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Založeno roku 1919

Poradna SOS

Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů) 
probíhá od 28. 3. KAŽDOU 
STŘEDU, od 14 do 17 hodin 
v nové budově MěÚ (obecní 
živnostenský úřad, dveře č. 4).

Velikonoční 
výstava 

v Jupiter clubu

Pondělí 2. 4. až středa 4. 4., 
9–17 hodin, velký sál JC. Tra-
diční výstava pořádaná Čes-
kým svazem žen, o. s., Velké 
Meziříčí a Jupiter clubem.

Více na straně 7

K. May – století 
legendy

Už jen do 30. 3. můžete na-
vštívit výstavu pořádanou 
Janem Kotenem ve spolupráci 
s Jupiter clubem ke 170. výročí 
narození a 100. výročí úmrtí 
spisovatele K. Maye a 50. vý-
ročí premiéry fi lmu Poklad na 
Stříbrném jezeře. Výstavní síň 
JC, prac. dny 8–16 hodin.

Kluci v akci 
& Ryba domácí

Pošlete rybí recept a získáte 
DVD s recepty.

Setkání rodáků 
19. 5. 2012

Město Velké Meziříčí i letos 
organizuje setkání s rodáky 
a jubilanty našeho města, 
kteří se narodili v období od 
1. 9. 1961 do 31. 12. 1962. 
Srdečně jsou zváni i jubilanti 
žijící mimo naše město, kteří 
navštěvovali školy ve Velkém 
Meziříčí a rádi by se setkali se 
svými známými a spolužáky.
Prosíme příbuzné i známé 
o sdělení adres jubilantů, kteří 
žijí mimo město Velké Meziříčí 
a chtěli by zaslat pozvánku na 
toto setkání. Adresy sdělte 
laskavě na matriku (budova 
české spo ř i t el ny),  mai l :
bednarikova@mestovm.cz,
tel.: 566 781 178.
Děkujeme za spolupráci.

-měú-

Ing. Ladislav Molnár
ZAHRADNÍ CENTRUM
v Budišově
…zahájili jsme jarní sezonu!!!
otevřeno po–pá 9–17 hodin
so 8–12 hodin
tel.: 568 875 403, 736 484 434, 736 484 435

Pozor změna 
provozní doby 

SOS
S radostí vám oznamuji, že po-

radna SOS, která funguje pro Vyso-
činu ve Velkém Meziříčí v budově 
Městského úřadu v kanceláři Obec-
ního živnostenského úřadu rozšířila 
svou provozní dobu, abychom vyšli 
vám našim spotřebitelům vstříc. 
Nyní vám informace, rady, dopo-
ručení budeme poskytovat každou 
středu od 14 do 17 hodin. 

Přijďte za námi pro radu!
Bc. Zdeňka Zemanová, 

Poradna SOS Velké Meziříčí, 
vaše odborná právní poradkyně 

pro Kraj Vysočinu

Třetí kniha Bohumíra Macháta Kouzelný úhoř zachycuje obdobně jako 
ty dvě předchozí dávné i současné příběhy lidí od vody. Autor vzpomíná 
na své dětství prožité na březích řek Balinky a Oslavy, na příběhy jeho 
rybářských přátel či vzpomíná na místní nezapomenutelné osobnosti, 
které dnes rybaří už pouze v těch nebeských vodách. Nechybí vzpomín-
ky na kdysi proslavené revíry, zmiňuje spisovatele ing. Šimka, Švestku 
a připomene i smutný osud jezera v Balinském údolí. Některé povídky 
jsou veselé, úsměvné, jiné poeticky laděné a nechybí ani ty smutné. „Téměř 
všechny příběhy se odehrávají v okolí našeho města a jejich hrdiny jsou 
lidé, které můžeme denně potkávat. Bohužel, některé už nepotkáme, ale 
stále žijí alespoň v našich pamětích,“ říká spisovatel Machát.

Není ale zapomenuto ani na řeku Dyji, Svratku či Jihlavu. Kniha je 
sestavena z 37 povídek a je na první pohled znát, že autor má zdejší kraj 
a lidi v něm žijící rád. Považuje okolí města za úchvatné a nijak se nediví 
tomu, že právě údolí Oslavy dokázalo v minulosti oslovit nejen mnohé 
spisovatele, ale i básníky, malíře či fotografy.

Kniha má 125 stran, stojí 219 Kč a byla vydána stejně jako ty dvě 
předchozí pražským nakladatelstvím Erika. Křest knihy proběhne v so-
botu 31. března 2012 v městské knihovně (viz strana 7). Co o knize říká 
sám autor, čtěte na straně 3.                                            Připr.: Iva Horká

Bohumír Machát
vydal třetí knihu

Bohumír Machát z Velkého Meziříčí vydal třetí knihu. Po Ministerských 
pstruzích a Jak se krotí sumec přichází Kouzelný úhoř.    Foto: Iva Horká

Velké Meziříčí zná své nejlepší sportovce za rok 2011. Vítězi jednotli-
vých kategorií se stali fotbalista Jaroslav Krejčí a atlet Petr Holánek. Mezi 
družstvy zabodovali stolní tenisté – muži áčka, házenkářky – mladší do-
rostenky. Předány byly i další ceny v kategoriích bez pořadí. Vítěze mezi 
sportovci, jež nominovaly jejich oddíly, vybírala sportovní komise města.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 23. března 2012 v kinosále Jupi-
ter clubu za účasti široké veřejnosti i hostů. Podpořit a hlavně motivovat 
velkomeziříčské sportovce přijely i osobnosti českého sportu – hokejista 
a později trenér Josef Augusta a fotbalista Rostislav Václavíček. Augusta 
jako útočník získal s Duklou Jihlava devětkrát titul mistra republiky 
a v roce 1976 na olympiádě stříbro. Václavíček zase jako obránce Zbro-
jovky Brno odehrál 289 zápasů a je držitelem rekordu československé 
ligy, když nastoupil ve 280 ligových utkáních po sobě bez přerušení. 
Jeho největším úspěchem pak je zlato z olympiády v Moskvě 1980. Oba 
předávali ceny spolu se starostou Radovanem Necidem, místostarostou 
Josefem Komínkem, předsedou sportovní komise Stanislavem Tvarůžkem 
či radním Miroslavem Jágrikem.

Radovan Necid slíbil za vedení města, že bude sport podporovat v ne-
malé míře, stejně jako v minulosti. Neboť je naší nezbytnou součástí 
„Má smysl podporovat sport, má smysl sportovat,“ zdůraznil, přičemž 
poděkoval všem, kteří se o něj nějakým způsobem zasadili. Sportovcům 
popřál nejen úspěchy, ale hlavně zdraví. „Když vidíme, že na prvním místě 
je Meziříčák, je to nejlepší propagace našeho města,“ uzavřel Necid.

Podpora sportu je mimořádně důležitá, aby se mladé naděje mohly 
úspěšně rozvíjet. Každý z nich však musí zapracovat hlavně sám na 
sobě. „Je důležité mít talent, který vás provede celou tou prací a pílí,“ 
připomněl všem Josef Augusta a Rostislav Václavíček k tomu přidal, 
že mnohé talenty se časem ztratí a kolem sedmnáctého roku života pak 
vyniknou ti, kteří vytrvají a pracují na sobě. Nesmí jim chybět ale ani 
trocha toho sportovního štěstí.

Milan Dufek, moderátor večera, se poté ujal vyhlašování nejlepších 
dvaceti sportovců, čtrnácti kolektivů a nejlepšího trenéra. Předáno bylo 
i osm zvláštních ocenění. Komise nezapomněla samozřejmě ani na úspěš-
né odchovance velkomeziříčského sportu.     (Pokračování na straně 3.)

Sportovci města jsou fotbalista, stolní tenisté, ale i atlet a házenkářky

Od příštího čísla
vycházíme v nové podobě!

Novinky pro čtenáře!
Výhody pro inzerenty!

Nenechte si ujít nové vydání – již 4. 4. 2012!

Petr Holánek zvítězil v prestižní kategorii jednotlivců do devatenácti let.                 Foto: Martina Strnadová 

Více čtěte na straně 5.
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Občanská poradna ve Velkém Meziříčí
Občanská poradna Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, 

Dolní 165/1, poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepřízni-
vé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Rady a informace jsou 
občanům poskytovány v oblasti práva pracovního, rodinného, občanské-
ho, oblasti sociální, fi nanční a dluhové problematiky, exekučního řízení, 
pojištění, náhrady škody, bydlení, ochrany spotřebitele, občanského 
soudního řízení, a dalších. Poradenství je bezplatné, nestranné a dis-
krétní. Občané mohou své problémové situace konzultovat s poradkyní 
anonymně, tedy nemusí udávat jakékoliv osobní údaje – jméno, bydliště aj.

Při konzultaci v poradně klient objasní svou problémovou situaci 
a společně s poradkyní si ujasní, čeho chce klient dosáhnout. Poradkyně 
seznámí klienta s příslušnou právní úpravou, s jeho právy a povinnost-
mi, a společně hledají způsoby řešení problému klienta a jejich dopad. 
Klient se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. Poradkyně vždy 
respektuje názor a rozhodnutí klienta.

Občanská poradna Žďár nad Sázavou je občanské sdružení, nestátní 
nezisková organizace, je sociální službou podle zákona o sociálních 
službách. Občanská poradna není advokátní kancelář, nepodává žaloby 
soudu, nezastupuje klienty před soudem.

Za podpory města Velké Meziříčí poradenské dny ve Velkém Me-
ziříčí jsou ve středu v sudých týdnech od 11.30 do 15 hodin v budově 
Městského úřadu Velké Meziříčí v zasedací místnosti ve 2. patře. 
V uvedené době se mohou občané dovolat na telefonní číslo 721 137 458.

Podrobnější informace o službách Občanské poradny Žďár nad Sázavou 
jsou zveřejněny na webových stránkách www.opzdar.cz.

JUDr. Dagmar Čížková,
vedoucí a poradkyně Občanské poradny Žďár nad Sázavou.

Zprávy z jednání Rady města ze 21. 3. 2 012
Rada města souhlasila:
s předložením návrhu na usnesení Zastupitelstvu města dne 10. 4. 2012 ve 
věci prodeje bytu č. 12 v domě č. 1595 na ulici Čechova č. 8, Velké Meziříčí
se zvýšením nájemného v nebytových prostorách zubní ordinace v objektu 
Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 od 1. 4. 2012
s tím, aby příspěvková organizace Městská správa bytů uhradila daň 
příjmů z právnických osob za r. 2011 z rezervního fondu v případě, že by 
vznikla daňová povinnost
aby na jednání Zastupitelstva města dne 10. dubna 2012 proběhla prezen-
tace projektu s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji 
Vysočina.
Rada města schválila:
použití znaku Města Velké Meziříčí na dokumentu Propozice oblastního 
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2012
rozpočtové opatření: zdroj: 61 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 61 tis. Kč – § 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného 
pořádku – rozšíření kamerového systému
rozpočtové opatření: zdroj: 24 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, rozdě-
lení: 24 tis. Kč – § 6171 rozšíření webu města (web shop)
rozpočtové opatření: zdroj: 46 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 46 tis. Kč – § 3745 oprava a doplnění lanového zábradlí podél 
železniční dráhy v Čechových sadech a u Nového hřbitova
rozpočtové opatření: zdroj: 28 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky, 
rozdělení: 28 tis. Kč – § 2212 zpracování projektové dokumentace akce 
„Chodník v Dolních Radslavicích“
rozpočtové opatření: zdroj: 35 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad 
Oslavou, rozdělení: 35 tis. Kč – § 3111 projektová dokumentace na opravu 
hospodářské části MŠ Olší nad Oslavou
rozpočtové opatření: zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary, 
rozdělení: 4 tis. Kč – § 3419 dotace, účel: pořádání II. ročníku halového 
fotbalového turnaje Abraham Cup 2012
účetní závěrky příspěvkových organizací Města Velké Meziříčí 
k 31. 12. 2011: Městská správa bytů Velké Meziříčí, Náměstí 79; Městská 
knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22; Muzeum Velké Meziříčí, 
Zámecké schody/4; Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 
2001; Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13; Základní škola 
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20; Základní škola Velké Meziříčí, Školní 
2055; Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50; Zá-
kladní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42; Mateřská škola 
Velké Meziříčí, Čechova 1523/10; Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, 
Komenského 10/2; Základní umělecká škola Velké Meziříčí, Poříčí 808/7
rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací 
města Velké Meziříčí za rok 2011
vyhodnocení dodržení regulace mzdových prostředků v r. 2011 s tím, 
že objem stanovených mzdových prostředků pro rok 2011 nebyl žádnou 
příspěvkovou organizací překročen
na základě shrnutí dodatků ke smlouvám o výpůjčce příspěvkových orga-
nizací, uzavřených na základě delegování pravomocí vedoucích odborů, 
úplné znění smluv o výpůjčce k 31. 12. 2011 vůči těmto příspěvkovým 
organizacím:
1. Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí; 
2. Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí; 
3. Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42; 4. Základní 
škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50; 5. Mateřská škola 
Velké Meziříčí, Čechova 1523/10; 6. Městská knihovna Velké Meziříčí, 
Poštovní 1392/22
Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy ze dne 25. 9. 2009 uzavřené mezi Měs-
tem Velké Meziříčí, Radnická 29/1 jako pronajímatelem a Technickými 
službami VM, s. r. o., Třebíčská 655 jako nájemcem, týkající se předmětu 
nájmu bývalého areálu Agadosu
Rada města vzala na vědomí:
předložené zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 
2011, zprávy o činnosti muzea a městské knihovny
informace týkající se digitalizace kina Velké Meziříčí.
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města 
Velké Meziříčí k 31. 12. 2011
Rada města nesouhlasila:
se zaregistrováním mikročipů psů z Velkého Meziříčí v Centrální evidenci 
zvířat a věcí ČR.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nakládání s odpady, protipo-
vodňová opatření, energetická 
efektivita a obnovitelné zdroje 
energie, čisté vody, ale i vzdělávání, 
osvěta a environmentální výchova 
ve Velkém Meziříčí – to jsou hlavní 
body, které projednávala skupina 
zástupců vedení města a městského 
úřadu spolu s odbornou veřejností 
19. března v koncertním sále Jupi-
ter clubu. Na programu byla totiž 
další část aktualizace strategického 
plánu města, tentokrát v oblasti 
ekologie a udržitelného rozvoje.

Prioritami, které účastníci dis-
kuze vybrali a na jejichž řešení se 
město v dalších letech zaměří, jsou 
nakládání s odpady, čisté vody, 
energetická efektivita, úspory ener-
gie, revitalizace zeleně a ochrana 
krajiny. „V každém z těchto opat-
ření budou zakomponovány vzdě-
lávání a osvěta pro danou oblast. 
Záležitosti týkající se snížení hluku 
a prašnosti budou zase začleněny 
do revitalizace zeleně a ochrany 
krajiny,“ doplnil Jakub John ze 
společnosti Via Alta, jež provádí 
projektové řízení a aktualizaci 
strategického dokumentu města.

Nakládání s odpady je pro Vel-
komeziříčské momentálně jednou 
z prioritních oblastí, kterou je nutno 
aktuálně řešit. Životnost zdejší 
skládky komunálních odpadů totiž 
skončí někdy s rokem 2017–18. I tak 
je třeba ji do konce příštího roku 
přetěsnit, izolovat oba její svahy. 
Pak se její životnost sice o něco 
prodlouží, ale není to dlouhodobé 
řešení. Navíc ekonomický tlak po-
malu donutí obce přestat skládkovat 
a řešit nakládání s odpady jiným 
způsobem. „Připravuje se nový 
zákon o odpadech, který počítá 

Ekologickou prioritou je nakládání s odpady

Jaroslav Mynář (zcela vlevo), ředitel technických služeb, informoval o nakládání s odpady.
Foto: Martina Strnadová 

s fi nančním omezováním skládková-
ní,“ potvrdil Jaroslav Mynář, ředitel 
technických služeb s tím, že oproti 
dnešní pětistovce za tunu odpadu 
uloženého na skládku se má po-
platek zdražit až na 2 tisíce korun.

Kraj Vysočina připravuje Inte-
grovaný systém nakládání s odpady 
v kraji, jehož cílem je zabezpečit 
lepší využívání potenciálu skrytého 
v odpadech. Velké Meziříčí se na 
něm spolu s dalšími městy podílí. 
Výsledkem by měla být v podstatě 
výstavba spalovny, přesněji zaříze-
ní pro ekologické využití odpadu. 

Za tím účelem jsou vytipované lo-
kality v Jihlavě, případně ve Žďáře. 
„Ideální by bylo, kdyby realizace 
spalovny kopírovala termín uzavře-
ní naší skládky,“ poznamenal Jiří 
Zachar, vedoucí odboru životního 
prostředí městského úřadu.

Velké Meziříčí má však ještě 
další možnost, jak vyřešit tento 
problém. Totiž odvážet odpad do 
brněnské spalovny, jejíž kapacita 
ještě zdaleka není využita. Navíc 
i cena by mohla být pro město 
výhodnější jak v případě spalovny 
v Jihlavě, která zatím ani nestojí. 

V každém případě však město bude 
muset investovat cca 10 milionů 
korun do vybudování překladiště 
odpadů. „Pak budeme moci vozit 
odpad spalovat tam, kde nám na-
bídnou lepší cenu,“ podotkl starosta 
Radovan Necid.

Co je však v této problematice ne-
méně důležité, je výchova, vzdělání 
a osvěta k třídění odpadů. Třídění 
snižuje množství odpadů, které je 
nutno skládkovat. Navíc vytříděný 
materiál je po zpracování možno 
zpětně využít.    

Martina Strnadová

Harmonogram blokového čištění 
jaro 2012

  Datum Ulice
Středa 28. 3. 2012 Oslavická, Školní, Mírová
Čtvrtek 29. 3. 2012 Pionýrská, Čermákova, Markova, Demlova, 

Emilie Zachardové, Zdenky Vorlové, Zelený kout
Pátek 30. 3. 2012 Pod Strání, Ostrůvek, K Novému nádraží, 

Nábřeží, Lipnice, autobusové nádraží, vlakové 
nádraží

Pondělí 2. 4. 2012 Nad Pilou, Karlov (Bezejmenná), Nová, Příční, 
Na Spravedlnosti, Křižní, K Buči, Slepá

Úterý 3. 4. 2012 Nad Kunšovcem, Ve Vilách, Nad Sv. Josefem, 
Kolmá, Krškova

Středa 4. 4. 2012 Na Výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. Jaroše, Karla 
Pánka, Čechova, Boční, Bezděkov

Čtvrtek 5. 4. 2012 Poštovní, Poříčí, V Potokách, Příkopy, Hřbitovní, 
Moráňská, Pod Hradbami, Podhradí

Pátek 6. 4. 2012 Průmyslová, hřbitov Karlov, příjezd k Buildingu, 
příjezd k Agadosu, Karlov (nad živými ploty)

Úterý 10. 4. 2012 Palouky, Jestřábec, Fajťák, Loupežník
-ts-

Harmonogram opravy kanalizace 
ulice Nádražní, Nad Tratí

Název úkolu, ulice od do
rekonstrukce kanalizace Nádražní, Nad Tratí 26. 3. 31. 10.
rekonstrukce kanalizace Malá stránka a Nádražní  26. 3. 31. 10.
Malá stránka (zemní práce) 26. 3. 30. 4.
Malá stránka (úpravy povrchů) 1. 10. 31. 10.
překop. Třebíčská (kř. Malá stránka, Nádražní) 27. 4. 30. 4.
Nádražní (od Třebíčské po Družstevní) zemní práce 1. 5. 10. 6.
Nádražní (od Třebíčské po Družstevní) úprava povrchů 1. 10. 31. 10.
překop Družstevní 8. 6. 11. 6.
rekonstrukce kanalizace Nádražní nad přejezdem 12. 6. 31. 10.
od žel. přejezdu po Třebíčskou (zemní práce) 12. 6. 9. 8.
od žel. přejezdu po Třebíčskou (úpravy povrchů) 1. 10. 31. 10.
překop Třebíčská (kř. Nádražní, Bezručova) 10. 8. 14. 8.
kanalizace a vodovod Nad Tratí 6. 8. 26. 10.

Částečná uzavírka a zvláštní užívání silnic
V termínu od 1. 4. do 31. 10 2012 dojde k částečné uzavírce a zvláštní-

mu užívání silnic v rámci výstavby veřejné kanalizační sítě dle projektu 
Ochrana vod povodí řeky Dyje II.

II/360 v km 104,600–105,650 v k. ú. Velké Meziříčí (Vrchovecká, U Zl. 
křížku), III/36054 v km 0,200–1.800 v k. ú. Oslavice, III/36049 v km 
0,000–0,200; 0,562–1.100 v k. ú. Mostiště, III/36048 v km 2,033–2,140 
v k. ú. Mostiště, III/35433 v km 11,810–12,338 v k. ú. Mostiště.

Malá Stránka, (V Jirchářích) – celá ulice Malá Stránka 26. 3. – 30. 4. 
2012 a 1. 10. – 31. 10. 2012. Po úsecích max. délky 25 m.                -měú-

Uzavírka ulice Františkov
od 14. do 15. 4. 2012

Silnice č. II/392 v ulici Františkov ve Velkém Meziříčí bude uzavřena 
v místě u domu č. 460/71 a v délce 50 m v rámci rekonstrukce vodovodní 
přípojky fi rmy nkt cables od soboty 14. 4. 2012 od 6 hodin do neděle 
15. 4. 2012 do 20 hodin. Délka objížďky je 22 km a vede po silnici II/392, 
II/399 a II/602 trasou: Petráveč (k. ú.) – Dolní Heřmanice – Tasov – Lhotka 
– Ruda – Jabloňov – Velké Meziříčí.                                                   -měú-

Jedno zranění si vyžádala v pá-
tek 23. 3. 2012 ranní dopravní 
nehoda osobního a nákladního 
vozidla u Stránecké Zhoře. Hlášení 
o nehodě přijalo Krajské operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina 
v 7.22 hodin. K nehodě vyjela jed-
notka profesionálních hasičů ze sta-
nice Velké Meziříčí. Průzkumem 
hasiči zjistili, že se v místě střetl 
osobní vůz Škoda 
Felicia s nákladním 
vozidlem Renault. 
Př i nehodě ut rpěl 
zranění řidič osobní-
ho vozidla. Jednotka 
poskytla zraněnému 
řidiči předlékařskou 
první pomoc a po pří-
jezdu zdravotníků jej 
předla do jejich péče. 
K dalšímu ošetření 
byl ř idič převezen 
sanitním vozem do 

nemocnice. Hasiči zajistili havaro-
vaná vozidla proti požáru a uniklé 
provozní kapaliny zlikvidovali 
speciálním sorbentem. Provoz na 
komunikaci byl omezen. V 8.46 ho-
din byly následky dopravní nehody 
odstraněny a jednotka se vrátila 
zpět na základnu. Příčinu dopravní 
nehody vyšetřuje Policie ČR.

kpt. Ing. Petra Musilová, DiS., 
HZS Kraje Vysočina

První jarní dny přivítali s akcí 
Ukliďme si město

Již řadu let pořádají Chaloupky ve spolupráci s městem Velké Meziříčí 
akci Ukliďme si město. I v letošním roce se do úklidu zapojily děti ze 
Základní školy Sokolovská a Školní a dívky z Výchovného ústavu mláde-
že. Na Ostrůvku si vyzvedly pytle věnované fi rmou Lisovna plastů VM 
a další pracovní pomůcky. Možná by vás překvapilo, kolik pytlů odpadů 
se dá v centru města nasbírat. Uklízelo se na soutoku řek, v Čechových 
sadech, ale i v okolí škol. V následujících dnech bude úklid pokračovat 
na ulici Poštovní a uklízet se bude také ve Lhotkách. Nezbývá než si přát, 
aby výsledky této práce byly patrné, co nejdéle. S tímto úkolem už si děti 
samy neporadí, v tom jim musí pomoci všichni.

U Stránecké Zhoře
se střetl nákladní a osobní vůz
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Další představení se v rámci 
jarní divadelní sezony konalo mi-
nulou neděli večer, opět ve velkém 
sále Jupiter clubu Velké Meziříčí. 
Tentokrát diváci mohli zhlédnout 
duchařskou komedii Pohleď a bu-
deš udiven o starém profesorovi, 
který se po smrti vrátil do svého 
bytu jako duch. 

Tam se ovšem setkal s dalšími 
duchy a o legraci tedy nebyla nouze. 
I posluchači ve Velkém Meziříčí se 
dobře bavili. Herecké obsazení bylo 

Sportovci města jsou fotbalista, stolní tenisté, ale i atlet a házenkářky

Duchařská komedie bavila diváky 
ve Velkém Meziříčí

víc než skvělé, v čele s vynikajícím 
Jiřím Langmajerem, který ztvárnil 
lékaře, dále jeho herečtí kolegové 
jako například David Suchařípa, 
Martina Hudečková, Marie Bittne-
rová a další.

Příští divadlo Návštěvy u pana 
Greena se koná ve středu 11. dubna 
2012 v 19.30 hodin a představí se 
v něm Stanislav Zindulka a Matěj 
Hádek.                  

 Text: Iva Horká
Ilustrační foto: Jiří N. Jelínek

Je pravdou, že ve vydání třetí knihy jsem příliš nedoufal. Dlouholetý 
majitel nakladatelství, známý spisovatel J. Suchl, odešel ve svých 83 letech 
na odpočinek a vedení se značně změnilo. Nakladatelství se postupně 
stěhuje do Liberce, kde již dlouho sídlí jeho distribuční společnost Spira 
a probíhají i některá poměrně rozsáhlá úsporná opatření. Nepopírám, že 
jsem se po tři roky cítil tak trochu oblíbencem pana Suchla, ale nyní měl 
hodnotit můj rukopis někdo zcela jiný. Nicméně rukopis byl opět kladně 
přijat a já měl tentokrát vlastně i radost, neboť jsem vpodstatě začínal 
znova od nuly. Dokonce jsem se dozvěděl, že v dnešní době, kdy je ve 
všech oborech rozhodující zisk, jsou mé knihy prodejné a jdou celkem 
slušně na odbyt. Nechci působit nijak samolibě, ale myslím, že mě tři 
napsané knihy tak trochu opravňují ke kritice.

V úvodu Kouzelného úhoře píši, že na tomto literárním poli se pohy-
bovali takoví velikáni, jakými bezesporu byli pánové Tejčka, Mahen, 
Tomeček či ing. Šimek. Stačí však vyslovit jediné jméno – Ota Pavel – 
a jakékoliv nové literární výplody na toto téma lze potom považovat za 
troufalost hraničící s drzostí. Já jsem se té troufalosti dopustil a možná 
jsem pokorně skloněn a pln úcty před těmito velikány malinko a trošku 
uspěl, ovšem v hlubokém stínu výše uvedených pánů.

Dnes se roztrhl pytel s autory píšícími na toto téma. Některá díla jsou 
zdařilá, jiná méně, ale všechny spojuje autorova láska k rybaření. Co 
se ale objevuje na stránkách některých měsíčníků a týdeníků je někdy 
až tragické. Čtenáře to pobaví, zisk potom zachrání komerční inzeráty 
a povzbuzený autor onoho paskvilu pak nevybíravě útočí na nakladatele 
a domáhá se vydání toho svého literárního „pokladu“. Navíc se ve své 
zaslepenosti dožadují i pohádkového honoráře. Za poslední měsíce jsem 
obdobných „veselých příběhů z nakladatelství“ vyslechl hned několik. 
Když k tomu připočtu nelehký existenční boj, který v dnešní době 
prožívají i ta velká a renomovaná nakladatelství a snahu pana ministra 
fi nancí co nejvíce nakladatelům jejich práci ztížit, počínám mít obavy 
o budoucnost knihy jako takové. Neodbytně se mi vkrádá myšlenka, že 
se pro příští generaci stane kniha velkou vzácností.

Nemalou radost mi udělalo i to, když se dozvídám, že se mé knížky 
dostaly kupříkladu na Floridu, do Egypta či do Austrálie. Nejvíce 
mne však pobavilo vyprávění mého nerozlučného kamaráda z dětství, 
který se před více než třiceti lety odstěhoval do Košic. Ten mi líčil, jak 
si od syna vypůjčil knížku a zdálo se mu, že přesně takové příběhy 

prožíval i on a že je odněkud zná. Když se podíval na titulní stranu, 
tak zjistil, že se mu to nezdá a že jde vlastně i o jeho zážitky, které 
osobně prožíval.

Díky mým knihám mne oslovila i jedna agentura a v uplynulých dvou 
letech jsem jezdil po různých besedách. A věřte mi, že mi mnohdy dělalo 
radost, když jsem mohl posluchačům sdělovat, kdeže vlastně to Velké 
Meziříčí a řeky Balinka s Oslavou jsou.

Letos popr-
vé bude knížka 
v našem měs-
tě i pok ř těna. 
Díky iniciativě 
pa n í  ře d i t e l -
k y  k n i hov ny 
I .  Va ň k o v é , 
která se s ver-
vou sobě vlastní 
pustila do pří-
prav, se tak sta-
ne 31. března 
2012 v 15 ho-
din. 

Bohumír 
Machát

► Vášnivý ry-
bá ř  Bohu mír 
Machát vydal 
již tři povídkové 
knihy o rybách. 
V současné době 
má podle svých 
slov rozpraco-
vanou čtvrtou 
publikaci.

Foto: 
Iva Horká

Slovo autora (nejen) o knize Kouzelný úhoř

Slovo hejtmana
Jarní úklid Vysočiny

Jakmile skončí zima, nastává 
čas na pořádný úklid. Začátek jara 
je tedy ideální dobou pro změnu 
a očistu. Kraj Vysočina pravidelně 
v tuto roční dobu vyhlašuje dob-
rovolnou „úklidovou akci“ Čistá 
Vysočina. V termínu od 13. do 
20. dubna se tisíce spoluobčanů 
stanou dobrovolníky a v pracovních 
rukavicích začnou čistit okolí svých 
domovů, oblíbených stezek, koryt 
řek, parků. Budou vidět všude. 
Důvody, které nás – veřejnost – 
vedou k jarnímu úklidu, mohou být 
různé. Poskytují nám radost z pří-
rody, zábavu a některým i aktivní 
odpočinek. Někteří už nemají sílu 
dívat se, jak se příroda v jejich okolí 
mění ve skládku. V loňském roce se 
do akce zapojilo 17 tisíc účastníků 
a bylo sebráno 84 tun odpadků. Plné 
pytle roztříděných odpadků míří na 
skládku nebo k dalšímu zpracování 
a všichni mají radost z toho, že udě-
lali něco pro přírodu i ostatní lidi. 
Hlavním přínosem celé kampaně 
Čistá Vysočina je však fakt, že po-
siluje zodpovědnost každého z nás 
za stav našeho životního prostředí, 
což přináší velký význam zejména 
u dětské populace, která si pomocí 
takovýchto akcí formuje pohled na 
přírodu a dotváří jejich hodnotové 
žebříčky. Chce se mi věřit, že příští 
generace ovlivňované současnou 
masivní environmentální výcho-
vou budou k ochraně životního 
prostředí přistupovat komplexněji, 
to znamená, nebudou se zbavovat 
pokoutně odpadu a akce Čistá Vy-
sočina bude moci hrdě zaniknout. 
Lidé si mohou sami určit, kde 
přesně budou odpadky na území 
Kraje Vysočina sbírat. Důležité ale 
je, aby dali organizátorům vědět, 
kde pytle s odpadem nechali, pak 
je spolupracovníci z Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny mohou 
odvézt. Více informací o aktivitě 
Čistá Vysočina je k dispozici na 
www.kr-vysocina.cz/cistavysoci-
na. Děkujeme všem, kteří se k nám 
připojí a pomohou ke zkrášlení pro-
středí, ve kterém společně žijeme.

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

(Pokračování ze strany 1.)

V kategorii nad devatenáct let 
září fotbalista a stolní tenisté

V kategorii jednotlivců nad devatenáct let, vybojoval vítěz-
ství fotbalista Jaroslav Krejčí, kapitán a dlouholetá opora týmu 
mužů hrajícího v moravskoslezské divizi. Druhé místo patří 
motokrosařce Barboře Laňkové, která byla třetí na mistrovství 
ČR žen a čtrnáctá na mistrovství světa ve Slovinsku. Třetí 
příčku obsadila střelkyně Ivana Zelená, druhá na krajském 
přeboru ve střelbě ze vzduchovky a 12. na MČR. S malorážkou 
vystřílela třinácté místo na MČR.

Tým A mužů stolního tenisu ve složení Pokorný, Řikovský, 
Klíma a Kampas zvítězil mezi družstvy nad devatenáct let. 
V krajském poháru obsadil čtvrtou příčku, vyhrál pohár 
Vysočiny a kvalifi koval se do celorepublikového kola. Za 
stolními tenisty skončily hasičky – ženy velkomeziříčského 
SDH. Mezi jejich nejlepší výsledky patří čtvrté místo na 
MČR, čtvrté místo v bronzové skupině a druhé místo ve 
stříbrné skupině v klasických disciplínách v Rakousku. Třetí 
jsou hokejisté áčka HHK – třetí v krajské lize jižní Moravy.

Atlet a házenkářky jsou první 
v prestižní kategorii do 19 let

Atlet Petr Holánek je prvním mezi jednotlivci do 19 let. 
V krajském přeboru mužů vybojoval první místo na 1500 me-
trů, páté místo na MČR juniorů v hale (3000 m) a na MČR 
juniorů na dráze byl druhý v překážkách na 3 tisíce metrů. 
Je členem reprezentace ČR. Za ním následuje Matěj Uchytil, 
volejbalista, smečař a univerzál, který s juniory vybojoval 
páté místo v extralize, je členem reprezentace ČR kadetů 
a účastníkem kvalifi kace ME. O třetí místo se dělí fotbalista 
Stanislav Štefka, střední obránce 
a kapitán týmu dorostu, jehož před-
ností je hra hlavou, spolu s hokejis-
tou Viktorem Burianem, spolehli-
vým útočníkem A družstva HHK.

Mladším dorostenkám házené 
komise přidělila vítězství mezi 
družstvy za páté místo v soutěž-
ním ročníku 2010/2011 i za čtvrté 
místo po podzimní části v 1. lize 
dorostenek. Druzí jsou hokejisté do-
rostenci, kteří jsou na druhé příčce 
ve spojeném přeboru jižní Moravy, 
Vysočiny a Zlína. Bronzové je 
družstvo dorostenců SDH Lhotky 
sport, za první místo v krajském 
kole i mistrovství republiky hry 
dorost.

Kategorie 
do patnácti 

a do dvanácti let 
byly bez pořadí

Trojnásobná mistryně republiky, 
vítězka českého poháru v alpských 
disciplínách a členka české repre-
zentace Veronika Čamková si prá-
vem odnesla ocenění v kategorii do 

patnácti let stejně jako basketbalistka Kristýna Čermáková, 
atletka Martina Homolová, střelec Petr Chytka, hokejista Filip 
Kampas, házenkářka Hana Kratochvílová a fotbalista Radim 
Liška. Za družstva si pro diplomy přišli starší žáci fotbalu, 
hokeje, dobrovolných hasičů, volejbalu a starší žákyně házené.

V kategorii do dvanácti let se loni dařilo házenkáři Voj-
těchu Drápelovi, hokejistovi Luboši Karáskovi, fotbalistovi 
Miloši Koudelovi, lyžaři Danielu Ryškovi, motokrosaři 
Patriku Stupkovi a atletce Agátě Uchytilové. Mezi družstvy 
bodovali mladší žáci fotbalu, házené a hasičů.

Nejlepším trenérem je Josef Voda
Josef Voda, jenž se věnuje fotbalistům, byl oceněn jako 

nejlepší trenér. Zvláštní ocenění pak získali Karel Kružík za 
práci pro fotbalový klub, družstvo veteránek házené, Stani-
slav Hammer za celoživotní přínos hokeji, dívčí basketbalový 
tým gymnázia, Jan Trutna, mladý nadějný duatlonista a tri-
atlonista, volejbalový trenér reprezentace juniorů Petr Juda 
a asistent trenéra reprezentace kadetů volejbalu Petr Vašíček.

Mezi odchovanci velkomeziříčského sportu vynikají 
házenkářka DHK Zory Olomouc Ivana Salašová, fotbalista 
FC Slovanu Liberec a člen reprezentace ČR Theodor Gebre 
Selassie, jeho sestra, házenkářka DHK Zora Olomouc a také 
členka reprezentace žen ČR Anna Gebre Selassie, házen-
kář Lukáš Horký (HK Město Lovosice), atleti Petr Peňáz 
a Pavel Peňáz (oba TJ Sokol Kolín), atlet Kamil Běhounek 
(TJ Spartak Třebíč), volejbalisté Martin Kryštof (SCC 
Berlín), Michal Hrazdíra (N Mobile S. Groce), oba členové 
reprezentace mužů ČR, dále volejbalisté Michal Novák (ČZU 
Praha), Zdeněk Málek (Vavex Příbram) a Filip Auer (Aero 
Odolena Voda), všichni tři hrající za extraligu ČR, a koneč-
ně dorostenecký extraligový hokejista Pavel Zacha (TJ Bílí 
tygři Liberec).                                         Martina Strnadová

Poděkování 
pořadatelů 
za podporu

Děkujeme za podporu a spo-
lupráci při vyhlašování spor-
tovce města 2011 Městu Velké 
Meziříčí, Ski klubu Velké Me-
ziříčí, Fitnesscentru Nový Svit, 
Malostránskému pivovaru 
i organizátorům – sportovní 
komisi města a Jupiter clubu. 
Obrazový materiál připravil 
Karel Kaštan, a raut Hotelová 
škola Světlá a Obchodní aka-
demie Velké Meziříčí ve spolu-
práci s JC.

Za pořadatele Milan Dufek 

Ceny úspěšným sportovcům předávala také legenda českého hokeje Josef Augusta.    Foto: Martina Strnadová

Josef Voda je nejlepším trenérem. 
Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

O pozornosti
Pozornost patří mezi ústřední pojmy duchovního života. Jde o to, 

pozorně naslouchat i mluvit, pozorně vnímat, pozorně chodit, pozorně 
jíst, pozorně zacházet s lidmi i věcmi. Celý život se nám nabízí k tomu, 
abychom se cvičili v pozornosti. Vypráví se příběh o jednom vysoce 
postaveném úředníkovi, který přicestoval z veliké dálky do kláštera 
a požádal duchovního mistra, aby ho uvedl do hlubin životní moudrosti. 
Mistr vzal arch papíru a napsal na něj slovo pozornost. Úředník se ho 
zklamaně zeptal, jestli to má být všechno. Mistr znovu vzal papír a napsal: 
pozornost – pozornost. Rozzlobený úředník mu řekl, že čekal trochu víc. 
Na to mistr napsal: pozornost – pozornost – pozornost.

Pozornost vyjadřuje podstatu moudrého životního postoje velmi dobře. 
K pozornosti patří soustředěnost, zaujetí, vnímavost pro konkrétní chvíli, 
událost či věc. Právě tím vším byl Ježíšův život plný. O pozornost se při-
pravujeme, když rychle těkáme od jednoho k druhému a děláme více věcí 
najednou. Pozornost vyžaduje čas, abychom se dokázali zastavit a soustře-
dit rozptýlenou mysl. Chvat a zmatek vedou k roztržitosti a nepozornosti. 
V každodenním životě můžeme kolem sebe neustále pozorovat, jak se 
zrychlováním klesá soustředěnost, následují chyby, vzniká povrchnost 
a především trpí mezilidské vztahy. Je to radost setkat se s pozorným 
člověkem, je to radost pozorně žít.                                 P. Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb
od 28. 3. do 1. 4. 2012

Středa 28. 3., mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 18.00 Oslavice – o. Prajka
Čtvrtek 29. 3., mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 18.00 – o. Prajka, 18.00 Hrbov 
– o. Parajka
Pátek 30. 3., mše sv.: 8.00 – o. Prajka, 13.00 domov pro seniory – o. Parajka 
14.00 – 15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, 16.30 – o. Prajka
Sobota 31. 3., mše sv.: 7.00 – o. L. Sz., 7.00 Lavičky o. Prajka, 18.00 – 
o. Parajka
Neděle 1. 4., mše sv.: 7.30 – o. Prajka, 8.50 – o. L. Sz., 10.30 – o. Prajka, 
17.00 pobožnost křížové cesty, 18.00 – o. L. Sz.
Farní oznámení: Středa – přípravy na sv. přijímání v 16.15 hodin. V tom-
to týdnu nebude náboženství pro mládež na faře ani teologická hodina. 
Pátek – 14.00–16.30 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání, 15.00 modlitba korunky k Božímu milosr-
denství. Sobota – 8.00 setkání ministrantů, 18.30 příprava na křest, 19.30 
– 6. příprava na manželství. Otec biskup zve do katedrály v Brně na 
Petrově mládež na diecézní setkání v sobotu 31. 3. 2012, autobus pojede 
od Domusu v 6.45 hodin ráno. S sebou karimatku, 50 Kč – autobus, 50 Kč 
příspěvek do katedrály. Během Květné neděle 1. 4. – průvod s ratolestmi, 
který začne v 8.50 před radnicí. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele. 
Děkujeme za sbírku na elektřinu, která činila 31.500 Kč.          -P. L. Sz-
Českobratrská církev evangelická: 29. 3. 14 hodin – náboženství pro děti, 
18 hodin – biblická hodina; 1. 4. 9 hodin– bohoslužby, 17 hodin – střední 
generace, Husův dům, U Světlé 24, www.velke-mezirici.evangnet.cz 

-PJ-
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM. Více na: 
www.ac-vm.cz, Mgr. František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

Mateřské, základní a střední 
školy z Kraje Vysočina zapojené 
ve školním recyklačním programu 
Recyklohraní v rámci podzim-
ní sběrové kampaně odevzdaly 
32 830 kg vysloužilých elektro-
spotřebičů. Nejlepšího výsledku 
dosáhla naše ZŠ ve Lhotkách, kde 
20 žáků odevzdalo 6 721 kg elek-
troodpadu, tedy 336 kg na žáka. 
V rámci České republiky jsme se 
umístili na 2. místě. V pátek 9. 3. 
2012 jsme převzali na Kraji Vy-
sočina ocenění v podobě šeku na 
10 000 bodů, které vyměníme za 
školní pomůcky.

Výchovně-vzdělávací program 
Recyklohraní byl spuštěn v září 
2008. Založily jej neziskové spo-
lečnosti Asekol, Eko-kom, Ekolamp 
a Ecobat, které se zaměřují na sběr 
a recyklaci elektroodpadu, odpadů 
z obalů, svítidel a baterií.

Naše Základní škola ve Lhotkách 
je v projektu zapojena od samého 
začátku a každoročně jsme drži-
teli Zlatého diplomu, kterým jsou 
oceněny nejaktivnější školy v ČR. 
Projekt pomáhá žákům i učitelům 
prohlubovat znalosti v oblasti třídě-
ní a recyklace odpadů a umožňuje 
jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem použitých elektrozařízení, 
čímž u dětí rozvíjí vztah k životní-
mu prostředí. Do velké podzimní 
soutěže se naší škole podař ilo 
aktivně zapojit širokou veřejnost, 
podpořili nás občané místní i z ši-
rokého okolí. Nyní společně s námi 
sdílí radost nad dosaženým výsled-
kem. Byli jsme až překvapeni, kolik 
elektroodpadu naše společnost pro-
dukuje. Děkujeme všem za pomoc.

Žáci, žákyně a učitelky
ZŠ Lhotky,

foto: archiv ZŠ Lhotky

Máme-li hodnotit celkovou čin-
nost naší Základní organizace Čes-
kého svazu včelařů Velké Meziříčí, 
musíme začít rokem 2011. Včelstva 
byla v poměrně dobré kondici, a tak 
když začaly rozkvétat lány řepky, 
začaly se úly plnit medovým nekta-
rem. Po odkvětu řepky a ovocných 
stromů můžeme říci, že jaro bylo 
pro množství řepkového a květo-
vého medu velmi úspěšné. V po-
rovnání s dřívějšími roky přinesly 
včely daleko víc, než je obvyklé. 
Po vytočení těchto světlých medů 
se očekávalo, že i další vytáčení, 
tentokráte tmavého medu, bude 
také dobré. Bohužel dlouhotrvající 
letní vedra a sucha, která ovlivňo-
vala i špatný rozvoj producentů 
medovice, zapříčinila, že tohoto 
tolik očekávaného tmavého medu 
bylo málo. Včelaři nebyli schopni 
pokrýt poptávku. Do této situace ve 
druhé polovině roku přišla na Kraj 
Vysočina nabídka od výzkumného 
ústavu včelařského. Bylo nabídnuto 
celoplošné vyšetření všech včel 
v celém kraji na nejobávanější ne-
moc včel – mor včelího plodu. Tento 

mor je bakteriální onemocnění 
včelího plodu, jehož původcem je 
mikrob Bacillus larvae.

Po propuknutí nemoci na včelím 
plodu se nákaza velmi rychle šíří, 
včelstvo není schopno odchovat 
mladé včely a tím je od-
souzeno k zániku. Tak-
to nakažená včelstva 
se likvidují spálením, 
neboť spory moru jsou 
velmi odolné a dokáží 
přežít i 50 let.

V zahraničí se na 
léčbu používají antibio-
tika, ale jejich účinnost 
je však sporná a při 
nesprávné aplikaci se dostávají do 
medu. Tento způsob léčby je v naší 
republice zakázán. Na základě této 
nabídky i naše základní organizace 
zaslala do výzkumného ústavu vče-
lařského vzorky od všech včelařů 
a jejich 2430 včelstev. Po jejich 
vyhodnocení i u nás byla objevena 
ohniska včelího moru v oblasti Vel-
kého Meziříčí, Petrávče a Dolních 
Heřmanic. Nastalo detailní ověřo-
vání na včelínech a po takto odebra-

ných vzorcích rozhodla laboratoř 
Krajské veterinární správy o likvi-
daci celkem 84 včelstev. Ta byla 
koncem roku 2011 a začátkem roku 
2012 komisionálně spálena a vlastní 
stanoviště a jeho okolí asanováno 

speciálním postřikem. 
Současně bylo kolem 
těchto ohnisek vytvo-
řeno ochranné pásmo 
o poloměru 5 km, do 
kterého bylo zahrnuto 
36 obcí, ve kterých 
mají včelaři 1181 včel-
stev. V tomto pásmu 
není možné přemís-
ťovat včelstva, nové 

včelí oddělky i včelí matky mimo 
tuto oblast a toto opatření trvá 
celý jeden rok. Pak se udělají nové 
vzorky těchto včelstev a budou-li 
negativní, pásmo se zruší a uvolní 
pohyb včelstev a jejich produktů.

Dalším zdravotním problémem 
v posledním desetiletí v celém svě-
tě, ale i u nás, je přemnožení roztoče 
Varroa destructor. Jeho přemnožení 
ve včelstvu způsobuje také zánik 
včelstva. Proto musí včelaři i tento 

problém celoročně hlídat a zvlášť na 
podzim léčit několika léčivy. V naší 
ZO nyní, z jara 2012 se muselo 
léčit 626 včelstev u 85 včelařů, což 
představuje 30 % silně zasažených 
včelstev z celkového počtu.

Včelařská výstava
Již tradičně pořádáme pro veřej-

nost, ale i včelaře včelařskou výsta-
vu. Bude se konat o velikonočních 
svátcích, ve dnech 4.–10. dubna 
2012, vždy od 9 do 16 hodin v za-
sedací síni úřadu městyse Měřín. 
Nebudou zde chybět nové včelařské 
pomůcky, moderní úly a samozřej-
mě i živé včely. Z prodejní nabíd-
ky zde budou různé druhy medu 
i ochuceného, medovina, medové 
pivo a kosmetika. Také zdobené 
medové perníčky, fi gurky z včelího 
vosku a pro děti medová lízátka.

Je zvána veřejnost i školáci, 
kterým má výstava přiblížit život 
a chov včel a nebo také poradit, jak 
začít včelařit.

Alois Hájek,
předseda ZO ČSV Velké Meziříčí

Starosti včelařů Velkomeziříčska

Tasovský rodák archeologem
Před 75 lety, 5. března 1937, zemřel v Brně náš krajan Jan Knies. Narodil 

se v listopadu 1860 v Tasově v rodině nadučitele Jana Kniese. Po studiu 
na reálce v Telči a na učitelském ústavu v Brně se věnoval učitelskému 
povolání. V průběhu svého učitelského působení vystřídal řadu míst, kde 
se věnoval geologickému a archeologickému výzkumu. Na sklonku života 
odešel na odpočinek do Starého Lískovce u Brna, kde po těžké nemoci ze-
mřel. V roce 1887 se stal jedním ze zakládajících členů Musejního spolku 
v Brně a s Moravským zemským muzeem spolupracoval i nadále. Pro-
zkoumal např. Sloupsko-šošůvské jeskyně, Mladečské jeskyně, Předmostí 
a další. V roce 1906 zřídil na vlastní náklady ve Sloupu, kde v té době učil, 
Muzeum Moravského krasu, kde vystavil svoje nálezy z této oblasti. Ty od 
něj v roce 1922 zakoupilo Moravské zemské muzeum. V letech 1900–1910 
byl konzervátorem Moravského zemského muzea. V roce 1924 vedl spolu 
s Václavem Čapkem první výzkum v Dolních Věstonicích, v roce 1927 
vykonával dozor na výzkumech Mladečských jeskyní.

Kromě archeologie se zabýval také historií a vlastivědou. Byl autorem 
dvou dílů Vlastivědy moravské – v roce 1902 vyšel Blanenský okres 
a o rok později Boskovický okres. Nálezy ze Štramberska popsal v práci 
Pravěké nálezy ve Štramberku.                                                         -ripp-

Chci pouze upozornit občany 
Velkého Meziříčí a okolí, že dojde-
-li ke zbourání této vzácné historic-
ké budovy, půjde určitě o největší 
omyl v dějinách tohoto města.

Toto rozsáhlé dílo bylo vybudo-
váno v letech 1928 až 1930. Dovedu 
si představit, kolik úsilí museli 
vynaložit naši předkové k vybudo-
vání tak rozsáhlé stavební investice. 
Dovedu si představit, co by nám asi 
řekli naši předkové a jak by s námi 
zatočili, pokud budovu starou 80 let 
zbouráme. Pokud jedu několikrát 
za den kolem, vždy se musím poo-
hlédnout a letmo hodnotit celou si-
tuaci včetně pohledu na majestátný 
znak ČR nad vchodem do budovy 
(v současné době již zcizený nebo 
rozbitý). Jsem přesvědčen, že 70 

až 80 procent občanů města by se 
zbouráním budovy nesouhlasilo. 
Mnohá města by nám musela závi-
dět, že máme pod jednou střechou 
městský úřad, policii včetně malé 
šatlavy, odbor dopravy, katastrální 
úřad, důchodové zabezpečení, od-
bor školství a další správní zařízení 
v kompetenci města a další využití 
služeb pro občany našeho města. 
Vím, že je již rozhodnuto zbourat 
a nemám zájem a ani mi nepřísluší 
někoho obviňovat. Narušení statiky 
stropů není až tak problematické 
a rozsáhlé, vše je technicky zvlád-
nutelné.

K napsání tohoto článku mě vede 
pouze občanská povinnost nebýt 
lhostejný ke všemu, co se kolem nás 
děje.                  Emil Dobrovolný

Bývalý okresní úřad, domov důchodců Velké 
Meziříčí a dnes chátrající rozsáhlé budovy

Šesté setkání účastníků mezinárodního projektu Comenius (Česká 
republika, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Severní Irsko, Finsko) se uskuteč-
nilo 29. února – 4. března. Tentokrát účastníci zavítali do městečka Moira 
poblíž Belfastu v Severním Irsku. Naši školu na setkání, jehož hlavním 
tématem je voda, zastupovaly dvě paní učitelky.

Ve středu ráno nás čekala návštěva hostující školy. Součástí jejího areálu 
je i mateřská škola, kde všechny děti nosí uniformy. Školu navštěvuje 
298 žáků ve věku od čtyř do jedenácti let. Jsou rozděleni do 7 ročníků, 
v jednotlivých třídách je od 20 do 30 dětí. V každé třídě je kromě učitele 
i asistent pedagoga, který pomáhá žákům při výuce.

Školáci každou zemi přivítali v jejím rodném jazyce, zatančili irský 
tanec, zahrál i školní orchestr. Po uvítání jsme se zúčastnili výuky ve třetí 
třídě. V odpoledních hodinách pro nás škola uspořádala výlet do Belfastu. 
Navštívili jsme radnici, budovu parlamentu a části města, kde se odehrály 
boje během náboženských nepokojů mezi římskými katolíky a protestanty.

Druhý den pobytu nás čekala návštěva páté a sedmé třídy. Děti jsme 
seznámili s Českou republikou a naší školou. Žáci si během výuky vypra-
covali pracovní list o ČR a naučili se české pozdravy. Poté následovalo 
jednání o projektu – probrali jsme výsledky úkolů, které se od posledního 
setkání plnily a naplánovali jsme další úkoly a podmínky zakončení 
projektu, který bude ukončen v Rumunsku.

Odpoledne nás čekal výlet do lidového muzea Ulster Folk a muzea 
dopravy.

Na poslední den byl naplánovaný celodenní výlet na severní pobřeží. Měli 
jsme možnost vidět The Gaint ś Causway, Bushmills Destillery a lanový 
visutý most Carrick-a-Rede. Tímto zajímavým výletem skončila i naše 
návštěva Severního Irska.

Byla to skvělá zkušenost, jelikož veškerá komunikace probíhala v ang-
lickém jazyce. Zároveň to byla možnost poznat nové kolegy z rozličných 
zemí.       Mgr. Monika Bártová a Mgr. Zdenka Horká, ZŠ a MŠ Křižanov

ZŠ Križanov na 6. setkání projektu Comenius v Severním Irsku

Dětský karneval v Křižanově
V neděli 4. března proběhl v katolickém domě v Křižanově již tradiční 

dětský karneval, který pořádaly členky TJ Efekt oddíl aerobicu. Sešlo 
se na něm velké množství dětí v nádherných maskách a v maskách přišli 
i někteří rodiče, což nás obzvlášť potěšilo. Tento zvyk jsme zavedli asi 
před pěti lety a rodičů v maskách rok od roku přibývá.

Po zahájení karnevalu proběhl průvod masek, a tak jsme mohli obdivo-
vat princezny, prince, čarodějnice, různá zvířátka, supermany, statečné 
rytíře a loupežníky, ale i partu kutilů a mnoho dalších. Celé odpoledne 
se tancovalo a probíhaly jednoduché soutěže. Děti házely na cíl, jezdily 
slalom na motorkách, tančily s balonky, soupeřily o kytičky.

Všichni soutěžící získali 
spoustu odměn a dárečků. 
O dobrou pohodu se též 
staraly naše čertice, které 
zabezpečovaly občerstvení, 
Vojta Slabý, který pouštěl 
hudbu i Kašpárek, který 
celé odpoledne uváděl. Po-
děkování samozřejmě patří 
celému oddílu TJ Efekt.

Všichni už se těšíme na 
příští rok!                    -dk- 

Foto: archiv TJ Efekt

Recept na tento týden (pstruzi)
Pstruzi namodro

Pstruzi, ocet, pepř, cibule, bobkový list, brambory, šlehačka
Pstruhy přelijene vařícím octem (zmodrají), pak je vložíme do mírně 

vroucí vody, přidáme několik zrnek pepře, několik koleček cibule, bobkový 
list a vaříme 10–15 minut. Pstruhy opatrně vyndáme na mísu, ozdobíme 
citrónem a petrželkou a opékanými bramborami. Dále si připravíme 
máslovou zápražku, tu rozmícháme s vývarem ze pstruhů, přidáme citro-
novou šťávu a necháme přejít varem a nakonec zjemníme žloutkem a lžící 
šlehačky. Touto máslovou omáčkou pak pstruhy polijeme.

Stupavští pstruzi
4 pstruzi, 10 stroužků česneku, 

1 dcl oleje, 50 g másla, lžíce hladké 
mouky, ½ dcl černého piva, drcený 
kmín, sůl

Pstruhy osolíme, lehce zaprášíme 
moukou a po obou stranách opé-
káme na oleji. Ve zbylém omastku 
opečeme rozetřený česnek, přelije-
me horké pivo, povaříme a osolíme. 
Touto omáčkou pstruhy potřeme 
a podáváme s vařenými brambory 
pokapanými máslem nebo smaže-
nými hranolky.

Ján Regenda

Pá 13–16 h ■ Tel.: 732 186 644
www.velkostatek.webnode.cz



ním. V domě je plynové topení 
a veškeré inženýrské sítě a nová 
plastová okna. Cena 750.000 Kč. 
Tel.: 775 344 670.
■ Prodám byt 3+1 v osobním vlast-
nictví ve Velkém Meziříčí, ul. Krš-
kova, cihlový, lodžie, sklep, 4. NP. 
Volejte 604 904 866, nejsem RK.
Pronajmu
■ Pronajmu byt 2+kk na ulici 
Hornoměstská od 1. 4. 2012. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Volat po 18. hodině na 
tel.: 777 008 284.
■ Pronajmu byt 2+kk, (70 m2) 
v Měř íně. Od 1. 4. 2012. Tel.: 
608 672 951.

■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Poš-
tovní. Nájem 4.700 Kč + zálohy. 
Tel.: 608 636 583.
■ Pronajmu garáž na Družstevní 
ulici ve Velkém Meziříčí. Nabídky 
zasílejte na:
garaz.cermakova@seznam.cz.
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SPORTOVEC MĚSTA 2011

Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní před-
platné Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2012/2013 – cel-
kem 6 představení. Představení zařazená do abonentního cyklu:
NAŠI FURIANTI – L. Stroupežnický, hudba Pavel Vondruška
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Ken Kesey – Dale 
Wasserman, překlad Luděk Král
JO, VÁNOCE – Alan Ayckbourn, překlad Tomáš Pospíšil
MARIE STUARTOVNA – Friedrich Schiller, překlad Hanuš Karlach
MUŽ Z LA MANCHY – Dale Wasserman – Mitch Leigh, překlad 
Pavel Šrut
BEZ ROUCHA – Michael Frayn, překlad Jaroslav Kořán. 
Změna programu vyhrazena.
Cena za předplatné na jednu osobu bez dopravy činí v průměru 756 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev např. studenti, důchodci, ZTP atd.)
Zájemci o předplatné se mohou nahlásit do 30. května 2012 buď e-mailem 
program@jupiterclub.cz, tel.: 566 782 004-5, 728 898 157.              -hs-

Prodám
■ Kabel závěšák 4×16 (45 m) 
– 1.900 Kč. Olejový radiátor – 
500 Kč, secí mašinu – tažená, 1,5 m 
– 1.200 Kč. Třífázový jistič B32 – 
200 Kč. Měřín. Tel.: 732 914 159.
■ Zahradní folióvník, rám je 
kovový (jekl), fólie je horší. Roz-
měry: 5,5×2,25 m. Cena 2.500 Kč. 
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 
608 639 407.
■  M e d ,  j a b l k a ,  v e j c e  – 
4 Kč/kus (omezené množství). 
Tel.: 608 715 020.
■ Rododendrony a azalky – do-
pěstované z VÚ z Průhonic. Široký 
výběr barev, bohatá násada poupat. 
Tel.: 728 921 186.
■ Kombinovaný sporák zn. Mora 
MK57320 GS-4, plynové hořáky, 
el. zapalování hořáků, digitální 
spínač, multifunkční trouba MF8 
atd. Rozměry: 85×50×60 cm, barva 
stříbrná, stáří – 10/2009. Použí-
vaný cca 6 měsíců, v záruce. Tel.: 
721 331 189, 602 796 991.
■ Konzumní brambory. 3 Kč/kg. 
Tel.: 777 230 434.
■ Škodu Fabii 1,4 TDi, r. v. 2003, 
plná výbava, klimatizace, závěs. 
Cena 98.000 Kč. Tel.: 725 023 762.
■  Mace šk y,  6  Kč / k s .  Tel .: 
737 767 876.
■ Škodu Superb 2,5 V6 TDi Ele-
gance, automat Tiptronic, 114 kW 
(153 PS), el. okna i zrcátka, vy-
hřívané sedačky i vzadu, přední 
el. stavitelná, u řidiče s pamětí, 
automatická klimatizace, tempomat, 
multifunkční stavitelný volant, cent-
rál. dál. zamykání, couvací senzory, 
senzor deště, xenony, mlhovky, 
palubní počítač, černá metal., černá 
polokůže, závěs, venkovní teploměr, 
rádio s CD měničem, dálniční znám-
ka, 17" elektrony + zimní pneu. R. v. 
2003, najeto poctivých 180 tis. km, 
spotřeba 7 l, nebouráno, garážováno, 
perfektní stav. Cena 175.000 Kč, 
Velké Meziříčí. Tel.: 602 732 803.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý, najeto 112 tis. km, cena 
15.000 Kč. Tel.: 602 732 803.
■ Dvoukolovou ruční káru vel-
kou, nové gumy, dřevěná bedna. 
Cena 1.000 Kč.
■ 5stupňové čerpadlo na vodu 
nové s motorem. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 728 954 227. 
■ Litá kola na Fiat Bravo, rozměr 
6J×14. Obutá, pneu letní 185/60×14. 
Tel.: 774 249 053.
Koupím
■ Originál hever do Renaultu 
a prodám letní kola R15 elektrony 
na Škodu Octavii. Cena dohodou. 
Tel.: 733 475 636.

Z jarních výlovů koupím: 
hrouzka , okouna, hořav-
ku, mřenku. Př ijedu. Tel.: 
602 737 520.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemín-
ky, plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, mas-
kovací oblečení, vatované kabáty, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, vojenské nášivky, 
masky, vojenské čepice, briga-
dýrky, staré fotografie vojáků, 
staré pivní lahve s nápisem atd., 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.
■ Pšenici (i větší množství). Tel.: 
737 477 773.
Nemovitosti
■ Prodám stavební pozemky 
v k. ú. Jabloňov, p. č. 1322 o vý-
měře 4 358 m2. Inženýrské sítě na 
hranici pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899, 606 032 443.

Prodám pozemek v zahrád-
kářské oblasti Amerika. Cel-
ková plocha oplocené zahrady 
je 3 302 m2. Na pozemku se 
nachází zahradní domek 22 m2 
s el. přípojkou, sklep zabudo-
ván ve svahu. Šířka pozemku 
52 m s výhledem na měs-
to a rybníky Lalůvky. Cena 
320 Kč/1 m2. Tel.: 530 326 337, 
605 978 756.

■ Hledám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí s balkonem. Spěchá. Tel.: 
603 897 693.
■ Koupím byt ve Velkém Mezi-
říčí. Platím hotově, spěchá to. Za 
nabídky děkuji. Tel.: 606 662 871.
■ Prodám chatu v katastrál. úze-
mí Záseka, na vlastním pozemku. 
Přístup k chatě zajištěn. Chata je 
v lese u rybníka. Cena dohodou, 
platba v hotovosti. Tel.: 603 815 410.
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Vel-
kém Meziříčí, na ulici Bezděkov. 
Po celkové rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel.: 607 517 848.

Prodám prostorný slunný 
byt 3+1, 82 m2, po kompletní 
rekonstrukci. Včetně garáže 
a zahrady s novým posezením 
a krbem. Lokalita Měřín – 
Černá. Cena 1.200.000. Tel.: 
603 240 141.

■ Prodám dům 4+1 v centru 
Křižanova se sociálním zaříze-

RESTAURACE JUPITER POŘÁDÁ
v neděli 1. dubna od 15 do 19 hodin

APRÍLOVÉ ODPOLEDNE
u příležitosti znovuotevření restaurace – zahájení provozu 

v pondělí 2. dubna

APRÍLOVÉ MENU
pro dospěláky: gulášek

pro děti: palačinka * ochutnávka zdarma

APRÍLOVÉ CENY
Pivo, Coca-Cola, Sprite, Fanta… 20 Kč

PROGRAMOVÁ NABÍDKA
výstava KARLA MAYE – poslední možnost zhlédnutí

program pro děti – dětské pohádky

Jupiter club. Náměstí 17, Velké Meziříčí

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

KINO JUPITER – BŘEZEN 2012

Pátek 30. v 19.30 hodin
TURÍNSKÝ KŮŇ
Film byl fi lmovými kritiky označen jako jeden z nejlepších snímků roku 
2011. Drama Maďarska, Švýcarska, Francie. Původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný
Vstupné: 70, 72 Kč 146 minut

Sobota 31. v 19.30 hodin
OBHÁJCE
Strhující thriller USA. Film režíroval Brad Furman podle scénáře Johna 
Romana, vytvořeného podle literární předlohy Michaela Connellyho. 
Krimi USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 118 minut

Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Mírová. Byt je částečně vy-
baven, zateplený, nová okna, 
výtah. Tel.: 734 543 930.

■ Hledám pronájem bytu 1+kk 
až 2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
733 716 040.
■ Pronajmu ihned dlouhodobě 
byt 3+1. Nájem 4.000 Kč + inka-
so, jedno nájemné předem. Tel.: 
776 665 551.

Daruji
■ Krásné štěňátko – asi ně-
mecký ovčák, dvouměsíční. Tel.: 
605 318 558.
■ Za odvoz daruji kuchyňský pří-
borník, r. v. 1970 – zachovalý. Ve 
Velkém Meziříčí. Tel.: 737 588 417.
Různé
■ Hledám brigádu při zaměstná-
ní. Tel.: 603 769 672.
■ Nabízím šití záclon, závěsů, 
ložního prádla, opravy i úpravy 
dámských a dětských oděvů, vý-
měny zipů a zkracování délek. Tel.: 
604 628 092.

Zvláštní ocenění získali zleva Stanislav Hammer za celoživotní přínos 
hokeji, volejbalový trenér reprezentace juniorů Petr Juda a také Jan 
Trutna, úspěšný duatlonista a triatlonista.

V kategorii družstev nad devatenáct let prvenství vybojovali stolní tenisté.

Sportovci mladší dvanácti let byli oceněni všichni bez pořadí.

Házenkářky mladší dorostenky jsou vítězkami kategorie družstev do de-
vatenácti let.                                                   5 × foto: Martina Strnadová

Sportovcem města Velké Meziříčí za rok 2011 v kategorii jednotlivců nad 
devatenáct let je fotbalista Jaroslav Krejčí. 

Pronajmu obchod. prostory
v obchod. domě v centru 

Náměště n. Oslavou
(vchod z náměstí) 30 a 70 m2.

Tel.: 723 257 564.

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí pořádá pro děti letní tábor

v termínu od 4. do 11. 8. 2012. Ubytování v chatkách i zděné budově, plná 
penze, pitný režim zajištěn, sportovní hřiště, výlety do okolí, soutěže, 
diskotéky atd. V ceně zahrnut celodenní výlet. Přihlášky v kanceláři DDM 
do 16. 4. 2012. Více na tel.: 566 781 852 nebo přímo v DDM.
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Příjem inzerce: redakce Velkomeziříčska
Náměstí 17, Velké Meziříčí tel.: 566 782 009, 
e-mail: vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Hledáte prostory pro krátkodobý 
či dlouhodobý pronájem?
Pořádáte školení, soukromé oslavy, 
firemní nebo kulturní akce?
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vám 
nabízí k pronájmům tyto prostory:
velká a malá učebna, salonek, velká a malá učebna, salonek, 
koncertní sál, kinosál, malá scéna – koncertní sál, kinosál, malá scéna – 
loutkové divadlo, velký sálloutkové divadlo, velký sál.

Více informací získáte 
u p. Čecha, tel.: 566 782 005(4), 
pronajem@jupiterclub.cz,
www.jupiterclub.cz.

Sezona zahradního nábytku začíná

Telefónica O2 hledá
komunikativní
a fl exibilní lidi.

Plat 25 tis. Kč.
Tel. 606 067 500.

Vrchovecká 25
Velké Meziříčí
Tel.: 566 522 985
www.flouma.cz

zahájilo prodej ovocných stromů
a okrasných dřevin v širokém sortimentu.

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.
Františkov 220, 594 01  Velké Meziříčí
výrobce zabezpečení vozidel proti krádeži
přijme pracovníka/pracovnici na pozici 

METROLOG
Požadavky:
● minimální vzdělání – SPŠ, nebo SŠ technického zaměření
● praxe v oboru 
● dobrá znalost práce s PC – Microsoft Offi ce
● znalost tvorby norem ČSN
● znalost problematiky systému řízení jakosti 
● znalost FMEA
● řidičský průkaz sk. B
● fl exibilita, komunikativnost, ochota dále se vzdělávat

Nabízíme:
● plný pracovní úvazek
● jednosměnný provoz
● nástup možný ihned

Písemné žádosti s životopisem posílejte na adresu sídla 
společnosti, nebo na emailovou adresu chylikova@construct.cz.
Budeme reagovat pouze na písemné žádosti.

Údolí, SBD, Mlýnská 1213/2 
Velké Meziříčí

pronajme nebo prodá

byt 3+1 v OV
ve V. Meziříčí, Bezděkov 1836.

Více info p. Dvořák,
tel.: 603 193 056.
Zn.: červen 2012.

BUDETE STAVĚT
NEBO

REKONSTRUOVAT?

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

faktury, peníze dostanete 
přímo na váš účet!

Více info: 608 824 424

Bez rizika od 50.000 Kč,
bez příjmů, bez registrů.
Osobní jednání.

Tel.: 608 748 830. oznamuje
změnu provozovny

z Náměstí 11
na ul. Mlýnská 10

od 1. dubna.

Příjem letního zboží!

Starostka obce Ořechov
vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, v yšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění a v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Ořechov, Ořechov 56, 594 52 Ořechov
Požadavky:
předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifi kace podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
v znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů, občanská a morální 
bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti
Písemně zašlete:
– přihlášku (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu, telefon, 

případně e-mail)
– úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 

o státní závěrečné zkoušce)
– doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního 
– zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem
– strukturovaný profesní životopis
– koncepci rozvoje a řízení příslušné příspěvkové organizace (max. 3 strany 

strojopisu A4)
– výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
– čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

(nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971)
– lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky – 

(ne starší 3 měsíců)
– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního ří-

zení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace bude jmenován/a na dobu určitou šesti 
let podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění zákona č. 472/2011 Sb. 
s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2012.
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurz MŠ – 
NEOTVÍRAT!“)
zašlete v termínu do 25. 4. 2012 na adresu: Obec Ořechov
 Ořechov 87
 594 52 Ořechov
Petra Slámová, starostka obce

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pracovníky/pracovnice na pozice:

TECHNIK JAKOSTI
Požadujeme:

* středoškolské vzdělání technického směru * znalost práce 
na PC (MS Word, Excel, Outlook, Palstat) * znalost práce 
s měřidly (posuvka, mikrometr, lineár. výškoměr) * řidičský prů-
kaz skupiny B * znalost požadavků normy ČSN ISO/TS 16949 
výhodou * znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou 

* komunikační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
* programování a měření optickým měřidlem Vertex 310 
* rekvalifikační zkoušky dílů * spolupráce při zavádění nových 
projektů * provádění vzorkování * vkládání dat do systému Palstat

NÁSTROJAŘ
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

Požadujeme:
* vyučení v oboru nástrojař nebo v jiném příbuzném strojním 
oboru * praxe v oboru výhodou * manuální zručnost, přesnost 

* schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
* opravy a údržba forem a nástrojů * zajištění plynulého toku 

výroby * provádění záznamů

U obou pozic nabízíme:
* velmi dobré platové podmínky * 1,5 násobek mzdy ročně navíc 
* podíl na ekonomických výsledcích firmy * 5–6 týdnů dovolené 
* příspěvek na stravování * další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

Jaro zaklepalo na dveře, 
a tak začala být aktuální 
otázka, na čem budeme 
sedět na zahradě až si budeme 
chtít užívat  příjemné chvíle s ro-
dinou nebo přáteli. Pokud právě 
takovou otázku řešíte, dovolíme si 
vás pozvat k návštěvě fi rmy Ingeld.

V podnikové prodejně v areálu 

Jestřábec, ale i v e-shopu na webu 
www.ingeld.cz vám fi rma představí 
opravdu širokou nabídku nejen 
zahradního nábytku, ale i dalších 
výrobků ze dřeva i jiných materiálů 
pro váš dům a zahradu. 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

* 12 h Měřín (na náměstí) * 13 h Hrbov (u kaple) * 13.30 Lavičky (u potravin)
* 14 h Křižanov (parkoviště na náměstí) * 15 h Osová Bítýška (před OÚ)
* 15.30 Velká Bíteš (za OÚ) * 16.30 h Tasov (náves) * 17 h Budišov (u bývalé Pošty)

Prodej 4. 4. + 21. 5. + 26. 6. 2012
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 12–18 týd. cena: 100–160 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)  1–3 týd. 70–90 Kč
Moularden (kříženec pižmové + peking. kachny) 1–3 týd. 70–90 Kč
Kačer barbarie  1–3 týd. 110–130 Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1–3 týd. 110–130 Kč
Husy bílé 1–3 týd. 140–160 Kč
Husy landenské  1–3 týd. 140–160 Kč
Perličky 1–6 týd. 90–140 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6–8 týd. 260–300 Kč

DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY I NA POZDĚJŠÍ TERMÍNY!
Bližší informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, gallusextra@centrum.cz, po–pá 8–15 h.

Obchod. fi rma hledá samostatnou účetní na hl. prac. poměr.
Praxe v oblasti účetnictví min. 5 let, znalost podvoj. účetnictví, mzdové a per-
sonál. agendy, orientace v daň. problematice, znalost Money S3 výhodou. 
Komunikativnost, příjemné vystupování, zodpovědnost, spolehlivost, samo-
statnost, loajalita, časová fl exibilita a aktivní přístup k práci, zodpovědnost 

za metodicku správnost v oblastech účetnictví a daní.
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: 300pohoda@seznam.cz

Ingeld nabízí kvalitní zahradní 
nábytek vlastní výroby z borového 
nebo akátového masivu. Jednotlivé 
prvky z  nabídky můžete libovolně 
kombinovat a nábytkovou sestavu 
si tak poskládáte přesně podle 
svých představ, potřeb a prostoro-
vých i fi nančních možností. Volit 
můžete provedení bez 
povrchové úpravy 
a nábytek doma 
barevně př i-
způsobit již 
existujícím 
dřevěným 
prvkům 
a nebo si ho 
můžete objed-
nat včetně prove-
dení kvalitní povrcho-
vé úpravy špičkovými materiá-
ly Remmers ve vámi zvoleném 
odstínu. Materiály Remmers si 
v prodejně můžete i zakoupit. Co se 
týká dalších výrobků ze dřeva pro 
dům a zahradu, v nabídce najdete 
různé typy dřevěných květináčů, 
regálový systém, stojany na víno, 
zástěny a paravany, materiál na 

ploty a podobně. Firma 
nezapomíná ani na děti 
a nabízí širokou škálu vý-

robků, jako jsou pískoviště, dětské 
domečky, dětský nábytek, houpad-
la, houpačky i velké herní systémy.

Mimo vlastních výrobků ale 
v nabídce firmy Ingeld najdete 
i spoustu dalšího zajímavého zboží. 
Jde zejména o nabídku plastového 
a teakového zahradního nábytku, 

skleníky a pařeniště, za-
hradní slunečníky 

a další výrobky 
od renomo-
vaných vý-
robců.

Trvalou 
součástí na-

bíd k y jsou 
i  d o p r o d e j e 

a výprodeje, kde 
se dá za skutečně velice 

výhodné ceny pořídit například 
nábytková sestava, která již byla vy-
řazena z výrobního programu nebo 
různé vzorky z výstav a podobně.

Přijďte se přesvědčit, že značka 
Ingeld je zárukou kvalitních výrob-
ků a zboží za výhodné ceny. 

(článek je součástí placené 
inzerce)

nejen zahradní nábytek

Zveme vás k návštěvě podnikové prodejny
Čeká vás více jak 300 m2 kryté prodejní plochy s nejširší 
nabídkou v regionu, vše za přijatelné ceny

● Zahradní nábytek z borového a akátového dřeva, plastový, teakový 
a ratanový nábytek, kovový zahradní nábytek, polstrování na nábytek

● Dřevěné květináče, regály, stojany na víno a další výrobky ze dřeva
● Špičkové nátěry na dřevo od fi rmy REMMERS
● Vybavení dětských hřišť – houpačky, pískoviště, domečky, dětský 

nábytek…
● Pro zahrádkáře – zemina, substráty, mulčovací kůra, Lignohumát…

Provozní doba pracovní dny 7.00–16.00
 soboty 8.00–12.00

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí-západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu fi rmy.
Tel.: 566 523 414 ■ www.ingeld.cz

Prodej nosnicové směsi
10 kg/85 Kč, 50 kg/400 Kč.
Hrbov 9, tel.: 737 477 773.

Zapracuji.
Podmínkou ŽL+ŘP.
Tel.: 602 736 108.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky

Vlastivědná a genealogická společnost, o. s. při Jupiter clubu

Přehled přednášek – březen, duben
pravidelně v úterý ve 14.30 hodin, vestibul kina JC

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
27. 3. přednáška Beseda k publikaci „Hledáme své předky“ Vl. Makovský
 3. 4.  přednáška Z historie pohlednice Jan Prchal
10. 4. přednáška Jihlavsko pohostinné – video Antonín Vrzáček
24. 4. přednáška Vzpomínky na r. 1945 – květnové události ing. Hynek Jurman

Dne 31. března oslaví krásných 
80 let pan
Jiří Peterka
z Oslavice.
Do dalších let vše nejlepší, hodně 

zdraví a Božího požehnání přejí 
manželka a děti Máša, Milan 

a Jirka s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 2. dubna to budou 2 roky, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek 
a dědeček, pan
Bohuslav Stoklasa.

Stále s láskou vzpomínáme…

Dne 24. března uplynulo 20 let, kdy 
zemřel pan
Karel Kuřátko
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
s námi.

Rodina Teplých a dcera Zdenka

Klienti DS Březejc děkují všem, kteří se zúčastnili 12. charitativního 
plesu dne 9. 3. 2012 a svou štědrostí při proběhlé dražbě přispěli na nákup 
jízdních kol. Zvláště srdečné poděkování patří sponzorům:

ÚSP Kociánka Brno; Elektro, Velká Bíteš (dále jen VB); Versele-Laga, 
VB; Building Plastic, VB; Miluše Jochová – Káva a čaj, VB; AG Foods, 
VB; Stavebniny Bikos, s. r. o., VB; Optika Visuel, VB; Lékárna U tří 
sloupů, VB; ZZN Velké Meziříčí (dále jen VM); Textil Pavlína Vlčková, 
VM; Módní odívání – D. Dobřichovská, VM; Vezeko, s. r. o., VM; Studio 
spánku Robert Chatrný, VB; Lékárna Aura, s. r. o., VB; Nábytek, VB; 
Květiny, VB; Hračky, papír, VB; GE Money bank, VB; Drogerie – barvy 
– kosmetika, VB; Drogerie, VB; Knihkupectví a parfumerie J. Peliká-
nová,VB; Železářství Žaloudek, s. r. o., VB; Dráteníci Brno – Jiří Bareš; 
Instalatérství David, VB; Obuv, VB; MěÚ, VB; Petr Havíř – Papír/Obaly, 
VB; Pneuservis Tvarůžek, Křižanov; VV Sklo, Křižanov; Oděvy Musil, 
Křižanov; ÚSP Křižanov; Řeznictví, uzenářství Sláma, VB; Lékárna Ti-
lia, Křižanov; pí Bučková, Žďár nad Sázavou; Okno Dvořák – truhlářství, 
VM; BUILDINGcentrum HSV, s. r. o., VM Eurowagon, VM; Veronika 
Svobodová, VM; Marie Doležalová, Ruda; Zahradní nábytek Liška Mi-
chal, VM; Okna Vekra, VM; Kniha, VB; Alpa, a. s., VM; Solná Jeskyně – 
Salinka, VM; Bioprodukt Jan Trutna, VM; Lékárna U Černého orla, VM; 
Moto Malec+ Jahoda, VM; Textil Bednářová, VM; Svět zvířat, VM; Bar 
Orchidea – Pavel Janšta, VM; Autocolor, s. r. o., VM; Brašnářství, Měřín; 
Jitom Elektro, Měřín; M a J – Josef Motyčka, Měřín; Lesy Chalupa, s. r. o., 
Olší nad Oslavou; Lékárna Měřín; Řeznictví, uzenářství – Josef Komínek, 
VM; Jelínkova vila, VM; Výtvarné potřeby, VM; Strojírny Slavíček, VB; 
Content, s. r. o., VM; p. Hladík, Lavičky; Enviro-ekoanalytika, s. r. o., 
VM; Papír – drogerie Ivana Wasserbauerová, Měřín; Oseva Stránecká 
Zhoř; Bohuslav Ludvík Prolog, VM; Dřevo, Měřín; Městys Křižanov; 
Poex, a. s., VM; Falco computer, VM; Hotel a restaurace U Raušů VB; 
Amicus, s. r. o., VM; Wiegel CZ žárové zinkování, s. r. o., VM; Agados, 
s. r. o., VM; Autocolor Šoukal, s. r. o., VM; Týdeník Velkomeziříčsko, 
VM; Jupiter club, s. r. o., VM; Sanborn, a. s., VM; Kniha Marie Charvá-
tová, VM; Lisovna plastů, spol. s r. o., VM; Hospodářské potřeby – Luboš 
Pípa, Moravec; Textilní zboží – pí Konečná, VM; Papírnictví, hračky 
Šurdová, VM; Optika Otto Němec, VM; p. Bernat, VM; pí Valová, 
Křižanov; Autodíly, Autobaterie Kopečný, s. r. o., VM; Elektro Raus, 
VM; Oděvy Dami, VM; rodina Šiškova, Jilem u Chotěboře; Restaurace 
Nový Svit, VM; Jobi Profi , VM; BDS, s. r. o., VB; Es-trading, s. r. o., 
VM; Green Tech M+H, VM; PBS – První brněnská strojírna, a. s., VB; 
Ekonom. konzult. group, s. r. o., VM; Zahradnictví Rozmarýnek, Vídeň; 
Nominal, Vídeň; Truhlářství Fischer, VM; AUTO M+V, VM; Dům zdraví, 
spol. s r. o., VM Gremis, s. r. o., VM; Evra, s. r. o. VM; ITW Pronovia, 
s. r. o., VB, Jiří Cerkal, VM, pí Prokešová, VM; Real elektro, s. r. o., VM; 
Gymnázium VM; Dům dětí a mládeže VM; Pavel Marek, Sklenářství, 
VM; Atika – Lysý, s. r. o., VM; Auto Dobrovolný VM; Textil Jan Smej-
kal, VM; Antonín Prchal Protisk, VM; Sanimat, s. r. o., VM; Horácké 
autodružstvo, VM; Renault Malec, VM; PP Profi , VM; P a L, s. r. o., VM; 
Vinařství Šlansar, Boleradice; Ladislav Horák, Boleradice; Ing. Bohu-
slava Kamanová – Velkoobchod, VM; Sedláček – Květiny, Křižanov; 
Maria Podstatzká-Lichtenstein VM; Mikron Moravia, s. r. o., Měřín; Jiří 
Michlíček, VM; Nábytek NEKO VM; Město VM; Nowaco, s. r. o., VM; 
rodina Molinova, VB; Domov pro seniory VM; Agro Měřín; Řeznictví 
a uzenářství Jiří Malec, VM; Enpeka Žďár nad Sázavou; pí Malcová, 
Petráveč; rodina Chvátalova, Třebenice; p. Skryja, Lavičky; pí Třísková, 
Olomouc; Perníkářství Moravec; Kovo Dufek, VM; Střední škola řemesel 
a služeb VM.                                                      Dětské středisko Březejc

Komunitní škola Tasov, o. s. zve na

která se uskuteční 7. 4. 2012 od 14 do 17 hodin v Tasově – sokolovně. Připra-
veny jsou tvořivé dílny pro děti i dospělé s doprovodnou velikonoční výsta-
vou. Během odpoledne si můžete uplést pomlázku, nazdobit vajíčka nebo 
perníčky, vyrobit si dekorace do bytu a podívat se jak se plete koš z proutí.

Chaloupky, pracoviště Vel-
ké Meziříčí (Ostrůvek) vás 
zvou na cestopisnou bese-
du o Svaté zemi, která se 
bude konat 12. dubna v 17 
hodin na Ostrůvku.
 Marek Šalanda z CK Ku-
drna vás provede zemí 
Blízkého východu, kde se 
střetávají tři náboženství a 
válečné konfl ikty jsou na 
denním pořádku. Své zážitky z cest popisuje slovy: „Na cestě, kterou šel 
Josef s Marií, nás hostili v každém městečku a nakonec nás u sebe nechali 
i přespat, abychom viděli jejich drsný život v Palestině. A pak kolem projel 
obrněný transportér. Když se v noci kousek od stanu ozvaly výstřely ze sa-
mopalu, krve by se v nás nedořezal…“                                                           -chal-

ZO Českého zahrádkářského svazu připravuje pro své členy i ostatní 
příznivce zahrádkářské tématiky zájezd na Floru Olomouc. Dne 
21. 4. 2012, odjezd od Domusu v 7 hodin. Přihlášky: pí Švejdová – 
tel.: 775 647 604, Radnická ulice, do 10. 4. 2012.
Výroční členská schůze ZO Českého svazu zahrádkářů proběhne 
12. 4. 2012 v moštárně na Fajtově kopci od 17 hodin.     Z. Nedopil 

Český svaz žen Velké Meziříčí připravuje na sobotu 21. dubna 2012

(Těšín).
Více na tel.: Z. Švejdová – 775 647 604, L. Kučerová – 774 248 061.

Český svaz žen, o. s., Velké Meziříčí a Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 
zvou na výstavu

Výstava obrazů
Dagmar Salátové
doplněná broušeným sklem 
Miroslava Němce
Vernisáž – neděle 15. 4. 2012 
ve 13.30 hodin. Přístupná do 
poloviny května. Otevřeno na 
zazvonění.

Pondělí 2. dubna – středa 4. dubna 2012
velký sál Jupiter clubu, otevřeno: 9–17 hodin
Program:
Pondělí 2. dubna 2012
* pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti Dětského 
střediska Březejc) * výroba velikonoční dekorace (pí Horká a klienti 
DS Březejc) * 14.30–17 hodin Origami (Telmen Baigal, student HŠ Světlá 
a OA VM) * kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky 
(pí Banasová, pí Hauserová Jaroměřice)
Úterý 3. dubna 2012
* pletení pomlázek, košíkářství (p. Bernat, pí Vaňková a klienti  Dětského 
střediska Březejc) * výroba velikonoční dekorace (pí Horká a klienti 
DS Březejc) * 14.30–17 hodin Origami (Telmen Baigal, student HŠ Světlá 
a OA VM) * kraslice malované voskem, velikonoční perníčky, košíčky 
(pí Banasová, Hauserová Jaroměřice) * ve 14–17 hodin si mohou zájem-
ci vyrobit motýlka z přírodního materiálu nebo technikou pergamano 
(SEV Ostrůvek)
Středa 4. dubna 2012
* malování kraslic (pí Suchánková Borkovany) * výroba velikonoční 
dekorace (pí Horká a klienti DS Březejc) * kraslice malované voskem, 
velikonoční perníčky, košíčky (pí Banasová, Hauserová Jaroměřice) * ve 
14–17 hodin si mohou zájemci vyrobit motýlka z přírodního materiálu 
nebo technikou pergamano (SEV Ostrůvek) * 11–17 hodin Origami 
(Telmen Baigal, student HŠ Světlá a OA VM).
Velikonoční ozdoby a dekorace, možnost zakoupení výrobků. 
Své práce vystavují: Dům dětí a mládeže VM, Domov pro seniory VM, 
L. Mieržwinský Martinice, I. Malcová Měřín, M. Marková VM, Dětské 
středisko Březejc, pí Kachlíková Moravec, pí Pospíšilová Martinice, 
J.  Hodáňová Náměšť nad Oslavou, V. Jonáková Jersín, pí Strašáková 
VM, L. Švecová VM, Nesa – denní stacionář VM, pí Nagyová Křižanov, 
děti ze školní družiny ZŠ Sokolovská VM, Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Heřmanice, Sociální služby města VM, Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie VM, Střední škola řemesel a služeb VM, Mateřská 
a Základní škola Mostiště, Galanterie M. Poláková VM, Květiny Verunka 
VM, Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek), Základní škola 
a Klub maminek Pavlínov, Základní škola Oslavice – školní družina, Zá-
kladní škola Tasov, Základní škola a Praktická škola VM, Základní škola 
a Střední škola Březejc, Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola 
Bory, žáci ze školní družiny ZŠ Školní VM a žáci II. stupně Mgr. J. Štěr-
bové, Zahradnictví Rozmarínek, členky ČSŽ a jejich příznivci.
Vstupné dobrovolné.                                                                            -hs-

ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje další rekondiční pobyt 
v Park HOTELU – Hokovce u Dudinců. V termínu od 2. do 
9. 6. 2012 v ceně 6.790 Kč. Je nutno, aby přihlášení zájemci zaplatili 
doplatek ve výši 5.790 Kč nejpozději do 30. 4. 2012! Peníze se vybírají 
každé pondělí (kromě 9. 4.), od 9 do 11 hodin v klubu důchodců na 

Komenského ulici. Ještě je několik volných míst. 
Bohumil Doležal, předseda ZO SPCCH 
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 DIVADLA  KONCERTY

DIVADELNÍ SEZONA – JARO 2012
Jednotlivé vstupné 300 Kč. Více info na tel.: 566 782 004 (001) 
nebo program. oddělení JC. 

Středa 11. dubna 2012 v 19.30 hodin
Divadelní a fi lmová agentura ADF

Návštěvy u pana Greena
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se 
jinak nikdy nesetkali, 
a navždy změní jejich 
život. Rozdělují je dvě 
generace a co začíná 
jako komedie kontra-
stu kultur se vyvíjí ve 
vyhrocený příběh o ri-
ziku osamělosti, před-
sudků a netolerance. 
Hrají: Stanislav Zin-
dulka, Matěj Hádek

Středa 2. května 2012 v 19.30 hodin
Divadlo Ungelt

Na útěku
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a kapela STETSON
vás srdečně zvou na

v neděli 8. dubna 2012 od 20 hodin
na velkém sále v Jupiter clubu.
Upozornění pro muže: Pomlázky s sebou! Vstupné 100 Kč v předpro-
deji, na místě 120 Kč. Rezervace a předprodej vstupenek na program. 
oddělení JC, tel. 566 782 004-5.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
18. dubna 2012 – Trombonový recitál – koncert mladých umělců
Jan Pospíšil – trombon, klavírní 
spolupráce v jednání. Narodil se 
v roce 1984. Obor trombon studoval 
na Konzervatoři P. J. Vejvanovské-
ho v Kroměříži u prof. Jaroslava 
Kummera, absolvoval s vyzname-
náním v r. 2008. Od r. 2007 pokra-
čuje ve studiu na HF JAMU v Brně 
(prof. Jaroslav Kummer, MgA. Ro-
bert Kozánek). Získal řadu ocenění 
v interpretačních soutěžích: Inter-
pretační soutěž žesťových nástrojů 
Brno 2005 1. cena v I. kategorii, 
Soutěžní přehlídka ministerstva 
školství Ostrava 2006 3. cena ve II. 
kategorii, Mezinárodní interpretač-
ní soutěž žesťových nástrojů Brno 
2007 čestné uznání ve II. kategorii, 
Yamaha Scholarship Stipendium 
2009 2. místo, Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 
2009 1. cena ve III. kategorii. Od roku 2008 je členem Symfonického 
orchestru Slovenského rozhlasu Bratislava, příležitostně hostuje i v jiných 
symfonických orchestrech. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
18. května 2012 – Beladona Quartet – dámské smyčcové kvarteto
Vstupné: 150/120Kč (děti, studenti, senioři)

Recitály probíhají v koncertním sále Jupiter clubu, začínají 
v 19 hodin. Více na tel.: 566 782 004.

Jupiter club, s. r. o., uvede
divadelní komedii Divadelního spolku Háta

Světáci
neděle 15. 4. v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné 300 Kč.
Rezervace a prodej na tel.: 566 782 004 (001) nebo na program. oddělení JC.
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém 
hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dra-
matickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou 
vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém 
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na 
úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního pro-
fesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí 
na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Notoricky známá fi lmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka 
Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 
trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých fi lmů. 
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice 
Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře:
Gustav: Viktor Limr/Lumír Olšovský/Filip Tomsa
Tonda: Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček
Honza: Aleš Háma/Martin Zounar
Božka: Vlasta Žehrová/Olga Želenská
Zuzana: Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Zenáhlíková
Marcela: Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková
Trčková: Miriam Kantorková/Vlasta Peterková
Profesor: Josef Oplt/Jan Přeučil
Pan A (zpěvák, Jaroušek, Kapitán, Hovorka, Prodavač): Petr Gelnar/
Martin Sobotka
Pan B (zpěvák, Policista, Vrchní, Vašut, Milenec): Lukáš Pečenka/Pavel 
Vítek

Jupiter club, s. r. o. uvede

Pořad
s Miroslavem
Donutilem
„Cestou 
necestou“
Neděle 29. 4. 2012
v 19.30 hodin,
kinosál JC

Vstupné 250 Kč, rezervace
a prodej vstupenek 
na tel.: 566 782 004(001),
program. oddělení JC.

Jupiter club, s . r. o, uvede
pořad pro děti 
Zpíváme a tančíme 
s Míšou –
Čarodějnická show
Sobota 21. 4. 2012 v 15 hodin, velký 
sál JC. Vstupné 100 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na 
tel.: 566 782 004(001), prog. oddělení JC.

Pizzerie vás srdečně zve na výstavu

Nitka k nitce
do 7. 4. 2012.
Výstava (převážně) tkalcovských prací žáků 
ZŠ a SŠ Březejc.

 VÝSTAVY

Karel May – století 
legendy
Výstava pořádaná ke 170. výročí 
narození a 100. výročí úmrtí spiso-
vatele a k 50. výročí premiéry fi lmu 
Poklad na Stříbrném jezeře. 
Výstavní síň Jupiter clubu, otevřeno 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin, do 
30. 3. 2012.

Čtvrtek 19. 4. 2012 od 
19.30 hodin
Jupiter club – velký sál
Ti nejlepší z pořadu Na 
stojáka
Stand up comedy show
KOMICI s. r. o.

Miloš Knor
Josef Polášek
Lukáš Pavlásek
Karel Hynek

Předprodej na program. od-
dělení JC, tel.: 566 782 004
Vstupné 190 Kč

Král 3.333
Divadelní spolek ochotníků při Jupiter clubu Velké Meziříčí více jak 
po sedmi letech zve nejen malé, ale i velké diváky na veselou pohádku 

Král 3.333 v Jupiter clubu ve velkém sále v pátek 20. dubna 2012 
od 18 hodin.

O čem pohádka je? V království neumí nikdo vyslovit souhlásku „ř“, 
a proto je vyslovování tohoto písmena přísně zakázáno. Neuposlechnutí 
se trestá. Naštěstí se objeví mladík, který dá vše do pořádku, naučí celé 
království správně mluvit a princezna Georgína si zamiluje nejen těžké 
písmenko „ř“, ale i pohledného Přemysla.
Více už neprozradíme. Přijďte se podívat do Jupiter clubu.
Hrají: V. Ráček, Z. Svoboda, M. Žanda, J. Marek, G. Vávrová, J. Neužil, 
M. Marková, K. Marková, M. Vávrová, M. Zapletal. P. Vávra, Z. Vávra, 
S. Šturma, M. Vávrová.
Předprodej vstupenek v Jupiter clubu.                                              -prog-

Pokračování Galerie světového 
muzikálu je za dveřmi!

Ve středu 25. 4. v 19 hodin slétne na velkou scénu Jupiter clubu divadlo 
Ikaros a uvede své druhé představení s názvem Galerie světového muzi-
kálu 2, které nastudovalo během posledních čtyř měsíců. Původně jsme 
žádné pokračování neplánovali, ale velmi mile nás překvapily pozitivní 
ohlasy diváků a žádosti o opakování představení. My jsme se však rozhodli 
vytvořit představení nové. V této hudebně-dramatické inscenaci stručně 
představíme divákům devět světových muzikálů, jejich tvůrce a jejich 
osudy na nejslavnějších světových scénách, ale především uvedeme ukáz-
ky z jednotlivých děl pod režijní taktovkou Tomáše Mrazíka a Ondřeje 
Brejšky. Choreografi cky se na inscenaci podílí BcA. Aneta Beránková. 
Oproti prvnímu představení jsme se rozhodli vsadit více na písně zpívané 
v českém jazyce a také, na přání některých diváků, dát více prostoru slovu 
zpívanému oproti mluvenému. I to je, ovšem, důležitou součástí – mode-
rátory večera budou opět Luboš a Radek Poláškovi. V rolích zpěváků a 
herců se vám představí Mariana Ambrožová, Ondřej Brejška, Petr Jan, 
Tereza Jaseňáková, Kateřina Karmazínová, Tomáš Kotačka, Kateřina 
Mátlová, Tomáš Mrazík, Gabriela Smejkalová a Aneta Vrbková. Těšit se 
můžete na muzikály Čarodějky z Eastwicku, Funny Girl, Miss Saigon, 
Oliver!, Šachy, Jekyll a Hyde, Mozart! a Rent. 

Srdečně vás zvou členové divadla Ikaros.

ZO ČSV Velké Meziříčí vás srdečně zve na

Včelařskou výstavu,
pořádanou ve dnech 6.–10. 4. 2012 v zasedací míst-
nosti městyse Měřín. Přístupná každý den od 9 do 
16 hodin. Možnost zakoupení různých druhů medu, 
medoviny, medového piva, kosmetiky. Ukázky po-
můcek pro včelaře,  živé včely.

Pipi
Dlouhá punčocha
Výtvarné práce dětí z výtvarného 
oboru ZUŠ Velké Meziř íčí ve 
výstavním sále Městské knihovny 
VM.
Do 6. 4. 2012
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ŠACHY

KUŽELKY

FOTBAL MLÁDEŽ

12. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

HC Bory – Technické služby 
VM 4:5
Berger 2, Novák, Kuchař – Kružík 
2, Pospíšil 2, Dvořák
Sanborn VM – SK Omega VB 7:3
Hanuš 2, Řehoř 2, Puffer, Pondělí-
ček, Sysel – Mikulík, Pelán, Vrba
SK Omega VB – SK Netín 2:4
Loup, Svoboda – Plhák T., Dvořák 
V., Dvořák D., Kolář
SK Afcon Kunšovec VM – San-
born VM 7:11
Strnad 2, Pyrochta 2, Klouda L., 
Klouda J., Mokrý – Puffer 3, Bajer 
2, Fritz 2, Řehoř 2, Novotný, Sysel
1. HC Bory 13 8 3 2 72:52 19
2. Sanborn VM 13 8 1 4 69:50 17
3. SK Netín 13 6 2 5 52:50 14
4. SK Omega VB 13 6 1 6 49:40 13
5. Agromotor VM 12 6 1 5 58:51 13
6. HC Lukáš 12 5 1 6 62:60 11
7. Technické služby VM 13 4 0 9 51:76 8
8. SK Afcon Kunšovec VM 13 3 1 9 52:76 7

O postup do extraligy
River VM – HC Benetice 4:3
Lovětínský 2, Hladík, Rous – Caha, 
Konečný, Krejčí
Farma Měřín – Auto Dobrovolný 
VM 3:11
Kožený, Mužátko, Oulehla – Šefčík 
3, Vondráček 2, Novák 2, Dohnal, 
Dobrovolný, Krejčí, Vlach
HC Benetice – SK Vídeň 1:3
Houzar – Studený, Střecha, Ambrož
HC Tasov – SPL Radostín n. 
Osl. 3:3

Havlík, Chlubna, Svoboda – Váša 
2, Hubený
River VM – Horní Heřmanice 3:2
Musil, Ondráček, Míča – Tomek, 
Dvořák
1. SK Vídeň 13 8 2 3 59:42 18
2. HC Benetice 13 7 2 4 67:42 16
3. Horní Heřmanice 13 6 1 6 82:57 13
4. Auto Dobrovolný VM 13 5 3 5 67:63 13
5. Farma Měřín 13 6 1 6 48:61 13
6. River VM 13 6 0 7 40:62 12
7. SPL Radostín n. Osl. 13 4 3 6 41:62 11
8. HC Tasov 13 3 2 8 34:49 8

O konečné umístění v 1. lize 
(7.–11. místo)

NHÚ Balinka VM – SK Stránec-
ká Zhoř 5:5
Bašalík, Vacula, Jelínek, Necid, 
Mucha J. – Bartušek 2, Kujínek, 
Krška, Vlach
HCF Dráhy VM – HC Pikárec 2:4
Širhal 2 – Broža 2, Boža J., Marek
HC Pikárec – NHÚ Balinka 
VM 0 5
Mucha J. 2, Komínek 2, Požár
SK Lavičky – HCF Dráhy VM 8:2
Štěpánek 3, Polák 2, Čech, Stupka, 
Skryja – Šmída, Tuček
SK Stránecká Zhoř – HC Piká-
rec 6:13
Bartušek 3, Kuřátko, Kazda, Urbá-
nek – Chrást 4, Vařejka 2, Hudec 2, 
Ventruba, Broža, Glos, Kupský, Jaša
 7. NHÚ Balinka VM 11 8 1 2 63:32 17
 8. SK Lavičky 11 7 1 3 55:43 15
 9. SK Stránecká Zhoř 12 6 1 5 54:56 13
10. HC Pikárec 12 5 0 7 45:47 10
11. HCF Dráhy VM 12 1 1 10 31:70 3

-vid-

Starší dorost
FC VM – Sparta Brno 0:2 (0:0)
Rozhodčí: Hájek – Jahoda, Večeřa. 
Branky: Foukal (52.), Beránek (58.). 
Karty: žlutá – Hejtmánek (30.), 
červená – Maloušek (21.). Sestava: 
Řeháček – Maloušek, Štefka, Polák, 
Bradáč – Ostrý M. (83. Ostrý Š.), 
Ráček, Láznička, Bárta – Kameník 
– Hejtmánek (67. Liška O.)
Zápas jsme odehráli na umělé trávě. 
Do utkání jsme vstoupili velmi 
aktivně. Napadali jsme soupeře 
na jejich půlce, a to př inášelo 
velkou naději na dobrý výsledek. 
V 18. min. měli první vážnou šanci 
hosté, když nebezpečný míč letící 
do malého vápna musel vyboxovat 
Řeháček do autu. Vývoj utkání se 
změnil v 21. min., když zřejmě 
čistým soubojem o míč fauloval 
Maloušek na hranici velkého vápna 
Beránka, ale Malouškovi se verdikt 
rozhodčího Hájka nelíbil a za ne-
sportovní chování dostal červenou 
kartu, a tím oslabil tým. Od té doby 
jsme se museli zaměřovat hlavně na 
defenzivu. Ve 34. min. po zaváhání 
Poláka skončila střela Beránka 
naštěstí nad brankou. Tlak soupeře 
se začal zvyšovat. Ve 41. min. po 
zahraném autu hostí, skončil míč 
na hlavě Patáka, ale ten hlavičkoval 
mimo bránu.
Do druhého poločasu jsme vstoupili 
s cílem neinkasovat a uhrát co nej-
lepší výsledek. Realita byla bohužel 

jiná, když v 52. min. po centru z levé 
strany poslal míč hlavou do brány 
Foukal. O šest minut později jsme 
inkasovali další gól, kdy po centru 
z pravé strany hlavičkoval Beránek 
na zadní tyč Řeháčkovy brány a po-
slal tým do dvoubrankového vedení. 
Byl to hodně nešťastný gól, protože 
jsme v tu chvíli hráli v 9 hráčích, 
v té době byl ošetřován Polák. Do 
konce zápasu se hra odehrávala na 
naší půlce. V závěru zahrozil Ráček, 
ale střela letěla mimo bránu.
Největší kaňkou v zápase bylo zby-
tečné vyloučení Malouška, který si 
mohl svoji připomínku nechat pro 
sebe. To podle mě rozhodlo zápas, 
protože jsme mohli Spartu Brno až 
do samého konce hodně potrápit. 
Za dnešní bojovnost a takticky 
zvládnutý zápas musím hráče velice 
pochválit. Někteří mě mile přesvěd-
čili a dokázali, že mají na základní 
sestavu. Př íští týden nás čeká 
nelehký zápas v Pelhřimově.      -ls-

Mladší dorost
FC VM – Sparta Brno 0:1 (0:1)
Sestava: Sysel – Špaček, Voneš, No-
votný, Juda – Benda, Nevoral, Kureč-
ka (57. min. Pavlíček) – Nápravník, 
Prchal (30. min. Sed láček).
Po ne příliš vydařených výsledcích 
ze zimní přípravy čekal na velko-
meziříčské hráče v prvním jarním 
kole přetěžký soupeř. Neporažená, 
pouze s jedinou bodovou ztrátou 
za remízu s Blanskem, a suverénně 

V hasičském areálu Pod Hradiskem 
v Dolních Loučkách (okr. Brno-
-venkov) se v únoru konal již 33. 
ročník tradiční soutěže v požár-
ním sportu Dolnoloučská zima 
mužů a žen. Závod je prověrkou 
soutěžních týmů i techniky, neboť 
se koná každoročně za mrazivého 
zimního počasí. Letošní teplota na 
hasičském cvičišti u řeky se pohy-
bovala okolo – 12 °C. Stačí pouze 
podotknout, že voda do kádě se čer-
pá přímo ze zamrzlé řeky. Soutěžilo 
se dle pravidel požárního sportu. 
Letošní velmi vysoké mrazy bohu-
žel výrazně ovlivnily účast na jinak 
velmi oblíbeném a navštěvovaném 

závodu. Na start se postavila jen ta 
nejodolnější družstva. V mužské 
kategorii soutěžilo celkem šest 
týmů a v ženské kategorii našel 
odvahu jen jeden tým. Nejprve šli 
na start muži. Na devadesátimetro-
vé trati se nejvíce dařilo družstvu 
z SDH Rohovládova Bělá z Pardu-
bického kraje (19,16); následováno 
týmem SDH Habrovany u Vyškova 
(21,03) a třetí skončili hasiči z SDH 
Měřín (24,13). Po zkrácení trati 
o dvacet metrů následovala ženská 
kategorie. Vítězství z loňského 
ročníku obhájily hasičky z Velkého 
Meziříčí (28,83).

-dvo-, foto: Patrik Žák

vedoucí Sparta Brno. Domácí měli 
ze soupeře oprávněný respekt. 
Vždyť na podzim s ním celkem jed-
noznačně prohráli 0:4. Úvod utkání 
a vlastně i celý první poločas patřil 
fotbalovějším hostům. Již v 5. min. 
po kombinaci na jeden dotek ve 
středu hřiště a kolmici šel hostující 
útočník sám na brankáře. Díky 
skvělému ref lexivnímu zákroku 
Sysla zůstalo skóre stejné. Štěstěna 
stála při domácích i v 15. min., kdy 
nejprve střelu po rohu Sysel vyráží 
a následná střela z velkého vápna 
skončila na břevně. Od 30. min. 
se začala hra vyrovnávat. Domácí 
se dokonce dostali i několikrát na 
dostřel hostujícímu brankáři. Nej-
nebezpečněji vypadal přímý kop 
Nápravníka, po kterém následně 
domácí zahrávali roh. Ve 35. min. 
velkomeziříčští hráči inkasovali 
snad z nejméně nebezpečně vy-
hlížející akce, kdy hostující hráč 
Musil vystřelil zpoza velkého vápna 
a střela, která před Syslem skočila, 
skončila k překvapení všech v síti.
Ve druhém poločase již byla na 
hřišti dvě vyrovnaná mužstva. To, 
co domácím chybělo v technických 
dovednostech oproti soupeři, vy-
nahrazovali nesmírnou bojovností 
a obětavostí. Je pravdou, že směrem 
dopředu bylo vydařených akcí jako 
šafránu. Na druhou stranu téměř 
bezchybně pracující obrana, v čele 
s výborně chytajícím Syslem, 
hostům už taky nic nepovolila. 
Dokonce domácí svého soupeře 

v posledních 10 min. začali pře-
hrávat a navíc v 79. min. sahali 
po bodu, kdy po rohu Nevorala, 
Nápravníkova hlavička jen těsně 
minula hostující branku.
I když domácí prohráli, za před-
vedený výkon zaslouží pochvalu 
celé mužstvo, včetně náhradníků. 
Všichni k zápasu přistoupili zodpo-
vědně, plně koncetrovaní a hlavně 
si dokázali, že hrát se dá s každým. 
Nezbývá, než si přát, aby i k ostat-
ním zápasům přistoupili stejně.  -kli- 

Starší žáci
FC VM – 1. SC Znojmo 2:2 (0:1)
Rozhodčí: Beneš Jaroslav – Ro-
sický P. Rosický J. Střelci branek: 
36. Krčál a 38. Vokurka – 7 a 63. 
Sestava: Kučera – Těšík, Hamřík, 
Hlávka, Chalupa (36. Fejt) – Hibš, 
Vokurka, Karmazín (36. Liška P), 
Uhlíř (36. Heto), Krčál, Liška R.
Utkání se hrálo na umělé trávě. Prv-
ní branky utkání se dočkali diváci 
v 7. minutě utkání, když se prosa-
dili hosté po rychlém protiútoku. 
Druhý poločas začali domácí nápo-
rem. V 36. minutě se na polovině 
hřiště uvolnil Liška Patrik, nahrál na 
hranici pokutového území, odkud bez 
přípravy šel míč do šibenice 1:1. Další 
branka přišla o minutu později, když 
se z 25 metrů do míče opřel střední 
záložník Vokurka a střelou k tyči 
nedal brankáři šanci 2:1. V 62. mi-
nutě se dočkali vyrovnání hosté, 
když vyrovnali po chybě v obraně. 
Domácí byli po celé utkání lepší 
a zbytečně ztratili dva body.   -dek- 

  1. liga mladší dorostenky
HK Hodonín – Sokol VM 29:31 
(15:15)
Úvod střetnutí vyšel našemu týmu 
na výbornou. Hra na dva pivoty 
nesla svoje ovoce, aktivní obranná 
souhra znamenala, že bezradnost 
domácích byla viditelná po první 
čtvrthodině hry na ukazateli. Šesti-
gólový náskok nás jaksi uspokojil 
a zbavil ostražitosti, dlouhé minuty 
jsme pak nedokázali najít účinný 
recept na domácí obranu a dobře 
chytající brankářku. Hodonínské 
po oddychovém čase akcemi dota-
ženými až na hranici brankoviště 
začaly postupně ukrajovat z násko-
ku. Závěr prvního dějství již byl ve 
znamení oboustranně tvrdé hry, na 
kterou doplatila Kristýna Zezulo-
vá, která se po zranění již do hry 

Velikonoční turnaj v Jihlavě
V sobotu 7. dubna se v hotelu Gustav 
Mahler, který se nachází na Křížové 
ulici poblíž ústředního Masarykova 
náměstí, uskuteční velká sportovní 
akce – totiž tradiční jihlavský veli-
konoční turnaj, jenž bývá zároveň 
pojat jako otevřený přebor Kraje 
Vysočina v tzv. rapid-šachu. Hrát 
se bude 9 kol na 2×15 minut a pořa-
datelé mají pro přihlášené účastníky 
připraveny nejen fi nanční prémie 
a hodnotné věcné ceny, ale také 
chutný oběd, a sice vepřový řízek 
s bramborovým salátem. Tento ce-
lodenní podnik má startovné stano-
veno na rovných 100 Kč pro dospělé 
a 50 Kč pro důchodce a mládež. Do 
krajského města se samozřejmě opět 
vydá také početná výprava hráčů 
sdružená ze čtyř velkých M, tedy 
z Meziříčí, Měřína, Mostišť a Me-
ziříčka. K dispozici bude velkoka-
pacitní auto p. Čtveráčka (10 míst); 
odjezd v 8.00 z parkoviště u mostu 
přes Balinku na dolním konci 

Třebíčské ulice. Přihlášky zájemců 
z VM a okolí u V. Pařila v kavárně 
Na Poříčí ve čtvrtek v 18–22 hodin 
anebo v hracím salonku hostince 
U Kozů v neděli v 9–12 hodin.
Při stále klesajícím počtu pořáda-
ných turnajů je právě toto jedna 
z poměrně mála příležitostí, jak si 
zahrát na opravdu velké šachové 
akci. Hotel Gustav Mahler, dnes 
opravdu luxusní, má totiž jako bý-
valý klášter a později kasárna i po 
přestavbě a opravách opravdu dost 
prostorů, aby se v nich mohl konat 
právě takovýto velkolepý podnik 
(účastní se i hráči z jiných krajů ČR 
a navíc i z Rakouska). Šachisté zde 
zasedají nad své partie ve dvou až 
třech místnostech, přičemž jádro 
tvoří velký refektář (někdejší kláš-
terní jídelna). Zpestřením bývají 
procházky po tzv. rajském dvoře; 
kromě toho se v křížové chodbě, 
jež tento dvůr obepíná, vždy nabí-
zejí ke zhlédnutí zajímavé výstavy 
obrazů , plastik či uměleckých 
fotografi í.                                 

-vp-

Na závěr sezony se ženami 
HC Cherokees Brno

Starší žáci
HHK VM – HC Cherokees Brno 
9:1 (2:0, 6:0, 1:1)
Branka HHK: 2. Nevěčný (Strnad), 
15. Nevěčný (Šilpoch), 23. Tichý 
(Kampas F.), 23. Strnad, 24. Strnad 
(Tichý, Pavelka), 29. Tichý (Strnad), 
34. Kapusta, 34. Šilpoch (Nevěč-
ný), 41. Strnad (Kapusta). Sestava 
HHK: Juda J. – Kampas F., Báňa 

D., Bezák, Přinesdomů – Strnad, 
Tichý, Kapusta, Šilpoch – Nevěčný, 
Dundálek, Kapusta – Pavelka.
Sestava HC Cherokees Brno: Vác-
lavová – Makovičková, Prachařová, 
Krejčová, Bůlíková, Sprušánská, 
Dobrovolná, Pavlíčková, Marková, 
Pacalová, Škrdlová. Rozhodčí: 
Jeřábek A. ml. – Pekárek, Rous. 
Vyloučení: 3:0. Střely na branku: 
31:16. Diváků: 70.

Text a foto: -hhk-

Krajský přebor Vysočiny
TJ Spartak VM A – TJ Nové Měs-
to n. M. B 2663:2570 * 5:3
Baloun 429:454 Hlisnikovský P.
Starý 487:419 Vaníčková
Lavický B. 443:451 Holeček
Kováč 438:395 Šikula
Lavický Ji. 418:399 Kořistka
Korydek 448:452 Hlisnikovský K.
Áčko v posledním domácím utkání 
nezaváhalo a tradičního soupeře 
z Nového Města poráží o 93 ku-
želek.
Krajská soutěž Vysočiny – sk. B
TJ Spartak VM C – TJ Nové Měs-

to n. M. C 1605:1517 * 6:0
Bača 430:359 Jonák
Lavický A. 366:359 Loučková
Mátl 418:415 Faldík
Weiss 391:384 Hladík
Céčko nečekaně nadělilo soupeři 
kanára.
TJ Spartak VM D – TJ Spartak 
VM B 1532:1698 * 1:5
Mičková 402:394 Krejska
Trnka 407:414 Badalík
Mička 417:439 Kamenský
Kováčová 306:451 Víteček
V derby déčko sice na začátku 
vzdorovalo, ale béčko závěrečným 
výkonem Miroslava Vítečka pře-
svědčivě vyhrálo.                  -sta-

nezapojila. Druhý poločas zahájil 
domácí tým náporem, což přineslo 
do našich řad zmar, chaos a tím 
i příliš často individuálně vedené 
akce, které neměly šanci na úspěch. 
Výraznými změnami v sestavě 
(Nejedlá, Bačová) a zejména vysu-
nutou obranou se podařilo dostávat 
domácí hráčky pod tlak, z toho pro 
naše barvy pramenily četnější brej-
ky. Infarktová koncovka se blížila. 
Když jsme „velkoryse pohrdli“ 
několika tutovkami, soupeřky opět 
vycítily šanci. Vítěznou defi nitivu 
nám daly až přesné zásahy v rozme-
zí 58.–59. minuty. I když jsme opět 
soupeře výrazně přestříleli, chyby 
v koncovce a zejména malý důraz 
v obranné hře nás stojí zbytečné 
množství sil.
Sled branek 3:8, 6:12, 11:13, 14:14, 

21:16, 22:20, 25:22, 25:27, 26:28, 
27:30. 7 m hody 7/5:5/5, vyloučení 6:5.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková 
Veronika, Vávrová Michaela – Kra-
tochvílová Hana (12/5), Závišková 
Iva (8), Sedláčková Klára (2), Kou-
delová Eliška, Homolová Michaela, 
Janečková Denisa, Fialová Eliška 
(2), Zezulová Kristýna (2), Škrdlová 
Renata (5), Nejedlá Michaela, Bačo-
vá Soňa. Trenéři Záviška, Partlová.
 1. Olomouc 15 15 0 0 604:271 30
 2. Zlín 15 13 1 1 433:314 27
 3. Veselí n. M. 14 11 0 3 433:322 22
 4. Otrokovice 15 9 1 5 439:396 19
 5. Poruba 14 7 2 5 392:359 16
 6. V. Meziříčí 15 8 0 7 472:447 16
 7. J. Hradec dor. 14 5 0 9 359:362 10
 8. Karviná 15 3 2 10 258:415 8
 9. Bohunice 14 3 0 11 282:387 6
10. HK Hodonín 14 3 0 11 335:477 6
11. Kunovice 15 0 0 15 198:455 0

-záv-

2. liga mladší dorost Morava
HC Zlín – TJ Sokol VM 28:28 
(15:16)
V neděli družstvo dorostu zajíždělo 
na půdu mírně favorizovaného 
Zlína, kde jsme chtěli navázat na 
dobré výkony z minulých kol a od-
vézt body.
Skóre otevřeli domácí, na to jsme 
odpověděli dvěma brankami. Obě 
družstva hrála vyrovnanou partii. 
Hrála se pohledná kombinační 
házená se zakončením především 
z postu spojek. Skóre se přelévalo 
jak na houpačce, přičemž žádnému 
družstvu se nepodařilo odskočit 
o víc jak jednu branku. V 25. mi-
nutě se podařilo využít přesilové 
hry a díky rychlým brejkům jsme 
odskočili na 12:15. Následovala pře-
silovka domácích, kteří korigovali 
poločasový výsledek na 15:16.
Vstup do druhé půle se nám vydařil 

a opět se nám podařilo odskočit na 
tři branky (15:18). Ve 33. minutě 
viděl Jakub Juránek červenou kartu 
a vzápětí následovalo další vylou-
čení. Dvojitou přesilovku domácí 
využili a dostali se do vedení 19:18. 
V dalších minutách byla hra opět 
velmi vyrovnaná (20:21, 23:22). 
Ani jedno z družstev se nedokázalo 
vzdálit na víc jak na dvě branky, při-
čemž většinou musel dotahovat Zlín 
náš náskok. V dramatické koncovce 
jsme díky bojovnému výkonu srov-
nali nejdříve v 29. minutě na 27:27 
a pak 10 sekund před koncem na 
28:28. Ze Zlína tak po kolektivním 
a bojovném výkonu jsme odvezli 
bod. Herně a střelecky tým táhnul 
David Pavliš, autor 13 branek!
7 m hody 4/3:0 vyloučení: 3:4 navíc 
ČK Juránek, diváků 25
Sled branek: 1:2, 4:3, 5:5, 7:8, 9:9, 
11:11, 12:15, 15:16, 15:18, 19:20, 

22:22, 23:25, 26:26, 28:27, 28:28.
Sestava a branky: Brabec Josef – 
Pavliš David (13), Juránek Jakub 
(4), Pospíšil Jan (3), Fiala Martin (3), 
Blaha Tomáš (2), Lečbych Jan (1), 
Janíček Martin (1), Macoun Filip 
(1), Stupka Tomáš, trenér Šidlo La-
dislav, vedoucí družstva Kácal Petr.

Jihomoravská liga starší žáci
TJ Sokol Dolní Cerekev – TJ So-
kol VM 20:23 (6:12)
7 m hody 2/1:3/2, vyloučení 0:2
Sled branek: 0:2, 2:2,4:6, 5:10, 
6:12, 7:14, 9:16, 14:17, 16:17, 16:20, 
18:22, 20:23
Sestava a branky: Drápela Vojtěch 
– Blaha Tomáš 8/1, Janíček Martin 
6/1, Fiala Martin 4, Ambrož Mi-
chael 3, Svoboda Filip 2, Stupka 
Tomáš, Frejlich Tomáš, Macoun 
Filip, Pažourek Tomáš, trenéři Šidlo 
Ladislav, Janíček Martin, vedoucí 
družstva Kaštanová Marie      -šid-
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FOTBAL

HÁZENÁ

FK Pelhřimov – FC VM 1:2 (1:0)
Střelci: 10. Leligdon – 57. a 83. (p. k.) 
Görner. Rozhodčí: Ságl, Kůrka, 
Pfeifer. Sestava FC VM: Invald 
– Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Krejčí – Dufek (91. Vítek), Souček, 
Smejkal (72. Maruška), Netrda (92. 
Kozuň) – Simr, Görner. ŽK: Krtek, 
Moravec – Mucha P., Netrda.
Od úvodních minut vstoupili do 
utkání lépe domácí hráči, hýřili 
pohybem, dobře napadali a byli 
přesnější v kombinaci. Jako první 
se dostali i k zakončení, ale střela 
Čížka v 7. min. šla nad naši bránu. 
V 10. min. se protáhl naší obranou 
hráč Leligdon a přízemní střelou 
prostřelil Romana Invalda 1:0. Tato 
branka přinesla klid na kopačky do-
mácích hráčů a i v dalších minutách 
prvního poločasu to byli domácí, 
kteří se dostávali do nebezpečného 
zakončení. Naši hráči se do první 
nebezpečné šance dostali v 17. min., 
Milan Souček vysunul Pavla Simra, 
ale ten z úhlu domácího gólmana 
neprostřelil. O chvíli později střílí 
Radek Görner těsně vedle levé tyče 
domácí brány. Byli to opět domácí, 
kteří se dostávali k zakončení, ale 
střely Leligdona a Bendy končí ve-
dle nebo nad naší bránou. Posední 
šanci prvního poločasu si připravili 
opět domácí, ale střela Bendy ve 
42. min. jen těsně minula levou tyč. 
A tak do kabin odcházeli zaslouže-
ně spokojenější domácí hráči.
Ve druhém poločase se poměr 
sil na hřišti změnil. Naši hráči se 
začali lépe pohybovat, přidali na 
bojovnosti a také začali lépe kom-
binovat, a to hlavně po křídlech. 
A přišly velké šance. V 50. min. 
se dostal do vápna Jarda Dufek, 
obešel i gólmana domácích, přihrál 
Radku Görnerovi, ale ten opuště-
nou bránu minul. V 53. min. našel 
centr Radka Görnera ve vápně Edu 
Smejkala, a ten hlavičkoval těsně 
vedle i když jsme se po zákroku 
domácího hráče dožadovali po-
kutového kopu. V 57. min. vystihl 
rozehrávku domácích Pavel Simr, 
nacentroval do vápna a Radek 
Görner tvrdou střelou pod břevno 
zaslouženě vyrovnal. Domácí hráči 
se v těchto chvílích zatáhli, a to nám 
umožnilo dostat se do herní pohody. 
Výsledkem byla další velká šance 
Pavla Simra, který v 62. min. střílí 
jen do vybíhajícího Moravce. V 68. 
min. se po přihrávce Jardy Dufka 
dostal k míči Radek Görner, obtočil 
se kolem domácího obránce, ale jen 
těsně minul domácí branku. V 75. 
min. se k centru Miloše Netrdy 
dostal Zdeněk Mucha, ale jeho 
hlavička trefi la domácího obránce 
a ani dorážka Milana Součka v síti 
neskončila. V 82. min. poslal přes-
nou přihrávku za obranu domácích 
Pavel Simr, Radek Görner byl při 
pokusu o obejití Moravce faulován 
a z nařízeného pokutového kopu za-
slouženě otočil skóre utkání na 1:2. 
Domácí se sice v závěru pokusili 
tento nepříznivý stav změnit, ale 
mohli z několika brejkových situací 
ještě inkasovat. Do poslední šance 
se dostali v 89. min., ale výborným 
zákrokem Romana Invalda se skóre 
již nezměnilo. Za výkon ve druhém 
poločase jsme si zaslouženě odvezli 
z Pelhřimova tři body.
Vyjád ření t renéra Smejkala: 
„V prvním poločase byli domácí 
hráči fotbalovější, bojovnější, 

dobře kombinovali a díky tomu si 
vytvořili několik gólových šancí, 
ale naštěstí proměnili jen jednu. Do 
druhého poločasu jsme nastoupili 
s odhodláním zlepšit náš herní vý-
kon, to se nám dokonale podařilo, 
zlepšili jsme důraz, začali jsme lépe 
kombinovat, a tím jsme si připravili 
dostatek gólových příležitostí. Jsem 
rád, že alespoň dvě proměnil Radek 
Görner, čímž zaslouženě otočil 
stav utkání. Domácí si ve druhém 
poločase připravili jen jednu šanci, 
kterou zlikvidoval Roman Invald 
a tím jsme si zaslouženě odvezli tři 
body.“                                  -myn-
 1. Žďár n. Sáz. 17 12 3 2 35:13 39
 2. DOSTA Bystrc 17 10 4 3 30:12 34
 3. Napajedla 17 9 3 5 29:16 30
 4. Tasovice 17 8 5 4 29:26 29
 5. Vyškov 17 8 2 7 22:25 26
 6. Spytihněv 17 7 3 7 30:33 24
 7. Polná 17 6 4 7 32:27 22
 8. Vikt. Otrokovice 17 6 4 7 19:22 22
 9. Hodonín 17 6 4 7 20:27 22
10. Pelhřimov 17 5 6 6 23:25 21
11. Vrchovina 17 5 5 7 14:20 20
12. Sparta Brno 17 6 2 9 18:29 20
13. Velké Meziříčí 17 5 4 8 24:25 19
14. Třebíč 17 5 4 8 24:26 19
15. Bohunice 17 4 5 8 24:29 17
16. Přerov 17 2 6 9 19:37 12

1. A tř., sk. B
Rantířov – FC VM 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Kalina – Jurka, Jílek. 
Diváci: 100. Branky: Kubík (27.). 
Karty: žlutá – Vítek (56.), Netolic-
ký (58.), Halámek (63.). Sestava: 
Simandl – Netolický, Halámek, 
J. Večeřa, Veselý – L. Smejkal 
(57. Malec), M. Polák, Vítek, Kozuň 
– Beran, Liška
Velkomeziříčští na začátku zahráli 
sérii rohových kopů, se kterými si 
domácí poradili. Hra se přelévala 
z jedné strany na druhou, ale do 
vážnějších šancí se nikdo nedo-
stal. Až ve 27 min. přišel centr po 
autovém vhazování do vápna, kde 
udělali školáckou chybu Simandl, 
Veselý a Kozuň, kteří se nedokázali 
domluvit mezi sebou, a důrazným 
vniknutím vstřelil branku Kubík. 
Těsně před pauzou vyslal Polák 
nebezpečnou střelu z 28 metrů na 
domácího brankáře, ale jeho střela 
letěla bohužel jen těsně vedle tyče.
Ve druhém poločase začali mít 
navrch Rantířovští a Simandl musel 
být ve střehu. Dvakrát na něj pálil 
osamocený Kubík, ale jednou ho Si-
mandl vychytal, podruhé pálil nad 
branku. Pojistku měl na kopačce po 
Kalného přihrávce Kavka, ale na 
poslední mu uskočil míč od kopač-
ky. Velkomeziříčští v závěru mohli 
vyrovnat, ale domácí standardní 
situaci zlikvidovali.
„Druhý celek tabulky hrál po celý 
zápas jen nakopávané cílené míče, 
my jsme se bohužel hře přizpůsobili 
a podle toho i hra vypadala. Zápas 
byl podle mě remízový,“ okomen-
toval střetnutí domácí kouč Libor 
Smejkal ml.                               -ls-
 1. Náměšť-Vícenice 14 12 2 0 48:14 38
 2. Rantířov 14 9 3 2 29:16 30
 3. Štěpánov n. S. 14 9 1 4 18:20 28
 4. Křoví 14 7 3 4 36:30 24
 5. Žďár n. S. B 14 7 1 6 24:17 22
 6. Kouty 14 6 3 5 25:22 21
 7. Rapotice 14 6 2 6 39:29 20
 8. Třešť 14 6 2 6 22:24 20
 9. Budišov-Nárameč 14 5 3 6 30:32 18
10. Herálec (ZR) 14 5 0 9 33:42 15
11. Třebíč HFK B 14 4 2 8 25:40 14
12. V. Meziříčí B 14 3 3 8 22:30 12
13. Stonařov 14 3 2 9 27:34 11
14. Bohdalov 14 2 1 11 16:44 7

2. liga ženy
Tatran Bohunice – Sokol VM 
31:27 (20:13)
Ambiciózní domácí celek dával 
hned od úvodních minut znát svoje 
sebevědomí. První dvacetiminutov-
ku jsme stačili fyzicky a dokázali 
účelně vzdorovat. Následující mi-
nuty přinesly častější chyby v útočné 
hře a soupeřky z rychlých brejků 
skórovaly. Malá agresivita v obra-
ně a slabší momenty brankářek 
umožnily domácímu týmu získat si 
výraznější brankový odstup. Dobře 
sehrané kombinace bohunických 
hráček, zakončené úspěšnou střel-
bou zejména z prostorů křídel, 
znamenaly sedmigólový poločasový 
náskok. Po změně stran se obraz naší 
hry výrazně zlepšil, a to zejména 
díky větší aktivitě spojek (Matuší-
ková, Kratochvílová, Plachetská Ji., 
Dvořáková). Zlepšená komunikace 
a bojovnost v obraně a větší nápa-
ditost útočných akcí znamenaly 
postupné snižování náskoku domá-
cích. V závěrečné desetiminutovce 
se nám podařilo dostat se na dostřel 
(28:24). Škoda, že jsme dosud nej-
lepší jarní půlhodinu nedotáhli do 
bodového konce. V závěrečné fázi 
přišlo několik nepovedených střel, 
neproměněné sedmičky, nevynuce-
né ztráty, a to „postavilo Bohunické 
opět na nohy“.

V dalším kole nás čeká v domácím 
prostředí dosavadní lídr tabulky 
celek UP Olomouc.
7 m hody 2/2:10/6, vyloučení 5:3. 
Sled branek 9:8, 13:8, 14:12, 25:19, 
28:24, 31:24.
Hrály: Lavická Jana, Zelníčková 
Marta – Kratochvílová Monika 
(4), Necidová Soňa, Svobodová 
Diana, Dvořáková (5), Pacalová 
Lenka (1), Plachetská Jitka (7/1), 
Fischerová Michaela (2), Matušíko-
vá Radka (6/3), Plachetská Zuzana 
(2/1), Babáčková Marcela. Trenér 
ing. Tvarůžek.
1. Olomouc 11 8 1 2 257:235 17
2. Bohunice 11 7 0 4 285:261 14
3. Veselí B 12 5 1 6 299:285 11
4. Karviná 11 5 0 6 223:251 10
5. V. Meziříčí 11 2 0 9 254:286 4

Pozvánka do haly za Světlou:
sobota 31. března
8.30 divize mladší žáci – Sokol 
Nové Veselí A; 10.00 divize starší 
žáci –  Sokol Nové Veselí; 11.30 
divize mladší žáci – Sokol Nové 
Veselí B; 13.00 2. liga ženy – SK 
UP Olomouc; 15.00 jihomoravská 
divize muži B – Slavoj Třešť.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-
 2. liga mužů Morava jih

Házená Legata Hustopeče – 
TJ Sokol VM 35:19 (18:8)
V 16. kole zajížděli naši muži na 
půdu jednoho z favoritů soutěže 
Hustopečí. Naše družstvo v plné 

sestavě chtělo favorita potrápit 
a při dobrém výkonu uzmout ně-
jaký bod.
Úvod utkání vyšel lépe domácím 
a po dobře připravených akcích se 
ujali vedení 4:1. Poté se podařilo 
hru vyrovnat a díky aktivní hře 
spojek byl stav v 8. minutě 5:5. 
Následovalo 18. hluchých minut 
našeho týmu, kdy se nedokázali 
přes výborně chytajícího Bavlnku 
v bráně Legaty prosadit. Naopak 
Hustopečím se dařilo svoje útočné 
snahy přetavit v góly a brankový 
příděl hrozivě narůstal. Rozjeté 
domácí se nepodařilo přibrzdit ani 
oddechovým časem a v 26. mi-
nutě svítilo na ukazateli 17:5. Do 
přestávky se přece jen podařilo 
nějaké branky dát a poločas skončil 
desetibrankovým rozdílem 18:8.
V druhém poločase se obraz hry 
příliš neměnil. Do 45. minuty se 
dařilo odpovídat na branky soupeře 
a rozdíl byl stále deset branek 24:14. 
V další pasáži hry Hustopeče vždy 
na jednu branku našich odpověděli 
dvěma, a tak brankový rozdíl ještě 
narůstal. Naši hráči zaostávali v po-
hybu jak v obranných, tak v útoč-
ných činnostech a po nevydařeném 
výkonu odjížděli z Hustopečí s pří-
dělem 35:19.
„Hustopeče hrály pěknou a rychlou 
házenou a určitě si zasloužily vy-
hrát. Bohužel my jsme jim to našim 
špatným výkonem příliš usnadnili. 

Byli jsme ve všem pomalejší než 
soupeř a navíc jsme neproměňovali 
šance,“ zhodnotil po zápase trenér 
Vaverka.
Po reprezentační přestávce, v sobo-
tu 14. 4. se střetnou naši hráči s tý-
mem Prostějova, který má v tabulce 
shodný počet bodů. Vítěz z tohoto 
utkání tak má velkou šanci dostat se 
na třetí příčku druholigové tabulky.
7 m – hody 2/2:3/1 vyloučení: 3:4, 
počet diváků 60
Sled branek: 4:1, 5:5, 17:5, 18:8, 
19:10, 22:13, 24:14, 27:15, 32:17, 
35:19
Sestava a branky: Stoklasa David, 
Kotík Libor – Konečný Ladislav (5), 
Večeřa Vítězslav (2), Kříbala Petr 
(2), Živčic Pavel (2), Necid Miloš 
(2), Babáček Petr (2), Kaštan Jiří (1), 
Fischer Radim (1), Bezděk Jakub 
(1), Trojan Vítězslav (1), Strašák Pa-
vel, Kříbala Pavel, trenér Vaverka 
Vlastimil, vedoucí družstva Vodák 
Petr.                                         -šid-
 1. N. Veselí 16 15 0 1 529:414 30
 2. Hustopeče 16 14 0 2 514:361 28
 3. Ivančice 16 9 1 6 424:411 19
 4. V. Meziříčí  16 9 0 7 396:405 18
 5. Prostějov 16 9 0 7 463:474 18
 6. Kostelec n. H. 16 8 0 8 426:428 16
 7. Bohunice  15 7 0 8 395:405 14
 8. H. Brod 15 6 0 9 420:441 12
 9. Maloměřice  16 6 0 10 399:433 12
10. SK Kuřim  16 5 2 9 450:486 12
11. Sokolnice 16 3 1 12 400:472 7
12. Telnice 16 1 2 13 383:469 4

Vyhlídky naší výpravy juniorů do 
Hradce Králové před posledním 
turnajem byly z pohledu záchrany 
soutěže hodně nevalné, ze všech 
aktérů však v předvečer turnaje, 
po slavnostním vyhlášení spor-
tovců, čišelo odhodlání. Kluci byli 
odhodláni pokusit se o nemožné. 
Výbornou zprávou pro všechny 
byla informace, že jim na turnaji 
pomůže Jan Matějka z Havlíčkova 
Brodu, který může v našem celku 
hostovat. Svoji výbornou formu 
potvrdil minulý týden, kdy byl jed-
ním z tahounů v našem kadetském 
mužstvu, které si záchranu s převa-
hou vybojovalo. Petr Vašíček mohl 
rovněž počítat na sobotu s Matějem 
Uchytilem.
Sp. VM – Slávia Hradec Králové 
3:2 (–23, –20, 18, 22, 12)
Prvním sobotním soupeřem turnaje 
byli domácí hráči. Petr Vašíček po-
stavil tu nejsilnější sestavu, s Uchy-
tilem a Zmrhalem na smeči, blo-
kovali Krejska s Lickem, nahrával 
Slavík a na účku byl Matějka. Hodně 
pomohl na liberu i obvykle sme-
čující Bláha. Na předchozích dvou 
turnajích naši hráči s tímto celkem 

vždy podlehli a ani tentokráte to po 
dvou setech nevypadalo moc dobře. 
Prohrávali i ve třetím setu 13:16, pak 
se jim však podařila bodová šňůra 
na 17:16 při podání střídajícího 
Augusty, mužstvo se semklo a za-
čínalo ukazovat svoji sílu. Junioři 
získali dva sety, srovnali a domácí 
již nedokázali zachytit nápor našeho 
celku a podlehli i v tie-breaku. A na 
světě tak bylo první, velice důležité 
a cenné vítězství.
Sp. VM – VK Ervěnice – Jirkov 
3:1 (19, –12, 19, 22)
Rovněž s Ervěnicemi měl náš celek 
dosud vysoce pasivní bilanci, po 
dvou turnajích nula bodů a nula 
setů. Tentokráte však bylo vše 
jinak. S výjimkou druhého setu 
byli naši lepším celkem a šli za 
dalším důležitým bodovým ziskem. 
Jak bylo toto vítězství důležité, se 
ukázalo po ukončení sobotního 
programu. V průběžné tabulce měla 
všechna mužstva čtyři vítězství 
a čtyři porážky a tak bylo zřejmé, 
že vítězové nedělních zápasů budou 
mít záchranu zajištěnou. A na naše 
hráče čekala Příbram, se kterou, 
jako jediným celkem dokázali dva-

krát zvítězit. Jinak řečeno, měli to 
ve svých rukou a nebyli bez nadějí.
Sp. VM – VK Příbram 3:2 (–20, 
–23, 23, 14, 12)
Poslední krok byl velice těžký. Ma-
těj Uchytil již v sobotu odcestoval 
z Hradce, aby mohl plnit svoje 
nedělní povinnosti ve Zlíně, a tak 
se na post smečaře vrátil Bláha. 
A na liberu se objevil David Pešta. 
Bohužel se to projevilo na herní 
souhře a především příjem podání 
byl v prvních dvou setech hodně 
špatný. Přiznejme si, že otáčet ve 
dvou dnech dva, jemně řečeno, ve-
lice špatně rozehrané zápasy, vyža-
duje psychickou odolnost. A tu náš 
celek bezezbytku prokázal, když 
obrazně řečeno utekl hrobníkovi 
z lopaty a dokázal zápas v hektické 
atmosféře otočit. Gejzír radosti, 
který po zápase vytryskl, si určitě 
umíte představit.
Petr Vašíček si po nečekaně úspěš-
ném vyvrcholení letošního ročníku 
užíval radosti, které zatím nebylo 
příliš: „Zvládli jsme to. Nebylo to 
sice pro slabé povahy, včera i dnes 
jsme otočili zápasy, které se nevy-
víjely dobře. Na druhou stranu pro 

náš mladý a nezkušený kolektiv to 
byla ta nejlepší zkušenost, že hrát 
se musí až do posledního balónu. 
A tyhle zkušenosti se budou příští 
rok moc hodit. Nechci nikoho vy-
zdvihovat, byl to kolektivní výkon, 
rád bych jenom poděkoval Matěji 
Uchytilovi za to, že nám pomohl.“
Sestava VM: Slavík, Krejska, 
Uchytil, Matějka, Licek, Zmrhal, 
Pešta, Bláha, Minář, Augusta, 
Sláma.
Výsledky ostatních mužstev: Pří-
bram – Ervěnice 3:0 (24, 17, 22); 
Příbram – Hradec Králové 0:3 
(–13, – 15, – 22); Hradec Králové – 
Ervěnice 3:0 (17, 22, 21)

Tabulka EX-JRI, skupina
o záchranu po 3. turnajích:

1. Slavia Hradec Králové 9 5 4 21:17 14
2. TJ Sp. Velké Meziříčí 9 5 4 18:21 14
3.VO Příbram 9 4 5 18:21 13
4.VK Ervěnice 9 4 5 15:17 13

Celkové pořadí EX juniorů 
v sezoně 2011-2012:

1. Volejbal Brno, 2. ČZU Pra-
ha, 3. České Budějovice, 4. Zlín, 
5. Dukla Liberec, 6. Plzeň, 7. Dans-
port Praha, 8. Ostrava, 9. Hradec 
Králové, 10. Velké Meziříčí     -kon-

Potřetí navštívil tým Old boys 
z Velkého Meziříčí horské středis-
ko Champery nedaleko Ženevy. 
Omlazený tým příjemně překvapil 
a zaslouženě tento turnaj vyhrál. 
V konečné tabulce jsme nechali za 
sebou týmy ze Švýcarska, Kanady, 
Finska a Francie. Svojí bojovností 
a nasazením jsme dokázali ve fi nále 
proti českému týmu MBL Brno 
vyrovnat na 4:4, když ještě 5 minut 
před koncem jsme prohrávali 4:1. Po 
fi nálové remíze jsme díky brankáři 
Smejkalovi zvítězili v samostat-
ných nájezdech. Nyní nás čeká 
nejen obhajoba prvního místa, ale 
ještě náročnější úkol – zorganizovat 
již potřetí turnaj v našem městě. 
V březnu příštího roku k nám při-
jede kolem 100 zahraničních ama-
térských hokejistů z celého světa, 
a na to se po organizační stránce 
musíme řádně připravit.           -vid-

Volejbaloví junioři si zahrají extraligu i za rok

Hokejisté vyhráli turnaj ve Švýcarsku

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
St 28. 3. 15.15–16.45
Pá 30. 3. 15.15–16.45
So 31. 3. 13.30–15.00

Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Foto: archiv týmu


