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Krásné Velikonoce 
a bohatou pomlázku, 
vám milí čtenáři přeje 
                   Velkomeziříčsko.

Velikonoční tipy:
▶ Ještě dnes od 9 do 17 hodin můžete navštívit velikonoční vý-
stavu v luteránském gymnáziu na náměstí ve Velkém Meziříčí.

▶ Na Bílou sobotu (19. 4.) si můžete jít zatančit na Velikonoč-
ní párty do  KD ve  Lhotkách. Začátek je ve  21 hodin. K  tanci 
a poslechu hraje DJ Močál - rockové a taneční hity let minulých 
i současných.

Žákyně Základní školy Oslavická ve Velkém Meziříčí Sarah Jam-
shidigholdori uspěla v celostátním kole německé olympiády v Pra-
ze, když předtím vyhrála v okresním a krajském. K jejímu úspěchu 
jí poblahopřáli za město i starosta Radovan Necid a místostarosta 
Josef Komínek.

Ústřední kolo soutěže v německém jazyce, jejímž garantem je Národní 
institut dětí a mládeže MŠMT, proběhlo v pondělí 7. dubna v Goe-
the-Institutu v Praze. Sarah Jamshidigholdori se v něm umístila osmá 
mezi žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymná-
zií. A to v kategorii II. C, jež je určena těm, kteří měli či mají trvalou 
možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou 
výuku. Sarah tam patří, neboť se narodila v německém Düsseldorfu, 
kde chodila nejprve do školky a pak i do první a druhé třídy základ-
ní školy. Ale z německé rodiny není, její maminka je Češka a tatínek 
Íránec. „Německy jsem se nejlíp naučila ve školce,“ vysvětlila Sarah 
a  dodala, že doma 
s mámou mluvila čes-
ky a  s  tátou zase jen 
íránsky. 
Nyní bydlí v  Hrbově 
a  chodí do  osmičky 
na  Oslavickou, kde ji 
baví nejvíc právě cizí 
jazyky a výtvarná vý-
chova. 
„Chtěli bychom 
za  rok Sáře pomoci 
i  při volbě povolá-
ní. Viděli bychom ji 
třeba na  německém 
gymnáziu,“ podotkla 
ředitelka ZŠ Oslavic-
ká Dagmar Suchá.
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ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Milí zahrádkáři, zveme vás na výstavu 

JARNÍ SKALNIČKY 23–27. 4. 2014
V době výstavy otevřeno st, čt 8–12,

13–17, pá 8–12, 13–18, so 8–11, 
ne 14–18 hodin. 

Více na:  www.zahradnictvivm.cz 

tel.: 731 507 260

Pozornost vzbudilo 1200 kraslic

Celkem 1200 kraslic si prohlíží také dr. Zuzana Kaprová (vlevo) z Národního 
ústavu vzdělávání Praha. Více foto na str. 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

Tradiční výstavu ke  svátkům jara 
připravil opět Jupiter club (JC) 
ve spolupráci se Spolkem žen. Kvů-
li rekonstrukci velkého sálu JC je 
zasazena do  renesančních prostor 
bývalého luteránského gymnázia, 
což věci jedině prospívá. K vidění 
je nově neuvěřitelných 1200 kras-
lic Drahoslavy Horké. „Patrně jde 
o  největší sbírku na  Vysočině,“ 
míní Jiřina Matičová, předsedkyně  
bývalého Českého svazu žen (ZO 
ČSŽ VM), nyní nově Spolku žen 
Velké Meziříčí. Poprvé se zúčast-
nila také Základní umělecká škola 
VM, která se tak přidala k ostatním 
více než 10 školám z města a okolí, 
jež mají nemalý a  možná i  nedo-
ceněný podíl na výstavě. Opět ne-
zklamala Marie Marková se svojí 
šarmantní expozicí, ale i  ostatní 
vystavovatelé, kterých je i tentokrát 
více než padesát. Ti svoje představy 
umně převedli do hmatatelné po-
doby, což jistě vyžaduje nemálo ši-
kovnosti, trpělivosti i  uměleckého 
nadání. Mnoho výrobků je ke kou-
pi, takže ještě dnes do 17.00 můžete 
na výstavu zajít a něco pěkného si 
pořídit. Iva Horká

Letošní jubilejní 10. košt 
pálenek byl ve znamení 
rekordů – nejvíce komisí, 
vzorků, kategorií i návštěvníků. 
Všechna první místa soutěžila 
mezi sebou o titul šampiona 
koštu, a jako nejlepší pálenka 
z nejlepších byla vyhodnocena 
hruškovice majitele a provo-
zovatele pálenice Jiřího Skryji 
z Laviček (na snímku T. Břízy). 

Krom něho z  našeho regionu ob-
sadili první místa také Radovan 
Škoda s nektarinkovicí a třešňovicí, 
Zdeněk Šulc s jablkovicí či Jaromír 
Plodek s pálenkou z černého bezu, 
kteří využili pálenice v  Kozlově 

a  Lavičkách. Úspěšné byly i  ženy, 
mimo jiné Bohdana Břízová či Mi-
lada Pazderová, které destilovaly 
svoje pálenky v kozlovské a lavičské 
pálenici, ale také v Kozlově u Jihla-
vy. „Komisí bylo deset po  třech 
členech (2 komise po  4), takže 
hodnotilo celkem 32 členů,“ upřes-
nil za  pořadatele Jaromír Plodek. 
V komisích podle jeho slov zasedli 
jako vždy majitelé a  provozovate-
lé pěstitelských pálenic z  Kozlova, 
Osové Bítýšky, Laviček, Hlinného, 
Znětínku a  Tišnova, a  také další 
osvědčení členové, kteří destilát 
umí ohodnotit a  ocenit. „Sešlo se 
a vyhodnotilo 222 vzorků pálenek, 
což je rekord,“ potvrzuje Plodek, 
„vloni jich bylo jen 123, předloni 
160.“ V rekordním počtu jedenácti 
kategorií se objevily slivovice, jabl-
kovice, hruškovice, meruňkovice, 
třešňovice, mirabelkovice, vínovi-
ce, černý bez, černý jeřáb, nektarin-
kovice/broskvovice (společná kate-
gorie) a ostatní ovoce. V ostatním 
ovoci byly kromě vítězné datlovice 
a ananasovice k ochutnání rovněž 
jahodovice, medovice nebo pálen-
ka z mišpulí. 
Veřejnost mohla pálenky ochut-
nat na výstavě v hasičské zbrojnici 
ve Velkém Meziříčí minulou sobo-
tu, kde probíhal i  bohatý kulturní 
program se zpěvem, tanci či bojo-
vým uměním.

Nejlepší hruškovici má 
Jiří Skryja z Laviček

 Iva Horká

Žákyně ZŠ Oslavická je 
úspěšná v němčině

Martina Strnadová
Sarah Jamshidigholdori. Foto: 
Martina Strnadová

Areál zdraví u Světlé 
prochází opravou
Areál zdraví na Sportovní ulici 
ve Velkém Meziříčí, jenž je v ma-
jetku města, prochází po letech 
rekonstrukcí. Jeho nájemce hodlá 
v prvé řadě opravit kurty a sociál-
ní zařízení.

„Rada souhlasila s  provedením 
rekonstrukce v  Areálu zdraví dle 
předložené kalkulace Milana Sa-
laše,“ potvrzuje starosta Radovan 
Necid. Jde o  investici za  bezmála 
milion korun. „V podstatě to zna-
mená, že si předplatí několik let 
nájmu,“ podotýká Necid.
Areál zdraví tvoří sportoviště – čty-
ři tenisové a dva volejbalové kurty, 
cvičná zeď, kuželkářská dráha –, 
k  tomu patří toalety se sprchami, 
ale také hospoda s terasou pro let-
ní zahrádku, byt správce, ubytovna 
a šatny. 
„V  prvé řadě je to tenisový areál, 
který v historii fungoval velmi dob-
ře. Kdysi se tady tenis hrál na úrov-
ni, byla tu velká členská základna. 
A to je naše hlavní myšlenka, kte-
rou chceme znovu obnovit,“ uvádí 
nájemce areálu Milan Salaš a  po-

kračuje, „hodláme pořádat ama-
térskou tenisovou ligu pro Velké 
Meziříčí a nejbližší okolí. Snažíme 
se pomoci zorganizovat Spartaku 
tenisový oddíl a hlavně nábor dětí, 
které by začaly trénovat a hrát sou-
těžně. V  neposlední řadě budeme 
organizovat turnaje ve  volejbale, 
nohejbale atd.“ 
Prvořadá je proto oprava zchát-
ralých kurtů a  sociálního zázemí 
– toalet, sprch a  šaten. Jde také 
o finančně nejnákladnější část celé 
rekonstrukce. Hlavním problémem 
kurtů bylo, že na nich po dešti stála 
voda. Tedy špatná drenáž a vysoká 
vrstva antuky.
„Starou antuku jsme dali pryč, 
srovnali jsme podloží, doplnili dre-
náž a brzy budeme pokládat novou 
antuku,“ popisuje M. Salaš hlav-
ní práce a dodává, že z kurtů bylo 
nutno odbagrovat dvě stě tun staré 
antuky a  naopak doplnit sto tun 
škváry coby drenáže. V souvislosti 
s  tím probíhají i  drobnější opravy 
tarásků, sloupků, nebo přívodu 
vody ke kropení kurtů apod.

Pokračování na straně 2
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Po  ministryni práce a  sociál-
ních věcí Michaely Marksové, 
která po  boku předsedy vlády 
Bohuslava Sobotky (viz snímek) 
navštívila v  uplynulých dnech 

Kraj Vysočina, zavítal do  Velké-
ho Meziříčí také náměstek mi-
nistryně Jan Marek. Návštěva se 
uskutečnila v  pondělí 7. dubna. 
Při prohlídce města a  domova 

pro seniory jej doprovázeli mís-
tostarosta města Josef Komínek 
a  radní Kraje Vysočina pro so-
ciální oblast Petr Krčál (viz foto 
vpravo). 
„Tímto jsme navázali na jednání, 
které proběhlo s paní ministryní. 
Zatímco s  paní ministryní byla 
probírána zejména otázka soci-
álních služeb, tématy návštěvy 
pana náměstka byly aktuální si-
tuace na trhu práce, s tím souvi-
sející otázka pracovního uplatně-
ní, či připravované kroky vlády, 
které by měly zlepšit současný 
stav,“ uvedl Josef Komínek. 
Jako první si náměstek ministry-
ně práce a sociálních věcí prohlé-
dl Domov pro seniory ve Velkém 
Meziříčí. „Sociální služby pova-
žuji za  jednu z  oblastí, která má 
na  zaměstnanost dlouhodobě 

kladný vliv,“ okomentoval Jan 
Marek. Následovala prohlídka 
průmyslové zóny ve městě. 
„Velké Meziříčí těží ze strategické 
polohy. Dále je vidět, že město 
umí efektivně zaplnit stávající 
průmyslové zóny,“ poznamenal 
Marek. 
Součástí návštěvy bylo také před-
stavení Centra zaměstnanosti, 
které ve  městě funguje od  mi-
nulého roku. Je součástí projek-
tu, jehož cílem je řešení dlou-
hodobě vyšší nezaměstnanosti 
v  Mikroregionu Velkomeziříč-
sko–Bítešsko, než činí celorepub-
likový průměr. Pomoci by měl 
především ohroženým skupinám 
na trhu práce. 
„Centrum se ujalo a  pomáhá 
tam, kde je potřeba,“ dodal Josef 
Komínek. Návštěva zahrnovala 

také příslib úzké spolupráce mezi 
městem, potažmo Krajem Vyso-
čina a ministerstvem práce a so-
ciálních věcí. „Spolupráce s  mi-

nisterstvem je pro nás v  mnoha 
ohledech klíčová,“ uzavřel mís-
tostarosta Komínek.

 -kk-, foto: archiv  MěÚ VM

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí na návštěvě Velkého Meziříčí

Martina Strnadová

Areál zdraví ...

Pokračování ze strany 1
Část rozpočtu rekonstrukce spolk-
nou úpravy zajišťující bezpečnost 
návštěvníků areálu, a  to oprava 
zábradlí terasy a  rozpadajícího se 
schodiště, či vybudování chybějí-
cího nouzového úniku, a samozřej-
mě i další drobnější nezbytnosti.
„Jestli se všechno zadaří, na  27. 
dubna už máme naplánovaný te-
nisový turnaj,“ zmiňuje Salaš jednu 
z prvních akcí na opravených kur-
tech. Ovšem jen o  tenisu všechno 
nebude. Prostor k  trénování mají 

stále i týmy Spartaku, což jsou ku-
želkáři, tenisté, volejbalisté, posi-
lovnu využívají kulturisti. „Po  do-
hodě s  ředitelkou Světlé můžeme 
využívat i část parku hotelovky pro 
skupinová cvičení,“ dodává M. Sa-
laš. Pod širé nebe lze přes léto pře-
sunout některé aktivity z  Charity, 
např. TRX na  závěsném systému, 
na  trampolínkách při akcích pro 
děti, případně cvičení a posilování 
s vlastní vahou těla, jógu, nebo lze 
odtud vybíhat do přírody atd.

Sezona loutkového divadla je ukončena
V sobotu 5. 4. 2014 jsme posledním představením Adámka mezi 
broučky ukončili letošní sezonu loutkového divadla. Tentokrát jsme 
začali s nacvičováním pohádek pro děti s tříměsíčním zpožděním 
kvůli rekonstrukci velkého sálu Jupiter clubu. O to víc jsme se však na 
loutkové divadlo těšili. A to se nejspíš týkalo i dětí, protože představení 
byla většinou plně obsazena. V lednu jsme nacvičili pohádku Koření 
z Černého vrchu, v únoru jsme odehráli Aladinovu kouzelnou lampu 
a v březnu a dubnu jsme oprášili oblíbenou pohádku Adámek mezi 
broučky. Během sedmi představení nás navštívilo více jak 550 platí-
cích diváků. Navíc jsme odehráli představení v rámci festivalu Hum-
polecká marioneta 2014 s návštěvou 130 dětí.
Pro nás je velkou ctí udržovat dlouholetou tradici loutkového divadla, 
hrát se zakladateli souboru a dělat radost dětem. Nyní se soubor ustálil 
na počtu 17 lidí, většina členů je v souboru už více jak 15 let, nejstarší-
mu členovi (zároveň jednomu ze zakladatelů loutkového soboru) Vác-
lavu Slabému bude příští rok 90 let a v souboru působí již 63 let. Jeho 
hlas oživuje loutky čarodějů, dědečků nebo i draků. Kulaté výročí 80 
let letos oslavil další dlouholetý člen Zdeněk Svoboda, kterého můžete 
slyšet jako čerta, ducha, krále a jiné. Babičky a maminky už dlouhodo-
bě promlouvají hlasem Antonie Svobodové nebo Marie Malouškové. 
Mladší hlasy obstarají Jana Štursová nebo Pavla Kravalová. Pro muž-
ské hlasy máme na výběr Richarda Kučeru nebo Josefa Marka. Nejdů-
ležitější postavě většiny pohádek – Kašpárkovi - propůjčuje svůj hlas 
Marie Doležalová a loutku vede Lucie Pantůčková. 
Dalšími důležitými členy jsou vodiči Lenka Maloušková, Lucie Augus-
tová a Jan Kratochvíl. Inspicientkami jsou Radka Jiříčková a Martina 
Bradáčová. Oponu má na starosti Aleš Pol. Veškeré technické zázemí, 
světla a zvuk má ve svých rukou Vladimír Mikysek. Vedoucí souboru 
Kateřina Maloušková se stará o režie pohádek a veškeré organizační 
věci souboru. 
Děkujeme Zastupitelstvu města a Radě města Velké Meziříčí za udě-

lení mimořádné dotace ve výši 30.000 Kč na obnovu a nákup kulis 
(jejichž stav začíná být vlivem působení času velmi špatný).
Naše poděkování si zaslouží také ředitel Jupiter clubu Mgr. Milan Du-
fek za podporu loutkového divadla.
Na další pohádky, které pro vás připravujeme, se můžete těšit už v září 
letošního roku, kdy naše sezona opět začíná. Krásné prožití letních 
dnů vám přeje loutkoherecký soubor.                  Loutkoherecký soubor

Genealogy přijeli navštívit jejich přátelé z Luk

Starosta města Velké Meziříčí Radovan Necid přijal na radnici 
v úterý 8. dubna odpoledne členy Vlastivědně a genealogické spo-
lečnosti z Velkého Meziříčí (VGS) a jejich spřátelenou společnost 
Klub přátel Luk nad Jihlavou.
Setkání se neslo v  duchu tématu Po  stopách velkomeziříčské renesance 
a kromě zmíněného přijetí v obřadní síni či ve starostově pracovně se o od-
borný historický výklad postarala členka VGS PhDr. Marie Ripperová. Ta 
návštěvu provedla kromě radnice i bývalým luteránským gymnáziem a se-
známila s dalšími památnými domy na náměstí. Starosta přítomným pově-
děl o současných i budoucích záměrech. Hosté mu pak předali pozornost 
a zmínili, že o některých akcích, které zde probíhají, vědí, především o těch 
souvisejících s dopravou či rekonstrukcí velkého sálu  JC.

Proběhlo jmenování čestných členů VGS
Na slavnostním shromáždění týden předem, tedy 1. dubna, byli podle sdě-
lení předsedkyně VGS Heleny Švecové jmenováni čestnými členy VGS její 
zakládající člen Vladimír Makovský, dále dlouholetá jednatelka Olga Fika-

rová, hospodářka Jana Servítová, bývalá předsedkyně Jarmila Prudíková. 
In memoriam pak pan Theodor Pospíchal a bývalý kronikář Josef Jaša.

Text a foto vlevo: Iva Horká

Poděkování loutkařům

Loutkové divadlo patří svým zázemím k jedněm 
z nejhezčích v kraji Vysočina. Loutky jsou dvojího 
druhu – marionety (vedené na provázcích svrchu) 
a javajky (vedené na tyči zespodu). Jeviště je mo-
bilní, jednoduchým způsobem se dá změnit – pro 
představení s javajkami. Scéna má svou vlastní 
osvětlovací a ozvučovací kabinu. Duší loutkového 
divadla je však loutkoherecký soubor. Bez něj by 
divadlo nefungovalo. Musím ke spokojenosti nás 
všech konstatovat, že poslední dobou, tento zá-
jmový útvar Jupiter clubu, funguje bezvadně. 
A za to mu patří náš velký dík. Nemalý podíl 
na úspěchu souboru má jeho vedoucí, Kateřina 
Maloušková. Výborně stmelila věkově nesourodý 
ansámbl a vtiskla mu řád. Zvýšila se péče o zá-
zemí divadla, kulisy i loutky. Rádi bychom jim 
v rámci rekonstrukce JC věnovali malý dárek, pro 
loutkaře tolik potřebné zázemí, pro uložení kulis, 
loutek apod.                                    Milan Dufek

Autíčko propagující velikonoční čokoládu překvapilo 
ráno u školy děti před výletem. Foto: Iva Horká

Na děti čekalo u školy 
sladké překvapení
Na děti ze třídy paní učitelky An-
dreji Svobodové čekalo minulý 
pátek ráno překvapení. 

Před jejich školou zastavilo autíč-
ko známé švýcarské čokoládovny 
Lindt, která má prodejnu i v našem 
městě, a přivezlo velkého plyšové-
ho zajíce, rolničku, ale také vynika-
jící kuličky Lindor. Ty mohli žáčci 
ochutnat přímo na  místě, anebo 
si je schovat do batůžku a sníst až 

na výletě - odjížděli totiž za zážit-
ky do zábavního centra v Brně.
Autíčko připomínalo hlavu zajíce 
s  velkýma ušima a  mělo upozor-
nit na nadcházející svátky jara, pro 
které Lindt připravil novou kolekci 
čokolád právě s tvary symbolů Ve-
likonoc. Pamlsky můžete zakoupit 
v prodejně na Sokolovské, nedale-
ko fotbalového stadionu. (Článek 
je součástí placené inzerce na straně 
1.) Iva Horká
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S několika vybranými zásadami slušného chování – přednesenými 
s nadhledem a hlavně nementorsky – se mohli seznámit žáci základní 
školy ve Velkém Meziříčí. 

V Jupiter clubu pro ně minulý týden proběhlo představení Trapas nepřežiju 
aneb Ten řízek nezvedej. Herci Michaela Dolinová a třiadvacetiletý Ladi-
slav Ondřej, který je známý především z Ordinace v Růžové zahradě (role 
Jakuba Mázla) či z filmu Mamánek (role Petra), zábavnou formou sezná-

mili děti, jak se mají chovat například v kině, v autě, na rautu či na schůzce 
se svým protějškem.
Karel Louda, jehož ztvárnil L. Ondřej, byl žákem osmé třídy a se svými ro-
diči se přestěhoval do nového bydliště. Pochopitelně ho čekalo seznámení 
se s novými sousedy, kamarády, spolužáky apod., a toho on se docela bál. 
Proto vyhledal pomoc, již nabízel jeho mobilní operátor zdarma, a pozval 
si paní Ryposluch (Rychlá POmoc SLUšného Chování). Ta mu radila, jaké 
dělá chyby a co by jistě jako mladý muž měl znát. Například to, že první 
podává ruku žena muži, nadřízený podřízenému, starší mladšímu, učitelka 
žákovi, ředitel učitelce apod., či, že stisk při podání ruky nesmí být ani příliš 
silný, ale ani volný – tzv. leklá ryba. Přidala dále, že dámy mají při vstupu 
do dveří vždy přednost, jediná výjimka je povolena při vstupu do restaura-
ce, kam vchází první muž. Toto pravidlo má kořeny v minulosti, z dob Di-
vokého západu, kdy muž chránil ženu svým tělem před případnou střelbou 
z koltu či rvačkou, která by mohla uvnitř probíhat. „Tehdy si lidé podávali 
ruce na důkaz toho, že v ní nedrží zbraň, dodala paní Ryposluch alias Míša 
Dolinová. Ta sypala z rukávu další rady – v kině ani u lékaře se mobil ne-
zvedá, se šampaňským se neťuká, na raut nechodíme hladoví, když něco 
upadne na zem v  restauraci nebo na oslavě, nikdy to nezvedáme apod. 
Zmínila i to, že soukromý prostor mezi dvěma cizími lidmi je minimálně 
pětasedmdesát centimetrů, pochopitelně kromě přeplněných hromadných 
dopravních prostředků, a spoustu dalších užitečných rad.
„Co mám dělat, když kamarád Petr smrdí jako žumpa,“ ptal se Louda. 
„Kup mu dva ústní spreje a dva tělové dezodoranty,“ doporučila Rypo-
sluch. Ta mimo jiné ostře připomněla, že kouří jenom chudáci – to když si 
Karel zapálil v autě cigaretu a ona se tam dusila.
Že se vzájemně paní ‚Dokonalá‘ a syčák ‚Neomalený‘ obohatili, stejně jako 
děti v sále, dokazuje to, že se z přísné dámy nakonec stala rozverná paní 

a z méněcenného, hulvátského kluka zase mladík s rozhledem. No a žáci 
si odnesli podle některých z nich cenné rady, ale krom toho se i nasmáli. 
Protagonisté pořadu totiž zapojovali do děje i přítomné, takže si například 
na pódiu zkusila vázat kravatu – ač neúspěšně – jedna z dívek či další slečně 
se zase dvořil Karel Louda a zval ji na rande. To pochopitelně spolužáky 
náramně pobavilo.
Michaela Dolinová nabízí podle informací z  jejích webových stránek 
celkem tři pořady pro děti, krom již zmíněného Trapasu také Sněhánky 
a Křoupat zdravě, dá se hravě.

Míša Dolinová dohlíží nad tím, jak se dívka pokouší 
uvázat kravatu Ladislavu Ondřejovi. Foto: Iva Horká

Děti dostaly od paní Ryposluch rady, jak se mají chovat ve společnosti

Komorní kvartet ze ZUŠ Velké Meziříčí. Více foto na našem webu. Foto: Martina 
Strnadová

Korngold Quartet. Více foto na našem webu v sekci fotogalerie. Foto: Martina 
Strnadová

Smyčcový kvartet se v luteránském gymnáziu vydal napříč staletími

Návštěvníkům Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí se ve středu 
9. dubna poprvé představil Korngold Quartet. Jeho koncert uvedl 
Jupiter club ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart v sále 
luteránského gymnázia.

Houslistky Kristina Hrubá Czajkowská a Lenka Koplová, violistka Klá-
ra Hegnerová a violoncellista David Hrubý provedli posluchače hud-
bou autorů čtyř století, od Wolfganga Amadea Mozarta, přes Antonína 
Dvořáka až po současného Evžena Zámečníka.
Zahájení koncertu ovšem patřilo zdejšímu komornímu kvartetu zá-
kladní umělecké školy ve složení Eliška Dvořáková, Andrea Lázničko-

vá, Zdeňka Krejčová a Barbora Bojanovská, který zahrál Sonátu od Da-
niela Speera. Poté na  pódium vyšli profesionální hudebníci, patřící 
mezi mladá přední česká kvarteta s brněnskými kořeny. Jako první po-
sluchačům nabídli jeden z Mozartových více než dvaceti smyčcových 
kvartetů, a to G dur Jarní. „Ten patří mezi šest děl věnovaných Josephu 
Haydnovi,“ uvedla skladbu Kristina Hrubá Czajkowská. Další smyčco-
vý kvartet následoval vzápětí. Brněnský autor Evžen Zámečník se při 
jeho psaní nechal inspirovat lidovou písní z Lašska. Celou druhou po-
lovinu koncertu pak obsáhly tóny Dvořákova smyčcového kvartetu G 
dur, op. 106. „Napsal jej v době, kdy se vrátil z Ameriky,“ upozornila 
K. Hrubá Czajkowská. Sami posluchači pak mohli posoudit, jak moc 

autorova radost z návratu domů prostupuje skladbou. Další, již posled-
ní koncert této sezony KPH Velké Meziříčí bude za měsíc. Ve středu 
14. května opět v 19 hodin přijedou do luteránského gymnázia Alfréd 
Strejček (umělecký přednes) a Jindřich Macek (loutna) s pořadem Al-
chymie lásky.
V nové sezoně KPH 2014/2015 se již nyní mohou zájemci těšit na ci-
kánského houslového virtuosa Ivana Heráka s kapelou, ukrajinského 
pianistu Kostiantyna Tyshka, kytaristu Lubomíra Brabce, Jahodové duo 
či dámské dechové trio Trifoglio. Samozřejmě nebude chybět tradiční 
novoroční koncert s přípitkem Moravského klavírního tria a jeho oper-
ních hostů. Více o programu na straně 9. Martina Strnadová

Iva Horká

Žáci rady pozorně sledovali. Více foto najdete na 
našem webu ve fotogalerii. Foto: Iva Horká

Tastyjátr se představil divákům také v Meziříčí

Členové souboru Věra Havlišová a Josef Mladý v roli Evy a Adama. 
Další foto na straně 4 a na našem webu ve fotogalerii. Foto: Iva Horká

Po roce se s novou divadelní hrou Jak ten čas 
letí divákům v  Jupiter clubu představil spolek 
Tastyjátr. O  námět se postarali Josef a  Naďa 
Mladých, na  scénáři pracovali a  hru režírova-
li Bohdan Vítek a  Josef Mladý, kostýmy měly 
na starosti Simona Zezulová a Jitka Pospíšilová, 
scénu Ladislav Vítamvás, zvuk a světla Jiří Kubiš 
se Svatoplukem Šturmou. Ve s vtipem zpraco-
vané hře, která nabídla letem světem procházku 
staletími a nejdůležitějšími mezníky světa či na-
šeho národa, účinkovali Bohdan Vítek, Karolína 
Ubrová, Božena Dresslerová, Milan Dufek, Petr 
Zedníček, Zdeněk Tobiáš, Věra Havlišová, Josef 
Mladý, Martin Zezula, Kačka Mladá, Anička 
Vítková, Majda Havlišová a Lucka Mladá. Divá-
ky, kteří se ani nemohli do kinosálu vejít, před 
vstupem do  hlediště ochotníci přivítali štam-
prletem slivovice či jelcina. Ale nebyl to jistě 
alkohol, který přítomné v sále rozesmál, nýbrž 
humorné dialogy, náměty či rekvizity, jimiž se 
to na pódiu jenom hemžilo. Pokud by se někdo 
chtěl na  hru podívat, má ještě možnost, a  to 
v kulturním domě ve Velké Bíteši, kde soubor 
účinkuje 27. dubna od 18.58. Iva Horká

Láska a chytrost zvítězily i v pohádce O medvědu Ondřejovi 
v Jupiter clubu (12. 4.) - princeznu získal hajný. Hru na motivy 
lidové pohádky do našeho města přivezla divadel. společnost 
Julie Jurištové. Více foto na webu týdeníku. Foto: Iva Horká

Princeznu získal hajný
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Absolventi ZUŠ Velké Meziříčí, kteří se představili na koncertě v luteránském 
gymnáziu v úterý 8. 4. 2014. Zleva: Magdalena Horká, Ludmila Horká, Adéla 
Strnadová, Radomíra Sokolová, Adéla Zahradníčková, Miroslav Chlouba, Zdeňka 
Krejčová, Jaroslav Broža, Vojtěch Čamek, Teodora Kazdová.  Foto: Libor Smejkal

Letos absolvovalo dvacet žáků hudebního oboru ze zdejší umělecké školy

Absolventky ZUŠ Vel. Meziříčí, které se představily na koncertě v sále ZUŠ 10. 4. 
2014. Zleva: Tereza Kutilová, Eliška Hosnedlová, Alžběta Kameníková, Andrea 
Stočková, Živa Lysáková, Silvie Kučerová, Kristýna Nováková, Simona Eliášová, 
Leona Pospíšilová, Zdislava Zemanová. Foto: Libor Smejkal

Na snímku zleva: Petr Zedníček, Milan Dufek, Martin Zezula 
a Josef Mladý v jedné ze scének. Foto: Iva Horká

Také děti členů souboru se aktivně zapojily do hry - 
třeba jako pionýrky z totality. Foto: Iva Horká

Fotogalerie:  tastyjátr ve hře jak ten čas letí - 11. 4. 2014, jupiter club, velké Meziříčí

Fotogalerie:  jubilejní 10. ročník koštu pálenek - 12. 4. 2014, hasičská zbrojnice, velké Meziříčí

Fotogalerie: velikonoční výstava POMLáZKA NAŠE LáSKA - 14. až 16. 4. , luteránské gyMnáziuM, vel. Meziříčí

Více fotek najdete na našem webu. 
5x foto: Iva Horká

Režisér a scénárista Bohdan Vítek v roli 
Charlese Darwina. Foto: Iva Horká

Ukázky bojového umění či břišní tance mohli vidět 
návštěvníci 10. koštu pálenek. 3x foto: Tomáš Bříza

Vlevo nahoře ve-
lice vkusná veli-
konoční expozice 
Marie Markové,  
laděná do růžové  
a bílé barvy.
Vlevo dole dívky 
ze zdejšího Vý-
chovného ústavu 
pletou pod vede-
ním lektorky koší-
ky a další výrobky.

Vlevo nahoře - 
na  návštěvníka 
dýchne snová 
vesnická nálada 
v expozici Jiřiny 
Matičové, před-
sedkyně Spolku 
žen Velké Me-
ziříčí.
Vlevo dole pak 
na  fotografii Ji-
řího Matouška 
a  žáků SŠŘS lze 
vidět, jak se dá 
pojmout veliko-
noční motiv při 
fotografickém 
tvoření. Tato vý-
stava nese název 
Jarně velikonoč-
ní objektiv.
Vpravo pak 
skvěle naaran-
žované tradiční 
velikonoční po-
krmy, vejce či 
pomlázka.
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řádky na neděli

Bohoslužby o Velikonocích
Středa 16. dubna: 7.00 mše sv. – 
o. J. B. 
Zelený čtvrtek 17. dubna: 19.00 
mše sv. – o. L. Sz. 
Velký pátek 18. dubna: 15.00 
křížová cesta – o. L. Sz., 19.00 
liturgie památky umučení Páně 
– o. L. Sz. 
Bílá sobota 19. dubna: 20.00 ve-
likonoční vigilie – o. L. Sz. 
Neděle 20. dubna: 7.30 mše sv. 
– o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 
10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.15 ve-
likonoční pobožnost – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. L. Sz. 
Velikonoční pondělí 21. dubna: 
7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. 
– o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Bory mše sv.: 17. dubna 18.00 

mše sv. – o. J. B., 18. dubna 18.00 
liturgie památky umučení Páně – 
o. J. B., 19. 4. 20.00 Velikonoční 
vigilie – o. J. B., 20. 4. 9.45 mše sv. 
– o. J. B., 21. 4. Dolní Bory 8.45 
mše sv. – o. L. Sz., Horní Bory 
9.45 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení
Tento týden nebudou přípravy 
na první svaté přijímání. 
Čtvrtek 17.45 setkání všech, kteří 
budou ministrovat od  Zeleného 
čtvrtku do  Velikonoční neděle. 
Pátek 7.00 adorace, 15.00 křížo-
vá cesta, 19.00 liturgie umučení 
Páně, do 22.00 adorace u božího 
hrobu. Sobota 7.00 adorace u bo-
žího hrobu, ranní chvály, 20.00 
velikonoční vigilie. 

Děkujeme všem, kteří pracovali 
v kostele a na faře. 
Velikonoční sbírky budou na sta-
tické zajištění zadní budovy fary. 
Kaplan P.  Jiří a  mládež naší far-
nosti připravují prázdninové 
farní chaloupky pro děti 7–13 
let, 17.–24. srpna, více informací 
na nástěnce.
Českobratrská církev evangelic-
ká: bohoslužby v  neděli od  9.00 
v Husově domě (U Světlé 24, Vel-
ké Meziříčí), více na  www.evan-
gelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždě-
ní každou neděli od  9.00 v  are-
álu bývalých lisoven, Moráňská 
134/2, Velké Meziříčí, www.ac-
-vm.cz

příspěvky čtenářů

Mezi smrtí a životem 

Oslava výročí narození J. A. Ko-
menského
Dne 28. 3. 2014 jsme si na gymná-
ziu připomněli 422. výročí naro-
zenin J. A. Komenského a celý den 
jsme se řídili jeho heslem Schola 
Ludus. Sám Komenský se na nás 
z  obrázku usmíval již při vstupu 
do školy a po celý zbytek dne jsme 
nemohli odtrhnout oči od nejrůz-
nějších citátů, rčení či moudrostí, 
které nám zdobily chodby. Úvod-
ního hlášení školního rozhlasu se 
s jistotou a kuráží ujal žák primy. 
Příjemně nás přivítal, poděkoval 
učitelům za  jejich péči a  lásku, 
prozradil nám, proč tento den sla-
víme a  jak bude probíhat výuka. 
Poté začalo vyučování, které bylo 
celé vzhůru nohama.
Žáci, kteří obvykle sedí znudění 
ve svých lavicích, stáli nyní za ka-
tedrou a snažili se zaujmout roli 
profesorů, kteří naopak usedli 
do  lavic místo svých „kolegů“. 
Z  počátku si obě strany myslely, 
že to bude hračka, později však 
změnily názor. „Být na  chvíli 
učitelem byla dobrá zkušenost, 
ale není lehké získat si pozornost 
celé třídy po dobu 45 minut, aniž 
by půlka studentů usínala. Oblí-
bil jsem si komfort „studentské 
sborovny“ a  pozdnější přícho-
dy do hodin, které se obešly bez 
zápisu do třídní knihy“, řekl stu-
dent, kterému se role učitele moc 
líbila. Zeptali jsme se i  dalších 

„mladých profesorů“, jak se jim 
učení líbí a hlavně, kolik je stála 
příprava na  jednotlivé hodiny. 
„Můj plán byl prostý – být vzor-
ný učitel a přichystat si program 
nejméně týden dopředu. Tato 
představa mi bohužel nevyšla a já 
se připravoval až ve  čtvrtek ve-
čer. Zjistil jsem, že ani učitelé to 
nemají jednoduché, na  druhou 
stranu jim však závidím. Jsou ti 
moudřejší a  mají možnost po-

zorovat nechápavé výrazy svých 
studentů.“ Pro úplnost dodej-
me, že výuka probíhala seriózně 
a  velmi pestře. Byly připraveny 
úžasné prezentace do  biologie, 
strategická hra na  opakování 
Lucemburků, test z  informatiky, 
rozbory textů do literatury, kvízy, 
tajenky, pokusy, soutěže a  další 
způsoby opakování nebo probí-
rání nové látky.
Profesorům se naopak nabíd-

la příležitost usednout zpátky 
do  lavic a  zavzpomínat na  časy, 
kdy i  oni koukali na  své učite-
le s  údivem a  neporozuměním 
ve tváři. Připomněli si, že pro nás 
není lehké soustředit se na látku, 
i když nás to ne vždy baví, a ne-
mít hlavu v oblacích. 
Někteří studenti a  profesoři tedy 
vyzkoušeli výuku i  z  „druhého 
břehu“ a  srovnali klady i  zápory 
svého postavení. My, školou po-

vinní, jsme uznali, že nepozorní 
studenti nebo dlouhý monolog 
pedagoga před tabulí pro něj není 
zrovna příjemný. Profesoři uznali, 
že naše úkolníčky někdy takřka 
praskají ve  švech, proto by nám 
někdy mohli písemku či domácí 
úkol prominout, a tak nám usnad-
nit práci. „Uvědomili jsme si, že 
toho po svých studentech možná 
chceme někdy až příliš. Nastavili 
nám zrcadlo, pomocí něhož jsme 
si všimli některých svých vlast-
ností a  modelů chování, což pro 
nás bylo hezké ponaučení.“
Celý den proběhl bez karambolů 
a  všichni odcházeli s  úsměvem 
na  rtech. Bylo to hezké vyboče-
ní ze školní rutiny, vyučování 
bylo klidnější a  zábavnější, také 

u profesorů měl tento den kladný 
ohlas. „Dnešek byl parádní, jen je 
mi líto maturantů, protože ti se 
musí učit. Podle mě je takový den 
příjemná změna a vůbec bych se 
nezlobila, kdyby se z toho udělala 
tradice,“ řekla jedna z profesorek. 
A  rada na  závěr: až ráno bude-
te vstávat nevyspalí a  rozčílení 
na budík, který vás vzbudil až na-
potřetí, rozmrzelí z toho, že opět 
nestíháte školu, do  které se vám 
stejně nechce, a  nejraději byste 
šli znovu spát…, přestaňte ji brát 
s odporem a zlostí, naopak berte 
školu s  úsměvem a  řiďte se hes-
lem ŠKOLA HROU. Lidé, které 
v ní potkáváte, stojí za to.

Aneta Koudelová 
a Eliška Souhradová z 1. C

Schola Ludus: Studenti gymnázia si vyzkoušeli, jaké je být učiteli

Hodina fyziky ve 3. A. Foto: archiv GVM

Studentská rada GVM. Foto: archiv GVM

Křižanovská škola a  školka se 
připojily k  celorepublikovým 
oslavám 50. výročí systému 
školního stravování. V  úte-
rý 1. dubna, v  den apríla, se 
naše školní jídelna proměnila 
na školní restauraci. Žáci se usa-
dili ke  slavnostně prostřeným 
stolům, na  kterých nechyběly 
etikety správných zásad stolo-
vání. Podávala se servírovaná 
strava. Paní kuchařky připravi-
ly staročeskou kuchyni: bram-
borovou polévku a  staročeské 
„blbouny“ – kynuté knedlíky 
s  povidlím sypané opraženou 
strouhankou. Obsluhu strávní-
ků zajistili žáci 9. ročníku, kte-
ří se stejně jako naše kuchařky 

oblékli do  stylového oblečení. 
Ve slavnostně prostřené jídelně 
hrála i hudba. 

Během dopoledne mohli všichni 
žáci a děti MŠ navštívit ve cvič-
né kuchyňce výstavu „starých“ 

kuchyňských potřeb – hrnců, 
skleniček, příborů, bábovnic, 
starých receptur atd., spojenou 
s ochutnávkou škvarkové poma-
zánky našich skvělých kuchařek. 
Učebna hudební výchovy se pro-
měnila na malé kino. Promítaly 
se reklamy, filmy, recepty ze 70. 
a 80. let. Na chodbách a v jídel-
ně byly k  vidění také výtvarné 
práce s  tematikou jídla, etikety 
a prostírání, které vytvořily děti 
MŠ a žáci ŠD. Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na úspěš-
ném zvládnutí celého dne. Uči-
telům, kuchařkám a  žákům 9. 
ročníku.

Učitelé ZŠ a MŠ Křižanov, foto: 
archiv školy

Nikdy jsem o  sobě neměla pře-
hnaně vysoké mínění, ale k hově-
zímu dobytku bych se já osobně 
přece jen nepřirovnala. Ani dva 
získané tituly na vysoké škole mě 
nedonutily k tomu, abych napsa-
la příspěvek do novin. To až titul 
„kráva“ mě nakopl.
Není mi „…náct“, ale ani „…sát“. 
V  hluboké nevědomosti jsem 
čekala dlouhých „…cet“ let, než 
jsem se to dozvěděla. Jsem prostě 
kráva. A víte, jak jsem se k tomu-
to titulu dopracovala? Tak čtěte 
dál. 
Projížděla jsem jedno páteč-
ní  poledne Velkým Meziříčím 
směrem od Prahy na Brno. Svě-
telnou křižovatku na  Sokolov-
ské ulici jsem projela na  zele-
nou. Ano, opravdu na zelenou! 
Neblikla ani oranžová a  už vů-
bec ne červená. Bohužel jsem si, 
já kráva, neuvědomila, že auta, 
která projela přede mnou, zů-
stanou stát na  červenou, jež se 

rozsvítila na  dalším semaforu 
na Karlově, kde se buduje kru-
hový objezd. Vozy přede mnou 
se hezky srovnaly do  řady a  já 
zůstala stát v  křižovatce. Přes-
to, že jsem se snažila natlačit 
co nejblíže za auto přede mnou, 
bránila jsem pohodlnému od-
bočení vozidlům jedoucím 
od Brna vlevo. Odbočit šlo, ale 
bylo třeba se mi vyhnout. Ano, 
byla to moje vina a také jsem se 
omlouvala na  všechny strany 
červená až na  zádech. Od  ři-
diče ve  firemní dodávce (vím 
značku auta i název firmy) jsem 
se dočkala nejen ponižujícího 
troubení, házení rukama, ale 
i nadávek a konečně také onoho 
titulu „kráva“. Chápu, pán mož-
ná spěchal nakoupit do  Penny 
marketu, kam poté odbočoval. 
Možná jel pro benzín, aby mohl 
odvézt právě rodící manželku 
do porodnice.  Je mi to opravdu 
moc líto, že jsem ho svým krav-

ským chováním několik sekund 
zdržela. Slibuji, že už to nikdy 
neudělám, a  tímto se mu hlu-
boce omlouvám.  Zároveň si ho 
však dovoluji upozornit, že už 
nikdy nebudu kráva. Myslím, že 
si ten titul nezasloužím. A  tak 
Vám jej tímto, pane, vracím. 
Nechte si jej. 
Ještě pár vět na  závěr. Asi před 
týdnem se mi stalo něco podob-
ného. Tehdy jsem ale jela směrem 
od Brna a odbočovala vlevo, lač-
ná akčního nákupu v  supermar-
ketu. Starší pán v protisměru také 
uvízl v křižovatce a bránil mi tak 
v  odbočení.  Soucitně jsem mu 
pokynula a  s  úsměvem počkala, 
než bude moci odjet. Ano, v mar-
ketu jsem pak nesehnala šlehačku 
a je možné, že to bylo tím minu-
tovým zdržením. Kdybych si 
bývala pospíšila,… No, nic, to je 
zkrátka rozdíl mezi krávou a pá-
nem tvorstva ve firemní dodávce. 

Petra D.

Jsem kráva...

Retro v křižanovské školní jídelně
Velikonoce. Pro děti jarní prázdniny. Pro dospělé prodloužený ví-
kend. Pro někoho vhodná doba pro jarní úklid. Dokonce se říká, že 
jsou to svátky jara. Ano, je na  tom trochu pravdy. Velikonoce jsou 
svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohan-
skému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak 
rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než 
smrt. Někdo řekl, že co to jsou za svátky – žádná romantika. Do kon-
ce se tam moc mluví o zradě, krvi, umučení a smrti. Na první pohled 
nic pozitivního.
Ale Velký pátek, to není konec – spíše začátek. Strnulost hrobu je pro-
měněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se roz-
vazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve  svém těle a v duši nový život. 
Velikonoce jsou příležitostí, abychom se zastavili nad skutečností živo-
ta po smrti. Co je to věčnost? Minulý rok kardinál Gianfranco Ravasi 
upozornil, že dnešní svět věčnost života chápe jako prodlužování toho 
současného pozemského – snaha co nejdéle žít. Velikonoce nás vedou 
k  tomu, abychom se vrátili k  takovým tématům jako utrpení, smrt. 
Snažíme se o  tento život nebo lépe řečeno o tuto část našeho života 
a zapomínáme, že jsme byli povolaní na  věčnost. 
Když se podíváme na naše hřbitovy, vidíme zvýšenou návštěvnost. Ka-
tolická velikonoční bohoslužba obsahuje také chvályhodnou myšlenku 
– vzpomínku na naše předky ve víře. Ale musíme také myslet na náš 
život… ten tady a ten po smrti. Ať ve světle Ježíšova vzkříšení vstaneme 
k novému životu a putujme do nebeské slávy.
Požehnané a klidné Velikonoce přeji všem.

P. Lukasz Szendzielorz

Charitní šatník
Sběr šatstva v prostorách sběrné-
ho dvora areálu technických slu-
žeb na Karlově ještě dnes, 16. 4., 
od 8 do 17 hodin. -char-
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SOS – pravidelná poradna 
 (sdružení obrany spotřebitelů) 

středa 14–16 hodin v nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dveře č. 4).

Občanská poradna – odborné sociální 
poradenství občanům. Středy v sudých týdnech 

11.30–15.00 hodin v budově MěÚ VM,  
zasedací místnost, 2. patro. Tel.: 721 137 458 

JARNÍ 
AKCE

Se soutěží 
O TOPNOU SEZONU 

ZDARMA

DŘEVĚNÉ 
BRIKETY
DŘEVĚNÉ 
PELETY

Areál firmy PKS
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: prodejna.velkemezirici@biomac.cz

Každý ví, kolik zaplatí za bochník chleba nebo za litr mlé-
ka. Víte ale, kolik jste letos v zimě protopili?

Letošní zima byla mírná a teplá, a tak:
Za typický rodinný dům, kde se topilo plynem, utratila letos 
rodina na 30 tisíc korun.
Za stejný dům, kde jeho majitelé topili elektřinou, utratili přes 
40 tisíc korun.
Rodinu, která topila uhlím, vyšla letošní sezona na zhruba 20 
tisíc korun.
Zima, která nás čeká, bude ale podle meteorologů mrazivá 
a přijde mnohem dřív. To všechno energie zdraží. 
I přesto vás ale teplo může vyjít laciněji. Protože:
▶ ▶ Za typický rodinný dům, kde se topí plynem, ušetří rodi-
na, která jej bude vytápět briketami 15 tisíc korun.
▶ ▶ Za  typický rodinný dům, kde se topí elektřinou, ušetří 
rodina s našimi briketami 30 tisíc korun.
▶ ▶ Rodina, která topí uhlím, ušetří s briketami 8 tisíc korun.
▶ ▶ A ten, kdo se předzásobí na zimu už na jaře a v létě uspoří 
díky naší slevě ještě o pár tisícovek víc!
Každý ví, kolik stojí bochník chleba nebo mléko, víte ale už, 
co si koupíte za ušetřené peníze?                                             (-pi-)

Ušetřete za vytápění 
díky briketám

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu. Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velko-

meziříčsko – Bítešsko“, č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00446

ve středu 23. 4. 2014 
v 15 hodin

pořádá seminář

Praktické rady a doporučení
Seminář je ZDARMA a bude probíhat v budově MěÚ, 
sídlo České spořitelny, Náměstí 14/16, Velké Meziříčí, 

3. patro, dveře č. 304 (školicí středisko)
Potvrzení účasti:

 telefonicky na č. 566 781 198
 e-mailem na centrumzamestnanosti@mestovm.cz

 popř. osobně v Centru zaměstnanosti. 
Poskytujeme také individuální poradenství – otevřeno každý den!

ATRAKTIVNÍ ŽIVOTOPIS 
A MOTIVAČNÍ DOPIS

Zahradnictví Rozmarínek, Vídeň 91, Velké Meziříčí
otevírací doba v době konání výstavy: st–čt  8–12, 13–17,

pá 8–12, 13–18, so 8–11, ne 14 – 18 hodin, 
další informace naleznete na: www.zahradnictvivm.cz

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK vás zve na prodejní výstavu

J A R N Í  S K A L N I Č K Y
2 3 . – 2 7 .  d u b n a  2 0 1 4

Látkové pleny jsou zpět a těší se stále větší ob-
libě. Anebo se vám pod pojmem látkové pleny 
vybaví hromada klasických čtvercových plí-
nek, dlouhá prádelní šňůra a hodiny strávené 
nad žehlicím prknem? Na  českém trhu dnes 
najdete nepřeberné množství moderních lát-
kových plen, kterým je téměř nemožné odo-
lat… Inspirujte se na www.papilios.eu
V  čem se moderní látkové pleny liší od  těch 
klasických čtvercových? Moderní látkové ple-
ny jsou v  podstatě chytře ušité plenkové kal-
hotky, které na  první pohled vypadají stejně 
jako pleny papírové. Pleny jsou ale látkové 
a maminka si může sama vybrat, do jaké látky 
své děťátko zabalí. Kromě staré dobře známé 
bavlny jsou na  trhu pleny z  bio-bavlny, mik-
rovlákna, konopí či například z velmi oblíbe-
ného bambusu. Proč je tolik oblíbený právě 
bambus? Tento moderní materiál má oproti 

bavlně několikanásobně vyšší savost a rovněž 
je přirozeně antibakteriální. Je tudíž zaruče-
ným receptem na prevenci i léčbu opruzeného 
zadečku, kterému se díky používání látkových 
plen vyhnete!
Využijte možnost výhodného nákupu v  rám-
ci celosvětové kampaně Týden opravdových 
plen, probíhající od  28. 4. do  4. 5., a  zís-
kejte tak slevu 10 % na  plenkový sortiment 
zn. Baba+Boo, Lollipop, Little Lamb v kamen-
ném či internetovém obchůdku Papilios.eu. 

Stačí zadat do vaší objednávky číslo slevového 
kupónu 20-TOPM. Tento slevový kód může-
te uplatnit také v prodejně Textil a oděvy Jana 
ve Velkém Meziříčí.
Proč používat moderní látkové pleny
Pro zdraví vašeho dítěte.  Látkové pleny jsou 
na rozdíl od plen jednorázových zdravé – jsou 
bez chemie! Dále v  pleně látkové nedochá-
zí k  přehřívání pohlavních orgánů – teplota 
v plenách papírových je o 2 až 3 stupně vyš-
ší! Používáním látkových plen se tak vyhnete 
potenciální neplodnosti. Pleny látkové rov-
něž přirozeně zaručují široké balení, které je 
vhodné pro správný vývoj kyčlí. Přebalování 
je snadné. Je stejně jednoduché jako s plenou 
jednorázovou. Vyměnit plenu tak zvládne 
úplně každý, včetně tatínků a  dědečků. Ma-
minky si často dělají starosti s přepíráním sto-
lice, ale dnes již existují tzv. separační pleny, 
které se vloží do plenkových kalhotek, zachytí 
stolici miminka a  poté se spláchnou do  to-
alety – jsou biologicky rozložitelné. Rovněž 

údržba plen je zcela nenáročná a  nežehlí se.
Ušetříte! Zatímco za  jednorázové pleny utra-
títe za celé plenkové období až 25 tis. Kč, vý-
bavičku z  moderních látkových plen pořídíte 
do 6 tis. Kč. Náklady na pleny včetně energií 
a  pracích prostředků se pohybují v  rozmezí 
10–15 tis. Kč (spočítáno do 2,5 let prvního dí-
těte, čím déle pleny užíváte, tím je úspora větší, 
na další děti pleny nemusíte kupovat). Celko-
vá úspora při používání moderních látkových 
plen je tak minimálně 10 tis. Kč! Pomáháte 
chránit životní prostředí! Jedno dítě v jednorá-
zových plenách „vyprodukuje“ 1 tunu odpadu 
za své plenkové období. A odborníci odhadují 
v těch nejvíce optimistických odhadech dobu 
rozkladu plen na minimálně 200 let?
Moderní látkové pleny jsou pohodlné a ozdobí 
každý zadeček! Zabalili byste sami sebe do pa-
píru anebo do látky? V čem byste se cítili lépe? 
Je přirozené balit miminko do  látky… Sorti-
ment látkových plen je dnes tak široký, že si vy-
bere úplně každý. A věřte, že odolat je mnohdy 
těžké. Chcete vědět více? Anebo váháte? Nabí-
zíme odborné plenkové poradenství zdarma! 
Více informací získáte také v prodejně Textil 
a oděvy Jana & značkový second hand na ná-
městí ve  Velkém Meziříčí v  Novém Svitu 
a také v druhé prodejně Textil a oděvy Jana 
v Domě zdraví na Poříčí.

-vo- (článek je součástí placené inzerce)

Objevte svět moderních látkových plen

& značkový 
second hand

TEXTIL A ODĚVY JANA

prodejny:  Dům zdraví, Poříčí 11
                        Nový Svit, Náměstí 13/15

tel.: 739 301 221

Ing. Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí
Akci spoluorganizuje Český svaz bojovníků za svobodu.

PIETNÍ VZPOMÍNKU OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
A VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE – 9. května 2014 
v 17 hodin na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí 
u památníku padlých.
Odjezd autobusu v 16.30 od Jupiter clubu 
se zastávkou U Kozů.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
vás srdečně zve na 

Změna ordinační 
doby v oční 
ambulanci 
Vzhledem k  požadavkům pa-
cientů byla od  začátku dubna 
změněna ordinační doba v oční 
ambulanci ve Velkém Meziříčí, 
U Tržiště 2191/3 (Kablo).
Pondělí: 7.00–17.00
Úterý: 7.00–13.00
Středa: 7.00–15.00
Čtvrtek: 7.00–15.00
Objednání: tel. 605 253 033
                                                      -rk-

Ve čtvrtek 24. dubna v 17.00 na Chaloupkách ve Velkém Meziříčí 
(Ostrůvek) se společně s Michalem Vrzáčkem vydáme na pozná-
vací cestu do Arménie. Během vyprávění se dostaneme do Jereva-
nu, hlavního města Arménie, podíváme se na hranice země s Tu-
reckem na dohled posvátné hory Arménie Araratu, prohlédneme 
si dávné kostely prvního křesťanského státu na světě a v neposled-
ní řadě budeme obdivovat nádhernou krajinu v okolí největšího 
kavkazského jezera Sevan. Vstupné dobrovolné.                         -chal-

Arménie – malý stát s velkou historií
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Velkomeziříčsko – inzerce:  tel.: 566 782 009, 739 100 979.
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

DOUČÍM MAT–FYZ
6.–9. tř., prima–kvarta

Info:  774 621 703 
http//mat-fyz.cz

Koupím

Nemovitosti
Různé

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

prodáM – koupíM – různé

■ Na trabanta kompletní kola – 
pneu letní. Renovované agregáty. 
Kompletní motor a  různé nové 
náhradní díly. Tel.: 566 522 156, 
volejte nejlépe v  11–13 hodin 
nebo  po 17. hodině
■ Betonové skruže studniční 
100×80×7,5 cm; 80×80×5 cm. 
Dále prodám silniční pa-
nely 300×100×13 cm. Tel.: 
731 272 074.
■ Cirkulárku se stolem, včetně 
kolébky. Železná konstrukce, 3 
kotouče, 10 m kabel. Cena doho-
dou. Dále prodám sekačku MF 
70 funkční. Možno s  příslušen-
stvím. Tel.: 702 686 421.
■ Stůl ovál 110×74 cm a 4 židle, 
zakázková výroba, světlé dřevo 
olše. Krátce používaný, nevhod-
ný dar, je pro nás malý. Vhodný 
do menší kuchyně. Původní cena 
10.000 Kč, prodám za  polovinu. 
Tel.: 728 790 016.
■ Sadbu brambor odrůdy Adéla 
– Belana. Dále prodám pšenici 
a ječmen. Tel.: 607 299 168.
■ Hlízy mečíků cca 20 druhů. 
30 a více ks á 3 Kč/ks, jinak 4 Kč 
za kus. Tel.: 728 921 186.
■ Bubnovou sekačku Vari Sam-

son 56, starší. Pohonná jednotka 
JMB 55 B3V s  motorem Briggs 
Stratton Quantum 55 XM a vozík  
Mula 150 A  s možností připev-
nění místo žacího bubnu. Cena 
dohodou. Tel.: 724 108 227.
■ Líheň, novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■ Ledničku Beko, zachovalou 
za 1.000 Kč. Velké Meziříčí. Spě-
chá. Tel.: 733 432 626.
■ Jekl  80/80 – síla  stěny  5 mm  
–  1 m délky, celkově  cca 50 ks,  
možný  kusový  prodej. Cena 120  
Kč/ks.  Tel.: 604 532 448.  
■  Pásovou pilu na dřevo továr-
ní výroby, průměr kol 800 mm. 
Cena dohodou. Tel.:  737 335 474.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

■ Lednici Calex 450 v  dob-
rém stavu. Tel.: 733  530  355.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 

cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-

ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám RD 4+1 v  Dob-
ré Vodě s  velikou zahradou. 

Bližší info na  tel.: 739  013  731.
■ Prodám RD 4+2 – cihlovou, 
podsklepenou vilku v  Měříně. 
Původní stav – vyžaduje určitou 
rekonstrukci. Všechny sítě, 2× 
garáž, zahrada, celková plocha 
703 m2. Tel.: 775 214 919. 
■ Prodám byt 3+1 ve  Velkém 
Meziříčí po celkové rekonstruk-
ci včetně zateplení. RK nevolat! 
Tel.: 773 263 175.
■ Koupím zahradu ve  Velkém 
Meziříčí. Platím hotově, smlouvy 
o převodu zajistím na své nákla-
dy. Nabídky na tel.: 775 680 821.

■ Pronajmu byt 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí na  ulici Míro-
vá. Cena 3.500 Kč + služby. 
Tel.: 737  413  254, 604  844  954.
■ Pronajmu RD 4+1 se zahra-
dou a  garáží na  klidném místě. 
Dohoda. Tel.: 772 231 660.
■ Pronajmu byt 3+kk, 2+kk, 
1+kk, kancelář a salon ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 777 294 794.

■ Najdu přítele, kamaráda do 50 
let z Velkého Meziříčí nebo okolí. 
Opravdu vážně! Jsem rozvedená 
46letá. Samota je zlá. Ozvi se. 
Tel.: 733 432 626.

■ Kuchyňku dřevěnou pro děti, 
zachovalou, roz. 115×133 cm. 
Dále postýlku dřevěnou pro pa-
nenky, roz. 63,5×28 cm. Daruji 
obojí za odvoz. Tel.: 777 211 203.

Prodám

DOUČÍM ANGLIČTINU
tel.: 608 662 781

PRODÁVÁME  NOSNICE  
začínají nést , prodej  Hrbov 42, 

A. Novotný, tel.: 737 477 773

Dlouhodobý přivýdělek, 
i při zaměstnání. 

Volejte: 773 213 735

Truhlářskou protahovačku 
30 cm Rojek nebo KDR. 

Tel.: 603 165 320.

ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK 

LIŠKA
Provozovna 

Průmyslová 2049, Vel. Meziříčí

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 
NA TYTO POZICE:

 ▶ Natěrač/ka zahradního  
 dřevěného nábytku
 ▶ Truhláře pro výrobu
 zahradního nábytku

Praxe nebo vyučen v oboru 
v obou případech nutností, 

jednosměnný provoz.
Zájemci se mohou dostavit 

po–pá od 8–12 hodin.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Nepůjde elektrický proud: 
Dne 16. 4., 7.15–16.00, VM – ul. Čechova 1660/30, 
Gen. Jaroše od č. p. 1474 po 1613, 1571, garáže. 
Dne 18. 4., 7.30–15.45, VM ul. Karlov od obchodu 
býv. Jednoty po křižovatku s ul. Nová, Františkov 
po č. p. 433, Nad Pilou.                                      -E.ON-

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Úklidová firma přijme 
UKLÍZEČKU na stálý úklid 

ve Stránecké Zhoři. 
Práce o víkendech, 4 h/den. 

Tel.: 777 608 980.

Pronajmu byt 3+1 ve  Vel-
ké Bíteši, ulice U  Stadionu. 
Byt je po  rekonstrukci. Tel.: 
720 489 946.

DÁM AŽ 2.000 Kč za  šlapa-
cí autíčko Moskvič v  dobrém 
stavu. A  koupím stará předvá-
lečná rádia, i  nefunkční. Tel.: 
737 811 674.

Zubní pohotovost: Sobota 19. 4. 
MUDr.  M. Trojáková, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, tel.: 566 688 231. Neděle 20. 4.  
MUDr.   M. Michal, Studentská 7, Žďár nad Sá-
zavou, tel.: 566 690 127. Pondělí 21. 4. MUDr. B. 
Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, tel.: 
566 642 545 (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km od  VM,  čtvrtek 
17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

ŽALUZIE, ROLETY, 
SÍTĚ, PODLAHY.

TEL .:  602 950 763.

HLEDÁME ŘIDIČE dodávky 
sk. B po EU. Nutná časová 

flexibilita. Životopis na: 
rexpres@rexpres.cz

Předprodej na tel.: 775 057 754, 564 409 319
www.jabbapoint.cz

Mediální partner týdeník 

 ▶ ▶ Palmová riviéra San Benedetto del Tronto – apartmánový 
dům Collina, 20.–29. 6., 4.700–7.000 Kč (dle apartmánů, polo-

penze v ceně). Záloha 1.000 Kč, zbytek do do konce května. 

▶ Drvenik, Chorvatsko, čtyřhvězdičkový Hotel Slunce, 5.–14. 9. , 
cena 6.000 Kč (polopenze v ceně, dvoulůžkové pokoje).

Přihlášky a více informací: Josef Savara, Nad sv. Josefem 238, tel.: 
566 523 605, 606 375 555. Nebo každý čtvrtek v klubu důchodců, 

Komenského 6, Velké Meziříčí, 15.00–16.00. 
Svaz diabetiků – stále provádíme měření glykemie za 10 Kč, 

cholesterolu za 20 Kč, tlaku krve a BMI.  -js-

Ozdravné pobyt u moře

ZO ČZS Velké Meziříčí pořádá 
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC

Termín: 26. dubna 2014. Odjezd v 7.00 od Domusu.
Cena: člen ČZS 100 Kč, ostatní 300 Kč  (platí se s přihláškou)

Přihlášky: do 20. 4. 2014 u p. Švejdové, Radnická 13, VM  
(pokud možno v dopoledních hodinách).

SERVÍRKA – VÝPOMOC
Do provozovny ve Velkém 

Meziříčí hledám spolehlivou 
servírku. Vzdělání či praxe 
v oboru výhodou. Nástup 

ihned, info: avk@centrum.cz

Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail:

kucera@eurowagon.cz 
tel.: 775 211 200

MONTÁŽNÍHO
 DĚLNÍKA

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Hledám čilého a  spolehlivého  
důchodce na  údržbu většího 
domu v blízkosti centra Velké-
ho Meziříčí. Jde např. o: opravy 
dveří, vodovodních kohoutků, 
nátěry zábradlí, sekání trávy 
na cca 250 m2 apod.  Dobře za-
platím. Tel.: 603 823 787. 

Prodám byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí (cca 60 m2) s  balko-
nem v  OV. K  bytu náleží 2× 
sklep a  garáž. Byt je v  původ-
ním stavu, má ale nová plas-
tová okna a  celý dům včetně 
sklepů je nově zateplený. Nová 
fasáda – program zelená úspo-
rám. Nachází se na ul. Kolmá, 
garáž na  ul. Na Výsluní. Cena 
1.050.000 Kč. Foto na  vyžádá-
ní e-mailem. Tel.: 603 914 857, 
rkp@atlas.cz .
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Poděkování

Vzpomínky

sudoku
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

společenská rubrika Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek 1. pololetí 2014 
v předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
22. 4. – Otvírání studánek (film), Libor Smejkal
13. 5. – Život a dílo MUDr. Fr. Dreuschnecka,
              1. rentgenologa na Moravě,
               přednáší Zuzana Valová
27. 5. – Volynští češi, přednáší Dr. Josef Láznička
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, přednáší Mgr. J. Skoupý

Město Velké Meziříčí, Sbor dobrovolných hasičů VM, 
Dům dětí a mládeže VM, Městská knihovna VM, Ski klub, 

Jupiter club, divadelní spolek STUDNA, 
společnost historického šermu TAS, hudební skupina Stetson

zvou především děti a jejich rodiče 
NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FAJTOVĚ KOPCI.

Sraz v 18.00 na hřišti za gymnáziem. 
Pěší průvod s koňským povozem s čarodějnicemi 

a ozbrojeným doprovodem vyjde přibližně v 18.30. 
Poukázka na špekáček pro účastníky v kostýmu.

Program: vystoupení divadelního spolku STUDNA, 
proces s čarodějnicí, 

vyhlášení výsledků soutěže Čarodějnická třída, 
ohňová show Společnosti historického šermu TAS, 

netradiční zapálení hranice, opékání špekáčků, 
vystoupení hudební skupiny Stetson, 

soutěže pro děti se sladkými odměnami, 
malování na obličej.
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Dnes, 16. dubna 2014 uplynul 
rok, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, bratr, 
pan 

Josef Vokurka 
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají 
manželka, synové s rodinami 

a sestra s rodinou.

❧ Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. ❧

Dne 17. dubna 2014 si připome-
neme 9. výročí, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní 

Jitka Machová z Měřína.

Stále vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.

Po vynechaném roce 2013 jsme se opět rozhod-
li zapojit do  celostátního projektu „Velikonoční 
skautské kuřátko“, který je významnou součástí 
sbírkové akce „Pomozte dětem“. Sbírka se usku-
teční na Velký pátek 18. 4. 2014. V ulicích našeho 
města budete potkávat skupinky skautů a skautek, 
které u sebe budou mít úřadem zapečetěné kasičky, do kterých budete 
moci přispět jakoukoliv finanční částkou. Odměnou vám bude drobná 
dekorace, která zkrášlí každou velikonočně naladěnou domácnost.
Tímto způsobem pomáhají skauti v České republice již 15 let. Za uply-
nulých dvanáct ročníků sbírky skauti vybrali 4,5 milionu korun. Vý-
těžek letošní sbírky a podrobnosti o průběhu skautské sbírky budou 
zveřejněny o  Velikonočním pondělí v  denním studiu „Pomozte dě-
tem!“ na  programovém kanále ČT 1. I  malá pomoc může překonat 
velké překážky!                     1. a 12. oddíl skautů a skautek Vel. Meziříčí

Velikonoční skautské 
kuřátko 2014

Děkujeme všem za projevy soustrasti, květinové dary a za účast na po-
sledním rozloučení s paní 

Libuší Bradáčovou.
Rodina Bradáčova, Jaroškova a Velebova

Poděkování za poslední rozloučení

Divadelní sezona Horáckého divadla Jihlava 2014/2015
Přijímáme rezervace míst – celkem 6 představení:
NĚKDO TO RÁD HORKÉ – hudební komedie o gangsterech, dvou 
muzikantech, o „mužských“ a „ženských“ snech
MARYŠA – A. a V. Mrštíkové – vrcholná hra českého realismu
LAKOMEC – Moliére – komedie o člověku, pro kterého se jeho po-
kladnička stala vším
MERLIN aneb PUSTÁ ZEM – historická freska o rytířích krále Artu-
še a hledání Grálu

ONDINA – romantická „pohádka“ pro dospělé o síle lásky a obětavosti 
HABAĎŮRA aneb Nájemníci pana Swana – komedie ze současnosti 
– o tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze soc. úřadu na člověka, 
který v sociálním systému objevil pro sebe jisté trhliny
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 18. 4. 2014 e-mailem: dra-
pelova.marcela@seznam.cz, nebo tel.: 737 565 009. Cena za jednu osobu 
bez dopravy – 867 Kč (možnost uplatnění dalších slev např. studenti, 
důchodci, ZTP). Hrací den středa, odjezd autobusu v 17.45 od Jupiter 
clubu Velké  Meziříčí.                                                                               -md-                                        

Divadelní sezona Horáckého divadla Jihlava 2014/15

Velikonoční svátky si mohou zájemci zpestřit 
návštěvou výstavy Hračky v proměnách času, 
která je ve výstavním sále velkomeziříčského 
muzea otevřena do 21. dubna.

Návštěvníci se mohou těšit na obývací pokojíčky, 
ložnice a kuchyně z let 1880–1980 věrně kopíru-
jící dobové módní trendy v bytové kultuře. Mezi 

vybavením nechybí nábytek, dokonalé kopie 
nádobí či technické novinky. 
Otevřeno bude od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, 
a to i na Velikonoční pondělí 21. dubna.
Běžný provoz muzea začne ve čtvrtek 1. květ-
na, kdy si první letošní návštěvníci budou moci 
prohlédnout šlechtické salony a muzejní expo-
zice.                                                                  -muz- 

Výstava historických hraček bude 
otevřena i o Velikonocích

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

Dne 22. 4. 2014 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho milého 
manžela, tatínka a dědečka, pana

Františka Sobotky
z Měřína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 17. 4. 2014 si připomeneme 
20. výročí, kdy nás navždy opus-
tila paní

Jiřina Wűrthová 
z Velkého Meziříčí. 

Vzpomínají dcery s rodinami.

Komunitní škola Tasov 
zve všechny na výstavní a tvořivou akci 

VELIKONOČNÍ SOBOTA
Ukázka velikonoční výzdoby 
s možností vyrobit si vlastní dekorace 
Sobota 19. 4. 2014, 14–17 hod.,  Sokolovna v Tasově
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč 
(+náklady na vlastní výrobky). Občerstvení zajištěno.

DDM Velké Meziříčí pořádá 17. 4. 2014
▶ ▶ ZÁBAVNÉ VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE 

pro děti, 8–12 hodin (rukodělné dílny, turnaj deskových her)

▶ ▶TVOŘIVOU VELIKONOČNÍ DÍLNU 
– tvorba jarního aranžmá 16.30–19.30

(nutno přihlásit se předem,  tel.: 566 781 853) cena 70 Kč+materiál
www.ddmvm.cz

Spolek rodičů a přátel dětí z Dětského střediska Březejc 
za finanční podpory Mas Most Vysočina vás srdečně zve 

na hezké odpoledne na téma 

VŠE O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
Úterý 29. 4. 2014 

v prostorách Dětského střediska Březejc od 14.00 
Čeká vás  seznámení s tradicí „Pálení čarodějnic“, 

vyrábění čarodějnických rekvizit 
– březové koště, kostýmy čarodějnic. 

Občerstvení zajištěno včetně vlastnoručně 
upečených čarodějnických prstů.

Na závěr zpívání 
a průvod čarodějnic k Petrovým kamenům.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí

Oznámení: Přátelské setkání bývalých pracovníků 
Svitu VM se koná 24. 4. 2014 v 9.00,  restaurace v Novém Svitu.
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divadelní sezona jaro 2014

Středa 23. dubna 2014 v 19.30 hodin, 
kinosál Jupiter 
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID 
– WESTERN Z BOHNIC
První příběh z Divokého západu o Butchi Cassidym 
a  Sundance Kidovi napsali Robert LeRoy Parker 
a Harry Alonzo Longabaugh. Napsali ho tím, že se 
narodili, že spolu kradli, a že spolu zemřeli – Butch 
Casidy a Sundance Kid. Druhý příběh byl už o je-
jich legendě, která se z nich stala – ve slavném filmu 
hráli Robert Redford a Paul Newman.
Naše zpracování stejného příběhu je z  dneška, 
z doby, kdy by chlapi chtěli být chlapy, kdy by potře-
bovali, aby jim alespoň jednou za čas „visely kolty 
proklatě nízko u  pasu“, aby si to mohli s  grázlem 
jednoduše vyřídit... bohužel jim toho od pasu visí 
čím dál míň...
Hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Barbora 
Poláková

Úterý 20. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál 
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Hrají: Fr. Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY 
Hrají: Bára Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola 
Zbytovská.
Bližší informace získáte na  programovém odděle-

ní Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, tel.: 
566 782 004 (001). Jednotlivé vstupné 300 Kč.  Ele-
vace sedadel (odstupňované hlediště). 
Změna programu vyhrazena!                                  -zh-

kph - další koncert sezony 2014

 DISCO s DJ BONDEM ● čtvrtek 17. 4. ● sál luteránského gymnázia ● 17–21 hodin 
pro žáky od 10 do 15 let ● vstupné 40 Kč ● pořádá Jupiter club, s. r. o., VM 

Předprodej vstupenek 
zahájen!
Využijte možnosti si 
v předprodeji zakoupit 
vstupenky na oba kon-
certy festivalu, konané 

ve Velkém Meziříčí se slevou 50 Kč. 
Tato nabídka platí do 31. května 2014 (platí 
pouze pro standardní cenu vstupenky –  bez 
jakékoliv slevy), po  tomto datu budou vstu-
penky nabízeny za cenu plnou.

Sobota 14. 6., zámek Velké Meziříčí, 19.30 
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
František Souček, Petr Střížek – housle, 
Petr Holman – Viola, 
Vladimír Fortin – violoncello
Program:  
Joaquín Turina: La Oracion del torrero op. 34   
Trygve Madsen kvartet c moll op. 70
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F 
dur op. 96 „Americký“
Vstupné: 200 Kč/100 Kč (studenti, senioři, děti)

Neděle 22. 6., luteránské gymnázium, 19.30 
JAN FIŠER – housle, 
TOMÁŠ JAMNÍK - violoncello, 
MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo
Program: 
Ervín Schulhoff: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Smyčcové trio
Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 
4 klarinety, trubku, violoncello a kontrabas
Vstupné: 250 Kč/150 Kč (studenti, senioři, děti)

Concentus Moraviae – zvýhodněný předprodej! 

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a divadelní 
soubor VOFUK Štěpánov uvedou
Hynek Jurman: KARTÁŘKA (hořká komedie)
Sobota 17. května 2014 v 19.00 v kinosále JC
V hospodě se pravidelně schází šestice lidí a všichni 
si pochvalují, jak jsou šťastní a spokojení. Podnika-
tel Emil a  jeho žena Ale-
na mají radost z  milionů 
peněz, Eva ze sportování 
a zdravého životního stylu, 
Hanka ze svých potomků, 
protože žije jenom pro ně, 
Řehtal je stále veselý a sype 
vtípek za  vtípkem a  Ca-
sanova se chlubí velkým 
počtem milenek, které mu 
dávají chuť do života. 

Hanka je objednaná ke  kartářce, slovo dá slovo 
a jdou tam s ní úplně všichni, i když někteří neradi. 
Kartářce to moc nejde, zpočátku tápe, ale s  vypi-
tým alkoholem se chytá a nakonec odhalí všechny. 
Ani jeden z  nich šťastný není, spokojenost jenom 
předstírají a  neví, co s  životem. V  závěru se ode-

hrají mnohá překvapení, 
hrdinové změní priority 
a  jdou hledat lepší zítřky. 
Hra končí poznáním, že 
nad všechny karty a horo-
skopy jsou smích a dobrá 
nálada.
Vhodné pro děti od  12 
let. Vstupné v předprode-
ji 80 Kč, na místě 110 Kč. 
                                            -zh-

Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Alfréd Strejček – umělecký přednes, Jindřich Macek – loutna

Z renesanční a barokní poezie alžbětínské Anglie a z dobových skla-
deb pro sólovou loutnu připravili a účinkují oblíbený herec a recitátor 
Alfréd Strejček a loutnista Jindřich Macek. Zazní verše W. Shakespea-
ra, F. Bacona, E. de Vere, E. Spensera, P. Sidney, W. Ralegha, H. Ho-
warda, H. Constabla, E. Dyera, J. Fletchera, G. Chapmana, J. Donna 
a  loutnové kompozice J. Whitfielda, J. Dowlanda, P.  P.  Raimonda, 
V. Capiroly a  H. Newsidlera. Pořad posluchačům představí jedno 
z  kulturně nejbohatších období anglických dějin, které svou jedi-
nečnou atmosférou poznamenalo celou světovou kulturu. Loutnové 
kompozice budou interpretovány na vzácné nástroje zhotovené podle 
historických originálů. Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)

ZO Českého svazu včerařů zve na 

VČELAŘSKOU VÝSTAVU
19.–22. 4. 2014 v obřadní síni radnice v Měříně, 9–16 hodin. 

Různé druhy medu, medoviny, medové pivo, kosmetika, 
voskové figurky a zdobené perníčky k zakoupení.
Pro včelařské zájemce pak i včelařské pomůcky 

a ke zhlédnutní živé včely. 

Součástí výstavy je výstava ručních prací 
(patchwork, pletní, háčkování hraček, pletení z pedigu, drátování, 

velikonoční vejce zdobená technikou madeira, šperky apod.)

kph – nová nabídka sezony 2014/2015

Ochotníci zahrají komedii Kartářka

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci 
s uměleckou agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí 
novou sezonu KPH Velké Meziříčí 2014–15

CIKÁNSKÝ HOUSLOVÝ VIRTUÓZ – 14. 10. 2014 
IVAN HERÁK S KAPELOU 
Ivan Herák patří k  nejvyhledávanějším českým 
romským houslovým virtuózům. Studoval na kon-
zervatoři v  Topolčanech u  ruského profesora Ole-
ga ter Martirosova. Jako žádaný primáš několika 
cikánských kapel se plně věnuje koncertní činnosti 
na  českých i  zahraničních pódiích a  vyhlášených 
festivalech po celé Evropě. Na svém kontě má řadu 
nahrávek a spolupracuje s uznávanými kulturními 
osobnostmi, jakými jsou Jaroslav Svěcený, Zuza-
na Lapčíková, Yvetta Blanarovičová a  další. Jako 
sólista vystupuje též s  Talichových komorních or-
chestrem, pro něhož vytvořil řadu transkripcí. Do-
jemná houslová sóla v kontrastu s divokými rytmy 
a strhujícími virtuózními sóly či schopnost plynule 
mixovat různé hudební proudy jsou trumfy, s nimiž 
tento technicky zdatný hráč fascinuje nadšené po-
sluchače. Vstupné: 200/150 Kč

UKRAJINSKÝ PIANISTA – 27. 11. 2014 
KOSTIANTYN TYSHKO 
Kostiantyn Tyshko se narodil v roce 1991 v Kyjevě, 
kde započal v  pěti letech studium hudby, jež dále 
rozvíjel na  Specializované střední hudební škole 
Mykoly Vitalijoviče Lysenka. Ve studiu klavírní hry 
pokračoval na Čajkovského hudební akademii, opět 
v rodném městě, a poté na JAMU ve třídě Jana Ji-
raského. Kostiantyn získal mimo jiné v  roce 2002 
první místo na  V. mezinárodní soutěži Vladimira 
Horowitze v  Kyjevě a  o  rok později Bronzového 
louskáčka na IV. mezinárodní televizní soutěži pro 
mladé hudebníky v Moskvě, dále ceny v soutěžích 
Grand Prix v Litvě, Karla Czerného v Praze aj. Jako 

sólista vystoupil s orchestry na Ukrajině, dále v Lit-
vě, Mexiku, Německu a České republice, zúčastnil 
se mnoha festivalů a kurzů a působí též jako peda-
gog. Vstupné: 150/120 Kč

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ HOS-
TÉ – leden 2015
(Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Mi-
roslav Zicha violoncello, hostem sólistka tokijské 
opery Miki Isochi, další sólisté v jednání)
Moravské klavírní trio ve  spolupráci s  renomova-
nými hosty, operními sólisty, představí svátečně 
laděný program, zaměřený také na slavné árie a du-
eta z  oper a  operet světového repertoáru. Koncert 
jistě potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí 
první dny v novém roce se sklenkou v ruce pobavit 
při vtipných hereckých výstupech pěveckých hostů 
a  poslechnout si řadu krásných melodií. Vstupné: 
200/150 Kč

DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO 
– 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet
Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj 
Dechové trio Trifoglio neboli Trojlístek je komor-
ní soubor, jehož členky jsou vítězkami národních 
i  mezinárodních soutěží. Nejsou však pouze sólo-
vými a  komorními hráčkami. Každá z  nich příle-
žitostně hostuje v některém z českých nebo zahra-
ničních orchestrů (orchestrální akademie v Pražské 
komorní filharmonii, Orchestr mladých Evropské 
unie (EUYO), Moravská filharmonie, Berg). Reper-
toár tria obsahuje jak klasické kusy (W. A. Mozart, 
L. van Beethoven), hudbu 20. století (E. Schulho-
ff, H. Tomasi), tak skladby českých skladatelů (F. 
X. Dušek, F. V. Kramář, B. Martinů, K. Slavický) 

a  různé transkripce moderní a  populární hudby. 
Vstupné: 150/120 Kč

KYTAROVÝ MÁG LUBOMÍR BRABEC 
– 15. 4. 2015 
Lubomír Brabec patří k  nejvýznamnějším českým 
interpretům. Začínal na  housle a  ke  kytaře se do-
stal až ve  svých třinácti letech. V roce 1980 získal 
stipendium britské vlády a  pokračoval ve  studiích 
na  londýnské Royal Academy of Music a  ve  svě-
tově proslulém Early Music Centre. Je oblíbeným 
hostem různých TV pořadů a rozhlasových studií. 
Spolupracuje s nejrenomovanějšími orchestry, pěv-
ci i sólisty na celém světě. Jeho diskografie obsahuje 
více než 30 titulů a populární jsou také jeho výlety 
do světa populární a jazzové hudby. Odborné kriti-
ky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu 
a techniky a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům 
světa. Svými strhujícími výkony a přirozenou virtu-
ozitou si získává obdiv koncertní veřejnosti. Pozor-
nost medií pak často upoutávají jeho nekonvenční 
cestovatelské a sportovní aktivity. Jako první hudeb-
ník na světě uskutečnil v roce 1997 koncert v šestém 
světadílu v Antarktidě. Vstupné: 200/150 Kč 

JAHODOVÉ DUO – 13. 5. 2015 
Jiří Jahoda (housle) je zakladatelem souboru Mo-
ravské klavírní trio. Vystudoval brněnskou kon-
zervatoř a  Janáčkovu akademii múzických umění 
v  Brně v  houslové třídě prof.  A. Sýkory. V  roce 
1994 byl jedním ze zakládajících členů Pražské 
komorní filharmonie s  šéfdirigentem Jiřím Bělo-
hlávkem. V  letech 1995 až 2001 zastával funkci 
vedoucího skupiny II. houslí ve  Státní filharmonii 
Brno a do  roku 2006 byl koncertním mistrem or-
chestru Městského divadla v Brně. Pavla Jahodová 
(violoncello) – absolventka JAMU v Brně, podílela 
se na  mnoha významných hudebních projektech 

doma i v zahraničí s Filharmonií Brno, Staatskapelle 
Weimar, Českým národním symfonickým orches-
trem, Komorním orchestrem Musici Boemi a Měst-
ským divadlem v Brně. Natočila snímky pro český 
a německý rozhlas a televizi. Vstupné: 150/120 Kč

Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka 
pro 1 osobu 350 Kč (dítě do 15 let, student do 26 let) 
přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč
Výhody předplatného: 
1) Výběr nejlepších míst v sále a rezervace na všech-
ny koncerty. 2) Úspora 460 Kč při koupi dětské/stu-
dentské abonentky. 3) Úspora až 440 Kč při koupi 
abonentky pro 1 osobu. 4) Úspora až 555 Kč na oso-
bu při koupi abonentky pro 2 osoby. 5) Zasílání po-
zvánek a informací k předplatnému e-mailem (platí 
pouze při uvedení e-mailové adresy do přihlášky).

Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty 
a  ceny abonentky Kruhu přátel hudby držitelům 
průkazu ZTP a  ZTP/P a  jedné doprovodné osobě 
(abonentka je nepřenosná). www.hudbamezirici.cz 
Předprodej vstupenek a abonentek: Jupiter club, Ná-
městí 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 někte-
rými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. 
Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičko-
vých umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství. Všechny koncerty 
se konají v sále Jupiter clubu v 19 hodin. 
Změna programu vyhrazena.                                 -prog-



stRana 10 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 15 | 16. dubna 2014 stRana 11 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 15 | 16. dubna 2014

SportVM.cz a Happy sport club pořádají 

Velikonoční badmintonový 
turnaj ve čtyřhrách
Kategorie: čtyřhra muži, čtyřhra smíšené páry
V sobotu 19. dubna, prezence 9.30, start 10.00
Na turnaj je nutné se předem přihlásit v rezervač-
ním systému squashvm.jdesenato.cz nebo na e-
-mailu: info@sportvm.cz

Pavel Zacha se od  24. března 
chystá s  českým hokejovým ná-
rodním týmem do  osmnácti let 
na  vrchol sezony – mistrovství 
světa ve Finsku.
Nejprve se skupina hráčů týden 
připravovala v  Litoměřicích. Po-
čátkem dubna se tým přestěhoval 
do  Břeclavi na  druhý přípravný 
kemp, v jehož závěru odehrál jed-
no přípravné utkání v  Bratislavě 
a druhé v Břeclavi se Slovenskem. 
Následovala nominace a  dvacet 
hráčů a  brankáři se přesunuli 
na tři dny na poslední část přípra-
vy do Rokycan. Třináctého dubna 
odletěla česká výprava do Finska.
Hokejové mistrovství světa hráčů 
do osmnácti let ve finských měs-
tech Lappeenranta a Imatra bude 
probíhat od 17. do 27. dubna.
V  základní skupině se Češi po-
stupně utkají s  Dánskem, USA, 
domácím Finskem a Švýcarskem. 

Pro Pavla je to už třetí světo-
vý šampionát. Loni se zúčastnil 
mistrovství osmnáctek v  Soči 
a  na  přelomu loňského a  letoš-
ního roku si teprve ve  svých 
šestnácti letech zahrál na  mist-
rovství světa dvacetiletých hráčů 
ve švédském Malmö.
Přestože mu bude teprve sedm-
náct roků, v  týmu by měl patřit 
k hráčům, od kterých budou tre-
néři hodně očekávat. 
A  s  jakými ambicemi český tým 
odletí? Po  letech se nemíní stra-
chovat o to, zda sestoupí nebo se 
udrží v elitní skupině. Stejný tým 
vybojoval po  osmi „hubených“ 
letech loni v  létě na  Ivan Hlin-
ka Memorial Cupu bronzovou 
medaili. To je turnaj srovnatelný 
s mistrovstvím světa. 
Někteří hráči z  tohoto na  české 
poměry velice silného týmu se 
na konci sezony potýkali se zra-

něním, ale zdá se, že by nakonec 
měli být všichni v pořádku.
Přestože Pavel Zacha nedostával 
v Tipsport extralize v závěru se-
zony dostatečný prostor, zámoř-
ští scouti NHL jej v  této chvíli 
cení neskutečně vysoko. V  nej-
prestižnějším zámořském ho-
kejovém magazínu The Hockey 
News byl v předběžném žebříčku 
mladých nadějí pro draft NHL 
2015, který se uskuteční v červnu 
2015 v aréně, kde hraje své domá-
cí zápasy NHL Florida Panthers, 
uveden v  první desítce na  sed-
mém místě v  absolutním pořadí 
hráčů z  celého světa. A  o  měsíc 
později dokonce pronikl v  hod-
nocení prestižního magazínu 
Red Line Report, který poskytu-
je informační servis novinářům, 
agentům, scoutům a manažerům 
NHL, do první pětice největších 
talentů pro draft NHL 2015. 

Z  evropských hráčů byl potom 
prvním v pořadí.
Tak vysokému očekávání se už 
mnoho let netěšil žádný čes-
ký hráč. Stačí si připomenout, 
že v  loňském roce byli do  NHL 
draftováni při dražbě 210 talen-
tů z  celého světa pouze tři Češi, 
první v pořadí až na 110. místě. 
Doba se změnila. Na přelomu ti-
síciletí byli naši hokejisté scouty 
NHL ceněni ve  světle meziná-
rodních úspěchů českého hoke-
je jako skvělí hráči. Po  čtrnácti 
letech se na  ně naopak pohlíží 
s  despektem. O  to náročnější je 
dnes pro českého hráče pronik-
nout až tak vysoko.
Do draftu NHL ročníku 1997 ješ-
tě zbývá více než čtrnáct měsíců. 
Hodně bude záležet na tom, jak se 
mladé české hokejové naději a od-
chovanci velkomeziříčského hoke-
je vydaří příští sezona. 

Pavel Zacha u zdejšího zimního stadionu, kde si teď 
v dubnu i zatrénoval. Foto: Iva Horká

Pavel Zacha je s českým národním týmem osmnáctek na mistrovství ve Finsku

-zach-

Mezinárodní turnaj minižáků
V  sobotu 5. 4. 2014 se naše tři 
družstva minižáků účastnila me-
zinárodního turnaje v  Novém 
Veselí. Ve  starší kategorii, kde 
startovalo jedno naše družstvo, 
bylo přihlášeno celkem 18 týmů 
rozdělených do tří skupin. První 
naše utkání s  domácím A  druž-
stvem skončilo pro nás nešťast-
nou remízou, pak následovala 
dvě vítězství se slovenskými týmy 
Pezinok A a Rohožník A, prohra 
s  pozdějším vítězem Sokolnice 
A  a  dívčím týmem Jindřichův 
Hradec B. Ve skupině jsme obsa-
dili třetí místo, pak jsme odehráli 
ještě tři vítězná utkání o celkové 
umístění a skončili na pěkném 7. 
místě. Herně a střelecky tým táhli 
Tadeáš Bíbr a Filip Blažek.
Výsledky: VM A  – Nové Veselí 
A 6:6; – Pezinok A 10:8; – Sokol-

nice A 4:11; – Rohožník A 10:8; 
– Jind. Hradec B 4:7; – Stupava 
A 4:2; – Dol. Cerekev A 11:5; – 
Havl. Brod A 6:4.
Sestava a  branky: Tadeáš Bíbr 
(29), Filip Blažek (19), Alex Ku-
řátko (1), Ondřej Munduch, Lu-
káš Dobrovolný (5), Tomáš Kuče-
ra, Josef Suchoň (1).
V mladší kategorii jsme měli za-
stoupení dvou týmů, zde starto-
valo celkem 16 družstev rozděle-
ných do čtyř skupin. 
Naše béčko ve  skupině okusilo 
jednu výhru, remízu i  porážku 
a  skončilo na  třetím místě. Zá-
pasy o  umístění jsme všechny 
vyhráli a celkově skončili na de-
vátém místě. 
Výsledky: VM B – Telnice C 4:11; 
– Jind. Hradec C 7:4; – Pezinok B 
7:7; – Havl. Brod C 10:4; – Rohož-
ník C 10:3; – Rohožník B 11:3.

Sestava a  branky: Martin Špinar 
(36), Lukáš Deraha (5), Jakub 
Uchytil (3), Robin Koudela (2), 
Jakub Borkovec (2), Marek Uchy-
til (1).
Třetímu družstvu se turnaj vý-
sledkově moc nepovedl, ve  sku-
pině jsme všechny zápasy pro-
hráli, ale chuť si naši nejmladší 
házenkáři spravili dvěma výhra-
mi a  jednou remízou v  bojích 
o  celkové umístění a  skončili 
na celkovém 14. místě. Střelecky 
se dařilo Radku Navrátilovi.
Výsledky: VM C – Litovel B 
4:14; – Ivanka pri Dunaji 4:11; 
– Rohožník B 3:7; – Stupava D 
2:1; – Nové Veselí C 6:3; – Jind. 
Hradec C 6:6.
Sestava a  branky: Radek Navrá-
til (17), David Černík (2), Matěj 
Trifanov, Pavel Kotouček, Adam 
Požár (2), Adam Jaša.

I přes velkou konkurenci a velké 
zastoupení týmů ze Slovenka se 
naši kluci na  turnaji neztratili, 

ale zároveň i  ukázal na  některé 
chyby, které musíme v  tréninku 
napravit.

Trenéři: Petr Kaštan, Jiří Kaštan, 
David Stoklasa

Text a foto: Petr Kaštan

Minižáci velkomeziříčské házené sehráli mezinárodní turnaj v Novém Veselí

V  letošním školním roce se žáci 6.–7. tříd 
účastní školní futsalové ligy. Družstvo tvoří 
úspěšní fotbalisté, kteří se zúčastnili repub-
likového finále v  McDonald´s cupu v  roce 
2012 a  2013. Žáci odehráli zatím tři turnaje 
a ve všech dokázali zvítězit. Tím si zajistili po-
stup do konferenčního finále východní kon-
ference školní futsalové ligy. Tento turnaj se 
uskutečnil v pátek 11. dubna 2014 v Brně, kde 
se utkali s  dalšími třemi týmy o  dvě postu-
pová místa na  republikové finále. Už jenom 
postup do konferenčního finále znamená ve-
liký úspěch, neboť se probojovali mezi 8 škol 
z celé České republiky.
Proto držte našim žákům palce, ať se jim daří.
Složení družstva: Malata Marek, Malata Mi-
rek, Koudela Miloš, Benda Jakub, Bibr Nikola, 
Bačák Lukáš, Pavlasová Hana, Pospíchal Jiří 
a Stupka Patrik.
Mgr. Zdeněk Liška, učitel TV, foto:archiv školy

Vítězné tažení ZŠ Školní ve futsalové lize pokračuje

Březnového kola velkomeziříč-
ské amatérské SPORTVM.cz 
badmintonové ligy se zúčast-
nilo 21 mužů. Ženy mají tento-
krát kolo prodlouženo na  dva 
měsíce (březen – duben), takže 
jejich konečné výsledky ještě 
neznáme. Průběžně vede vítěz-

ka minulého kola  Jana Mejz-
líková.
Muži byli v  březnu opět roz-
děleni do  celkem 5 lig (4 pěti-
členné a 1 šestičlenná). Vítězem 
první ligy, a  tím i  absolutním 
vítězem březnového kola se stal 
David Michlíček. Vzhledem 

k  ukončení působení Tomáše 
Stávka v  lize a  zranění Tomáše 
Málka postoupili do  první ligy 
hned 2 hráči druhé ligy – Mar-
tin Žejšek a Michael Polák, kte-
rý se tak do  první ligy podívá 
poprvé. Kromě Tomáše Stávka 
opustil ligu i  Víťa Večeřa, nově 

se pak do  ligy přidal Jirka Pla-
chetský.
Více informací najdete na  www.
sportvm.cz
Všem vítězům blahopřejeme 
a  všem ostatním přejeme hodně 
vítězství a radost ze hry!

-sportvm-

Březnovou badmintonovou ligu vyhrál D. Michlíček

I. B třída mužů skupina B
Kněžice – Velká Bíteš B 1:1
Bystřice nad P. B – Křižanov 3:1
Přibyslavice – Měřín 0:5
Telč – Radostín n. O. 2:2
1. Vladislav 17 13 2 2 43:17 41
2. Měřín 17 11 2 4 49:25 35
3. Kouty 17 10 1 6 43:24 31
4. Šebkovice 17 10 1 6 39:32 31
5. Bystřice n. P. B 17 10 0 7 43:44 30
6. Studenec 17 8 1 8 27:25 25
7. Telč 17 5 7 5 22:26 22
8. Stařeč 17 6 3 8 32:27 21
9. Radostín n. O. 17 5 5 7 29:35 20
10. Velká Bíteš B 17 5 5 7 17:28 20
11. Kněžice 17 5 4 8 26:32 19
12. Přibyslavice 17 5 3 9 13:39 18
13. Křižanov 17 4 3 10 30:35 15
14. Jakubov 17 2 3 12 24:48 9

OP mužů II. třída
Bory – Nedvědice 1:4 (0:1)
Branky: Špaček Milan – Šikula 
Roman 3, Havlíček Michal. Roz-
hodčí: Teplý Radek, Pavlas Jiří, 
Smejkal Vojtěch; ŽK: 2:1.
Os. Bítýška – Svratka 3:0 (0:0)

Branky: Večeřa Petr, Machát Pa-
vel, Liška Ondřej. Rozhodčí: Ro-
sický Jakub, Mareš Ondřej; ŽK: 
1:3.
Rad. Svratka – Moravec 2:8 (2:5)
Branky: Šoustar Miloš, Mužátko 
Martin – Kovář František 3, Hla-
dík Jiří 2, Černý Martin, Červin-
ka Pavel, Juračka Petr. Rozhodčí: 
Nebola Jaroslav, Žilka Jan st.; ŽK: 
5:3.
1. Nová Ves B 15 11 1 3 43:17 34
2. Moravec 15 10 3 2 52:24 33
3. Rozsochy 15 9 4 2 24:11 31
4. Hamry 15 9 3 3 42:23 30
5. Svratka 15 7 3 5 25:20 24
6. Bory 15 7 2 6 35:32 23
7. Rad. Svratka 15 6 5 4 28:31 23
8. Os. Bítýška 15 7 1 7 24:28 22
9. Počítky 15 5 1 9 20:40 16
10. Věchnov 15 5 0 10 19:40 15
11. Bohdalov 15 4 2 9 24:29 14
12. Nedvědice 15 4 1 10 27:38 13
13. Bobrová 15 4 1 10 22:33 13
14. Rovečné 15 3 1 11 23:42 10

Zdroj: www.fotbal.cz

fotbal

43. ročník Měřínské padesátky

Sobota 7. 6. 2014, (100 km start v pátek 6. 6.), fotbalový areál TJ Jiskra Měřín. Prezence: pěší turisté 7.00–9.00, trasa 100 km – start 6. 6. v 19.00–
21.00; cykloturisté 8.00–10.00. Trasy pro pěší: 15, 25, 35, 50, 100 km, pro cyklisty: 25, 45, 65, 85, 100 km. Více na: jcf@seznam.cz, 602 129 021.
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V sobotu 19. dubna se v jihlavském hotelu Gustav Mahler usku-
teční již tradiční akce, jíž je velikonoční šachový turnaj, pojatý 
zároveň i  jako otevřený přebor Kraje Vysočina v  tzv. rapidu. 
Akce se koná na Křížové ulici, která se nachází poblíž ústřed-
ního Masarykova náměstí.
Prezence účastníků proběhne v  době od  8.00 do  8.50, zahájení 
bude v 9 hodin. Hraje se švýcarským systémem nasazování, a to 
na 9 kol po 2× patnácti minutách na jednu partii. Startovné činí 
100 Kč, pro děti do patnácti let 50 Kč. K dispozici budou finanč-
ní i  věcné ceny pro nejlepší, ale také oběd pro všechny zájemce 
o  stravenky. Odjezd účastníků z  Velkého Meziříčí přesně v  8.00 
z  parkoviště na  dolním konci Třebíčské ulice (u  mostu přes Ba-
linku). Ve velkokapacitním autě je 10 míst. Přihlášky u V. Pařila/
kavárna Na Poříčí ve čtvrtek 18–22 hodin anebo herní salónek 
hostince U Kozů v neděli od 9 do 12 hodin. 

Velikonoční šachový 
turnaj v Jihlavě

V  neděli 6. dubna hostila naše 
házenkářská hala turnaj Ligy 
Vysočiny mladších žáků. Tur-
naje se zúčastnilo tradičně pět 
družstev.
První zápas jsme sehráli s  ve-
doucím týmem soutěže Novým 
Veselím A. Hned od  začátku 
nám soupeř odskočil kvůli naší 
špatně organizované obraně 
a  neproměňování vyložených 
šancí. Na  konci zápasu svítil 
na tabuli pro nás nepříznivý vý-
sledek 7:14. 
Ve  druhém zápase na  nás če-
kala nevyzpytatelná Chrudim. 
Do  zápasu jsme vlétli, střelecky 
se dařilo Štěpánu Fialovi a Voj-
tovi Svobodovi, obranu velice 
dobře řídil Jakub Benda a důle-
žité zákroky si připsal Víťa Ro-
hovský. Zápas jsme zaslouženě 
vyhráli 16:8.
Ve  třetím utkání jsme si pora-
dili s  Novým Veselím B. Zápas 
byl velice bohatý na  góly, hrálo 
se prakticky bez obran. Po  celé 

utkání jsme si udržovali vedení 
a nakonec slavili vítězství 18:15.
Poslední zápas jsme odehráli 
proti Havlíčkovu Brodu. Ten po-
strádal z  naší strany bojovnost, 
hráči kupili jednu technickou 

chybu za  druhou a  zaslouženě 
jsme prohráli 10:17.
Sestava a  branky: Vítězslav Ro-
hovský (2) – Štěpán Fiala (16), 
Vojtěch Svoboda (14), Jakub 
Benda (9), Dominik Šroler (7), 

Roman Juhoš (1), Martin Neu-
fuss (1), Lukáš Dobejval (1), Alex 
Cerkal, Martin Poul, Matouš Ma-
lec, trenéři Petr Kaštan, David 
Stoklasa a Pavol Živčic. 

Text a foto: Petr Kaštan 

Žáci odehráli domácí turnaj s vyrovnanou bilancí

Flamengo – Woolloomooloo 
Bay 4:3 (2:2)
Branky: Flamengo – 3. Benda 
Lukáš 2×, 54. Votoupal Michal, 
60. Kubec Jaroslav; Woolloo-
mooloo Bay – 11. Malý Pavel, 
19. Sedláček Petr, 50. Malý Pa-
vel.
Zápas Flamengo vs. Woolloo-
mooloo Bay byl tahákem 12. kola 
Harrach ligy mužů. 
Šlo o  utkání v  čele tabulky, kde 
Flamengo bodově dorovnalo 
soupeře, a  tím se znovu zapojilo 
do  boje o  postup na  mistrovství 
republiky.
Po  počátečním tlaku hostí se 
dostali dvakrát do brejku domá-
cí a  po  zakončení Bendy svíti-
lo na  tabuli 2:0. Oba góly dával 
ve třetí minutě.
Ještě do poločasu se svěřencům 
trenéra Koláčného podařilo 
srovnat na  2:2. Zápas se hrál 
ve  vysokém tempu s  citlivým 
řízením velezkušeným rozhod-
čím Pavlem Rosickým.
Po půli se střídala šance za šancí 
a obrany nechaly vyniknout i své 
gólmany.
V padesáté minutě se ujali vede-

ní hosté a zdálo se,  že si 3 body 
uhrají.
Flamengo se ale nevzdalo 
a  brankou Votoupala v  54. mi-
nutě vyrovnalo a  v  posledních 
vteřinách utkání se ujal brejk 
Jardy Kubce na  konečných 4:3 
pro Flamengo.
Následoval již pouze hvizd roz-
hodčího a  hostím nezbylo, než 
sportovně přiznat porážku.
Harrach liga mužů MKVM 
po neúplném 12. kole
Flamengo – Woolloomooloo 
Bay 4:3 (2:2)
SK Mostiště – Pobřeží kocoviny 
3:0 (1:0)
The Lost Generation – Oslavice 
2:2 (2:2)
Kittydogs United – La Bucañe-
ros 1:7 (0:5)
Celková tabulka soutěže
1. La Bucañeros 11 9 1 1 64:19 28

2. Woolloomooloo Bay 11 8 1 2 59:17 25

3. Flamengo 11 7 2 2 56:27 23

4. Slza VM 10 7 2 1 40:15 23

5. SK Mostiště 11 7 2 2 31:14 23

6. Pobřeží kocoviny 11 3 1 7 23:33 10

7. Kašpaři VM 10 3 1 6 16:28 10

8. Kittydogs United 11 3 1 7 20:70 10

9. Oslavice 11 1 4 6 27:43 7

10. The Lost Generation 11 1 4 6 15:38 7

11. FC Wiegel VM 10 0 1 9 13:60 1

-bíl-, foto: Jitka Plašilová

Harrach liga pokračuje

V sobotu se v Nové Pace konalo 1. 
kolo iboccie, kterého se zúčastni-
lo i družstvo HSC Velké Meziříčí 
ve složení František, Vojta a Petr 
Malcovi a  Jiří Charvát, který si 
plnil své povinnosti rozhodčího. 
Družstvo pod kapitánem Petrem 
Malcem sice svůj první zápas 
prohrálo, ale pak předvedlo svoji 
kvalitu. V posledním zápase, kde 
bojovali o  první místo, vyhráli 
Velkomeziříčští 8:5 a  poprvé si 
vybojovali 1. místo. Další 2. kolo 
se bude konat 12. 7. v Hořicích.
Sportovní klub děkuje za podpo-
ru všem sponzorům a mediální-
mu partneru týdeníku Velkomezi-
říčsko.

iboccia

-char-, foto: archiv HSCVM

-vp-

II. liga mladších dorostenek
TJ Sokol VM – Sokol Karviná 
30:18 (15:4)
Silně „okleštěný“ kádr domácích 
schvácený náhlými (?) nemoce-
mi a  jinými aktivitami vstoupil 
do  utkání s  posledním týmem 
druholigové tabulky aktivně 
a s chutí. Do desáté minuty byly 
Karvinské více aktivnější a zkou-
šely se individuálními akcemi 
probíjet až do bezprostřední blíz-
kosti naší branky. Díky zlepšené 
souhře byly naše hráčky důsled-
nější, na  osmnáct minut „uza-
vřely“ obrannou hráz, za  níž se 
opětovně velmi dařilo brankářce 

Jarmile Šabacké. Rychle založené 
brejky vedené vesměs přes Elišku 
Koudelovou nastavily ještě před 
poločasovou přestávkou pohodo-
vý desetigólový rozdíl. O  kvalitě 
naší vysunuté obrany v  prvním 
poločase svědčí i  to, že soupeř 
nám za prvních třicet minut hry 
dal pouze čtyři góly, z toho tři ze 
sedmimetrových hodů!
Po  změně stran jsme již polevili 
v  obranném důrazu, přenechali 
jsme hodně místa na brankovišti 
protihráčkám a  ty volný prostor 
využívaly k  častějšímu zakonče-
ní. Dobře, že i přes ubývající síly 
jsme nacházeli neustálé skuliny 

v  soupeřově obraně. Na  vysu-
nutou obranu Severomoravanek 
platily nápadité útočné akce ro-
zehrávačky Romany Doležalové, 
spolupráce s pivotmankou Soňou 
Bačovou a  zejména přesné stře-
ly ze střední vzdálenosti Denisy 
Janečkové. To vše znamenalo, že 
jsme si drželi neustálý výrazný 
brankový náskok. Důležité zása-
hy z prostoru křídla přidala dob-
ře hrající Kristýna Cahová, svým 
dílem k  dvoubodovému zisku 
přispěla i křídelnice Lucie Teplá. 
Po  velikonoční pauze nás čeká 
odveta na  hřišti soupeřek a  pak 
již poslední tři ligová kola věkové 

kategorie mladších dorostenek… 
Sled branek – 0:1, 2:1, 2:2, 11:2, 
13:3, 17:5, 20:7, 21:11, 23:13, 
25:13, 26:15, 29:17. 7m hody 
2/2:4/3, vyloučení 4:2. Hrály: Jar-
mila Šabacká – Denisa Janečková 
(11/2), Eliška Koudelová (10), 
Kristýna Cahová (4), Romana 
Doležalová (3), Soňa Bačová (2), 
Lucie Teplá. Trenér ing. Vincenc 
Záviška.
1. Olomouc B 8 6 1 1 226:158 13

2. V. Meziříčí 8 6 0 2 218:177 12

3. Hodonín 8 5 0 3 200:179 10

4. H. Brod 9 4 0 5 228:234 8

5. Pardubice 9 3 1 5 211:258 7

6. Zábřeh 8 2 1 5 178:203 5

7. Karviná 8 1 1 6 160:212 3

Torzo mladších dorostenek házené doma zvítězilo

2. liga házené ml. dorostu Mo-
rava
TJ Sokol VM – TJ Rožnov pod 
Rad. 26:40 (12:20)
V 19. kole jsme se utkali s Rožno-
vem pod Radhoštěm. Proti tomu-
to soupeři se nám příliš nedaří. 
V domácím prostředí jsme chtěli 
negativní bilanci zlomit a  celý 
týden jsme se na soupeře snažili 
připravit. Bohužel, utkání nám 
opět nevyšlo…
Vstup do utkání se vydařil a ujali 
jsme se vedení. V útoku se dařila 
kombinace, bohužel soupeř vždy 

dokázal odpovídat. Změnili jsme 
obranné rozestavení a  praktiko-
vali osobní obranu na nejlepšího 
střelce soupeře. Do 15. minuty se 
hrála vyrovnaná házená, pak za-
čal mít soupeř více ze hry. Naše 
útoky neskončily brankou a sou-
peř vždy dokázal skórovat přes 
naši nedůraznou a nepohyblivou 
obranu. I  přes oddechový čas se 
nám nepodařilo Rožnov přibrz-
dit a v poločase bylo  skóre 12:20.
V  druhé půli se obraz hry příliš 
neměnil. Hráči místy působili až 
odevzdaným dojmem. V  obra-

ně chybělo nasazení a  pozornost. 
V útočné fázi se nám nedařilo pře-
konávat kompaktní obranu soupe-
ře, a když už jsme se za ni dostali, 
často naše střely končily v  rukou 
brankáře. Hosté rozdíl ve  skóre 
postupně navyšovali. V  závěru 
se nám nepodařilo uhájit pověst-
nou čtyřicítku a  ze hřiště jsme 
odcházeli s  „výpraskem“ 26:40.
Soupeř byl v tomto utkání jasně lep-
ší, našemu družstvu chyběla jiskra! 
Hrálo se bez bojovnosti a nasazení. 
V přímém souboji o druhou příč-
ku jsme tak neuspěli. Doufejme, 

že nám týdenní pauza pomůže 
a v příštím kole pojedeme do Pros-
tějova v lepším rozpoložení.  
7m hody 3/3:1/1 vyloučení: 
3:1, diváků 91. Sled branek: 2:1, 
4:3, 5:6, 8:9, 11:14, 12:20, 14:24, 
19:28, 22:31, 24:37, 26:40. Sestava 
a branky: Drápela Vojtěch, Krato-
chvíl František – Janíček Martin 
(10), Fiala Martin (4), Pažourek 
Tomáš (3), Blaha Tomáš (3), Am-
brož Michael (3), Stupka Tomáš 
(3), Macoun Filip, Frejlich Tomáš, 
trenér Šidlo Ladislav, vedoucí 
družstva Kácal Petr.

Házenkářský dorost podlehl Rožnovu

1. A tř., sk. B
FC VM B – TJ Sokol Stonařov 
7:1 (2:1)
Rozhodčí: Denev – Čamra, Bu-
dín. Diváci: 10. Branky: 2× Liška 
(44.), (61.), Kafka (6.), Halámek 
(75.), D. Smejkal (77.), Caha 
(79.), Vítek (85.) – Škrdla (25.). 
Sestava: Sysel – Maloušek, Neto-
lický, Halámek, Kafka (73. Caha) 
– Malec – Vítek, D. Smejkal (82. 
E. Smejkal), Bradáč (62. Prchal), 
Kameník (56. Láznička) – Liška.
Důležité utkání v boji o brzké za-
chránění jsme hráli na umělé trá-
vě proti Stonařovu, který se potá-
cí na  spodku tabulky. Do  brány 
nastoupil místo brankáře Jíchy 
dorostenec Sysel.
Do  utkání jsme vstoupili vel-
mi aktivně a  zaslouženě jsme 
v 6. minutě vstřelili gól, když D. 
Smejkal zkoušel ostrou střelu 

na  bránu, ale obránce ji vyrazil 
před sebe k  volnému Kafko-
vi, který levačkou protlačil míč 
do brány, 1:0. Následovaly šance 
Vítka a Lišky. Ve 25. minutě Škr-
dla dostal míč do vápna a poté se 
dobře koncentroval mezi obránci 
a střelou na zadní tyč nedal Syslo-
vi šanci, 1:1. Pak minul bránu D. 
Smejkal, po  něm hlavičkoval 
mimo Liška. Ve 44. minutě Liška 
prošel do vápna a poté levačkou 
dopravil se štěstím míč do brány 
a dal tím do šatny velmi důležitý 
gól, 2:1. 
Na  začátku druhého poloča-
su jsme soupeře podcenili. Ten 
nás  během 7 minut třikrát vy-
zkoušel při svých gólových šan-
cích, ale velmi dobře chytající 
dorostenec Sysel ukázal, že není 
v  bráně jen tak náhodou, když 
nás podržel dobrými zákroky. 

Poté jsme začali na  hřišti domi-
novat a  dalšího důležitého gólu 
jsme se dočkali v 61. minutě, když 
po chybě obrany získal míč Liška 
a  rychlým nájezdem jej dopravil 
do brány, 3:1. V 75. minutě Halá-
mek vystřelil z 35 metrů na brá-
nu a míč skončil překvapivě v síti, 
4:1. V  77. minutě se do  gólové 
šance dostal Příhoda, ale nedo-
kázal trefit odkrytou bránu. V 78. 
minutě poslal krásný míč Halá-
mek do  vápna na  Dušana Smej-
kala, který nekompromisní stře-
lou rozvlnil síť, 5:1. V 79. minutě 
poslal Caha z 20 metrů levačkou 
míč na  bránu a  bylo to už 6:1. 
O  tři minuty později dostal míč 
do  ulice Láznička, ale ve  slibné 
šanci mu uskočil. V  85. minu-
tě postupoval sám na  brankáře 
Caha, jenž těsně před ním posu-
nul míč doprava na  Vítka, který 

střílel do  prázdné brány, 7:1.
„V zápase jsme naprosto domino-
vali. Na začátku druhého poloča-
su jsme soupeře nechali zbytečně 
hrát, ale naštěstí nás za to nepo-
trestal, protože nás podržel dobře 
chytající brankář Sysel. V závěru 
zápasu jsme si na Stonařovu stře-
lecky smlsli a  zaslouženě jsme 
vysoko vyhráli. Tím jsme i  vy-
rovnali výsledkový rekord,“ řekl 
po zápase velmi spokojený trenér 
Libor Smejkal mladší. 
1. Želetava 17 11 2 4 45:25 35
2. Nová Ves 17 10 2 5 33:23 32
3. Herálec 17 9 4 4 47:27 31
4. Žďár n. Sáz. B 17 8 4 5 51:30 28
5. Vrchovina B 17 8 3 6 29:22 27
6. Štěpánov 17 8 2 7 34:32 26
7. Budišov-Nárameč 17 6 7 4 39:35 25
8. V. Meziříčí B 17 7 3 7 43:34 24
9. Třebíč B 17 6 5 6 27:26 23
10. Rantířov 17 6 4 7 37:46 22
11. Stonařov 17 5 2 10 23:37 17
12. Rapotice 17 4 4 9 29:45 16
13. Hrotovice 17 4 4 9 19:37 16
14. Křoví 17 3 2 12 21:58 11

-šid-

Benfika si doma na Stonařovu střelecky smlsla

-ls-

-záv-
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Velmez doma střeleckou smůlu neprolomil

cyklistika

Na fotbal do Bystrce a Budišova v neděli 20. dubna v 16.00 FC Dosta 
Bystrc – FC muži A; FC Budišov-Nárameč – FC muži B
Na malou kopanou na umělou trávu za 3. ZŠ 17. dubna v 19.30 La 
Bucañeros – SK Mostiště a Kašpaři VM – FC Wiegel VM a 21. dubna 
v 19.00 Slza VM – Woolloomooloo Bay a Flamengo – Pobřeží kocoviny

kdy a kaM

MSD sk. D
FC VM – FC Slovan Rosice 0:2 
(0:1)
Střelci: 21. Chlup, 74. Malata. 
Rozhodčí: Hlubinka, Nejezchleb, 
Strya. Sestava FC: Invald – Vy-
skočil, Mucha P., Šimáček, Bou-
ček (81. Bradáč) – Caha (77. 
Ráček), Souček, Krejčí (78. Ha-
vlíček), Pokorný, Dufek (66. Be-
ran) – Simr, na  lavičce Simandl, 
Smejkal, trenér Smejkal. ŽK: 
Vyskočil – Pšikal. ČK: 29. Mucha 
P. Diváků: 265.
První gólovou šanci si připra-
vili hosté, ale Pšikal ve 4. minu-
tě střelou zpoza vápna domácí 
bránu netrefil. Stejně se dařilo 
i Malatovi v 5. min, když se po-
kusil ohrozit domácí bránu stře-
lou z  přímého kopu po  faulu 
Milana Součka. V  7. min se do-

stali do  souboje Honza Šimáček 
s Malatou, ten se s pomocí ruky 
dostal do  zakončení, ale bránu 
opět netrefil. Domácí se osmělili 
v  8. min, kdy se dostal ke  střele 
Roman Vyskočil, ale Balčirák byl 
pozorný. V  9. min nebezpečný 
průnik Pšikala zablokoval Pat-
rik Mucha. V  16. min rozehrá-
val přímý kop Jarda Dufek, ale 
na přetažený míč na zadní tyč si 
nikdo z našich nenaběhl. Z proti-
útoku se dostával do nebezpečné 
pozice Malata, ale Roman Invald 
přihrávku zachytil. V  18. min 
pronikl do  vápna nebezpečný 
Pšikal, naštěstí P.  Mucha ho čis-
tým skluzem o  šanci připravil. 
V 18. min se po přihrávce Mala-
ty dostal k  zakončení Chlup, ale 
s jeho nepovedenou střelou si náš 
gólman poradil. Ve  21. min ro-

zehráli hosté přímý kop, k  tečo-
vanému míči se Invald nedostal 
a následný centr vyrazil k nohám 
Chlupa, pro kterého už nebyl 
problém trefit naši odkrytou brá-
nu. Obdržená branka však víc 
pomohla domácím hráčům, kteří 
zvýšili důraz a  pohyb bez míče 
a  vytvořili si několik standard-
ních situací. Bohužel ani centr 
Jardy Dufka a zakončení Romana 
Vyskočila, ani jeho rohový kop 
a  hlavička Milana Součka v  síti 
hostů neskončily. Ve  29. min si 
na  centrovaný míč naběhl Ma-
lata, náš Patrik Mucha ho stáhl 
rukou a  šel předčasně do  sprch. 
Tento okamžik se bohužel uká-
zal pro další vývoj utkání jako 
zlomový. Domácí se sice snažili, 
ale do zakončení se hlavně kvůli 
nepřesnostem ve finální přihráv-

ce nedostávali. Hosté pozorně 
bránili a vyráželi k nebezpečným 
protiútokům. Ve 32. min zastavil 
nebezpečný průnik Chlupa včas-
ným vyběhnutím Roman Invald. 
Ve  37. min hledal Jarda Krejčí 
na  hrotu Pavla Simra, ten byl 
bohužel v ofsajdovém postavení. 
Ve 45. min zahrávali naši rohový 
kop, po přihrávce nakrátko však 
rozhodčí poločas ukončil. 
Ve druhém poločase se obraz hry 
příliš nezměnil. Domácí se snažili 
o  vyrovnání, ale hosté jim po-
zornou obranou moc příležitostí 
nenabízeli. Ve 47. min se po cen-
tru Jardy Dufka dostal ve  vápně 
k  zakončení Pavel Simr, ale hos-
tující obrana jeho střelu zablo-
kovala. Ve 48. min se po přímém 
kopu J. Dufka dostal k zakončení 
M. Souček, ale Balčiráka nepře-

konal. V  56. min poslal malou 
domů Souček, hostující Malata 
ji však vystihl, pokusil se přeho-
dit našeho gólmana, ale bránu 
těsně minul. V  60. min se dostal 
do zakončení opět Malata, ale míč 
trefil ruce R. Invalda. V 64. min si 
na centr J. Krejčího naběhl P. Simr, 
ale gólman hostů si s jeho hlavič-
kou poradil. V 74. min si za naši 
obranu zaběhl Malata a podél vy-
bíhajícího Romana Invalda zvýšil 
na  2:0. V  závěru utkání domácí 
trenér poslal na hřiště hráče z la-
vičky. V  84. min se po přihrávce 
Vlasty Berana dostal k zakončení 
P. Simr, ale našel jen náruč Balči-
ráka. V 89. min se ve vápně uvol-
nil P. Pokorný, ale střela na zadní 
tyč bránu hostí minula. 
„Po  zbytečně obdrženém gólu 
přišel ve 30. minutě nezodpověd-

ný faul, po  kterém následovala 
červená karta a bylo rozhodnuto 
o osudu utkání. Kluci paradoxně 
v deseti zlepšili herní projev, ale 
na zkušeného soupeře to nestači-
lo. Výhra hostů byla zasloužená 
a na nás dál leží výsledková a bo-
hužel i herní deka,“ zhodnotil hru 
svých svěřenců Libor Smejkal.
Nejlepší hráči: Tomáš Chlup, Petr 
Malata, Jarda Krejčí.
1. Vyškov 20 14 5 1 46:17 47
2. Líšeň 20 12 4 4 40:17 40
3. Rosice 20 12 2 6 40:23 38
4. Polná 20 10 4 6 34:29 34
5. Vrchovina 20 9 5 6 20:18 32
6. V. Meziříčí 20 9 4 7 26:23 31
7. Blansko 20 7 6 7 35:30 27
8. Stará Říše 20 6 8 6 23:23 26
9. Pelhřimov 20 7 4 9 35:38 25
10. Bystrc-Kníničky 20 6 6 8 30:30 24
11. Hodonín 20 5 9 6 23:28 24
12. Uherský Brod 20 6 6 8 19:32 24
13. Tasovice 20 5 5 10 23:32 20
14. Bystřice n. Per. 20 4 5 11 21:37 17
15. Bohunice 20 4 4 12 23:42 16
16. Napajedla 20 4 3 13 18:37 15

-myn-

2. liga mužů Morava jih
TJ Sokol VM – TJ Sokol Koste-
lec na Hané 41:28 (18:12)
V 19. kole se naši házenkáři před-
stavili proti Kostelci na  Hané. 
Ofenzivně laděné utkání přineslo 
69 branek a plný bodový zisk pro 
naše barvy. 
Do  utkání vlétlo naše družstvo 
s  vervou a  ujalo se vedení 5:2. 
Za obranou dirigovanou Pavlem 
Kříbalou se dařilo Liborovi Kotí-
kovi. V  útoku „řádil“ Víťa Veče-
řa a ve 20. minutě jsme již vedli 
11:6. Do poločasu se ještě poda-
řilo zrychlit přechod do  útoku 
a  do  šaten se odcházelo s  šes-
tibrankovým náskokem 18:12. 
Černou kaňkou na  první půli 
byla zranění Víti Trojana a Vojty 
Hrona.
V druhé půli útočné aktivity ne-
polevovaly. Spojky měly nabito 
ostrými a  když byl Víťa Veče-
řa bráněn osobně, sázel jednu 
branku za druhou do sítě soupe-
ře Roman Matušík. K velmi dob-
rému výkonu se po  delší pauze 
rozehrál i David Pavliš a Koste-
lec v  obraně nevěděl, kam dřív 
skočit. Bohužel v  obraně se 
nám již tolik nedařilo. Soupeř 
se tlačil do  brankoviště a  držel 
náš odstup na  sedmi brankách. 

Zlom přišel ve  44. minutě, kdy 
Ondřej Poul předvedl několik 
pěkných zákroků, ze kterých 
se šlo do  rychlých brejků, které 
spolehlivě proměňovala křídla 

Pavel Živčic s  Jirkou Kaštanem. 
Rázem to bylo o deset. Soupeř se 
ještě snažil přibrzdit naši ofen-
zivní smršť oddechovým časem. 
Ten nepomohl a  minutu před 

koncem Roman Matušík zavě-
sil do  šibenice 40. gól. Nadšení 
diváci si ještě mohli vychutnat 
branku s  pořadovým číslem 41, 
kterou Pavel Živčic symbolicky 
za celý mančaft popřál „mentál-
nímu kouči“ Drahošovi k  naro-
zeninám. 
Kostelec si tak odvezl příděl v po-
měru 41:28, přes noc se tak naši 
házenkáři octli na prvním místě 
tabulky, ale Olomouc se nej-
těsnější výhrou dokázala vrátit 
na první pozici. Nadále tak oku-
pujeme druhou příčku druholi-
gové tabulky. Po  týdenní pauze 
zajíždí naše družstvo do  Prostě-
jova, kde by chtělo určitě uspět! 
7m hody 0:7/6 vyloučení: 3:3, po-
čet diváků 124.
Sled branek: 3:1, 5:4, 9:6, 14:8, 
15:11, 18:12, 21:14, 24:18, 27:20, 
34:22, 38:24, 41:28.
Sestava a  branky: Kotík Libor, 
Poul Ondřej – Matušík Roman 
(11), Večeřa Vítězslav (11), Živ-
čic Pavol (6), Pavliš David (4), 
Kaštan Jiří (4), Kubiš David (3), 
Necid Miloš (1), Trojan Vítězslav 
(1), Lečbych Jan, Bezděk Jakub, 
Hron Vojtěch, Kříbala Pavel, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr. 

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkáři nadělili Kostelci jedenačtyřicet branek

V  sobotu 12. 4. se uskutečnilo 
na  čtyřech místech v  republice 
(Praha, České Budějovice, Nový 
Jičín a Ústí n. L.) první kolo Mis-
trovství ČR ve  volejbale žáků. 
Do  něj se kvalifikovala družstva 
umístěná v  krajských přeborech 
na 1. nebo 2. místě. Z Kraje Vyso-
čina to měla být družstva Velkého 
Meziříčí (vítěz) a Jihlavy. Jihlavské 
družstvo se nakonec do  závěreč-
ných bojů nepřihlásilo. Velké Me-
ziříčí bylo nalosováno do skupiny 
hrané v  Českých Budějovicích. 
Postupně jsme se utkali s Českým 
Krumlovem, Prosekem Praha, 
Mirošovem (vítěz Plzeňského 
kraje), Českými Budějovicemi 
a Kladnem. Do závěrečného finá-
le postupovala první tři družstva. 
Předpoklady byly, že postoupí Č. 

Budějovice, Prosek a my. Ty se na-
konec splnily. Ovšem způsob, ja-
kým jsme turnaj sehráli, nám dává 
naději i do dalších bojů. Prohráli 
jsme v celém turnaji pouze jeden 
zápas s Prosekem Praha, a to ješ-
tě dost nešťastně. Porazili jsme 
s přehledem Český Krumlov, Mi-
rošov i Kladno. Překvapením pro 
nás i  pro ostatní byl výkon proti 
Českým Budějovicím. V  prvním 
setu jsme od  začátku do  konce 
vedli a  vítězství 25:19 bylo jen 
vyvrcholením naší snahy. Ovšem 
výškově vyšší a zkušenostmi zdat-
nější soupeř v druhém setu přidal 
na obrátkách a výsledkem bylo 6 
mečbolů za, pro nás nepříznivého, 
stavu 18:24. Neskutečné se však 
stalo skutečností. Na  podání při-
šel Petr Trybuček a odešel z něho 

až za  vyrovnaného stavu 24:24. 
Naši hráči se překonávali, v  poli 
vychytali i  nemožné a  nakonec 
vše jistil Eda Heřmánek na  úto-
ku. Soupeř měl sice ještě další tři 
mečboly, ale za  stavu 28:27 jsme 
proměnili my náš první. Radost 
byla veliká. Skončili jsme sice „až“ 
na třetím místě, ovšem jen horším 
poměrem míčů. Jinak body a sety 
byly pro všechna tři družstva na-
prosto shodné. Výsledek a postup 
mezi 16 nejlepších družstev je pro 
nás další motivací a  povzbuze-
ním. V loňském roce jsme dosáhli 
na 10. příčku, letos chceme nejen 
naše pozice obhájit, ale kdyby se 
zadařilo… (nechci zakřiknout). 
Na  úspěchu se podíleli všichni 
a  vyzdvihnout patří taky všech-
ny: Eda Heřmánek – jistě útočil, 

jistě podával, uhrával rozhodu-
jící míče. Patrik Pinter na  druhé 
smeči mu výborně sekundoval 
a i jeho podání bylo jistě a nebez-
pečné. Filip Kuřec na  nahrávce 
výborně vycítil, kdy a komu má co 

nahrát. Tím to útočníkům velice 
usnadňoval. Petr Trybuček střídal 
post blokaře s  diagonálním hrá-
čem a  nezklamal. Matouš Staněk 
na bloku se velice zlepšil a již není 
jen do počtu. Roman Jaša rovněž 

vystřídal dva posty: blok a  smeč. 
Vzhledem k somatickým předpo-
kladům mu bude více svědčit ten 
druhý. Na  podání střídali Patrik 
Juda a  Petr Novák. Oba si také 
zahráli. Patrik na  postu diago-
nálního hráče a Petr na nahrávce. 
Oba jsou věkově nejmladší a jsou 
určitě příslibem do  příští sezony. 
Finálový turnaj se uskuteční od 2. 
do 4. května ve Frýdku-Místku.
Výsledky: Velké Meziříčí – Český 
Krumlov 2:0 (16, 20); – Prosek 
Praha 0:2 (–23, –20); – Mirošov 
2:0 (13, 20); – České Budějovice 
2:0 (19, 27); – Kladno 2:0 (11, 12)
1. Prosek Praha 5 4 1 8:2 12
2. České Budějovice 5 4 1 8:2 12
3. Velké Meziříčí 5 4 1 8:2 12
4. Kladno 5 1 4 3:8 4
5. Český Krumlov 5 1 4 3:9 3
6. Mirošov 5 1 4 2:9 2

-jud-, foto: archiv volejbalu

Volejbaloví žáci mají za sebou vítězné tažení prvním kolem mistrovství ČR

Jižní Morava coby nejteplejší kout republiky hostí každoročně „otvírák“ 
cyklistické sezony. Svůj první závod tu mívá i seriál Cyklomaraton 2014, 
který se ale letos přesunul z Valtic do Pavlova. Pro amatérské i profesio-
nální závodníky nabídl Cyklomaraton Pálava tratě dlouhé 30 a 56 kilo-
metrů. Výhledy na Stolovou horu a hrad Tři panny si ale mohli vychutnat 
i neslyšící závodníci a závodníci s tělesným postižením. V této kategorii 
startoval za Handicap Sport Club Milan Bartůněk (na snímku vpravo), kte-
rý si poprvé na závodech vyzkoušel svůj nový handbike do terénu. Milan si 
ve své kategorii na trase dlouhé 30 km vybojoval na úvod sezony krásné 3. 
místo. Na tomto výsledku měl nemalý podíl i asistent Milana Ladislav Bou-
ček, který mu při těchto závodech pomáhal. -char-, foto: archiv HSCVM


