Globart, 
s. r. o. přinášejí nabídku nové sezony KPH 2013–14:
■ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 14. 11. 2013
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
Moravské klavírní trio a operní hosté (Jana Ryšánková – klavír, Jiří 
Jahoda – housle, Miroslav Zicha – cello, Marta Reichelová – soprán, 
Roman Hoza – baryton). Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Alfréd Strejček – umělecký přednes, Jindřich Macek – loutna
Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
Koncerty začínají v 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu (změna 
programu vyhrazena). Ceny předplatného: zlevněná přenosná abo-

nentka 350 Kč/os. (dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonent-
ka 590 Kč/os., přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Výhody před-
platného: 1) Výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny 
koncerty. 2) Úspora 440 Kč při koupi dětské či studentské abonent-
ky. 3) Úspora 440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu. 4) Úspora až 
535 Kč na osobu při koupi abonentky pro 2 osoby.
5) Zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem.
Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné dopro-
vodné osobě (abonentka je nepřenosná). Předprodej vstupenek a abo-
nentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové 
oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: program@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz.
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, tel.: 
548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství.                                                               -prog-

velký sál JC
v 19.30 hodin

Jupiter club, s. r. o., 
Velké Meziříčí

Pátek 14. června 2013

Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat 
na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Vstupné: 330 Kč. Prodej a rezervace vstupenek 
na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 

Vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději týden od objednání, 
jinak budou dány zpět do volného prodeje. 

Hraje Jakub Slach. 

Neděle 9. 6. 2013 od 19.30 hodin, velký sál  Jupiter clubu.
Režie Zdeněk Svoboda, Josef Marek. 

Hrají: Pavel Janeček, Nikola Dvořáková, Barbora Sekničková, 
Vít Ráček, Hana Holánková, Marie Marková, Marie Vávrová, 

Lucie Kučerová, Helena Krátká, Marie Bradáčová, 
Svatopluk Šturma a Josef Marek. 

Vstupné 80 Kč. Prodej vstupenek na programovém 
oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 001).

30. 5. 2013 
KD 

Nové Město na Moravě

Informace 
a předprodej:  

Informační centrum 
Nové Město na Moravě

Součástí prohlídkové trasy muzea je v letošním roce výstava Šálek la-
hodného moku. Návštěvníci se mohou potěšit pohledem na šálky roz-
ličných tvarů i vzorů od proslavených porcelánek v Míšni či Vídni až 
po obyčejný „kafáč“ bez označení výrobce. Představeny jsou i nápoje 
– čaj, káva, čokoláda či melta.                                                                -ripp-

Šálek lahodného moku – nová výstava 
v Muzeu Velké Meziříčí

Sobota 22. června 2013 ve 21 hodin
vnitřní nádvoří zámku 

(v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu).
Vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení JC, tel.: 
566 782 004 (001), po–čt  8.00–16.00, pá 8.00–14.00 hodin.

Změna programu vyhrazena!

Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí uvede 

koncert skupiny JAVORY

neděle 16. 6. 2013 v 19.30 hodin
Velké Meziříčí – zámek, zámecká jídelna
Roberta Invernizzi – soprán, Craig Marchi-
telli – theorba
Do Itálie sklonku 16. a první poloviny 17. sto-
letí nás zavede poutavě vystavěný program s  lákavým titulem „Nej-
krásnější z krásek“. Skutečná operní diva první velikosti Roberta In-
vernizzi udivuje lehkostí a virtuozitou svého koloraturního sopránu. 
V  jejím podání ani nejkrkolomnější koloratury neznějí samoúčelně 
a jsou vždy naplněny bohatým hudebním výrazem. Craig Marchitelli 
předvede pro dnešního posluchače možná neobvyklý čtrnáctistrunný 
nástroj, připomínající loutnu s dlouhým nástavcem pro basové struny 
- theorbu, která zazní nejen jako doprovodný nástroj, ale představí se 
i v sólových kusech, které dají vyniknout magické hloubce a nezvyklé 
kráse jejího zvuku. Vstupné: 250 Kč/150 Kč

Sobota 29. 6. 2013 v 19.30 hodin – Luteránské gymnázium VM
Slavnostní závěrečný koncert; Collegium 1704, Václav Luks – umě-
lecký vedoucí, Martina Janková – soprán
Letošní závěrečný koncert je opravdovou přehlídkou hudebních es, 
a to jak z hlediska dramaturgického, tak i díky výběru interpretů. „Il 
caro Sassone“ (drahý Sas) Händel si v Itálii, kde prožil pravděpodobně 
nejšťastnější léta svého života, získal obrovskou popularitu a uznání; 
Corelliho kariéra byla lemována úspěchy a  společenským uznáním 
od samého počátku a Vivaldi byl již za svého života nejproslulejším 
z benátských hudebníků proslaveným skladatelskými kvalitami, hous-
lovým uměním i excentrickým zjevem. Jejich skladby zazní v konge-
niálním provedení souboru Collegium 1704 pod vedením fenomenál-
ního Václava Lukse. Pěvecká hvězda Martiny Jankové pak slavnostní 
závěrečný koncert rozzáří naplno.
program: Arcangelo Corelli (1653–1713): Concerto grosso op. 6. č. 1 
D dur; Antonio Vivaldi (1678–1741): Cantata „Vengo a voi luci adora-
ce“ RV 628; Sinfonia „Griselda“; Georg Friedrich Händel (1685–1759): 
Gloria Vstupné: 300 Kč/200 Kč. Informace o předprodeji získáte 
na programovém oddělení Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 005 (004, 001). 
www.concentus-moraviae.cz

Až do 26. června 2013 můžete v Náměšti nad Oslavou navštívit výsta-
vu kovových šperků velkomeziříčského výtvarníka – šperkaře Miro-
slava Štěpánka. Ve zdejší Galerii 12 je výstava k vidění od 12. května 
a  přístupná je kromě pondělí po celý týden od 13 do 17 hodin.
Více informací naleznete na www.galerie12.cz.                                   -red-

výstavy

Miroslav Štěpánek vystavuje kovové 
šperky v Náměšti nad Oslavou

Vážení návštěvníci divadelních představení. 
I když nás pravděpodobně čeká rekonstrukce velkého sálu, snažili jsme se 
pro vás zachovat divadelní sezonu. Zvolili jsme taková představení, která 
mohou být odehrána v kině Jupiter clubu. Protože ještě nejsme schopni 
říct, kdy bude rekonstrukce zahájena, budeme divadelní permanentky re-
zervovat od středy 14. srpna 2013. 
Děkujeme za pochopení.                  
                                                            Za programové oddělení Z. Herodesová

▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 hodin
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde 
jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do mo-
derní rodiny. Je to rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy umý-
vá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťko-
vou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku 
a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana – marketingová 
ředitelka, Hugo – bohémský umělec na volné noze. O veškerý chod 
domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale nefunguje to. S vražednou 
otevřeností a se slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš 
sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína řešit manželské souži-
tí, a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni 
a loži překonávaly naše babičky.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa

▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodně léčit 
si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné do-

mácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. 
Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nasta-
ne opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou 
z  nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika 
a herce druhé poloviny 19. stol. Je plná zápletek, překvapivých zvratů 
a komických situací. 
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková, 
Julie Jurištová a další

▶ Listopad 2013 (termín bude upřesněn) v 19.30 hodin
TŘI VERZE ŽIVOTA
 – Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož 
večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou 
výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jed-
no špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak. 
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml.

▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin
VYHAZOVAČI 
– Neuvěřitelně vtipný a  nesmírně lidský příběh se točí kolem disco 
klubu Cinders. Čtyři vyhazovači, na  první pohled tvrdí a  ostřílení 
chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující 
se na velký večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeni-
novou párty a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími 
herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí 
svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá 
hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner

-prog-

16. 5.–10. 7. 2013 
Muzeum 

Velké Meziříčí
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Fotbalové soutěže

Odchovanec velkomeziříč-
ského Horáckého hokejového 
klubu Pavel Zacha se zúčastnil 
svého prvního mistrovství 
světa osmnáctiletých hráčů 
v Rusku a prosadil se. Díky 
výkonům, které předvedl nejen 
na mistrovství ale i v extrali-
gové juniorce, jej povolal ex-
traligový tým mužů Bílí tygři 
Liberec do přípravy na další 
sezonu.

Šestnáctiletý Pavel Zacha byl 
na  mistrovství světa osmnáctile-
tých hráčů v  Soči benjamínkem 
českého týmu. Začal ve čtvrté lajně, 
později jej trenér Bukač posunul 
do  pozice centra třetí útočné for-
mace. S koncem mistrovství získal 
nejlepší bodové hodnocení ve sta-
tistikách z celého týmu. Krom toho 
obdržel 3 body v  kanadském bo-
dování. Odborníci hodnotili jeho 
výkony vysoko, vyzdvihovali jeho 
aktivní silovou hru i výbornou de-
fenzivní práci pro tým. 
Pavel Zacha hraje za Bílé tygry Li-
berec již tři sezony, za tu dobu vý-
konnostně rychle stoupal. V prv-
ním roce přeskočil kategorii 8. 
tříd a odehrál extraligu mladšího 
dorostu. V dalším přeskočil i tuto 
kategorii a působil v extralize star-
šího dorostu. Během třetího roku, 
coby hráč věkem mladší doros-
tenec, odehrál 44 zápasů v extra-
lize juniorů, 2 v  kategorii mužů, 

4 ve starším dorostu a 28 v české 
reprezentaci do  17 a  18 let. Ač 
by Zachovi dle mínění mnohých 
svazových trenérů a  scoutů NHL 
ještě jedna sezona v juniorech ne-
uškodila, má teď před sebou vý-
znamnou výzvu.

Připravila: Martina Strnadová,
foto: archiv Pavla Zachy

Pavel Zacha má za sebou mistrovství 
světa, čeká jej extraliga mužů

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí 
zve příznivce požárního sportu na IV. ročník soutěže 

Dne 8. 6. 2013 na hřišti III. ZŠ Oslavická od 10.00 budou 
soutěžit družstva ze Slovenska a reprezentace ČR podle 
mezinárodních pravidel CTIF. Přijďte se podívat a povzbudit 
naše družstvo žen, ale i ostatní soutěžící, kteří postoupili 
na Olympiádu do Francie kde budou závodníci z více jak 30 
zemí světa.

O POHÁR MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Spartak VM A
Tým Spartak Velké Meziříčí A se už od počátku loňského podzi-
mu potácel na úplném chvostu tabulky krajského přeboru Vyso-
činy, ovšem na  jaře letošního roku se mu vedlo o  poznání lépe, 
takže se nakonec podařila záchrana a  Černý Petr zůstal v  ruce 
žďárskému béčku. Rozhodla poslední dvě kola, pro Velké Meziříčí 
A vítězná.
Konečné pořadí: 
1. Jiskra Havl. Brod A 9 7–2–0 46,5 23 (33)
2. TJ Žďár n. S. A 9 7–1–1 48,5 22 (35)
3. TJ Náměšť n. O. 9 7–1–1 47,0 22 (32)
4. Spartak Pelhřimov A 9 4–1–4 39,5 13 (26)
5. SB Světlá n. S. A 9 4–0–5 35,0 12 (21)
6. Caissa Třebíč B 9 3–2–4 34,0 11 (24)
7. Gambit Jihlava B 9 2–2–5 30,0 8 (21)
8. Spartak VM A 9 2–2–5 29,0 8 (18)
9. Caissa Třebíč C 9 2–0–7 27,0 6 (14)
10. Žďár n. S. B 9 1–1–7 23,5 4 (15)
V  závorce je uveden celkový počet vybraných partií. Zvláštností je 
onen evidentní výkonnostní rozdíl a vysoký bodový předěl mezi kluby 
na třech nejvyšších příčkách na straně jedné a ostatními sedmi druž-
stvy na straně druhé. 

Bilance jednotlivých hráčů Spartaku VM A: M. Bárta 2 vítězství – 2 
remízy – 5 porážek; S. Kopr 3–3–2; T. Mrazík 3–4–1; J. Janák 1–2–5; 
M. Nedoma 0–5–4; Mgr. Z. Mejzlík 2–2–3; J. Jan 2–1–6; M. Čtveráček 
3–1–4; D. Dvořák 0–0–2; M. Janák 0–2–0; J. Zeman 2–0–0.
Spartak VM B
Kolektiv Spartak VM B zápasil v  regionální soutěži „Východ“ doce-
la úspěšně a díky výhře nad Žďárem D v posledním kole v poměru 
3,5:1,5 se naši hráči vyšvihli až na 2. místo.
Konečné pořadí:
1. ŠK Bystřice n. P. 8 8–0–0 28,5 24 (23)
2. Spartak VM B 8 4–1–3 22,5 13 (19)
3. Sokol Nové Veselí 8 4–1–3 18,5 13 (13)
4. Sokol Jámy 8 1–1–6 16,0 4 (12)
5. Žďár n. S. D 8 1–1–6 14,5 4 (11)
6. Sokol Opatov odstoupil ze soutěže
Na Bystřici nikdo neměl, ale dost velký odstup byl také mezi oddíly 
na 2. a 3. příčce tabulky a ostatními.
Bilance členů družstva VM B: M. Kučera 2–1–5; D. Dvořák 3–2–1; J. 
Zeman 2–1–4; J. Dvořák 2–3–2; J. Urbánek 8–0–0 (!); J. Paul 1–0–0; 
A. Dohnalík 1–0–1; M. Kučera ml. 0–0–1. V. Pařil (So Jámy) 4–0–3).
Pozoruhodné byly letos výkony Jiřího Urbánka, který nastoupil ke všem 
zápasům – a všechny své partie dokázal obdivuhodně vyhrát!

Šachisté hodnotí sezonu 2012/2013, vedli si lépe

V kulturním domě Junior na Železnohorské ulici v Chotěboři se bude 
v  sobotu 8. června konat jubilejní XXX. ročník šachového turnaje 
O putovní pohár (švýcarský systém na 7 kol, s  tempem 2×25 minut 
na partii). Startovné činí 100 Kč, mládež a ženy polovic. Finanční + 
věcné ceny zajištěny, občerstvení také. Odjezd zájemců z VM: parko-
viště na dolním konci Třebíčské ulice v 7.15 hodin. V autě je k dispo-
zici celkem 10 míst. Přihlášky u V. Pařila nebo M. Čtveráčka, hostinec 
U Kozů (neděle 9–12 hodin), respektive restaurace Na Poříčí (čtvrtky 
18–22 hodin).

-vp-

Jubilejní šachový turnaj
v Chotěboři

-vp-

Během jarní sezony jsme usilov-
ně pracovali na aktivitách našeho 
klubu. Čtvrtky a  neděle patři-
ly poctivé práci s  našimi psími 
kamarády. Čekaly nás zkoušky 
a  závody, které byly plánovány 
v Tišnově a hlavně u nás v Mar-
tinicích. Dva členové našeho klu-
bu se v dubnu zúčastnili zkoušek 
ZZO v  Tišnově. Počátkem květ-
na, čtvrtého, se Stanislav Chadim 
se psem Alfrédem zúčastnili zá-
vodu Grádo také v Tišnově a ob-
sadili pěkné 2. místo.
Pátého května pořádal náš Ky-
nologický klub Velké Meziříčí 
poprvé v novém působišti v Mar-
tinicích Zkoušky základní ovla-
datelnosti psa (ZZO). Zkoušek se 
zúčastnilo jedenáct našich členů 
a  jejich psí přátelé. Hlavním roz-
hodčím byl pan Venhauer z  Jih-

lavy a funkci hlavního vedoucího 
zkoušek zastával dlouholetý člen 
klubu Zdeněk Krátký. Zkoušky 
byly rozděleny dle řádu na  dvě 
části. V  první části byla hodno-
cena poslušnost psa – přivolání, 
poslušnost na  povel sedni – leh-
ni, ovladatelnost psa na  vodítku, 
odložení vleže za pochodu, aport 
volný a odložení psa. Druhá část 
zkoušek se skládala ze cviků speci-
álních – přivolání psa za ztížených 
podmínek, chování psa ve skupi-
ně osob a  chování psa, který je 
krátkodobě přivázán a  ponechán 
o samotě. Když nezklame psovod, 
nezklame ani pes, zkoušky se po-
dařily až na jedno malé zaváhání. 
Počasí nám přálo, něco dobrého 
k  zakousnutí také bylo a  psi dě-
lali, co páníčkům na očích viděli. 
Uspěli jsme a už se těšíme na říj-

novou možnost ukázat, co jsme 
se naučili nového a  jak naši psí 
kamarádi umí poslouchat.
Děkujeme starostovi obce Mar-
tinice, za  možnost využití hřiště 

s výborným zázemím, všem pej-
skařům a jejich příznivcům, kteří 
se na této akci podíleli.

Kynologický klub Velké Meziříčí, 
foto: archiv klubu

Velkomeziříčští kynologové rozvíjejí své aktivity

Pod záštitou Kraje Vysočina 
a  za  podpory Města Velké Me-
ziříčí se ve  středu 22. 5. 2013 
uskutečnilo ve  Velkém Meziříčí 
krajské kolo atletického čtyřboje 
žáků základních škol praktických 
a speciálních. Soutěžilo se v kla-
sickém čtyřboji: běh na  60 met-
rů, skok daleký, hod kriketovým 
míčkem a vytrvalostní běh (dívky 
800 metrů, chlapci 1500 metrů).
Výsledky krajského kola:
Dívky: 1. místo Trnková Karolína 
– okres Třebíč; 2. místo Horvá-
tová Veronika – okres Žďár nad 
Sázavou; 3. místo Mižigarová Sa-
manta – okres Jihlava
Chlapci: 1. místo Svoboda Mar-

tin – okres Třebíč; 2. místo Kujal 
Pavel – okres Jihlava; 3. místo 
Oláh Alex – okres Jihlava
Nejlepší tři žáci a  žákyně budou 
reprezentovat Kraj Vysočina 
v  celostátním kole, které pro-
běhne ve  dnech 19.–21. 6. 2013 
ve  Varnsdorfu. Všem postupují-
cím blahopřejí organizátoři této 
akce: zaměstnanci ZŠ a Praktické 
školy Velké Meziříčí ve  spolu-
práci s  pracovníky DDM Velké 
Meziříčí. Děkujeme všem našim 
sponzorům. 
Přejeme mnoho zdaru!
Mgr. Michal Koudelík, ZŠ a Prak-

tická škola Velké Meziříčí, 
foto: archiv školy

Krajské kolo atletického 
čtyřboje ovládli Třebíčští

Srdečně zvou pořadatelé – SDH VM

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Telč 2:1
Křižanov – Šebkovice 1:2
Polná B – Měřín – 2:3
Křižanov – Velká Bíteš B 2:2
Šebkovice – Měřín 3:1
1. Hrotovice 22 16 2 4 65:30 50
2. Polná B 22 14 3 5 72:34 45
3. Velká Bíteš B 22 13 3 6 49:37 42
4. Bystřice nad P. B 22 12 3 7 57:40 39
5. Telč 22 11 3 8 40:29 36
6. Stařeč 22 9 4 9 36:40 31
7. Studenec 22 8 4 10 37:38 28
8. Měřín 22 8 4 10 35:44 28
9. Křižanov 22 8 3 11 32:36 27
10. Jakubov 22 8 2 12 37:47 26
11. Šebkovice 22 7 4 11 32:43 25
12. Rokytnice n. R. 22 8 1 13 25:51 25
13. Přibyslavice 22 5 5 12 35:51 20
14. Bohdalov 22 5 3 14 21:53 18

OP mužů II. třída
Bory – Svratka 1:1 (0:1)
Branky: Netolický J. – Moučka 
M.; Rozhodčí: Šoustar, Bílek, 
Myška; ŽK: 1:0
Moravec – Bobrová 3:1 (2:1)

Branky: Mičánek L., Černý M., Ku-
diovský P. – Ambrož P.; Rozhodčí: 
Bílek, Krčál; ŽK: 3:2; ČK: 0:1
Radostín – Rovečné 4:1 (3:1)
Branky: Promberger J., Fabík A., 
Kovář R., Vokoun P. – Šenkýř J.; 
Rozhodčí: Tomášek, Beneš, Steh-
lík; ŽK: 1:0
Nová Ves B – O. Bítýška 2:0 (1:0)
Branky: Starý P., Ondřejka J.; 
Rozhodčí: Juda, Soukup; ŽK: 1:1
1. Radostín 22 15 3 4 74:29 48
2. Hamry 22 15 2 5 60:33 47
3. Moravec 23 14 3 6 58:44 45
4. Rad. Svratka 22 13 4 5 58:34 43
5. Rozsochy B 22 11 6 5 45:34 39
6. Nová Ves B 22 11 4 7 58:41 37
7. Nedvědice 22 8 4 10 41:57 28
8. O. Bítýška 22 7 6 9 39:49 27
9. Bory 22 6 8 8 54:51 26
10. Svratka 22 7 5 10 45:48 26
11. Bobrová 22 6 4 12 40:54 22
12. Rovečné 22 5 4 13 33:56 19
13. Rožná 23 5 1 17 40:77 16
14. Ujčov 22 4 2 16 43:81 14

Zdroj: www.fotbal.cz

MSDD sk. D starší dorost
FC VM – HFK Třebíč 0:3 (0:1) 
Rozhodčí: Stehlík – Bártová, Po-
lák. Diváci: 20. Branky: 2× Staněk 
(28.), (47.), Frechka (75.). Karty: 
žlutá – Bradáč (59.), Štefka (73.), 
Pokorný (89.). Sestava: Řeháček 
– Pokorný, Štefka, Voneš, Ná-
pravník – Votoupal (46. Benda) – 
Bárta (78. Š. Ostrý), Krčál (71. M. 
Ostrý), Bradáč (76. Jícha), Kureč-
ka (46. O. Liška) – Nevoral.
K  fotbalovému utkání jsme na-
stoupili ve velmi rozebrané sesta-
vě. Nastoupit pro vyloučení ne-
mohl Ráček. V bráně dostal šanci 
Řeháček. Hráli jsme poprvé zjara 
na přírodní trávě.
Na  začátku utkání si Pokorný 
narazil s Bártou, obešel dva hrá-
če, ale ve  vápně si nechtěně míč 
v dobré pozici ukopl. V 18. minu-
tě se dostal k míči Lorenc, který 
ze střední vzdálenosti vystřelil 
na  Řeháčka, ale ten dobře za-
chytil míč. O dvě minuty později 
poslal Nevoral nebezpečný míč 

do vápna, ale obránce Karásek jej 
poslal z prvé na roh. Ve 28. minu-
tě Řeháček vykopával dlouhý míč 
z vápna, ale bohužel našel jen Lo-
rence, který okamžitě odhlavič-
koval na volného Staňka, a ten si 
dokázal s koncovkou poradit, 0:1. 
Ve 34. minutě Chňoupek vyzkou-
šel z pozice velkého vápna Řeháč-
ka, ale ten výborným zákrokem 
vyrazil míč na roh. Následný roh 
skončil u  Kučery, ale Řeháček 
opět skvěle zlikvidoval nebezpe-
čí. Ve 43. minutě byl před hranicí 
vápna faulován Pokorný, ale jeho 
následný PVK skončil těsně nad 
břevnem. O  minutu později si 
narazil míč Pokorný s Bradáčem, 
ale Pokorného střelu vyrazil ro-
binsonádou brankář Zimola.
Na  začátku druhého poločasu 
ve 47. minutě O. Liška špatně při-
hrál na Nápravníka, kde míč zís-
kal Staněk, který sám postupoval 
na Řeháčka a střelou k tyči zvýšil 
na 0:2. V 64. minutě se dobře pro-
sadil před hranicí vápna Pokorný, 

který prošel přes dva obránce, ale 
jeho následná přihrávka do  váp-
na našla jen obránce Kučeru, 
který míč odkopl pryč. Nikdo 
v  této dobré akci nebyl bohužel 
ve vápně. V 75. minutě Komínek 
odkopával míč ve  vápně, ale tre-
fil stojícího Frechka, který neměl 
problém poslat jej do  brány, 0:3. 
V  82. minutě Chňoupek vybojo-
val míč, který ztratil M. Ostrý, ale 
jeho střela proletěla těsně kolem 
Řeháčkovy tyče. V 85. minutě Ná-
pravník poslal krásnou přihrávku 
do vápna na Štefku, ale ten ji ne-
dokázal usměrnit do brány.
„Zápas proti Třebíči jsme napros-
to nezvládli po  herní ani po  vý-
sledkové stránce. Chybělo nám 5 
hráčů ze základní sestavy. Příle-
žitost dostali mladší dorostenci, 
kteří si zvykají na starší dorost již 
od samotného jara. Je potřeba, aby 
zkušení hráči dali hře klid, proto-
že ve  většině případů zbytečně 
ztrácíme míče,“ zhodnotil utkání 
trenér L. Smejkal ml. -ls-

Z dohrávky nemá starší dorost ani bod
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V  sobotu 18. května 2013 se 
za  slunečného počasí uskuteč-
nilo v  Novém Městě na  Moravě 
okresní kolo hry Plamen ročníku 
2012–2013 pro mladé hasiče.
Někteří z  mladších benjamínků 
teprve sbírali zkušenosti, přesto si 
z Nového Města odvezli bronzové 
medaile. Toto družstvo startovalo 
ve  složení: Kateřina Chlubnová, 
Magdaléna Havlišová, Karolína 
Lišková, Kateřina Mladá a Lucie 
Mladá, Denis Hotárek, Pavel Ka-
liš, Petr Kutlvašr, Jan Kratochvíl, 
Radek Pavelec a  Filip Tesař. Ve-
doucími mladších žáků jsou Eva 
Mikišková a  Lenka Jágriková, 
kterým pomáhala Lucie Hudeč-
ková. V mladší kategorii soutěži-
lo 26 družstev.
Starší žáci z  Velkého Meziří-
čí přezimovali po  podzimním 
závodě na  1. místě s  náskokem 
osmi bodů na  druhé družstvo 

v  průběžném pořadí z  Dobré 
Vody a po dobré přípravě doufali 
v  udržení minimálně postupo-
vé pozice na  krajské kolo, které 
proběhne 8. června v Havlíčkově 
Brodě, kde budou okres Žďár nad 
Sázavou reprezentovat dva kolek-
tivy starších žáků. Vyrovnanými 
výkony vyhráli dílčí disciplíny, 
jen na  požárním útoku po  mír-
ném zaváhání obsadili 5. místo. 
V  celkovém hodnocení zvítězili 
o devět bodů před dlouholetými 
rivaly z  Laviček, kteří byli rych-
lejší jen v požárním útoku. Druž-
stvo mladých hasičů z  Velkého 
Meziříčí tak už třetí rok zvítězilo 
ve  hře Plamen na  okrese Žďár 
nad Sázavou. Lavičky předběhly 
družstvo z  Dobré Vody a  obsa-
dily 2. místo a  budou jako dru-
hý tým reprezentovat okres Žďár 
nad Sázavou na  krajském kole. 
Bronzové medaile za  3. místo si 

odvezli hasiči z  právě z  Dobré 
Vody. Družstvo VM B soutěžilo 
v  minimálním počtu a  muse-
lo být doplněno mladšími žáky, 
přesto obsadili 10. místo v  cel-
kovém hodnocení z  28 družstev 
mladých hasičů okresu Žďár nad 
Sázavou. Družstva MH Velké Me-
ziříčí startovala ve složení: Eliška 
Bártová, Eliška Hosnédlová, Kat-
ka Kutlvašrová, Marie Štěpánko-
vá, Martin Fiala, Lukáš Hekrdla, 
Miroslav Chlouba, Adam Jágrik, 
Jan Kutlvašr, Tomáš Pavelec, Pa-
trik Prchal, Jan Švihálek a Michal 
Troščák. Vedoucí kolektivu Kris-
týna a Mirek Jágrikovi.
Všem soutěžícím i  jejich vedou-
cím blahopřejeme a  postupují-
cím přejeme tu důležitou trošku 
sportovního štěstí na  krajském 
kole v Havlíčkově Brodě.

-jág-
foto: archiv SDH Velké Meziříčí

Mladí hasiči z Velkého Meziříčí vybojovali ve hře Plamen čistý hattrick

Žák první třídy Tomáš Vejmola 
ze Lhotek je vítězem autokroso-
vého závodu Racer Buggy 160 
v Nové Pace. Ve věkové kategorii 
nejmladších jezdců autokroso-
vých podniků porazil pět soupeřů 
na  trati, která je specifická svým 
velkým převýšením. Již při měře-
ném tréninku se zařadil na první 
místo, což udržel i v první a druhé 
rozjížďce. Ve  finále dojel do  cíle 
téměř s  desetivteřinovým násko-
kem před druhým jezdcem.
Tomáši Vejmolovi bude v  červnu 
7 let. „Od tří let jezdí na motorce, 
od  čtyř se čtyřkolkou a  od  pěti 
s  buginou,“ říká jeho otec Milan 
Vejmola a  dodává, „jeho cílem 
pro letošní rok je stát se mistrem 
republiky.“ K  tomu má Tomáš 
našlápnuto zatím slušně – jedna 
zlatá medaile a jedna stříbrná. Zá-

vod v Nové Pace byl totiž jedním 
z osmi, které patří do MČR. Krom 
prvenství v něm už má letos Tomáš 
na svém kontě i stříbro z Humpol-
ce. A to jezdí mistrovství republiky 
v autokrosu teprve druhou sezonu. 
Letos se v rámci MČR jede celkem 
8 závodů a krom toho dalších 8 zá-
vodů Poháru sponzorů. Přihlášeno 
je do nich 9 jezdců. 
Jezdec Tomáš Vejmola závodí 
s  továrním závodním speciálem, 
jenž dosahuje rychlosti téměř 90 
kilometrů v  hodině. Auto nemá 
převodovku a jezdec ovládá pou-
ze brzdu a  plyn. Příští rok bude 
Tomáš přecházet do  vyšší kate-
gorie, v níž bude závodit s větším 
autem s  výkonnějším motorem 
a šestistupňovou převodovkou.

Připravila: Martina Strnadová, 
foto: Milan Vejmola

Autokrosař Tomáš Vejmola má zlato z Nové Paky

MSDD sk. D ml. dorost 
Boskovice – FC VM 0:3 (0:1)
Sestava: Bartošek – Vokurka, 
Hamřík, Hlávka, Fejt – Heto, 
Nevoral, Puža (70. min. Krčál), 
Kurečka – Horký (65. min. Pr-
chal), Hibš (50. min. Těšík). 
Střelci: 37. a 46. min. Horký, 70. 
min. Těšík.
FC Slovan Havlíčkův Brod – FC 
VM 2:0 (1:0)
Sestava: Kučera – Vokurka, Ha-
mřík (70. min. Krčál), Hlávka, 
Chalupa – Heto, Nevoral, No-
votný, Liška O. (65. min. Prchal) 
– Horký (45. min. Bartošek), Ku-
rečka.
FC VM – HFK Třebíč 0:2 (0:1)
Sestava: Kučera – Vokurka, Ha-
mřík, Hlávka, Chalupa (55. min. 

Fejt) – Heto (60. min. Bartošek), 
Nevoral, Novotný, Liška O. (40. 
min. Krčál), – Prchal (40. min. 
Těšík), Kurečka.
Jestliže domácí měli za  sebou 
šňůru čtyř vydařených utkání, 
tak zápas s  Třebíčí jim hrubě 
nesedl. Krom úvodních pěti mi-
nut, kdy svého soupeře zatlačili 
na  svoji půlku a  vytvořili si tlak 
ze standardních situací, po  zby-
tek utkání nepředvedli zhola nic 
a velice tím usnadnili svému sou-
peři cestu za  vítězstvím. Zejmé-
na když v  5. min. Novotný leh-
kovážně ztratil na  své polovině 
míč, Chalupa nechal hostujícího 
útočníka vystřelit z rohu velkého 
vápna a  k  údivu všech, dokonce 
i  brankáře Kučery, míč skončil 

za  jeho zády. Zbytek poločasu 
pak nabídl nepěkný, upracovaný 
fotbal plný nepřesností a tvrdých 
soubojů. 
Do druhého poločasu nastoupili 
domácí s odhodláním ještě něco 
se zápasem udělat. To se však 
rozplynulo jak pára nad hrn-
cem hned v úvodu. A když navíc 
po  standardní situaci inkasovali 
druhou branku, bylo o  výsledku 
utkání téměř rozhodnuto. Velko-
meziříčští spíše než se soupeřem 
bojovali sami se sebou. Některé 
pasáže utkání připomínaly zápas 
ml. žáků, kteří ještě ne zcela mají 
osvojeny základy zpracování, 
přesné přihrávky a  jednoduché 
kombinace. Když k  tomu při-
čteme nechuť některých hráčů 
poprat se o výsledek a zabojovat 
jeden za  druhého, dostaneme 
obrázek velice špatného výkonu, 
kterým se velkomeziříčští hráči 
prezentovali před domácími fa-
noušky. Hosté tak vyhráli zcela 
zaslouženě. 
FC VM – FC Viktoria Otrokovi-
ce 0:1 (0:0)
Sestava: Kučera – Vokurka, Ha-
mřík, Hlávka, Fejt – Chalupa, 
Nevoral, Krčál, Liška O., Kurečka 
– Prchal, Liška O.
Domácí nastoupili proti čtvrté-
mu týmu tabulky značně zdeci-
mováni nemocemi a  zraněními. 
Navíc po  nepříliš vydařené do-
mácí dohrávce s  Třebíčí. Jedi-
ným úkolem bylo dohrát utkání 
v jedenácti lidech a znepříjemnit 

soupeři cestu za ziskem tří bodů. 
To se podařilo splnit bezezbytku. 
Mít o trochu víc štěstí na své stra-
ně mohli nakonec brát i  nějaký 
ten bod. 
První stoprocentní příležitost si 
vypracovali hosté. To když pří-
mý kop před Kučerou zaplaval 
a  on jej jen s  námahou vyrazil 
před sebe. Navíc dobíhající hráč 
nepochopitelně poslal volný 
míč do  jeho ležící náruče. Vel-
komeziříčští hráči odpověděli 
ve  12. min., jenže rohový kop 
po Prchalově zakončení z malé-
ho vápna jen těsně minul levou 
tyč. Poté nadlouho nepřicházely 
žádné brankové příležitosti. Do-
mácí se sice snažili o kombinaci 
v  křídelním prostoru a  několi-
krát i  úspěšně, avšak finálnímu 
zakončení chyběla větší přes-
nost. Největší šance domácích 
přišla ve 35. min., kdy se uvolnil 
Liška na  hranici velkého vápna 
a  jeho tečovaná střela skončila 
na tyči.
Druhý poločas byl pak vyrov-
nanou bitvou, kterou rozhodla 
chyba brankáře Kučery ve  30. 
min., kdy pustil za  svoje záda 
centr na  zadní tyč. Domácí se 
ještě v zoufalém tlaku snažili as-
poň vyrovnat, ale krom spojnice 
trefené krásnou střelou Kurečky 
již hostující branku neohrozili. 
„Škoda, za  předvedený výkon 
a bojovnost si minimálně bod za-
sloužili,“ litoval trenér Lubomír 
Klimeš. 

Mladší dorostenci ze čtyř zápasů jednou vyhráli

V Boskovicích ml. dorostenci předvedli výborný 
výkon. Foto: Lubomír Klimeš

-kli-

Poslední zápas Ligy veteránů 
proběhne na hřišti SK FC Křiža-
nov, kde si to rozdají domácí pro-
ti Staré gardě Měřín.
Liga veteránů 
1. Lesáci VM 8 6 1 1 29:9 19
2. SK FC Křižanov 7 4 1 2 17:12 13
3. Stará garda Měřín 8 3 2 3 21:11 11

8. kolo na umělé trávě za 3. ZŠ
27. 5. v 18.30 Lesáci VM – SK FC 
Křižanov
9. kolo na hřišti SK FC Křižanov
3. 6. v 18.00 SK FC Křižanov – 
Stará garda Měřín
Harrach liga mužů
16. kolo
Woolloomooloo Bay – Pobřeží 
kocoviny 2:1 (1:0)
SK Mostiště – Flamengo 1:4 
(1:2)

La Bucañeros – The Lost Gene-
ration 4:2 (2:1)
Slza VM – Retro Křižanov B 5:1 
(3:0)
Kittydogs United – Kašpaři VM 
1:4 (0:1)
1. Woolloomooloo Bay 16 15 0 1 81:18 45
2. Flamengo 16 14 1 1 68:13 43
3. La Bucañeros 16 10 1 5 68:39 31
4. SK Mostiště 16 8 2 6 31:27 26
5. Slza VM 16 7 2 7 25:36 23
6. Kašpaři VM 16 6 3 7 25:25 21
7. The Lost Generation 16 4 1 11 18:42 13
8. Retro Křižanov B 16 4 0 12 24:63 12
9. Kittydogs United 16 3 2 11 22:58 11
10. Pobřeží kocoviny 16 3 0 13 17:58 9

17. kolo na umělé trávě za 3. ZŠ 
Velké Meziříčí
30. 5. v 19.30 SK Mostiště – La 
Bucañeros a Retro Křižanov B – 
The Lost Generation

-bíl-

Hraje se předposlední 
kolo lig malé kopané

Malá kopaná Velké Meziříčí zve na

Závěrečnou prvního ročníku malé 
kopané Velké Meziříčí
na výletišti v  Mostištích 
na  hřišti, v pátek 7. 6. 
od  20.00 vyhlášení vý-
sledků, od  21.00 bude 
hrát DJ Sláva
Vyhlášení pořadí týmů 
v  ligách MKVM. Poháry pro 
každého účastníka Harrach ligy mužů. 
Bečka piva Harrach a putovní pohár pro vítěze 
prvního ročníku Harrach ligy mužů. Bečka piva Ha-
rrach a pohár pro vítěze ligy veteránů. Občerstvení zajištěno.
Doufáme, že všechny týmy, jejich příznivci a všichni fandové spor-
tu přijdou v  hojném počtu zakončit první ročník malé kopané 
ve Velkém Meziříčí a okolí!

Poslední jarní kolo turnajové soutěže minižactva přineslo našim začínají-
cím házenkářům radost ze dvou vítězství a jedné remízy. Na turnaji v Ha-
vlíčkově Brodě jsme nejprve porazili domácí áčko 11:6 a  poté byli lepší 
i v souboji s B-týmem pořádajícího oddílu 12:7. Bodově úspěšnou sobotu 
jsme završili v dramatickém duelu s děvčaty Žirovnice, kdy se obě družstva 
rozešla spravedlivou dělbou bodů 5:5. Hráli: Svoboda Vojtěch (18), Benda 
Jakub (8), Lišková Tereza (2), Slámová Karolína, GÖrnerová Petra, Borkov-
cová Tereza, Holíková Lenka, Švejdová Kristýna, Pavlíček Jaroslav, Buková 
Pavlína, Pospíšilová Eliška. Trenérky Závišková, Slámová. 

Minižactvo vítězně

SpSM 27. kolo:
FC VM U13 – 1. SC Znojmo 
11:8 (7:5)
Branky: 3× Křivánek, 2× Havel-
ka, 2× Malata, Pártl, Patiy, Mitáš, 
Dobeš

FC VM U12 – 1. SC Znojmo 
13:6 (6:3)
Branky: 3× Doležal, 2× Bačák, 
2× Čermák, 2× Trnka, Blažek, 
Vokurka, Malata Mirek, Svoboda

-ves-

-záv-

Fotbaloví žáci vyhráli
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kdy a kam

MSD skupina D
FC Viktoria Otrokovice – FC 
VM 3:1 (0:0)
Hlavní rozhodčí: Adamec Jiří, 
delegát: Sedláček, AR1: Lakomý 
Lukáš, AR2: Dostálek Josef. Se-
stava FC VM: Simandl – Mucha 
Z (75. Štefka), Pokorný (74. Halá-
mek), Souček, Bouček – Netrda, 
Šimáček, Smejkal, Vyskočil (62. 
Krejčí), Netrda – Simr (na střídá-
ní připraven Jícha). Branky: 54. 
Vavruša, 59 Jurčík, 75 Foltýn – 
83. Bouček. ŽK: Dujka – Bouček.
V sobotu 25. května sehráli naši 
muži svůj předposlední venkovní 
zápas v  Otrokovicích. Hrálo se 
na deštěm zkrápěném hřišti. Do-

mácí by si v případě jakéhokoliv 
bodového zisku zajistili záchranu 
pro tuto sezonu.
První poločas začal velmi opatr-
ně z obou stran. Hrálo se dlouho 
bez jakýchkoliv šancí, sem tam 
s  náhodnou střelou, která neo-
hrožovala žádného z  brankářů. 
První vážnější střelu vypálil v je-
denácté minutě Smejkal po pěk-
ném přiklepnutí od  Vyskočila. 
Po  něm se dostal do  šance do-
mácí Vavruša, ale naštěstí míč 
ve  velkém vápně nezpracoval. 
Následovaly šance Juháse a  Zá-
bojníka, obě šly nad. Ve  25. mi-
nutě měl gólovku na hlavě Hon-
za Šimáček, ale míč těsně minul 

pravou tyč domácích. Stejně jako 
po  chvíli Vavruša minul branku 
Simandla. Ve 30. min se propadla 
naše obrana, ale útočícího hráče 
odzbrojil dobrým zákrokem Po-
korný. Ve 39. min. po třetím ro-
hovém kopu za sebou trefil Simr 
hlavičkou pravou tyč domácích. 
Do  druhé půle jsme nastoupili 
s odhodláním zvýšit aktivitu a dát 
první gól. Bohužel, opak byl na-
konec pravdou. V 49. min ztratil 
jednoduchý míč Mucha, ale ná-
sledný centr do  vápna domácí 
nezužitkovali. Poté se dočkali 
za svoji aktivitu domácí. Naši sto-
peři Souček a Pokorný se špatně 
domluvili, mezi ně vlétl Vavruša 

a  samostatný nájezd proměnil, 
1:0. Tato branka neskutečně oži-
vila domácí tým, který převzal 
otěže zápasu. V 59. minutě přišel 
křižný centr na roh našeho vápna 
a nikým neatakovaný Jurčík zvý-
šil na 2:0. V 72. minutě přišla naše 
gólová šance, kdy brankář Kašík 
podběhl míč, který letěl do prázd-
né branky, ale na  brankové čáře 
ho domácí hráč vykopl. Po  ná-
sledném rohu Z. Mucha přestřelil 
z malého vápna branku hostí. Jak 
se říká, nedáš – dostaneš. V  75. 
minutě po  skrumáži před naší 
brankou se míč odrazil k  Foltý-
novi, a  ten z hranice vápna trefil 
míč k pravé tyči Simadlovy bran-

ky. V 81. minutě Krejčí připravil 
míč Muchovi, ale ten opět pře-
střelil. Minutu nato snížil na  3:1 
tvrdou střelou z  vápna Bouček. 
Zlepšit skóre se ještě snažili Dufek 
a Souček, ale marně.
„Bohužel nás v  tomto zápase 
popravily vlastní individuální 
chyby,“ uvedl trenér L. Smejkal 
st. a dodal, „k zápasu jsme nastu-
povali opět v nekompletní sesta-
vě. Do branky šel Simandl. První 
poločas byl z naší strany celkem 
slušně odehraný, bez větších chyb 
a vytvořili jsme si tři gólové šan-
ce. Do  druhé půle jsem nabádal 
kluky k  ještě větší herní aktivitě 
a  důrazu v  osobních soubojích 

podpořeném větší střeleckou 
potencí. Bohužel, hrubka v  54. 
minutě rozhodla o osudu utkání. 
Kluci po obdrženém gólu přesta-
li být aktivní, nevěřili si a začala 
váznout kombinace. Domácí vy-
hráli zaslouženě, měli daleko vět-
ší vůli po vítězství.“
1. Třebíč 24 16 6 2 42:11 54
2. Líšeň 24 13 7 4 43:24 46
3. Napajedla 25 11 6 8 48:34 39
4. Velké Meziříčí 24 10 3 11 38:40 33
5. Polná 25 8 9 8 36:38 33
6. Vikt. Otrokovice 24 9 5 10 39:36 32
7. Vrchovina 24 7 11 6 27:28 32
8. Bystřice n P. 24 8 8 8 41:45 32
9. DOSTA Bystrc 25 9 5 11 34:50 32
10. Vyškov 24 7 10 7 28:22 31
11. Hodonín 24 8 6 10 28:27 30
12. Pelhřimov 25 8 5 12 35:46 29
13. Tasovice 24 8 3 13 30:42 27
14. Spytihněv 24 6 6 12 26:48 24
15. Bohunice 24 5 8 11 35:39 23

Hrubka ve druhé půli rozhodla o prohře Velmezu

-sme-

na fotbal
na fotbalový stadion na Tržišti
ve středu 29. května 2013 v 17.00 dohrávka
FC VM muži A – Dosta Bystrc
v neděli 2. června 2013 v 10.15
FC VM muži A – FC Sl. Sparta Spytihněv
na fotbalové hřiště do Budišova
v neděli 2. června 2013 v 16.30
FC Budišov/Nárameč – FC VM muži B

1. A tř., sk. B
FC VM B – Sokol Herálec 1:2 
(1:1)
Rozhodčí: Zadina – Půlpán, Ne-
jedlý. Diváci: 50. Branky: Souček 
(1.) – Šulc (26.), Boháč (70. pen.). 
Karty: žlutá – Vyskočil (60.), Štefka 
(70.), Halámek (70.), Vahila (74.). 
Sestava: Jícha – Netolický, Štefka, 
Halámek, Bouček – Souček – Va-
hila, Vyskočil, Vítek, Kozuň – Simr.
Záchranářské derby proti Herál-
ci jsme hráli na  přírodní trávě 
za  deštivého počasí. V  zápase 
nám šli pomoci Souček a  Simr, 
nastoupit nemohli zraněný Beran 
a vykartovaný Liška. 
Na začátku utkání v prvním mi-

nutě Vyskočil vyslal do  běhu 
mezi stopery Simra, který si míč 
potáhl směrem k rohovému pra-
porku, a odtud vyslal ostrou při-
hrávku do  malého vápna Souč-
kovi. Ten z  prvé poslal míč pod 
břevno, 1:0. V 5. minutě Vyskočil 
přesným míčem našel rozběh-
nutého Vahilu, který svým dů-
razným výskokem předal hlavou 
do běhu Simrovi, ten postupoval 
sám po lajně a znovu poslal míč 
do vápna na Součka, ale ten, bo-
hužel, nedokázal vsítit do brány. 
V  10. minutě poprvé zahrozil 
i Herálec, když si na Burešův roh 
naběhl Hanák, ale jeho hlavička 
skončila nad bránou. O  dvě mi-

nuty později Simr obešel obrán-
ce, ale jeho střela byla na  po-
slední chvíli zblokována na  roh. 
Následný roh se odrazil k  na-
prosto volnému Boučkovi, který 
si mohl vybrat, kam míč umístí, 
ale trestuhodně přestřelil bránu. 
Ve 14. minutě Šulcův PVK smě-
řoval směrem k šibenici, ale Jícha 
jej fantastickým zákrokem vyra-
zil mimo vápno. Ve  26. minutě 
Bouček mohl vyslat do samostat-
ného běhu Simra nebo Vítka, ale 
nesmyslně čekal. Následně ztratil 
míč, když mu ho odebral Suchý, 
který jej okamžitě poslal vzdu-
chem na útočníky, odkud se od-
razil do lajny k Hanákovi. Ten byl 

v jasném dvoumetrovém ofsajdu, 
ale pomezní vůbec nezvedl pra-
porek, takže  Hanák pokračoval 
k vápnu a těsně před hranicí pře-
dal Šulcovi, a ten bez problému 
srovnal, 1:1.
Na  začátku druhé půle vystrašil 
Bednáře z  dálky Bouček, střílel-
nad břevno. V  70. minutě Šulc 
prošel ve  vápně přes Štefku, ná-
sledně míč zasekl těsně před ním 
a  nechtěně uklouzl. V  tu chvíli 
nesmyslně hlavní rozhodčí od-
pískal pokutový kop. Na  penaltu 
se postavil zkušený Boháč, který 
ji uklidil do brány, 1:2. V 75. mi-
nutě Vítek potáhl míč po  lajně 
a  svým centrem našel osamoce-

ného Simra, ale ten v gólové šan-
ci hlavičkoval těsně vedle tyče. 
V  83. minutě se snažil Halámek 
poslat dlouhý míč do  vápna, ale 
místo toho uklouznul na  těžkém 
terénu a trefil přitom Musila, kte-
rý sám postupoval na Jíchu, toho 
sice obešel, ale Jícha stíhal, skočil 
do střely znovu a fantastickým zá-
krokem vyrazil míč na roh. V 90. 
minutě Jícha svým odkopem trefil 
Boháče, od něj se míč odrazil před 
prázdnou bránu, ale Musil nedo-
kázal uklidit míč do brány.
„Utkání pro nás začalo jak z  říše 
snů, když jsme vstřelili naprosto 
rychlý gól. Bohužel, svůj den nemě-
li rozhodčí, protože nás fatálními 

chybami připravili o  cenné body. 
Soupeř hrál velmi dobře. Na  nás 
byla opět znát velká nervozita. Nej-
více mě mrzí, že jsme si nevytvořili 
více nebezpečných šancí. Herálec 
v dnešním zápase vyhrál šťastně,“ 
řekl po zápase nespokojený trenér 
Libor Smejkal mladší.
1. Přibyslav 22 11 9 2 52:29 42
2. Štěpánov nad S. 22 13 2 7 42:31 41
3. Křoví 22 11 5 6 53:48 38
4. Budišov-Nárameč 22 9 4 9 39:39 31
5. Žďár nad S. B 22 9 4 9 44:47 31
6. Rantířov 22 10 1 11 52:58 31
7. Rapotice 22 8 6 8 51:51 30
8. Želetava 22 9 2 11 57:62 29
9. Stonařov 23 7 7 9 49:51 28
10. Vrchovina B 22 7 6 9 35:37 27
11. Třebíč HFK B 22 7 6 9 42:45 27
12. V. Meziříčí B 23 8 3 12 43:47 27
13. Herálec (ZR) 22 7 6 9 53:62 27
14. Kouty 22 8 1 13 34:39 25

-ls-

Hráči Benfiky začali skvěle, ale svůj výkon neudrželi a podlehli Herálci

MSDD sk. D starší dorost
FC VM – FC Viktoria Otrokovi-
ce 0:4 (0:3) 
Rozhodčí: Chabiča – Sochor, To-
man. Diváci: 10. Branky: Hosté 
(22.), (24.), (29.), Škrabal (74.). 
Karty: žlutá – Ráček (31.), Bradáč 
(44.). Sestava: Jícha – Nápravník, 
Štefka, Voneš, Benda – M. Ostrý, 
O. Liška (78. Hlávka), Bradáč, 
Nevoral (46. Kurečka) – Krčál, 
Komínek (68. Š. Ostrý).
Do  utkání proti Otrokovicím ne-
nastoupil oproti minulému utká-

ní Pokorný a  Bárta. Sestava byla 
z  pohledu počtu starších hráčů 
naprosto tristní. Opět nám museli 
pomoci mladší dorostenci. Hrálo 
se na tradiční umělé trávě.
Hned zpočátku vyzkoušeli bran-
káře soupeře Bradáč a  Benda, ale 
bezvýsledně. Ve 13. minutě poslal 
Nápravník PVK do vápna na vol-
ného Komínka, který míč tečoval 
nohou na  břevno. Pak následova-
ly po sobě jdoucí tři rohové kopy 
hostů a  z  posledního padla bran-
ka, 0:1. Ale domácí se nepoučili 

a  znovu po  rohovém kopu inka-
sovali, 0:2. Ve  28. minutě poslal 
Bradáč těsně před hranicí vápna 
míč k  tyči, ale brankář Janečka 
míč vyrazil excelentním zákrokem 
na  roh. O  minutu později unikl 
po naší levé straně Čík, který míč 
poslal do vápna na svého spoluhrá-
če, jenž střelou k tyči nedal Jíchovi 
šanci, 0:3. V závěru první půle byli 
v  šanci dvakrát Mlýnek a  jednou 
Dorotík, ale gól nedali. 
Na  začátku druhého poločasu 
zlikvidoval nebezpečný míč letí-

cí do malého vápna Jícha. V 54. 
minutě hosté poslali rohový 
kop do  našeho vápna, ale jejich 
koncovka skončila těsně vedle 
brány. V  59. minutě se dostal 
do dobré šance Mlýnek, ale jeho 
finální střela skončila těsně vedle 
tyče. V 62. minutě opět po rohu 
zahrozili hosté, ale Bahounek 
mířil nad bránu. V  65. minutě 
se dostal do samostatného úniku 
Čík, zlikvidoval jej dobře chyta-
jící Jícha. V  67. minutě Mlýnek 
potáhl míč po  lajně, následně 

u  brankové čáry dal pod sebe 
na Číka, který trefil jen Náprav-
níka. V 72. minutě Krčál vymo-
tal ve vápně několik obránců, ale 
jeho střela skončila jen v náručí 
brankáře. O  dvě minuty pozdě-
ji se naše obrana naprosto pro-
padla a chybu dokázal potrestat 
Škrabál, 0:4. V  77. minutě Čík 
z  lajny přihrál na  Zelinku, kte-
rého nadvakrát vychytal Jícha 
a  odražený míč musel vykop-
nout Benda. V  84. minutě se 
dostal ke  střele ze střední vzdá-

lenosti Zelinka, ale jeho jedova-
tou střelu zlikvidoval parádním 
zákrokem Jícha.
„Na začátku zápasu jsme začali 
aktivně, ale bohužel postupně 
začali hrát hosté. Kvůli naprosto 
slepené sestavě jsme nedokázali 
pokrýt rohové kopy, při kterých 
hosté hrozili. I  když jsme opět 
prohráli, tak na druhou stranu je 
dobře, že někteří mladší doros-
tenci si vyzkoušeli pohromadě 
zápas ve starším dorostu,“ naznal 
trenér Libor Smejkal ml.

Výpomoc mladších fotbalových dorostenců starším na Otrokovické nestačila
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